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Der, YAYIN İLKELERİ 

izleyebii, Geleneksel Kuzey Kafkasya Kültürünün derlenmesi, Derneğimizi ve Dergimizi yasal risklere sokabilecek yazılar 

( 70. 5) bi. sı ve çağdaş dünya kültürüyle uyumlu biçimde Oo yayımlanmaz. 
rek sürdürülmesi; Küzey Kafkasyalı'ların kültürel sorun- 3) Yazıların; düzgün, kolay anlaşılır biçimde açık ve oku- 

Dergi çözüm yollarının somutlanıp tartışılması; böylece demok- naklı yazılarak; çevirilerin de orijinallerinin fotokopileriyle birlikte 

dan 12'eiletişim ve etkileşim ortamı oluşturularak kitlede bilgi ve O gönderilmesirica olunur. 
1980 ur birikiminin geliştirilmesine yardımcı olunması, KAFDAĞI'nın 4) Yazılardaki görüş ve düşünceler, aksi belirtilmedikçe, 

“nel amacıdır. Yayımlanacak yazılar, esas olarak, bu amaca imza sahibine aitür. 

OlMU kıları açısından değerlendirilir. 5) Gelen yazılar, basılsın - basılmasın geri verilmez. 

2) Kuzey Kafkasyalı'ların, gerek içinde yaşadıkları muha- 6) Yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek koşuluyla ak- 

. ;eret ülkeleri arasındaki, gerekse Anayurt ile muhaceret ülkeleri tarılabilir. 

İ arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek yazılarla, 

N Lg 
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Değerli Okuyucu; 
Derginiz Kafdağı elinizdeki sayıyla 4. yaşına 

baslı, kockoca üç yılı geride bıraktık. 

Her biten yılın sonunda olduğu gibi yine 3. 
yılın değerlendirilmesi için dernek merkezinde 
bir dizi toplantı yapıldı. Bu toplantılar sonunda 
eleştiriler, eksiklikler ve bunların giderilmesi için 
öneriler açıkca dile getirildi. Söylenenler hep' 
dergimizin daha güzele gilmesi daha mükemmel 
4. yıllara ulaşabilmemiz içindi. Bu toplantılara ge- 
rek dernek merkezine gelerek katılan ve gerek- 
se mektuplarla görüşlerini bildirip katılan tüm 
hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu tür 
katılımda bulunan değerli büyüklerimiz Ömer 
Büyüka, İzzet Aydemir ve Cevdet Hapi'nin mek- 
tuplarını, bize gelen mektuplar köşesinde veri- 
YOrUZ. 

Üçüncü yayın yılımızın başında hedetle- 
diğimiz gibi dergimiz, daha katılımcı, daha in- 
sancıl ve hedefe en iyi ve sağlıklı ve de kısa yol- 
dan ulaşmaya yardım edecek, herkese açık bir 
düzeyde bir yayın politikası sürdürmeye çalıştı. 
Bu anlamda özellikle okuyucularımızın, son- 
rasında ise, tüm Kuzey Kaikasyalı 
hemşehrilerimizin, yaş. öğrenim durumu ile 
basını takip etme gibi özelliklerini tespit etmek 
amacıyla anket düzenledik. Bu anket 
sonuçlarından çıkarılacak istatistiksel veriler, 
bundan sonraki yayın politikasını yönlendirmede 
etkili olacaktır. 

Anketimiz okurlarımıza geç ulaştığı için 
sonuçların alınması da bu oranda gecikti. Der- 
gimizin basıma girdiği ana kadar da anket formları 
devam ediyordu. Biz burada dergimizin mat- 
baaya girdiği ana kadar bize ulaşan anket 
sonuçlarını sayısal ve yüzdeler olarak vermeye 
çalışacağız. Bu sonuçlar kesin sonuçlar olma- 
masına rağmen eğilimleri belirlemesi açısından 
önem taşıdığına inanıyoruz. 

Değerli okurumuz anket formunda 
yazılı bulunan tarih geçmiş olmasına 
rağmen anket formlarını doldurup 
gönderirseniz daha kesin, daha sağlıklı 
sonuçlar alınacak ve bundan sonraki 
yayınlarımızda da duyurulacağı gibi 

  

okuyucularımızın özelliklerini belirleme 
açısından önem taşıyacak ve de der- 
gimizin okuyucusunun daha çek 
beğenisini alan bir Kafdağı olmasını 
sağlayacaktır. BUNUN İÇİNDİR Kİ AN- 
KET FORMLARINIZI BEKLİYORUZ. 

Anket sonuçlarını açıklamadan önce dergimi- 
zin, seneden seneye gelişen ve Üçüncü Yıl sO- 
nundaki durumu ve eksikliklerimizi, yapa- 
madıklarımızı, kısmen de olsa belirimek istiyoruz. 
Üçüncü yayın yılının sonunda Kafdağının abone 
sayısı; 660'a, katılımda bulunan yazar çizer 
sayısı; 45'e, işlenilen konu sayısı 22'ye 
ulaşmıştır. 

Üçüncü yayın yılında her sayı sonunda 
değerlendirme toplantıları planlanmış olmasına 
rağmen malesef ancak sene sonunda böyle bir 
toplantı yapabildik. Yoğun geçen bir yıl 
yaşamamız, sürekli eksilen kadromuz etkanler- 
den sadece bir kaçı idi. 

Öte yandan dergi sayılarınırı geç çıkmasını ve 
abonelere ulaşmasını bir türlü yerli yerine oturta- 
maüı... Zaten gelen eleştirilerin çok büyük bir 
kısmını da bu oluşturdu. Dördüncü yılda ise 
buna köklü çözümler getirmeye çalışacağız. İlk 
tedbir olarak Abone işlerinden sorumlu arka- 
daşlarımızın sayısını arttırarak, abone işlerini ve 
yazışmaları yeni bir düzen içerisinde yapmaya 

başladık. Gecikmelere sebep olan sike , 
a , , - o gnler8 

karşı yeni önlemler tesbit ettik. Yazıl “* . 
va tn nlieni , arın gelme 

sini beklemeksizin elimizdeki yazılar! dergimizin 
yılın tek aylarının son günü p& 99 a 

; > — stalamaY 
çalışacağız. Bu durumda Kafdağı'nın 4 il sayıları 
yılın çifti aylarının ilk yarısında elinize ula mış ola” 
caktır. Bu ve benzeri önlemlerle geçikmr. leri ve 
yakınmaları asgariye indirmeyi hedelliyoruz. 

Dergisi belirtilen sürelerde eline ulaşı 
o“rvımuz durumu mektup veya telefon ve 
bildirdiği an posta geçikmeleri ve 
değişiklikleri hariç Kendilerine sayılar 
ulaştırılacaktır. Bu tür ulaşmayan sayıle 
kez okuyucuya gönderilmesi büyük bir 
getirmesine rağmen iadeli taahhütlü olarak ; 
alamayı hedefliyoruz. 

Ayrıca abone işlerinin sağlıklı yürümesi ve 
sürekli bir haber akışının sağlanması açısından 
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bu yıl gündeme getirdiğimiz temsilcilikler 
olayının yeteri kadar verimli ve sağlıklı olmaması 
nedeniyle şimdilik kaldırmış bulunuyoruz. 
Bugüne kadar temsilcilik üstlenen ve bu işle 
çaba gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Önümüzdeki sayılarda temsilcilik 
olayını yeniden gündeme geiirerek daha esaslı 
temellere oturltacağımızı belirmek isteriz. 

Anket sonuçlarını gelince: 

Okuyucularımıza gönderdiğimiz anket torm-. 
larına bu ana kadar 40 okurumuzun cevapları 
bize ulaştı. Bu kırk sonuç okuyucumuzun genel 
durumu ve eğilimlerini gösterip örnekleme yap- 
mak açısından bir önem taşımaktadır. 

Anketimize katılan 40 okurumuzdan 1'i 
(652.5) 18 yaşından küçük, 13'ü (9532.5'i) 18- 
25 yaş grubu, 20'si (9650'si) 25-40 yaş grubu, 
6'sı (9615'i) 40'ın üzeri yaş grubu içinde bulun- 
maktadır. 

Okurlarımızın öğrenim durumuna baktığı- 
mızda ilkokul mezunu okurumuz bulunmamak- 
tadır. 5 okurumuz (9612.5'i) ortaokul, 10 okuru- 
muz (9525'i) lise, 23 okurumuz (4057.5'i) yüksek 
okul, 6 okurumuz (015'i) mastır ve daha üst ka- 
riyere sahip öğrenim durumunu içine almaktadır. 

Keza ankete katılanların 11'i (9627.5'i) günlük 
basını ara sıra okuyup izleyebilmekite, 18'i 
(2645'i) hergün bir gazete okuyup bilmekte, 
10'u (525'i) ise hergün birden fazla gazete 
okuyup izleyebilmektedir. Bir okurumuz ise sor- 
ulan soruları cevapsız bırakmıştır. 

Alınan cevaplardan 29 okurumuz (4672.5'i) 
bugüne kadar çıkan Kuzey Kafkasya ile ilgili 
yayınlardan iki ve daha fazlasını izleme olanağı 
bulmuş, 14'ü (9635'i) Şimali Kafkasya dergisini, 
20'si (50'si) Kafkasya Kültürel Dergisini, 12'si 
(9630'u) Kamçı Gazetesini, 28'i (9670'i) Yamçı 
Dergisini, 22'si (9055) Nartların Sesi Gazetesini 
izleyebilmiştir. Ankete katılanlardan 3 okurumuz 
(267.5) bu sorumuza cevap vermemiştir. 

Dergimiz Kafdağı'na ankete katılan 40 okur- 
dan 12'si (530'u) 1987 yılında, 9'u (422.5'i) 
1988'de, 20'si (9250'si) 1989 yılında abone 
olmuştur. 9 okurumuz (9522.5'i) hiç abone ol- 
“mamış, 3 okurumuz iki yıl üsi üste abone olmuş 
4 okurumuz 3 yıl üstüste abone olmuştur. 

Okurlarımızdan 31'i (77.5) Kafdağını aile 

çevresine okuttuğunu, 20'si iş ve arkadaş 
çevresine okuttuğunu belirimiş. 5 okurumuz 
(612.5) bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. Aile 
çevresine Dergisini okutan okurlarımızın dergiyi 
ulaştırdığı insan sayısı 98, iş ve arkadaş 
çevresindeki arkadaşlara dergiyi okutan okur- 
larımızın ulaşabildikleri insan sayısı 103 kişidir. 

Ankete katılan okurlarımızın 36'sı (9690') Kaf- 
dağın'da konuşulan dil kullanılıyor, rahat anla- 
yabiliyorum derken, 2 okurumuz (965) eski ve 
yeni sözcükler bir arada kullanılıyor bunu isie- 
miyorum, 1 okurumuz (962.5) fazla öztürkçe kul- 
lanma içine giriyor, anlamakta güçlük çekiyorum 
derken, i okurumuz (52.5) bu soruya yanıt ver- 
memiştir. 

Anket formumuzun en zor cevaplanabilen 
sorusunu ise 9. soru oluşturmakiaydı. Bu soru- 
muzda, okurlarımızca bugüne kadar çıkan sayılar 
içerisinde içerik ve biçim olarak en beğeni alar 
sayıların belirlenmesi amaçlanmıştı. Ancak 

“ gerçekten büyük ve titiz bir incelemede bizim 
bile böylesine bir sıralama yapamayacağımız or- 
taya çıktı. Bu, zorluğa rağmen verilen cevaplar 
içerisinde en beğenilen sayının 3. yılın son 
sayısı olduğu ortaya çıktı. Bu 33/36. sayımız 
katılanlardan 11 okurumuzun (427.5) 
beğenisini kazanmış bu sayıyı 7'şer kişi ile 
(17.5) 31/32 ve 29/30. sayılar takip etmiştir. 
Daha sonra ise 4'er kişi ile (9610) 6/7,8, 27/28. 
sayılar 3'er kişi ile (957.5) 1,3,5,13/14. sayılar, 
2'ser kişi ilen (905) 2,9/10, 11/12, 15/16, 17/18. 
sayılar 1'er kişi ile (962.5) diğer sayılar takip ei- 
mektedir. Biçim olarak beğeniyi ise birer kişi ile 
bütüri sayılar almıştır. 

Gerek içerik ve gerekse biçim olarak bütün 
sayılar 1'er okurumuzdan beğeni görmemiştir. 

Okurlarımıza sormuş olduğumuz 10. soru- 
- muzda Kafdağı'nın içinde ençok yer almasını is- 

tediklerini ve gereksiz bölümlerin belirlenmesi 
hedeflenmişti. Bu yönde gelen cevaplarda 32 
okurumuz (9580) Görüş-Düşün bölümüne mut- 
laka olmalı, 4 okurumuz (9610) olsa da olur olma- 
sa da yönünde görüş belirtirken, gereksizdir diy- 
en, okurumuz çıkmamış 4 okurumuz (510) 
cevapsız bırakmıştır. 

Kültür-Mitoloji yazıları için 26 kişi (9665) mutla- 
ka olmalıdır, 6 kişi (9015) olsa da olur derken, ge- 
reksiz bulan olmamış 8 kişi (9520) cevapla- 
mamıştır. 
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Tarih-Coğrafya yazıları için 26 okurumuz 
(4565) mutlaka olmalıdır, 5 okurumuz (612.5) ol- 
sada olur derken gereksiz bulan olmamış, 8 oku- 
rumuz (9520) cevaplamamıştır. 

Kültür-Sanat yazılarını; 29 kişi (9072.5) mutla- 
ka olmalıdır, 4 kişi (9610) olsada olur şeklinde ce- 
vaplandırırken gereksiz bulan çıkmamış, 7 oku- . 
rumuz (9617.5) cevaplamamıştır. 

Özgün-Anı öykü bölümü için; 24 okur (9460) 
mutlaka olmalıdır, 9 okur (627.5) olsada olur, 1 

okurumuş gereksiz çıkarılmalıdır yönünde görüş 
belirterek, 6 okur (9515) cevapsız bırakmıştır. 

Çeviri Öyküleri; 23 okurumuz (657.5) gerekli 
bulurken, 10 okurumuz (9625) olsada olur 
şeklinde cevaplamış, gereksiz bulan çıkmamış 7 
okurumuz (4617.5) cevaplamamıştır. 

Anayurt Şiirlerini; 26 okurumuz (9565) mutla- 
ka olmalıdır, 5 okurumuz (12.5) olsada olur, 1 

okurumuz (92.5) gereksizdir şeklinde cevap- 
landırırken, 8 okurumuz (9520) cevapsız 
bırakmıştır. 

Muhaceret Şiirlerini; 22 okurumuz (655) ge- 
rekli bulurken, 6 okurumuz (4615) olsa da olur, 2 
okurumuz (465) gereksiz çıkarılmalıdır şeklinde 
çevaplandırmış, 10 okurumuz (46525) cevapsız 
bırakmıştır. 

Köy tanıtımlarını ise; 26 okurumuz (4065) 
mutlaka gereklidir, 9 okurumuz (522.5) olsa da 
olur şeklinde cevaplarken gereksiz bulan ol- 
mamış, 5 okurumuz (912.5) cevap- 
landırmamıştır. 

Kitapların tanıtılmasına yönelik bölümü ise; 
26 okurumuz (9665) gerekli bulurken, 6 okuru- 
muz (9615) olup olmaması konusunda ayırım 
yapmamış-gereksiz bulan okur çıkmamış 8 okur- 
rumuz (9520) cevaplandırmamıştır. 

Eski periyodik aktarmalar; 12 okurumuz 
(530) mutlaka olmalıdır, 16 okurumuz (640) ol- 
sada olur, 2 okurumuz (905) gereksizdir şeklinde 
cevaplarken, 10 okurumuz (9525) cevapsız 
bırakmıştır. 

Araştırma ve İnceleme yazılarını; 21 okuru- 
muz (552.5) mutlaka olmalıdır, 10 okurumuz 

(9625) olsa da olur, 2 okurumuz (465) gereksizdir 
diyerek cevaplarken, 7 okurumuz (617.5) ce- 
vapsız bırakmıştır. 

Röportaj ve soruşturmaları; 32 okur (4580) ta- 
rafından mutlaka olmalıdır, 4 okur (9510) ta- 

rafından olsada olur şeklinde cevaplanmış, 4 
okur (9510) cevapsız bırakmıştır. 

Bu yıl ilk deta dergimizde yer alan Kafdağı 
Çocuk bölümü için 21 okur (9652.5) mutlaka ol- 
malıdır, 10 okur (9625) olsada olur, 1 okur (42.5) 
gereksiz çıkarılmalıdır derken, 8 okurumuz 
(9520) cevapsız bırakmıştır. 

Anayurt Haberlerine; 31 kişi (9677.5) mutlaka 
olmalıdır, 3 kişi (967.5) olsada olur, derken ge- 
reksiz bulan çıkmamış, 6 kişi (9615) cevapsız 
bırakmıştır. 

Dernek Haberlerinden; 28 okurumuzdan 
(9570) mutlaka olmalıdır, 5 okurumuz (612.5) ol- 
sada olur, 1 okurumuz (962.5) gereksizdir diye 
cevaplarken 6 okurumuz “615 cevapsız 
bırakmıştır. 

Toplum Haberlerini ise; 24 kişi (9660) mutlaka 
olmalıdır, 8 kişi (9620) olsa da olur, 3 kişi (457.5) 
gereksiz çıkarılmalıdır diye cevaplandırırken, 5 
okur (512.5) cevapsız bırakmıştır. 

Tüm olarak 10. sorumuzun 2 okurumuz (65) 
hiç cevap vermemiştir. 

Anket formumuzda "Derginin içerik 
birleşiminin nasıl olmasını istersiniz?" şeklindeki 
sorumuza 31 okurumuz (677.5) her sayıda bir- 
den çok konu bir arada işlensin şeklinde çevap 
verirken 9 okurumuz 9622.5 her sayıda belirli bir 
veya iki temel konu ağırlıklı işlensin şeklinde 
çevap vermiştir. 

Derginin çıkış periyodu için 25 okurumuz 
(062.5) ayda bir 32/40 sayfa çıkması yönünde, 
11 okurumuz (527.5) iki ayda bir 56/64 sayfa 
çıkması yönünde, 2 okurumuz (965) mevsimlik 
çıkması yönünde tercih kullanırken 2 okurumuz 
(965) cevapsız bırakmıştır. 

Kafdağı Okurlarının Kafdağı'na ne ölçüde 
katkıda bulunabileceklerine ilişkin sorumuza ise 
13 okurumuz (32.5) Görüş/Düşün türünde 
deneme yazısı yazacağı, 6 okurumuz (615) 
çeviri yapacağı, 10 okurumuz (9525) kendi 
yöresinden sözlü kültür ürünlerini derleyebi- 
leceği 18 okurumuz (645) köyünü ve çevre 
köyünü tanıtabileceği, 34 okurumuz (85) 
aboneliğini sürdüreceğini, 29 okurumuz 572.5 
abone bulmaya çalışacağını 8 okurumuz (9020) 
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reklam verim veya reklam bulacağını belirterek 
cevaplandırmışlardır. 

Bu sorumuza cevap verip yapacak- 
larını belirten okurlarımıza ilgili oldukları 
konularla ilgili yazılarını beklediğimizi 
ayrıca anketin kesin sonuçlarını 
alınmasından sonra kendileriyle ilişki 
kuracağımızı ve katkılarından yararlana- 
cağımızı beliriir şimdiden bu katkıları 
için teşekkür ederiz. 

Geleneksel Kafkas Kültürü için kaynak olabi-' 
lecek kişilerin belirlenmesine yönelik sorumuza 
30 okurumuz (9575) cevap vermemiş, 10 okuru- 
muz (X25) cevaplayarak 18 değerli 
büyüğümüzün ismini belirtmişlerdir. İleride bu 
kişilerle iletişim kurularak kültür değerlerinin der- 
lenmesi yoluna gidilecektir. 

Ayrıca ulaşmayan sayıların belirlenmesi ve 
abone ile ilgili sorunların belirlenmesine ilişkin 
sorumuza 33 okurumuz (9482.5) cevap ver- 
mezken 7 okurumuz 9617.5 ulaşmayan sayıları 
ve şikayetlerini belirtmişlerdir. İsimleri belirle- 
nen bu okurlarımıza abone durumlarına 
göre ulaşmayan sayılar gönderilecek 
aksamaların ortadan kaldırılması için ge- 
rekli tedbirler süratle alınacaktır. 

Abone işlerinin aksamasının önlenmesi için 
gerekli önerilerin tesbitine ilişkin sorumuzun 33 
okurumuz (4582.5) cevaplamazken, 7 okurumuz 
(17.5) çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bu 
öneriler incelenecek ve değerlendirmeye 
çalışılacaktır. 

Kafdağı'na ilişkin kapsamlı önerilerin 
yazılmasını talep ettiğimiz sorumuza 24 okuru- 
muz (9560) cevaplamazken, 16 okurumuz (9640) 
bu konuda geniş ve ayrıntılı öneriler getir- 
mişlerdir. Bu öneriler değerlendirilmeye 
başlanılmış olup tüm okurlarımıza an- 
kete katılıp önerilerde bulundukları için 
teşekkür ediyoruz. 

Bu anketlerden çıkan ilk sonuçlara göre der- 
giniz Kafdağının okuyucu kitlesinin büyük bir 
çoğunluğunun 25 yaşın üzerinde lise ve Üstü 
öğrenim durumuna sahip ve hergün basını İZ- 
leme olanağı bulan bir kitle oluşturmaktadır. 

Bu kitle günlük basına olduğu kadar bugüne 
kadar çıkmış Kafkasya ile ilgili yayınlara yatkın ve 
büyük çoğunluk bugüne kadar ki yayınlardan en 
az iki ve daha fazlasını izileyebilmiştir. 

Bu okuyucu kitlesinin önerilerine gelince; 

Bu kille dergiyi kendi dışında en az 201 
kişiye okumaktadır. Keza bu kitle çoğunlukla 
Kafdağı'nın dilini uygun bulmakta, Çeviri 
Öykülerle, Peryodiklerden aktarmalar ve Çocuk 
bölümü dışında diğer tüm bölümlerindergide yer 
almasından memnun olduklarını belirimekiedir. 

Yine Okurumuz derginin şimdiki gibi birden 
tazla konuyu içermisini, ayda 32/40 sayfa olarak 
çıkmasını istemekiedir. 

Bu dilekler içerisinde Katfdağı/Çocuk 
bölümü dışındaki bölümler için olanak- 
lar ölçüsünde istekler yerine getirile- 
cektir. Kafdağ/Çocuk ise: 

ÇOCUKLARIMIZIN KÜLTÜRÜMÜZÜN, 
YAŞATILMASI HEDEFİMİZE ULAŞ- 
MADA BİZLERDEN SONRAKİ KUŞAK 
OLMASI VE KONU HAKKINDA BİLİNÇ- 
LENMELERİNİN KÜÇÜK YAŞTA BAŞ- 
LAYIP YÜRÜTÜLMESİ GEREKECEĞİN- 
DEN DOLAYIDIR Kİ; BU BÖLÜMÜ BİR 
SÜRE DAHA SÜRDÜRMEYE ÇALIŞA- 
CAĞIMIZI BELİRTMEK İSTİYORUZ. 

Derginin ayda bir çıkması konusundaki 
öneriler ise, bugün için teknik olarak, kadro ola- 
rak ve yetişkinlik olarak olanaklı 
görünmemektedir. ancak tüm çalışmalarımızı 
dergimizin okurumuzun istediği peryotta 
çıkmasına yönlendirip, yoğunlaştıracağımızı be- 
lirtmek istiyoruz. 

Diğer anket sonuçları alındıktan sonra der- 
gimizin içeriği, peryodu ve eğileceği konular 
okurumuzun daha çok beğenisine yönelik ola- 
caktır. 

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi anket 
formlarını göndermeye devam ettiğiniz sürece 
dergimiz, istekleriniz ve özlemleriniz 
doğrultusunda bir dergi olacaktır. Ankete katılan 
tüm hemşehrilerimize tekrar teşekkür ederiz. 

Bu sayımıza gelince; 

4. yılımızın ilk sayısının Görüş/Düşün 
bölümünü ilk yazısını, kültürümüz üzerinde en 
ağır baskı ve engellemelerden birini teşkil eden 
ve bizleri anadilimizden mahrum eden Yasak Dil- 
ler Kanunu hakkındaki Hikmet NEĞGUÇ'un 
düşünceleri oluşturmaktadır. Hikmet NEĞUÇ'un 
bu yazısını 1-2 sayfalarda yer almaktadır. 
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Okumak insanın kendisini geliştirmesini en iyi 
yollarından birisidir. Okuma ile ilgili YİSMEYL 
Özdemir'in “Okumayan İnsan Düşünemez" isimli 
gençleri okumaya davet eden yazı ve görüşlerini 
3-4 sayialarda bulabilirsiniz. 

YENEMİKO Mevlüt 5. sayfada "Tarih ve Ben" 
isimii denemesiyle sizlerle sohbete devam edi- 
yor. 

Geçtiğimiz yıl ABHAZYA'da meydana olaylar 
için ABHAZYA Üniversitesinin tüm dünya: 

üniversitelerine yaptığı çağrıyı Orhan YAĞAN'ın 
çevirisi ile 6 ve 7. sayfalarda sunuyoruz. 

Çoğraiya bölümünde Cevdet HAPİ 
"Kafkasya İY" anlatımıyla Kafkasya'yı 8-19. sayia- 
larda anlatmaya devam etiyoruz. 

o KültüMBiyografi bölümünde YİSMEYL 
Özdemir Büyük bestecilerden “Muhlis Sabahat- 
tin EZGİ"yi 20-21. sayfalarda tanıtıyor. 

Dergimizin bu sayısında Karaçay Çerkessk'te 
15 gün kalan Dilber KANŞAY arkadaşımızın 
Karaçay Çerkessk'te geçirdiği 15 günlük izle- 
nimleri 22-32. sayfalarda sunuyoruz. 

Keza Yismeyi Özdemir'in Kültürümüzle ilgili 
olarak "Almanya Gezisi İzlenimleri"ni 34-41. say- 
falarda sunuyoruz. 

Kültür/Yayın Tanıtım bölümümüzde Nart 
Yayıncılığın Abhazya'dan Yaşam ve Kültür isimli 
çeviri kitabının tanıtımını 42. sayfada Ş'EJOKHO 
Zafer yapıyor. 

Katdağı/Sanat bölümünü ilk yazısını yeni 
ürünler sunmaya hazırlanan KHUŞO Metin arka- 
daşımızın "Tiyatro Üzerine" isimli yazısı 
oluşturmakta. Bu yazıyı 43. sayiamızda okuyabi- 
irsiniz. 

Bu bölümün diğer yazısını ressam Avni 
DİPŞOW yapılan söyleşi oluşturmakta bu söyleşi 
44-45. sayfalarda yer almakta. 

Anayuri Şiirleri bölümümüzde Fahri HUWAJJ 
çevirisi ile ZEOOŞNIĞH dergisinden 4 güzel şiir 
sunuyoruz. Bu şiirler 46. sayfalardadır. 

Halen Kafkasya'da öğrenim yaşamını 
sürdüren Refik Özdemir arkadaşımızın "Deniz 
Kızı ve Yaşlı Balıkçı" isimli şiirini Muhaceret Şiirleri 
bölümünde 47-53. sayfalarda bulabilirsiniz. 

Değerli küçükler bu sayıda sizin sayfanız si- 
zin daha çok katılımlarınızla oluştu. Bu sayımızda 
sizler için Zafer Abiniz ve Deni iz Ablanız masallar, 
nota ve sizlerin zenginleşiirdiğimiz şiirlerden 
oluşan bir Kafdağı ai hazırladılar. Sayia- 
larınızı 54-59'da bulabilirsin 

Na bir ani ayı ş ve veni verilme şekli ile der- 
gi zin haberle a sizlerden bekleniileri- 
zi içeren yazımız ile birlikte Katdağı Haber ola- 

rak 60-71. sayfalarında yer almakta. Bu bölünme 
Dernek Haberlerini, Anayurt haberlerini, Dış Ha- 
berleri ve Toplum Haberlerini bulabilirsiniz. Bu 
sayıda bizce özelliği olan en ağırlıklı haber Filis- 
tinli'lerine yaptıklarına rağmen İsrail'in ülkesinde 
yaşayan üçbin çerkesk için çıkarmış olduğu pu! 
oluşturmakia. 

Geçen sayıdan itibaren başlattığımız 
“Araştıralım Soruşturalım Akrabaları Buluştura- 
lim" bölümümüz bu sayıdada devam ediyor. 
Anavatanla yakınlaşmaya büyük katkısı ola- 
cağımız bu bölüm dergimizin son sayfalarında 
yer almakta ve bundan sonraki sayılarda da yer 
alacaktır. 

Yayınlanmış bulunan adreslerde yazışmak İs- 
teyen ancak, dilimizle yazma oinağı bulamayan 
arkadaşlarımızın, dergimize, durumu bildirdikleri 
takdirde kendilerine gerekli yardımda bulunup 
yazışmaları temin edilecektir. 

Ayrıca Kril Harfleri ile yazılan bu adresleri ileri- 
deki sayılarda Latin harileri ile de vermeye 
çalışacağız. Bu konuda okurlarımızdan gelen is- 
teklere de yardımda bulunmaya çalışacağımızı 
belirtmek isteriz. 

Bize gelen mektuplarda 3 büyüğümüzün 

mektubunu 77 ve 78. sayfalarda Basında Kuzey 
Kafkasyalı'lar bölümümüzü 79 ve 86. sayfalarda 

sunuyoruz. 

Önümüzdeki sayıda daha güzel daha titiz, 
daha iyi bir Kafdağı'nda buluşup görüşebilmek 
umuduyla saygılar sunarız. 

Mustafa Aziz ÖZBEK 
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22 Ekim 1983 tarihli resmi gaze- 
tede yayınlanan, 10 Ekim 1983 
günü ve 2932 sayılı "Türkçeden 
Başka Dillerle Yapılacak Yayınlar 
Hakkında Kanun” üzerinde durmak 
istiyorum. 

Söz konusu yasa, bazı dilleri ve 
dolayısıyla etnik kültürleri yasakla- 
maktadır. Uluslararası anilaşmalar 
ve evrensel hukuka ters (Yani De- 
mokratik Olmayan) bu yasayı kabul 
etmenin nedeni ne olabilir? Gerçek- 
ten bu yasanın kapsamına aldığı 
diller var mıdır? Bunu yanıtlamak 
gerekmektedir. 

Bu konularda resmi yayınlarda 

ve uygulamada (Teamülde) farklı- 
lıklar ve çelişkiler vardır. 1927-65 
arası dönemin resmi istatistikle- 
rinde Türkiye'de anadili Türkçe'nin 
yanında her biri ayrı bir anadili olan 
Kürtçe, Çerkesçe, Abazaca, 
Arapça, Lazca, Rumca, Ermenice 
ve Yahudice gibi dillerde (40 kadar 
anadili) sayılıyordu. 

1968'den sonraki resmi istatis- 
tikler artık dil rakamları sunmamak- 
tadır. Ayrıca 1970, 1975, 1980 ve 

1985 nüfus sayım cetvellerinde 
"ana dili hanesi” bulunmasına 

karşın bu hane sorusu yanıtsız 
bırakılmıştır. Ya da anadili karşılığı 
olarak sadece Türkçe yazılmış, 
Türkçeden başka dil yazan sayım 
görevlileri ise, cezalandırılmak 
üzere mahkemelere verilmiş, bun- 
larca yazılmış Türkçeden başka 
anadillerine ait bilgiler de silinmiş 
ya da "yok" sayılmıştır. 

Dolayısıyla var olan ve varlığı 
öncesinden resmen tanınan çok 
sayıda anadili, şu durumda resmen 

yadsınmakta ve yok sayılmaktadır. 

Bu, gerçekçi olmayan ve çelişki 
yaratan önemli bir durumdur. 

    

Uluslararası hukuka ve çağdaş 
demokratik anlayışa göre, hiçbir 
devlet, hiçbir dili ve ulusal kültürü 
yasaklayamaz. Bunların gelişimini 

engelleyici yasal düzenlemeler ya- 
© pamaz ve önlemler alamaz. 

Diller ve ulusal (etnik) kültürler 
BMÖ'nün, Avrupa Parlementosu'- 
nun ve Helsinki Nihai Senedi'nin 
aldığı kararlar gereği dokunulmazlık 
kazanmış ve koruma altına alınmış- 
tır. Bu hükümler, kuşkusuz söz ko- 
nusu dil ve kültürlerin taşıyıcısı ulu- 
sal (etnik) topluluklar için geçer- 

lidir. Dolayısıyla ulusal toplumlar 
hiçbir biçimde baskı altına 

alınamazlar. 
Yukarıda sadece üç örneği 

sayılan uluslar arası sözleşme ve 
kararlarda, katılımcı ve uygulayıcı 
ülkelerden biri olarak Türkiye de 
vardır. Bu kararlar Türkiye açısın- 
dan yasa hükmündedir. O halde, 
gerçekte (yani yok sayılmasına 
karşın gerçekte) anadili Çerkesçe 
olan bir Türkiye yurttaşının kendi 
anadili ve kültürü için uluslararası 
sözleşmelerle tanınmış olan hakları 

savunması demokratiktir ve aynı 

zamanda yasaldır. 
“Yasak Diller Kanunu". niçin 

çıkarılmıştır, gerekçesi nedir? De- 
mokratik anlamıyla bir yasa, to- 
plumsal bir gereksinimi karşılamak 
üzere çıkarılır ve tutarlı bir ge- 
rekçesi olur. Söz konusu yasanın 
böyle bir gerekçesi yoktur, bu alan- 
da savunulması olanaksızdır. 

YASANIN İÇERİĞİ 
Yasanın 1. maddesinde "Amaç 

ve Kapsam!” başlığı altında, bu 

konunun “Devletin ülkesi ve mille- 
tiyle bölünmez bütünlüğünü, milli 
egemenliği, cumhuriyeti, milli 

  

Hikmet NEĞUÇ 
      

güvenliği, kamu düzenini" korumayı 
amaçladığı, "düşüncelerin açıklan- 
ması ve yayılmasında" yasaklanan 
dillere ilişkin esas ve usullerin 
düzenlendiği belirtilmektedir. 

Yasanın 2. maddesinde, saklı 

hükümler dışında, Türkiye tarafın- 
dan tanınan devletlerin birinci resmi 
dilleri dışındaki “herhangi bir dille 
düşüncelerin açıklanması, yayıl- 
ması ve yayınlanması yasaktır." 

3. maddede "Türk vatan- 
daşlarının anadili Türkçedir.” denil- 
dikten sonra "Türkçeden başka dil- 

- lerin anadili olarak kullanılmasına 

ve yayılmasına yönelik her türlü 

faaliyette bulunulması”nın yasak- 
landığı, 4. maddede de bu yasağa 
aykırı davranmanın altı aydan üç 
yıla kadar hapis ve ayrıca para ce- 
zası gerektirdiği belirtilmiştir. 

Özetle yasa şudur: 

YASA ANTİ - DEMOKRATİK 
VE ÇAĞDIŞIDIR 

Yasanın gerçek "Gerekçesi" ne 
olabilir. Bilindiği gibi, Türkiye çok 
uluslu Osmanlı İmparatorluğu 
üzerinde kurulmuş bir devlettir. Do- 
layısıyla imparatorluğun bir çok mi- 

rasını barındırmaktadır. Çeşitli dil, 
din ve kültürlerin varlığı söz konu- 
sudur. Çeşitli dillerin varlığı, 1968 
öncesi resmi istatistik ünitelerinde 
belirtildiği gibi, bir anlamda devlet- 
ce de kabul edilmişti. Ancak, çeşitli 
anadillerinin varolduğunun kabule- 
dilmesi onlar üzerinde baskı konul- 
madığı anlamına gelmiyordu. 

Dolayısıyla hem çeşitli dillerin 
varlığı kabul ediliyor ve hem de bu 
diller üzerinde çeşitli baskılar uygu- 

lanıyordu. Örneğin bu dillerde 
eğitim, radyo yayını v.s. yaptırı!- 

mıyordu. 
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  GÖRÜŞ / DÜŞÜN 

Bu durum uluslararası planda 
savunulamazdı. Dolayısıyla sorun 
ya demokratik biçimde çözümlene- 
cekti, yani bu diller üzerindeki her 

türlü baskı kaldırılacaktı, yada de- 
mokratik olmayan, yani daha 
baskici düzenlemelere gidilecekti. 
Sonuç olarak 12 Eylül 1980 askeri 
harekâtı ile baskıcı düzenleme yolu 
seçildi. Söz konusu yasanın daya- 
nağı olarak 1982 Anayasası alındı. 

ULUS VE ULUSAL 
AZINLIKLAR SORUNU 
BMÖ ve öteki belgesel ya da 

uluslararası örgütler tarafından be- 
nimsenen demokratik kurallara gö- 
re, tüm imzalar eşittir. Aynı biçim- 
de, tüm dil, kültür ve ulusal toplum- 
lara da eşit (Özgürlük) haklar 
tanındı. 

Buna uygun olarak Avrupa'da 
çeşitli etnik dil ve kültürlere ilişkin 
araştırma, eğitim ve yayın çalış- 
maları hükümetlerce artan biçimde 
desteklenmeye başlandı, Avru- 
pa'daki Türk işçileri için Türkçe 
okul eğitimi, radyo, televizyon 
yayını bu destekleme örneklerin- 
dendir. 

Ancak ülkemizde bu kurallar 

uygulanmadığı gibi, ağırlaştırıcı 
baskılarla yönetilmektedir. Kendi 
kendisi ile çelişki yanında, uluslar- 
arası demokratik kurallar ve uygu- 
lamalarla çelişki de söz konusudur. 

1920'lerden beri, Osmanlı 
İttihat - Terakki Fırkası (Partisi) 
görüşünün bir yansıması olarak, 
şoven ve asimilasyoncu bir milli- 
yetçilik anlayışı benimsendi. 
Görüş, artan biçimde sert uygula- 
nan bir sürekli ideoloji ve devlet 
politikasına dönüştürüldü. 

Görüşe son yasal çerçevesi, 
1982 Anayasası ile verildi. Buna 
göre Türk Ulusundan olanlar dışın- 
daki milliyetlerin olmadığı görüşü 
benimsendi. Dolayısıyla, "dinsel 

cemaat toplulukları (Rum, Ermeni, 
Yahudi, v.b.) dışında ulusal azınlık 
bulunmadığı" ilkesi kabul edildi. 

Oysa tarihsel ve sosyolojik bi- 
rer olgu olarak, yukarıda sayılan 

anadilleri (Kürt, Çerkes, Arap, 
Gürcü v.b.) ile bu dilleri konuşan 
etnik topluluklar vardır. Ama yasa- 

lar ve dolayısıyla resmi politika bu 
gerçeği yadsımakta, aksine dav- 
ranışlar İçin ceza uygulamaları ge- 

tirmektedir. 
Ulus, tarihsel olarak oluşmuş, 

dil, toprak, ekonomi ve kültür birliği 

olan insan topluluğudur. Ulusal 
azınlık ise, ya ulus olamamış bir 
topluluktur ya da bir ulusun parçası 
olarak başka bir ulusla birlikte 
yaşayan insan kümesidir. 

Örneğin, Fransa'daki Basklar 
(200bin) küçük bir etnik topluluk ol- 
arak Fransızlarla birlikte, Fransa 

devletine bağlı kimselerden 
oluşmuştur. Fransa'daki İtalyan 
azınlıklar ise Fransız etnik toplu- 
luğundan ayrı ve İtalyan etnik top- 
luluğuna bağlı bir ulusal azınlıkdır. 

Günümüzde tüm ulus ve ulusal 
azınlıkların eşitliği anlayışı benim- 
senmiştir. Demokratik çevreler, 
ilkesel olarak ulusların kayıtsızlığı 
hakkını, yani ulusların geleceklerini 
belirleme hakkını savunurlar. An- 
cak, bu mutlak yerine getirilmesi 
gereken bir hak değildir. Örneğin, 
ilk kuruluşunda bağımsızlık hakkı, 
SSCB'nde dört cumhuriyet (Rusya, 
Ukrayna, Beyaz Rusya, Kafkasya) 
halkına tanınmış; bu hak, günü- 

müzde de sadece 15 birlik cumhu- 
riyeti halkına (ulus) tanınmıştır. Bu- 
nun dışında kalan ve sayısı 40'ı bu- 
lan özerk cumhuriyet bölge ve 
çevre ulus ve halklarına bağımsız- 
lık hakkı verilmemişti. Ama anlaşı- 
lacağı gibi, bu küçük ulusların hak 

eşitliği ve özerkliği kabul edilmiştir. 
İspanya'da İspanyollar dışın- 

daki ulusal toplumlara da özerklik 
tanınmıştır. Bu arada 26 kanton 

örgütlenmesi içinde dört etnik to- 
pluluğun yaşadığı İsviçre'de tam bir 
dil özgürlüğü ve geniş yetkili yerel 
yönetim hakkı bulunmaktadır. 
Özetle, uluslara ve ulusal 
azınlıklara eşit haklar tanınması de- 
mokratik bir ilke olarak genel bir ka- 
bul görmektedir. 

AZINLIKLARIN DURUMU 
SSCB, İsviçre, Çin İspanya, 

Belçika, Kanada ve Hindistan gibi 

bazı ülkelerde azınlıklara değişik 

biçim ve düzeylerde özerklik 
tanınmış yada kendilerini yönetme 

hakkı verilmişitir. 
Buna karşılık ABD ve Avustral- - 

ya gibi bazı ülkelerde yerli topluluk- 
lara eşit haklar tanınmamış ya da 
tanınan haklar yeterince uygula- 
maya sokulamamıştır. 

Bu arada Güney Afrika Gumhur- 
riyeti'nde çoğunluğu oluşturan 
siyah Afrikalılar demokratik haklar- 
dan yoksun tutulmaktadırlar. 

Bu yerlerde, Orta ve Güney 
Amerika'da yerlilere, zenci ve me- 
lezlere eşit haklar sağlanması 
yönünde uğraşlar verilmektedir. 

Son örnek ise, ulusal azınlıkları 
tarihsel ve sosyolojik gerçeklere 
karşın yadsımak biçiminde kendini 
göstermektedir. 

Resmi görüşe göre; 1925 Tak- 
sir-i sükün (sindirme ve sessiz- 
leştirme) yasasına değin, mecliste 
Kürdistan ve Lazistan mebusları 
ünvanını taşıyan üyeler ve ülkede 

örgütlenmeleri olmasına, 1965 
öncesinde anadili Türkçe olmayan 
milyonlarca yurttaşın olduğu devlet 
istatistiklerinde kaydedilmesine 
karşın; Türçeden ayrı dil ve azınlık 
bulunmamaktadır. 

Çarlık Rusya'sı 19. Yüzyılda ele 
geçirdiği ve sömürgeleştirdiği Kaf- 
kasya'da tarihsel ve etnik ad o- 
larak Çerkesya'nın yerinde Kuban; 
Kabartay, Osetya, İnguşya ve 
Çeçenya'yı içine alan Terek illerini 
oluşturmuştur. Amaç, bu halkları 
bu yolla dünyadan gizlemekti. 

Ancak bu tür uygulamalar 
çarlığı ve savunduğu sömürgeçi 
politikayı çöküntüye uğramaktan 

kurtaramadı. 
Çarlık yıkıldı, ama bu uluslar ye- 

niden tarih sahnesine çıktılar. 

Ulusların ve dillerin varlığını hem 
gizleyen, hemde yadsıyan (inkar 
eden) baskıcı politikaların boşuna 
olduğunu tarih, yani geçmişin poli- 
tik uygulama örnekleri, bize 
göstermektedir. 

O halde demokrasinin ve insan 
haklarının bir gereği olarak, insan- 
ların, dillerin ve kültürlerin eşitliğini 
ve özgürlüğünü savunmak hem bir 
insanlık görevidir ve hemde yasal 
bir haktır. 
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9 Şubat 1990 tarihini taşıyan 
“Cumhuriyet Kitap Dergisi'nin 9. 
sayfasında "Edebiyat için iki 
güzel gün" başlıklı kısacık yazıyı 
aynen akiarıyorum: "Fransa da 
geçen Ekim ayı sonlarında 
Kültür Bakanlığınca okuma 
oranının yükseliilmesi amacıyla 
sürekli açık kütüphanelerde 
doyuncaya kadar okundu. Dos- 
toyevski'nin Budala'sı ve Coc- 
teau'nun tüm eserlerinin tüm 
filmleri izlendi. Bütün bir gece 
hiç göz kırmmamacasına yazar 
ve şairlerle oturup tartışıldı. 
Yazılanlar Boubrgh'da çok ucu- 
za elden çıkarıldı. Bunlardan 
başka Nantes'da bir şiir pazarı, 
Aix'de "Yazına Yolculuklar", 
Grenoble'de Roman ve Kara 
Film Festivali, Sirasbourg'da 
"Avrupa Edebiyatının Buluşma- 
sı"da unutulmamalı. Kısaca in- 
sanlar bedensel ve ruhsal olarak 
kendilerini okumaya teslim eiti- 
jer.." 

Darısı bizim insanımızın, bi- 

zim okurumuzun başına demek- 
ten kendimi alamıyorum. Öte 
yandan düşünüyorum: Belle 
Epogue çağının, Aydınlanma 
Yüzyılının Paris'i, Batı külhürü- 

nün beşiği olan Fransa'da bile 
okutmak için, bilgilendirmek için 
devlet çaba harcıyor hâlâ.. 
İletişim araçlarının okumaktan 
çok gözlemeye, izlemeye 
dönüştüğü, özellikle TV'nin 
günlük yaşamımıza girdiği 
çağımızda okumaktan çok 
görmek zaman alıyor sanırım... 
Bu gidiş okuyan sayısını azal- 
tıyor. 

Gerilere dönüp Cumhuriyet 
Kitap Dergisini başlarından izliy- 
orum, karıştırıyorum. On yılı 
aşkın bir süredir Türkiye dışında 
yaşayan ve yeni dönmüş olan 
yazar Demir Özlü yazısına şöyle 
bir başlık koymuş: «Her zaman 
yazardan çok okuyucu olarak 

duymuşumdur kendimi, Kitap 

okumayanları kendilerine bağış- 
lanmış hayalı yaşamayan insan- 
lar olarak görmüşümdür hep..» 
Demir Özlü onca yıl sonra 
döndüğü ülkesini "Bir okumama 
çölü" olarak gördüğünü belirte- 
rek bağlıyor sözlerini... 

"Bir okumama çölü.. ".Ne 
kadar umut kırıcı ve de karamsar 
bir tanımlama... 

Ya bizim toplumumuzda dur- 
um nasıldır.....? Sanırım daha da 
iç karartıcıdır bizde. Derneğimiz 
yayın kolu, yada gençlerin 
ağırlıklı olduğu kolların to- 
plantılarında, tartışmaları dinle- 
rim, düşünürüm hep. Kimi za- 
man bu toplantılarda benim 
kuşağım tartışılır ve eleştirilir. 
Gençlere öncülük etmediğimiz, 
vol göstermediğimiz, ellerinden 
iutmadığımız.. Ne bileyim, akla 
gelen tüm suçlamalar rahatlıkla 
savrulur yüzümüze. Sakın yanlış 
anlaşılmasın. Bu tür eleştiriler- 
den hiç de şikayeiçi değilim. 
Ama hep düşünürüm. Bir şeyler 
üretmek isteyen, bu pırıl piri 
gençler bu çağlarında neden bu 
denli üretimden uzak diye.. 
Düşüncelerim giderek bu 
gençlerin yeterince Oku- 
madıkları gerçeğine takılıp du- 
rur. Yumuşak kişiliğimden kay- 

  

naklanan bir yaklaşım sonucu, 
gençlerin yeterince okuyarak, 
gerekli kültür ve bilgi birikimi 
sağlamadıkları, dolayısı ile de 
üreiken olamadıkları gerçeğini 
onların yüzüne vuramam. Bu da 
benim hiç de iyi olmayan bir 
zaatımdır. Evrensel kültürün 

temel taşları olan yazarların 
yapıtlarından bu bilgiç görünüm- 
lü gençler acaba kaç tanesini 
okumuşlardır? Sorsam mı aca- 
ba?... Hep bu gibi düşünceler 
geçer bu toplantılarda aklım- 
dan... Pat diye bir romanı ya da 
bir tiyatro yapıtını, bu yapıtların 
herhangi bir kahramanını sor- 
mak, ya da bir öykünün popüler 
olmuş, her kuşak insanla birlikte 
yaşaya gelen kahramanını sor- 
mak gelir içimden. 

Bu gençlerimiz her gün der- 
gimize, yayınlanması isteği ile 
cılız bölük pörçük şiircikler 
taşırlar.. Ama şiirin kartallarının, 
akbabalarının isimlerini bilebil- 
diklerinden bile emin değilim. 

Ünlü Ulusal ozanımız Gulya 
bakın ne diyor: 

© “3
 ne KE
 öğrenmemiş r 

şiir adına ne bekleyebilirsiniz..” 
Bir ozan yaşamı boyunda oku- 
maya zorunludur. Yaşamak için 
yemek içmek zorunluluğu 
gibi.." 

Evet sevgili genç 
kardeşlerim, evrensel kültüre, 
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insanlığa malolmuş bu adı 
sayılan klasik yazar ve ozanlar- 

dan başlayarak okumak, çok ok- 

umak gerekmekiedir. 
Bir haftadır evdeyim, kroni- 

kleşmiş bir disk rahatsızlığı ile 
yatağa bağlandım. Bu süre 
içerisinde ne yapıyorum, o da- 

yanılmaz ağrı ve sızılara nasıl dir- 
eniyorum biliyormusunuz..? 
Evet bir haftadır yatakia Tol- 
stoy'u okuyorum. Yıllar önce 

gençliğimde, elimden düşürme- 
den okuduğum "Savaş ve 
Barış"ı yeniden-daha büyük bir 
haz duyarak, "Büyük Roman" 
geleneğinin en büyük örneği 
olan bu yapıttan karakter tahlil- 
lerinin nasıl yapıldığı, roman kur- 
gusunun nasıl olması gerektiği 
konularında bilgimi yenileyerek 
ve artırarak okuyorum. Sabah 
akşam, bu dört ciltlik büyük yapıt 
yatağımda benimle birliktedir. 

Kuğu boyunlu, ceylan gözlü 
küçük kız, Kontes Nataşa Ros- 
tova, ya da dindar, iyi huylu, o 
oranda da çirkin Mariya Bolkons- 
kaya ile ilgili pasajlar. Bana omur- 
galarımın sızısını unutturuyor 

inanın. 

Dönemin Rus Başkomutanı 
Mareşal Kutuzov Prens Pagra- 
tion, Andrey Bolkonskiy, iyi ni- 
yetli, saf, iriyarı Piyer Bezuhov 
arasında geçen konuşmalar 
1804-1815 yılları arasındaki Av- 
rupanın toplumsal, ekonomik ve 
politik çalkantıları konusunda bil- 
gilerimi yeniliyor. Lev Tolstoy'un 
bu dev yapıtını Rusça aslından 
çevrilen dört cildini yeniden 
içiyorum. Leyla Soykut'un eline, 
diline sağlık. Türkçeye bir des- 
tan kazandırmış. Rus halkının 
destanıdır bu dev yapıt. Maksim 
Gorki'ye göre "Bütün dünyada 
ondokuzuncu yüzyıl edebiya- 
tının en büyük eseri "SAVAŞ 
VE BARIŞ'tır. Ben Gorki'ye 
katılmıyorum, Bilgi dağarcığımın 
ve okuma zevkimin ölçülerine 

göre, yalınız ondokuzuncu 

yüzyıl değil, tüm zamanların en 

büyük romanıdır Savaş ve Barış. 
Büyük Roman geleneğinin 

Destoyevski, Tolstoy, Hugo, 
Tuürgenyev gibi yazarlardan 
başlayarak Şolohov, Simonov, 
Cengiz Ayimatov gibi yazarlara 
dek uzanan K'UAŞŞ Beial, 
THAĞHEZIT Zuberyr, Ç'ERAŞE 
Temboit, ŞŞOCENTSİUK, Ali ve 
adem, Ç'IŞŞOKHUE Alim, JIR 
Hamid, BAGDAT Şinkuba gibi 
bizim yazarlarımızı da eikileyen 
özelliklerini bilmek ve bu 
yapıtları bu bilgiler ışığında oku- 
mak gerek. 

Sevgili gençler, bu denli 
önemli oyazarların bu 
yapıtlarından kaç tanesini oku- 
dunuz..? Bırakın bu yapıtları, 

dergimiz Kafdağı'nı tam anlamı 
ile okuyan kaç genç var..? 
Geçenlerde Eskişehir 
Derneğinin Lokalinde otuza 
yakın gencimizle sohbet ediyor- 
duk. Aralarında ana dilini bilen 
tek genç vardı ve o da Balkar'dı. 
Kafdağı'nın varlığından haberi 
olan üç kişi idi ve bu gençler 
büyük bir kentteki bir Kafkas 
Derneğinin devamlı gençleri idi, 
dikkat ediniz. Uzunyayla'nın 
yada Göksun'un uzak bir 
köyünün gençleri değildi.. 

Okumanın yazmanın bir top- 
lumun yaşamında ne denli 
yaşamsal önem taşıdığı yüzlerce 
kez tekrarlanmış ve yazılmıştır. 
Bakınız ünlü İngiliz, büyük yazar 
Shakespeare dörtyüzyıl öteden 
bize ne söylüyor: 

"Düşününce ölümden 
Korkmadığımı anlıyorum... 
Ölsem bile şiir yaşatacak 

beni... 
Okumamış, yazmamış, yapıt 

vermemiş 

Halklardır. 
Kaybolacak olanlar.." 
Öte yandan okuma aracı olan 

kitapların işlevini Alexandr 

Puşkin şöyle anlatıyor: "..Hajkın 

düşüncesine maledilebilecek 

akılcılıktan daha güzel bir zen- 
ginlik düşünülemez. Bunun si- 
lahı ise kitaplır..." 

Ulus olarak, halk olarak varoi- 

manın yollarını böyle gösie- 
riyorlar bu ünlü yazarlar yüzyıllar 
ötesinden. Evei; okumak, çok 
okumak bilgi biriktirmek ve bu 
birikimle üretime geçerek &v- 
rensel kültür arenasında ulusal 
kültür adına bir yer tutmak gs- 
rek, insan olmanın, halk olmanın 

ulus olmanın gereği budur. 
Bundan sonradır ki evrensel 
kültüre ters düşmeyen, onunla 
uyumlu ancak, ulusal renk, tad 
ve dokuda yapıtlar ortaya 
çıkabilecektir. Çerkesk'li yazar 
THAYTSIUKH Bemirza'nın 
"Mığue Gurğekur" (Sevinç Yolu) 
adlı derleme kitapta yayınlanan 
"Gurzinya Roza - Gürcü Gülü" 
başlıklı yazının bitiminde bakınız 
neler söyleniyor, neler umut &- 
diliyor Çerkes ulusu adına: 'Kimi 
zaman hüzünlü düşüncelerim 
beni bir anlık sevinçlere de 
götürmektedir. Homeros'un Yu- 
nanistan'la, Dante'nin İtalya ile, 
Shakespeare'nin İngiltere ile, 
Calderon veya Cervantes'in 
İspanya ile, Rustaveli'nin 
Gürcüstan ile bütünleşmesi 
gibi, şimdilik ortaya çıkmamış 
henüz bilinmeyen Abazin 
ozanı, Çerkeskli bir Şıhmırza, 
yada bir Mehmet doğabilir mi.. 
Ne dersiniz...? 

Evet, biz şunu demeliyiz, 
diyebilmeliyiz: Okumak, oku- 
mak, engin bir bilgi birikimi 
sağlamak, araştırmak ve öğren- 
mek amacımızdır. Bu amaca 
ulaşıldığında Çerkes halkının 
Dante'si, Cervantes'i Yaşar Ke- 
mal'i, yada Çerkes Shakes- 
peare'inin doğacağına inanı- 
yoruz. 
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Şu son günlerde tarihe taktım ya, bana herkes 

başka bir gözle bakmaya başladı. Kimi tavırlarıma 

bakıp bıyık altından kıs kıs gülüyor, kimi acıyor, 

kimi de delirdiğimi sanıyor. Bu güne değin benim 

haberim yoktu ya, dedikodu çığ gibi büyümüş, 

yakıştıran yakışırana. Anam bile bir gün beni bir, 
kenara çekti de: "Bak oğlum, senin için şunlar şunlar 
söyleniyor. Ayağını denk al. Herkesin sana bakışına, 

"deli" demelerine dayanamıyorum. Sonra... başına iş 

açarsın" deyiverdi. 

Size doğrusunu söyleyeyim mi? Gerçi henüz de- 

lirmedim ama delirebilirim de. İlk önce tarih kitap- 
larında okuduğum olaylar ve rakamlar üşüşmeye 
başladı usuma. Karanlıklardan uzanan, uzun uzun 

tırnaklılar usumu parçalamak için yarıştılar. İşin il- 
ginç yönü de, usumda tırnak yaraları açıldıkca histe- 

riye tutulmuşcasına tarihin karanlıklarına dalma 
isteğimin artması, Peki, içinden beyni akıtılmış bir 
kafayı ben ne yapacağım? Bazen, toprağın 

aşınmasıyla yeryüzüne fırlayıveren kafataslarıyla 
çevremi saran kalabalığı özdeşleştiriveriyorum. Hayır 
böyle bir manzara ürkütmüyor beni. Shakespeare'in 

ünlü deyişiyle, "olmak mı, olmamak mı!" diye so- 

ruyorum. 

Dengem tamamen bozuldu. Romanda, öyküde, 

şiirde tarih arıyorum. Peki, yollarda ne arıyorum? 

Parke -arnavut kaldırımlı-, asfalt, toprak yollarda... 

Dar sokaklar, çıkmaz sokaklar, geniş ve aydınlık 

yollarda... Her şey tarihleşiyor usumda. 

Ben tarihi en çok Karadeniz'de arıyorum, biliyor- 

musunuz? 

Tarihi olaylar karıştı. Tarih karıştı. Sevme, nefret 
etme, bekleme -tarih kadar-, dönme -en çok da iste- 

diğim-, iyi, doğru... Ne kadar değer varsa hepsi birbi- 
rine karıştı. Peki, kim yerli yerine oturtabilecek tüm 

bunları? Tarihe karşı sorumluluk üstlenebilecek -tabi 
cesaretli- kimse yok mu? Sonra, sizin tarihten ne an- 

ladığınızı sorabilir miyim? 

Tarih... Tarihi olaylar... Yengi ve yenilgiler... 
Savaşlar, savaşlar, yine savaşlar... Dostoyevski 

Schiller, Tolstoy, Hugo, Piyer Lot, Kafka, Churc- 

hill, Stalin, Nazım, Atatürk, Şocen Al... (Bu son ad 

da kimin?) Sırala ki gök kubbeye direk olsun. Peki, 

YENEMIKO M. 

ne anlamı var tüm bu ağların? Her biri bir başka tel- 

den çalıyor. Tarihi yapanlar, bu curcunadır, diyorlar. 

Ben öyle bir tarih istemiyorum. Benim tarihim bir 
tümceyle özetlenebilmeli. Örneğin; tarih muazzam 
bir orkestradır, denebilmeli. 

Nasıl oldu bilmiyorum, bir gün Savsırıko'nın 

Nartlar'ı donmaktan ve karanlıktan kurtarışı usumda 
paralayıverdi. Kurtarmak ve kurtulmak tarihi bir de- 

neyimmiş gibi geldi bana. Sonra, onlarıda senfoni- 
nin üyeleri arasına koydum. Ben, senfonim ta- 

mamdır, istediğimiz parçayı artık çalabiliriz, 

diyordum ya, yine de birşeylerin eksik olduğunu his- 

sediyordum. Ne olurdu sanki tarihi bana 

yaptırsalardı? Peki, Redade'nin, Kanşavğur'un -oysa 
onu hiç sevmiyorum-, Koç'as'ın, Bzeyiko Zave'nin - 

tarihin yeniden yazdırılması demek-, 1864'ün yer al- 
madığı tarih kitaplarına, tarihi anlatıyor mu diyorsun 
sen? Mavızır, Mavıt'ur derken nasıl oldu da ad 

değiştirdi bunlar? Şimdi ben bu soruları sordum ya, 
sizinde gerçekten deli olduğumdan kuşkunuz kal- 
mamıştır. Pranga mı vurmak istiyorsunuz benden 

kurtulmak için? Güldürmeyin beni. Zaten yıllardır 

prangalıyım ben. Hiç bir şeye yanmıyorumda usu- 

mun köpekleştirilmesi kahrediyor beni. Ah, usum 
bir gün özgürlüğüne kavuşabilse. 

Tarihi yazanlar, yazdıranlar kadar suçlu değiller 
mi? Yalancılığa, sahtekârlığa sizinde kaikınızın ol- 
ması, boşvermişliğe prim vermeniz yüreğinizi 

sızlatmıyor mu? Bunlar böyle oldu, sürgit böyle ola- 
cak, diyorsunuz öyle mi? Yanarım aklınıza. 

Peki, en çokda benimle olduğunu sandığım 

anam-da bana karşı bayrak açtıktan, deli olduğuma 

inandıktan sonra kime anlatabilirim bildiğim 
doğruları? Ne olursa olsun umutsuzluğa 
düşmeyeceğim. Tarihin doğrularını yazmak için var 
gücümle direneceğim. Tarihe -tabi ki doğrusuna-, 
diyalektiğe -materyalistine-, sosyal olayların 
doğuracağı yeni ufuklara, yeni umutlara inanıyorum. 

Ve en önemlisi bir gün, yitirdiğim benliğimi -tarihi 
benliğimi- bulacağıma yürekten inanıyorum. 

Benim tarihle işim yok, ilgilendirmez mi diyor- 
sun? Koparabiliyorsan geçmişinle tüm bağlarını, 
kendini yadsıyabiliyorsan ben ne yapabilirim? 
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Değerli Meslektaşlar; 

Küçük Abhaz Ulusunun 
tarihinin en büyük kriz- 
lerinden bir tanesi ile 
karşı karşıya bulun- 
duğumuz şu anda sizlere 
başvurmaya karar verdik. 
Temmuz 1989'da Abhaz- 
ya'da meydana gelen tra- 
jik olaylar dayanılmaz 
baskıların, halkın bir 
bütün olarak maruz 
bırakıldıkları acı ve eziy- 
etin çaresizlik ve ahlaki 
baskılardan doğan duygu- 
ları ve öfkelerinin; adalet 
için duydukları arzunun 
sonucudur. 

Gürcüstan'da önde, 
gelen çevreler; kendi 
imparatorluk emellerini 
gerçekleştirmek, yani 
Abhaz halkını bağımsız 
olarak var olma ve 
gelişme haklarından 
mahrum etmek amacıyla 
Gorbaçov'un üye Cumhur- 
riyetlere daha fazla yetki 
tanıyan politikasını 
kötüye kullanmışlardır. 
Hükümeti ve yazılı-sözlü 
basının desteği ve 
Gürsütan'ın şövenist lide- 
ri Gürcü ırkının ulusal 
üstünlüğü, seçkinliği gibi 
fikirleriyle kendi halkını 
zehirlemeye devam 
etmektedirler. Bu 
çevreler Gürcü ulusunun 
Abhazya'da yönetimsel 

hakları olduğunu iddia 
etmektedirler, 

Bugün Abhazya Beria 
zamanında burada 
yaşanan olayları tekrar 
yaşıyor. Abhaz ulusu zorla 
kendi tarih öncesi 
kültürü, tarihi ve dilin- 
den koparılmaya çalışı- 
iyor. Ulusumuz kendi 
ana vatanından mahrur- 
medilmeye çalışmak- 
tadır. Bu büyük tezgahın 
bir parçası olarak Abhaz- 
ların Abhazya'ya Kuzey 
Kafkasya Dağlarından 
sadece iki yüz yıl önce 
geldikleri (!) gibi saçma 
sapan iddialar tekrarlan- 
maktadır. Hatta "ABHAZ" 
kavramı gerçeği bile 
şimdi Gürcüstan'da tar- 
tışma konusu yapılmak- 
tadır. 

Abazalar'ın bulunduk- 
ları mevkilerden indiril- 
meleri amacıyla daha 
önce Gürcüstan'da ben- 
zeri görülmemiş bir 
kampanya başlatılmıştır. 
Gürcü halkı ile Abhaz 
halkı kasıtlı olarak 
anlaşmazlığa düşürülerek 
Abhaz halkının insanlık 
hakları ihlâl edilmekte- 
dir. Abhazya'daki durum; 
Tiflis hükümetince 
Gürcüstan'ın artık çok 
açık olan emperyalist 
amaçlarını gerçekleş- 

türmesine yardım edebi- 
İecek bireylerin atan- 
masıyla kurulmuştur. 
Abhazya'daki kukla bir 
rejimin varlığı ile dahada 
vahimleşmektedir. 
Abhazya kesiminde Mos- 
kova'ya yapılan her 
başvuru ((Gürcülerce 
derhal Rusların 
Gürcüstan'ın iç işlerine 
müdahalesini kışkırtma 
ve böylece Rusların 
Gürcüstan'ın politik 
yaşamında zaten isten- 
meyen etkilerini desiek- 
leme girişimi olarak ilan 
edilmektedir. 

Ne yazık ki Abhaz 
halkının kendi ulusal 
haklarından mahrum 
edilmesi politikasının 
bayraktarlığı gerçekte 
Gürcü aydınları 
tarafından yapılmaktadır. 
Abhaz kültürü ve 
aydınlarının merkezi 
olan Abhaz ÜUniver- 
sitesi'ni açıkça çökert- 
mek, yoketmek amacıyla, 
Gürcüstan Anayasını ihlal 
ederek, Gürcüstan 
hükümetinden Abhazya 
Üniversitesin'deki Gürcü 
bölümünü koparıp Tiflis 
Üniversitesi'ne bağlı 
sohum'da yeni bir 
bölümün açılması için 
emir çıkartılmasını, 
böylece mevcut 
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üniversiteyi ulus 
kökenine göre bölmesini 
talep etmişlerdir. Dahası 
ne otonom cumhuriyetin 
halkına ne de üniversite 
personeline, inanılması 
güç ama bu tekli! uygula- 
maya konmadan önce 
herhangi bir bilgi veril- 
memiştir. Böyle bir uygu- 
lama her üniversite için 
bir yıkımdır. Düşününki 
bir üniversite bir takım 
ulusal “psikoz'ların sonu- 
cu kendini henüz iki 
yıldır var olan tümüyle 
ilgisiz bir başka 
üniversiteye eklemekte- 
dir. Bu konuda Tiflis 
Üniversitesi Rektörü 
Nodar Amoglobeli, Abhaz 
Üniver-sitesi Rektörü 
Aleco Gvaramia'ya 
herhangi bir açıklama 
yapmak gere-ğini bile 
duymamıştır. Bu uygula- 
maya kılıf hazır-lamak 
içinde olayı bir çeşit 
"dostça yardım" (1) olarak 
nitelemeye çalış- 
mışlardır. 

Bütün bu ikiyüzlülük ve 
alaycı tutumlar; temel 
görevi eğitimin sonsuz 
değerini ve yüksek ideal- 
lerini yaymak olması 
gereken öğretmenler ve 
aydınlardan gelince 

anlaşılması daha bir güç 
olmaktadır. 

Abhazya Üniversite- 
si'nin özelliğine bu yolla 
yapılan müdahalenin 
sonucu olarak, Mari 
1989'-dan beri 
üniversitenin eğitim, 
öğretim ve araş-tırma, 
faaliyetleri fümüy-le dur- 
muştur. 

. şimdi de Abhazya 
Üniversitesinin rektörü 
hiçbir dayanağı olmayan 
ve inandırıcılıktan yok- 
sun sözde Gürcü düş- 
manlığı sorununun kay- 
nağı olmakta suçlanmak- 
tadır. 

Bu mektubumuzun 
kapsamından toplumun 
harberdar edilmesi 
yoluyla bizlere yardımcı 
olacağınız dileği ile siz 
saygıdeğer o(meslek- 
taşlarımıza baş vuruyoruz. 

Eğer üniversitemizin 
içersine sürüklendiği 
fena durumu uygun 
göreceğiniz bir formda 
kınayarak veya Gürcüstan 
ile olan ilişkilerinizi 
yeniden gözden 
geçirerek bizi destekle- 
menizin mümkün 
olduğuna karar verebilir- 

seniz sizlere fazlasıyla 
minnettar kalırız. 

Saygılarımızla, 

Abhazya Üniversite- 
ninin Haklarını Savunma 
Romitesinin Universite 
Personelinden seçilmiş 
üyeleri: 

Adı SOYADI 

P. Adzinba 

V. Amitchba 

B. Bagatelia 

D. Bargandzhia 

B. Gurgulia 

R. Katsia 

TI. Kuprava 

M. Patsatsia 

D. Pilia 

L. Smir 

A. Khashba 

Z. Shalashava 

M. Gurgulis 

Çeviren: Orhan YAĞAN 
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Cevdet HAPİ 
  

YENİ GELİŞMELER: Bu yazı 
dizisinin bir önceki bölümünde, K. 

Kafkasya'da eğitimde "anadilinin 

seçmeli bir ders olarak korunabil- 
diğini", bu arada küçük Kafkas ve 

Sovyet uluslarının “ciddi bir 

özümlenme tehlikesi ile karşı 

karşıya bulunduklarını" belirtmiş, 

buna karşılık küçük toplumların 
da, "anadili eğitimi ve daha fazla 

özerklik konularında çabalarını 
yoğunlaştırdıklarını" söylemiştik. 
Ayrıca, küçük ulusların ge- 

İeceğinin güvence altına alına- 
bilmesi için, "anayasanın 
değiştirilmesi, küçük uluslara da 

eşit haklı ve egemen devletlerini 
kurma olanaklarının sağlanması" 
gerektiğini, aksi takdirde istenme- 
yen çatışmalara yol açılabileceğini 

yazmıştık. 

Nitekim, gelişmelerin bu 

doğrultuda yoğunlaştığı; bu arada, 
bazı iyileştirmelerin de yapıldığı da 

görülmektedir. 

Aslında, perestroyka (yeniden 
yapılanma) ve demokratikleşme 
için, bu tür Sorunların tümden 
çözümlenmesi gerekirdi. 

En başta, şu noktayı vurgula- 

mak gerekmektedir: Kruşçev ve 

Brejnev dönemindeki durumun 

sanıldığından daha kötü olduğu 

anlaşılmaktadır. Örneğin, anadili 
dersi, okullarda, yeterli sayıda 

öğrenci ve başvuru olması duru- 

munda, haftada ancak 2 saat olmak 

üzere, okutulabiliyordu. Anadili, 

toplum ve devlet yaşamından adeta 
silinmiş bulunuyordu. 

  

Şimdi, kısmi bir iyileştirme 0- 
larak, haftada 4 saatlik zorunlu 

anadili ders eğitimi (Zsaat Adığece, 
2 saat Adığe edebiyatı) bir ilke ola- 

rak kabul edilmiştir. Adığe Halk 
Cephesi (H'ASE) Genci Başkanı 
Prof. Abu ŞHALAHO'nun verdiği 
bilgiye göre, ayrıca Adığe ÖB'nde 
1-4. sınıflarda, bu yıl birinci 

sınıftan başlanmak üzere, dört yıl 

içinde Adığece temel eğitime 

geçilmiş olacaktır. Dört saatlik 

anadili eğitimi 5. sınıftan 

başlayarak 9. sınıf bitimine değin 
sürecektir. Sonraki eğitim Rusça 
olacaktır. Aynı eğitim sistemi, 
Kıyıboyu Şapsığe ile Krasnodar 
eyaletinin Armavir güneyindeki 
Uspensk ilçesinde bulunan Şhaşefij 

(Urupksi) köyünde de uygulanmak- 
tadır. 

Kabartay tarihçisi Hasan DU- 

MAN'ın verdiği bilgiye göre, Ka- 

bartay bölgesinde, ilke olarak 1-4. 
sınıflarda eğitimin günde 3 saat 
Adığece, 1 saat de Rusça biçiminde 
düzenlenmesi kabul edilimiştir. 
Ancak, bu sistem, hem bazı velile- 
rin istememesi ve hemde yeterli 
sayıda öğretmen bulunamaması 
nedeniyle sadece bazı okullarda de- 
nenmektedir. Ayrıca, Latin harfleri 
de eklenmek suretiyle yeni bir Ka- 
bartay alfabesi kabul edilmiş ve 
eski alfabe bırakılmıştır. 

Bütün bu gelişmeler olurken, 
SSCB'nde, uluslar sorunu alanında 

çok tehlikeli bir antidemokratik 
eğilimin bulunduğu da 

görülmektedir: kendi geleceğini be- 
lirleme hakkının sadece 15 ulusa 

verilmesi, ötesi ulusların bu İS 
ulusa bağlanması eğilimi. Bu, Le- 
nin'den sonra egemen olan Stajin 

siyasetinin sürdürülmesinden 

başkası olamaz. Ve bu eğilime 
karşı mücadelenin yoğunlaşacağı da 
anlaşılmaktadır. 

Nitekim, küçük uluslar, kendi- 

lerini ezen ya da gelişimlerini en- 

gelicyen birlik cumhuriyetlerinden 

ayrılmak istemektedirler. Örneğin, 
Abazalar ve Güney Osetleri 
Gürcüstan'dan; Adığeler Krasnodar; 

Karaçay ve Çerkesler de Stavropol 

eyaletinden ayrılmak istemektedir- 

ler. Listeyi uzatmak mümkündür. 
Ayrıca, Kıyıboyu Şapsığe, eskiden 

olduğu gibi, yeniden bir "özerk 
ilçe" (rayon) olmak istemektedir. 

Sonuç olarak, küçük ulusların 
kendi geleceklerini belirlemeleri 

hakkının tanınması istekleri 

gündemdedir. Nitekim, ADIĞE 
H'ASE örgütü çatısı altında bir 

araya gelen Adığeler bu yönde bir 

TARİHSEL KARAR almışlardır. 
(23 Eylül 1989). 

Bu arada, yeni bir federasyon 

kurulana dek çözümü gereken bir 
önemli nokta da, özerk cumhuriyet 

ve bölgeler halklarına da kendi ana 
dillerinde yüksek öğrenimin sadece 
15 ulus dili ile sınırlanmasının de- 

mokratik bir açıklaması olamaz. 

Kuşkusuz "vesayet anlayışı" ile 
demokrasi bağdaşamaz. Bu 

bakımdan, her yerde, uluslar ve 

halklar kendi bölgelerinde tama- 

miyle özgür olmalıdır. Federal 
yasa, ilke olarak, eşitliği kabul ei- 

melidir. Yeryüzünde bunun bir dizi 
örneği vardır. İsviçre gibi. 

İsviçre, 26 kanton (eyalet) ve 3 
bin özerk bucak (ya da köy; Ge- 
meinde) örgütlenmesinin birliği 
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temeli üstünde kuruludur ve yüz- 

yıllardır ayaktadır. Her bucak ve 
kanton, geniş bir özerklikiten yarar- 

lanarak kendi kendisini yönetmek- 

tedir. Eğitim dilinin ne olacağı, 
İsviçre ya da kanton merkezinden 
dikie ettirilmez. Sonuç olarak ırk- 

çılık, başka bölgeleri göç yoluyla 
kolonize etme ve özümleme poli- 

tikaları görülmez. Böyle bir istek 
olmadığı gibi, olması eğilimleri 

düşünülerek, gerekli önlemler de 

alınmıştır. Örneğin, bir kantondan 
ötekine göç ya da bir etnik yöreden 

ötekisine nüfus akışı kurallara bağ- 
lanmıştır ve etnik nüfus yüzdesini 
bozacak şekilde yapılamaz. Bu say- 

efe, İsviçre'de dil, ırk, mezhep ve 
bölge çatışmalarının önü alınabil- 

miştir. 

Lenin'in de istediği ve örnek 
gösterdiği uygulama buydu; bu ara- 

da, İsviçre'nin sosyalist bir ülke ol- 
madığı, dolayısıyla örnek göste- 
rilmeyeceği biçimindeki doğmatik 

görüşlerin de bilimsellikle ilgisi 

yoktur. 

Ama, bunun Gürcüstan'da dik- 

kate alınmadığını söyleyebiliriz. 

Örneğin, Gürcü yönetimi (gerçekte 
Stalinizm), Abazaca eğitimi ve al- 

fabeyi, geçmişte bir yaz-boz tahtası 
haline getirmiş, Abaza nüfusunu 
azınlığa düşürecek biçimde, Abhaz- 
ya'ya büyük bir Gürcü nüfus 

yerleştirmiş ve güvensizlik ya- 

ratmıştır. 

Sonuç olarak, Gürcü saygınlığı 
darbe yemiştir. 

Eğer yayılmacı Gürcü anlayışı 
benimsenecek olursa, yeryüzünde 
hiçbir küçük ulus ve hatta 
Gürcüstan bile kalmayabilecektir. 

Sorunun bir başka yönü de, K. 
Kafkas toplumlarının ekonomik ve 

sosyal ilişkiler bakımından, bir tür 

modem ilişkilerden dışlanmış duru- 
mudur. 

Özerk oO(Cumhuriyet ve 

bölgelerde, modern ekonomik ku- 

ruluşların hemen tamamı, yerel 

başkent ve hükümetlere değil, 

doğrudan Moskova'ya bağlı durum- 
dadır. Gorbaçov'un önerdiği reform- 

ların bir bölümü ekonomik 

özerkleşme isteklerinden oluşmak- 

tadır. Ancak bu duruma henüz iyi- 
leşiirici bir çözüm getirileme- 

miştir. 

Ekonomik özerkleşme konu- 

sunda önemli hokta, ekonomik ku- 

ruluşların yerli iş gücüne devri ve 

K. Kafkasyalı nüfusun, örneğin 

Bulgaristan'ın Türkleri olma konu- 

mundan çıkartılmasıdır. Böylece, 

K. Kafkas kolhozcu-köylü nüfusun 
geri kalmışlığına ve dışlanmış- 

lığına bir son verilebilecektir. 

K. Kafkaslı toplumlarda kuru- 

lan halk cephelerinin (ADIĞE 
H'ASE,vb.) konuya eğilmesi ge- 
rekmektedir. K. Kafkaslı aydınlar 

ve yönetici kadro, geçmişte önemli 
ölçüde Oportünist karakter 

göstermiş, gerekli eleştiri ve 
mücadeleyi vermemiştir. Ayrıca, 
bu cephelerin parti denetiminde 
olduğu da anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, kolhozcu-köylü K. 

Kafkas nüfusun modem ilişkiler 

kesimine geçişi sorunu, cephe 
örgütlerinin daha etkili bir 
mücadele kadrosu oluşturmasını 

zorunlu kılmaktadır. Aksi takdirde, 

yerli nüfus, Rus sınai nüfusun 

altında, ikinci sınıf bir toprak ve el 
emekçisi, yani yoksul kesimi 
oluşturma özelliğini sürdürecektir. 

Bu da, her türlü çatışma için bir 
çağrı kaynağı oluşturacaktır. 

Parti, geçmişte, Ruslaştırma 
politikalarının, K. Kafkas köylü 
nüfusun ezilmesinin ve hatta kitle- 
sel sürgünlerin sorumluluğunu 
taşımıştır. 

1860-1917 DÖNEMİNDE K. 
KAFKASYA: 1860'da, K. Kaf- 

kasya'da Kuban, Terek ve Dağıstan 

bölgeleri (oblast) ile Stavropol ili 

(gubemiya) bulunuyordu. 1860'da, 

Karadeniz ile Byelaya (Şhaguaşe) 

Irmağı arasındaki egemen Adığey 
toprakları dışında, tüm K. Kafkas- 

ya, Rus yönetimine bağlanmıştı. 

Mayıs 1864'te Adığey'in geri 
kalan kısmının da Rus topraklarına 

katılmasından sonra, Karadeniz 

kıyısı boyunca, bir de Karadeniz ili 
(guberniya) kurulmuştu. Bu bölge 

ve il yönetimleri, Tiflis'ieki Kaf- 

kasya Genel Valiliği'ne 
bağlanmıştı. 

Nüfusu 54.300 olan (1897) Ka- 

radeniz ilinde, Rus hükümetince 
alınan bir karar gereği, Adığelerin 

20 km. genişliğindeki kıyı 
şeridinde yerleşmeleri yasaktı. 

Daha önce, 1861-1862'de Ruslarca 

işgal edilen şimdiki Kıyıboyu 
Şapsığe Adığeleri içerilere, dağlara 

doğru sürülmüşlerdi. 

Kuban bölgesindeki batı 

Adığeleri için de Psekups ve La- 

binsk ilçe (okruğ) yönetimleri ku- 
ruldu. Psekups ilçesi, Psekups 
Irmağının Kuban'a döküldüğü 
yörede oluşturulan Bjeduğ köyleri 
ile dört Şapsığ köyü yerleşimini 
kapsıyordu (Burada şimdi Adığe 
ÖB'nin Teuçoj ve Oktiyabrski 
ilçeleri bulunmaktadır). 

Labinski ilçesi de Orta Laba'nın 

batısındaki K'emguy yerleşimleri 
ile dört Kabartay, birer Abzah, Hat- 
ukay, Yecerukay ve Mamhığ 
köyünü içine alıyordu. Burası da, 
bugünkü Adığe ÖB'nin Krasnog- 
vardeysk, Şovgen (Şevcen) ve 

Koşhabi ilçelerini (rayon) kapsa- 
maktadır. 

Kuban bölgesinde, şimdiki 
Karaçay-Çerkes ÖB'ne giren 
Adığeleri ve öteki toplulukların 

çoğunu içine alan Urup (Urup 
Irmağı boyundaki Çerkes, Nogay 
ve Ermeniler), Zelençuk (Zelençuk 

boyundaki Çerkes, Abaza ve No- 
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gaylar) ve Elbruski (Kuma Irmağı 
boyundaki Karaçay ve Abazalar) 

ilçeleri kuruldu. 

Kuban bölgesinin nüfusu 

1867'de 600 bin iken, 1897'de 
1.976.400 oldu. Artışın yüzde 70 

kadarını (946.400) dışarıdan gelip 

buraya yerleşen göçmenler 

oluşturmuştur. Etnik açıdan genel 
nüfusun yüzde 90'dan çoğu Rus'tu. 
Kuban bölgesinin büyük bir 
kısmını kapsayan bugünkü Kras- 
nodar eyaletinde de (kray) bu etnik 
bileşim korunmuştur (yüzde 90'dan 
çok Rus, yüzde 2 Adığe). 

Stavropol ilinde yerli ilçe 

yönetimi bulunmuyordu. Burası da 

aynı biçimde bir kolonizasyona 
uğramış, nüfus 1867'de 341.400 

iken, 1897'de 873.300'e çıkmıştır. 
Buraya 294.700 göçmen 

yerleştirilmişti. Genel nüfusun 
yüzde 95'i Rus idi. Bugünkü Stav- 

ropol eyaletinde de nüfusun yüzde 
9 kadarı yerli (Çerkes, Abaza, 
Karaçay ve Nogay), yüzde 90 ka- 
darı da Rus'tur. Terek bölgesinde 
yerli nüfus için Osetinski, Kabar- 
dinski, İnguşski, Kumıkski, 
Çeçenski, Argunski, İçkerinski ve 
Nagomi ilçeleri (okruğ) kuruldu. 
Bölge nüfusu 1867'de 447.300 

iken, 1897'de 933.900'e çıktı. 

Bölgeye yaklaşık 345.700 Rus 
göçmeni yerleştirildi (artışın yüzde 
7i kadarı). 

Terek nülusunun yüzde 33.7 
kadarı Rus, çoğunluğu ise yerli 
(Dağlı) idi. 

Dağıstan'a yönelik, toplu bir 
kolonizasyon hareketi olmamıştır. 
1867'de 449.500 olan nüfus, 
1897'de 586.609'e çıkmıştır. Einik 
yönden de nüfusun yüzde 95'i 

Dağıstanlı idi. 

Sonuç olarak, 1867'de 

1.638.200 olan Kuzey Kafkasya 
genel nüfusu, 1897'de 4.424.500'e 

erişti. Artış oranı yüzde 140'tan 
çoktur. Artışın 1.586.800'ü Rus 

  

  

göçleri yoluyla sağlanmıştır. 

1897'de K. Kafkas yerli nüfusu 

yaklaşık 1.2 milyon idi; genel K. 

Kafkas nüfusunun yüzde 28 kadarı 

yerli, yüzde 70'ten çoğu Rus idi. 

1979 rakamlarına göre yaklaşık 

11.8 milyon olan K. Kafkasya 

genel nüfusu içinde, yerlilerin 

sayısı 3 milyon, oranı da yüzde 25 

kadar idi. Dolayısıyla, 1897-1979 
arasında, nüfusun etnik bileşiminde 
çok önemli bir değişiklik ol- 
mamıştır. 

SOSYAL REFORMLAR: K. 
Kafkasya'da 1868-1869'da kölelik 

kaldırıldı. Örneğin, 1 Kasım 1868 
tarihli Rus hükümet kararnamesi 

gereğince, Kuban bölgesinde serfle- 

rin (kölelerin) yüzde 70 kadarını 

oluşturan 11.403 köylü serbest 
bırakıldı; sayı 1869'da 16.561'e 
ulaştı. Bu sayı, 13.225 pşıiti, 

3.173 vuneut ve 163 og'dan 

oluşuyordu (1). 

Terek bölgesinde de 23.976 
köylü serbest bırakıldı. Bir belgeye 
göre, Kabardinski ilçesinde (ok- 

rug), 1.171 köylü karşılıksız, 

8.203 köylü de çeşitli biçimlerde 
fidye karşılığında serbest bırakıldı. 

Bu arada, 1860'da kurulan 
Dağıstan bölgesinde, ilçe (okrug) 

düzeyindeki "hanlık yönetimleri", 
1858-1867 yılları arasında 

kaldırıldı, 1860'da Kuzey Dağıs- 
tan'da Mehtulinskoye hanlığı, Tar- 

kov şamhallığı ve Prisulakskoye 
naibliği; Örte Dağıstan'da Avar 
hanlığı, Güney Dağıstan'da da Küri 
hanlığı bulunuyordu. 

Yeni düzenlemeler sonucu, 

Dağıstan bölgesinde Andi, Avar, 

Gunib, Dargi, Küri, Kaytago- 

Tabasaran, Kazikumuk, Samurski 

ve Temirhanşura ilçeleri (okrug) 

oluşturuldu. Abhazya'da da 

“prenslik yönetimi" ve kölelik, 

Temmuz 1864'te kaldırıldı. 

Köy yönetimlerinin modern- 

leştirilmesi, 1869-1870'de tamam- 
landı. 1860 yılına değin, köyler; 
yukarıdan atanan kişi, han ve prens 

(kinyaz) köyleri biçiminde ayrılı- 

yorlardı. 

Reformlar, K. Kafkasya'nın ek- 

nomik, sosyal ve kültürel 

gelişimine hız kaltı. 

1867-1897 yılları arasında K. 
Kafkas yerli nüfusu yaklaşık iki 
kat arta. Bu artış sonucunda, K. 
Kafkasya, 19. yüzyıl başlarındaki 
nüfusuna ancak ulaşabildi. 

Bu arada, Dağıstan, Çeçen- 
İnguş, Oset, Karaçay ve Balkar 
halkları müfuslarında büyük bir 
artış gerçekleşti. Ama Adığe 

nüfusun, özellikle batı Adığe- 

lerinin (Şapsığ, Natuhay, Vubıh, 

Abzah vb.) yüzde 90'ı geçen büyük 

bir kayba uğradığı; Abazaların (Ab- 
haz) da yüzde 40 dolayında nüfus 

yitirdiği söylenebilir. 

Ülke dışına gönderilme (zorun- 
lu göç) sonucu; Azeri, Ermeni ve 

Gürcüler düzeyinde büyük bir halk 
olan Adığeler, çok küçük Kafkas 
halklarından biri durumuna geldi- 

İer. 

Abhazya'dan, 1877'de, geri 

çekilen istilacı Osmanlılarla bir- 

likte 32 bin kadar Abhaz, ülkesini 

ierk ederek, Osmanlı topraklarına 

göç etti. Göçten sonra, 1886 ve 

1897 rakamlarına göre Abhazya'da 

60 bine yakın (58.000) bir Abhaz 
nüfusun kaldığı görülmektedir. Do- 
layısıyla, toplam Abhaz nüfusun 

yüzde 40 kadarının göç ettiği 
anlaşılmaktadır. 

1897 sayımına göre, toplam 
Adığe sayısı ise 145 bin; bunun 30 
bin kadarı batı Adığeleri idi. 

KÜLTÜR VE FOLKLOR: 
Günümüze erişen K. Kafkas Kültür 

ürünleri, daha çok, folklorik nite- 

liklidir. K. Kafkasya'da, değişik 
toplumlarda şarkıcı ve destancılar 
bulunuyordu. Bunlara Dağıstan'da 
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aşugov; Adığelerde vusak'o; ce- 

guak'o; geguak'o; Karaçay ve Bal- 

karlarda cirçi, Osetlerde zarayegos; 

Çeçen ve İnguşlarda illançi adı ve- 

riliyordu. Son dönemde, 18 ve 19. 

yüzyılların kültür ürünleri olarak, 

Çeçen ve İnguşlarda Nari-Ortshoy 

destanı, Osetler'de Gürcüler'den u- 

yarlanan Amirâne Derecanti, Ka- 

bartaylarda da yiğitlik destanı Ay- 

demirkan bulunuyordu. 

K. Kafkas folklorunda, Doğu 

Dünyası'nın Nasreddin Hoca'sı gibi 
bilge kişiler de yer almıştır: Çeçen- 

İnguş bölgesinde Çor, İnguş 
yöresinde Tsagen, Osetlerde (Di- 

gor) Tsukkiti Danel, Laklarda Akul 
Ali, Adığelerde Jebağı Kazanoko, 
vb. K. Kafkasya'da eski kültür ve 
Nart destanı konusu, geniş ve ayrı 
bir konudur. 

Osmanlı topraklarına göç olayı, 
özellikle Adığe, Çeçen, Karaçay ve 
Oset folklorunda genişçe yer tut- 
maktadır. 1877-78 Osmanlı-Rus 
Savaşı, en çok Oset ve Dağıstan 

folkloruna yansımıştır. 

1864 yılına değin süren K. Kaf- 
kas Bağımsızlık Savaşları, özellik- 
le Adığe folklorunda çok geniş bir 
yer tutmaktadır. Adığe Kurtuluş 
Savaşı'na ilişkin çok sayıda şarkı, 

şiir ve öykü derlenmiştir. 

EDEBİYAT VE EĞİTİM: K. 
Kafkasya'da, bilinen ilkalfabe, 
Şapsığ bölgesinde, ŞERETLIKO 
Net'avko Hace diye tanınan 
EFENDİ MAGOMET ŞAPSU- 
GOV tarafından, bir olasılıkla 

1821 yılında hazırlanmıştır (2). 

Rus yönetimi döneminde, 
özellikle reformlar sonucunda, K. 
Kafkaslı aydınlar özel alfabeler 
hazırlayarak, bunlarla edebiyat 

ürünleri üretmeye ve derlemelerde 
bulunmaya başlamışlardır. Kabar- 
tay bölgesinde Şore NEGUME, 
Beçmirze PAŞ'E, Balkarya'da 
Kâzım MEÇİYEV, Karaçay'da 
Islam ŞAMHALOV bunlardandır. 

Okuma yazma bilmeyen halk 
şairleri arasında, Adığelerde Tsığo 
TEUÇOJ, Cançate KUYNEŞ, 
Hamahoko HAPAT; Çeçenlerde 

Kataryurtlu MAZİ, Gehili UDDİN 
EFİ; Karaçaylar'da Kaspot 
KAÇKAROV, Appa CANİBE- 
KOV, İsmail SEMENOV, vb. 
sayılabilir. 

Okuma yazma bilenlerin az ol- 
ması, edebiyatın gelişmesini engel- 
ledi ki okur yâzar oranı, 1897 ra- 

kamlarına göre, yüzde olarak 
Dağıstan'da 9.2; Adığe bölgesinde 

7; Karaçay'da 4.6; Kabartay'da 3.2 

ve Balkarya'da 1 4 idi (3). 

19. yüzyılda aydınlar, Rus ve 
batı kültürü ile bağ kurarken, soy- 

lu ve dinsel görüşlüler farklı doğu 
ideolojilerini izliyorlardı. 

20. yüzyılda okul ve öğrenci 
sayısı artmaya başladı. 1914'te 
Dağıstan'da 93 okul ve 7 bin 
öğrenci, Nalçik (Kabartay) 
ilçesinde (okrug) 112 okul ve 

6.700 öğrenci, Çeçen-İnguş 
ilçelerinde 153 okul ve 12.800 
öğrenci, Kuzey Oset ilçesinde 87 

okul ve 6.400 öğrenci; 1916'da 

Kuban bölgesinde, şimdi Karaçay 
Çerkes ÖB'ne giren Batalpaşinsk 
yönetim bölümünde (otdel) 125 

okul, şimdi Adığe içinde bulunan 
Adığe köylerinde de 12 okul ve 
682 öğrenci bulunuyordu (4). Bu 
okullar, devlete ait olanlardı. Bu- 

nun dışında dinsel eğitim veren 
(medrese tipli) özel okullar da 

vardı. 

Sözü edilen devlet okullarında 

temel eğitim dili Rusçaydı; ancak, 
yasa gereği, anadili eğitimi, 
seçmeli ders olarak okutulabiliyor- 
du. Bununsa, uygulama olanağı, 
çok kısıtlıydı. Dolayısıyla, ulusal 
aydın sayısı ve bilinçlenme düzeyi, 
çok yetersizdi. 

1917 ŞUBAT VE EKİM 
DEVRİMLERİ: I. Dünya Savaşı 
içinde, Şubat 1917'de Rusya'da ilk 

devrim gerçekleşti ve çarlık 
yönetimi sona erdi. 

Rusya'da geçici bir demokratik 

yönetim kuruldu. Bu durum, alt 

kademe yönetim birimlerine ve K. 

Kafkasya'ya da yansıdı. K. Kafkas- 
ya'da en varlıklı ve etkili güç, soy- 

İu sınıfı ile, din adamları sınıfı idi. 

Özellikle din adamları, Çeçenistan 
ve Dağıstan'da “şeyhlik” biçiminde 
Nakşibendi Tarikatı içinde örgüt- 
lenmiş durumdaydı. 

Öte yandan, kölelik 1868- 
1869'da resmen kaldırılmışsa da, 
es-ki soylu sınıfı, geniş ölçüde, 
top-raklarını ve hayvan sürülerini 
korumuşiu. 

Sonuç olarak, Mart 1917'de K. 
Kafkasya'da yönetim, din adam- 
larınca desteklenen soylu sınıfına 

mensup aydınların eline geçti 

henüz örgütlenmemiş olan sosyal- 
ist aydınlar, azınlıkta ve etkisiz 
kaldılar. 

Ekim Devrimi üzerine, K. Kaf- 

kasya'daki yerel yönetimler, merke- 

zi devrim hükümetini tanımadılar. 
I Aralık 1917'de karşıdevrimci 
"Güneydoğu Birliği" kuruldu; bu 
birliğe bağlı "Terek-Dağıstan 
hükümeti" oluşturuldu. 

Mart 1918'de K. Kafkasya'da 
yönetim sosyalistler lehine değişti; 
Temmuz 1918'de "Kuzey-Kafkas 
Sovyet Cumhuriyeti" kuruldu. Bu 
cumhuriyet içinde, yerli toplumlar 
kendi özerk yönetimlerini oluştur- 
maya başladılar. 

Ancak, bu oluşumu, Dağıs- 
tan'ın Osmanlı güçlerince istilâ 
edilmesi ve karşıdevrimci K. Kaf- 
kas Dağlı Cumhuriyeti'ne destek 
verilmesi; ardından Osmanlıların 

geri çekilmesi ve bütün K. Kafkas- 
ya'nın karşıdevrimci General Deni- 
kin kuvvetlerinin eline geçmesi iz- 
ledi (1919). 

Mart 1920'de K. Kafkasya'da 
yeniden Sovyet yönetimi kuruldu. 
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1920'de Dağıstan bölgesi (oblast) 

yerinde Dağıstan ÖSSC ile, Terek 
bölgesinin (oblasit) yerli nüfus 

çoğunluğu bulunan kesiminde 

Dağlı ÖSSC oluşturuldu. 1921-24 
yılları arasında Dağlı ÖSSC, etnik 
iemele dayalı olarak bölündü. 

1920'de Kuban-Karadeniz 
bölgesi Adığe ilçelerine (rayon) 
özerklik verilmişti. 1922'de, Pse- 
kups (Bjeduğ yöresi) ve Labinsk 

(K'emguy yöresi) ilçelerini içine 

alan “Adığe Çerkesleri Özerk 
Bölgesi" (şimdiki Adığe ÖB) ku- 
ruldu; Karadeniz kıyısında da 

"Şapsığ Ulusal İlçesi" oluşturuldu. 
Ayrıca, daha doğuda Karaçay- 
Çerkes ÖB kuruldu. 

1926'da Gürcüstan'a bağlı Ab- 
hazlar ve güney Osetleri de dahil, 
K. Kafkas nüfusu 1.727.000'e 
ulaştı. 

1936'daki yönetim değişiklik- 
İeri sonucunda K. Kafkasya'da şu 

özerk yönetim birimleri bulunu- 

yordu: en batıda Şapsığ Ulusal 

İlçesi (rayon), Adığe ÖB, Çerkes 
ÖB, Karaçay ÖB, Kabartay-Balkar, 
Kuzey Osei, Çeçen-İnguş ve 
Dağıstan Özerk Cumhuriyetleri; 
Güney Kafkasya'da da Gürcüstan'a 
bağlı Abhaz ÖSSC ile Güney Oset 
ÖB. 

İkinci Dünya Savaşı'nın 
başlaması üzerine 1941'de Şapsığ 

Ulusal İlçesi, 1944'te Karaçay ÖB, 
Kabartay-Balkar ÖSSC'nin Balkar 
bölümü ve Çeçen-İnguş ÖSSC 
kaldırıldı. Ama 1957'de, Şapsığe 

dışında, öbür yönetimler yeniden 
kuruldu. 

Ki, bu konulara, kendi 

bölümlerinde daha geniş olarak 
değinilmeye çalışılacaktır. 

1979 nüfus sayımına göre, Ab- 

haz ve Güney Ösetleri Je dahil, K. 
Kafkas yerli nüfusu 3.935.000'dir. 
Buna göre, 1926-79 yılları arasında 

K. Kafkas yerli nüfusu, yaklaşık 

yüzde 127 artmıştır. Bu artış, 

SSCB genel nüfus artış oranının 
(yüzde 78) üstünde olmuştur. K. 

Kafkas yerli nüfusuna Dağıstanlı 
22 bin Musevi Tat da eklenmelidir 
(Müslüman Tatlar ise Azerbay- 
can'dadırlar). 

SSCB döneminde, yerli top- 
lumlar uluslaşma süreci içine gir- 

diklerinden ve ayrı yönetimler 

oluşturduklarından konuyu bu yeni 

duruma göre incelemek gerekmek- 

tedir. 

KUZEY KAFKASYA 
BÖLGELERİ 

I. KRASNODAR EYALETİ 

(kray): 

SSCB'nde iki ana il tipi vardır: 
Eyalet (kray) ve bölge (oblast). 
Protokolde eyalet, bölgeden 

üstündür. 

SSCB'nde, yine iki Özerk il 
tipi vardır: Özerk bölge, Özerk 
çevreden daha büyük bir özerk il 

tipidir. 

Daha önleri, çevre (okrug) tipi 
yönetimin, ilçe (rayon) ya da san- 
cak karşılığı işlev gördüğü 
dönemler de görülmüştür. Çarlık 
döneminde ve SSCB'nin ilk 

yıllarında durum böyleydi. 

Stalin yönetimince kaldırı!- 

mazdan önce, bir de, "ulusal ilçe) 

(rayon) yönetimi; Örneğin, 1922- 
41 yılları arasına Kiyiboyu 
Şapsığe'nin bir bölümü üzerinde 

özerk Şapsığ ilçesi vardı. 

Şimdi, SSCB'nde, örneğin, 

Kırım'da, Tatarlar ve öteki etnik 

topluluklar için "özerk ilçe (ra- 
yon)” yönetimlerinin kurulacağı 
söylenmektedir. 

Krasnodar eyaleti, bu bağlamda 
en üstil tipi bir yönetim birimidir. 
Yüzölçümü 83.600 km?, nüfusu 
yaklaşık 5 milyondur (1987'de 

4.904.000). Merkezi Krasnodar 

(eski adı Yekaterinodar), yaklaşık 

600 bin nüfusludur. Eyalei, 13 
Eylül 1937'de kuruldu. Eyalet top- 
raklarının tamamı, eski Adığe top- 

raklarının batı bölümünü içine alır. 

Güneyde Psov ırmağından Gagri'ye 

kadar olan kesim ise, şimdi Abhaz- 

ya sınırları içindedir. 

Kuban Irmağı güneyindeki eya- 

let toprakları 1840 öncesinin ege- 

men Adığe ülkesini oluşturuyordu. 

Bu kesimin Byelaya Irmağına kadar 

olan doğu bölümü, 1850'lerde Rus- 

ların eline geçti. Ruslar Bye- 
laya'nın doğu kıyısı boyunca, 

1860'da Beloreçensk Hattı'nı kur- 
muşlardı. Bu hattın doğusunda, 

Laba boyunda birkaç K'emguy 
yerleşimi ve kuzeyde Kuban Irmağı 
yöresindeki bir bölüm Bjeduğ 
köyleri dışında, hemen tüm Adığe 
nüfus, Rus işgal bölgesinden 
çıkarılmıştı. 

1864'te Byelaya Irmağı - Kard- 

deniz arası Adığe topraklarının da 

Rus yönetimi altına girmesi 
üzerine, bu bölgedeki hemen tüm 

Adığe nüfus zorla Osmanlı toprak- 
iarına gönderildi. Bu arada çok 
küçük bir nüfusun, yasaklanmış 
Karadeniz kıyı şeridi (20 km.) 

dışında, Kıyıboyu Şapsığe'de kal- 
masına izin verildi. Ayrıca, bazı 

küçük gruplar, Bjeduğ ve K'emguy 
yöresi yakınına yerleştirildiler. 

Osmanlı topraklarına toplu göç 
nedeniyle Adığe nüfus çok azaldı. 

Adığe nüfus 1979'de 109 bin 

idi ve eyalet nüfusunun (5 milyon 

nüfusun) ancak yüzde 2 kadarını 
oluşturuyordu. Bu nüfusun 86.500 

kadarı Adığe ÖB'nde, geri kalan 
nüfusun ana bölümü Kıyıboyu 
Şapsığe'de, bir köy de Uspensk 
ilçesinin Urupski (Şhaşefıj) 
köyündedir (1979). Bu arada, Ana- 

pa ilçesinde bulunan Hatramituk 
(Natuhac) köyü halkı ise, Adığe 

ÖB'ne göç ederek şimdiki Natuhay 
(Natuhac) köyünü kurmuştur. 
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Eyelette, özellikle 1840-64 

arasında ele geçirilen güney 
bölümünde Adığece ad taşıyan çok 

sayıda yerleşim (Temirgoyevskaya, 

Hamketinskaya, Barakayevskaya, 

Bagovskaya, Psebay, vb.), akarsu, 
dağ ve vadi vardır. 

Yok edilen Adığe halkının 
kültürel izleri halen varlığını 
sürdürmektedir. 

Eyalet merkezi Krasnodar (0 za- 

manki adıyla Yekaterinodar), 

1793'te Kuban Irmağının sağ (ku- 
zey) yakasında, Karadeniz Kordon 

Hattı üzerinde bir Rus askeri kalesi 

olarak kuruldu. Sonra, Kuban 

bölgesinin (oblast) merkezi oldu. 

1917 Ekim devriminden sonra, 
Aralık 1917'de karşıdevrimci Ku- 
ban Rus hükümetinin merkezi 

oldu. Bu hükümet, Don ve Terek- 

Dağıstan bölge hükümetleri ile bir- 

likte, "Güneydoğu Birliği'ni 
oluşturmuştu. 

Mart 1918'de Sovyet yönetimi 
ve bu yönetimce, Nisan 1918'de 

"Kuban-Karadeniz Sovyet Cumhu- 

riyeti" kuruldu. Bunu Temmuz 

1918'de kurulan "Kuzey Kafkas 
Sovyet Cumhuriyeti" izledi. 

Adığeler ve öbür K. Kafkas halk- 

  

İarı, bu cumhuriyet içinde kendi 

özerk ilçe (okrug ve rayon) 
yönetimlerini oluşturdular. 

Ancak, bunu Ekim-Kasım 

1918'de Osmanlıların Dağıstan'ı is- 

tilası ve ardından 1919'da tüm K. 

Kafkasya'yı General Denikin'e 
bağlı karşıdevrimci Beyaz Ordu'nun 
işgali izledi. 

Sovyet yönetimi Mart 1920'de 

yeniden kuruldu. Yerli halka da ye- 

niden özerklik verildi: Kuban 

bölgesindeki Adığeler için, 1922'de 
Adığe ÖB (Psekups ve Labinsk 
ilçeleri) ile, Şapsığ Ulusal İlçesi 
(rayon) kuruldu. 

Krasnodar, 1937'de eyalet mer- 

kezi olana dek, Adığe ÖB'nin de 
başkenti idi. 

Eyalette, Karadeniz kıyısında 
Novorossiysk (Tsemez), Gelencik, 

Tuapse ve Soçi Kuban güneyindeki 
iç kesimde Armavir ve Labinsk 

başlıca kentlerdir. 

Tuapse dışında, bu kentlerde 
Adığe nüfus çok azdır, ya da yok- 

tur, 

Eyalet nüfusunun yaklaşık 
yüzde 90 kadarı Rus, yüzde 2 ka- 
darı Adığe, geri kalanı, Ukraynalı, 

Ermeni, Tatar, Rum, vb.'dir. 

Adığelerin toplu olduğu Adığe 

ÖB, Krasnodar eyaletinden ayrıl- 
mak, Kıyıboyu Şapsığe ise bir 
özerk ilçe (rayon) olmak istemekte- 

dir. 

ADIĞE ÖZERK BÖLGESİ 
Adığe ÖB'nin yüzölçümü, son 

duruma göre 7.800 km2'dir. 

Adığe ÖB, 27 Temmuz 1922'de 
"Adığe Çerkesleri Özerk Bölgesi" 
(oblast) adıyla kuruldu. Sonra, 

şimdiki adını aldı. İlk kurul- 
duğunda yüzölçümü 2.645 km? idi, 
yaklaşık olarak şimdiki Oktyabrs- 
ki, Teuçej, Krasnogvardeysk, Şo- 

gen ve Koşhabi ilçeleri (rayon) 
topraklarını kapsıyordu. İlk baş- 
kenti Tohtomukay köyü (1957'den 
beri Oktiyabrski) idi. 1926'da 
112.800 olan toplam nüfusun 
yüzde 45'i Adığe (50 bin), yüzde 

25.8'i de Rus (29 bin) idi. 

Daha sonra, başkent, Krasnodar 

oldu. 1937'de Krasnodar eyaleti 
(kray) kurulup, Krasnodar, eyalet 
merkezi olunca, Adığe ÖB'nin mer- 
kezi Maykop'a (Mıyekuape) 

taşındı. Dolayısıyla, şimdiki Gia- 

ginsk (Cece) ilçesi ve Maykop 

kentsel bölgesi Adığe ÖB toprak- 
larına katıldı. 

Krasnodar barajının kurulması 
ve 13 köyün sularaltında kalması 
üzerine Maykop'un güneyindeki 
bölüm (şimdi Maykop ilçesi) 
Adığe ÖB'ne eklendi. Böylece 
Adığelere, geleceğe yönelik ekono- 
mik gelişme olanağı sağlanmak is- 

tendi. Ancak, Adığe nüfus oranı 
yaklaşık beşte bire düştü (1989'da 

yüzde 20.6). Buna karşılık Rus 

nüfus oranı yüzde 70'i geçti. Rus 
nüfus, sanayileşmeye bağlı olarak 

da arttı. 

Adığe ÖB, böylece eski Şapsığ 
Ulusal İlçesi (1922-41) ile sınırdaş 
oldu. 

. Adığe ÖB'nin yerşekilleri: 
Bölgenin merkezindeki Maykop'un 

  

© KAFDAĞI © 37/40 e ŞUBAT - MAYIS 1990 ©1306



  

kuzeyi ova, güneyi de dağ ve plato- 

larla kaplıdır. Maykop'un hemen 
güneyinde başlayan Ana Kafkas 

sıradağları (Kafkaslar) güneye 

doğru giderek yükselir. Çuavş 
(3.238 m.), Fişt (2867 m.), Pşeha- 
Su (2.744 m.) ve Oşten (2.804 m.) 
başlıca tepelerdendir. En güneydeki 
bu dağlık kesimde buzullar, kalıcı 

karlar ve göller bulunur. Göllerin 
en tanınmışı, Fişt tepesi yakınında 
Huko tepesinin batı eteğindeki 
Huko Gölü'dür. 

Buzulların ve kalıcı karların bu- 

lunduğu bu kesim, büyük bir su 
kaynağı oluşturmaktadır. Akarsula- 
rın bir bölümü kuzeydeki Kuban 
Irmağına, öbürleri de Karadeniz'e 

dökülmektedir. Buzul ve kar alanı- 
nın altında çayır ve ormanlarla kap- 
lı alanlar bulunmaktadır. Bu ke- 
sim, Karadeniz kıyısı (Kıyıboyu 
Şapsığe) ile birlikte bir coğrafi ve 
turistik bölge bütünlüğü oluştur- 
maktadır. 

Adığe ÖB içinde, halkın ve tu- 
ristlerin ilgisini çeken tanınmış 
yerler arasında Leğo Naka (Lago- 
Naki) çayırları başta gelmektedir. 
Burası güneyde Hamışki köyünün 
batısındadır. 

Adığe ÖB'nde insan sağlığı 
üzerinde olumlu etki eden ılıman 

bir kara iklimi görülür. Özellikle, 
rutubetin azaldığı, güneşli bir kuru 
havanın görüldüğü güney bölümü 

. kışın bile verem tedavisinde elve- 
rişli bir iklim yaratır. 

Adığe ÖB ormanlarında hemen 
her tür ılıman kuşak ağaç türüne 
rastlanır. Üstte iğne yapraklı, daha 
altta yaprak döken ağaçlardan 
oluşma ormanlar vardır. Çayır ve 
ot topluluğu da son derece zengin- 
dir. Bu otlardan ilaç yapımında ya- 
rarlanıldığı gibi, buralarda sürüler 
ve arı kovanları yayılır. 

Av ve yabani hayvan türü de 
çoktur. Özellikle berrak akarsular 
ve göllerde bol miktarda alabalık 
bulunur. Akarsularda, ayrıca su 
sporları da yapılmakiadır. 

  

Adığe ÖB'nin ovalarla kaplı ku- 
zey bölümü, verimli bir tarım 

alanıdır. Adığelerin hemen hepsi 
1864 döneminde bu kesimde oluş- 

turulan iki ana yöreye yerleştiril- 
mişti (ilki, batıda Bjeduğ yöresi, 
ikincisi doğuda K'emguy yöresi). 

Tarımda sulamadan yararlanılır. 
Bu iş için, büyük Krasnodar barajı 
yanında, batıya doğru sırasıyla 

Şınci, Oktiyabrski ve Şapsığ 
(Şapsugskoye) adlı üç küçük baraj 

kurulmuştur. Misir, buğday, 

ayçiçeği, kenevir, tütün kavun, pa- 

tates ve sebze yetiştirilir. Pazara 
yönelik bahçecilik de önem taşır. 

Esans elde edilen Kırım gülü ve la- 
vanta başta olmak üzere çiçek, 

bölgenin özel ürünüdür (5). 

Güney bölümünde değerli ke- 
reste elde edilir, hayvancılık ve 
arıcılık yapılır. Maykop yakınla- 
rında petrol ve doğal gaz elde edilir. 
Maykop ve çevresi aynı zamanda 
bir endüstri merkezidir. 

ADIĞE ÖB İLÇELERİ: 

i. Oktiyabrski İlçesi: 
Krasnodar'ın güneyinde ve Krasno- 

dar barajının batısındadır. Nüfusu 
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Rus, Bjeduğ ve Şapsığlar'dan 
oluşmuştur. İlçenin ortalarından 
geçen Krasnodar-Anapa yolunun 
bulunduğu şerit, Rus yerleşim 
alanıdır. Burada Rus Yablonovski 
ve Enem kasabaları vardır. Daha 
batısı Şapsığ yöresi olup Afıpsıp, 
Panehes, Pseytuk, Haştuk ve Natu- 
hay köyleri bulunur. Rus yerleşim 
alanının doğusunda Oktiyabrski 
(Tohtomukay) ve Şınci gibi Bje- 

duğ köyleri bulunur. Bjeduğ yer- 

leşimleri, doğudaki Teuçoj ilçesin- 
de de yoğunlaşarak sürer. Oktiyab- 
rski, aynı zamanda ilçe merkezidir. 

2. Teuçoj ilçesi: İlçe top- 
rağı, Krasnodar barajının inşa edil- 
mesiyle çok küçülmüştür. Baraj 
nedeniyle yerinden kaldırılan nüfus, 
yeni oluşturulan ve özel kent 
yönetimi olan TEVÇEJSK (TEU- 
ÇOJKALE) kentine yerleşmiştir. 
Adığe Halk Cephesi (H'ase) 
başkanı Prof. Abu ŞHALAHO'nun 
verdiği bilgiye göre, Tevçejsk'in 
yaklaşık 12 bin nüfusunun 8 bini 
Adığe, 4 bini de Rus'tur. 

İlçede, Krasnodar barajının batı 
kıyısındaki Tlastenhabi kasabası 

yanında, Penejukay ve Teuçejhabi 
da önemli köylerdendir. 

" HARITA İŞARETLERİ 

“Â Konaklama yerleri 

A tepe 
ae Sir g 
X Geçi 
— Güzerçâh 

7) Buzul. 
  

MAYKOP'TAN 
LAZAREVSK'E 
YÜRÜYÜŞ 

(Gorşenev'den) 
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Baraj kurulmadan önceki duru- 
muyla, Oktiyabrski ve Teuçoj 
ilçesindeki Bjeduğ köyleri şunlardı: 
Penejukay, Gotlukay, Voçepşıy, 
Pçegatlukay, Kunçukohabi, Kaza- 
nukay, Assokolay (Askalay), 

Lakşukay, Şınci, Kozet, Tugru- 

goy, Shançerıyehabi (6) ve Tlus- 

tenhabi idi. İlçe merkezi, Tevçejsk 
kentidir. 

3. Krasnogvardeysk İlçe- 
si: Merkezi, Krasnodar barajının 

doğusundaki Krasnogvardeysk 

köyüdür. İlçede 4 Adığe köyü bu- 
lanmaktadır: K'emguy lehçesinde 
konuşan Cambeçıy, Adamiy ve 

Hatukay köyleri ile, Kuban Kabar- 

tay lehçesinde konuşan Vulap 
(Uliyap) köyü: 

İlçe merkezi ile, öteki köyler, 
Rus yerleşimleridir. Dolayısıyla 
nüfus çoğunluğu Rus kökenlidir. 
Adığece konuşan Ermeni kökenli 
Bjeduğhabi köyü de bu ilçededir. 

4. Şogen (Şogenovski) 
İlçesi: Laba Irmağının sol 
kıyısındaki iki ilçeden kuzeyde 
olanıdır. İlçe merkezi Şogenhabl 
(1958 öncesinde Hakurınehabi) 
köyü, Kafkasya'daki tek Abzah 
köyü olup ilkin 1855'de, ikinci kez 
ise 1862'de kuruldu. Köyde Abzalhı 
lehçesi konuşulur. Farz ırmağı 

kıyısındadır. 

Şogenhabl'ın bir mahallesi du- 
rumuna gelen Mamhığ köyünde 

ise, K'emguy lehçesi konuşulur. 
Bu köy dışında, Hatujıkuay, 
Pşızov, Kabehabi ve Cerokay da 

birer K'emguy köyüdür. İlçenin 
batı bölümü Rus nüfusludur. 

Adığe ÖB'nin Krasnogvardeysk, 
Şogen ve Koşhabi ilçeleri 
Adığelerinin genel konuşma dili 
K'emguy lehçesinde Adığece'dir. 
Adığe ÖB edebiyatının temelini 
atan üç kişiden ikisi İbrahim 
TSEY (1890-1936) ve Ahmed 
HATKO (1901-1937) Şogen 

ilçesinden; üçüncü yazar Tembot 
K'ERAŞ (1902-1983) da Koşhabi 
ilçesindendir. Adığe ÖB edebiyat 
dilinin K'emguy lehçesine dayan- 
masında, K'emguy dil yöresinden 
yetişen bu üç güçlü yazarın belir- 

leyici etkisi olmuştur (Bu üç yazar- 

dan ilk ikisi Abzah, T. K'eraş ise 

Kabartay kabilesindendir). 

Bu üç yazardan önce, Adığe 

yazı dili, Şapsığ İehçesine dayanı- 
yordu. 

Şogen (Şevcen) ilçesinde 
"ŞOVGENOVSKİY GOS. ZA- 
KAZNİK" adlı büyük bir "ŞOGEN 
DEVLET DOĞA KORUMA VE 
GELİŞTİRME ALANI" oluşturul- 
muştur. 

5. Koşhabl İlçesi: İlçe 
merkezi Koşhabi köyü, bir Kubah 
Kabartay köyü olup Laba 

Irmağının batı kıyısındadır. Ünlü 
yazar Tembot K'ERAŞ bu köyde 

doğmuştur. 

Öbür 4 Adığe köyünden ikisi, 
Leşepsın (Bleçepsin) ve Fedz 
(Hedz) Kuban Kabartay; Haç'emzıy 
ve Yecerukay köyleri ise, K'emguy 
köyüdür. 

Haç'emzıy 1862'de kuruldu. 
Düzce'deki Haç'emzıy (Köprübaşı 
Ömer Efendi) köyünün ise, reform- 
lara karşı gelip göç edenlerce kurul- 

duğu anlaşılmaktadır. 

Öbür K'emguy köyü Yecerukay 
ise, 1866'da kuruldu. İlçe batısı 
Rus yerleşim alanıdır. 

6. Giaginski (Cece) 
İlçesi: Merkezi Giaginskaya 
olan bu ilçede Adığe köyü yoktur. 
Novıy, Dondukovskaya ve Ser- 
giyevkoye başlıca Rus köyleridir. 

7. Maykop İlçesi: Adığe 
ÖB'nin güney kesimidir. 

İlçe merkezi Tulski kasabasıdır. 
Güneye doğru sıralanan yerleşim- 
lerden Şuntuk, Kamennemosiskiy, 

Hamışki ve Gueripti birer Rus 

yerleşimi; Abadzehskaya, Dages- 
tanskaya ve Dahovskaya ise, birer 
Kazak köyüdür (stanitsa). 

Görüldüğü gibi, köy adları 
çoğunlukla Adığece'dir, ancak 
ilçede henüz bir Adığe yerleşimi 

yoktur. Bütün bu köyler birer 

dağcılık, kampçılık ve su sporları 

merkezi durumundadır. Eşsiz 
güzellikte bir doğa, şifalı sular ve 
temiz havası ile buraları, Adığe 
ülkesinin gelecekteki zenginlik 
kaynaklarını oluşturmaktadır. 

Buralarda, daha aşağıda 
değinileceği gibi, kısa ve uzun me- 

safeli turistik turlar düzenlen- 

mektedir. 

MAYKOP KENTİ VE KENT 
YÖNETİMİ: 

Maykop'un ayrı bir özel (kent 
ilçelerini de kapsayan) yönetimi 
vardır. 

Maykop, 1857'de Byelaya 
Irmağının doğu yakasında Adığe- 
ler'den ele geçirilen biryerde Rus- 
İar'ca kuruldu. Daha sonra gelişti 
ve 1937'de Adığe ÖB başkenti 
oldu. Nüfusu yaklaşık 150 bin 
olup Rus nüfus ağırlıklıdır. 

Adığe nüfus azdır. Bunlar da, 
daha çok, özerk yönetim gereği 
kentte bulunan Adığe görevliler ve 

aileleridir. 

Maykop'ta Adığe ÖB Parlamen- 
tosu (yerel "halk temsilcileri Sov- 
yeti"), özerk bölge yönetimi (yü- 
rütme komitesi) ve bölge parti 
örgütü bulunmaktadır. Adığeler, bu 
kuruluşların başındadır. 

Alt kademe yönetim, Adığe 
ağırlıklı ilçelerde (Oktiyabrski, 
Teuçoj, Şogen, Keşhabi) daha çok 
Adığe görevlilerde, Rus ağırlıklı 
ilçelerde de (Krasnogvardeysk, Gia- 
ginsk, Maykop) Ruslar'dadır. An- 

cak, nüfus, giderek karma bir yapı 
kazanmaktadır. Örneğin bir önceki 
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dizide değinildiği gibi, bir Rus, 
Oküyabrski ilçesi parti örgütü bi- 
rinci sekreteri olmuştur (Not: Prof. 

Şnalaho'nun verdiği bilgi sonucu, 

bu kişinin Adığeceyi bilmediği, 

ama çocuklarını Adığe okuluna 

gönderdiği öğrenilmiştir). 

Maykop adı, Adığece MIYE- 

KUAPE'den gelmektedir. 

Miyekuape de "Miycke Irmağı 

Ağzı" anlamını içermektedir. 

“Miıyeke" ise, Maykop'un 
kıyısında kurulduğu Byelaya 

Irmağının bir koludur (Adığece'de 
“pe”, bu bağlamda, akarsu ağzı en- 

lamını içermektedir: Afıpsıp-Afıps 
Ağzı, Şehap-Şeh Ağzı, Psışuape- 

Psışu Ağzı, Mıyekuape-Mıyeko 
Ağzı gibi). 

Maykop'un 52 km?2'lik kenisel 
yönetim alanı içinde, başlıca şu 
kültürel kuruluşlar bulunmaktadır: 

ADIĞE DEVLET PEDAGOJİ 
ENSTİTÜSÜ (Öğretmen yetişti- 
rin); ADIĞE BİLİMSEL ARAŞ- 
TIRMA ENSTİTÜSÜ (Ekonomi, 
dil, edebiyat ve tarih bölümleri bu- 
lunur); MAYKOP ÖĞRETMEN 
GELİŞTİRME (Tekâmül) ENSTİ- 
TÜSÜ (Öğretmenlere üst eğitim ve 
beceri kazandırır); ADIĞE PEDA- 
GOJİ OKULU (Uçilişe); ADIĞE 
MÜZİK OKULU (Uçilişe); MAY- 
KOP TIP OKULU (Üçilişe); 
MAYKOP TARIM TEKNİK 

OKULU (Teknikum); MAYKOP 
SINAİ İMALATLAR TEKNİK 

OKULU (Teknikum), vb. 

Maykop'ta ADIĞE DEVLET 
BASIMEVİ; ADIĞE YAZARLA- 
RI ÖRGÜTÜ; ADIĞE DEVLET 
HALK DANSLARI TOPLU- 
LUĞU (LEĞO-NAKA); ADIĞE 
RADYOSU; Adığece "SOTS. 
ADIĞEY" GAZETESİ, ZEKOŞ- 
NIĞ Dergisi bulunur. 

Bunların dışında, resini kuruluş 

olarak, "SİHEKU" (Rodina) adlı 
SSCB Rodina örgütünün bir şube- 

si ile, ADIĞE H'ASE Genel Mer- 

  

kezi bulunur. Bu arada H'ASE'nin 
8 bin tirajlı bir gazete yayınlaması 

da karar altına alınmıştır. 

Maykop-Tuapse arası 148 km; 

Maykop-Krasnodar 166 km; May- 

kop-Oktyabrski 126 km; May- 

kop'tan Krasnogvardeysk 83 km, 

Şogenhabi 62 km, Giaginski 35 

km. Koşhabi 89 km, Tulski id 
km, Kamennomosisk 45 km, Tev- 

çejsk 107 km, Yablonovsk 175 

Maykop'ta yıllık yağış miktarı 

700 am'ye yakındır (689,9 mm). 
Yıllık sıcaklık ortalaması da 10.$ 
derecedir (Nisan ayı değerleri 10-11 

derece, Ekim ayı değerleri de 17-25 

derece arasındadır). Bu da, uzun bir 

yaz turizm mevsimi yaşandığını 
göstermektedir. Kış turizmi için 

yeterli alt yapı ise, henüz tamam- 

lanmamıştır. 

Adığeler ve Adığe ÖB'nin May- 
kop ilçesini gören turistler, bu 
bölgenin kişiyi gerçekten 

büyülediğini söylemektedirler. 

Kışları kuru, sıcak ve bol 

güneşli bir iklim, kirlenmemiş bir 
doğa, yeşilin hemen her tonu, kay- 
nak sular, bunlara eklenen ve 

Adığe kadınlarının el becerilerini 

yansıtan zengin bir mutfak, ge- 

leceğin turizm patlamasına şimdi- 

den bir çağrı niteliğindedir. 

Maykop'ta turistlerin ilgisini 
çeken ADIĞE DEVLET DRA- 
MATİK TİYATROSU ile ADIĞE 
ESKİ ESERLERİ MÜZESİ de bu- 
lunmaktadır. 

DAĞ TURLARI YE 
TURİSTİK YERLER: 

Adığe ÖB'nde, güneydeki May- 
kop ilçesinde ve çevresinde kısa ve 

uzun mesafeli dağ turları 

düzenlenmektedir. Tur güzergahla- 
rında çeşitli konaklama ve kamp 
yerleri vardır. 

Maykop ilçesinde, dağ gezinti- 
leri ve yürüyüşleri biçiminde 
düzenlenen dört ayrı tur bulunmak- 

tadır. 

i. Adığe ÖB'nden Karadeniz'e 
yürüyüş: 6 gün sürmekte ve 76 

km. yürünmektedir. Maykop'tan 
Kamennomosiski köyüne gelin- 

mekte, sonra Leğo-Naka çayırlarına 
ulaşılmaktadır. Burada konaklama 
yapıldıkian sonra, sırasıyla 

Azışski, Abadzeşski ve Östenski 
geçitleri geçilmekte, Tsitse Irmağı 

vadisindeki konaklama ardından, 

Maykopski geçidi yoluyla Pşeha 

Irmağı vadisine gelinmekie ve 
Vodpadni'de konaklama yapılmak- 
tadır. Sonra Kıyıboyu Şapsığe'ye 
geçilmekte, Çugursan ve Çerkesski 
geçitleri yoluyla Karadeniz'e 

dökülen Şahe Irmağı vadisine 
ulaşılmakta, sırasıyla Babuk-Avul 

ve Soloh-Avul'da konaklama 
yapıldıktan sonra, Soçi kuzeyinde- 
ki Dagomıs'ta tur tamamlanmak- 
tadır. 

Yürüyüş sırasında güzel yerler, 
bu arada Kıyıboyu Şapsığe-Adığe 
ÖB sınırlarındaki Huko Gölü de 
görülmektedir. 

2. Batı Kafkas Turu: 5 gün 
süren ve 65 km. olan bu tur, May- 

kop, Kamennomostski (Hacoh) - 

Güzeripil - Armiyanski Geçidi - 

Fişt - Beloreçenski ve Çerkeskki 
geçitleri - Babuk - Avul ve Soloh - 
Avul yoluyla Dagomıs'ta sona er- 

mektedir. 

Bu gezi boyunca Guzeriptl'in 
batısındaki Partizanskaya çayırlığı, 
Oşten-Fiş buzulları, Huko Gölü, 
vb. güzellikler görülebilmektedir. 

3. Maykop'tan Karadeniz'e 
yürüyüş: 7 gün ve 94 km. süren 

bu tur, Maykop - Leğo - Naka - 
Tsitse Irmağı - Şpalorez köyü - 

Hak'uç deresi vadisi - Marino ve 
Kirov (Thağapş) köyleri - Laza- 
revsk güzergahını izlemektedir. 
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4, Kafkasların ön eteklerinde 
atlı gezinti: 8 gün süren ve .158 
km. yol katedilen bu tur, Kamen- 
nomuostski'nin doğusundaki Pobeda 

köyünden başlamakta, doğuya gi- 

dilerek Fars suyu geçilmekte ve 

Gavrışeva çayırlığında konaklama 

yapılmaktadır. Ardından, Gubs çayı 

vadisinden güneye dönülmekie ve 
Pseçbek vadisi yoluyla Gurmay te- 

pesi oOÖnünde konaklama 
yapılmaktadır. Buradan kuzeydeki 
Kizinka deresi vadisine ulaşıl- 
makta, vadi boyunca doğuya gidile- 
rek, vadinin kuzey yanındaki Dol- 
menler çayırına varılmaktadır. Son- 

ra, tur tamamlanarak geri dönül- 

mektedir. Yolculuk, bu kez güneye 

doğru sürmekte, Hodz Irmağının 

kaynağı yanındaki Kunski 

Çayırlığında konaklanmakta, 

güneydeki Büyük Thaç tepesine 
(2.368 m.) doğru bir tur yapıl- 
dıktan sonra, Sahray Irmağı vadisi 
boyunca batıya gidilmekie, Dah 

suyu ağzı yakınındaki Ust-Sahray 
köyünde konaklama yapıldıktan 
sonra, Şuşuk vadisi boyunca kur- 

zeye gidilerek "Romantika" adlı tur 

başlangıcı yerine dönülmekiedir. 

Bu geziler sırasında buzullar, 

kaynaklar, göller, özellikle HUKO 

GÖLÜ gibi güzel yerler görüle- 
bilmektedir. Özellikle, bu gezinti- 
ler, kamp yaşamına ve dağcılığa 

meraklı kişiler ve gençler açısından 
ilgi çekicidir. 

Bunun dışında, Adığe ÖB'nde, 
turistik açıdan görülebilecek yer- 

lerden bazıları ve özellikleri 
şunlardır: 

AFIPSIP - En batıda, Şapsığ 
yöresinde olup Adığe ÖB'nin ilk 
yöneticisi Şhançeri HAHURATE"- 

nin (1883-1935) anıtı bulunmak- 

tadır. Yanında, güzel görünümlü 

Şapsığ baraj gölü vardır. 

ŞAPSIĞ (Şapsugskoye) ve 

OKTİYABRSKİ BARAJ GÖLLE- 
Rİ: Afıpsıp ve Oktiyabrski köyleri 

yanında, şairane görünüm ve din- 
ienme yerleri. 

TEUÇOJHABL - Adığe halk 
şairi Tsığe TEUÇOJ'un (1855- 

1940) anıtı ve müzesi. 

ŞOGENHABL - Eski adı HAK- 
URINEHABL olan Abzah köyü. 

Adığe devrimci Mos ŞOGEN'in ve 
Sovyetler Birliği Kahramanı 
ünvanlı şair Huseyn ANDRU- 

HAY'ın (1921-1942) anıtları, AN- 

DRUHAY MÜZESİ. 

KRASNOGVYARDEYSK KÖ- 
YÜ - İÖ, VULVIL yüzyıllara ait 
(2.809 yıllık) Adığe kenti mezar 
kalıntıları. 

KAMENNOMOSTSKİY - Adı- 
ğe ÖB'nin Maykop ilçesinde, İ.Ö. 
30090 yılı sonlarından kalma (4 bin 

yıldan uzun bir zamandan kalma) 

"MEŞOKO" Maykop kültürü 
kalıntıları. 

HAMIŞ (Hamışki) - Köye 15 
km. mesafede, "Örgüçlü Yaban 
Öküzü Parkı", 

, GUZERİPTL - "KAFKAS DO- 
GA KORUMA ALANI MÜZESİ" 

LEĞO-NAKA (Lego-Naki) - 
Alp çayırları yakınında güzel man- 

zaralar. 

HUKO GÖLÜ - Olağanüstü 
güzel manzara. Buradan şahane dağ 

panaroması izlenebilir. Burası, 

batıdaki Avti tepesi ile doğudaki 
Huko tepesi arasındadır. Psesuape 
ırmağı kaynağı yakınındadır. 

Gölün alt yanında, Kıyıboyu 
Şapsığe'nin emsalsiz güzellikteki 
"Golovinski Cumhuriyet Doğa 
Koruma Alanı" (zakaznik) uzanır. 

Adığe ÖB'nin öteki yerlerinde 
de, burada sayılamayacak çoklukta 

ve güzellikte gezilebilecek yerler 

vardır. Bu arada, zengin Adığe mui- 

fağı; bölge, köy ve kabileye göre 

çe itlilik göstermektedir. Adığe 

mı tfağı, doğal kır bitkilerine de 

yer vermektedir. 

Aynı biçimde, Adığe halk dan- 
geçe 

ADIĞE ÖZERK 
BÖLGESİ'NİN NÜFUSU VE 

ŞİMDİKİ YÖNETİM 
BİÇİMİ: 

Görüşme olanağını elde 

ettiğimiz, ünlü eleşiirmen ve 
H'ASE örgütü Genel Başkanı Proj, 
ŞHALAHO'nun söylediğine göre, 
Adığe ÖB'nin nüfusu 1989 nüfus 
sayımı resmi olmayan sonuçlarına 

göre 475 bindir. Bunun sadece 98 

bini (yüzde 20.6) Adığe, gerisi ise 

Rus (yüzde 70'ten çok), Ukraynalı, 

Ermeni, Tatar, vb.dir. 

Adığe yerleşimleri Oktiyabrski 

Teuçoj, Krasnogvardeysk, Şogen 

ve Koşhabi ilçelerindedir. Öbür 
ilçelerle Koşhabi, Şogen, Krasnog- 
vardeysk ve Oktiyabrski ilçelerinin 
önemli bölümleri Rus yerleşim 
alanıdır. Ancak, Ruslar kendilikle- 
rinden kentlere ve bölge dışına göç 
elmeye başlamışlardır. 

Adığe ÖB'nde, toplam Adiğe 
köyü sayısı 43'tür; ortalama köy 

nüfusu 1.500 - 2.000 dolayında 

değişmektedir. 

Adığe nüfusu, ağırlıklı olarak 

kolhozcu (kolhoznik) köylülerden 

oluşmakta, 1959'da Adığe ÖB'nin 
66 bin olan Adiğe nüfusunun 6 
bini (yüzde 9); 1970'te 81 bine 

yükselen Adığe nüfusunun 10.500 
kadarı (yüzde 13) kentli idi. 

Sonuç olarak, Adığeler, büyük 
oranda köylerde yaşamaktadırlar, 

Gorbaçov'dan önce, Adığe 

ekonomisi, SSCB'nin geri kalmış 

kesimlerinden birini o uşturuyordu; 

ki halen de öyledir. Bu nedenle, 

Adığe kültürü, daha çok folklorik 

özellikleri ve köy yaşamını 
yansıtır bir biçimdedir. 

Adığelerin ekonomik geri 
kalmışlığı ve Rus kentli kesime 
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göre yoksulluğu; Rus-Adığe kay- 
naşmasını ve özümlenmeyi de 
yavaşlatmıştır. 

Daha çok kentlerde yaşayan 

Rus nüfus, teknik kadroları ve 

modem sınai işgücünü oluştur- 
maktadır. Ancak, özerklik gereği, 

bir kesim Adığe nüfus, kenilerde- 

dir; yönetsei ve kültürel görevler 

üstlenmiştir. Bu kesimin ekono- 
mik durumu, köydekilerden iyidir. 

Adığe yazar ve sanatçılarının 
değerli araştırmaları ve yapıtları 
günümüze kalmıştır. Bunlar, Adığe 

toplumu için övünç kaynağı 
oluşturmaktadır. 

Eski köy yaşamının ve modem 
tarım ekonomisine geçiş yapılama- 

masının doğal bir sonucu olarak, 
feodal-ataerkil ilişkiler, örneğin 
büyük aile, bir ölçüde de olsa, 
varlığını korumuştur (Türkiye 

köylerinde bile büyük aile, kayna- 
na ve görümce pek istenmezken, 
Adığe ÖB halk şarkılarında, gelin 
"aydınlık bir kaynana" ve "altın 
gibi bir görümce" istemektedir). 

Geleneksel ilişkilerin yaşaması, 
dostluk, dayanışma ve akrabalık 
kurumlarının çok güçlü kalmasını 

da sağlamıştır. bu da, kendi köy 

çerçevesinde halkın mutlu ol- 

masına yardımcı olmaktadır. 

Gorbaçov'un savunduğu ekono- 
mide özerkleşme ve demokrati- 
kleşme programına uygun olarak, 
Adığeler de örgütlenme yoluna 
giderek, ADIĞE H'ASE örgütlerini 
kurmaya başlamışlardır. 

Örgütsel istekler sonucu, Adığe 
ÖB'nde temel eğitim dili 1-4. 
sınıflarda Adığece yapılmış; 5-9. 
sınıflarda Adığece dersi haftada 4 

saate çıkarılmıştır. Bunun Adığele- 
rin kendilerine güvenme ve dışa 
açılmalarında, kuşkusuz yararı ola- 
caktır. 

Ancak, kentlerde Adığece 

öğrenim sorununa çözüm getiril- 

  

diği söylenemeyecektir. Kentlerde- 
ki özümlenme, henüz durmuş ve 
çözümlenmiş değildir. 

Adığe ÖB, şimdi Krasnodar €- 
eyaletinden ayrılmak, eşit haklı ve 

egemen bir devlet olmak istemek- 

tedir. 23 Eylül 1989'da, partinin 
desteğini de görmek üzere, ADIĞE 

H'ASE tarafından, Krasnodar eyale- 

tinden ayrılma kararı alınmıştır. 

Adığe ÖB, Prof. A. ŞHALA- 
HO'nun verdiği bilgiye göre, Rus 
Parlamentosu'nda (Yüksek Sovyet) 

5 üye (3 Adığe, 2 Rus); 2.250 

üyeli SSCB Halk Temsilcileri 
Kongresi'nde 6 üye (4 Adığe, 2 

Rus) ve 542 üyeli SSCB Parla- 
mentosu'nda da 2 üye (1 Adığe,1 
Rus) ile temsil edilmektedir. Son 

meclisteki Adığe üye, ünlü şair ve 

yazar İshak MEŞBAŞ'tır. 

Gorbaçov'un getirdiği yeni 
özgürlük ortamı ve ADIĞE H'ASE 
örgütlerinin kurulmasıyla, Adığe 
yılgınlığının kalkmaya başladığı 
görülmektedir. Örneğin, Adığe- 
cenin kullanım alanı genişletil- 
mek, hatta Adığece resmi dil haline 

getirilmek istenmektedir. Bu du- 

rumda Rusça halklar arası bir ile- 

tişim dili olarak varlığını yine 
sürdürecektir. 

Bunun için, en başta, ADIĞE 
H'ASE'nin bütün Adığe bölge- 
lerinde ve köylerinde tam örgüt- 
lenmesi gerekmektedir. 

KIYIBOYU ŞAPSIĞE 

"Kıyıboyu Şapsığe" deyimi, 
özel bir etnik ve coğrafi addır. Kaf- 
kasya'daki Adığeler, Karadeniz 
kıyısındaki Adığe yerleşim 
bölgesine bu adı vermektedirler. 
Burada, 1922-41 yılları arasında 

ŞAPSIĞ ULUSAL İLÇESİ (ra- 
yon) adlı bir Adığe özerk yönetim 
birimi bulunuyordu. 

19. yüzyılda, Karadeniz kıyı- 

sında Taman-Gelencik arası Natu- 

hac (Natuhay) kabilesinin, Tu- 

apse'nin üst dağlık yöresi Hak'uç 
kabilesinin, güneyde Şahe Irmağı 
havzasını içine alan geniş kesim de 
Şapsığlar'ın yerleşim alanıydı. 

Daha güneyde, bugünkü Abhaz- 
ya'nın Gagri kenti dolayına kadar 

olan yerlerde Vubıh kabilesi ile 

Abadzeler (Abazin) yaşıyorlardı. 

Kıyıboyu Şapsığe'nin başka bir 

adı da "Küçük Şapsığ”" idi. Bu du- 

rumda, “Büyük Şapsığ", Taman ve 
Anapa dolayından başlayıp doğuda 
Psekups Irmağına, yani Bjeduğ 
yöresine değin uzanan Güney Ku- 
ban ovaları idi. Şimdi, burası, çok 

küçülmüştür: Adığe ÖB'nin kuzey 
batısındaki 5 Şapsığ köyünün 
(Afıpsıp, Pseytuk, Panehes, 

Haştuk ve Natuhac) bulunduğu 
yöre, 

- Kıyıboyu Şapsığe ise, daha diri 
biçimde ayakta kalmayı başarmış- 
tır. Ayrıca, burasının, doğum faz- 

lalığından büyüdüğü de söylenmek- 
tedir. Ancak buraya ilişkin bilgiler- 
imiz henüz tam olmaktan uzaktır. 

Rus hükümetinin koyduğu kar- 
ar gereği, Adığelerin 20 km. 
genişliğindeki Karadeniz kıyı 
şeridinde bulunmaları yasaklanmış 
ve kıyı şeridindeki Adığeler, akar- 
suların kaynaklarına doğru dağ 
yamaçlarına sürülmüşlerdi. Bu ne- 
denle kıyı şeridinde Adığe 
yerleşimi kalmamıştı. 

Sonradan, Adığeler, kıyıdaki 
kent, kasaba ve köylere yerleşmeye 
çalışmışlarsa da, kiyı şeridinde 
Adığe köyü bulunmadığı söylen- 
mektedir. 

Adığe köy yerleşimlerinin 
küçük bölümü Tuapse'nin kuzeyin- 
deki dağlık kesimdedir. Bu kesimde 
Neçepsug (Nıgepsuh) ırmağının 
Psıbe kolu vadisinde PSİBE (Psi- 
ba), Agoy Irmağının yukarı vadi- 
sinde AGUY (Kuybişevsk) köyü 

bulunmaktadır. 

  

© KAFDAĞI 6 37/40 e ŞUBAT - MAYIS 1990 e 1l8e



  

  

Toplu Adığe köyleri Tuapse'nin 

güneyindedir: Makopse Irmağının 

yukarı vadisinde NEJIGU (Nacigo); 
daha güneydeki Aşe Irmağı ile ku- 

zeyde sağdan aldığı Bolşoy 

Psevşho kolu vadilerinde 5 köy bu- 
lunur: |. Krasncaleksandrovski 

(HACEKO); Ii. Krasnoaleksan- 
drovski (KALEJ ya da LIĞOTHD); 
Hi. Krasnoaleksandrovski ($'OCE- 
YUK); Bolşoye Psevşhe (Ş'O- 
YUK) ve Maloye Psevşhe. 

Daha güneydeki Psezuaps 

(Psışups) Irmağı vadisinde Kirova 

(THAĞAPŞ) köyü vardır. Adığe 
tiyatro sanatçısı Murat ÇEPA- 

YE'nin pek emin olmayarak söyle- 

diğine göre, Kirova ile kıyıdaki 
Lazarevsk kasabası arasındaki, 

Alekseyevskoye (ĞUAY) köyü de 
Adığe yerleşimidir. Ancak, Rus 
nüfus çoğunluğu vardır. 

En güneydeki Şahe Irmağı vadi- 
sinde de Bolşoy Kiçmay (ŞEHEK- 
'EYŞHO) ve Malıy Kiçmay (ŞE- 
HEK'EY ) köyleri bulunur (Adığece 

köy adı karşılıkları büyük 
yazılmıştır). 

Bu köylerin dışında Şahape, 

Şhafit, Kodeşehabi, Defeneko, 

Tsepsı (Şepsi) köylerinin bulun- 

duğu da söylenmektedir. Ancak, bu 
köylere ilişkin yeterli bilgi edi- 
nemedik. Dolayısıyla, bu son 

köylere ve Alekseyevskoye köyüne 
ilişkin bilgiler ihtiyatla karşılan- 
malıdır. 

Kıyıboyu Şapsığe'de, Tuapse 
güneyindeki dağlık kesimde, 1922- 
1941 yılları arasında bulunan . 
Şapsığ Ulusal İlçesi'ne ilişkin bil- 
gilerimiz de azdır. 

Bugün, Adığelerin bir bölümü 

kıyı kasaba ve kentlerine yerleşmiş 
bulunmaktadır. Nitekim, Kıyıboyu 

Şapsığe ADIĞE H'ASE örgütü 
Lazarevsk (PSIŞUAPE) kasabasın- 

da kurulmuştur. Ayrıca, coğrafi ve 
ekonomik bütünlük bakımından, 

kıyı kasabalarının yeni kurulacak 
özerk ilçeye bırakılacağı ve Laza- 

revsk'in başkent yapılacağı 

söylenmektedir. Ancak bazı Rus- 

arın bu gelişime taraftar olmadığı 

da belirtilmektedir. Kıyıdan yer ve- 

rilmemesi durumunda, özerklik 

güdük kalacak, ekonomik ve S0s- 

yal beklentileri karşılamayacaktır. 

KIYIBOYU 
TURİZMİ: 

Karadeniz kıyısı, Tuapse'den 
güneyde Abhazya sınırına değin, 
bir turistik kentleşmiş bölge 
biçimindedir. Kuzeyde Magri'den, 
Abhazya sınırlarındaki Psov'a kadar 

olan kent yerleşimleri, SOÇİ kent 
bölgesi yönetimine bağlanmıştır. 

Bu nedenle Şapsığ İlçesine kıyı 
şeridinden yer verilmek istenme- 
mektedir. Ama, unutulan nokta, bu 
toprakların Adığelerin öz tarihsel 
toprakları olduğu gerçeğidir. 

SSCB yönetimi, Soçi kent 
bölgesinde önemli yatırım yapmış- 
tır. Ancak, bu gelirlerden ülkenin 
gerçek sahibi olan Adığelerin pek 
yararlandığı söylenemez. 

Kıyı boyunca uzanan ve güneye 

doğru gittikçe yükselen Kafkas 
Sıradağları, gür ormanlar, çayırlar, 

kaynaklar ve küçük göllerle 
kaplıdır. Örneğin, güzel Huko 
Gölü bile Kıyıboyu Şapsığe - 
Adığe ÖB sınırında ve daha çok 
Kıyıboyu Şapsığe'dedir. 

En yüksek tepe, Huko Gölünün 
yakınındaki Avtl tepesidir (1.855 
m). Daha kuzeydeki Şessi tepesi 
ise, 1.839 m. yüksekliğindedir. 
Dağların yüksekliği Tuapse kuze- 
yinde bin metrenin altına iner 
(Agoy - 994 m., Thab - 905 m.). 

Kıyıya paralel uzanan sıradağ- 
lar, denize bakan yamaçları ve kıyı 
şeridini soğuk hava dalgalarından 
ve rüzgârlardan korur. Bu nedenle 

kışları bol yağışlı ve ılıktır. Özel- 
likle Tuapse güneyinde, en çok da 

Soçi çevresinde subtropikal bir ik- 
lim görülür. Kar yerde pek kalmaz, 

don olayına çok rastlanmaz. 
Kıyıboyu Şapsığe, bir su kay- 

nağı deposu durumdadır. Sayısız 

ŞAPSIĞE 

denecek denli çoklukta akarsu Ka- 

radeniz'e dökülmektedir. Hızlı 

akışlı olan ve bol su akıtan bu 

akarsularda sazan ve yayın balıkları 

ile, yükseklerde alabalık bulunur. 

Akarsu ağızlarında havyar elde edi- 

lir, 
Akarsular, kuzeyden güneye 

şöyle sıralanır: Pşada, Vulan, Cub- 
ga, Şapsuho, Neçepsuga, Nebug, 
Agoy, Tuapse, Dederkoy, Şepsi, 
Makopse, Aşe, Kuapse, Psezuapse, 
Çimit, Şahe, Buv ve Dagomıs. 

Daha güneyde ise Vubıh 

bölgesinin Soçi (Saşe), Bzugu, 

Meçesta, Agura, Kosta, Kudepsta, 

Mzımta ve Psov akarsuları 

sıralanır. 

(Devamı Gelecek Sayıda) 
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Muhlis Sabahattin, Sultan 

Abdülaziz döneminde sarayda 

başmabeyincilik O(Özel Kalem 
Müdürlüğü) görevinde bulunan 

Adıge bir aileden gelme Hurşit 
Bey'in oğludur. Hurşit Bey, 
Abdülaziz'in tahtdan indirilmesin- 
den sonra, önce Mardin'e, daha son- 
rada Adana'ya sürülmüştür. Muhlis 
Sabahattin bu sürgün sırasında 
1899 yılında Adana'da doğmuştur. 
Hurşit Bey, çağının büyük alaturka 
sanatçıları düzeyinde keman, ud, 

lavta ve diğer birkaç çalgı çalardı. 

Muhlis Sabahattin de müzik zevki- 

ni ve eğilimini babasından 
almıştır. 

Hurşit Bey, Çerkes gelenekleri- 
nin gereği olarak direkman oğlu ile 
ilgilenmez, onu uzaktan izler, çok 

resmi düzeyde ilişki kurardı. Bu 
ilişkiye karşın oğlunun müzik 
eğilimini ve yeteneğini çok erken 
sezmiştir. Bu konuda eşine söyle- 
diği şu sözler çok ilginçtir 

"Sinesaf, sana esefle bir şey 

söyleyeceğim, öyle seziyorum ki 
Muhlis, mızıkacıdan başka birşey 
olmayacak. Bu sebeple onu tabi- 
atın seyrine bırakmaya karar ver- 
dim. Eğer ömrüm vefa ederse, 

Muhlis'i oniki yaşında Moskova'ya 
göndereceğim. Orada konservatuarı 
bitirsin ve bir dahada Osmanlı 
topraklarına dönmesin" 

Geleceğin besiekârı üzerinde 

kuşkusuz olumlu etkisi olabilecek 

bu kararını uygulamaya Hurşit 
Bey'in ömrü yetmedi, sürgün yeri- 

nin değiştirilmesi üzerine 
gönderildiği Drama'da öldü. Babası 

öldüğünde Muhlis henüz sekiz 

  

  

  

      
yaşında idi. Selânik'de terakki oku- 
luna gitti. Bu kentte yaşamak z0- 
runda idi. Çünkü çocuk yaşta olsa 
bile sürgün bir babanın erkek 
çocuğu idi ve Osmanlı sarayı onun 
Selânik'de kalması için iradesini 
çoktan açıklamıştı. Muhlis onbeş 

yaşına dek Selânik'de kaldı. Annes- 
inin ısrarla Padişah'a yaptığı 
başvurular, sonunda etkisini gös- 
terdi, aile 1904 yılında nihayet 
İstanbul'a getirildi. Muhlis Selâ- 
nik'de iken 11 yaşında ilk bestesini 
yapmıştı. "Etme eza, etme cefa 
aşıkınım...." diye başlayan hicazk- 
ar makamındaki şarkı ilk bestesi- 

İstanbul'a geldikten sonra Gala- 
tasaray Lisesine yerleştirildi. Batı 
müzigi ile ilk kez, lisedeki İtalyan 
müzik Öğretmeni sayesinde 
tanışıyordu. Bu hocadan piyano 

dersleri aldı. 1908 Meşrutiyeti'nin 
getirdiği geniş özgürlük ortamında, 

O da modaya uyarak politika ile 
uğraşmaya başlıyordu. O zaman 

YİSMEYL Özdemir 
  

henüz 19 yaşında idi. Fransızca'yı 
da ilerlettiği için yabancı basını iz- 

liyor, Avrupa'da olup biten herşey, 

yayınlanan yeni fikirler, yeni ce- 

reyanlar onu da cikiliyordu. Bu ye- 

teneklerini ve birikimini de kullan- 
arak, İttihat ve Terakki Partisi 
muhalifi olarak basın yaşamına 
atıldı, gazetecilige başladı. Muhlis 

Sabahattin bu yeni eğilimleri için 
şöyle diyor: 

"Pek küçük yaşımdan beri beni 
korkutan ve düşündüren bir şey 

kafamın içerisinde yaşardı. Bir 
adam dünyaya gelir mukadder olan 

seneleri yaşar, sonra ölür gider, ne 
bu dünyaya gelişinden, ne bu 
yaşayıştan, ve nihayet ne de bu 
göçüşten kimsenin haberi olmaz. 

İşte bu benim için korkulu bir 
düşünce idi. Nihayet ölecektim 
ama, yaşayışımdan dünyada izler 
bırakmak istiyordum. Bu hırsla -bu 

kelimeyi kullanmaya mecburum 
pek genç yaşımda politikacılığa 

başladım. Çok az bir zamanda ha- 

rikulade cerbezem sayesinde 

etrafımda biraz gürültü yapabildim. 
Sonra bu mesleğin mütemmimi 
sayarak, gazeteciliğe de giriştim. 
Gün geçtikçe ekseriyet partisi için 
bir tehlike olmaya başladım. Ni- 
hayet belayı defetmek lüzumu 
başgösterdi.. tevkif olundum, hap- 
sedildim, sonra da sürüldüm. Fakat 

Avrupa'ya kaçtım. Hulasa binbir 
macera.. Nihayet o zaman sözü 

geçen yakın dostlarımın şefaat ve 

iltimasıyla bir hususi afla memle- 
kete döndüm. Döndüm ama, bu da 

birçok kayıt ve şartlarla oldu. Poli- 
tika yapmamak, yazı yazmamak, EAA nl 
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İstanbul'a civar köylerden birinde 
oturmak, ihtiyaç olmadıkça şehre 
dönmemek gibi. Görüyorsunuz ki 
bu şartlarla küçüklüğümden beri 
beni kemiren korku tahakkuk ede- 

cekti. Şimdi şöhrete bir başka kes- 
tirme yol bulmak lazımdı." 

Muhlis Sabahattin böylece ye- 
niden ve yalnızca müzikle 

uğraşmaya başladı. Halkın büyük 

beğenisini toplayan operetler, 

konser yapıtları, pekçok şarkı, fan- 

tezi, marş, bestelemiştir. 1920- 

1922 yıllarında Beşiktaş Çerkes 

Kız Mektebinde müzik dersleri ver- 

miştir. (3) Bu arada film müzikleri | 

de yapmıştır. Sıkıntı içinde geçen 

bir yaşama karşın birçok ünlü sa- 

natçının yetişmesine de katkıda bu- 
lunmuştur. Muhlis Sabahattin 
yapıtlarını üç dönemde değerlen- 
dirmekte ve değişik janr'lara 
ayırmaktadır: 

1917-1920 

Çaresaz Operet'i, Hilaliahmer 

Revü'sü, Büyük Ateş adlı müzikal 
piyes, Zühre, Feerik Operet, 

Şartırzadeler adlı müzikal komedi., 
Zehra, müzikal komedisi... 

1921-1935 

Ayşe: Opera-komik, Gül Fat- 
ma; Operet, Asaletmeab: Fantezi 
Operet, Monbey: Müzikal Komedi, 

Hatırım için: Müzikal Komedi, 
Muteber Paşa: Feerik Operet, 
Anam Kayseri; Müzikal komedi, 

Perde Arkası: Müzikal komedi, 

Kadınların Beğendiği: Müzikal ko- 
medi.... 

1936-1942 

Aşk Mektebi: Operet, Efenin 

Aşkı: Operet, Kerem ile Aslı: Ope- 
ret, Yerden Göğe: Feerik Opera, 
Muhasebeci Mutedil Efendi: 

müzikal komedi, Çingene Aşkı: 
Reviü.. 

Sayıları yirmibeşe yaklaşan 
bütün bu yapıtların güftelerini de 

bizzat kendisi yazmıştır. Bunlar 
arasında "Haraboldu tütmüyor artık 
Çerkes Ocağı.." gibi Anayurtun 

  

özlemini dile getiren parçaları da 

bulunmaktadır. 

Bu sahne eserleri dışında 
yaptığı bestelerin en ünlülerini 

şöyle sıralayabiliriz: Nihavend 
Düyek, Hicazkar Curcuna, Hicaz 

Yürük Aksak v.b. şarkıları çok 
ünlüdür. 

Muhlis Sabahattin elinin pek 
çok açık olmasından dolayı 

yaşamının son zamanlarını sıkıntı 
içerisinde geçirmiştir. Şehir Tiyat- 

rosu sanatçılarından olan kızı Me- 

lek Hanım'ın pek genç yaşta 

ölmeside onu çok sarsmıştır. Türk 
Müziğine değişik yorumlar ve yak- 

laşımlar getiren besteci Neveser 
Kökdeş, Muhlis Sabahattin Bey'ın 

küçük kız kardeşidir. Bu aileden 

hayatta kalanlar ise, Muhlis Saba- 
hattin Bey'in ağabeyi Halis Saba- 
hattin Beyin çocukları, kainat 
güzeli Keriman Halis Ece ile fut- 
bol adamı Turgan 

Muhlis Sabahattin yokluğun ve 
imkansızlıkların getirdiği hastalığı 
ile cebelleşmiştir son yıllarında. 

Heybeliada Sanatoryumunda 

tüberkuloz tedavisi görürken 10 

Şubat 1947 tarihinde ellisekiz 
yaşında ölmüştür. Sürgünde doğan, 

  

“sürgünde başlayan ve sürgünde 

noktalanan bir yaşam. Köhne ti- 
yatro kulisleri, sonu gelmez yoru- 

cu turneler, olanaksızlıklar içinde 
geçen sanat uğraşısı böylece sona 
ermiştir. Ölümünün 43. yıl 
dönümünde onu saygı ile anıyoruz. 

Ölümü Türkiye'deki sanat 
çevrelerinde büyük üzüntüye sebep 

“olmuştur. Onun için basın organ- 

larında değişik yorum ve 

değerlendirmeler (oçıkmıştır 
ölümünden sonra. Bunları böyle 
dar bir yazı içinde değerlendirmek 
olanaksızdır. Birkaçından söz et- 

mekte de yarar vardır. 

"Şurası muhakkak ki, eğer 
Muhlis Sabahattin, çok sesli 
müsiki terkibine lüzumlu kaidelere 
sahip bulunsaydı, kendisinde mev- 

cut atavik sezgi sayesinde bu gün 

hala beklemekte olduğumuz mo- 
dern Türk musikisinin temellerini 

atmaya muvaffak olabilecek bir sa- 
natkardı. Herhalde, ismi musiki 

tarihimize girecek bir sanatkardır” 
Celal Esad Arseven 

“Muhlis Sabahattin, elli yıllık 
bir sükut ve kısırlık devresinden 

sonra, ilk karşılaşılan modern Türk 
bestekarı olmak mazhariyetini dai- 

ma muhafaza edecektir." 

Burhan Arpad 

"Doğdu, yaşadı ve dünyadan" İz 
bırakmak sureti ile” göçtü" 

Ahmet Hisarlı 

"Muhlis Sabahattin, bu mem- 
lekette birçok değerli şahısların 
hayatında olduğu gibi sanatında 
tam manasıyla bir autodidactigue, 
kendi kendini yetiştiren bir 
örnektir. 

O musiki alemimizde öyle par- 
lak bir merhale yaratmıştır. Nev'i 
şahsına münhasır uslubuyla beste- 

lediği şarkılar musiki arşivimizde 
tazeliğini dalma koruyacaktır" 

İ.Galib Arcan 

BİBLİYOGRAFYA 
1 - Burhan Arpad, Muhlis Saba- 

hattin 1947, İstanbul 
2 - Yılmaz Öztuna, Türk Be- 

stecileri ansiklopedisi, sh. 57 
Hayat yayınları, İstanbul 

3 - Musiki ve Operetimiz, Tiya- 
tro ve Musiki dergisi, No 11.5 Nisan 

1928 

4 - Vural Sözer, Müzik ve 
müzisyenler ansiklopedisi, Sh.238. 
İstanbul 1964 

5 - Meydan Larousse 4 Cilt. 
6 - S.E.Berzeg, Ö.Özbay, Ku- 

zey Kafkasya Göçmenlerinde Bes- 
teciler, Ressamlar Hattatlar, 
K.K.K.D. Gençlik kolu yayınları An- 

kara,1971. 

  

© KAFDAĞI © 37/40 e ŞUBAT - MAYIS 1990 ©2106



  

      

  

12 Aralık 1989 günü akraba ve arkadaşlardan 
oluşan 8 kişilik bir grup ile 85 yıl sonra, atababa- 
larımızın yurdunu görmek üzere, Ankara'dan 
yola çıkıyoruz. Karaçay-Çerkessk Otonom 
Bölgesini ziyaret etecek olan ilk Karaçaylı'larız. 
Günlerdir şehirlerarası bir haberleşme ağı kurduk 
ve işte sonunda kararlaştırdığımız gün ve saatte 
hepimiz Ankara terminalindeyiz. 

Geziye Dilber Kanşay ve Selim İtez Anka- 
ra'dan, Doğan Ersoy Konya'dan Tekin Koçkar, 
Akif Berk, Kezban Demir, Orhan Demir 
Eskişehir'den, Hürriyet Ersoy İstanbul'dan 
katılıyor. Herkesin yüzü ışıklar içinde, sevinçli ve 
heyecanlıyız. Olası bir aksiliğe katlanamaya- 
cağımızdan son bir kez pasapori, vize ve kimlik 
kontrolü yapıyoruz. Her şey tamam. Sarp - Ba- 
tum - Çerkessk - Karaçeyvski - Dombay. Vizede- 
ki güzergâhımız böyle. Yol boyunca Kafkasya- 
dan başka bir şey konuşulmuyor. Karadeniz'in 
birbirinden güzel kentlerini, kasabalarını geride 
bırakarak yol alırken, heyecanımız daha da 
artıyor. Uyku bizlerden çok uzaklarda. Günün ilk 
ışıklarıyla birlikte Hopa'ya iniyoruz. Cihan Ote- 
linde kısa bir dinlenme ve kahvaltı molasından 
sonra bir minibüsle Sarp'a yollanıyoruz. Gümrük 
işlemlerimizi tamamlatıp Sovyetler Birliği 
gümrüğüne giriyoruz. Uzattıkları formları doldu- - 
ruyoruz. Sıra bagaj kontrolünde. Sonradan Aze- o 
ri olduğunu öğrendiğim bir görevli "Narkotiği 
cazibeli bayanlar taşıyor narkotik var mı 
hanım, narkotik” diyor. Görevli ile 

 bakışıyoruz. "Arayın" diyorum gayet kararlı, bo- 
zulduğumu saklamıyorum. "Özüm sene fena 
birşey dememiştir. Yanlış anlamışsen" 
diyor, bağışlanmayı diler gibi ve açmıyor bagaj- 
larımı... Sonunda Sarp köyündeyim işte. Arka- 
daşlarımın gümrükten çıkmalarını bekliyorum. 
Yanıma Karadeniz şivesi ile Türkçe konuşan, 
dünya sevimlisi bir delikanlı yaklaşıyor, 
“Hoşgeldiniz, ben sizin rehberiniz, 

    

Dilber KANŞAY 
EEE     

Sputnik Turizm Acentasından Alik” diye 
tanıtıyor kendisini. Tekin Koçkar'la ben ayaküstü 
Alik'le sohbet ederken, gittikçe artan, meraklı bir 
kalabalığın ortasında buluyoruz kendimizi. 
Yanıbaşımızda parkeden okul aracından inen, 
öğretmen ve öğrencilerle daha da yoğunlaşıyor 
kalabalık. Derken 70-75 yaşlarında tahmin 
ettiğim dimdik, mavi bakışlı bir zat beliriyor 
yanımda: "Karaçaylı mısınız?" diye soruyor 
bana, hem de Karaçayca. Şaşkınlığımı gizleye- 
miyorum. "Nasıl anladınız?" diye soruyorum. 
Ozanın o güzel dizesinde dile getirdiği gibi: "Bir 
bardak sıcak çay gibi” gülümsüyor adam. 
"Nasıl tanımam, Karaçay Bölgesinde 
çalıştım yıllarca, nerede olursa tanırım 
onları" diyerek içtenlikle uzatıyor elini. "Ben 
Lütfi. Gürcüyüm ama gelinim ve eşim 
Karaçaylıdır” diyor, büyük bir gönenmeyle. 
Lütfi beyle diğer arkadaşlarım da tanışıyor. Sıcak 
bir iletişim kuruluyor aramızda hemen. Karaçayca 
damat anlamına gelen, "Küyev”" diye hitap 
ediyoruz kendisine. Az ilerde bulunan köyün 
pastahanesine götürüyor küyev bizi ve ikramlara 
boğuyor. Bir yandan da eşine ve gelinine haber 
salıyor, ama işte oldukları için bulunamıyorlar. 
"Çok üzülecekler" diyor, Lütfi bey içini 
çekerek Sputnik'in otobüsü ile Batum'a yol- 
lanırken, kocaman bir poşet dolusu mandalina 
tutuşturuyor elime: "Yolda yersiniz, bah- 
çemden toplattım, Karaçay bölgesine 
selâm ve sevgiler, dönüşünüzü bekle- 
yeceğim, gene görüşeceğiz" diyor el sal- 
layarak. Bu dost insandan ayrılmak zor geliyor 
hepimize. 

Birkaç saat önce tanıştığımız biri değil de, 
yıllardır dostmuşuz gibi... Kış olmasına karşın her 
taraf yemşeyil, köşk tipi birbirinden güzel evlerle 

“dolu Acaristan'ı geçip, Batum'a ulaşıyoruz. 
"Burası Lenin caddesi, ünlü Gürcü 
ozan Çavçavadze'nin heykeli, şu bina 
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Batum tiyatrosu..." Alik durmadan Balum'u 
tanıtıyor bize. Otelimize doğru yol alırken, Batum 
izmir'i çağrıştırıyor bana... 

OTELDE 
Batum'u kuşbakışı gören yüksek bir tepede 

© otelimiz. Dıştan bakıldığında oldukça görkemli bir 
yapı. Ne ki, içi için aynı şeyi söylemek olanaksız. 
Bavullarımızı otobüsten kendimiz taşıyoruz, re- 
sepsiyondaki işlemlerimizi tamamlatıp, oda- 
larımızın anahtarlarını alıyoruz ve bavullarımızı 

dördüncü kata yardımlaşarak yine kendimiz 
çıkartıyoruz. Yorgunuz, ama ılık bir duşla hiç 
birşeyciğimiz kalmayacak. Merdivenlerde ahlaya 
vahlaya, kimi zaman yüklenerek, kimi zaman diri- 
ienerek yukarıya dördüncü kata ulaşmaya 
çalışırken, kurduğumuz duş hayallerinin nasıl 
gerçek bir hayal olduğunu henüz bilmiyoruz. 
Odamın kapısını açıyorum, girişteki elekirik 
düğmesine dokunuyorum yanmıyor ışık, içeriye 
geçip odanın ışığını açıyorum. Bavullarımı 
taşıyorum. Yan yana dizilmiş üç yatak, küçük bir 
sehpa, sürahi ve bardak. Tüm eşya bundan iba- 
ret. Banyoda su akmıyor, klozet kapakları kırılıp 
yana düşmüş, yerlerdeki fayanslar kırık, su boru- 
ları paslı, nezamandır hiç kullanılmadığı, hiç 
bakılmadığı çok açık, yarı harap bir banyo... 
Alik'in kapıyı çalarak yaptığı yemek çağrısına is- 
temeye istemeye uyuyorum çünkü, tüm iştahım 
kaçmış durumda. Yemekhane koridorun sonun- 

da. Sandalyeler masalara çatılmış, bir köşede 
başlarındaki keplerinden ve beyaz iş giysilerin- 
den, yemekhane görevlileri olduğu anlaşılan, 
kadınlı erkekli bir grup, derin bir sohbette. Alik 
ve arkadaşlarımızla yardımlaşarak çatılmış sandal- 
yeleri indiriyoruz masalardan, iki masayı bitiştirip 
oturuyoruz. Alik koşup içecek birşeyler getiriyor, 
gidip görevlilerle konuşuyor ve sonunda servis 
başlıyor. Tavuk, pilâv, yoğuritan ibaret yeme- 
ğimizi yerken, hepimizin odalarının aynı durum- 
da olduğunu öğreniyorum. Yemekhanenin du- 
varlarındaki birbirinden güzel el işi kilimlerin yağlı - 
boya tabloların, özenilmemiş temizlikten ve 

gözün değdiği heryerdeki bakımsızlıktan özür 
diler gibi bir halleri var... 

e. 

GECE BATUM'DA 
Yarın Mineralvodi'ye uçacağız. Oradan da 

otobüsle Karaçay-Çerkessk Otonom Bölgesine 
geçeceğiz. Zaman az. Yemekten sonra Batum'u 
keşfe çıkıyoruz. Sempatik rehberimiz Alik herza- 

man ki gibi yanımızda. Ilık bir akşam. Kentin loş 
caddelerinde turlarken, belirgin bir ıssızlık 
gözlüyorum. Ellerinde fileleri büyük bir özgüven 
ve rahatlıkla evlerine dönmekie olan bir kaç 
kadın, bir kaç polis ve araçtan başka kimsecikler 
yok koca caddelerde. Kimi duvarlarda Lenin por- 
treleri ve altında Lenin'den alıntılar. Ünlü Gürcü 
ozan, yazar ve ressamlarının heykelleri adım 
başında. İssızlığın sessiz tanıkları sanki hepsi 
de... Alik bizi tenis kulübünün pubına götürmeyi 
öneriyor. Pub Batum Parkının içindeymiş. Pai- 
miye ağaçları ile dopdolu büyük mü büyük bir 
park bu Batum Parkı... Şehir orkestrasının yaz 
akşamları halka konserler verdiği bir antfiti- 
yatroyu, birbirinden güzel havuzları geçip, puba 
ulaşıyoruz. Dik merdivenleri tırmanarak, 
yumuşak ışıklarla aydınlatılmış küçük bir salona 
giriyoruz. Şömine başında yer gösteriyorlar bize. 

. İskilip iskemlelerini andıran alçak, rahat iskemle- 
ierimize kurulup, çaylarımızı yudumlarken, etrafta 
şöyle bir göz atıyorum. Amerikanbarın ar- 
kasındaki raflar renk renk, çeşit çeşit içki şişeleri 
ile parıl parıl... Duvarlarda "Modern Talking" 
"Wham" gibi batılı pop gruplarının koca koca 
posterleri... (Yetişmekte olan bir çocuğun müzik 
kültürüme yaptığı katkıyı, izninizle anmak isterim 
burada.) ve sette George Michael Sarp köyünün 
pastahanesinde "Sevgisiz yaşayamam" diye 
çırpınan Emel Sayın'dan sonra George Michael, 
Gürcü müziği dinlemeye karşı şiddetli bir istek 
uyandırıyor bende. Rehberimiz Alik ilgileniyor 
hemen. Ne ki, tüm çabalara karşın sete konacak, 
Gürcüce bir kaset bulunamıyor. Zaten gürültü, 
duman ve havasızlıktan sıkıldık, otelimize 
dönüyoruz. 

KARAÇAY ÇERKESSK OTONOM 

BÖLGESİNE DOĞRU 
14.2.1989 günü kahvaltıdan sonra, odamın 

balkonundan Batum'u seyrediyorum. Şehrin 
doğal ve tarihi dokusunun ne büyük bir özenle 
korunduğunu, çokkatlı yapılaşmaya izin verilme- 
diğini gözlüyorum. Tüm evler yeşillikler içinde ve 
birkaç katlı. Hava kirliliği diye bir sorun yok. Arka- 
daşlarımla buluşma saatim yaklaştığında içeriye 
geçip hazırlanıyorum. Uçağımız 12'de kalkacak. 
Hediyelerimiz yetmezse gibi bir endişe ile biraz 
alışveriş yapmaya niyetlendik. Alik bizi Lenin 
caddesinde hediyelik eşya satan bir dükkâna 
götürüyor. Birbirinden güzel el işi ağaç heykelle- 
ri, seramik, kil, toprak vazolâr, yağlıboya tablolarla 
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dolu vitrin. Üstelik sudan ucuz hepside. Ne ki, 

görevli hasia olduğu için dükkân kapalı. 
"Dönüşte" diyor Alik. “Ben sizi şimdi İnturisi'in 
dolarla alışveriş edilen turistik mağazasına 
götüreceğim. İnturist otelinin mağazasına yol- 
lanıyoruz böylece. Renk renk yün şallar, 
başörtüler, kaşkoller, eldivenler, seramik kap ka- 
cak adeta çağırıyor insanı. Ne ki, gene elimiz boş 
dönüyoruz. Çünkü görevliyi bulamıyoruz. Alik 
gidip, otel müdüriyeti ile konuşuyor. Görevli izin- 
iiymiş. "Dönüşte" sözcüğünü bir kez daha duyu- 
roruz Âlik'ten. Dönüşte de benzeri engellerle 
karşılaşacağımızı henüz bilmiyoruz... Bir kaç 
dükkân daha dolaşıyoruz. Bu defa görevliler yer- 
liyerinde ne ki, satın alabileceğimiz hemen hiç 
bir şey yok. Zaten uçak vakti de yaklaşıyor. Ba- 
vullarımızı Sputnik'in otobüsüne taşıyarak hava 
alanının yolunu tutuyoruz. Alana geldiğimizde 
hepimizi duygulandıran hoş bir sürprizle 
karşılaşıyoruz. Küyev Lütfi Bey'in Karaçaylı gelini 
Frençeşka, eşi ve görümcesi -bizi geçirmek 
üzere ta Sarp'tan kalkıp gelmişler. Candanlığın 
böylesine söyleyecek söz bulamıyoruz. 
Frençeşka ailesinin adresini vererek, onları da 
ziyaret etmemizi rica ediyor bizden. Bu dost in- 
sanlarla ayaküstü sohbet ederken, biryandan da 
hava alanını inceliyorum. Alan tam bir halklar mo- 

zayiği. Her milletten her türlü dili konuşan insan- 
ların başdöndürücü uğultusu biri inip biri kalkan 
uçakların gürültüsüne karışıyor. Bizimde vaktimiz 
doluyor, Frenceşka'va, eşine, görümcesine 
veda edip, işlemlerimizi tamamlatıyoruz. Saai 
12'de uçaktaki yerlerimizi alıyoruz. Heyecan ve 
gerilimimiz son haddinde. Ne ki, uçak bir türlü 

kalkmıyor. Herkes olağan, doğal bir bekleyiş 
içinde. Saat 13 olmasına karşın, uçağın kalka- 
cağına ilişkin hiç bir beliri bulunmamakta... Bu 
durum gerilimimizi daha da artırıyor. Tekin 
Koçkar hosteslerle konuşmayı deniyorsa da hiç 
bir sonuç çıkmıyor. Sonunda bir saat on dakikalık 
bir gecikmeyle havalanıyoruz. Pilot kabini ile yol- 
cu koridorunu ayıran korneljli perde tek halka ile 
korneje ilişiiğinden ve diğer dokuz adet halka 
kornejden çıkmış olduğundan gelip geçtikçe 
hosteslerin ayaklarına dolanmakia ve iki hostes- 
ten birinin aklına perdeyi düzelimek gelme- 
mekte... (Sevabına şu perdeye bir çeki düzen 
versek) gibi espriler yapıyoruz aramızda. Ne iş 
yaptıklarını kestiremediğim ciddi hosteslerimiz 
kollarını çaprazlama kavuşturup, ellerini koltukali- 
larına kıstırarak büyük bir rahatlıkla bir aşağı bir 
yukarı dolanıp durmaktalar. İnsan farklı beklen- 
tide olduğu için mi bu tür ayrıntılara dikkat kesilir 
bilmiyorum. Önemli de değil zaten çünkü pen- 
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cereden izlemekte olduğum manzara gerçekten 
nefesleri kesecek türden. Mavimsi bir beyazlıkla 
örtülü muhteşem Kafkas sıradağlarının üstün- 
den geçiyoruz. Tekin Koçkar hemen kamerasını 
çalıştırıyor. Ne asık yüzlü hostesler, ne geç kalkı- 
şın gerilimi, sadece ve sadece dağların çekimin- 
deyim artık. Az sonra tüm sıradağların en büyük 
yükseliisi, nice mitleri, nice destanları besleyen, 

muhteşem ELBRUZ görünüyor uzaklarda... 
Karaçaylıların dilinden düşmeyen efsanevi 
MİNGİ TAV... Heyecanlanıyoruz. Atababalarımı- , 
zın öz yurduna, tarihi köklerimize yaklaşiığımızı 
en çok o an duyumsuyorum galiba. Batum - Mi- 
neralvodi yolculuğumuz bir saat sürdü. Hava- 
alanında Sputnik'in bir başka aracı beklemekte 
bizi. Selim İtez ile Hürriyet Ersoy tanıdıklarına te- 
iefon etmeye gidiyorlar. Daha sonra yola koyu- 
luyoruz, hepimiz sevinç ve heyecan içindeyiz. 
Oldukça yapılı, olgunlaşmış buğday tarlasını 
andıran saçları ve mavi gözleriyie Rus ırkının tüm 
özelliklerini taşıyan şöferimiz Mişa da ortak olu- 
yor sevincimize. Öyle keyifli sürüyor ki otobüsü, 
öyle güzel Karaçayca konuşuyor ki... ve... İşte 
sonunda KARAÇAY - ÇERKESSK OTONOM 
BÖLGESİ'nin levhası beliriyor karşıda. Alkışlar ve 
sevinç çığlıkları ile giriyoruz Karaçay - 
Çerkessk'e... Alik bunun bizim için ne anlama 
geldiğini çok iyi biliyor. Otobüsün arkasına 
koşup, bir şişe kanyakla dönüyor ve bu mutlu 
olay için içiliyor... Artık hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak 
için gözeneklerimi açmış durumdayım. Birbirin- 
den. bakımlı köyler, ana ve tali yolların her iki 
yanında sık aralıklarla dikilmiş ulu ağaçlar 
gözlüyorum. Zaman zaman karşımıza çıkan kol- 

hoz ve savhozlarsa, farklı dokuda bir ülkede bu- 

lunduğumuzun eri çarpıcı belirtileri. Yolun so- 
lunda eşit yükseltide görünen iki kubbesiyle 
başı göklerde muhteşem Elbruz görünüyor ye- 
niden. "Mingi tavga cetgen tav bolmaz" diye 
başlayan eski bir Karaçay halkı şarkısını 
anımsıyorum. Gerçekten Elbruzla kıyaslanacak 
bir dağ hayallemek zor... İyice bastıran gecenin 
karanlığında sırasıyla Çerkessk, Karaçeyvski, 
Şam teberda, Teberda, kenilerini geçip gezi 
boyunca konaklama yeri olarak seçilen Dom- 
bay'a iniyoruz. Işıklar içinde, birbirinden güzeli, 

ahşap ve betonarme otellerle dolu ünlü bir kış 
sporları merkezi Dombay. Karaçayca vahşi dağ 
boğası anlamına geliyor. Kalacağımız otel beş 
yıldızı, görkemli bir yapı. Resepsiyona 
yöneldiğimizde otelin müdürü Tengiz bey ve 

tüm görevliler büyük bir içtenlik ve 
güleryüzlülükle karşılıyorlar bizi, yardım etmek 
için adeta yarışıyorlar birbirleriyle. Bir aralık resep- 
siyonun cam bölmesinin üstündeki ahşap duva- 
ra "TÜRKİYE'DEN GELEN MİSAFİRLERİMİZ 
HOŞ GELDİNİZ" yazılı kocaman bir panonun 
asılmış olduğunu farkediyoruz. Panonun 
sağında geleneksel giysileri içinde Karaçaylı bir 

kız alğış ayak sunarken resmedilmiş. (Alğış ayak: 
iyi dilek ve temennilerle sunulan geleneksel 
şerbei tası) Panonun solunda ise Karaçay mo- 
üfleri... İnceliğin bu kadarına söyliyecek bir söz 
bulamıyoruz, nice duygulanıyoruz.... 

Eşyalarımız beşinci kata asansörle çıkartılıp, 
otel görevlileri taratından odalarımıza taşınıyor. 
Batum'daki kayıtsızlıktan hiç bir esinti yok bura- 
larda. Odamız tertemiz, iki yatak, gece iâmbaları, 
küçük ahşap tuvalet masasının üstüne duvara - 
monte edilmiş güzel bir ayna, görnme dolaplar, 
sıcak-soğuk suyu bol ferah bir banyo. Bir saatlik 
gereksinim molasından sonra, saat 10 gibi » 
yemeğe iniyoruz. Otelin özel bir bölümünde 
ağırlanıyoruz. Tavuk, balık, patates püresi, 
lâhana salatası çeşitli meyve suları ve her tür 
içkinin bulunduğu özenli bir sofradayız. Otelin 
fotoğrafçısı Arıtur, kayak öğretmeni Münir, heli- 
kopter sürücüsü Alamat, Otel müdürü Tengiz 
Bey ve yemekhâne görevlileri, hepside bizimle 
beraber. Herkeste bir mutluluk bir sevinç. 85 yıl 
sonra tarihin derinliklerinden süzülüp gelen 
köklerimizle bütünleşmenin verdiği duygular an- 
latılabilecek türden değil. Hakkı yenilmiş bir 
geçmişi, tüm yoğunluğu ile yaşadığım bir zaman 
tünelindeyim sanki... Sofra sohbetimizin baş ko- 
nusu, bulmayı umduğumuz akrabalarımız. 
Büyük ve küçük aile isimlerimizi sıralayarak 
soruşturuyoruz yakınlarımızı. Hepsini de 
tanıyorlar. Soylarınıza soplarınıza bu gece haber 
uçurup, müjdemizi alacağız rahat uyuyun diyor- 
lar. Ama uyumak kolay olmuyor pek... Sabah ilk 
işim odamın balkonundan gündüz gözü ile 
Dombay'ı seyretmek oluyor. Etekleri çam orman- 
ları ile kaplı sarp dağların beyaz ihtişamı, sabahın 
sessizliğinde daha da bir çarpıcı sanki. Birzaman- 
lar atababalarımın yaylak tuttuğu, Koş kurduğu 
(Koş: Mandıra) bu dağların masalları ile büyüdüm 
ben. Şimdiyse masalın mı gerçeğini yaşıyorum, 
yoksa gerçeğin masalını mı kestiremiyorum... 

DOMBAY'DA İLK GÜN 
Kahvaltı için kararlaştırdığımız saatte, bize 
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ayrılan özel odaya indiğimde, ziyaretimizden ha- 
berdar olan çok sayıda Karaçaylı'yı bizi beklerken 
buluyorum. Hepsiyle tanışıyoruz. Yılların ıraklı- 
ğını, yabancılığını silen bir yakınlık kuruluyor ara- 
mızda hemen. Bizi ağırlamak için adeta çırpını- 
yorlar. Biftek, patates püresi, közleme balık, ma- 
karna, içecek olarak taze krema. Hiçbirimiz böyle 
sıkı bir kahvaltıya alışık değiliz. Kremaya ekmek 
banmam esprilere, gülüşmelere yol açıyor. Espri 
yapmaksa, soluk alıp vermek gibi doğal bir işlevi 
Kuzey Kafkasya insanının. Gezi boyunca espri 
zekâsının parıltılarına sayısız kez tanık olup, 
sayısız kez hayran kaldık. Yakınlarımızın akşama 
doğru Dombay'a ulaşabilecekleri söylen- 
diğinden, kahvaltıdan sonra telesiyejle dağları 
keşte çıkıyoruz. Otelin fotoğrafçısı Arıtur: (Arıtur: 
Karaçayca da az öte dur anlamına gelen esprili 
bir isim) gezimizi görüntülemeyi, kayak hocası 
Münir ise rehberimiz olmayı üstleniyor. Uyarılar 
üzerine sıkıca giyindik, yanımıza yeterli film ve 
fotoğraf makinalarımızı aldık, Tekin Koçkar kame- 
rasını omuzladı, giriş katında Arıtur ve Münir'le 
buluşup, otelden ayrılmak üzereyiz ki (Lenin'in 
Bayrağı) gazetesinden Fatimat ve Hüsey'in 
röportaj için geldiklerini öğreniyoruz. Büyük ve 

bn aile isimlerim vi yaşımız işimizi, ne amaçla 
geldiğimizi, ne gibi | izlenimler, sezimler edin- 
diğimizi bi imek istiyorlar. Bir yandan da gazeteci 
çabuki luğu | iie teker teker notluyorlar aldıkları 
cevapları. Söyleşiden sonra Fatimat ve Hüsey'e 
teşekkür ve memnuniyet duyguları ile veda 
edip, dağlara yollanırken, sıradan turisiler olmak- 
tan çıkıp, bir anda tüm Karaçay Halkın konukları 
olduğumuzu henüz bilmiyoruz. 

Dağların keşfi yaklaşık altı saat sürdü. Döri is- 
tasyon değiştirerek çıktık zirveye 3020 metreye. 
Aser istasyonda milettaşlarımız iaralından 

karşılanarak, ağırlanarak... İlk durakia telesiyej- 
den iner inmez genç bir Karaçaylı i grubun or- 
iasında bulduk kendimizi. Hepsi de buradaki ie- 
sislerde çalışıyor. Bir kaleteryanın ahşap 
salonunda, tahta bir masanın başında bir soh- 
beitir tutturduk. Her iki tarafta birbirinin nası! 
yaşadığını öğrenmek istiyor. Hayailar aynı ge- 
zegenin hayatları olsada, bir sürü yapay yasağın, 
bir sürü yapay engelin ayırdığı hayatlar 
olduğundan yaşamlar bir başka gezegendeki 
yaşamlarmış gibi merak ediliyor işte... 
Öğrendiğimiz kadarı ile bu insanların sağlık gibi, 
eğitim gibi, konut gibi temel sorunları 
çözümlenmiş. Piyasadaki mal darlığından başka 
hiç bir sıkıntıları yok. Yine edindiğmiz bilgilere 
göre, Karaçay-Çerkessk Bölgesi Kuzey Kafkas- 
yanın en varlıklı bölgelerinden biri. Pek gok in- 
san resmi işlerine ek olarak, kendi hesaplarına 
hayvancılıkla da uğraşıyor. Kendi ürettikleri mal- 
ları kendileri pazarlayabiliyorlar. Nitekim, kateter- 
yanın önünde, el bükümü yün iplikten dokun- 
muş, çeşit çeşit, desen desen kazaklar, bereler, 
eldivenler satmakta olan bir grup Karaçaylı ile 
karşılaşıyoruz. Becerikli hanımların ürünleri olan 
bu eldokumalarının ipekten farkı yok. Ne ki, iş 
satın almaya gelince, sonsuz derecede cömeri 
olan bu insanlar, bizden para almamakta dire- 

tiyorlar. "Sizler en değerli konuklarımızsınız, 
armağanımız olsun, bizi anarsınız” diye tutturu- 
yorlar. Arıtur ve Münir'le yaptığımız politik bir 
işbirliği sonucu güçlükle ödeme yapabiliyoruz. 
İkinci istasyonda da aynı sıcak ilgi, aynı sıcak sev- 
gi ile karşılanıyoruz. Karaçay usulü Şişlik (Izgara 
et) ve çeşitli soğuk ve sıcak içeceklerle ağırlanı- 
yoruz. Hizmei etmekte olan genç ve güzel 
Karaçaylı kızlara delikanlılarımız takılmadan ede- 
miyor, şakaları, şakayla karşılanıyor ve bir anda 
sevimli bir atmoster oluşuyor, Daha sonra kar ka- 
tarpillerine binerek turluyoruz. Yöreyi en iyi 
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görebileceğimiz tepelerde durulunca, rehberi- 

miz Münir başlıyor anlatmaya "Şu gördüğünüz 
dağın adı İğne" gerçekien de iğne inceliğinde 
zirvesiyile göğü delecekmiş gibi bir görünümü 
var. "Şu uzaklarda gördüğünüz Uçkulan vadisi", 
“Tırmanmakta olduğumuz bu dağ, Dombay 
ölgen Tav" (Vahşi dağ boğasının öldüğü dağ) 
Anlatmasını sürdürüyor Münir, "Atababalarımızın 
nayvancılıkla uğraştıkları, koş kurdukları, öz be 
öz halkımızın olan bu dağlar, 8-10 yıl varki kamu- 
laştırılarak, turistik bir milli parka dönüştürülmüş 
durumda." Konunun mahkemeye götürüldüğü 
ve henüz karar aşamasına gelinemediğini de ek- 
iiyor... 

Son durakia tüm Kafkas siradağlarının en 
büyük yükseltisi Elbruz, değişik bir güzellik 
değişik bir yücelik sergileyerek, yeniden çıkıyor 
karşımıza. Karların öriemediği bir kayanın başına 
oturup, doya doya seyrediyoruz MİNGİ TAV'ı. 
Bize kalsa günlerce seyretmek isterdik. Ne varki 
gitmek zorundayız, Artur ve Münir'in yerinde 
uyarıları ile istemeye istemeye kalkıyoruz. Zaman 
daraldı çünkü. Otele yaklaştığımızda koyu renk 
palto ve mantoları içinde, yün şallar örtünmüş, 
kürk kalpaklar giyinmiş çoğu yaşlı, kadınlı-erkekli 
büyük bir kalabalığın otelin önünde birikmiş 
olduğunu görüyoruz. İşte o tarihi an gelip çattı. 
Hepimizin yüreği ağzında. Biz onlara, onlarda 
bizlere doğru yürüdüler. Sonrası tam bir ana- 
baba günü... 

"Koçkar'lardan kim var?", "Teke'lerden gelen 
oldu mu?", "Marşankul'ları mı soruyorsunuz işte 
şu bay ve bayan", Ya Kipge'lerden benim akra- 
balarımdan kimse gelmiş mi? "Evet" diyor, ol- 

  

      
  

Dombay Milli Park Girişi. Aralık 1989 

dukça yapılı çıkık elmacık kemikli bir bey. "Ben 
İbrahim Kipgeeft, bu da oğlum Ruslan. " 

Kısa bir konuşmadan sonra İbrahim Bey'in 
babamın amcaoğlunun oğlu olduğunu öğreni- 
yorum. Önce el sıkışıyoruz sonra da sarılıyoruz 
birbirimize. O aralık Kezban Demir ve Orhan 
Demir'in sessizce geride durduklarını ve mah- 
zun olduklarını gözlüyorum. Kezban babasının 
İkinci Dünya Savaşı günlerinde burada bıraktığı 

  

     
  

öz kardeşlerini arıyor. "Üzülmeyin 
kardeşlerinizi bulduk, büyük 
Çöğetey'e haber saldık, en geç 
yarın burada olacaklar" müjdesi ile 
teselli ediliyor Demir çifti. Rehberi- 
miz Alik'te çok eikilendi bu tarihi 
buluşmadan. Bizleri akraba- 
larımızın yanına göndermeye razı 
oldu. Hepimizin misafir edileceği 
evlerin adres ve telefon numara- 
larını tek tek defterine not etti. 
"Güzel vakit geçirin" dileğinde de 
bulundu. 

Ruslan eşyalarımı arabasına     

Teberda'da salon düğünü Aralık 1989 

taşıdı, dedelerimin doğup büyü- 
düğü TEBERDA'ya gidiyoruz... 
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iere kadar süren söyleşilerde, ardı 
arkası kesilmedi bu soruların. 
Türkiye'deki durumu bildiğim ka- 
darı ile aktarmaya çalışırken, ben 
de oradaki durumu saptadım. 
Glasnosi ve peresiroika politika- 
larının gündeme gelmesi ile ol- 
dukça özgür davranabildiklerini, 

okullarında kendi dillerinin ders o- 
larak okutulduğunu, ibadet 
özgürlüğüne kavuşliuklarını 
öğreniyorum, döri yıl önce bizleri 
evlerinde konuk eimelerinin zor 
olduğunu, dışarıda olsa bile, biz- 
lerle yakın ilişkiye girmekten tedir- 
ginlik duyabileceklerini, içtenlikle   

  

Teberda'da bir ev söyleşisi. 
Soldan sağa: Cüsüp Kipgeerf, Dilber Kanşay, Abuk Kipgeef. 

TEBERDA GÜNLERİ 

Kuban nehri kıyısında, Kafkas sıradağlarının 
eteklerine kurulmuş, 18.000 nüfuslu, şirin bir 
Karaçay Kenti Teberda. 85 yıl önce atababa- 
larımız buradan göç etmiş Türkiye'ye. İlk kez 
görmesine ilk kez görüyorum Teberda'yı, ama 
bu kentle tanışıklığım çocukluk günlerime dek 
uzanıyor. Yurt özleminin dinmeyen sızısı ile ola- 
cak, hiç dilinden düşmezdi büyüklerimin. İki haf- 
ta süren Kuzey Kafkasya gezimizin en yoğun 
günlerini Teberda da yaşadım. Halkımın yakın 

dile getirdiler. Ancak, bugün için 
bu tür baskı ve kısıtlamalar 
hatırlanmak istenilmeyen bir 
geçmişte kalmıştı. Gerçekten de 

gezi boyunca, hiç bir kısıtlama ve engelle 
karşılaşmadığımızı, vize aldığımız kentlerde 
gönlümüzce gezip, dolaştığımızı, özellikle belirt- 
mek isterim. Karaçay-Çerkessk'te bugün 
yaşayan gelenek ve göreneklerle Türkiye'de 
kırsal yerleşim birimlerinde yaşayan Karaçay 
gelenek ve görenekleri çok az ayrımlarla hemen 
hemen aynıydı. Kendi gönlü ve isteğiyle olmak 
koşulu ile, kız kaçırma geleneği Karaçay- 
Çerkessk'ie hâlâ yürürlükte. Berne birinci ve 
ikinci derece akrabalara konuluyordu. Poligami 

  geçmişte yaşadığı yıkımları, çektiği 
acıları, varolma yokolma 
mücadelesini, olayları birebir 
yaşayanların ağzından bu kentte 
dinledim. Bu kenite söyleştim 
yiğit dağlı kadınlarla, her biri ulu 
çınarlar gibi dimdik, 90'lık delik- 
anlılarla. Daha çok; doğum, ölüm, 
evlenme ve kültürel konularda 
yoğunlaştı bana yöneltilen soru- 
lar. "Kız ailesi başlık parası 
alıyormuydu?", "Berne (Evlenme 
sırasında kız ve erkek ailelerinin 
birbirlerine gönderdikleri hediyel- 
er) kaçıncı derece akrabalara kon- 
uluyordu?", "Çok eşlilik var 
miıydı?", "Kız kaçırma yaygın         

mıydı?", “Ölenin ardından ne gibi Teberda Devlet Konukevinde verilen yemekte toplu halde. Ayaktakiler: 
hayırlar yapıyorduk?" Sabah 
başlayıp, çoğu kez gece geç saat- 

Tekin Koçkar, Orhan, Demir, Akif Berk, Doğan Ersoy, Selim İtez. 
Oturanlar: Hürriyet Ersoy, Dilber Kanşay, Kezban Demir. 
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resmen yasaklı elbeite. Ne ki, çocuksuz aile- 
lerde zaman zaman delinebiliyordu bu yasak. 
Başlık parasi kavramı ise çoktan tarih olmuştu. 
Yine de hiç uyuşmayan gelenek ve görenekler 
de yok değildi. Söz gelimi; toprağa verildiği 
gece ölenin evinde toplanılıp içiliyor, söz 
içmekten açılmışken, buralarda içmenin ve güzel 
söylev çekmenin kurumlaşmış bir gelenek 
olduğunu belirimek isterim. Sofra tamatası 
konuşmasını bitirip, güzel günlerde tekrar bir 
araya gelinmesi dilek ve temennisiyle, herkesin 
sağlığına, seviç ve mutluluğuna kadeh kaldır- 
dığında, sofrada bulunanlar da kadeh kaldırmak 
ve içmek zorunda... Dikilen kadehlere mutlaka 
mızıka eşlik ediyor ve içmek katıksız bir neşeye, 
coşkuya dönüşüyor. Söz almak isteyenler sofra 
tamatasından izin alarak konuşabiliyorlar. Kadeh- 
ler tekrar kaldırılıyor ve bu durum sofra boyunca 
sürüp gidiyor. Önemli sofrabaşı geleneklerin- 
den biri de şarkı söylemek. Yediden yetmişe he- 
men herkes şarkı söylüyor, yediden yetmişe he- 
men herkes, kendi çapında bir sanatçı buralarda. 
"EJÜV" denilen vokal eşliğinde seslendirilen bu 
şarkıları dinlerken, kimi zaman Elbruz'un 

başdöndürücü doruklarında, kimi zaman gümüş 
bir yağmur çiselerken Kuban kıyılarında bulursu- 
nuz kendinizi. Poligam bir erkeğin düştüğü 
çelişkilere şenlenir, hayatın emekçisi bir ananın 
yitirilişine adanan şarkıyla hüzünlenirsiniz. 
Öylesine hayatın ta kendisidir bu şarkılar. Biz ko- 
nukların da söyleyecek şarkıları olmalıydı. Ama, 
hayır. Nedenli üsteleselerde iyi birer dinleyici ol- 
maktan öte hiç bir becerimizin olmadığı çıkacaktı 
ortaya. 11 yıllık öğrenimini tamamlayan hemen 
herkesin, yeteneğine göre bir ensirüman çalma- 
yı öğrenmesine özen gösterildiği, en sade, en 
yalın evlerde bile birer duvar piyanosunun bu- 
lunduğu göz önüne alınırsa, müziği besleyen 
ortamlar arasındaki bu müthiş farklılığın böyle bir 
sonuca yolaçması kaçınılmazdı. 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞININ 
YIKIM GÜNLERİ 
İkinci Dünya Savaşı'nda Karaçay-Balkar, 

Çeçen-İnguş halklarının başına gelenleri kitaplar- 
dan okuduk, biliyoruz. Ne ki, olayları, bire bir 
yaşayanların ağzından dinlemek, daha bir 
çarpıcı. "İnsanın dayandığına dağlar dayanmaz" 
denilmiştir. Ne kadar doğru. Gerçek öykülerden 
yalnız birini aktarmakla yetiniyorum. Gelin, bir ev 

> 

toplantısında bayan Halimat'ın anlattıklarına kulak 
verelim. “1943 yılıydı sanırım, cephede yarala- 
nan eşimin, hastahaneye kaldırıldığı, sol kolu- 
nun dirsekten kesildiğini öğrenmiştim çok 
üzüldüm ve onu merak ediyordum. "Yine de ta- 
lihliyim" diyordum kendi kendime, çevremizde o 
kadar çok genç insan yitmişti ki... 

Derken, onlar geldiler, silâhlarını üzerimize 

doğrulttular. Yarım saai içinde hazırlanmamızı, 
dışarıda bekleyen araçlara binmemizi söylediler. 
Almanlarla işbirliği yapmakla suçlanıyorduk ve 
Özbekistan'a sürgün edilmiştik. Demek 
eşlerimizi, kadeşlerimizi cepheye yollamış, arka- 
larından faşisilerle işbirliği yapmıştık öyle mi? 
Bundan büyük iftira olabilir miydi? Üzerimize 
silâhlarını doğrultan bu askerler, eşlerimizin, 
kardeşlerimizin, yan yana, omuz omuza 
çarpıştığı ülküdaşları değilmiydi? Mutlaka bir 
yanlışlık vardı bu işte ama derdini kime anlata- 
caksın? Hiçbirşeyden habersiz otururken, 
"Yarım saai içinde temelli terk edeceksin evini" 
dense ne yaparsın? Yükte hafif, paha da ağır 
neyin varsa yanına alır, giyinir, çıkarsın değil mi? 
Biz de öyle yaptık. Hoş, pahada ağır 
hiçbirşeyciğimiz de yoktu, ata yadigârı bir kaç 
parça gümüşümüzden başka..." susuyor, Hali- 
mat hanım. O günleri tekrar yaşadığından hiç 
kuşkum yok. 

“Ne büyük haksızlık, ne büyük acıydı" diyor. 

"Evet" diye onaylıyor, odayı dolduranların 
hepsi. 

"Çok acı gördük çok. Allah, o günleri bir daha 
göstermesin..." 

"Koskoca bir halkın, yarım saat içinde 
dağlarından, topraklarından, hatıralarından ko- 
partılıp, bir et yığını gibi araçlara tıkıştırılarak, 
Özbekistan yollarına düşürülmesini aklın alıyor 
mu?" diye soruyor. 

"Hayır, almıyor" 

“Ama biz, o günleri yaşadık. Hem de 
alnımızda vatan hainliği damgasıyla. Bir anda yer- 
siz, yurtsuz, geleceksiz kaldık. Ölen hasta- 
larımızı, çocuklarımızı, araçların kapısını açıp, yola 
atıyorlardı ve biz devam ediyorduk. Özbek'te ne 
iş vardı ne iş. Gün geldi sığınacak bir saçak altı 
bulamadık, gün geldi bir tas aş için, ata yadigârı 
herşeyimizi elden çıkarttık. Sadece ata yadigâr- 
larımızı mı? İki yıl içinde gözümüz gibi sakınmaya 
çalıştığımız, 22.000 küçük çocuğumuzu da 

  

e KAFDAĞI e 37/40 e ŞUBAT - MAYIS 1990 0296



  

GEZİ 
  

Özbek'e gömdük." 

Kurşun gibi bir sessizlik çöktü odaya... Suçlu 
hissediyorum kendimi, konuyu açtığım için, 
acıları tazelediğim için. Oldukça yapılı seri 
görünümlü olmasına karşın, ipek gibi yumuşak 
ve sezgili olan bir bilge kadın hemen anlıyor 
süçlandığımı. Beni kendime bağışlatmak ister 

gibi gülümsüyor, 

“Yılmadık, haklarımızı geri aldık, alnımızda ki 

lekeyi sildik. Bu günleri gösieren tanrıya 
şükürler olsun." diyor. 

Suçluluk duygum kırılır gibi olunca, dur- 
ramıyorum, 

"Peki, Almanlarla işbirliği iddiası tümden mi 
gerçek dışıydı7?" diye soruyorum. 

Cüsüp bey, cevap veriyor. 

"Değildi elbette. Laypanları ve Batçaları. 
Yalnız bu iki aileden Almanlara yardım edenler 

çıkmıştı. İstihbaratta biliyordu bunu. Ama Stalin 
tüm Karaçay halkı suçlama yoluna gitti. Çünkü 

“ asıl amacı topraklarımızı Gürcülere vermekti. Nite- 
kim, biz Özbek'teyken, evlerimize, toprak- 
larımıza, Gürcüleri yerleştirdi. Yıllar süren haklılık 
mücadelemiz sonuçlanıp, 1957'de Kruşçev top- 
raklarımıza geri dönmek izni verdiğinde, 
Gürcüler geldikleri gibi çekip, gittiler. Şunu da 
bildirmek isterim, geri döndüğümüzde evlerimizi 
devletten satın aldık." 

"“Öğreneceğimi öğrendim, artık konuyu nok- 
talamalıyım" diyorum kendi kendime. Meğer 
farkında olmadan, doğal bir iletişim kurulmuş bu 
yiğit dağlı kadınla aramızda. Ellerimi sevecenlikle 
avuçlarına aldı ve "Karaçay halk çok acı gördü. 
Göç yaşadı, sürgün yaşadı ama yok olmadı. 
Karaçaylılığı unutmayın, unutturmayın. Birbirinizi 
sevin, arkalayın. Yarınlarda varolmanın gerçek 
sırrı budur." dedi, vasiyet eder gibi ve bir daha 

hiç konuşmadı... 

KARAÇAY-ÇERKESSK'TE SON GÜN 

Yerel basının ziyaretimize geniş yer ayırması, 
halkın büyük ilgisine yol açtı. Stavropol, 
Karaçevski, Çerkessk, Narsana, Teberda kenitle- 
rinde yaşayan Karaçaylı'ların ortak çabalarıyla 
düzenlenen, iki toplantı ile somutlaştı bu büyük 
ilgi. İlki Dombay'da büyük bir otelin sosyal tesis- 
lerinde yapıldı. Heyecan veren, sevinçli bir kala- 

balıkla dopdolu salon... Önce milli oyunlarımızın 
sergilendiği kısa bir coşku yaşandı. Daha sonra 
U biçiminde düzenlenmiş olari büyük soiraya Oi- 
uruldu. Başta et hıçın olmak üzere, Karaçay mut- 
iağının en zahmetli en seçkin ürünleri sohta, 
cörme, gardoş hıçın, çeşitli meyve ve içeceklerle 
donatılmış masalar. Gerek sofranın açılış 
konuşmasında, gerekse gece boyunca zaman 

zaman yapılan konuşmalarda: “Ziyaretimizden 

mutluluk duyduklarını, bu ilk ziyareti 
gerçekleştirerek halkı sevindirdiğimiz için 
teşekkür ettiklerini, Glasnosi ve Peresiroika poli- 
ilkalarının yaşama geçirilmesinden kaynaklanan 
yumuşama ortamından yararlanarak, Kafkasya 
dışında bulunan Karaçay halk ile yakın ilişkiler 
geliştirme umudunda olduklarını, ciddi sarsıntılar 
geçiren ve yeniden toparlanma süreci yaşayan 
Karaçay halkının bu tür dayanışmalara gereksi- 

nim duyduğunu" dile getirdiler. Ekibimiz adına 
söz alan Doğan Ersoy'da: “Atababalarımızın bu 
toprakları terk ettiklerini, ama bizlere unuttur- 

madıklarını, 85 yıl sonra onların torunları olan biz- 
lerin de köklerimizle bütünleşmekten sevinç 
duyduğunu" dile getirdi ve dayanışma konusun- 
da da aynı görüşleri paylaştığını vurguladı. Gezi 
grubumuzun Karaçay halkına armağanı olan du- 
var tabağını sofra tamatasına sunması, sempati 
ve alkışlarla karşılandı. Daha sonra Karaçay halkın 

armağanları bizlere sunuldu. Erkek arka- 
daşlarımız halkın armağanı olan gümüş kamalarını 
saygı ile öpüp, başlarına koyarken, biz bayanlar 
da halkımızın armağanı olan ipek eşarpları 
örtündük. Salonu dolduranların alkışları, 

armağan sunma törenine eşlik eden akardionun 
içli ezgilerini bastırdı. Yaşadıkça unutamıya- 
cağımız duygu ve coşku anlarıydı... Çalışkan ar- 
kadaşımız Tekin Koçkar usta kamerası ile baştan 
sona görüntüledi toplantıyı. Ortalık iyice 
ağarıncaya kadar süren gece boyunca; insan- 
larımızla bol bol hasret giderdik, notlar tuttuk, 
adresler alıp verdik. Sabaha dek milli oyunlarımızı 
oynadık. O milli oyunlarımız ki, milli oyunlarımız 
olalı böylesi bir istekle, böylesi bir çoşkuyla, oy- 
nanmamıştır. Buna kesinlikle inanıyorum... 

Karaçay halkın ortak girişimi ile düzenlenen 
ikinci toplantı Teberda Kültür Merkezinde 
yapıldı. Aslında toplantı yerine, ekibimiz onuruna 
verilen özel konser demek, belki daha doğru. 
Önce Yazar Akbaylanı Azret söz alarak "Yöre- 
mizin en tamataları olan Korkmazlanı Seyit (105), 
İsmail Marşankulay (96) ve Sevgili Konuklarımızı 
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sahneye çağırsak, bize kendilerini tanıtsalar, sor- 
ularınızı cevaplasalar diye düşündük, siz ne der- 
siniz değerli cemaai, Sizce de uygun mu?" diye 
sordu salona. Öneri kabul edildi ve biz tamata- 
larımızla birlikte sahnedeyiz. (800 kişilik salonda 
oturulacak yerlerin tamamen dolduğunu, bir 
hayli insanın da ayakta kaldığını gözlüyorum) Ak- 
baylanı Azret'in uzattığı mikrofonda sırayla kendi- 

mizi tanıtıyoruz. Burada bir paraniez açmak isti- 
yorum. Adlarımız Karaçay halk taratından benim- 
senemediği için, hepimize Karaçay adları konul- 
du. Sözgelimi Selim İtez, (Tekeleni Salim), Dil- 
ber Kanşay (Kipgeleni Aruv), Tekin Koçkar 
(Koçkarlanı Magamet), oldu. Karaçay- 
Çerkessk'te aile adları aynı zamanda soyadı ola- 
rak kullanılıyor. Karaçayca'ya çevrilen adlarımıza, 
aile adlarımızın eklenmesi ile oluşmuştu yeni 
isimlerimiz. Doğrusu, benimsemekie güçlük 
çekmediğimiz gibi, dönüş yolunda birbirimize 
yeni kimliklerimizle seslenmekien de geri dur- 
madık. Karaçay halk adına Akbaylanı Azrei ve 
Bayçoralanı Soslan söz aldı. Sevgi, özlem, umut 

> dolu, zaman zaman alkışlarla kesilen 

konuşmalardı. Daha sonra Tekin Koçkar halkın 
merak ettiği konuları cevaplandırdı ("Türkiye'deki 
yaşantı nasıldı?", "Karaçay soy ve soplarından 
kimler yaşamaktaydı?" Bu iki konuda odaklaştı 
sorular. Daha sonra tüm konuşmaları cevap- 
landırmak üzere ekip adına söz alan Dilber 
Kanşay, özet olarak: "Karaçay halkın katıksız 
sevgi ve ilgisine teşekkür ettiğini, kendilerinin 
gerçekleştirdiği bu ilk ziyareti, karşılıklı olarak 

daha başka ziyaretlerin izleyeceğine inandığını, 
bunun da en azından Kuzey Kafkasya dışında 
yaşayan Karaçaylılar'la, burada yaşayan 
Karaçaylılar arasında bir hasret giderme, kültür 
alışverişi ve bütünleşme demek olduğunu, 
Karaçay halkın geçmişte yaşadığı acı günleri, 
örnek alınacak bir dayanışma ile aşmayı bildiğini, 
Karaçaylılığı ileriye taşırken de aynı özen ve da- 
yanışmanın geliştirilerek ve çoğaltılarak 
sürdürüleceğine inandığını" vurguladıktan son- 
ra, tüm Karaçay halkın yaklaşmakta olan yeni 
yılını algışladı (kutladı). Daha sonra Karaçay 
Halk'a armağanımız olan gümüş kupanın değerli 
insan Korkmazlanı Seyit'e sunulması sırasında, 
gerek erkek arkadaşlarımızın kendilerine ikinci 
kez sunulan gümüş kamaları ile halkı 
selâmlamaları sırasında, gerekse biz bayanlara 
halkımızın armağanı olan ak çaçaklı cavluk'ların 
(Beyaz ipek şal) tamatalar tarafından başımıza 

bağlanması ve halkımızı geleneksel eşarp- 
larımızla selâmlarken olsun, salonda yaşanan 
coşku, alkış ve sevgi irekansı doruklara tırmandı. 
Artık sıra gelmişti. Bizier protokoldaki yerlerimizi 
alıralmaz ERİREY folklor ve müzik topluluğunun 
sunucusu geliyor sahneye. "Değerli cemaai, 

bugünki şarkıların tümü, bizleri görmek için 
Türkiye'den kalkıp gelen, sevgili konuklarımıza 

adanmıştır." diye başlayan konuşmasını, seslen- 
dirilecek olan yapıtlar hakkında bilgiler vererek 

sürdürüyor. “Geçmişimizde halkımızın kendi 
tanrılarını kendisinin yarattığı bir dönem 
yaşanmıştır. Teyri, Erirey, Aymuş, Absatı, ad- 
larıyla anılırdı bu tanrılar. En büyük tanrı Teyri, 
günlük dilde bugün de yaşamaktadır. Hepiniz, 
Teyri carık (Teyri ışığı), Teyri Tang (Teyri şafağı), 
Teyri adamı, deyişlerini bilirsiniz. Aymuş, 
çobanların tanrısıydı, Erirey de çitiçilerin. Şimdi 
sizlere değerli sanatçı Toklanı Aiberi, halkımızın 
yarattığı, binlerce yıllık “Erirey" isimli şarkıyı ses- 
lendirecek. Kendisini sahneye çağırıyorum." 
diyor. Vokal grubu eşliğinde sahneye gelen 
gerçek sanatçı Toklanı Alberi peşpeşe halk kah- 
ramanı Gapalav ve Aymuş şarkılarını da seslendi- 
riyor ve büyük alkış topluyor. Daha sonra sah- 
neye davet edilen ipek sesli sanatçı Özdenleni 
Tamara, "Ramazan ve Akbiyçe"nin şarkısını, Min- 
gi Tav için bestelenen şarkıları seslendirerek iz- 
leyenlerin adeta nefesini kesiyor. Tamara'dan 
sonra sahneye çağrılan Kozbalanı Aklıyma ise, 
özellikle "Adını anarak ağlasam" isimli Karaçay 
halk şarkısı ile, inanın zaman ve mekân kavram- 
larını siliyor... Ansambli ERİREY'in sunucusu tek- 
rar sahneye geliyor, "Değerli cemaat, hep 
hüzünlü, romantik şarkılar söyleyecek değiliz. 
Hep beraber biraz da neş'elenmeye ne dersi- 
niz? Biliyorsunuz halkımız şaka dolu, esprili 
şarkılar üretmekte de çok ustadır. Şimdi sizlere 
bu türün en güzel örneklerini seslendirecek 
olan büyük sanatcı Koçkarlanı Barat'ı sunuyo- 
rum." diyor. Sahneye gelen Koçkarlanı Barat 
inanılmaz bir neş'e saçarak kırıp geçiriyor salonu. 
Özellikle iki kardeşin, kendilerine miras kalan üç 
yirmi boynuzsuz inek ile dört yirmi dipsiz kovayı 
nasıl bölüştüklerinin öyküsü olan şarkıyı seslen- 
dirirken, kimse de can kalmıyor. Dakikalarca ay- 

akta alkışlanıyor... Daha sonra halk sanatçısı 
Başgalanı Baris ve Perestroika şarkıları ile 
ünlenen, Özdenleni Albert geliyor sahneye ve 
büyük takdir ve alkış topluyorlar. Yaşadıkça unu- 
tamayacağımız bu büyük müzik şöleninden son- 
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ra, ieberda Devlet Konukevi'nde bir akşam 

yemeği veriliyor. Bu yemeğe yalnız sanaiçılar ve 
gazeteciler çağrılı. Geç saatlere kadar 
söyleşiyoruz. Halk sanaiçısı Başgalanı Baris 
nariç, tüm şarkıcıların Moskova Devlet Konser- 
vatyarını bitirdiklerini, radyo ve televizyonda 
çalıştıklarını, plâk ve kaset sahibi sanatçılar olduk- 
larını öğreniyorum. © gece yaptığımız 
söyleşilerde 180.000 nüfuslu Karaçay halkın 
döri generalleri, yüzü aşkın yazarları olduğunu 
da öğreniyorum. Şair Bayçoralanı Soslan ile 
söyleşirken, yazarının tamamladığı bir eserin 
önce edebiyat kurulunca eleştirilerek, 
değerlendirildiğini, yayınlanmaya değer bulun- 
ması halinde kaç adet basılacağının da yine bu 
kurulca kararlaştırıldığını, özgün eserlerin 
baskılarının yinelendiğini, kendisini kabul ettiren 
bir yazarın kalemi ile geçinmesinin mümkün 
olduğunu öğreniyorum. Dikkatimi çeken önemli 
bir konu da, sanatçının hası olan bu insanlardaki 

alçakgönüllülük. Hepsi de "Sanatçı olmak bir 
ayrıcalık mı? Bu da bizim işimiz işte.” gibi bir yak- 
laşım içindeydi. Her sonlu şey gibi, o gece de 

bitmişti. Ertesi gün 24 Aralık'ı ve biz sabah 9'da 
Dombay'dan, Batum'a hareket edecektik. 

Ancak, veda gününe geçmeden önce siz 
değerli okurların sabrını fazla zorlamadığımı uma- 
rak, yazmadan geçemeyeceğim bir kaç konuya 
daha değinmek istiyorum, 

İZLENİMLER 

Dönüşümüze yakın bir gün, kalkıp yakınlarım 
olan Alka ve Madina ile Karaçevski'ye gittim. 
Amacım babaannemle aynı soydan gelen halk 
kahramanı Bağalırlanı Harun'un anıt mezarını Zİ- 
yvaret etmek ve birazda alışveriş. Karaçevski ken- 
dine özgü özellik taşımayan, gelişmemiş sıradan 
bir keni. İşte bu kentte önünde upuzun bir kuy- 
ruk oluşmuş bir dükkâna gittik. Madina ile 
Alka'nın maşallahları var kuyruk filân dinledikleri 
yok. Dosdoğru dükkânın cam kapısına day- 
andılar. Yüzünde güller açtı tezgâhtar bayanın 
bizimkileri görünce. Geldi kilitli kapıyı açtı bizleri 
içeriye buyur etti. Bizimle birlikte içeriye girme 
hamlesi yapan bir kaç kişiyi başarılı bir şekilde et- 
kisizleştirip, sıkı sıkı kitlitledi kapıyı yeniden. 
Çıkışta dikkatle kuyruktakileri izliyorum. Hayır, hiç 
bir tepki yok. Ne kızgınlık, ne şöyle ters ters bir 
bakış. Hepsi de dosdoğru birbirlerinin ensesine 

bakmakta ve öylece bekieşmekis... 

— Bu dükkân devletin değil mi? diyorum 
Alka'ya. 

— Devletin. 

— Tezgâhiar devletin görevlisi değil mi? 

— Evet, görevlisi. 

— Çalışma saati değil mi? 

— Çalışma saatli. 

— Peki, neden açmıyor dükkânı? 

— Demekki canı istemiyor. 

— Lütfen ciddi ol Alka. 

— Vallahi ciddiyim abla. O, canı isterse açar, 
istemezse açmaz. 

— Şikâyettilân? 

— Kime? 

— Yetkili her kimse. 

— Yok, sökmez. 

— Tezgâhtar arkalı biri herhalde? 

— Yoo, değil. 

— Peki nasıl oluyor bu? 

— İşte öyle. 

EEE 

— Zariyama sen şimdi "Kırılanın yerine cam 
bulamadığım için, çiviledim bu keçeyi pencer- 
eye" mi diyorsun? 

— Evet. 
— Peki, neden bulunamıyor cam? 

— Bilmem, plân hedeflerine ulaşılmamıştır 

belki. Ya da ne bileyim ulaşılmıştır da dağıtımda 
bir aksama olmuştur. Bir sürü nedeni olabilir. 

— Anlıyorum. 

Yer, Karaçevski'de Karaçaylı bir bayana ait 
aşevi. Yalnız Karaçay yemekleri sunuluyor 
müşterilere. Madina ile Alka masamızdaki kirli ta- 
bakları kaldırdılar, çünkü özel sektöre ait bu 
aşevinde üç kişi çalıştırılabiliyor ve onlar da öyle 
tabak toplamaya filân yetişemiyorlar. Saçta 
pişirilmiş gardoş hıçınlarımızı yedik. Hıçın dediğin 
el ile yenir. İyi güzel, ama yağlanan elleri yıkamak 
gerek. Köşedeki musluğa gittik. 

— "Sabun mu? Biliyorsun sabun yok." 

— "Peki Madina" 
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— Ansar, sen bugüne bugün koskoca İu- 
ristik bir otelin müdürü değilmisin? 

— Müdürüyüm. 

— Peki, gün 24 saai cip iepesinde 
“oteldeki müşterilere ekmek gerek, ei gerek, 

nusu olabilecek kadar kapsamlı ve yoğun. Bom- 
bay'dan uçağa bineceğimiz Mineralvodi'ye kadar 
allı saallik yol boyunca; her köprüde, her uygun 
yol kıyısında, inanılmaz bir cömerilikle donatılmış 
masalar, açılmış şampanyalarla otobüsümüzün 
yolunun kesildiğini, anı fotoğrafları çekiirildiğini 
armağanlara boğulduğumuzu, veda söylevleri 
çekilerek, gözyaşlarıyla sıkı sıkı kucaklanarak 
  yumurta gerek" diye 

kent keni dolaşırken, oi- 

elin yönetim işleri ak- 
samıyor mu? 

— Aksıyor. 

— Yardımcıların vok 

mu senin? 

— Yar. 

— Neden bu işleri 
onlara havale eimiyor- 
sun? 

— Yürümez O Za- 

man. 

— Neden? 

— Çalışmıyorlar 
çünkü.   — İşten çıkarsan.       

— Çıkaramam. 

— Neden? 

— Yerlerine eleman bulamam da ondan. 

— Nasıl bulamazsın? 

— Basbayağı bulamam. 

— Peki, neden çalışmıyorlar sence? 

— Herkesin yeterince, haita fazlasıyla parası 
var. Ama öyle parayla satın alınabilecek pek bir 
şey yok. Çalışmak, para kazanmak çekici gelmi- 
yor olabilir. 

— Peki, sen neden çalışıyorsun o zaman? 

— Bilmem ki, çalışmadan duramıyorum işte. 

o... EAA 

İzlenimlerimin listesi bir hayli kabarık. Ne ki, 
okuyucuyu sıkabilirim kaygısı ile yukarıdaki 
örneklerle yetinilmiştir. 

Değerli okurlar, Karaçay haık'la veda- 
laşmamızın ayrıntıları, başlıbaşına bir yazının ko- 

Çerkessk yakınlarında otobüsümüzün durdurulduğu anlardan birinde. 

uğurlandığımızı, sevimli rehberimiz Alik'in uçağı 
kaçıracağız endişesi ile (haklı olarak) hayatının en 
sıkıntılı saatlerini yaşadığını ve yol boyunca 
karşılayıcılarımızı görür görmez "Artık dayana- 
mayacağım" diye dövündüğünü, ama yine de 
kıyamayarak otobüsümüzün durmasına izin ver- 
diğini, şoförümüz Mişa'nın, yolda yitirdiğimiz za- 
manı kazanmak için gaza bastıkça basarak yü- 
reklerimizi ağzımıza getirdiğini, söyleyecek olur- 
sak sanırım bu konuda bir fikir vermiş olurum. 

Yaşadığımız günler ne denli güzel ne denli 
görkemli idiyse, inanın vedalaşmak da o denli 
hüzünlü ve iç burkucuydu. 

ANKARA 14 Mayıs 1990 
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| YİSMEYL Özdemir | 
  

24.2.1990 Gumariesi 
sabahı. Lufthansa uçağının 
penceresinden aşağıları izliyor- 
um. Dağların dorukları koyu 
ormanlar, vadiler sabahın sisten 

iülleri altında kah belirip kah kay- 
bolu-yor. Yeşil gölgeli derin vad- 

ilerle sivri yalçın kayalıklar biribir- 

lerini kovalarcasına gerilere 

doğru gidiyorlar. Saat henüz 
9.40. Öğleyin 12 civarında 
Frankiuri Havaalanı'nda ola- 
cağımızı anons eden hosiesin 
sesi duyuluyor. Çevremde 
çoğunlukla Avrupalı ve Amerik- 
alı yolcular var. Birkaç Türk yolcu 
kendi aralarında konuşuyorlar. 
Sis tüllerinin aliın-da kalan yer 
yüzüne bakıyorum, nerede 
olduğumuzu saptamak olası 
değil. 

Uzun zamadır süregelen 
sağlıksız durumum için uygun 
bir tedavi yöniem saptamak ve 
yakınlarımı ziyaret etmek ama- 
cıyla yola çıkmış bulunuyorum. 

Zarli Alman hostesler, yolcu- 
tarın bir dediklerini iki i etürmiyor- 
lar. Onlara çay, kahve servisi 
/apıyorlar, her isiekleri için 
koşuşluruyorlar. Esenboğa 
hava alanında beklerken bile- 
viye kahve içen esmer, kısa 
boylu hanım uçakta da kahve 

içmesini sürdürüyor. Bir elinde 
fincan öbür elinde kilap.... 
Başını kaldırmadan okuyor. 
Gözüm isler isiemez elindeki 
kitabın kapağına takılıyor. iri 
yeşil harilerle yazılmış © Our van 
in Havana" (Havana daki adam 
mız) ve "Graham Greenes" 
yazılarını okuyorum. 

Çi sesi duyulmuyor, herkes 
kitabına yada gazetesine 

dalmış, ama ben bu yolcu- 
luğumda birşey okuyamıyorum. 
Dışarıda pırıl pırıl bir güneş, 
aşağılar koyu yeşil, dağların Zir- 
veleri beyaz. İp gibi uzanan 
oümüşi sular.. Bu güzel 
görüntüleri doya doya izlemek 
verken birşeyler okumam olası 
değil. Avrupa'ya bahar gelmiş, 
Türkiye'de ise henüz bir tomur- 
cuk bile patlamamış... Türki- 
ye'den önce Avrupa'ya baharın 
gelmesi çok ilginç. Artık Alp'lerin 
kuzey yüzündeyiz. Yeryüzü 
şekilleri giderek daha basık, 
daha aşınmış bir görünüm 
kazanarak ovalarla birleşiyor. 
Yeşil örtüleri yıriip 
yükselmişçesine beliren fabrika 
bacalarının dumanlarını izliyor- 

  

um. Henüz yeni yeni 
söndürülmüş, ama dumanı hala 
tüten kibrit çöpleri gibi 
görünüyorlar. 

Frankfurt hava alanına ine- 

ceğimiz, anons ediliyor, aşağıda 
devasa pistler, aynı oranlarda 

büyük angarlar, uçuş koniroi 
kuleleri ve yüzlerce renk renk 

uçak artık rahatlıkla seçiliyor. 
Haha ilerilerde ise Endüsiri 
tesisleri büyük blok binalar, 
üzerlerinde araba selinin aktığı 
yollar kirli sarı sis perdesinir 
arkasından belirginleşiyor. Bir iki 
turdan sonra uçağımızın tekerle- 
ri piste değiyor ve iniyoruz. 

Elinde Graham Greenes'in 
kitabı olan esmer hanım yolcu 
bena gülümseyerek "Hoşca 

kalın bay Özbay, Siz Anka- 
ra'dan tanıyorum, bir arka- 
dasımın evinde izlediğimiz vi- 
deo-kasetlerden... Ben aktarma 
yapıp Amsterdam'a geçece- 
ğim. Siz galiba Almanya da 

kalıyorsunuz..." deyip bir şey 
sormama fırsai bırakmadan hızla 
uzaklaşiyor ve yürüyen merdi- 
venlerde kalabalığa karışıp 
gözden kayboluyor. Arkasından 
baka kalıyorum. Kim bu kadın 
yolculuk süresince konuşma- 
yan, daha sonra da beni 
tanıdığını belirip kaçarcasına 
uzaklaşan bu esmer ince yapılı 
kadın kim... Belleğimi zorluyo- 
rum, hayır ilk kez bu gün 
görüyorum. Sevdiğim bir 
yazarın kitabı elinde olduğu için 
dikkatimi çekmişti kim olduğunu 
hala çözebilmiş değilim. 

Bu düşünce içerisinde 
dalmış beklerken hava alanı 
binasının yürüyen zemini beni 
Pasaport Kontrol bürosunun 
önüne kadar getirmiş bile. 

Gümrük kapılarında bizim 
alışılageldiğimiz birikimden, kuy- 
ruklardan burada eser yok. 
Önümde sıraya giren birkaç kişi 
var, diğer cam bölmeli kabinlerin 
önünde de fazla birikim olmu- 
yor. Pasaportlara vurulan bir 
mühürden sonra yolcular bagaj 
bölümüne doğru uzaklaşıyorlar. 
Herkesin elinde mavi, yeşii, 

kırmızı pasaportlar. Kabindeki 
memur beni işaret ederek tur- 
nikeden geçmemi İstiyor. Pasa- 
bortum ne inceleniyor, ne de 
giriş damgası vuruluyor. Kendi- 
mi bagaj bölümünde bandın 
önünde buluyorum. Valizimi alıp 
yürüyen bandın yanında en az 
bir saate yakın beklediğimi anım- 
sıyorum. Sanırım pasaportumun 
rengi bu kolaylığı sağlamıştır. 
Valizim elimde kapıdan çıkar 
çıkmaz, sevgili dostum, can 
kardeşim YEDIC Batıray'ın O 
sevimli güler yüzü ile karşılaşı- 
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yorum. Erkenden beni bekle- 
miş. Yirmi yılı aşan bir özlemle, 
kucaklaşıyoruz. O denli heya- 

can doluyuz ki otoparka açılan 
koridoru şaşırıp bir hayli 
dolaşmak zorunda kalıyoruz. 

Otobanda uçarak giderken 
birbirimize soru yağdırıyoruz. Ö 
kadar çok konuşacak, biribiri- 
mize anlatacak konumuz varki.. 
Çevrede renk renk bahar dalları, 
engin bir yeşilliğin içerisinde yol 
alıyoruz. Sivri çatılı tipik Alman 
evleri, köyler, çifilikler, fabrikalar, 

bu engin yeşilliğin içerisinde 
sağlı sollu uzanmakia.. Frankfurt 
ile Weinheim arası pek ie uzak 
değil. Hemen ulaşıyoruz Ye- 
dic'in evine.... Mesrure bizi aynı 
çoşku ve sevinçle karşılıyor. 
Akşama dek konuşuyoruz eski- 
leri, yenileri. Türkiye'deki 
müşterek tanıdıkları, Almaya'da 
kaldığım sürece uygulaya- 
cağımız programı.. Çok çok 
şeyler konuşuyoruz. 

Ertesi gün öğleden sonra, 
günlük güneşlik bir Pazar günü, 
çıkıyoruz. Önce kent içerisinde 
kısa bir gezinti, her taraf çiçek 
açmış, bahar Avrupa'ya 
Türkiye'den daha erken gelmiş 
anlaşılan. Weinheim sokak- 
larında bir tur atıyoruz. Şirin 
sakin ve düzenli bir kent, Wein- 
heim, Baden - Wurtenberg eya- 
İeti sınırları içersinde bulunuyor. 
Bir taraftan Mannheim, öte yan- 
dan Heidelberg kentine yakın. 
Dokuma ve kimya sanayii 
gelişmiş. Ayrıca demirli kaynak 
suları ile ünlü.. Dostum Yedic 
Batıray, yıllardır bu kentte otur- 
maktadır. Bu kenite evinde çok 
güzel bir kütüphane geliştirmiş, 
bir yandan araştırmalarını 
sürdürüyor, öte yandan 

. çalışıyor. Araştırma konuları 
genellikle Etnoloji ve dil'e da- 
yanıyor. 

Keni içerisindeki kısa gezi- 
den sonra otobana çıkıyoruz. 
Heidelberg'e doğru yol alıyoruz. 
Heidelberg Batı Almanya'nın 
Baden Wurienberg eyaletine 
bağlı kenilerdendir. Neckar 
ırmağı kıyısında kurulmuş, bir 
tarin ve kültür merkezidir. Yol 
boyu Baturay ve Mesrure Hei- 
delberg'in özelliklerini anlatarak 
diğer Alman kentleri ile karşı- 

iaştırmalar yapıyorlar. Bu kentin 
ününü çok eski yıllardan beri 
biliyordum. Birçok kitap karıştır- 
mıştım Heidelberg üzerine, 
Yapıları ile, doğası ile bir tarihi 
yaşatan kültür ve kongre kenii.. 

Üniversitesinin eskiliğini ve 
ününü ise ta üniversite 
yıllarımdan biliyorum. Kente yak- 
laşırken, hakkında çok şey oku- 
duğum ve duyduğum bu ünlü 
beldenin havasını soluma, bu 
beldeyi yaşama heyecanım da 
artıyor. Geniş bir bulvardan giri- 
yoruz. Ortadaki yoldan, reklam 
panolara ile süslenmiş renk renk 
tranvaylar gidip geliyor. Rayların 
iki tarafında geniş yollar otomo- 

billere ayrılımış. Demiryolu, 
karayolu ve havai hatların 
düğüm-lendiği kavşak ve mey- 
danlarda bir rahatsızlık, bir sıkıntı 
duyuyo-rum. Ama bu çetirefil 
noktalara ulaşan araçlar sihirli bir 
biçimde bu dügümün içinden 
sıyrılıp yollarını bulabiliyorlar. 

Kentin içinde süslü zarif tari- 
hi yapılar ile pırıl pırıl yeni yapılar 
yanyana bir geçmişi sergiliyorlar. 

Kıvrılarak bir dağ yoluna sapıyo- 
ruz ve giderek yükseliyoruz. 
Ormanların içinden geçerken 
kent aşağılarda kalıyor. Orman- 
larla kent içiçe girmiş, bu sık 
ormanlar Heidelberg'in ciğerleri 
gibi sanki.. Yukarılarda televiz- 
yon yayın kulesi görünüyor. Sık 
sık japon ve Amerikalı turistlere 
raslıyoruz. Bir dağ otelinin 
önünde parkedip Kenti yuk- 

arıdan seyrediyoruz. Daha 
aşağılarda yarı yarıya yıkılmış 
şatosu, restore edilen binaları, 

dev şarap fıçılarını saklayan mah- 
zenleri ile bir sarayı hayranlıkla 
geziyoruz. Heidelberg Neckar 
ırmağının iki yakasına uzanmış 
yatıyor. Nazlı nazlı süzülerek 
akan Neckar'ın üzerine düşen, 
batan akşam güneşinin ışıkları 
alın ve gümüş ipliklerden 
dokunmuş ipek yolluklar gibi 
hareleniyor. Barış ve dostluk 
dolu sakin bir atmosfer. Kutsal 
kitapların anlattığı cennet 
bahçeleri gibi. 

Mesrure, aşağıları izlerken 
bu sesizliği bozuyor. Goethe'yi 
anlatıyor. Benim aklımdan da 
Goethe geçiyordu. Bu uhrevi 
hava içerisinde Genç Veriher'in 
acılarını dinliyorum. Faust'u 
düşünüyorum. Schiller'i okuyo- 
rum duyarak, tadına vararak.. 
Mesrure konuşmasını sürdü- 
rüyor, Wolfgang Goethe'nin bir 
süre Heidelberg'de yaşadığını, 
Neckar kıyılarındaki park ve 
bahçelerde oturarak şiirler 
yazdığını anlatıyor. Goethe ve 
Heidelberg. Bu iki isim bana 
kıskançlık karışımı bir çok 
çağrışımı getiriyor. Vatanının 
güzelliklerini doya doya içine 
sindiren bu büyük ozan 
ölümsüz yapıtlar bırakmış. 
Ülkesinin güzellikleri içerisinde 
yaşamış. Bizler gibi nostaljik 
rahatsızlıklara yakalanmamış. 
Bizler gibi vatanından uzakta, 
sürgünde, yadellerde yaşa- 
mamış. Ah.... Yüreğimin ucunda 
bir acı var. Güzel Heidelberg... 
Bana başka kentleri anımsattı, 
Nalçik, Orjonikidze, Çerkesk, 
Piyatigorsk, Maykop, Tuapse, 
Gagra, Gutawta, Pitsunda, Soçi 
Sohum.. Heidelberg ve Neck- 
ar.. Bana vatanımın kentlerini, 
dağını, taşını ırmaklarını ve 
havasını anımsattı. Yutkundum 
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ve sustum. Heidelberg, içinden 

süzüle süzüle akan Kura ırmağı 
ile biraz da Tiflis'e benzemekie, 

haita Heidelberg'de Greno- 
ble'ün havasını soludum biraz- 

da. 

Onarılan sarayın terasından 
kenti izliyoruz. Üniversite bina- 
ları, kitaplıklar, öğrenci yurtları, 

kulelerinin ucundaki haçlar ve 
horozlar ile katolik ve protestan 
kiliseleri, kuleler, köprüler batan 

güneşin gölgeli kızıllığında 
silüet resimler gibi görünüyorlar. 
Akşam çanlarının acı feryai- 
larında Cermen Kederi'ni duya- 
bilmek için kendimi zorluyorum. 
Yüreğim ve kafam o kadar dolu 
ki, bu yabancı kederden zevk 
alamıyorum. Yahya Kemal 
Varşova'da Slav kederini duy- 
muş, zevk almamış, ben Cer- 
men kederini duyamıyorum. 
Aşağılarda ışıl ışıl yatan kentlere 
bakınca Cermen kederinin çok 
eski çağlarda kaldığını, ne yapa- 
cağını, nasıl vakit geçireceğini 
kestiremiyecek biçimde varsıl bir 
Cermen toplumunun kederini 
duymak için kendimi Zzor- 
layışıma, saflığıma gülüyorum. 

Tepelerden inip çok katlı 
otomobil garajlarından birine 
arabayı bırakıyoruz. Mesrure'nin 
“Çok sevdiğim, benim sakin ve 
sevgili köşem" dediği gerçek- 
ten de şirin bir pastahaneye 
dalıyoruz. Beyaz önlüklü şık 
hanımların hizmet ettiği salonda 
bahçeye açılan bir köşeye otu- 
ruyoruz. Dışarıda bahar dalları 
patlamış, içeride renk renk pas- 
talar çay ve kahve fincanları ile 
süslü masalar, huzur dolu bir 
ortam, kahvelerimizi yudumlark- 
en Heidelberg kenti ve 
Üniversitesi ile ilgili açıklamaları 
dinliyorum. Sevgili Baturay'ın 
yirmi yılı aşkın bir süre, gençlik 
yıllarının en güzellerini geçirdiği 
bu üniversite ve bu kenie ne 

denli tutkun olduğunu ve 
nedenlerini şimdi daha iyi 
anlıyorum. 

Baturay Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül 
tesi'ni bitirdikten sonra 1970'li 
yılların başında geldi bu kente, 
Bu keniie araştırmalar yaptı, 
çalıştı, didindi, her zorluğa 
göğüs gererek Heidelberg 
üniversitesinden Etnoloğ 

Doktor ünvanını aldı. Bizim için 
övünçle yüreğimizi kabartan bir 
başarıdır her zaman; Çerkes 
Halk Destanları "Nartlar" üzerine 
araştırmalarını, Yugoslavya 
Çerkesleri üzerine yaptığı 
araştırmalarını, çıkmak üzere 
olan "Kafkasya Bibiliyoğrafyası", 
"Kafkasya Kronolojisi" adlı kitap- 
larını bu kentte hazırlamıştır. 
Bütün bu çalışmalar sonucu 
burayı Antalya'dan ve 
Yeleme'den daha çok benimse- 
mesi doğaldır. Ona gıpta ediyor- 
um ve Heideberg'e gelmiş, ilk 
oturduğu kenti burası olmuş, 
onunda gönlünde Heidelberg 
anıları, Heidelberg sevgisi ince 
bir şiir güzelliği gibi 
yaşamaktadır. 

Heidelberg'in nüfusu ancak 
ikiyüzbine yaklaşmakta, bilimsel 
araştırma merkezleri, Tarım ve 

Orman Araştırma Enstitüsü, 
Botanik bahçesi, üniversitesi, 

hastaneleri, tıp merkezleri, 

kitaplıkları ile bir bilim ve kültür 
merkezi. Öte yandan OttoHein- 
rich-Bau Sarayı (XVI yy.) kilisele- 
ri, köprüleri ile bir tarih kentidir 

Heidelberg. Kentlerin de insan- 
lar gibi kişilikleri vardır. Bu 
kişilikler kentlerin yapılarına, 
anıtlarına, sokaklarına, taşına, 

toprağına sinmişiir. Heidelberg 
işte böylesine kişilikli bir kenttir. 

Heidelberg Üniversitesi 
Almanya'nın en eski üniversite- 
lerindendir. Heidelberg kentinin 
tarihi ile Üniversitesinin tarihi de 
çakışmakiadır. Heidelberg, 
başlangıçta basit bir şato iken, 
Rheinlend Pfalz seçici Prens ve 
Kontları'nın merkezi olunca | 
gelişmiştir. 1836 yılında kurulan 
Üniversite XIV yüzyılda Almanya 
da Calvinist'lerin merkezlerin- 
den biri haline gelmiştir. Şehir 
ve şato birkaç kez, özellikle 
1622 de Tiliy tarafından, 1699 

da da Louvrais'in emri ile 
  

  

  

  

  

    

Heidelberg Üniversitesi Etnoloji Bölümü terasından 
kentin genel görünümü. 
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yıkılmıştır. Napoleon 1803 de 
Heidelberg'i Baden büyük 
dükalığına o bağlamıştır. 
Üniversite 1386 da kuisal 
Roma-Cermen İmparatorluğu 
seçici Prenslerinden Ruprechit 
Ii. tarafından kurulmuştur. 
Üniversitenin asıl adi ise 
Ruprechi-Karl Üniversitesidir. 

Üniversitenin bu gün 
İlahiyat, Hukuk, Tıp, Dişçilik, Fel- 
sete, Einoloji Tabiat Bilimleri ve 
Matematik Fakülteleri bulun- 
maktadır. Baturay, kayıtlı öğrenci 
sayısının onbinin üzerinde 
olduğunu, dünyanın her 
tarafından öğrenci barındırdığını 
belirtiyor. 

Çok güzel geçen bir günün 
arkasından Weinheim'e 
dönüyoruz. Baturay ve Mesrure 
acele acele sofrayı hazırlıyorlar. 
Neş'e içinde akşam yemeğimizi 
yerken doyumsuz güzellikte 
sohbetlere dalıyoruz. Öte yan- 
dan Adığey Özerk Bölgesi'nin 
Nalmes Dans topluluğu ile 
Abhazya Özerk Cumhuriyetinin 
Şaratın Halk Dansları Toplu- 
luğu'nun gösterilerini içeren 
video-kasetleri izlemekten de 
geri kalmıyoruz. Yarın yine yol- 
larda olacağız, Kircheim Ünter 
Teck kentine gideceğiz. Orda 
yaşıyan hemşehrilerimiz ile 
tanışacağız. Daha sonra Tübin- 
gen kentine geçeceğiz, Deniz- 
l'den gelen ve burada oturan 
hemşehrimiz Şapsığ İlyas 
Türk'ün konuğu olacağız. 

27 Şubat 1990 Öğleye 
doğru yola çıkıyoruz. Bu gün 
hava parçalı bulutlu, ama bahar 
yine de güzel yüzünü 
gösteriyor. Çevre yemyeşil, oto- 
banda kayıp giden araba seline 
karışiyoruz. Yol boyu, 
Türkiye'deki tanıdıklardan, der- 
neklerden, anayurttaki dostlar- 
dan söz açıyoruz. Mesrure yaz- 

- gelen 

ları Türkiye'ye gidiş ve 
dönüşlerini, Yalova, Eskişehir, 

Antalya anılarını anlatıyor. Bir 
süre sonra Kircheim kentine 
ulaşıyoruz. Kent girişinde bizi 
bekleyenler, arabaları ile yol 
göstererek keni merkezindeki 
otoparka kadar bizi götürüyorlar. 
Bu kenite Weiheim gibi küçük 
bir yerleşim yeri, yine Baden- 
Wuürtenberg Eyaleti sınırları 
içerisinde kalmaktadır. Stutgart 
yolundan sapılarak kenie gidil- 
mektedir. Nüfusu otuzbin 
civarındadır. Tahia ve deri 
işçiliği, pamuklu dokuma, elekti- 
rik sanayii ve metaluruji gibi 
çalışma alanları bulunuyor. Bu 
yörede çoğunluğu Göksun 
yöresi Kabardeyleri ve Uzun- 
yayla yöresi Hatıkoy'larından 
oluşan hemşehrilerimiz bulun- 
maktadır. 

Bizi karşılayıp kent merke- 
zine götüren hemşehrileri- 
mizden başka otoparkta bekle- 
yen başkaları ile de 
karşılaşıyoruz. Birlikte bir kala- 
balık oluşturarak yürüyoruz. 
Dazlak kafalı bir Yunanlı'nın 
işlettiği "Restaurante Thesolo- 
niki (Selânik Restorant)" yazılı 
bir yere giriyoruz. Masaların 
çevresinde herkes geleneklere 
göre uygun bir biçimde yerini 
alıyor ve hepsi ile tek tek 
tanışıyoruz. Tubingen'den 
gelen İlyas Türk adlı Şapsığ 
hemşehrimiz de biraz sonra 
bize katılıyor. Göksun Kamışçık 
köyünden Fikret Atıcı, yine aynı 
yöreden Kuzutepe'den Mah- 
mut Tuna (Tume) herkesi 
tanıştırıyorlar. Aralarında Adapa- 
zarı yöresinden gelmiş 
hemşehrilerimiz ile Yozgat'lı 
Asetin hemşehrilerimizde var. 
Türkiyenin değişik yörelerinden 

hemşehrilerimizin 
böylece bir arada bulunması, 
birbirlerini tanımaları, güzel ve 

kötü günlerinde acı ve 
sevinçlerini birlikte tadmaları, 
beni çok sevindiriyor. Onları bu 
sıcak ilişkilerinden dolayı kutluy- 
orum. Kabardey Fikret Atıcı, 
daha başka hemşehrilerimizin 
de bulunduğunu, bir dernek 
çatısı altında toplanmaya 
çalıştıklarını söylüyor. 

Sohbetimiz ilerledikçe söz 
dönüp dolaşıp Türkiye'ye ve 
özellikle Ankara'ya geliyor. 
1989 sonbaharında Ankara 
Kuzey Kafkasya Kafkas Kültür 
Derneğince gerçekleştirilen 
125. Yıl Kültür Haftası üzerine 
sorular soruyorlar. Haita süre- 
since çekilen Video-bandların 

hepsini edinmiş ve evlerinde 
izlemişler. Köln Derneğinden 
Rıza Nağo'nun bu kasetlerin 
çekilip çoğaltılması ve tüm Avru- 
pa'da dağıtılmasında gösterdiği 
çaba her yerde şükranla yadedi- 
liyor. Ankara'da yapımı 
sürdürülen Kafkas Kültür Mer- 
kezi üzerine sorular soruyorlar. 
Bildiğim kadarı ile yanıtlar ver- 
meye çalışıyorum. Bu arada 
yayın, folklor, tiyatro, faaliyetleri 
üzerine sorular geliyor. Özellikle 
yayın ve Kafdağı Dergisi burada 
en güncel konuların başında 
geliyor. Dilimin döndüğünce 
derneğimizin kültür politikasını 
anlatmaya çalışıyorum. Konuş- 
malarımız sürdükçe daha bir 
sıcak, daha bir samimi ortama 

sürükleniyoruz. Anayurt- 
Ankara, Ankara-Avrupa Dernek- 
leri arasındaki ilişkilerin düzeyi- 
nin ne olması gerektiği, anayuri- 
taki yeni gelişmeler hakkında bil- 
giler alıyorlar, temennilerde 
bulunuyorlar. 

Bu yoğun sohbete o denli 
dalmışız ki ortalığın karardığını, 
sokak lambalarının yandığını far- 
kedemiyoruz. Restorant'ın sahi- 
bi Yunanlı boşalan bardak ve fin- 
canları topluyor. Kültür 
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Merkezimiz için yaptıkları o içten 
yardım ve temennilere teşekkür 
ediyorum. Orada bir kısmı ile 
vedalaşıyoruz. Programımızda 
İlyas Türk ile birlikte Tubingen'e 
geçmek var. Akşam İlyas'ın 
evinde bekleniyoruz. Ancak, 

Fikret ve diğer Göksun'lu 
hemşehrilerimiz bırakmıyorlar. 
Topluca Fikret'in evine gidiyo- 
ruz. Kapısı metal oyma devasa 
bir pano gibi duran tarihi bir yapı, 
sanki şato yada kale kapısı gibi.. 
Fikret bu evin 1500 lü yıllardan 

kalma olduğunu, koruma altına 

alındığını söylüyor. Bu denli tari- 
hi bir yapıda oturmak kimbilir ne 
gibi duygular verir insana, Fikret 
soruma şu yanıtla karşılık veri- 
yor: 

"- Vallahi duygudan önce 
içerisini eşya ile doldurmak 
sıkıntı veriyor. Göreceksiniz 
odalar çok büyük, bu odaları 
döşemek te bir hayli zor oluyor" 

Evde Fikret'in eşi ve 
çocukları ile tanışıyoruz. Evdeki 
delikanlıların herşeyin dejenere 
olduğu Almanya ortamında 
anne ve babaları kadar güzel dil 
bilmeleri bizlere gelenekleri- 
mize uygun bir biçimde 
hoşgeldiniz demeleri fevkalade 
sevindirici bir tablo çiziyor. Asi- 
milasyon devinin ögüttüğü bir 
kültür ortamında, böylesine 
bilinçli, gerçekten özüne bağlı 
kalmış aileler görmek insana 
umut veriyor. 

Yemekte sohbetlerimiz yine 
sürüp gidiyor. Televizyonda, 
125. Yıl kaseti var, biz içeri 

girince hafifçe kısmışlar. Nasıl 
geçtiğini anlayamadığımız bir 
akşam yemeğinden sonra İlyas 
Türk ile birlikte evsahiplerimizle 
vedalaşıp yola koyuluyoruz. 
Ben İlyas'ın arabasına 
geçiyorum. Mesrure ve Baturay 
diğer araba ile bizi izliyorlar. 

  

  

Kircheim Teck'ien 
Tübingen'e kadar olan üç saailik 
yol boyunca İlyas ile 
derileşiyoruz. İlyas Türkiye'den 
gelip burada çalışan işçilerimizin 
durumunu © denli güzel 
değerlendirmiş, o denli 
gerçekçi bir biçimde tahlil etmiş 
Ki, bir sosyolog gibi konuşuyor. 
Bir taraftan aşırı dinsel akımlara 
kendilerini kaptırıp kısır bir 
döngü içerisinde bocalayanlar, 
öte yandan endüsirinin çarkları 
arasında ezilen anne-babaların, 
başıboş, ilgisiz kalmış, kötü 
alışkanlıklara kapılmış, okulunu 
bırakmış çocuklarının acıklı duru- 
munu anlatıyor. Ana dilini 
öğrenemediği gibi Alamanca'yı 
da tam anlamı ile öğrenememiş, 
adeta dilsizmiş gibi yetişmiş, 
dejenere bir kuşağın dramını o 
kendisine has yalın, fakat inan- 
dırıcı sözleri ile anlatıyor. 
Geçtiğimiz yıl Baturay'la birlikte 
Kafkasya'ya giden gurupta 
bulunmuş. Maykop'u Nalçik'i 
görmüş, oradaki soydaşlarımızla 
sağlıklı dostluk ilişkileri kurmuş 
şimdilerde Anavatan ile sürekli 
haberleşiyormuş. Bu yaz 
Nalçik'den konukları olacakmış. 
İlyas, üç çocuğu olduğunu, 
büyük kızını bu yaz tatilinde 
Denizli'den bir Adıge delikanlı 
ile evlendirdiğini, damadını da 

alıp Almaya'ya getirdiğini 
anlatıyor. Diğer kızı çalışıyor. 
Damadına henüz bir iş bula- 
mamış. En küçük çocuğu ise 
henüz orta okula gidiyor. Evde 
eşi ve çocukları ile tanışyoruz. 
Hepsi Adıge'cenin Şapsığ diya- 
lektini çok güzel konuşuyorlar. 
Anlaşan, biribirini seven, sayan, 
bilinçli bir aile.. Huzur dolu 
sevimli bir yuva. Günün tüm yor- 
gunluğunu unutup bu sevimli 
ve dost insanlarla sohbete 
dalıyoruz. Gecenin geç saatle- 
rine dek müşterek sorunlarımızı 
tartışıyoruz. 

Sabah biz kahvaltıda iken 
Evin büyük kızı ve damadı bize 
hoşgeldiniz demeye ve evle- 
rine çağırmaya geliyorlar. Genç 
ve sevimli bir çift. Yabancı 
ülkelerde çocuklarını bu denli 
güzel eğiten, ana dillerini 
öğreten İlyas Türk ve eşine 
büyük saygı duyuyorum. 
Çocuklarına ana dillerini 
öğretemediklerinden yakınan- 
lara büyük bir örnek. 

Kahvaltıdan sonra ev sahi- 
blerimizle vedalaşıp Tübingen 
kent merkezine doğru yola 
çıkıyoruz. Tubingen de Heidel- 
berg gibi tarihi bir üniversite 
kenti, geçtiğimiz yol boyu Batu- 
ray açıklamalarda bulunuyor. 
Burası da Neckar ırmağı 
kıyısında kurulmuş, Baden- 
Wurtenberg eyaleti sınırları 
içerisinde. 1078 yılında bir kale 
olarak adı geçen kent, Pfalz 
kontları tarafından yönetilmiş, 
sonra, Würtenberg düklerinin 
eline geçmiş. Bundan sonra 
Würtenberg - Hohenzollern 
hanedanının merkezi olmuş. 
Üniversitesi 1477 yılında kurul- 
muştur. Eski evler, ta XV. 
yüzyıldan kalma basım ve yayın 
evleri ile bir tarih ve kültür kenti- 
ni dolaşıyoruz. Nüfusu Heidel- 
berg'e göre bir hayli az. Eİli- 
altmış bin civarında. Dar sokak- 
larında biribirine abanmış yaşlı 
evleri ile bir bakıma eski 
İstanbul'u anımsatmaktadır. 
Kentin merkezindeki Belediye 
sarayı ve Büyük Katedral birer 
mimarlık harikası, Kitapcı 
dükkanlarında ve antikacılarda 
Kuzey Kafkasya ile ilgili bir 
şeyler bulmak umuduyla 
dolaşıyoruz. Antikacılar. 
gümüşçüler eski kitap satan 
yerler, her taraf tarih. Yağan 
yağmurun dolaşmamızı Zzor- 
laştırması üzerine arabaya 
atlayıp uzaklaşıyoruz bu müze 

  

© KAFDAĞI 6 37/40 e ŞUBAT - MAYIS 1990 ©9380



  

  

keniten. 

28.3.1990, bugün 
Çarşamba, Almaya'daki 
dördüncü günüm. Zaman bir 
sinema şeridi gibi süratle 
geçiyor. Sanki bir aydan beri 
buralardayım. Weinheim da 
bulunduğumu haber alan dosi- 
larım Münih'ten DIGEŞ Admiral, 

Bremen'den Bidanokue Ümid, 
Oyten'den Dr. Ssi'aşu Ehsan 
Saleh, Köln'den Rıza Nağo iele- 
tonla arayıp hoşgeldin diyorlar, 
sağlığımı soruyorlar. Prog- 
ramımızı öğrenmek istiyorlar. Ne 
zaman görüşebileceğimizi 
soruyorlar. Bugün hava biraz 
kapalı. Havanın nemli ve bulutlu 
olması oranında vücudumdaki 
ağrılarda artıyor. Baturay burada- 
ki tanıdığı bir doktora 
görünmemi öneriyor. Ancak Dr. 
Saleh'le görüşmeden herhangi 
bir tedavi yöntemi için karar ver- 
mek istemiyorum. Öğleye kadar 
dinlenirsem daha rahat 
dolaşabileceğime inanıyorum. 
Bu arada Mesrure ve Baturay'a 

kendi günlük işleri ve sorun- 
larına zaman ayırabiliyorlar, 
bense Baturay'ın çalışma 
odasındaki divanda yatıyorum. 
Odanın bir ucunda bir masa ve 
üzerinde çok kullanışlı bir yazı 
makinası, öte tarafta pencere 
önündeki büyük çalışma 
masasına monte edilmiş bir bilgi- 
sayar. Karşı duvarda muhteşem 
bir kitaplık.. Duvarlarda Kafkas- 
ya'dan gelmiş, gümüş işlemeli 
boynuzdan içki kupaları, Pheç'ıç 
(Çerkes müziği vurgu çalgısı) 
ler, bakır kabartma panolar, 
başlığı ve yamçısı ile 
bütünleşmiş heybetli bir Çerkes 
erkek giysisi. Masanın üzerinde 
notlar, müsvedde yazılar, 
Temize çekilmiş forma forma, 
dosyalar dolusu yazılar, benim 
yıllardır düşlediğim zenginlikteki 
kitaplığı ile bir Kafkasolog'a 

yakışır çalışma odası. 

Kitaplıkta neler yok ki.. Julius 
Meszaros, Comte Eugene De. 
Zikchy. Abaev'den tutun da 
Hadağatle Asker, Dimitri 

Kestan, Kueykue Nalbiy'ye 
kadar Kafkasyalı yazarların 

yapıtlarını bulmak olası. Tam 
anlamı ile Kafkas Etnolojisi 
Araştırma Kitaplığı.. Bu kitaplığa 
ne parasal ne de manevi değer 
biçmek olası değil. Diğer oda- 
ların ve sa-lonun duvarlarında 
ise geçmiş yüzyıllardaki Çerkes 
sosyal yaşamını, sanatını, tarihini 
canlandıran paha biçilmez 
resimlerin reprödüksiyonları 
sanki bir Kafkasoloji sergisi 
görünü-münde. Kartoteks kutu- 
ları, kartlar, kırtasiye malzemesi 
ile dolu masaya oturup günlük 
notlarımı gözden geçiriyorum. 
Bu arada, öteki odadan Batu- 
ray'ın sesini duyuyorum: 

"- Bak kütüphanenin üst sağ 
tarafında neler var." 

Bakıyorum, bizim elimizde 
tam bir kolleksiyonu bulunma- 
yan, İzzet Aydemir'in çıkarttığı 
"Kafkasya Kültürel Dergi'nin 
tüm sayıları, Yamçı, Kamçı, Nart- 
ların Sesi, Kafdağı, Şimali Kaf- 
kasya, Oşhamahue, Zekoşnığ 
gibi peryodiklerin kolleksiyonları 
var. Her tarafta, kitaplar, dergiler, 

gazeteler, video-kasetler, ses- 
bantları, kartlar, v.b... Bu oda 
tam anlamı ile bir Kafkasoloji 
Enstitüsü kadar zengin. Bu 
atmosferi duymak, gece 
gündüz dışarıya çıkmadan bu 
odada yaşamak... Bu bilgi zen- 
ginliğinin, kaynak bolluğunun 
içinde dünyanın bütün dert ve 
sorunları unutulabiliyor. Tarifi 

olanaksız bir mutluluk duyuyo- 
rum. Tıpkı Nalçik'te yada May- 
kop'ta Çerkes kültürü ile ilgili 
kurumları gezerken duyduğum 
gibi. Baturay'ı ta yüreğimden, 

sevgi ve saygı ile kutluyorum, 
böyle bir küliüür birikimini 
oluşturduğu için. Ah.. ben de 
böyle bir oramda çalışmak ister- 
dim. Yaşam koşullarının beni 
nelerle uğraştırdığını düşünerek 
hüzünleniyorum. Duygularımı 

okuyormuşçasına konuşuyor 
Baturay: 

"- Wuezdemir, sevgili 

kardeşim, yıllardır, hiç aklımdan 
gitmedin, seneler önce buraya 
gelebilseydin, birlikte ne yararlı 
şeyler, ne güzellikler yaratabilir- 
dik... Neler ortaya koyardık, bili- 
yormusun..? "diyor. 

Bu arada kucağında paketleri 
ile Mesrure alışverişten dönü- 
yor. Hava bozmadan Stutgard'a 
gidebileceğimizi söylüyor. Bu 
can dostlar, karı-koca her ikisi de 
bana çok şey göstermek, beni 
memnun etmek için adeta 
yarışıyorlar. Öğle yemeğini bek- 
lemeden yola koyuluyoruz. Kâh 
açan kâh kararan gökyüzüne 
aldırmadan gidiyoruz. Stutgard 
kentine yaklaşıyoruz. Bu kent 
dört gündür içinde dolaştığım 
Baden-Wurtenberg eyaletinin 
başkenti. Bütün kentleri 
dolaşan o güzel ırmak Neckar, 
burada da karşımıza çıkıyor. 

Stutgard Neckar'ın sol kıyısında 
kurulmuş, nüfusu bir miyon 
civarında. Demiryolunun kent 
merkezinden geçmesi 
geçtiğimiz yüzyıllarda kente 
canlılık ve zenginlik getirmiş, 
yün ve pamuklu dokuma, Kimr- 
ya, Makina, Otomobil, Optik, 
sanayileri, hassas aletlerin 
yapımı, çalgı yapımı, ve 
basımevleri çok gelişmiş. Kenit- 
te XVI. yüzyıldan kalma eski bir 
şato bugün müze olarak kul- 
lanılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda 
hasar görmelerine karşın roman 
ve gotik üsulubundaki kiliseleri, 
Parlamento binası kente daha 
tarihi bir görünüm 
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kazandırmaktadır. 

iGeniş bulvarlardan geçerek 
cok kailı bir garaja arabayı 
bira ıyoruz. Büyük mağazalar, 
alışveriş merkezleri ışıklar 
içerisinde, Yürüyen mediven- 
lerle mağaza katlarına inip çıkan, 
durmadan dolaşan, kıtlıktan 
çıkmışçasına alışveriş yapan 
yığın yığın insan, Siuigard 
mağazları, muhteşem yapıları, 

sokaklarından geçen araba seli 
ile sosyal refahı doruğa ulaşmış 
bir tüketim toplumunu tasvir 
etmek için, yada tüketim toplu- 
munun yaşamını sergilemek için 
kurulmuş bir tiyatro sahnesi gibi 
görkemli.. Ama bu mutluluk, 
refah, temizlik tablosunu bozan, 
güzel bir vücutta ur gibi duran 
insan tipleri de yok değil, büyük 
sütunlarla süre gelen öbür cad- 
dede, ellerinde bira şişeleri, kimi 
zaman kulaklarında tek küpe, 

kafaları değişik yerlerden traş 
edilmiş, yada kirpi dikeni gibi 
saçları dikleştirilmiş, kolları, 
pazıları döğmeli, bilmem hangi 
felsefenin ya da müzik akımının 
temsilcisi olan süfli, kirli dilenci 
kılıklı insanlar, bana çok bakımlı 

pırıl pırıl saçları olan bir insan 
başında gezinen bitler, yada bir 
başka parazit gibi göründüler. 

1 Mart 1990. Öğleden sonra 
Mannheim kentindeyiz, Wein- 

heim'e çok yakın, adeta aynı 
kentin iki ayrı semti gibi... Mann- 
heim girişinde Amerikan Silahlı 
Kuvvetlerine tahsis edilen tesis- 
ler bir hayli yer kaplamış. Biribi- 
rine parelel sokakların kesiştiği 
büyük caddeler hep aynı.. Çok 
düzenli bir kent. Büyük turistik 
otelin ve sanat galerisinin 
bulunduğu büyük alanın 
ortasında tarihi bir su kulesi 
yükseliyor. Bu kulenin aldığı su 
miktarının bütün Mannheim'e 
yettiği şeklindeki abartmalı bir 
yorum yapan bir Abhaz 

  

hemşehrimizin bu açıklamasına 
Abhazya'dan gelen genç bir 
mühendisin verdiği yanılı 
anlatıyor Baturay. Bu güzel 
espriye gülemiyecek kadar 
ızdırap duyuyorum, ayaklarım 
uyuşuyor, yanıyor bir yerde 
duraklasak da bir yere 
ilişiversem diye geçiriyorum 
aklımdan. Caddelerden birinde 
büyük bir halı mağazası 
gösteriyor Baturay. Geçen yıl 
Mannheim'de açılan “Antik 
Kuban Metal Sanatı” sergi- 
sini finanse eden bu zengin 
halıcıymış. Çerkes kültürü ve 
sanati ile uzaktan yakından 
hiçbir ilgisi olmayan bir Alman 
zenginine kültürümüzü 
tanıtmak için ve tabi bu arada 
kendi reklamını yapmak için 
gösterdiği özveriyi 
düşünüyorum, toplumdan kop- 
muş, paracıklarından başka bir 
sevmeyen, kazandıklarının 

üzerine durmadan yenilerini 
yığmaya çalışan kimi Çerkes 
zenginlerinin kulakları çınlasın, 

bir iki varlıklı hemşehrimiz 
önayak olsa da bu serginin 
Türkiye'nin birkaç büyük ken- 
tnde sergilenme olanağı 
yaratılsa idi, ulusal kültürümüz 
ve tarihimiz açısından görkemli 

bir tanıtma olurdu. Yine de bu 
serginin Türkiye'de açılabileceği 
umudunu taşıyarak dolaşmayı 
sürdürüyorum. Ancak ayağım- 
daki ağrılar dayanılır gibi değil, 
yürüyemiyorum. Mesrure ve 
Baturay beni gezdirmek, biryer- 
lere göstermek istiyorlar, ancak 
ben ayak uyduramıyorum. 
Sonunda arabaya atlayıp Wein- 
heim'e, eve dönüyoruz. 

2 Mart 1990. bugün 
Kuzey'e, Bremen yakınlarında 
bulunan Oyten kasabasında 
oturan saygıdeğer dostum, 
büyüğüm Dr. St'aşu Ehsan 
Saleh'e gitmek üzere Baturay'la 

birlikte yola çıkıyoruz. Mes- 
rure'nin izni bittiği için bu 
günden itibaren bir süre bize 
katılmıyacak. Okulunda öğren- 
cileri ile birlikte olacak. 

Kuzey'e giderken birkaç 
endüsiri kentinin yanından 
geçiyoruz. Burada yol ağı o 
kadar ilginç ki, Almanya'nın bir 
ucundan öbür ucuna keni mer- 
kezlerine girmeden gidebilirsi- 
niz. yine de uzaktan görünen 
Darmstat ve benzeri büyük 
kentlerle ilgili açıklamaları dinli- 
yorum. Baturay, yağmura, fırtı- 
naya karşın hızını azaltamadan 
kullanıyor arabayı, bu arada, söz 
dönüp dolaşıyor, Ankara'ya 
Gençlik Caddesi 59/1'e gidiyor. 

Baturay'ın bir grup üniver- 
siteli arkadaşımızla birlikte kaldığı 
Ankara'daki bu evin Ankara 
Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği'nin geçmişte kalan 
çalışmalarında ve bugün orta 
yaşın içinde olan bütün arka- 
daşlarımızın belleğin-de çok 
önemli bir yeri var. Kendi evim- 
den çok bu evde kalırdım O 
yıllarda, birlikte birşeyler 
üretmenin, sevinçleri ve acıları 
paylaşmanın insanoğlunun 
yaşamında ne kadar önemli bir 
konu olduğunu bu evde 
öğrendim. Evde devamlı kalan- 
lardan söz ediyoruz, Şocen 
Orhan, Hatko Erdem, Çetaw 
Kemal, Daryal Çeviker, Hatko 
Sedat, Necdet Hatam, 
Süleyman Yançatoral, daha 
başkaları... Bunca dostun, bun- 
ca eski arkadaşın şimdilerde ne 
ile uğraştıklarını, nerelerde 
olduklarını anlatıyorum Batu- 
ray'a.... 1970'li yıllarda Dernek 
Gençlik Kolu'nun çalışmalarını, 
tartışmalarımızı, kavgalarımızı, 
ürettiklerimizi, üretemedikleri- 
mizi konuşuyoruz. Dr.Zekiye 
Kazuk, Yaşar Bağ, Kemal Can- 
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kai, Elbruz Gayiaoğlu gibi Anka- 
ra Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği'nin isimlerini yadediyo- 
ruz. izzet Aydemir'in yayın 
çalışmalarını anıyoruz. 

Söz yine Cermen ülkesinde 
yaşayan soydaşlarımıza dönü- 
yor. Burada kurulu dernekler, 

kişiler, çalışmalar, sıkıntılar, Batu- 
ray'ın o yumuşak sesi ile tek tek 
belleğime nakşediliyor. Özellik- 
le Dr. Saleh'in kuzeydeki soy- 
daşlarımız için yaptığı fedakarca 
çalışmalarını anlatıyor. Dr. 
Saleh'in evine konuk olan 
Kuzey Kafkasyalı Prof.Rauli 
Borey, tiyairo sanaiçısı Çepae 
Murate gibi kişilere uygulanan 
programlardan ilginç bölümler 
aktarıyor. Bütün bu anlatılanlar 
birbirine eklenice, burada 

Almanya'da yaşıyan Baturay 
gibi, Dr. Saleh gibi çırpınan 
kişilerin Kuzey Kafkasya 
Kültürünün yaşatılması için 
gösterdikleri çabanın hangi zor 
engellerden geçtiğini, konum- 
larının ne olduğunu anlamak, bu 
konuda derli toplu bir tablo 
çizmek olanağı ortaya çıkıyor. 

Arada bir keyiflenerek, yada 
hüzünlenerek, sürdürüyoruz 
yolumuzu. Konuşmalarımız ke- 
silince şarkılar söylüyoruz. 
Thabısım Wumar'dan, Anzoro- 

kua Çeslav'dan, Nefiset 
Jane'den. Şerkes Ali'den.. Sev- 

da, vatan özlemi kokan... burcu 
burcu Elbruz kokan, Terek gibi, 

Kuban gibi çağıldayan, anadili- 
mizden söylenmiş şarkıları 
mırıldanıyoruz birlikte.. Dünyada 
candan bir dostla birşeyler pay- 
laşmak kadar tadına doyulmaz 
bir olay yoktur sanırım. Biz ise 
yirmi yıldır bir arada birşeyler 
paylaşamamışız. Günlerdir, bu 
gecikmenin acısını çıkarıyoruz. 
Olur olmaz herşeye gülüyoruz, 
seviniyoruz, birlikte hüzün- 

ieniyoruz. Belimdeki acılarım bir 
yana, kaltam beilleğim sevgi, 
dosiluk ve kardeşlikle yeniden 
yıkanıyor, yenileniyorum. Yor- 
gunluklarımı atıp can buluyo- 
rum. Baturay gülüyor: 

"- Doktor İhsan'a ulaşma- 
dan terapiye biz başladık galiba" 
diyor ve ekliyor. 

"- Ne kadariyi etiin gelmek- 
ie, Duygularımı, coşkumu anla- 
tacak söz bulamıyorum..." diyor. 

Akşam üzeri Dr.Saleh'in evi 
önünde yolculuğumuz nokta- 
lanıyor. Yüksek çatılı, Şark 
mimarisini anımsatan granit kem- 
er ve sütunlarla süslü ilginç bir 
evin önündeyiz. Doğu mimarisi 
ile Avrupa usulü yüksek ve sivri 
çatı uslubu bu evde birleşmiş. 
Kapıda Dr.Saleh, eşi Dr. Doroth- 
ee Saleh, oğlu Rami ve yaşlı 
anneanne karşılıyorlar. Doktor 
ile Ekim'de Ankara'da birlikte 
olmuştuk. Büyük Kafkas 
sürgününün 125. Yılını anma ve 
değerlendirme toplantılarından 
bu yana görüşmemiştik. Duygu- 
lu, vakarlı ve sevecen bir ifade 
taşıyan gözleri samimi ve dosiça 
gülüyor. Dr. Dorothee Saleh ile 

© ilk kez kaşılaşıyoruz, ama sanki 
yıllardan beri tanıyormuşum gibi, 
İnsanı rahatlatan, eşimin dostları 
benim de dostlarımdır, diyen bir 
ilade var yüzünde... 

Doktor Saleh'in evinin içi de 
dışı gibi güzel, sıcak ve ilginç 
İnsanı sevgi ile kucaklıyan şirin 
bir yuva. Yine doğu mimarisin- 
den esinlenilmiş kemerli 
sütunlarla ayrılmış bir bölümde 
güzel bir şömine salona tatlı bir 
sıcaklık veriyor. Yerlerde doğu 
motifleri taşıyan kıymetli halılar. 
Vitrinde muhteşem iki Çerkes 
kaması, büfenin üzerinde 
Çerkes giysileri giydirilmiş 
bebekler, zarif biblolar, bütün 
bunlar bu şirin yuvanın bir 
Çerkes evi olduğunu hemen 

NYA İZLENİMLERİ! 

belirtiyor. Şöminenin bulun- 
duğu bölümdeki raflarda, 
Adıgey'den, Kabardey'den gel- 
miş güzel kitapları karıştırıyorum. 
Çerkesçe okuma kitapları, 
Meşbaş'e İshak, C'eraşe Tem- 
bot, gibi yazarların tüm yapıtlarını 
içeren cililer, ayrıca "Bzeykue 
Zawue" romanı, folklor üzerine 

araştırma kitapları, “Drevnie 
Zolati kubanı-Aniik Kuban 
altınları" gibi arkeolojik kitaplar 
dikkati çekiyor. Bu arada Dr. 
Saleh ve eşi yanımıza geliyor ve 
tekrar hoş geldiniz diyorlar. Dok- 
ior ile Çerkesçe ve Türkçe 
anlaşıyorum. Almanca bilme- 
diğim için Dorothee'ye Türkçe 
hal hatır sormak durumun- 
dayım... Doktor, Dorothee'nin 
idare edecek kadar Fransızca 
bildiğini söylüyor. Eh, benim 
Fransızcam da o kadar... Bun- 
dan böyle Fransızca 
anlaşacağız. 

Bu arada Bremen'de bulu- 
nan Bidanuk Ümit (Harun)'e te- 
lefonla geldiğimiz bildiriliyor. 
İşinden çıkan Ümit biraz sonra 
aramıza katılıyor. Sevgiyle 
kucaklaşıyoruz. Türkiye'den 
getirdiğim selâmları söylüyorum. 

Sıcak bir yuvada dostlar 
arasında, güzel bir çay. 
masasında konuşmalarımızı 
sürdürüyoruz. Türkiye'den bin- 
lerce kilometre uzakta, yerkü- 
renin bir başka köşesindeyim, 
Ancak çevremdeki atmosfere 
hiçte yabancı değilim, Ankara'da 
, Uzunyayla'da, Reyhanlı'da, 
Düzce'de soluduğum atmosfer 
bu, hatta Şam, Amman, Nalçik, 

Çerkesk, Maykop yada 
Sohum'da çevremi saran dost- 
luk, sevgi havası, kısacası, men- 
subu olduğum dünyanın ve 
kültürün havası. 

(Sürecek) 
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Kitabın Adı : Abhazya'da Yaşam ve Kültür 
(Yakhet'i apsuwa Rıbzazariy Rikul- 
turiy) 

Yazan : YuraG. Argun 

Çev. : H. Ersoy-Y. Karadaş 
Nari Yayıncılık İsi. 1990-104 sayfa 

  

Ulusal-Kültürel varlığın süregelmesi, daha çağdaş 
bir yapı ile kendini yeniliyebilmesi daha önce 
yaşananın objektif bir gözle derlenip 
değerlendirilmesi ile olanaklıdır. Özellikle her toplum 
kendine özgü değerlerini ölçü alarak yola çıktığında 
dünya kültürü mozayiğinde yerini alabilir. Bu durum 
insanlığın sağlam bir rotada seyretmesinde önemli 
katkılar sağlar. İnsanoğlu tarih boyunca hep arayış 
içindedir. Daha güzelini daha insanca yaşamın 
koşullarını arar durur. Bu arayış beraberinde birçok 
araç da geliştirmiştir. Bu araçların en başlıcası "kitap" 
olsa gerek. 

Kitap önemli bir araçtır. Hele hele birde muhaceret 
tarihi 126 yılı doldurmuş, özkültürünün doğal 
gelişiminden bukadar yıldır koparılmış olan bir ulus 
için çok daha önemlidir. Yüzyılı aşkın bir süreçte 
oluşan açlık, susamışlık artık giderilmelidir. Bu an- 
lamda yoğun çabalara girilmelidir. Son yıllarda yeterli 
olmayan fakat geleceğe umutla bakmamızı sağlayan 
güzel devinimlerle karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tane- 
side "Abhazya'da Yaşam ve Kültür” adlı bilimsel 
çalışmayı Abhazca'dan Türkçe'ye çevirerek ilk yayın 
adımını atan NART YAYINCILIK'tır. 

Nart Yayıncılık Abhaz tarihçisi Yura G. Argun'un 
kitabının önsözünde yayın amacını kısaca şöyle 
açıklıyor: "Kafkas kültür emekçilerinin bir- 

liğini sağlamak ve yaşadığımız ülkede ge- 
leneksel kültür değerlerimizi korumak, 

yaşatmak, çağdaş bir' anlayışla yorumla» 
yarak gelecek kuşaklara -tüm dünya halk- 

ları ile dayanışma içerisinde- aktarmayı 
amaçlayan yayınevimiz, ilk kitabını okurla» 
ra sunmaktadır." 

Yayınevi ilk çıkardığı kitabı ile de bu düşüncelerini 
pekiştiriyor. "Abhazya'da Yaşam ve Kültür" 
önyargılardan uzak bilimsel bir yaklaşım özelliği 
taşıyor. Kuzey Kafkasya'nın otokton halkı olan Ab- 
hazlar'ın yaşamına tarihsel bir bakış getiren kitap, 
dört bölümden oluşuyor; i 

Birinci bölümde 19. yüzyıldan günümüze kadar 

Abhazlar'ın nüfusunda ve Abhazya'nın etnik 
yapısında meydana gelen değişimler konu edildikten 

  

        
sonra Türkiye'de yaşayan Abhazyalı'larla ilgili kısa 
değiniler de içeriyor. 

İkinci bölümde Abhazya'daki ekonomik yaşamın 
dünü-bugünü üzerinde incelemeler derinlemesine ir- 
deleniyor. 

Üçüncü bölümde "Aile Yaşamı - Toplumsal 
Yaşam” başlığı altında toplum yaşamının gelişimi, 
değişen değer yargıları ve sonuçları konu ediliyor. 

Son bölümde ise "Abhazlar'da Eğitim ve Kültür” 

konusu işleniyor. Bu bölümde özellikle dikkat çeken 
taraf ağırlıklı olarak Ekim devrimi sonrasının işlenmiş 

olması. Okullardaki eğitim sisteminden hertürlü sa- 
natsal etkinliğe kadar kültürel çabalar sağlam veri- 
lerle ortaya konuyor. 

Kuzey Kafkas Kültürü ile ilgilenen herkesin 
kütüphanesinde mutlaka olması gerektiğine in- 
andığımız bu çalışma “...önyargı, bilgisizlik ve 
düşmanlık yerine bilim, sanat ve gerçeğin 
egemen olacağı bir dünya dileği ile, yok ol- 
mama kavgası veren tüm halklara 
armağan..." ediliyor. 

Ş'EJOKHO Zafer 
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içinde yaşadığımız toplumda, insanların, tarih- 
seli işlevi bir araç olan ve sistemce amaç haline 
getirilen para için yaşamlarını nasıl feda ettiğini, 
boş kalmaktan kabustan korkar gibi korkarak 
nasıl kahve köşelerine kaçtıklarını, insan olmanın 
koşulu düşüncenin sali bireysel ihtiyaçların (ye- 
mek, uyumak, barınmak) karşılanması için nasıl 
kullanıldığını, teknoloji ile gelen kitle iletişim 
araçlarının bu yaşam biçimine nasıl adapie ettiril- 
diğini ve belki anlamsız buldukları yaşamlarını 
boş umutlarla doldurduklarını, tüm bunları 

gözlemledikçe toplumsal gelişim için hiç bir 
umut ışığı yok diyor insan. Tüm bu somut 
gerçeklere karşın toplumsal gelişime bir adım 
kaikı için oluşan, daha doğru deyişle oluşturulan 
yapılar var. Bu yapılardan biri ve bence en 
önemlisi tiyatrodur. İnsanın toplumsallaşması ile 
yaşıt olan tiyatro, tarihi süreci boyunca hep insan 
için, insanlık için üretimde bulunan bir araç 
olmuştur. Ulusal toplumlar bu aracı kendi 
gelişimleri için kullanırken, ortak insanlık 
değerine biraz daha yaklaşmakta ve teorik olan 
evrensel kültürün pratikte temel taşlarını 
oluşturmakiadır. 

Biz Kuzey Kaifkasya'lı insanlar olarak içinde 
bulunduğumuz toplumlarda, kendi kültürümüz 
için süreç içinde çeşitli mücadeleler vererek 
günümüze eriştik. Politik veya doğal görünümlü 
tüm asimile çabalarına rağmen yine ayaktayız, 
ama galiba dizlerimiz bükülü, belimizde eğrildi, 
yakında da bir bastona ihtiyacımız olacak kor- 
karım. 

Buna karşı mücadele için bize verilen haklar 
hiçbir zaman göstermelik olmaktan öteye gitme- 
di, bu da içinde bulunduğumuz sistemin anti de- 
mokratik yapısından kaynaklanıyor. Toplumsal 
gelişim için mücadelede bir araç olan tiyatronun 
doğaldırki böyle antidemokratik bir ortamda 
işlevini yerine getirmesi kolay değil. 

Buna karşın yine de, kültürel amaçla kurulan 
dernek bünyelerinde olanca iyi niyet ve 
saygıdeğer çabalarla tiyatro yapmaya çalışan in- 
sanlarımızın tiyatroda üretkenliği yeterince 
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gerçekleşiiremediklerini görüyoruz. Bunun 
nedenini yukarda belirttiğim tüm olumsuzluklarla 
birlikte dernek yapısında ve kişilerde aramak ge- 
rekiyor. Şöyleki, dernek ali yapılanmalarında ti- 
yatro, önemine koşut biçimde algılanmamakia 
öte yandan bireylerin tiyatro kültürünü toplumsal 
anlamda algılayıp üretken olmamaları sebebi ile 
dernek bünyelerinde yeterli potansiyelin 
oluşturulamaması, eiki-tepki ikilemini yaratama- 
makta bu da kendi üretken tiyatromuzun 

oluşamamasını getirmekiedir. 

Burada şunu belirime ihtiyacı duyuyorum; 
üretken tiyatro derken içerikten bahsediyorum, 
bizim için bu içerik sorunlarımızı işleyen ve 
çözüm yolları sunan yapıda olmalı. Ancak böyle 
bir işlevle tiyatromuz gerçek misyonunu yerine 
getirebilecektir. 

Diğer türlü salt kitle beğenisi, bireysel 
doğrular gibi kaygılarla yapılan tiyatro hiç bir to- 
plumsal gelişime katkıda bulunamayacağı gibi 
tiyatro boyutunda yozlaşmaya gidebilecektir. 

Toplumsal konumumuzda, sorumluluk du- 

yan tüm bireylerimizin kendi durum ve olanakları 
içerisinde tiyatroya gerekli duyarlılığı göster- 
meleri gereğini vurgularken, kendi aydınımız 
olma çabasındaki kişilerin tiyatromuzu oluştur- 
mada gösterecekleri üretken yaklaşım, ihtiyaç 
duyacağımızdan korktuğum baston yerine belki 
tiyatromuzla doğrulmamız anlamını taşımaktadır. 

“bin kez budadılar körpe dallarımızı 

bin kez kırdılar 

yine çiçekteyiz işte 

yine meyvedeyiz 

bin kez korkuyla boğdular zamanı 

bin kez ölümlediler 

yine tohumdayız işte 

yine sevinçteyiz" 
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SÜRGÜN YAŞ 

Ressam Avni UĞUR, 9. Kişisel resim sergisini 20 
Nisan - 3 Mayıs 1990 tarihleri arasında 
gerçekleştirdi. 

Avni UĞUR 1961'de Havza'da doğdu. 19 Mayıs 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim: bölümünden 
1987'de mezun oldu. Çalışmalarını Samsun'da 
sürdüren sanatçının Özel ve Resmi kolleksiyonlarda 
yapıtları yer almakiadır. 

Daha önce açtığı resim sergileri şöyle: 

1984 Sanatevi (Metropol) - ANKARA 

1985  İş-Sanat Galerisi Erenköy-İSTANBUL 

1985 Uluslararası Gençlik Yılı Resim Sergisi 
(Karma)-ANKARA - 

1986 Dekanlık Resim Sergisi (Karma)-SAMSUN 

1986 o Milli Piyango Sanat Galerisi - ANKARA 

1987 A.K.K.K.D - ANKARA 

1988 Milli Piyango Sanat Galerisi - ANKARA 

1989 100. Yıl Kültür Merkezi - ANKARA 

1990 Oluşum Sanatevi - ANKARA 

KAFDAĞI: Kısaca kendinizi tanıtırmı- 
sınız? 

Avni DİPŞOW: Son derece yumuşak, kendisi 
ile barışık, açık bir insanım. Samimiyim diyebiliyorum 

kendime. İnsani ilişkileri önemsiyorum. Halkımı çok 
seviyorum. Zamanımın büyük bir kısmı sanatsal 
çalışmalarla dolu, çalışmalarım gece yarılarına 
sarkıyor. Sürekli üreten bir yapım var. Wubıh'ların 

Dipşow ailesindenim. 

KAFDAĞI: Resim nedir? Resim Ssa- 
natının toplumsal işlevi (Genel anlamda) 

nedir? 

Avni DİPŞOW: Üzerine aydınlığın düştüğü 
herşeyi irdelemek-incelemek ve bunu renklerle 
çizgilerle insanlara ulaştırmaktır. Yaşamın kendisidir. 
İnsana "insani olanı” duyumsatan evrensel bir dildir. 

KAFDAĞI: Kuzey Kafkasyalı bir sa- 
natçı olarak kendinize düşen görevi yerine 
getirebildiğinize inanıyor musunuz? 

Avni DİPŞOW: Sonuna bir nokta koyarak bs- 
lirtimeyeceğim. Yaşayan insan geçmişle gelecek 
arasında bir halkadır. 

    

KAFDAĞI: Sürgünde "Kuzey Kafkas- 
yalı Sanatçı” nasıl bir kimlik taşımalıdır? 

9 

Avni DİPŞOW: İnsan olmanın onurunu 
taşıyabilmeli, halkı ile insanı ile bütünleşebilmeli. 

İnsani olan herşey evrenseldir, ister vatanında İster 
sürgünde. Toplumumuzun içinde bulunduğu çok özel 
durumdan dolayı ulusal sorunun bilincinde olabilmeli. 

KAFDAĞI: Resimlerinizde içerik olarak 
ağırlık kazanan konular nelerdir? Resimle- 
mek isteyipte bugüne kadar yapamadığınız 
konular nelerdir? 

Avni DİPŞOW: Resimlerimde konular insan- 
dan hareketle çeşitli boyutlara ulaşabiliyor. 
Aydınlığın gözü nereye düşerse orada ressama bir 
konu beliriverir. Bunu resim konularının sayısızlığı 
üstünde bir fikir vermek için söyleyebiliriz. 

KAFDAĞI: 1987'de A.K.K.D.'de açmış 
olduğunuz sergi sürgünün tarihsel 
gelişimini konu alıyordu. "Sürgündeki Kaf- 
kasya"yı da eserleriniz arasında 
görebilecek miyiz? 

Avni DİPŞOW: Sürgündeki Kafkasya'yı hep 
- birlikte yaşıyoruz, oluşacak resimleri ve tepkiyi 
bende merak ediyorum. Şu an resimler kafamın 
İçinde tuale ve kağıda yansımayı bekliyor. Bu süreç 
tamamlanınca hep birlikte paylaşacağız Sürgündeki 
Kafkasya'yı. 

KAFDAĞI: Kuzey Kafkasya kökenli bir 
sanatçı olarak sürgün kültürünün resmini 
sözle tanımlayabilir misiniz? 

Avni DİPŞOW: Sosren Maze'nin şu dizeleri 
benim için müthiş bir tanım; MAVİNİN SINIFINDA, 
YEŞİLİN YAMACINDA. 

KAFDAĞI: Ulusal Kültürel varlığımızın 
korunabilmesi ve çağdaş bir nitelikte öz 
kimliğine kavuşturulabilmesi için sizce 
neler yapılmalıdır? 

Avni DİPŞOW: Tüm halkımızı kapsayacak bir 
kültür politikası belirlemek gerek. Karmaşadan sıyırıp 
belli hedefler belirlemeli. İnsan faktörü önemli. BİLİM 
- SANAT - EKONOMİ - DÜŞÜNEN İNSAN dörtlüsü 
çağdaş bir toplumun temel taşlarıdır. Bunlara 

ulaşabilmeliyiz. Bize ilkokulda Türkçe alfabeyi UYU - 
UYU - UYU DA BÜYÜ... diye öğretmişlerdi. Biz insan- 
larımızı uyutarak büyütmeye çalışmayalım. 

KAFDAĞI: Ulusal sorun ile 
arasında nasıl bir bağ kuruyorsunuz? 

sanat 
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Avni DİPŞOW: Karanlığın gücünü yırtmak ge- 
rek. 

KAFDAĞI: Diğer Kuzey Kafkasya'lı sa- 
natçılara ne gibi bir mesaj İletebilirsiniz? 

Avni DİPŞOW: Sanırım “Duyarlı” olmaları. 
Yaşam, sadece rahat yemek. içmek değildir, hiç 
değildir. 

KAFDAĞI: Kültürü yaşatmak amacı ile 
kurulan K.K.K.D.lerinin şu anki kültür pek 
İikaları doğru yolda mı? Değilse sizce 
yeni politika ne olmalı? 

Avni DİPŞOW: Yuri içinde yurt dışında der- 
nekler var. Fakat Ankara dışındaki derneklerle ile- 
ilşimim olmadığı için yürütükleri politika ile ilgili 

“sağlıklı bir yorumda bulunamayacağım. Merkezi bir 
program oluşturulması ve diğer derneklerinde merke- 
zi program çerçevesinde kültür politikalarını 
yürütmeleri sonuca varmayı hızlandırabilir. İçe ka- 
panıklıktanda çıkmak gerektiğini sanıyorum. 
Çerkeslerin bir sorunu var mi yok mu bunu kamuoyu 
bilmiyor. Sadece içe kapanık biz bize konuşursak bu 
biraz bardağın içinde kaval çalmak gibi birşey olur. 
Bir toplumun tarihini bilmesi başka bir şey, o toplumu 
bu zamanda bu çağda yaşatmak başka bir şey. 
İnsanlık tarihi aynı zamanda bir sosyal mücadeleler 
tarihidir. 

KAEDAĞI: Kültürel varlığın yaşatıla- 
bilmesi için dernek bazında çalışmalar yet- 
erli olur mu? 

Avni ODİPŞOW: Toplumsal yaşayışa 
dönüştürülmedikçe, dernek bazında çalışmalar yet- 
erli olmaz. Bu ayrı bir şey. Fakat derneklerin dinamiz- 
minide yadsımamak gerekir. Bu gün toplumumuz için 
bu dernekler son derece önemlidir. Derneklerimizi 
yaşatıp yaygınlaştırmalıyız. 

KAFDAĞI: Sürgündeki Kuzey Kafkas- 
yalıların gerçek bir öz kültür ortamına 
kavuşabilmesinin yollarını nasıl aramaları 
gerektiğine İnanıyorsunuz? 

Avni ODİPŞOW: Öz kültür ortamına 
kavuşabilmenin yolu bence, (şu an bireysel boyutta- 
da olsa) Kuzey Kafkasya'ya dönüştür. Dönenlerin 
buradan dönmek isteyenlere yardımcı olmaları yani 
bura ile Kuzey Kafkasya arasında canli bir bağ olma- 
ları. Demokratik yollarla dönüş için başvuruda bulu- 
nulabilir. Herşeyden önce biz toplum olarak hazır ol- 
malıyız. Yıllardır sürdürülen soğuk savaş nedeniyle 
kitlenin bir kısmında isteksizlikte görülebilir. Ama ben 
bunun aşılabileceğine inanıyorum. Önemli olan ilk 
adımların atılmasıdır. Ayrıca insanlarımız, uluslararası 
demokratik kuruluşlara ve politikacılara sorunlarını 
belirtir mektuplar yazabilirler. Yazılmalı da. Oluşacak 
talepler karşısında S.S.G.B. ile Türkiye'nin göç için 

prosedür oluşturmamaları için bir neden yok. Bunun 
oluşturulabilmesi için öncelikle Çerkes toplumunun it- 
ici olması gerek. Tabi ki her iki ülkeye de uluslararası 
hukuka saygılı olarak, dönüşü gerçekleştirmek ge- 
rek. 

Bu arada dönüşü yadsıyanlarımızda var. Geçen 
yıl haftalık haber dergisi "2000'e Doğru"'da oku- 
muşitum; Aydın olduğunu belirten bir insanımız dönüş 
için Ütopya diyebiliyor. Amerika'ya giden ilk Avru- 
palılar gibi diyerek. Belki bu arkadaş dönemeyecek 
K. Kafkasya Türkiye'ye Amerika'dan daha uzak 
olduğu için olsa gerek. Bu insanımız "Ben eniermas- 
yonalisi biriyim ama Çerkes olduğumu da inkar etmiy- 
orum" diyor. Çerkes olduğunu inkar etmeyen bu in- 
sanımız acaba yarım enternasyonalisi mi? Tam 
entermasyonalisi olmak için Çerkesliğini mi terketme- 
si gerekiyor? 

Enternasyonalizm, enternasyonalist ilişki, özü 
boşaltılmış bir şey değildir. Uluslararası literatürde 
Enternasyonalizm "ULUSLARÜSTÜ" değil 
"ULUSLARARASI" demektir. Enternasyonalizm 
deyince ulusal kimlikleri yadsınmadan çeşitli uluslar 
arasındaki siyasi, ticari, kültürel ilişkiler akla gelir. 
Enternasyonalizmin ön koşullarından biridir ulusal 
kimlik. 

Oysa insanımızın belirtimesinde Enternasyona- 
lizm kavramı -uluslarüstü- imiş gibi bir anlam ka- 
zanıyor ki; bu uçan fil Dumbo'dan başka birşey 
değildir. 

Kendi insanlarımız arasında da çok tartışmamız 
gerektiğine inanıyorum. Kendi politikamızı kendimizin 
belirlemesi gerek. Bir taraftan kuyrukçuluğu 
bırakmamız gerektiğine de inanıyorum. Bireysel veya 
küçük gruplar halinde de olsa dönüş için ilk adımlar 
zaten atılmıştır. Ben bunun için sevinçliyim. sanırım 
önümüzdeki günlerde de 35 kişilik bir grup Suriye'den 
Kafkasya'ya dönecekti. Böyle bir haber okumuştum. 

KAFDAĞI: Sizin sen olarak kitleye 
ulaştırmak istediğiniz mesajınız nedir? 

Avni DİPŞOW: Biz sahilde oturuyoruz. 
Türkiye'nin iç kısımlarında dinlen&biliyor mu, bilemiy- 
orum. Ama sahilde Adığe Radyosu dinlenebiliyor. 
Bizlere seslerini duyurmaya çalışıyorlar. "SİZİ 
BEKLİYORUZ, KAFKASYA'YA DÖNÜN" diye. BEN 
DE 125 YIL AYRILIKTAN SONRA ONLARI 
DAHA FAZLA BEKLETMEYELİM DEMEK 
İSTİYORUM. 

KAFDAĞI: Bu güzel söyleşi İçin 
teşekkürler sayın Dipşow Avni. 
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YVURDUMDUYMAZLIK? 

İyi söz değil "vurdumduymazlık" 
söyleyene dek sikişir göğüsie nefes, 
Ve azar-azor tutar insanı kıskıvrak, 

Durup dururken yaşamı anlamsızlaştırarak, 

Nasıl olursa olsun, nasıl olursa olsun duman 

Tütsün de fırından, yok zaran tutuşmasa da 
ateş, dersin. 

Can vermek yerine işe boşverirsin 

Örter, örter kalbi perde. 

Oyalar seni hamhayalle, acımasızca 

"Bananeciliğe" alıştırır, 

Kuzu gibi yapar seni, up uslu yapar 

Boyun eğip dururken, büker seni orak gibi... 

SENİN ADINI SÖYLÜYORUM” 
Senin adını söylüyorum, 

Dal tomurcuğa dururcasına 

Uyananın sesi gibi 

Çölde bir yudum suyun 

Boğazdan inerken çıkardığı ses gibi. . 

Senin adını söylüyorum, 

Alçak yamaçlarda iz arayarak kendine 

sızıp süzülen kar suyu gibi baharın, 

Korurken varolma umudunu halğ, 

Kuruyup giden kırağısı gibi sabahın. 

Senin adını söylüyorum, 
Geceyarısı karanlığının konuğu iken 

Usulca sıvışıp giden kurtçasına, 

Yeri göğü inletip yankılanarak, 

Düşen yıldırımcasına. İ 
Senin adını söylüyorum. 

Fırtına koparırcasına sözüm 

Yıldızları çarpıştırırcasına 

Yerinden kırmıldamayan koca dağları 

Önünde diz çöktürürcesine, 
Senin adını söylüyorum, 

Ölümcül hasta insan 
Son sözünü söylercesine, 

Yeni konuşan çocuğun 

Söylediği ilk sözcesine. 

  

s 9 

NE ZAMAN, KIMKİ?2* 

  

Azalan aranmadan, 

Azalan acıma duygusundan, 

Azalan çekinme duygusundan, 

Azalan katlanma gücünden, 

Sözederken yaşlılarımız, 

Yeniden yaşıyorlar gençliklerini, 

Izdıraplar sarsıyor yüreklerini, 

Özlem duyuyorlar geçmişlerine yeniden 

Ne zaman, kimki içimizden 

İnsanlığı yüklenip aktaramadan 
Yorulup gevşeten, kimki pes eden? 

YÜREK SORUNU YÜREK!" 

Zırh giyin sen, 

Mızrak al yanına. 

Yaşamın yüzeyinde 

İnleyip durma öyle 

Görünmüyor dibi, 

Işığı azalmıyor. 

Oysa yetecek gücün: 

Yürek sorunu, yürek! 

Berk oldukça O, 

İlerleyeceksin. 
İyilikle çarptıkça, 
Adın söylenecek. 

Ama yokuş yolun 

Hep dik ve sarp. 

Gözkapakları düşüyor, 
Ayaktabanları parçalanıyor insanın. 

Yapabildiklerin oz belki 

Közün ışığı sanki 

Ama haykırıyor yaşamın; 

Yürek sorunu, yürek! 

* GUMP'İL Cadırbeç, ZEOOŞNIĞH - 88/1, s. 36'dan (Çev. HUWAJJ F.) 
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DENİZ KIZI VE YAŞLI BALIKÇI 

Yaşanır mı bu deniz 

Acıyla yuilkunarak? 

Kıtlığın göz yaşıyla, o. 

yeşerir mi bu ioprak? 

Deniz kızı 
i 
Dişleri kenetliydi gecenin 

kaşları çatık. 

Rüzgar bir of gibi eserken 

en hayâsız sövgülerle karışık. 

Çığlıkları yükselirken işkencenin 

hücrede, 

barajını yıkmış gibi 

cana acıkmış gibi, 

akarken kan seli yedi düvelde, 

milyarlarca dolarla 

atom füzelerinden, 

gizli, büyük rampalara 

tarrılar dikilirken, 

bir yanda insanoğlu 

açlığa diz çöküyordu 

-Lanetleyip çağını- 

mevsimlik çiçek gibi 

döküyordu yaprağını... 

Yörüngede gezinen uydular, 

sevinci gözlemiyordu. 

Uzayı keşfedenler, 

barışın bayrağını dikmeye değil 

yeni formüller bulmak için 

çıktılar aya; 

Çalışırken tarlada, 

çocuğunu öperken, 

sevişirken yatakta, 

kahkahayla gülerken. 

Umulmadık, yaşanası bir anda, 

törensiz, ağlayansız, 

ve geride kalansız, 

ölümü sunmak için insanca. 

Refik ÖZDEMİR 
1984-1985 / İSTANBUL 

Sırında bunca yük, 

bunca silah, çığlık ve acıyla, 

çaresiz bir yetim gibi 

boynu bükük 

uzayın boşluğunda, 

deli divane olmuş 

fir dönüyordu dünya. 

2 

Bir kampta, 

kapanıp kitabını 

hüzünlü bir şiirini mırıldanarak, 

yağladı silahını bir Filistinli: 

"Gelmek olsa bir kez daha dünyaya, 

isterdim yine, 

halkım sürgün oldukça 

doğursun anam beni mülteci kamplarında." 

Gençti, evlenmemişti. 

Üç ay önce ölmüştü anası 
Beyrut sokaklarında 

-paramparça- 

daha öğrenmemişti. 

Ne önemi vardı bunun, 

nice gençleri öldü 

çizmeler altındaki yurdunun. 

Onlara; 

Kum torbaları, analarının dizi, 

makinalı sesleri, sevecen ninnisiydi 

Ortadoğu'nun. 

Aynı gece 

özgürlük, 

ormanlarla kaplı bataklıklarda 

kesmişken kuşlar cıvıltısını, 

çarparken dolunaya 

silahlarin yankısı, 

sevda idi Orta Amerika'da... 

Aynı gece 

Misir'da pramitler, 
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bilmem kaç bininci dolunayın ışığı 

vururken kendilerine; 

"-Firavunlardan bu güne 

değişen bir şey yok, yine!" dedi Sfenks. 

-Yine kervanlarla setalet, 

yine esmer tenlerde, kıvrım kıvrım 

boy veriyor cehalet." 

NİL nehri, 

yorgun argın dalgalarıyla 

taşıyordu yoksul resimlerini, yine. 

Bazen köpürüyor kederinden, 

hırsla çarpıyor engellere. 

Afrika içlerinden 

karışan kan sellerini 

Akdeniz'e döktüğü için 

lanet okuyordu kendisine... 

“sase sa sase ABEEEE 

Aynı gece, 

bunlara karşı 

inanarak, 

çıplak bir hançer gibi 

yanarak, 

dövüşenler de vardı. 

Loş ışıkların gerisinde 

bir dünya, 

umarsız sevişenler de... 

Bir de Karadeniz açıklarında, 

yıldızlar 

ay IŞIĞI, 

uysal dalgalar, 

bir taka, 

bir balıkçı, 

bir denizkızı 

vardı gecede. 

Gecenin kuytusunda 

anlatırlardı. 

4 

Gökyüzü masmavi 

rüzgar ılık, 

deniz sütliman. 

  

  

Bir NUZUT 

bir hüzün veriyor insana 

uzaklaşmak kıyıdan. 

Denizin dibinden bir ses gelir 

ağlamaklı, 

bir ezgi duyulur dokunaklı, 

Duydunuz mu hiç? 

Gördünüz mü hiç Denizkızını? 

O,ne uzun gecelerin yorgunluğunda 

yolunu şaşırttırır gemicilere, 

ne yalan türkü söyler, 

ne almıştır bir yetimin ahını, - 

olitadan kurtulan balıkların, 

zıpkından kaçanların sarmıştır yarasını. 

Ne bir tacı vardır başında 

ne bir inci takmıştır gerdanına, 

belden aşağısı 

pırıl pinli pulludur. 

saçları uzun 

kirpikleri kıvrık, 

gözleri deniz, 

küçücük dudağı 

kaşları keman 

denizkızıdır O, 

ne bir anadan doğmuş, 

ne bir cennetten kovulmuş. 

5 

“-Evlat hiç büyük denizleri oştın mı? 

Gördün mü, ufkun bir çember gibi 

seni sardığını? 

Düşündün mü? 

Aşmak istersen okyanusu 

olmamalı yüreğinde 

kararsızlık ölüm korkusu, 

Fırınada terkedemezsin gemiyi 

ve hep düşünmelisin ileriyi. 

Beni tatlı bir sevdaya iten 

tırınayı yaşıyorum. 

Denizkızına, 

anlattığı ölümlü anılara 

şaşıyorum! İnanıyorum amal 
Belleğim zayıf, 

yaşlıyım. 
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mezara götürmeden duyduklarımı 

aklımda kalanları anlaimalıyım. 

4 , 

Denizkızı dedi ki: 

“-Sizin hiköyeniz; 

Kıtaların çatlayan bir buz gibi 

ayrılmasıyla, 

binlerce yıl yavaş yavaş, yerküreye 

dağılmasıyla, 

iklimin ısınıp tatlılaştığı 

canlıların birbirinden farklılaştığı 

zamanlar, 

denizde doğmanızla 

sürünüp karayı bulmanızla, 

yürüyüp döri ayakla 

sonra doğrulmanızla, 

"ben'liksiz yaşam denen 

cennetten kovulup 

kendinizin farkına varmanızla 

soğuktan donup, 

ateşi bulmanızla başlar. 

Zeka, akıl, ve duygular; 

Ellerinizle sopayı, 

mızrağı ve kamayı, 

karasabanı, 

tekerleği, arabayı yapmanızla 

var oldular. 

İşte o zamanlar insanlar, 
birlikte avlanır, 

eşitçe payloşırlardı. 

Allahsız, sınıfsız, vatansız, 

isimsiz, kaygısız, düşmansız 

yaşarlardı. 

Sonra, 

nedensiz gökgürültüsüne 

çakan şimşeğe, 

sevdikleri canlıların 

ölüp çürümesine, 

akıl erdiremediler... 

Doğayı çözemediler. 

Aya tapındılar: 

Ay tutuldu ay battı. 

  

Güneşe tapındılar: 

Bulutlarla kaplandı. 

Ateşe tapındılar: 

Yağmur yağdı ateş söndü. 
5 

insanoğlu acizdi, 

gözle görülmeyen, 

elle tutulmayan 

güçlü bir yaratan var dediler, 

Ürkek, şaşkın. Her dili lafla yapanın 
ardında, insanlar secdeye geldi; 

Yer küre gibi yuvarlak alınları, 

secdelerde düzeldi... 

7 

"-Oysa denizler, yaşlı balıkçı: 

insan yüreği derin ve geniş, 

bir ana gibi şefkatli ve bereketli, 

bazen ölümün yüzü gibi soğuktur. 

Bil ki: İ 

Çılgın, kanatlanmış dalgaların 

vicdanı, dini, allahı yoktur. 

Her deniz, insan kanıyla karışmıştır. 

ve her insanın kanında bir parça deniz vardır. 

İşte bundandır insan: 

Bir şahlanır 

alçalır, 

bir köpürür 

yükselir, 

bir durur 

bir kudurur, 

vurur da vurur 

hemcinslerini. 

8 

"-Daha kumullarda yosun iken 

denizaltı ormanı, 

bir tek ceset gelmemişken 

henüz denize, 

bir tek olta salmamışken insanlar 

ne bir damla kan, ne acı gördük, 

denizlerin sakinleri ve ben 

alabildiğine özgürlük. 
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9 

"-Burada bir dünya var, 

Karanlık sularında denizin 

gizemli ormanlarında. 

En alımlı, gözel balıklar 

sığlara varmadan yaşıyorlar 

karanlıklarda, 

insandan uzak. 

En güzel türküleri denizkızları söyler 

kardeşçe yaşayarak. 

10 

-Ben denizkızı: 

Yüzyıllardan bu güne yedi denizde 

şarkılar söyledim denizcilere. 

Gece seferlerinde en hüzünlü şarkıları; 

Sevdayı, umudu, ayrılık acısını 

bir de kölelik baladını. 

Dinle! Kulak ver yüreğimin sesine: 

Bu kaçıncı pranga çürüdü ayağımda, 

Çürümeyen çırpınan bu melun yürek 

Koparıldım ülkemden gençlik çağımda, 

Yıllardır her gün öldüm kürek çekerek, 

Unuttum artık yürümeyi, gülmeyi, 

Yüzlerini unultum çocuklarımın, 

Çığlık gibi kulağımda kırbacın sesi, 
5 

İnceden kanı sızar umuflarımın. 

Zincirimin halkasına adını yazdım, 

Uçuşan marılara sorarım seni. 

Mum gibi eridim artık kalmadım. 

Son bir kez yanacağım batarken gemi. 

Dalgalar dile gelmiş gibiydi, 

dolunay tıkadı kulaklarını, 

damladı denize yanaklarından 

balıkçının gözyaşları, 

Devam etti Denizkızı: 

Dalgalara tapar gibi 

bir dua gibi okudu ezgisini: 

"-Dağlar eyl 

Denizaltı dağları! 

Gördüm senin yamaçlarında 

  

batık gemilerin kamarasında 

kürek mahkumlarını. 

Garip değil mi? 

Bir onlar haykırmadı 

canhıraş feryadilarla 

batarken gemi... 

Yeşil ormanları denizde 

son kez gördüler. 

esirlik yıllarında 

ilk kez güldüler. 

Gömüldü acıları meviliklere 

öldüler... 

Belki çok uzaklarda 

bir martı, 

liman köyünde 

o yıkık, buruk evin önünde, 

kalanlara bir selam gibi Ölü 

çırptı kanatlarını, 

"artık unutun-der gibi-acıları." 

il 

"-Hiç güzel anı yok mu Denizkızı?" 

-Ben acıları tanıdım maviliklerde. 

Bana gelen ceseilerde 

özgür, mutlu bir çehre yoktu. 

Hepsinin kaşları çatık 

gözleri donuk donuktu. 

i2 

-Ne insanlar geldi topraktan bana. 

Her yaştan, her sınıftan. 

Kimisinin yağlı göbekleri, 

kimisinin nasırlı elleri. 

Nasırlı eller ağ çeker, 

ağaç yonlar, tütün tartar 

ev yapar, bilirim... 

Dalgaların kızgın 

gökyüzünün dargın olduğu bir gündü 
Karadeniz açıklarında 

teknelerin karartılarını gördüm, 

denizin yüzünde bir suskunluk 

bir telaş, 

ilerlerken takalar yavaş yavaş 

irkildim patlayan silahlarla. 
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Onbeş kişiydiler... 

Dipsiz yeşilliklere 

- birer birer indiler: 

Yaralarından akan kan 
karışırken denizin tuzlu suyuna, 

zıpkın yemiş balıklar gibi çırpındılar, 

ve batık gemi gibi donup kaldılar. 

is 

“-Bir zamanlar yine 

sayısız can almıştı azrail 

Karadeniz'de. 

Kırık dökük Osmanlı gemileri 

çizerken dümen suyunda, 

bir sürgünün kaderini. 

Güzel Çerkes kızları, 

gümüş takımları alınmış gençler 

solgun yüzleriyle, 

bir avuçlarında Kafkas toprağı, 

bir ellerinde kama, 

ağır ağır süzülerek geldiler bana. 

Biliyorum. 

Bir daha atlarıyla 

bu fidan boyu gençler, 

inemezler dağlarından vurguna. 

Biliyorum bir daha, 

bu genç ve güzel kızlar 

mızıka ellerinde, 

gümüş kemerleri 

incecik bellerinde, 

“gidemezler düğüne. 

Şimdi yatıyorlar 

yosunlar arasında sessiz, 

kavgasız ve güneşsiz. 

Bu sürgünde gidenler, 

yani bana gelmeyenler, 

şanslı mıdır bilmiyorum. 

Uğrayıp her gün, ölenlerin yanına, 

kalanlara ağlıyorum... 

4 

-Utanç verici yaşananı, 

çektiğim acıları, 

anlatamasam yaşlı balıkçı sana, 

dökemesem içimi, 

çarpardım kendimi denizde mayınlara 

barça parça olurdum, 

yaşamaktansa. 

Madem tuttun ellerimi, 

madem ki sevdin, 

dinledin madem ki 

yüreğimin sesini. 

“Ben sınırsız denizleri severim. 

En büyük denizler senin gözlerin. 

Yaşamak isterdim maviliğinde, 

Ne yazık ki balıkadam değilim.” 

. dedin bana 

Öyleyse ortak ol acılarıma... 

5 

-Sonra yaşlı balıkçı, 

anlatmaya dilim varmıyor ama 

hiç duymadın demek, 

okumadın, 

Öyleyse söylemem gerek. 

"Kandenizi" olurdu ismi, 

sulansaydı 

öldürülenlerin kanlarıyla denizler. 

Her insan bir hamsi kadar olsaydı, 

bir yıl tutulan balıklar 
kadardı 

ölenler... 

16 

Yaşlı balıkçı şaşkın, 

utanıyor. 

Günbegün yeryüzünde 

İnsan olup didişerek yaşamak, 

Denizkızı'nın anlattıklarını duyarak 

şaşarak, bilmemekten 

utanıyordu. 

  

© KAFDAĞI © 37/40 e ŞUBAT - MAYIS 1990 ©5169



  

  

17 

Balıkçı, 

bakti gözlerine Denizkızı'nın, 

hüzünle karışık bir sevdaydı 

bakışları, 

"-Biz, denizlerden, balıklardan 

başkasını bilmeyiz, düşünmeyiz." dedi. 

"-Ama neden bilmiyorum? 

Her geçen gün daha acı 

daha katı ezip geçer umullari. 

Neden alıp götürür bizden, 

gönlümüzden 

evimizden, 

ekmeğimizden 

bir şeyleri 

zamanın görünmez 

hırsız elleri... 

Neden el sallayarak 

giden yavrularımız, 

“ okul sıralarından a 
tabutla döner geri? 

Neden bileği güçlü gençler 

iş dilenir? 

Şehirde, kasabada, limanda. 

Niçin bakarlar 

öyle garip, 

aç ve çıplak 

tutulan balıklara? 

Acırım. İ 

Uzatırım bir kaç balığı. 

Şaşırırım! 

Sevincin pahası bu mu? 

- Mutluluk bu kadar ucuz mu?" 

Devam etti yaşlı balıkçı: 

"-Bizde geçimdir deniz. 

Biz balıkçılar 

dağa, ormana, toprağa 

denizi değişmeyiz. 

Çocuklanmız takalarda alır adını, 

  

takalarda atar ilk adımını, 

öğrenir balık gibi yüzmeyi 

ağ Örmeyi. | 

Sevdayı denizde tadar, 

denizden öğrenir, 

 ufuksuz, 

SINITSIZ, 

derin sevmeyi. 

Tanrımız denizlere hükmeder, 

esrik, sessiz 

bakarken dalgalara, 

denize, balıklara, takaya 

bir de balıkçılara 

bereket dileniriz. 

Dolarsa ağlarımız 

sevinir, İ 

şarap içeriz kıyılarda gün boyu. 

Dolmazsa, 
tutar nefesimizi - 

uzatırız geceyi 

dönemeyiz 

sarınırız umutlara. 

Hem ekmek kapısı, 

hem tapınak 

hem mezardır bize, 

zamansız YUİİUĞU 

gençlere yanmayız. 

kırılmayız Karadeniz'e. 

Vefalıdır. 

Ak düşen saçlarımızın 

alsa da günbegün koyu rengini, 

boyamamıştır kendi rengiyle, 

halkımın gözlerini. 

8 

-Ama yaşlı balıkçıl 

Nice yalnız adamlar, 

karanlığın koynunda tutup nefeslerini 
kalemi, kitabı okşayan ellerini, 

koyunlarına sokup 
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bana: 

"Deniz bizde onulmayan acıların çölüdür, 

Ulaşılmaz sevdaların. sonsuzluğa baftığı. 

Deniz bizde, ayrılığın beyaz gülüdür, 

Yazgımızın sırıtarak bizlere uzaltığı.” 

şiirini okuyup 

gitiler, 

yağmurların altında bilinmezlere, 

gittiler en mavi, en ufuksuz denizlere. 

19 

-Bir gideni tanımıştım yıllar öncesi. 

Kızıl saçlı, deniz gözlü, 

çırpınan bir yürekti. 

Konuştum uzun Uzun tutunup sandalına, 
çağırdım dünyamıza. 

Balık adam olsa idi benimle gelecekti. 

Gelmedi. 

Ayrılmış "yedi tepeli şehrinden" 

eşinden, memedinden, 

cellatlar olmasa dönecekti. 

Dönmedi. 

Duydum durmuş kalemi, 

yüreği günün birinde. 

Öldü dediler o, ölmedi. 
Yaşıyor sevdalandı bir kere, 

yaşıyor sevdasınca. 

Yaşıyor! 

Sevdası olur insan sevdalanınca! 

  

"-Her şafak vakti deniz, 

bir güneş doğurur. 

Her gün batımında güneş, 

yaşlı ölümcül, girerken 

denizin koyuna 

yineler kendi kendini. 

Ve her batış taşır 

kendi içinde 

yepyeni bir güneşin öğelerini. 

Bak deniz doğuruyor! 

“Bak hırçın bir canavar gibi soluyor! 

Bak güneş doğuyor! 

2l 

Dinledim hasta yatağında 

gün boyu, balıkçıdan Denizkızı'nı : 

Balıkçı, yorgun, titrek ellerini 

uzatıp gösterdi karadenizi, 

son kez kısık gözleriyle baktı. 

Güneş ufukta, girerken 

denizin koynuna, 

yaşlı balıkçı, | 
Denizkızı'ndan, takasından, dalgalardan 

artık uzaktı... 
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VİŞNE 
Kirazın kardeşiyim 
fakat ondan ekşiyim 
o sadece yenir 
başka işe yaramaz 
ondan benim gibi 
komposto, reçel yapılmaz. 

Abrek Aytek ARSLAN 
ilkokul 3. sınıf öğrencisi 
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Sevgili Çocuklar; 

Kafdağ/Çocuk bu sayımızla ikinci 
yaşına basıyor. Bir yıllık dönemde Siz- 
lere bir “Çiçek Bahçesi” oluşturmak için 
söz vermiş ve bu konuda çalışmalarımızı 
yapmıştık. Şimdiye kadar siz sevgili 
küçük okurlarımızdan fazla bir destek 
göremedik. Bunda bizim suçumuz 
büyük, sizleri anlamaya çalıştık fakat 
başaramadık. 

Son zamanlarda az da olsa yeni 
kıpırdanmalar var. Her türlü isteğinize 
cevap vermeye çalıştığımızı bir kez 

  

IFDAĞI / ÇOCUK 

  

  

daha tekrarlayalım ve sözü küçük 
kardeşlerimizin gönderdikleri şiirler ve 
mektuplara bırakalım. Unutmayalım Kaf- 
dağ/Çocuk sizinle var olabilir. 

Hepinize sevgiler. 

Deniz Abla - Zaler Abi 

Adres: 

KAFDAĞI/ÇOCUK 
P.K. 17 Emek-ANKARA 

  

  

ASAL 

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, 
kalbur saman içinde. Develler tellal, pireler bakk- 
al iken... Günlerden bir gün masallar ülkesi Kaf- 
dağı'nın masalsı çocukları bir araya gelmişler. 
Kimileri uzak köylerdenmiş, kimileri yakın. Yaşlısı 
varmış aralarında, gönci varmış, Kadını kızı 
varmış. En yaşlıya göre çocuk denecek yaşta 
olanları bile. 

Yürekliymişler tümü. Gözleri pekmiş. Tek bir 
tutkuları tek bir amaçları varmış: dedelerinin kay- 
betmiş olduğu Ak Kalpağı bulmak. Çünkü 
inanıyorlar ve biliyorlardı ki; Ak Kalpak'tan yok- 
sun oldukları her gün, her saat kendilerinden 
birşeyler alıp götürmüştür, götürecektir. Masallar 
ülkesi Kafdağı'nın masalsı çocukları kendilerini 
tanıyamaz duruma düşeceklerdir. 

And içtiler. Sözler verdiler birbirlerine, kendi 
özlerine. Bulacaklardı Ak Kalpak'ı. Hiçbir şey on- 
ları durduramayacak, hiçbir engel onları 

yıldıramayacaktı: Cinler... kötü ruhlu insanlar... 
sarp kayalar... azgın sular... fırtınalar... 

Bu inanç, bu umut, bu kararlılıkla çıkarlar yola. 

Bilirler yol boyunca kendilerine katılım olacağını. 
Bu katılımın başarıya ulaşmak, Ak Kalpak'a 
kavuşmak için ne kadar önemli, dahası ne kadar 
gerekli olduğunu da... Gerçekten; çok 
geçmeden çoğalırlar iyice, umutları büyür daha 
bir güvenirler kendilerine. Kavuşacaklar Ak Kal- 

pak'a. Yeniden bulacaklar kaybolan değerlerini. 
Ak Kalpak olumsuz her etkenden her 

  

saldırgandan koruyacaktır onları Onlar da ölecek 
ama bir daha ayrılmayacaklardır Ak Kalpak'tan. 

Bu inanç, bu umutla yürürler. Çoğalır yine 
yürürler. Derken engellerle birlikte ve yürüyüş 
kolundan eksilmeler başlar. Kimileri geğit ver- 
mez yalçın dağlar aşılırken, kimileri azgın sularla 
boğuşulurken kaybolurlar. Korkunç fırtınalarla 
sağa-soğa savrulur kimileri. Yırtıcı kuşlara yem 
olanlar, kötü ruhlu insanlarca yanlış yola 
sürüklenenler de olur. 

Kimileri, evet ne yazık ki kimileri de yılarlar bu 
yolculuktan. Özveri, hep özveri isteyen bu 
yürüyüşten. Uzaktaki engeller yakınlaştıkça, 
daha belirgin daha gözle görülür oldukça 
ürkerler gelecekten. Unutmuş görünürler toplu- 
luğa kendi özlerine verdikleri sözleri. Unutulmak 
isteği ile sinerler bir köşeye. Kaçınırlar gözgöze 
gelmekten. Asıl bu kahreder ayakia kalanları, 
yürüyüşü sürdürenleri. 

Güzel olanı sürgünün boy vermesidir. Toplu- 
luğa yeni katılımlar olmakta, yürüyüş kolu uza- 
maktadır. Ve yeni katılanları daha bir bilinçlidir 
yolculuk, yol koşulları konusunda. Biliyorlar bu 
yolun Ak Kalpak'a mutlaka kavuşturacağını. Yine 
biliyorlar ki Ak Kalpak kendilerine olduğu kadar, 
yürüyüşü terkedenlerin çocuklarına da kol kanat 
gerecek, onları olumsuz her etkenden her 
saldırgandan koruyacaktır. 

Ve yürüyüş sürmektedir... sürecektir... 

Meşfeş'u N. 
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BiZ istiyoruz, 
Birimiz, beşimiz değil; 

Hepimiz istiyoruz! 

Biz barış İstiyoruz. 

Dostluk istiyoruz, 

Bizi seven insanlar istiyoruz. 

Bir güneş istiyoruz, 

Işığı hiç sönmesin. 

.Bir ağaç istiyoruz, 

Bizim için meyva versin. 

Bir ormanımız olsun İstiyoruz. 

Ağaçlarında salıncak kuralım. 

Bir tarla İstiyoruz, 

Boydan boya çiçek dikelim. 

Kocaman bir araba istiyoruz. 

Bize dünyayı gezdirsin. 

Öyle büyük olsun ki arabamız, 

İçerisine bütün kardeşlerimizi bindirelim. 

Dünyadaki bütün kardeşlerimizi istiyoruz. 
Küçük büyük, çirkin güzel, hepsi gelsin. 

Bir daha ayrıımamak üzere, 

Kalplerimiz kenetlensin!... 

BİZ İstiyoruz, 

Birbirimiz, beşimiz değil 

Hepimiz istiyoruz!... 

Derya AYDOĞAN 

Ortaokul 1. Sınıf 
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KÜÇÜK KARDEŞLERİMİZİN A.K.K. 
K.D. YÖNETİM KURULUNA VERDİKLE- 
Rİ VE KAFDAĞI'NDA YAYINLANMASINI 
İSTEDİKLERİ DİLEKÇELERİ 

Değerli Büyüklerimiz; 
Biz minikler olarak bazı Maltepe Gecelerinin 

bize yönelik olmasını istiyoruz. Yani sunucu min- 
ik, oyuncu minik, tiyatrocu minik ve benzeri 
görevler miniklere verilirse memnun oluruz. 
Çünkü Maliepe Gecelerinde bazı yarışmalar 
oluyor. Bu yarışmalar bizim ilgimizi çekiyor ve * 
katılmak istiyoruz. Ama katılamıyoruz. 

Bunlara örnek verirsek sayfalara sığmaz. 
Onun için bu durumlara tahmin edeceğiniz gibi 
canımız sıkılıyor. Biz küçükler böyle bir karara 

KAFDAĞI / ÇOCUK E 

  

vardık. Eğer saygıdeğer büyüklerimiz bu 
önerilerimizi onaylarsa çok mutlu oluruz. 
Teşekkürler... Saygılarımızla... Şimdiden ilginize 
teşekkür ederiz... 

Minikler Ekibi Üyeleri 
Cankat Gış 
Nart Kanşai 
Perit Kuban Yançatoral 
Siril Ünal 
Guşef Yançatoral 

NOT: Yeni yapılan dernek binasında bi- 
zede bir salon ayrılmasını ve bu salona minikler 
ekibinden ve hocalarımızdan başka kimsenin gir- 
memesini İstiyoruz. 

  

  

Sayın Kafdağı sı Dergisi 
Yöneticileri; < 

Ben Kafdağı Dergisinin "Çocuk 
Köşesi"nin minik bir okuruyum. Bu 
mektubu yazmanın sebebi ise bu 
köşede bazı yenilikler istememdir. 
İstediğim yeniliklerin başlıcaları 
şunlardır: 

  

I) Bu köşede şiir ve bilgi 
yarışmaları yapılmasını arzuluyo- 
rum. 

2) Arkadaşlarımın resim yap- 
masını ve çocuk köşesine gön- 
derilen bu resimlerin 1. - 2. - 5. 
olarak seçilmesini rica ediyorum. 

Bu isteklerimi ve arzularımı der- 
ginizin çocuk köşesinde görmek 
bana mutluluk verecektir. İstek- 

  

   AFK 
Neden buraya gelmişiz? 

“Nasıl orayı terketmişiz? 
Niye ayrılığı seçmişiz? 

Kafkasyalı çocuklar. 

Geldik buraya sonunda, 

Ama ne sorunlarla, 

Dağılan dostluklarla, 

Geride kalan Kafkasya'yla. 

şırıl şırıl akcın sular, 

Cil cmil öten kuşlar, 

Mutlu yaşayan insanlar, 

Kafkasya'dadır çocuklar. 

  

lerimi kabuk etmenizi diliyor, e | 
saygılar sunuyorum Birlik olup insanlar, 

| o Dönsünler yurtlarına. 
Nefin HUVAJ Kucaklaşıp vatanla, 

Kalsınlar Kafkasya'da... 

8. Cadde İ 

84. Sokak No: 5/4 HUVAJ NEJAN 
Lâle Apt. Yaş: 13 
06510 Emek - ANKARA 

© KAFDAĞI e 37/40 e ŞUBAT - MAYIS 1990 ©5706



  
  

  

Kurt, Ayı, Kaplan, Domuz ve Tilki birlikte 
yürürlerken yolun üzerinde ölü bir at, başında 
da onu yiyen bir kedi gördüler. 

- Aman aman! Bu büyüklükteki bir ot 
öldürüp yiyen bizi de bırakmaz, diyerek du- 
rakladılar. , 

Kurnaz tilki hemen düşüncesini söyledi: 
"Arkadaşlar kötü bir durumla karşı karşıya 
geldik, bir yalan söyleyelim yoksa bu 
gördüğümüz kedi bizi 
Herkes korkudan sus pus olmuştu. 

- Niçin cevap vermiyorsunuz! Öyle ise şu 
fikrime ne dersiniz? Küçük kediyi getirip şu 
ağacın gölgesinde ağırlayalım, diyerek Tilki 
arkadaşlarını ağacın gölgesine oturttu. 

- Ey Kurt sen bu davete nasıl bir katkıda 
bulunabilirsin? Diye Kurda sordu. 

- Ben eti-budu yerinde iyi bir kuzu getiri- 
rim dedi, Kurt. 

- Sen ne getirirsin Domuz kardeş? dedi 
Tilki. 

- Odun toplanm. 

- Ey kaplan kardeş senin ne gibi bir fay- 
dan dokunabilir? 

- Ben ne yapıp yapıp soğan ve tuzu bul- 
maya çalışacağım dedi. 

Hep bir ağızdan 

- Peki sen ne yapacaksın Tilki kardeş? 
diye sordular diğerleri. 

- Ben de yemek hazır olunca gidip kediyi 
davetedeceğim dedi Tilki. 

Ayıya birşey sormakta kararsız kaldılar. 
Kendisi de hiç sesini çıkarmıyordu. 

Herkes işinin peşine düştü ve kim ne ge- 
tiimeye söz verdiyse onu getirdi. 

- O zamana kadar bir şey demeden 
oturan Ayı homurdanarak ağacın tepesine 
çıktı. 

de mahveder." 

- Kedi beni görmese daha iyi olur. O 
yüzden şuraya bir kuyu kazıp içine yata- 
cağım. Üzerime ağaç yapraklarını örterek 
beni saklarsanız çok memnun olurum" dedi, 
Domuz da. 

Toprağı kazıyıp Domuzu içine yatırdılar ve 
üzerine de eiraftan çalı Çırpı Toplayarak 
örtlüler. 

- Bende görünmesem iyi olur, ormana 
gidiyorum, diye Kurtta oradan ayrıldı. 

- O bana hiçbirşey yapamaz, diye Kar- 
plan hemen yanındaki külün içine uzandı. 

Kumaz Tilki de Kediyi getirmek için yola 
koyuldu. Oraya yetişince... 

- Haydi şirin şey sana. bir ziyafet 
hazırladık. Misafirimiz olmanı istiyoruz... SO- 
franın Üzeri kaynamış et ve p'asie ile tıklım 
tıklım doluydu. Tilki küçük kediyi sofraya 
oturttu. Kendiside oturdu. Etin en semiz en 
tatlı yerlerini ona uzatarak ağırlamaya 
başladı. Kedi bir kaç lokma aldığı sırada Do- 
muz korkusundan kuyruğunu salladı. Küçük 
kedi onun kuyruğunu fare zannederek 
üzerine atlayınca Domuzu korkutarak 
kaçmasına neden oldu. Domuz kalkınca 
küçük kedinin neredeyse ödü patlayacaktı. 
Hemen ağaca tırmanmaya başladı. Ağacın 
üzerine saklanan Ayı da Kedinin kendisini 
yemek için ağaca çıktığını zannederek 
aşağı atladı ve ölümüne yol açtı. Bunu gören 
domuz korkudan ormana doğru Kaçarak 
gözden kayboldu. 

Kurnaz Tilkinin bütün olan bitenden haberi 
olduğu için ve Kedinin gerçekten de zannet- 
tikleri kadar güçlü olmadığını bildiği için onu 
çıktığı ağaçtan aşağı indirerek yemek 
pişirmek için yaktıkları ateşe attı. 

Zavallı kedi orası burası pişmiş halde güç 
bela ateşten kurtularak ormana doğru kaçtı. 
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Değerli Okuyucu; 
Yaptığımız iki Kafdağı değerlendirme top- 

lantısı ve elimize ulaşan Kafdağı değerlendirme 
anket sonuçlarına göre gelen tepkilerden bir 
bölümü de KAFDAĞI'nın haber konusuna de- 
vam etmesi ve hatta mümkün ise bir ay gibi daha 
kısa aralıklarda haber yayını (gazete) çıkartılması 
istemi idi. Şu anki kısıtlı koşullarımızda; (birçok 
dernek çalışanlarımızın çok önemli haberlerini 
bile, yetişemediğimiz için yeterli düzeyde 
yansıtamadık.) bir ay gibi bir sürede ayrı bir haber 
gazetesi çıkariamayacağımız için "HABER" 
bölümünü daha yoğun katılımlarınızla geliştire- 
rek sürdürmeye çalışacağız. Bu düşünceyle ha- 
reket ederek zaman kaybından dolayı 

  

  

güncelliğini yitiren "KAFDAĞI HABER" 
bölümünü daha cazip kılmak istedik. 

Sizlerden isteğimiz; Toplumumuzla ilgili her 
türlü sosyal, kültürel, sanatsal vs. gibi güncel ha- 
berlerin tarihli ve doğru bir biçimde elimize 
ulaşmasını sağlamak. Son bir yıllık yayın 
dönemimizde böyle çalışan duyarlı arka- 
daşlarımız ve derneklerimiz oldu. İlgilerinden do- 
layı teşekkür eder, duyarlı insanlarımızın 
çoğalmasını dileriz. 

Ayrıca şu an elimizde kısa haber yazıları bulu- 
nan Gunekho K. ÖZBAY'a teşekkür ederiz. 

Duğ İ. 

  

  

İzmir Kafkas Folklor ve Sanat Derneği'nin tiyatro 
çalışmalarıyla başlayan Dernek Haberleri'ne 
geçmeden önce iki konuya dikkat çekmek istiyoruz. 

Bilindiği gibi Kafdağı'nın amaçlarından biri de Ku- 
zey Kafkasya Kültür Derneklerimizi ve çalışmalarını, 
gerek önceden planlama aşamasında ve gerekse 
gerçekleştirildikten sonra daha geniş boyutlarıyla 
yansıtmak ve tanıtmak. Böylece Derneklerimizle kitle 
tabanı arasındaki diyalogun ve etkileşimin artmasına 
yardımcı olmak. Bu konuda bugüne kadar elimizden 
geleni yapmaya çalıştığımızı söyleyebiliriz. Ama ne 

varki yine de arzulanan düzeye ulaşamadığımız bir 
gerçek. Bunda; gerek Derginin iki ay gibi uzun 

sayılabilecek bir periyotta yayımlanması, gerek bu 

periyotta bile zamanında basılıp okuyucuya 
ulaştırılamaması, gerekse derneklerimizin Kafdağı'na 
katkılarının yetersizliği, kendilerini ve çalışmalarını 
tanıtma konusuna yeterince önem vermemeleri gibi 

birçok neden etken olmaktadır. 

Gönül isterki Derneklerimiz, çalışma programlarını 
ve gerçekleştirdikleri faaliyetleri, geniş birer 
değerlendirmeyi de içerecek biçimde kaleme alıp za- 
manında Dergimize ulaştırsınlar, her dernek, her 

sayımızda bu tür çalışmalarıyla yer alsın. 

Kafdağı olarak, derneklerimize, sanki kendilerine 
birer bölüm ayrılmışcasına her sayımızda yer ver- 

meye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak 
isteriz. 

Öte yandan Ankara'da yapımı sürdürülen Kafkas 
Kültür merkezi inşaatının henüz tamamlanamamış, 
çatısının örtülememiş olması hepimiz için üzücü, 
düşündürücü ve hatta toplumumuz adına neredeyse 
utanç verici duruma gelmiştir. Bu konuda Ankara Ku- 
zey Kafkasya Kültür Derneği Yönetim Kurulu, tüm 
üye ve hemşehrilerimize bir çağrı yazısı göndermiş 
olup bu yazı Dergimizin 88. sayfasında aynen 
yayımlanmıştır. 

Kültürümüzün yaşatılması, korunup geliştirilmesi 
amacıyla yürütülen çabalara, bu çabalara katılan ve 
katılacak olan çocuklarımıza sağlıklı ve güvenli bir 

çalışma ortamı sağlayacağını umduğumuz, Kafkas 

Kültürünün yaşandığı bir ortam oluşturacağına inan- 
dığımız bu Kafkas kültür merkezi inşaatının tamam- 

lanıp bir an önce hizmete sunulabilmesi için her türlü 
yardım ve desteklerinizi, konuya ilişkin görüş ve 
önerilerinizi bekliyoruz. 

Bu arada inşaata başlanmasından bu 
yana katkıda bulunan hemşehrilerimizi ve 
katkılarını gelecek sayımızdan itibaren 
duyurmaya başlayacağımızı da belirtmek 
isteriz. 

Unutmamak gerekir ki, ulusal ve toplumsal so- 
rumluluk duygusu ile yapılan hiçbir şey unutulmaya- 
caktır. 
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Kıymetli Hemşehrilerim; 

İzmir Kafkas Folklor ve Sanat Derneği Tiyatro 
Komisyonunca hazırlanmış bir oyun izleyeceksi- 
niz. Sanata ve derneğe gönül vermiş İzmir'li 
gençlerimizi, bu uzun oyunu sahnelemeyi 
başardıkları için kutluyor, sizlere ve misafirlerimize, 
derneğimiz adına hoşgeldiniz diyorum. 

Değerli Hemşehrilerim; 

Bu tiyatro nedeniyle bir araya gelmişken, Der- 
neksel ve toplumsal faaliyetler hakkında, bir kaç 
söz söylemek isterim. 

Geçtiğimiz yıl, bütün dünyada ve bilhassa 
doğu bloku ülkelerinde büyük değişimler oldu. 
Sovyetler Birliği ve müttefiklerinde esen Glas- 
nosi, Perestroika ve demokratikleşme rüzgârı bu 
ülkelerde temel değişiklikler yarattı. Siyasi ve 
ekonomik alanlardaki bu yeniden yapılanma hare- 
keti, bütün dünyada soğuk savaş dönemini sona 
erdirirken, ülkemiz Türkiye'nin ve Türk halkının da, 
yakın büyük komşusuna karşı bakış ve ilişkileri 
değişti. Gorbaçov'la gelen ve bütün dünyayı sa- 
ran dostluk ve barış rüzgârları, Türkiye'deki 
Çerkesler'in Sovyetler Birliği'ne ve anayurtları Ku- 
zey Kafkasya'ya, daha sıcak ve güvenli duygularla 
bakmalarını sağladı. 

Çarlık döneminde ülkelerinden koparılan ve 
dünyaya dağılan Çerkeslerin; anayurtlarıyla 
ilişkilerinin sağlanması, gerçekleşen karşılıklı ziya- 
retler, ve "orada gidenlere gösterilen çok sıcak 
hüsnükabul" ordan gelenlere de, "buradaki 
kardeşlerince gösterilen ilginin çokluğu", bütün 
dünya Çerkeslerinin kalplerinde yeni umutların fi- 
izlenmesine sebeb oldu. 

1864'den 1969'a kadar, anayurtla kopuk olan 
dialog ve iletişimsizlik, orada insanımızın hiç kal- 
madığı izlenimi veriyordu. Onların da bizler 
hakkında hiçbir bilgileri yoktu. 

1969'da anayurttan Düzce'ye bir Coğrafya 
Profesörü geldi. Böylece aramızdaki karanlık 
perde aralanmış ve ilk defa karşılıklı ziyaretlerle 
tanışma, tanıma ve görüşme imkânı açılmış oldu. 

Bu perdeyi bize açan Pr. 
şükranlarımı sunmadan geçemiyeceğim. 

Rauf Borey'e 

Değerli Hemşehrilerim; 

1989'da "125. Yıl Kültür Haftası" düzenli- 
“ yeceğimizi, Katdağı Dergisi'nden okuyan, veya 

okuyanlardan duyan başka ülkelerdeki 
kardeşlerimizden, Kültür Haftamıza katılanlar oldu. 
Onlar ülkelerine dönünce, çeşiili toplantılarla bu- 
rada gördüklerini anlatmışlar. Bize gelen haber- 
lerden; Maykop Radyosundan, Çepaye Murat ve 
Şhalağo Abu izlenimlerini uzun uzun anlatmışlar. 
Huwaj Muhammed'e Nalçık'ta çeşitli yerlerde bura- 
da gördüklerini naklettirmişler. Suriye ve Ürdün'- 
den aldığımız haberlerden onlar da, burada 
gördüklerini çeşitli vesilelerle ve olanca sıcaklığıyla 
anlatmışlar. Bu faaliyetlerin uzantısı ilk haber ola- 
rak; ülkemize Dağıstan'daki Lezginka adlı ünlü 
folklor gurubu ile Kabardey-Balkar'daki Kabardin- 
ka adlı folklor ve müzik gurubu, devletimizin iz- 
niyle gelmek istediklerini bildirdiler. 

Görüldüğü gibi, dünyadaki Çerkesler birbirini 
tanımak, folklor-sanat ve kültür alanlarında iletişim 
içerisinde olmak istiyorlar. İnanıyorum ki bunu, en 
az onlar kadar önemli olan ekonomik alandaki 
işbirliği de izleyecektir. 

Kimbilir, çok süratli değişimlerin yaşandığı Sov- 
yetler Birliği'nden, Çarlık devrinde günahsız yere 
ülkelerinden çıkarılan insanlar için, haklarının iade 

edileceğine dair bir ses de gelebilir. 

Elbette dünya, iyiye ve güzele doğru giderk- 
en; Çerkes toplumunun da, geleceğini ve 
kültürünü karartan geceler bitecek, ümitler vade- 
den aydınlık yarınlar bizi de kucaklıyacaktır. Bunun 
belirtilerini; Çeçen-İnguş'ta, Kabardey-Balkar'da, 
Adıgey'deki insanlarımızın sıcak davranışlarında ve 
ilgilerinde gördük ve anayurt dışındaki insanlarla il- 
gili toplantılar düzenlenip güzel duygularla 
anıldığımıza şahit olduk. 

En tabii insan haklarından olan kültürün 
yaşatılması ve parçalanmış ailelerin birleştirilmeleri 
gibi kutsal amaçlar için, ilgili ülkelerin ve insanların 
anlayış göstereceklerine inanıyorum. 
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Saygıdeğer Hemşehrilerim; 

Sizlere söz etimek istediğim bir haber de, 
İsrail posi a idaresinin, Çerkesler'i simgeleyen 
güzel bir motifle "İsrail'deki K çikesi er" ibaresini 
taşıyan Di b r Dul bastırmış olmasıdır 

Megmişince Çerkesler'e benzer bir 
dağılmışlığı asırlarca yaşıyan ve bunun ne de- 
mek olduğunu iyi bilen İsrail'in, içerisindeki 3000 
kadar Çerkes toplayan iki köye; her türlü kültürel 
serbesiliği tanıması, kendi dilleriyle eğim i imkanı 
vermesi, ve o küçük topluluk i 
bastırmasını, Filistinlilere karşı yapı lan baskıları 

çin bu pulu! 

  

a BİĞİR. umumun enn 

tasvip eimememize rağmen" sempatiyle ve 
şükranla karşılıyoruz. 

Değerli Hemşehrilerim; 

Bir kültürü yaşatmak ve geliştirmek, o kültürü 
yaratan topluma sahip çıkmakla mümkündür. 
Güzel külürümüze ve toplumumuza sahip 
çıkmak ise sizlerin ve hepimizin en kuisai 
görevidir. 

Bu vesile ile, bu işe gönül ve emek veren 
herkesi ve hepinizi saygıyla selâmlıyorum. 

A. Arı 

    

  

Kaynana İstemeyen Mahalle 
Üzerine 

17 Mart 1990 Cumartesi akşamı, İzmir 
Kafkas Folklor ve Sanat Derneği Tiyatro 
Grubu çalışanlarının hazırladığı, Ut Bor- 
is'in "Kaynana İstemeyen Mahalle" adlı oyu- 
nu AnkaraAltındağ Kültür Merkezi salonun- 
da kalabalık bir seyirci kitlesi önünde 
sergilendi. Aynı oyun 18 Mart 1990 Pazar 
günü de, Düzce'de sergilendi. 

Çevirisini İbrahim Çetaw'ın yaptığı 
“Kaynana İştemeyen Mahalle" adlı oyun 
daha önce A.K.K.K.D. Tiyatro Grubunca 
çalışılmış, teknik olanaksızlıklar ve kadro 
yetersizliği nedeniyle sahnelenememişti. 
Daha sonra Eskişehir Kafkas Kültür Derneği 
Tiyatro çalışanlarının uzun bir çalışma 
döneminden sonra Eskişehir'de sergilediği 
oyunu bir kez de İzmir'li amatör tiyatrocu ar- 
kadaşlarımızdan izledik. 

Oyunda söz edilen zaman ve mekan, 
bugünkü Kafkasya, oyunun genel teması, 

eski bir Nart geleneğinin günümüz 
koşullarında uygulanmaya kalkıldığında 
yaşanabilecek problemler. Oyunun türü, ko- 
medi.Temanın ele alınışı, Nart Destan- 
İarındaki mitolojik kahramanların torunları 
olduğu varsayılan insanların gelenekleri ken- 
di dilediklerince kullanmaya kalktıklarında 
içine düştükleri durum ve olumsuzlukların 
eleştirel bir bakış açısıyla işlenişidir. 

Bu açıklamalardan sonra oyunu kendi 
koşullarında değerlendirmeye kalktığımızda 
başarılı bir yapıt olduğunu söyleyebiliriz. 
Aynı doğrultuda oyunu sahneleyen oyuncu 
grubunun ve yönetmenin oyunu yorumlayışı 
az önce yaptığımız açıklamalar ışığında oyu- 
nu baştan sona anlama bütünlüğünü yitirm- 
eden izlenebilir olarak sergilediler. 

Oyun yazılırken hitap edilen kültür ortamı 
bugünkü Sovyetler Birliği'nde yaşayan Ku- 
zey Kafkasya halkı olmasına rağmen yapılan 
yorumla Türkiye'de yaşayan Kuzey Kafkas- 
yalı halk tarafından daha rahat anlaşılabilir 
kılarken aynı zamanda oyunun genel akışına 
renk kattığını söyleyebiliriz. 
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İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği Mayıs ayi 
içerisinde çeşitli cikinliklerde bulundu. 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği'nin başlatmayı 
düşündüğü, Kültür-Eğitim Dizisi'nin ilk kitabı 

yayınlanarak bu kitapta, Abhazya'da Kültür ve 
Yaşam ile Çerkes Halik Oyunlarına yer verildi. 
Yayınlanması düşünülen 2. kitabın konusunun ise, 

"Kuzey Kafkasya'da Diller” olarak belirlendiği bildi- 

rildi. 
İstanbul'da gelenekselleşmeye başlayan aylık, 

Kültür-Eğlence Gecesi ise 5. ayın 2. Cuma'sı, 11 
Mayıs akşamı Neşe Düğün Salonunda yapıldı. 
Düzenlenen gecenin özelliği genç Çeçen arkadaşlar 

tarafından organize edilmesi idi. 

12 Mayıs Cumartesi günü dernek lokalinde, 

> 

“Ruzey Kafkasyalılar ve Ekonomi" konulu bir de 

söyleşi düzenlendiğini öğrendik. 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği bu yıl da 19 
Mayıs Pikniği'ni, Belgrat Ormanları'nda düzenledi. 
Pikniğe, İstanbul'da bulunan çok sayıda 
hemşehrilerimizin katılımı oldu ve neşeli bir gün 

geçirmeleri sağlandı. 

26 Mayıs Cumartesi akşamı, dernek lokalinde, 

Sayın Erol Kılıç tarafından "Abhazya'daki olayların 
nedenleri ve sonuçları" konulu konferans sunuldu. 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Halk Oyuinları 
Topluluğu'nun çalışmalarının Haziran ayı başlarında 
sunulacağı ve Kafkas Halk Oyunları Gecesi'nin dave- 
tiyelerinin de demek binasından temin edilebileceğini 

bildirdi. 

  

  

İZMİR KAFKAS FOLKLOR VE SANAT DERNEĞİ 

30.4.1990 tarihli duyurularında Olağan Genel 
Kurul haberlerini iletmişlerdir. 

İzmir Kafkas Folklor ve Sanat Derneği Yönetim 
Kurulu'nun konuya ilişkin duyurusu ve yeni seçilen 
yönetim kurulu şöyledir: 

I Nisan 1990 tarihinde demeğimizin Olağan Ge- 
nel Kurulu yapılmıştır. 229 üyemiz olmasına 

rağmen Genel Kurulumuza 45 üyemiz katılmıştır. 
Yılda bir defaya mahsus ve tüm üyelerin asli görevi 
olan Genel Kurula katılmak dahi duyarlı olduğunu 
düşündüğümüz hemşehrilerimize ağır bir yük gibi 
gelmiştir. Hepimizi gerçekten üzen ve düşündüren bu 

duruma rağmen derneğimizin yeni faaliyet dönemi 
için kadrolar oluşturulmuştur. Dileriz bundan sonra 
tüm hemşehrilerimiz ve üyelerimiz halkımız için ge- 

rekli olan duyarlılığı gösterebilsinler. Varlığımızı 
sürdürebilmemiz için elbirliği ile çalışmak zorun- 

dayız. Tüm hemşehrilerimiz bu sorumluluğu taşıyor 
iseler derneğimizin üstlendiği görevleri yerine getir- 
mesine katkıda bulunmak zorundadırlar. Dernek faa- 
liyetlerinin ağır sorumlulukları gerektirdiğini hepi- 
miz biliyoruz. Bu yükü taşıyacak insan sayısının 
sürekli aynı kalması üretkenliği azaltacaktır. Bu ne- 
denle sorumluluk taşıyan herkesin olaya katkıda bu- 

lunması daha kısa sürelerde daha uzun mesafeler kate- 
dilmesini sağlayacaktır. Her zaman olduğu gibi şu 

anda da çağrımızı yineliyoruz ve duyarlı tüm Kuzey 
Kafkasyalıları dernek çatısı altında işbirliğine ve pay- 

laşmaya çağırıyoruz. 

Çağrımızın karşılıksız kalmaması umuduyla 
saygılar sunarız. 

NOT: 6 Mayıs 1990 Pazar günü Arıkbaşı köyünde 
Kır Gezisi düzenlenmiştir, Geziye aileler ile birlikte gidile- 
cektir. Otobüsler Saat: 8.00'de (Sabah Konak Maksim Gaz- 

ımosunun arkasından hareket edecektir. 
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YÖNETİM YÖNETİM 
KURULU (ASİL) (oOKURULU (YEDEK) 
Mustafa KUŞKAN Kamil USLU 
Necdet TÜRKAY Nurullah YILMAZ 
Derya ÖZTÜRK İlhan KARABEKİROĞLU 
Nesrin UTKU Erkan YALÇIN 
Fuat AYDEMİR Ufuk BAYSAN 

DENETLEME DENETLEME 
KURULU (ASİL) Oo KURULU (YEDEK) 
Mahmut AYDEMİR (O Nalan ÖZTÜRK 
Selami DAĞTEKİN Melek ŞİMŞEK 
İsmail DOĞAN Gupse AYDEMİR 

ONUR KURULU 

Mahmut AYDEMİR Miyase ÖZTÜRK 

Fikret DOGAN... | İbrahim Abbas ŞEN 
Mithat KARABEKİROGLU o Bahri KARAKAŞ 

Kemalettin BAYSAN Fuat OKTAY 

Cevdet ASLAN Emin SÖNMEZER 
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BURSA KUZEY KAFKAS 
KULTUR DERNEGİ 

Dernek Genel Kurulu 15/04/1990 tarihinde yapılmış 
olup sonuçlar aşağıdaki şekilde olmuştur. Yeni 
Yönetim Kurulu'na başarılar dileriz. 

Yönetim Kurulu 
Şamil JANE (Başkan) 
Zeki ÇELİK (Başkan Yrd.) 
Levent AYTEKİN (Sekreter) 
Erdoğan TEKİR (Muhasip) 
Tülin SARIBAY (Üye) 
Cemal POLAT (Üye) 
Ferit GÜLEÇ (Üye) 

Onur Kurulu 
İran UÇAR 
Asri SAĞIM 
Namık SARIGÜL 
Yusuf Z. SİREN 
Mehmet AYDIN 

Denetleme Kurulu 
Ömer ÖZEN 
Harun FİDANOĞLU 
Nesrin ŞENER 

Bursa Kuzey Kafkas Kültür Derneği, 4 Mayıs 1990 
Cuma günü akşam METRO DÜĞÜN SALONUNDA Ha- 
luj gecesi düzenlenmiştir. 

DÜZCE KAFKAS KÜLTÜR 
DERNEGİ 

29 Nisan 1990 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Ku- 
rul sonuçları aşağıdaki gibi olmuştur. Yeni Yönetim 
Kurulu'na başarılar dileriz. 

Yönetim Kurulu (Asil) 
Şefik CEYLAN (Başkan) 
Kemal SEZGİN (Sekreter) 
Şamil TURAN (Sayman) 
Kamer YÖRÜKER 
Yücel ERMEMİŞ 
İlhan ÇOŞKUN 
Erdal ÖZMEÇ 

Yönetim Kurulu (Yedek) 
Altan AYDIN 
Sinan KUBİLAY 
Derya TAYMAZ 
Selim ARSLAN 
Zafer ALTINIŞIK 
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Denetleme Kurulu (Asil) 

Emrullah KAP 

Musa TEK 

Avni ARSLAN 

Denetleme Kurulu (Yedek) 

Kenan ÖZTÜRKOĞLU 
Süleyman S. YILMAZOĞLU 

Onur Kurulu 

İzzet AYDEMİR 
Hikmet NEĞUÇ 

Mustafa KAVAKLI 

Sermet ŞHABE 

a a 

DENİZLİ KUZEY KAFKAS 
KÜLTÜR DERNEĞİ 

Denizli'de yıllardan beri gündemde olan dernek kurma 
çalışmaları 8.11.1989 tarihi ile resmiyete kavuşmuş 
olup, derneğin ilk genel kurul toplantısı 25.03.1990 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulda görev 
dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır Görev alan ar- 
kadaşları kutlarız. 

    

  

Yönetim Kurulu 

Osman Nuri AYKOL 

Cumhur SELEK 

Mahmut TOK 

Muharrem İPEK 
Abdurrahman ALTAN 

Şeref AN 

Seyfi ACAR 

Denetleme Kurulu 

Nihat AKYOL 

Kenan AN 

Muzaffer SELEK 

Bekir AKYOL 

Ahmet SUVAY 

Remzi ŞANLISOY 

Onur Kurulu 

Hikmet BAKAN 

Nuri AL 

Hikmet GENÇ 

NOT: KARAMÜRSEL Fevziye Köyü Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği yararına düzenlenen 1. Kafkas 
Şenliği 26 Mayıs 1990 Cumartesi günü, 27 Mayıs 1990 Pazar günü ise ödüllü güreş karşılaşmaları yapılacaktır. 
Ödüller 1.550.000 Lira ile 145 bin Lira arasında değişmektedir. 
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Kuzey Kafkas Kültür Derneklerine bir yenisi 
daha eklendi. Konya'da bir grup büyüğün 
öncülüğünde Kuzey Kafkasya Kültür Derneği , 
kuruldu. Dernek kurucuları ilk toplantılarını 12 
Mayıs 1990 tarihinde yaptı. Dernek Başkanı 
Musa ÖZ toplantının açılışında şunları söyledi: 

"Yaşlılar gençler elele vererek, ortak çalışarak 
derneği kurdular. Birlik ve beraberliğimiz için bir 
araya geldik. Bu kültür evi tüm Kuzey Kafkas- 
yalı'larındır. Burada sorunlarımızı tartışıp çözüm 
yollarını bulacağız. Geleneksel kültür 
değerlerimizi yaşatacağız. Bu dernek sayesinde 
acı ve tatlı günlerimizi paylaşacağız. Dostluk 
ilişkilerimizi geliştireceğiz. Konya'lı 
hemşehrilerimizden ilgi ve yardım bekliyoruz." 

Bu konuşmadan sonra Ankara'dan konuk ol- 
arak gelen S. Yançatoral, Ankara K.K.K.D. 
Yönetim Kurulu adına, Konya'da kurulan der- 
nekten ötürü kurucuları tebrik etti, başarılar dile- 
di. 

Derneğin kurucuları şu kişilerden teşkil edil- 
miştir. 

H. Musa ÖZ 

Kazım ÖZLÜ 

Ali YILMAZ 

Satılmış BÖREKCİ 

Yusuf ÖZDEMİRKAN 

Önder YILMAZ 

Mehdi DEMİR 

Dernek: Kürkcü Mah. Ahavayn Sok 1/2'de 
faaliyetini sürdürecektir. 

KAFDAĞI yeni dernek kurucularını tebrik 
eder, çalışmalarında başarılar diler. 

13 Mayıs 1990 Pazar günü Uzuntarla köyü 
Kaikas Kültür ve Dayanışma Derneği adına 
düzenlenen at yarışları ve 1. Uzuntarla Kafkas 
Sanat ve Kültür Şenlikleri yapıldı. Kuzey Kafkas- 
yalılar'ın yoğun olarak yaşadıkları bölgelerden de 
konukların katıldığı şenlik büyük ilgi gördü. Bu 
güzel organizasyonu gerçekleştiren Uzuntarla'lı 
hemşehrilerimizi ve emeği geçen herkesi 
yürekten kutluyor gelecekie daha güzel 
şenlikler diliyoruz. 

KAFDAĞI 

  

İki ayda bir çıkan "HABER BÜLTENİ" Ocak- 
Şubat 1990 ve Mart-Nisan 1990 tarihli iki sayı 
yayınlanmış durumda. Bu güzel çalışmanın 
içeriği ağırlıklı olarak habere dayanıyor. Bunun 
yanında Araştırma, İnceleme, Aktüalite, Şiir ve 
Yorumlara da yer veriliyor. Diğer Kültür Dernek- 
İleri'nin de böyle güzel çalışmalarla hemşeh- 
rilerine ulaşmalarını diler "HABER BÜLTENİ" 
çalışanlarını yürekten kutlarız. 

KAFDAĞI 

  

e KAFDAĞI e 37/40 e ŞUBAT - MAYIS 1990 © 656



  

  

  

Abhazya'nın başkeni takımı olan Dinamo 
Sukhumi futbol takımı, Ankaragücü genç futbol 
takımı ile özel bir maç yapmak üzere, Ankara'ya 

geldi. 17 Şubat'da yapılan maçtan 3-9 galip 
ayrılan takımın tutbolcuları ile görüşme isteğimizi, 

bir sonraki maçı izlemek istemeleri üzerine 
gerçekleştiremedik. Onlarla mutlaka görüşmek 
istediğimiz için, akşam kaldıkları otel olan Bulvar 
Palas'a gittik. İçeri girdiğimizde futbolcular 
henüz uyuyorlardı. Yöneticilerse otelin lobi- 
sinde oraya gelen diğer hemşerilerimizle 
görüşüyorlardı. 

Selam verip oturduk. Aramızda Apsuwaca'yı 
bilen sadece bir arkadaşımız vardı, bu yüzden 
anlaşmakta ilk zamanlar, biraz güçlük çektik. 
Ancak sonra Apsuwacayi iyi bilen arka- 
daşlarımızın gelmesi anlaşmamızı kolaylaştırdı. 
Sonradan gelen arkadaşlarımızın çevirileri ile 
merak ettiğimiz, öğrenmek istediğimiz bütün 
konular hakkında bilgi alma olanağına kavuştuk. 
Abhaz-Gürcü çatışması, Perestroika, Glasnost, 
diğer Kuzey Kaikas uluslarının durumu ve orada 
ulusal sorunun çözümünde izlenen yollar... 

Genç futbolcu Tarbe Sait sorulara futbok u- 
luğunun da ötesinde, oturaklı bir siyaset adamı 
bir politikacı gibi cevaplar veriyordu. 

"Abhaz-Gürcü çatışmalarının sorumlusu kim- 
dir? Gürcüler ne istiyorlar?" sorusuna: 

"Bu çatışmaların sorumlusu Gürcülerdir. 
Çünkü onlar bizi vatanımızda azınlık durumuna 
düşürdüler. Siz kendi evinizde tek kişi iseniz ve 
size beş kişi misafir olarak gelip, evinizi ele 
geçirmek isterse buna razı olurmusunuz?" 
Şeklinde cevap veriyordu. 

Peresitroika Glasnosi nedir? Size ne gibi 
yararlar sağlayacak? Yoksa zarar mı getirecek?" 
diye sorduğumuzda: 

"Bizim için iyi olacağına inanıyoruz. Çünkü 
konuşabilme,düşüncemizi dile getirebilme 
özgürlüğüne sahip olacağız. Dolayısı ile bizim 
için iyi bir gelişme olduğu inancındayım." di- 
yordu. 

Bizim sorularımız bitmek bilmiyordu. 125 yılın 
biriktirdiği bitmez, tükenmez sorular. 

> 

YEWTİX ADNAN 

“Diğer Kuzey Kaikasya halklarının konumu 
nedir? Orada ulusal zorunun çözümü için ne gibi 
yol izlenmekie7?" şeklindeki soruma karşılık ola- 
rak: 

“Sorunlarımız o kadar kolay çözüleceğe ben- 
zemiyor. Ancak diyalog yoluyla çözümler 

aranıyor. Örneğin Gürcüler'le bizim aramızdaki 
sorunun çözümü içn şu anda iki ülke arasında 
görüşmeler başladı. Diğer Kuzey Kafkasyalılar 
ilede büyük bir dayanışma içerisindeyiz. Bu olay- 
ların başlamasından sonra Adıgey'deki, Kabar- 
dey'deki, Çeçen, Çerkes ve Öseiya'daki diğer 
uluslar bize destek vermek için Sukhumi'de top- 
lantı yapmışlardı. Bu toplantı Gürcüler'e geri adım 
attırdı." 

Abhazya'daki dini görüş ve inanışların ayırıcı 
bir unsur olup olmadığı konusundaki sorumuza- 
da: "Hayır, ayırıcı bir unsur değildir. Bakın Taman 
Müslüman, bense Hristiyan'ım. Bu bizim kardeş- 
liğimizi hiçbir şekilde etkilemedi." şeklinde 
cevaplandırıyor. bunun bütün ülkede de böyle 
olduğunu dinsel inanışların kesinlikle görüş 
ayrılığına yol açacak bir özellik taşımadığını dile 
getiriyordu. 

Takımda iki Rus, bir Gürcü, bir Ermeni ve 
birde Laz vardı. Takımdaki Gürcü genci arasıra 
gelip Sait'le birşeyler konuşuyordu. “İşte” diyor- 
du. "Bu arkadaşım Gürcü, iyi çocuktur. 
Gürcülerin çatışmalar sırasında yaptıkları şeyleri 
hiç tasvip etmez. Bu olayda Gürcüleri haialı 
görür. O yüzden onu severim. Zaten olayları 
çıkaranların sayısı da az. Halkın geneli bu tür 
olaylara karşıdır aslında" diyordu. 

Daha sonra Sovyetler Birliği'nde Ekim devri- 
minden günümüze kadar başa geçen liderleri 
konuştuk. 

"Lenin iyiydi" diyordu. "Çünkü o bütün ulus- 
ların ve Sovyet insanının iyiliği için çalıştı. Ancak 
Stalin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 
Kruşçev'de iyiydi ve ondan sonra gelenlerin 
hepsi." 

Bulvar Palas'ın lobisinde bu şekilde 
konuşurken saatte 10.30'u bulmuştu. Futbolcu- 
lar yorgundu dinlenmeleri gerekiyordu. Bu 
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yüzden biz kalkmak istediğimizi söyledik. "Siz 
bilirsiniz" dediler. Ertesi gün dernek binasında 
buluşmak üzere onlardan ayrıldık. 

Pazar günü saat 18.00 sıralarında dernek 
oldukça kalabalıktı. Herkes Abhazya'dan gelen 
futbolcuları bekliyordu. Az sonra iuibolcular 

grup grup içeri girmeğe başladılar. Taman, Sait, 
Roman, Georgi teker teker içeri giriyorlardı. 
Yöneticileri gelene kadar tercümanlar vasıtasıyla 
onlara sorular sorduk. Az sonra yöneticilerde 
gelmişlerdi. Onlar geldikten sonrada sorulara 
devam edildi. 

Sorular arasında yedikleri yemeklere ve gele- 
neklere yönelik olanlar da vardı. Bir arka- 
daşımızın sorusu "P'aste ve Maramısey'i sizde 
yiyormusunuz?" şeklindeydi. "Tabiiki yiyoruz" 
diyorlardı. "Nasıl yemeyiz? Onlar bizim ulusal 

yemeğimiz.” 
Bir başka arkadaşımız galiba çok önemli bul- 

muş olacak ki "Bir köyde aynı gün hem düğün, 
hem de cenaze olursa ne yaparsınız?" şeklinde 
bir soru yöneltti. Bu soruyu takım antrenörü, 
"Öncelikle cenazenin sahibi olan aile, köyde 

düğün olduğu zamanlarda bunu gizli tutmaya 
çalışır. Ancak düğün bitince haber verir, bizde 
gider ağlarız" şeklinde cevaplandırdı. 

"Peki biz oraya dönsek kalacak yer, iş v.b. 
sorunlarımızı karşılayabilecekmisiniz? Ayrıca 
diğer cumhuriyetler bu işe ne diyecekler, olumlu 

BERLERİ 

cevap verecekler mi?” şeklindeki bir sorumuza 
karşılık olarak; "Yeter ki siz gelin, bizim 
ülkemizde bizim yapacağımız bir işe diğer cum- 
huriyetler karışamazlar. Bizim ülkemizde kimse 
acından ölmemiştir. Gelen herkese vereceğimiz 
konut alanımız da, işimiz de var. Yeter ki siz 
gelin. İşin öbür yönü bizi ilgilendirir. Bu yüzden 
dönüş konusunda hiçbir korkunuz olmasın. 
Gönül rahatlığı içinde gelip yerleşebilirsiniz” cev- 
abını veriyorlardı. 

Bütün bu konuşmalardan sonra bir düğün 
yapmak istedik. APSUWA başlayınca arka- 
daşlarımız ilk önce misafirleri oynatmak istediler. 
Ama onlar bir türlü oynamak istemiyorlardı. Israr- 
lara "Biz Apsuwa oynamasını bilmiyoruz. Lüften 
bizi sıkıştırmayın" diyorlardı. Gelen misafirlerin 
takım yöneticilerinin dışında Apsuwa'yı iyi bilen 
yoktu aralarında. Bunu genç futbolcular 
oynadıktan sonra anladık. Apsuwa'yı futbol 

kadar iyi bilmiyorlardı. Ama gelmeleri bizim için 
büyük bir anlam taşıyordu. Çünkü onlar Ankara 
K.K.K. Derneğine gelen ilk misafir grubuydu 
(Abhazya'dan). 125 yıl sonra ayrı geçen zamanın 
hasretini gideriyordu herkes. Duygulananlar, 
gözyaşını tutamayanlar, sevinenler, üzülenler ve 
ayrılma vakti... Ertesi gün hareketi edeceklerdi. 
Ancak o gece Adapazarı'nda bir aile misafirlere 
yemek vermek istiyordu. Teker teker arabalara 
bindiler ve el sallayaraz gözden kayboldular. 

  

Dinamo 

Sukhumi 

Futbol 
Takımı 

Futbolcuları, 

Kafdağı 
Çalışanları 
İle Birlikte. 
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SSCB'nde, Adığe Özerk Bölgesi başkenti May- 
kop'ia bulunan ADIĞE RADYOSU haftada yarım saat 
Adığece yayın yapmakladır. Saat 20.30 - 21.000 
arasında, Cuma günleri, orta dalga 275, kısa dalga 41 
ve 51 metrelerden yapılan bu yayında, dış ülkelerde . 
yaşayan Çerkeslerin isiek ve sorunlarına da 
değinilmektedir. 

Adığe Radyosu, 5.1.1990 Cuma günü ADIĞE 
H'ase (Halk Cephesi) lideri Prof. Abu ŞHALAHO ile bir 
söyleşiyi; 12.1.1990'da eleştirmen Kazbek 
ŞAŞ'E'nin ünlü Adığe yazarı İbrahim TSEY'i (1890- 
1936) tanıtan bir konuşmasını, ayrıca ünlü Adığe bes- 
tecisi ve şarkıcısı Vumar THABISIM'ı tanıtan bir prog- 
ramı yayınlamıştır. 

Aşağıda, 5.1.1990 tarihinde Prof. Abu ŞHALAHO 
ile yapılan söyleşinin bir çevirisini bulacaksınız: 

*... Geçtiğimiz yılda, ulusumuzu kaygılandıran 
sorunların bir bölümünün çözümü doğrultusunda 
sevindirici adımlar atıldı. Örneğin, Adığece eğitimi 
alanında yeni bir uygulamaya geçildi. Geçen Yıl, 
bölgemizde, anadili eğitimi ile ilgili büyük bir eğitim 
şurası toplanmıştı. Bu toplantıya aydınlarımız, bilima- 
damlarımız ve eğitimcilerimiz katılmışlardı. 

Şimdilerde, Adığe ÖB'nde, Adiğece eğitime yer 
vermeyen bir okul kalmamış gibidir. Bu yıl, ilkokul 
birinci sınıflardan başlanıp uygulanmak üzere, mate- 
matik ve öteki bilimsel derslerin de Adığece olarak 
okutulmasına başlandı. 

Öte yandan, eski Adiğe kültürü içinde, şimdiki 
yaşamımız açısından değer taşıyan yanların can- 

landırılması ve ulusal yaşamımıza katılması yönünde 
görevler üstlenmek üzere, ADIĞE H'ASE adlı bir 
örgüt de kurulmuştu. Buna benzer daha birçok şey 
gerçekleştirildi. 

Bütün bunlar, ülkemizde gerçekleşmekte olan 
yeni değişimlerin getirdiklerindendir. 

Anadilinde eğitim, yaşamsal önemde bir konudur. 
Bunun böyle olduğu, çocukların bilgi ve 
yaşamlarından kanıtlanabilir. Soruna bu açılardan 
yaklaştığımızda, bir yıl kadar önce kurulan ADIĞE 

H'ASE'nin ne gibi işlevleri olabilir? Bunu, H'ASE Gen- 
el Başkanı Prof. Abu ŞHALAHO'ya sorduk. 

- Abu bu ocak ayı sonlarında ADIĞE 
H'ASE ilk yılını doldurmuş olacak. Kurul- 
duğunuzdan bu yana geçen bu bir yıl 
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içinde neler yaptığınızı ve bundan sonra 
neler yapmayı düşündüğünüzü bize anlatır 
misiniz? 

- Teşekkür ederim, sorunuzun ilk yanıtı olarak, 
ADIĞE H'ASE'nin güçlendiğini ve etkinliğini 
arttırdığını belirimek isterim. Henüz birinci yılımızı bile 
tam doldurmadık. Geçirdiğimiz bu bir yıl içinde, 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden birkaçına değinmek 
isterim. 

Ulusumuzu kaygılandıran konular arasında, dış 
ülkelerde yaşayan Adiğeler'in durumu ve yaşamı ile, 
bu Adiğeler'den Anayurda dönmek isteyenlerin 
sorunları bulunmaktadır. 

Ulusu kaygılandıran konuların, H'ASE'yi de 
kaygılandırması doğaldır. Ağustos 1989 sonlarında 
yapılan genişletilmiş H'ASE toplantısında, Anayurt 
dişında yaşayan Adiğelerin dönüşü işinin devletçe 
ele alınması gerektiği konusunda bir karar alındı. 
H'ASE'nin bu kararı, uygulanması isteğiyle, Adığe ÖB 
yönetimine (yürütme komitesi) verildi ve işleme kon- 
du. 

23 Eylül 1989'da bölgemizde yapılan, Adığe ÖB 
parti ve meclis üyelerinin, Kabartay, Çerkes ve 
Kıyıboyu Şapsığe temsilcilerinin de katıldığı büyük bir 
toplantıda, önemli bir sorun daha ele alındı: Ulusumu- 
zun kendi sorunlarını yeterince ele alması ve 
çözümlemesinde, Krasnodar eyaletine (kray) bağlı 

bulunmamız bir takım engeller yaratmaktadır. Adığe 
ÖB, yetişkin eleman, işgücü ve ekonomik gelişmişlik 
açısından, kendi kendisine yeterli hale geldi. 
Önceleri, okur-yazar durumumuz ve ekonomimiz 

gelişmemişti; bu nedenle, yeni yaşama geçişte, eyal- 
etin sürekli yardım ve gözetimi gerekiyordu. 

Ama bir yaşam kuralıdır, çocuk büyüyüp evlen- 
diğinde ve kendi başına yaşayabileek hale gel- 
diğinde, anne ve babasından ayrılır,ayrı ev kurar ve 
kendi yaşamını sürdürür. Ailenin en geliştiği ve en 
güçlü olduğu dönem de işte bu dönemdir. Toplumsal 
yaşamda da bu kural geçerlidir. 

Şimdi, partinin benimsediği en iyi ilkelerden biri 
de, her bölgenin ve her işyerinin kendi yolunu kendis- 

inin çizmesi ilkesidir. Eylül ayında (1989) yapılan par- 
ti plenumunda (genel toplantı), "ulusların haklarda ve 
ilişkilerde eşitliği” konusu görüşüldü. Plenum karar- 
larına dayangın olarak 23 Eylül'deki H'ASE Top- 
lantımızda, "ADIĞE ULUSUNUN KENDİ GELECEĞİNİ 
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KENDİSİNİN BE LEMESİ HAKKI" sorunu ele 
alındı. Toplantı, sabah saat 11.00'den akşam saat 
22.00'ye değin sürdü. Adığ > Dramatik Tiyatrosu salo- 
nu insanla dolup taştı. Gelenler oturup dinlemekle 
yetinmediler, sikin biçimde görüşmelere katıldılar ve 

düşüncelerini açıkladılar. ADIĞE H'ASE'nin 
toplantıs ına, Adiğe OB parti örgütü (komite) birinci 
sekreteri Aslan GARME'de geldi ve tam bir saat 

konuşlu, 

J ii 

a 

H'ASE toplantısına katılanlar, Adığe ÖB'nin Kras- 
nodar eyaletinden ayrılması kararında birleştiler ve 
ayrılma kararı, oybirliğiyle alındı. bu arada, kararla ' 
birlikte, ilgili üsti mercilere verilecek dilekçe meini de 

oylanarak kabul edildi. Şimdi, kararın yerine getiril- 
mesi işlemleri sürmekiedir. 

* K'ASŞE'nin çalışmalarını kitlelere du- 
yurmak bakımından yararlandığı bir organı 
var mıdır? 

- Düşünce ve etkinliklerimizin H'ASE'miz üyesi 
kitlelere iletilmesi ve gündemdeki konuların duyurul- 
ması için, bir yayın organına gereksinim duyuyorduk. 
Bu sorunu da ele aldık, 9 Aralık 1989 tarihli H'ASE 

toplantısında, ADIĞE H'AS adlı bir gazete 
yayınlamaya karar verdik. Tirajı 8 bin olacak gazete- 
nin yayın kurulunu da belirledik. İlk sayıyı H'ASE'nin 
birinci kuruluş yıldönümüne yetiştirmeye çalışıyoruz. 

# ASE'nin en önemli amaçlarından biri de, Adığe 
ÖB dışında yaşayan Adiğelerle varolan ilişkileri daha 

da geliştirme konusudur. Bu alanda da, önemli çalış- 
malar yapılmaktadır. Örneğin, Kıyıboyu Şapsığe'de 
H'ASE örgütü kurulurken, Adığe ÖB H'ASE örgütü 
genel merkez yöneticileri, bu örgütlenme çalış- 
malarına katıldılar ve destek verdiler. Aynı biçimde, 
Çerkes bölgesi Habez ilçesi (rayon) H'ASE örgütü 
kuruluş çalışmalarına, Adığe ÖB H'ASE örgütü genel 
merkez yöneticileri ve Adığe Öğretmen Okulu (devlet 
pedagoji enstitüsü) öğrencileri olarak katıldık, 
örgütlenme işlerinde onlara yardımcı olduk. Ayrıca, 
Kabartay-Balkar H'ASE örgütünün (AŞEMEZ H'ASE) 
çalışmalarına Adığe ÖB H'ASE örgütü üst düzey 
yöneticileri de katılmakta, Kabartay H'ASE örgütü 
yöneticileri de bizim toplantılarımıza gelmektedirler. 

Büyük bir özenle ve fikir birliği içinde, ortak 
çalışmaları sürdürüyoruz. 

Uzun bir süredir, özellikle Suriye ve Ürdün'deki 

Adiğelerle ilişki kurmuş bulunuyoruz, bu Adiğeler 
bize gelirler, biz de onlara gideriz. Başka bir sevindir- 
ici gelişme de, bu son günlerde Türkiye'den gelen 
Adiğelerin aramıza katılmaya ve bizim de oraya git- 
meye başlamış olmamızdır. 

Ulusumuz nüfusunun çoğunluğu oradadır, ulusu- 
muzun geleceği, esas olarak Türkiye'deki Adiığe 

varlığına bağlıdır. 

Adiğelerin Anayurtlarından çıkarılıp zorla Osmanlı 
topraklarına gönderilişlerinin 125. yılı nedeniyle 
Türkiye'de düzenlenen yas haftasına, Murat 
ÇEPAYE ile birlikte, ben de katıldım. Değişik keni- 
ilerdeki toplantılara katıldık ve konuşmalar yaptık. 
Dinleme ve yemek saatlerinde bile, ulusumuzun 
geleceğine ilişkin sorunlara değinmediğimiz an 
çıkmadı. 

Bir araya gelmemiz ve tanışmamız sevinç kay- 
nağı oldu, ama ayrılışımız gerçekten kolay olmadı. 
Türkiye'den ayrılırken, kendini denetleyebilenie 
deneileyemeyen farkı kalktı: Öyle ki, dudaklar 
gülümsese bile, gözlerden yaşlar süzülüyordu. Halâ, 
bu ayrılışı her anımsayışımda, şu anda olduğu gibi, 
gözlerim yaşarmakiadır. 

Doğrusu, başkaca ne yapabilirdik ki?.. Çekiik- 
lerimizi çekmeyecek idiysek, bu başımıza gelenler 
gelir miydi hiç?.. Bir kasirga, bir bora esti, hepimizi 
dört bir yana savurdu. Kalplerimiz bir olsa da, 
dünyanın dört bir yanındaki bedenlerimiz bir araya 
gelemiyor... 

Bütün bu zorluklara karşın değerli ulusumuz, onu- 
runu, saygınlığını korumasını başardı. Adığeler, her 
bulundukları yerde, altın değerinde çalışmalar 
yaptılar, herkesçe beğenilen bir toplum olmayı 
başardılar. Bunu Ürdün'de iken algıladım. Aynı şeyi, 
bir süre önce bulunduğum Türkiye'de de gördüm. 
"Çerkes" diyerek, ulus adımızı söylediğimizde, dilimi- 
zi bilmeyen Türklerin gözlerinden sevgiler okun- 
duğuna, adeta bizi el üstünde taşıyacak gibi içten 
karşılamalarına tanık oluyorduk. 

Bütün bunlar, altın değerindeki ulusumuzun 
saygın kazanımlarının bir karşılığıdır. Türkiye'den 
sevgi dolu duygularla döndük. Bunu asla unutmaya- 
cak, yaşadığımız sürece belleğimizde taşımaya 
devam edeceğiz. Türkiye'deki soydaşlarımızın huzur 
içinde olduklarını görmenin sevinci içindeyim. Ama 
hiçbir şey, Anayurdun yerini tutamaz ve anadilinden 
daha tatlı bir dil düşünülemez. 

Adiğeler olarak, yeniden bir araya gelmek ve 

özgür bir toplum olmak, işte bunlar, bizim 
özlemlerimizdir. Türkiye'deki Adığe kardeşlerimizi ve 
onların coşkularını gördükten sonra, bu yüce özlemin 
gerçekleşeceğine olan inancım pekişti. 

Bu yüce özlemin bayrağını elden düşürmeyelim, 
örnek Adığe insanlığını, atalarımızın bize bıraktığı 
kültürel mirası, yitiimeden koruyalım, yaşayalım ve 
yaşatalım. 

İşte tüm bunlar, ADIĞE H'ASE'nin özlem ve 
amaçlarıdır.” 
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Dünyaca ünlü Kabardinka Halk Dansları 
Topluluğu, gösteriler yapmak için 65 kişilik dev 
kadrosuyla ikinci defa Hollanda'ya geldi. 

İki haftalık programları boyunca gittikleri 
her şehirde büyük beğeni kazanıp, ayakta 
alkışlanan topluluk, istek üzerine de iki şehirde 
daha gösteri yaptı. 

10 Mart 1990 Cumartesi akşamı, Çerkes 
Kültür Derneği'nin bulunduğu Almelo şehrine 
giden Kabardinka, kendilerini izlemek ve 
konuşmak için Hollanda'nın ve Almanya'nın bir 

çok yerinden gelen Adıgeler'e (Çerkesler'e) 
özel gösteri yaptı. Coşkuyla alkışlandı. 

Gösteri sonrası geç saatlere kadar, hoş 
sohbetlerin yapıldığı, Adigey'in, Kaberdey'in 
konuşulduğu gece gerek grupta olanlar, gerek- 
se onları izlemeye gelenler birbirinden ayrılmak 
istemediler. 

Kabardinka grubu başkanı, şair, şarkı SÖZÜ 
yazarı Sayın DOLE Seferbiy yapılan kısa ve hoş 
sohbette: 

"Doğrusu Hollanda'da bu kadar çok Adıge 
ile karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Her git- 
tiğimiz yerde birçok Adığe arkadaşın, aileleri ve 
çocukların bizlerle konuşmak için beklediklerini 
gördük. Bu yakınlığa hem sevindik, hem de duy- 
gulandık. 

Dilinizi unutmadığınıza çok seviniyoruz. 
Siz de gelin vatanınıza, daha doğrusu dönün... 
Hepimiz birarada olursak daha mutlu, daha kuv- 
vetli olmaz mıyız...? Hoşça kalın. Türkiye'ye de 
gelmeyi çok isteriz..." dedi. 

Kabardinka bir ay sonra da üç aylığına 
İspanya turnesine çıkacak. 

MERETIKO Metin 

Hollanda 
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Dünyada Çerkesler'i konu edinen ilk posta 
pulu, 1990 Şubat ayında İsrail'de çıkarıldı. 13.2.1990 
günü "İlkgün" zarilarıyla kullanıma giren bu ilk Çerkes 
pulunun üzerinde, danseden Çerkes giysili bir çiti ile 
Çerkes motifleri bulunuyor. Ayrıca; İbranice, Adığece 
ve İngilizce olarak "İsrail Çerkesleri” yazısı da yer 
alıyor. 

Pulun tanıtılması amacıyla bir de küçük broşür * 
hazırlanmış. Broşürde yine İbranice, Adığece ve 
İngilizce olarak, Çerkesler ve İsrail Çerkesleri 
hakkında kısa bilgiler verilmiş. 

Burada belirtildiğine göre İsrail'de iki Çerkes 
köyü var: Kefar-Kama 2000 nüfuslu bir Şapsığ köyü, 
Reyhaniye ise 600 nüfuslu bir Abzakh köyü. İki köy 
arasında çok yakın ve sıcak ilişkiler var. Devletle 
ilişkileri de oldukça iyi bir düzeyde. Kendilerini, 
seçtikleri kurullar aracılığıyla belirli bir özerklik 
düzeyinde yönetebiliyorlar. İlkokullarında, sınırlı 
düzeyde olmakla birlikte, anadilde; Adığece eğitim- 
öğretim yapabiliyorlar. 

Olay bu çerçevede ele alındığında, gerçekten 
son derece olumlu öğeler içeriyor. 

Herşeyden önce, böylece, dünyada ilk 
Çerkes pulu çıkarılmış oluyor. Ansiklopedilerin ver- 
diği bilgilere göre, dünyada ilk posta pulu uygula- 
ması, ya da pulun haberleşmede kullanılması, ilk kez 

1840'ta (yani Çerkesler ölüm-kalım mücadelesi verir- 
lerken) İngiltere'de gerçekleştirilmiş. O günden 
bugüne pulculuk tarihinde Çerkes Ulusal-Kültürel 
kimliğini yansıtan bir pul bilinmiyor. Demek ki ilk 
Çerkes Pulu, dünyadaki ilk posta pulundan yaklaşık 
150 yıl sonra ve de İsrail'de çıkarılmış oluyor. Bunun 
özel bir tarihsel anlam ve önem taşıyacağı açıktır. 

Öte yandan, İsrail'deki Çerkeslerin birtakım 
ulusal-kültürel hak ve olanaklara sahip olmaları; ana- 
dilleriyle eğitim-öğretim yapabilmeleri, dil ve 
kültürlerini koruma çabalarının desteklenmesi, hiç 
değilse engellenmemesi de sevindiri bir durumdur. 
Topraklarında ulusal azınlıklar bulunan ülkelerde, bu 

azınlıkların ulusal kimliklerinin tanınması, insan hak- 
ları çerçevesinde ulusal-kültürel haklarına saygı 
gösterilmesi, başta bu azınlıklar olmak üzere 
dünyadaki demokrasi güçlerince, insan hakları savu- 
nucusu çevrelerce önerilen, sempati, takdir ve 
şükranla karşılanan gelişmelerdendir. 

Ne varki olayımızın, zihinlerde birtakım soru 
işaretleri oluşturan düşündürücü yanları da yok 
değildir. 

150 yıllık dünya pulculuk tarihinde şimdiye 
kadar bir Çerkes pulu çıkarılmamış olması 
düşündürücüdür. Çerkesler'in kendi pullarını 
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çıkarabilecek bir devlet yapısına ulaşamamış olma- 
ları, tüm neden ve etmenleriyle birlikte ele alınıp ince- 
lenmesi, düşünülmesi ve çözümlenmesi gereken 
temel sorunlardan biri olarak ortadadır. 

Öte yandan dünya ülkelerinin yaklaşık 1/ 
3'ünde Çerkes nüfus bulunmaktadır. Bu da, kendi 
başına düşündürücü olmakla birlikte, bu ülkeler 
içinde ilk Çerkes pulunun en az Çerkes nüfus 
barındıran ülkelerden birinde ve özellikle de kendine 
özgü yapısı ve dünyadaki bilinen konumuyla kamu 
oyunun tepkilerini çeken bir ülke olarak niçin İsrail'de 
çıkarılmış olduğu da düşündürücü ve merak konusu- 
dur. Gerçekten niçin İsrail? İsrail bundan neler bekli- 
yor ve amaçlıyor? 

Nitekim, bu ilk Çerkes pulunu Türkiye kamu- 
oyuna duyuran Zaman Gazetesi, konuya ilişkin 

'haberinde, İsrail'in bu davranışıyla Çerkesler'in sem- 
patisini kazanmayı amaçlamış olabileceği üzerinde 
durmaktadır. 

Kuşkusuz, daha birçok olasılık üzerinde de 
durulabilir. Çeşitli olasılıklar üzerinde durmak da 
yanlış sayılmaz. Zira olayları sadece yüzeysel 
görünümleriyle algılayıp olduğu gibi kabul etmek 
yerine, gerçek boyutlarıyla kavramayı amaçlayan 
çözümleyici bir yaklaşımı ilke edinmek, bilim 
yönteminin gerektirdiği doğru ve çağdaş bir tutum- 
dur. Ne varki bunu yaparken, fazla müşkülpesent ve 
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kötümser davranarak işi, "öküz altında buzağı ara- 
ma'ya vardırmak da çok şey kaybettirebilir. 

Şu kadarını belirimek gerekir ki, teknolojinin 

egemen olduğu çağımız dünyasında devletler, 
attıkları hemen her adımda dünya kamu oyunun tep- 
kilerini, bu adımın kendilerine neler kazandırıp kay- 
bettirebileceğini hesaplamak durumundadırlar. Her 

devletin kendi yararına gördüğü davranışları seçmesi 
son derece doğaldır. Kimse kendi yararını gözettiği 
için ayıplanamaz ve kınanamaz. Ancak sali kendi 

öznel çıkarlarını gözeten, ya da başkalarının büyük 
zararlarına karşın kendi küçük çıkarlarını yücelten: 
bencil politikalar, sahiplerini hep yalnızlığa götürürler. 
Dünya politikaları birtakım temel ilkelere ve dengelere 
dayanmaktadır. Bu temel ilkeler ve politik dengeler 
çerçevesinde, sahip oldukları fırsat ve olanakları 
zamanında ve etkili biçimde değerlendirebilenler dai- 
ma kamuoyu önünde yücelirler ve kazançlı çıkarlar. 

İsrail de Çerkesler'e karşı izlediği politikada, 
kendine göre birtakım hedeflere ulaşmayı amaçlamış 
olabilir. Bunu yadırgamamak gerekir. Ancak, neleri 
amaçlamış olursa olsun, olayın gözardı edilemeye- 
cek birtakım olumlu ve olumsuz boyutları ve somut 

sonuçları kabul! edilmelidir. 

Her şeyden önce, dünyadaki ilk Çerkes pulu- 
nun çıkarılmış olması nedeniyle olayın özel bir tarih- 
sel önem taşıdığı yadsınamaz. Bu, aynı zamanda, 
Çerkes Ulusal-Kültürel kimliğinin posta pulu 
aracılığıyla bir kez daha tescili anlamına gelmektedir. 

İkinci olarak İsrail, bu davranışıyla, toprak- 
larında azınlık nüfus barındırmanın, 
değerlendirilebilecek önemli bir fırsat ve olanak 
olduğunu, bu fırsat ve olanağı kendisine bir takım 
kazanımlar sağlayabilecek, açık ve somut bir 

biçimde değerlendirerek örneklemiştir. Toprak- 
larında, Çerkesler başta olmak üzere, azınlık nüfus 
barındıran ülkelerin, bundan çıkarmaları gereken der- 

eler vardır. 

Bu ve benzeri olumlu yanlarıyla ele 
alındığında, İsrail'in davranışını kutlamak, takdir ve 
şükranla karşılamak gerekir. 

Ancak ne denli iyi ve doğru olursa olsun, 
yapılan bir tek olumlu davranışın, öteki olumsuzluk- 
ları yok edemeyeceği ve unutturamayacağı, başka 
bir.deyişle "bir çiçekle bahar” olamayacağı da açıktır. 
Eğer İsrail, bu davranışıyla bazılarının öne sürdüğü 
gibi, dünyadaki Çerkesler'in, diğer azınlıkların, 
demokrasi ve insan hakları savunucusu çevrelerin 
sempatisini kazanmak,dünya kamuoyunda topladığı 
antipatileri dönüştürmek, hele Filistin halkına karşı 

uyguladığı çağdışı politikaları ve insanlık dışı uygu- 

lamaları unutturmak istiyorsa, bunun için daha çok 
şey yapması gerekir. 

Evrensel dostluk ve barışın, hileli-aldatmacalı 
ardniyetli politikalarla değil, evrensel düzeyde iyi 
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amaçlarla yapılan doğru tutum ve davranışlarla, 
dürüst tavırlarla gerçekleştirilebileceği, en büyük pol- 
tik kazanımların da buradan geçeceği hiç unutulma- 

malıdır. 

  

Z 

i he Circassians come irom ihe norih-wesi Caucasus Mountains, 
irom ihe plain ol ihe river Kuban. They cali tinemselves the “Adygei" 
people, a name meaning "ihe ideal man". The “Adygei" are 
descendanis ol an Aryan race who inhabited ihe Kuban Plain 
inousands ol years before the adveni of Christianiiy. 
Until ihe third ceniury, ihe Adygel were pagan, believing in gods 
oi nature and agriculture, but were gradualiy converied to 
Ghristlaniiy by missionaries. Islam reached the Adygel in #he 
sixieenih century and by ihe middle ol ihe nineleenih cenlury ihey 
had ali become Sunni Moslems, moderate in their religion, which 
ihey regard as entirely saparate from their nationalliy. 

m 
i 

The guttural Circassian language was a spoken language oniy, 
until ihe middle of the nineteenih century. Their folklore relates 10 
their life in ihe Circassian villages in ihe Caucasus - the re- 
occurring motiis include courage and valour, patriotism, honesiy 
and Vviriue... ali of which are expressed in folk stories, legends 
and ballads recounting ihe wars againsi the foe from ihe North. 

   i üussia's policy of territorial expansion regarded the Caucasus 
meuniains as sirategicaliy important, and she had been waging 
war to capture them since the fourteenih century. in 1858, Russia 
succeeded in taking them and irnmediately pursued a policy of 
“expulsion" towards the Adygei. 990,000 Cirsassians left for the 
Ottoman Empire, which was ready to receive them. They seitled 
in the Balkans but in 1878, following an uprising, Bulgaria 
established its independence and ihe Circassians were 
iransterred to other parts ol the Empire. The majorliy setiled in 
Turkey, some returned illegally to ihe Caucasus and others, 
tollowing religious and material incentives ofiered by ihe Turks, 
came to ihe Middle East and setiled all over ihe area, including 
Palestine, 

Nü 
i here are today two Circassian villages in Israel: Kafr Kama in 

ihe eastern part of the Lower Galilee and Rikhania in the Üpper 
Galilee. Kair Kama has a population of some 2,000 Circassians, 
and Rikhania some 600. Kafir Kama has 8,500 dunams of land, of 
which 1,200 are irrigated and the resi used for dryland farming. 
The village is run by a duly-elected, democratic municipal council. 
Rikhanla is run by a local commitiere under ihe Warom Hagalil 
Regional Council. Both villages have primary schools where ihe 
language of instruction is Hebrew, where Arabic is taught irom 
Grade 3, English rom Grade 5, and Circassian only from grade 
6 - inis despite the faci that the native tongue is Circassian. The 
villagers earn their livelihood in various branches of ihe economy: 
ağriculture, the professions, light industry and services. 

i he good relationship between ihe two villages finds expression 
in various torms of cooperation and the exchanging of brides and 
grooms, and ihey both do iheir besi to preserve distinctive 
customs and culture ihrough educational, social and formal 
activities in school. 

T he eariy excelleni relationship between the Circassians and the 
first Jewish settlers in the area, both having European origins, 
developed and flourished so that in 1947 the members of Kafr 
Kama decided voluntarily, despite their being Moslem, to join the 
War of independece on the Jewish side, and all the men of the 
vilage volunteered to join the Israeli army, and fought in taking 
ine country. This volunteering continued untill 1956, when, at the 
teguest of the village, military seitvice was made mandâtory 
under the law, and since that time all Circassian young men 
serve in the armed forces of the State of İsrael. 

Gerehad Adnan 
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AMMAN'DAN 70 KİŞİLİK KAFKAS HALK OYUNLARI TOPLULUĞU 
ANAYURTTA GÖSTERİLER YAPACAK. 

Amman'daki Çerkes Gençlik Derneği bünyesinde senaryolu veya teatral folklar çalışmaları yapan 180 kişilik 
bir grubun, yaz aylarında anayurita çeşitli kenilerde gösteriler yapması kararlaştırlmıştır. 

Gösteri programını somutlamak ve teknik koşulları yerinde gözlemlemek için Amman Çerkes Gençlik Derneği 

temsilcileri YEHUTL'E Avni, ABİDE Cahid ve ABAZE Muhammed, anayurda gittiler, gerekli görüşmeleri yaparak 
geri döndüler. 

Ürdün'de Çerkes Dernekleri anayuriiaki özerk yönetimlerle veya ilgili diğer kurumlarla doğrudan ve resmen 
ilişki kurma, anlaşmalar imzalama hak ve olanağına sahip bulunuyor. 

Konuya ilişkin olarak LENİN GHOGU gazetesinde yer alan haberi aşağıda sunuyoruz. 

Amman Çerkes Gençlik Derneği Halk Oyunuları Topluluğuna başarılar dileriz. 

  

BE YOL VARDIR. * KALPTEN KAL 

    
Ürdün'den Gelen Adiğeler 

Gazetemizde İdiler. 

İlişki ilişkiyi, sevgi sevgiyi doğurur. Son zamanlarda 

başka ülkelerdeki yuritaşlarımızla aramızda, bu sözü 
kanıtlayan birçok işler gerçekleşti. Khabardey Balkar Özerk 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın Bilim- 
sel Yöntemler Merkezi Direktörü BEYTUĞAN Aveys 

Ürdün'deki Adığelere konuk olmalı çok olmadı. Aveys'in 

oraya gidiş nedeni, aramızdaki kültürel ilişkileri geliştirmek 

içindi. Aynı amacı olalı da paylaştılar ve gelecekte nasıl bir 

işbirliği içinde olabileceklerini somut olarak belirlemek için 
yeniden bir araya gelmek üzere anlaşmaya vardılar. 

Ürdün'ün başkenti Amman'daki "Gençlik Derneği" tem- 
silcileri olarak YEHUTL'E Avni, ABIDE Cahid, ABAZE 
Muhammed'lerin şimdi Nalçık'ta bulunmalarının asıl nedeni 
de işte budur. Değerli konuklarımız Khaberdey-Balkar'ın 
güzel yörelerini, mavi göllerini, Oşhamafe eteklerini, başka 

güzel yerleri hep gezdiler. Onlar Terek Rayonunda da bulun- 
dular. İnsanlarımızın yaşama ve çalışma biçimlerine vakıf 

oldular. Terek kentinde Nalçık sanatçılarının sunduğu konser 
sırasında, bütün bunları çok beğendiklerini de belirtüler. 

Başka ülkelerden konuklarımız geldiğinde, onların 
"Lenin GHOGU" gazetesine uğramadan gittikleri pek 
olmuyor. Bunlar da gazetemizi ziyaret ettiler. Böyle durum- 

larda gazetecilerle konuklar arasında yapılan konuşmalar 
nerelere varmıyor ki... Nitekim şimdi de öyle oldu. Konuk- 
larla gazetemiz çalışanları ekolojiden, ekonomiden, bilim- 

den, insanlardan, dilden, töreden, kültürden... vb. birçok 

konudan sözettiler. 
BEYTUĞAN ile konuklar arasında üzerinde durulan 

konular, hep insanı sevindiren umutlandıran türden konu- 

lardı. 1990-91 yıllarında "Gençlik Derneği" ve Kültür 

Bakanlığımız Bilimsel Yöntemler Merkezinin işbirliğiyle 
gerçekleştirmeyi kararlaştırdıkları ilişkiler olmaksızın 
geçirdiğimiz süre, bir on yıldan az olmasa gerek. 

Örneğin bu yıl Ağustos ayında Amman'daki "Gençlik 
Derneği"nin Halk Oyunları Topluluğu, Kabardey Balkar'a 
gelerek çeşitli merkezlerde beş kez gösteri yapacaklar. Bura- 
dan Karaçay-Çerkessk'e ve Adığey'e de gidecekler. 

  

  

    
Sadece bu da değil. Bu yıl aynı şekilde, Ürdün'de yaşayan 

Adığe Ressamların eserleri Nalçık'ta sergilenecek. Onların 

çalışmaları, daha çok halkımızın geçmişine, birlikte getirdik- 

leri töre ve alışkanlıklara, kullandıkları araç-gereçlere, kılık- 
kıyafete ilişkin olacak. 

Amman'daki "Gençlik Derneği"nin Halkoyunları 

Öğreticisi, Khaberdey-Balkar'a gelerek bir süre kalacak; bil- 

mediklerini öğrenecek, bildiklerini de buradaki sanatçılarla 

paylaşacak. Kadınlar topluluğumuzun en iyi elemanları gele- 

cek yıl, Amman'da ve Ürdün'ün Adığelerin yaşadığı diğer 
merkezlerinde konserler verecekler. 

İlişkilerimizin bağlarının gelecek zamanın derinliklerine 

nasıl ulaştırılması gerektiği de düşünülmemiş, konuşulmamış 
değil gazetemiz yönetim merkezindeki toplantıya katılanlar 
arasında, Geleceğimiz küçüklerimizdir. Belirlendiğine göre bir 
yıl geçmeden, 20 kadar kız ve erkek çocuk bizden Ürdün'e gid- 
ip orada belirli süre kalacaklar, oradan da o kadar çocuk buraya 
çağrılacak. 

Gençleri daha çok çeken şeyler, değişik oyunlardır, spor- 
dur. İlişkilerimizin geleceğini düşünenler onu da ihmal etme- 
diler. Ürdün'den bir spor yöneticisi gelerek burada dört ay 

kadar kalacak. 
Kalpten kalbe yol vardır. Nerede olurlarsa olsunlar, nasıl 

yaşarlarsa yaşasınlar, Adığeler asla birbirini tanımaz ve say- 

maz durumda olmayacaklardır. Gazete yönetim merkezinde 

gerçekleşen konuşmaların insanı daha çok yönelttiği düşünce, 

işte böyle bir düşüncedir. 

* LENİN GĞHOGU Gazetesi'nin, 12 Mayıs 1990 tarihli 
nüshasının 3. sayfasından HUWAJJ F. tarafından çevrilmiştir. 
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DOĞUM 

Yozgat'lı Abaza hemşehrilerimizden Cumhur ile 
Hatice Bal'ın bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir. 
Akanda ismi verilen bebeğe sağlıklı bir yaşam dileriz. 

DÜĞÜN 

0 Reyhanlı'lı hemşehrilerimizden Şaguj Hasan Kan- 
bolat ile, Düzce'li hemşehrilerimizden, Esra Sezgin 
21.3.1990 günü saat 15.00'de Düzce Kızılay Düğün 
Salonunda evlenmişlerdir. 

Mersin Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu 
üyesi Cengiz Kaya (Garoğul) ile Havva Akbay (Ağe), 
26.4.1990 günü saat 20.00'de Kayseri dernek 
binasında evlenmişlerdir. 

Uzunyayla'lı hemşehrilerimizden Arzu SANDIKÇI 
(Ph'enterş'e) ile Fethi GÖK (K'ekho) 18 Mayıs 1990 
Cuma günü saat 20.00'de Ankara Bahçelievler Akalın 
Düğün Salonunda evlenmişlerdir. 

Aysel Çelikağ (Hoboşod) ile Zafer Sarı (Pedisiye) 
20.5.1990 günü Düzce, Çerkes Taşköprü köyünde 

evlenmişlerdir. 

0 Dinarlı hemşehrilerimizden Aynur Seren ile Fikret 
Kurt 27.5.1990 günü Yapağlı köyünde evlenmişlerdir. 

Uzunyayla'lı hemişehrilerimizden Bahriye Cankılıç 
(Seşhour) ile Cumhur Ozkan (Auğ) 20.5.1990 tari- 
hinde Ankara'da evlenmişlerdir. 

& Evlenen genç çiftlere ömürboyu mutluluklar dile- 
TİZ. 

ÖLÜM 

Derneğimizin Yönetim Kurulu üyesi Cevat 
Bageoğlu'nun ablası Fatma Altuğ 5.3.1990 günü 
geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. 

Merhumeye tanrıdan rahmet, akraba ve 
hemşehrilerimize başsağlığı dileriz. 

a Yozgat ili, Çekerek ilçesi, Ağıllı köyünden Abaza 
hemşehrilerimizden Aşkaruwa Ayşe (Aselet) Kılınç- 
aslan, Şubat ayında Ankara'da vefat etmiştir. 

Merhumeye tanrıdan rahmet, hemşehrilerimize 
başsağlığı dileriz. 

Gü Uzunyayla'lı hemşehrilerimizden Av. Yaşar Alp- 
soy'un annesi Mari ayında bir trafik kazası sonucu 
vefat etmiştir. 
Merhumeye tanrıdan rahmet, tüm hemşehrilerimize 
başsağlığı dileriz. 

Derneğimiz Onur Kurulu üyelerinden Muhittin 
Ünal'ın kayınpederi Adil Özdemir (Kurmeis) vefat 
eimiştir. 
Merhuma tanrıdan rahmei, hemşehrilerimize 

başsağlığı dileriz. 

KISA - KISA İ i 

Gunekho K. ÖZBAY 

Kabardey radyosu 1990 yılının ilk ayından itibar- 
en muhaceret Çerkeslerine yönelik programına 
başlamıştır. Program Türkiye saatiyle 20.00 - 21.000 
arasında ortadalga 265 khz.'de yayınlanmaktadır. 

O İsrail hükümeti Çerkeslerin 125. sürgün yılı 
dolayısıyla anma pulu (posta) çıkarmıştır. Bu posta 
pulu aynı zamanda Dünya Çerkeslerini içeren ilk 

posta pulu niteliğindedir. 

( SSCB Leningrad filarmoni orkestrası, 1990 

İstanbul Sanat ve Kültür Festivaline katılacaktır. 
Orkestranın programı 1, 2, 3 Temmuz tarihlerinde 
olup, Orkestra şefi Çerkes (Kabardey) asıllı Yuri 
Temirkanov'dur. 

Anavatandaki radyolarda Çerkesçe programların 
arttırılması içni çalışmalara başlanmıştır. Adığe dil ve 
edebiyatının bütünlüğü için ortak yayına geçilmiştir. 
Gazete Kabardey, Çerkesey ve Adiğey Özerk Cum- 
huriyetlerine yöneliktir. 

Adiğey, Kabardey, Çerkesey, Abhazey, 
Dağıstaney, Çeçen İnguşey, Osetey, tek alfabeye 
gitme için çalışmalara Nalçık'ta başlanmıştır. 

Başlanılan bu çalışmalarda amaç ilköğretimde ilk dört 
yılın eğitim programının bir olması ve tek dile gitme 
amaçlanmaktadır. 

ü Kocaeli, Uzuntarla Köyü "Kafkas Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği" 1990 yılının ikinci ayında kurul- 
muştur. 

  

e KAFDAĞI e 37/40 e ŞUBAT - MAYIS 1990 © 7406



  

  

ÖLÜM 

Kayseri insan Hakları Derneği başkanı 
Samsunlu hemşehrimiz DUĞ NACİ YÜKSEL 5 
Mayıs 1990 günü vefat etmiştir. 

Merhuma tanrıdan rahmet hemşehrile- 
rimize baş sağlığı dileriz. 

Kayseri UZUNYAYLA Altıkesek köyün- 
den K'UEK'UE Selahattin KÖK, 17 MAYIS 1990 
günü vefat etmiştir. 

Merhuma tanrıdan rahmet hemşeh-* 

rilerimize baş sağlığı dileriz. 

Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri 
Federasyonu Kuruldu. 

Avrupa'nın çeşitli kenilerinde faaliyetlerini 
sürdüren Çerkes Kültür Dernekleri güçlerini 
birleştirmek amacıyla bir Federasyon kurdular. 

Berlin, Köln, Münih, Wupertal, Oyten, 
Zwingen, Nurnberg, Hamburg Çerkes Kültür 

, Derneklerinin katılımıyla Federasyon 5 Mayıs 
1990 tarihinde resmen kuruldu. 

Avrupa Çerkes Kültür Dernekleri Yönetim 
Kurulu'na şu kişiler seçildi: 

Başkan Oo Yediç BATURAY 
Sekreter Bidanuk ÜMİT 
Muhasip oGuç'ARSLAN 

Avrupa Kafkasoloji Kongresi 
29 Haziran'da Londra'da 

toplanıyor. 

Kuzey Kaikasya'nın yerli halklarının dilini, 
kültürünü inceleyen Kafkasologlar görüş alış- 
verişinde bulunmak üzere 24 Haziran'da Lon- 
dra'da biraraya geliyorlar. 

Avrupa'nın sayılı bilim adamlarının yanı sıra 
SSCB Adiğe Özerk Cumhuriyetinden Prof. Dr. 
Çeraşe Zeynep, Araştırmacı Hadeğatl'e Asker. 
Kaberdey-Balkar Gumhuriyetinden Prof. Khur- 
maho Muhiddin'in katılacakları bilimsel kongre 
30 Haziran'a kadar sürecek. 
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Çeçen - İnguş Cumhuriyeti 
Weynah Halk dansları toplu- 
luğu 20 - 25 Haziran tarihleri 
arasında Ankara'ya gelerek 
Atatürk Kapalı Spor Salo- 
nu'nda bir gösteri yapacaktır. 
Ankara dışında İstanbul'da 
16-17 Haziran ve İzmir'de de 
19 Haziran 1990 tarihlerinde 
gösteriler yapması plan- 
İanmıştır. 
Bu ünlü topluluğu seyretme 
fırsatı mutlaka değerlendiril- 
melidir. | 
Önemle duyrulur. 

O
 

şi 

  

    BİEL 
D
E
L
İ
L
İ
 
E
İ
D
 

n
n
 a 
E
R
 

e 
ğe 
e
 

ye
 

ye 
a 

yi
 
ge

 
ğe 

ayy
 

ka
k 

ye
n M

y 
g
y
o
 
ag

g 
ye
 

yy 
Mg
 
ça

yl
a 

Seç
en 

aça
gan

 ç
a
g
a
 
S
y
 

Se
g 
M
y
 
eg

e 
Mça

şge
t e

ag
n 
My

an
 a

çag
ge 

; ; z   

  

  

  

  
  

  

© KAFDAĞI © 37/40 6 ŞUBAT - MAYIS 1990 © 756



BİZE GELEN ME 

  

  

  

mektuplarını bu sayfalarda aynen yayınlıyoruz. 

İlginize şimdiden teşekkürler.   

Değerli Okuyucu, 

18 Mart 1990 Pazar günü Ankara'da Dernek Merkezinde yapılan Değerlendirme ve Yönlendirme 
Toplantısına, çağrı yazımızın geç ulaşması ve başka bazinedenlerle katılamayanlardan, kimi değerli ve duyarlı 
büyüğüklerimiz önerilerini yazılı olarak bildirmişlerdir. 

Gösterdikleri bu duyarlılık, sorumluluk ve örnek davranışları nedeniyle kendilerine teşekkür ederek, 

Bundan böyle Dergimiz, Derneğimiz ve Kültürel Sorunlarımızla ilgili görüş öneri ve eleştirilerinizi içeren 
mektupların ızı bu sayfalarda yayınlamaya çalışacağımızı duyururuz.     

Kafdağı Dergisi'ne 
ANKARA 

18 Mart 1990 günü Ankara'da Dernek merkezinde 
kuracağınız müzakereye çağrı teklifiniz şimdi elime 
geçti. Aslında —başkalarının da bildiği— önemli de 
sayılmayabilen dileklerimin acele hatırlayabildikle- 
rimi bu yazımla sunuyorum. Panelinize yetişemese 
de aynı dilekleri başkaları da sunacaktır, herhalde; 

Çerkeslik yeryüzünden silinmek üzeredir. 

Varlığını sürdürmesi bilim için de, medeniyet için 
de, barış içinde, Türklük ve İslâmlık için de yararlı 
olur. Bunu düşünen fikir adamları az değildir. 

Türk kanunlarına göre Türkiye Çerkesleri 
Türktür. Bu nedenle Çerkes dediğimiz zaman Kafkas- 
yadaki Çerkesleri anlatmış oluruz. Kanunsuz olmaz. 
Ama, isteyen Çerkes yerine Çerkesistan der, ve 
sakıncasızdır. Dergide bir Circassologie veya Cauca- 
sologie bahsini daimi olarak açıp bu namlarda yeni 
bir dergi kurup Çerkesçe yazılar alırsınız. Bunların 
birikimi ileride Türkiye'de bir "Caucasologie" 
enstitüsü veya kürsüsü açtırabilir. 

Çerkes dillerinin öğretimine çalışalım, gramerle- 
rini yapalım. Çerkesistandaki araştırmacılarımızın 

noksanlarını tamamlayabiliriz. 

Çerkes dillerinde şiir müsabakaları yapalım, 

yayınlayalım. Bunlara imkanlar vardır. Arap harfle- 
riyle eskiden yayınlanmış eserleri —başta mevlit 
olarak— bugün herkesin okuyabileceği latin harfle- 
rine çevirip yayınlayalım ve zaman zaman toplanıp 
okutalım. 

Dünyanın ilk insanlarıyız. Kutsal anılar da, 
bilimsel buluntu da, dillerimizin (kelimelerinin) 
çözümleri de bu gerçeği gösteriyor. 

Hele; Vatandan sürülüp dünyaya dağıtılan 
halkımızın —teker teker, grup grup da olsa— gasbe- 
dilen anavatan Çerkesistan'a dönme idesini yayalım. 

Bir Fransız uzmanın "emsalsiz, güzel" diye 
övdüğü grupça söylenen Koro şarkılarımızı bilen 
artık kalkmak üzeredir. Onlara onu söyletip kasete 
alalım ve kasetleri isteklilere satalım, böylece yok 
olmaktan, unutulmaktan kurtaralım. 

Söyleyeceğim çok. Bunlar ilk hatırladıklarımdır. 
İhtiyarım uzaklara artık yalnız bırakmıyorlar. 
Aranızda bulunmak istediğim halde gelemiyorum. 

Başarılarınızı dilerim. (15.2.1990) 

Ömer Büyüka 

  

KAFDAĞI DERGİSİ YÖNETİMİNE 
Kursum olduğundan 18.3.1990 tarihli 

değerlendirme toplantısına katılamıyorum. Haberi 
yeni öğrendiğimden, görüş ve önerilerimi kısaca bil- 

dirme durumunda kaldım, Bunlar özetle şöyledir: 

1) Dergi, kaliteli ve düzeltilmiş yazılara yer ver- 
melidir. 

2) Kafkasya ve çeşitli ülkelerden haberlere yer 
vermelidir. 

3) Çeşitli kişilerle yapılmış kısa röportajlara ve 
söyleşilere yer verilmelidir. 

4) Açıkoturum ve görüşlere yer verilmelidir. 

5) Kitap ve yayınlar tanıtılmalıdır. 

6) Tarihsel olaylar incelenmeli ve okuyucuya 
duyurulmalıdır. 

7) Her toplum ve hatta kabilenin eşit ve özerk 
kimliği. bulunduğu noktası göz önünde tutulmalı, 
toplumların ve kabilelerin varlığının, K. Kafkas- 
ya'nın birlik ve dayanışması açısından bir güç kay- 
nağı oluşturduğu kavratılmalıdır. 

8) Pilot bölge uygulaması yapılan Adığe ÖB 
gibi, öteki bölgelerde de anadilinin bütün okullarda 
ve tüm öğrenciler için zorunlu ders dili ve resmi dil 

olması konusu işlenmelidir. 

9) Kafkasya'yı çeşitli açılardan tanıtan yazı ve 
çevirilere daha fazla yer verilmelidir. Ancak, iyi bir 
yazı ve çeviri dili aranmalıdır. 

10) Derginin düzenli bir dağıtımı yapılmalı, 
okuyucu görüşlerine yer verilmeli, bunlar 
değerlendirilmelidir. İ 

11) Kesinlikle düzeltilmemiş ve kalitesiz 
yazılara yer verilmemelidir. 
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12) Evrensel demokratik ölçülere göre, yerli 

öğeler değerlendirilmelidir. 

13) Kişisel çekişmelere yer verilmemelidir. 

14) Kafkasya ve öbür ülkelerde yaşayan soydaş 
toplulukların çeşitli sorunları tanıtılmalı, bu konu- 
İarda tartışmalar açılmalıdır. 

15) Bilim adamı ve araştırmacıların görüşlerine 
başvurulmalıdır. 

16) Toplum, evlenme, ölüm, dernek vb. haber- 

lere yer verilmelidir. 

Şimdilik aklıma gelen hususlar bunlardır, 

başarılar diler, selamlarımı yollarım. (16.3.1990) 
Cevdet HAPİ 

  

KAFDAĞI DERGİSİ'NE, 

15 Nisan 1990 tarihli toplantıya sunulmak üzere 
aşağıda belirtilen görüş ve dilekleri bildiriyorum. 

1) Gazete ve dergiler taze yemek ve ekmek gibi 
tam zamanında okuyucuya sunulursa değeri artar ve 
etkili olur. Örneğin Kafdağındaki 125. yıldönümü ile 
ilgili yazılar olaydan 6 ay gibi bir süre sonra okuyu- 
cularına sunulması nedeniyle değerinden çok şey 
yitirmiş, etkinliği de o derece azalmıştır. Oysa 
hemşehriler sabırsız.ca bekleşiyorlardı. 

2) Derginin bugünkü dili her yaşa seslenecek 

içeriktedir, değiştirilmesine gerek yoktur. 

3) Çok uzun yazılara yer verilmemeli, en çok 
iki sahifelik yazılar sürekli de olsa bölümler halinde 
verilmelidir. 

4) Dergi habercilik dalında çok yetersizdir. 
Örneğin bize mektuplarla gazetelerle (yani belgelen- 
miş kayıtlarla) ulaşan ve hemşerilerimizi çok etki- 
leyici haberler dergide yer almamaktadır. Yani dergi- 

nin haber alma organı yeterince çalışmamaktadır. 

Örnek: 

a Kabardey Balkar'da son seçimlerde yönetim 

büyük bir çoğunlukla Çerkeslerin eline geçmiş 
Hafıtse Muhamed gibi tanıdığımız hemşehrilerimiz 
Milletvekili seçilmiş, Yüksek prezidyumada Kabar- 

deyler seçilmişlerdir. 

b) 3 bölge arasında alfabe birliği için 
toplanılmış, bu yolda alfabenin birleştirilmesine kar- 

ar verilmiştir. (Bu haberleri makalelerin arasında 
belirtmek yeterli değildir). 

BİZE GELEN MEKTUPLAR 

  

c&) Sakarya ile Sohum kardeş şehir ilan edilmiş, 
karşılıklı kültürel ilişkilere girişilmeğe başlanmıştır. 

(Gazete haberi) 

& Kafkasya'dan pekçok kişi (aralarında önemli 
isimler bulunan) yurdumuza gelmiş buradan da gezi 
veya göç nedeniyle gidenler olmuştur. 

& Türkiye'de Çerkesler hakkında çeşitli yayınlar 
yapılmış buradan oraya giden ve oradan gezi için 
gelipte dönen kişilerin hakkımızdaki çeşitli olumlu 
ve olumsuz yayınları dile getirilmiştir. 

5) DERGİNİN BUNDAN SONRAKİ YAYIMI: 
Dergi bundan sonra 3 ayda hacimli, daha denetimli, 

önemli yanlışlıklar yapılmadan (Örneğin; geçen 

sayıdaki biryazıda Maykop Limanından vapura binil- 

ip göç edildiği şeklinde) kontrollu olmalıdır. 

6) Aradaki üç aylık süre hemşerilerimizi büyük 
bir boşluğa iteceğinden bunu kapatmak için şu 
önlemi almalıdır: 

Gazetelerde Azerbaycan Kültür Derneği'nin her 15 
günde bir politik içerikli gazetesi yayına başlatılmak 
üzeredir. Bizim de bunun gibi politik içerikli ve 15 
günlük veya aylık bir organımız çıkmalıdır. Bu 

gazete politik ve haber ağıklıklı olmalı, ucuz olmalı 
ve abonelere dergi fiatına eklenerek gönderilmeli, 

ayrıca Çerkes toplumu dışında kamuya sunulmalıdır. 

Bizim en büyük kusurlarımızdan birisi de kendimize 
dönük yayın yapmamız ve dertlerimizin, izley- 

eceğimiz politikanın başkalarınca bilinmemesidir. 

Diğer uluslar gibi politikamızı ve varlığımızı 
kanıtlamak ancak böyle mümkün olabilicektir. Bu 
yolda yani politik ağırlıklı bir yayına girmek için 
İstanbul'da bir girişim vardır. Onlarla işbirliği yapıp 
olmazsa gazete yayını onlara verilmeli dernekçe de 
desteklenmelidir. 

Bütün bunları gerçekleştirmenin pek kolay bir iş 
olmadığının bilincindeyim ama gönül böyle istediği 
ve sorulduğu için belirtmekte yarar gördüm. 

Başarı dileklerimle. (12.4.1990) 

İzzet AYDEMİR 
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11.3.1990 TARİHLİ CUMHURİYET 
  

   SÖYLEŞİ 134440 
  

  

EYMHUAİ JET. TA ie HR 

Sayın Orfaylı, isterseniz önce Kafkasya? 
nın toplunısal yapısı üzerinde duralım. İlk bakışta 
Kafkasya, Lübnan ya da Makedonya'ya benziyor. 
Göreli olarak ufak bir alan üzerinde çok sayıda 
efnik grup ve halklar yaşıyor, yönetsel açıdan da 
üç büyük Sovyet cumhuriyeti, Ermenistan, Gür- 
öistan ve Azerbaycan var. Siz bu konuyu nasıl de- 
ğerlendiriyorsunuz ? 

  

“Kafkasya'yı Lübnan'a benzetmek ilk bakışta 
kolay; ama aslında böyle bir benzetme pek geçerli 
olmaz. Kafkasya, her şeyden önce bir diller ve mil- 
letler mozaiği. Mitolojideki “Kaf Dağı” Kafkas- 
ya. Kuzeyde Kuban nehri, güneyde Aras nehri 
Kafkasya'nın bölgesel sınırlarını belirliyor. Kaf- 

, kas dağları da kuzeyden güneye bölgeyi ikiye ayı- 
rıyor; Kafkas dağlarının kuzeyinde kalan kesim 
Kuzey Kafkasya, güneyinde kalan kesim ise Gü- 
ney Kafkasya olarak adlandırılıyor. Araplar bu- 
raya Maverai Kâfkasya, Avrupalılar Trans Kafkas- 
ya, Ruslar dâ Zakafkasya diyorlar. Üç önemli bir- 
ik cumhuriyetinin yer aldığı bölge işte bu Güney 
Kaskasya'dır. Bu üç cumhuriyet içinde Azerbay- 
can, topraklarının bütünü ile bir Sovyet Cumhu- 
riyeti oluşturmaktadır. Gürcistan Cumhuriyeti 
içinde iki tane özerk cumhuriyet vardır: Abhazi- 
ya, yeni bizim Abaza dediğimiz bölge ve sınır 
komşumuz Acaristan. Hemen sınırın yanındaki 
Batum, Acaristan'ın başkentidir. Azerbaycan, ara- 
ya giren bir Ermeni koridoru ile bölünmüştür. 
ran- Türk sınırındaki Nahcivan ile özerk vilayet 
statüsüne sahip Dağlık Karabağ da Azerbaycan 
toprağıdır. 

1936. Anayasası ile oluşturulan Sovyetler »irli- 
gi yönetim yapısı, bilindiği gibi birlik cumi uri- 
yetleri, özerk cumhuriyetler ve özerk bölge ya da 
vilayetler olarak sıralanmaktadır. Bu yapı, ana 
hatları ile günümüzde de varlığını sürdürmekte- 
dir ve bugüne kadar işlemiştir. Ama yine bildiği- 
miz gibi mevcut statü ve ilişkiler bazı sorunlara 
yol açmış gözükmektedir. ; 

  

Kuzey Kafkasya, etnolojik ve lengüstik 
- açıdan Güney Kafkasya'dan farklı mı? 

Kuzey Kafkasya'da bir sörü otonom bölge, 
özerk cumhuriyet var. Bunların hepsi Rusya Sov- 
yet Sosyalist Federal Cumhuriyeti'ne bağlıdır. Ku- 
zey Osetia Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 
Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 
Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 
Kabardin - Balkar Özerk Sovyet Sosyalist Cum- 
huriyeti, Karaçay Özerk Bölgesi, Çerkez Özerk 
Sovyet Sosyalist Bölgesi ve Federatif Rusya'ya 
bağlı Kuzey Kafkasya ülkeleridir. 

  

4.4.1990 TARİHLİ HÜRRİYET 
Ba va 3 ri i : 

         

  

      

  

  

İk Gb Siz ... 

İDERLER zirvesi kamuoyunda, “Güney- 
adoğu'daki bölücü faaliyetler” sorununun çö- 

zümü yönünde bir adım atılacağı umudunu ya- 
ratmıştı. 

İşin tuhafı, maalesef tam tersini “üretti. 
Nitekim dün Anavatan Partisi Meclis Grubu” 

nda, Yıldırım Akbulut'un yüzüne karşı “Muk- 
tedir bir Başbakan olmadığı” ifade edilirken, 
SHP Meclis Grubu'nda “Üniversitelerde Kür- 
doloji Kürsüsü kurulması, bölge okullarında 
Kürtçenin ikinci dil olarak okutulması” öneril- 
mekteydi. | 

Yani bir SHP milletvekili, Kürtlere, “Özel 
haklara sahip azınlık” statüsü tanınmasını 

Ö eydi. Lİ 
öne e olam etmeden belirtelim: Bu önerinin 

sahibine sormak gerekmez mi, “Neden Küri- 
lere özel statü?” diye... Öyle ya... Bu ülkede 
kendi dillerini konuşan Çerkezler, Lazlar, Gür- 

cüler de var... 
holinan As - 
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25.10.1990 TARİHLİ CUMHURİYET 
m 

“ DEMEYİN”. — - , 

» eze JET LETTL yp . “vatan, bayrak” özlemleri ko- 

» ızda bana ve 

ayesind€ kazanıl- 

“Biz Gada kalamayız. 

Önce 750 sile, daha sonra he- 

pimizi alın” diye adeta bağıran 

Mecidoğlu, “Burası bize vatan, 

olamaz. Artık gelmek istiyo- 

ruz. Gürcü baskısından bık- 

tk” diyor. Mecidoğlu'nun et- 

rafındaki arkadaşları da kafa- . 

larıyla tasdik ediyorlar, vatan 

özlemini, Günlerdir Moskova'- : 

da elçilik kapısını aşındıran ve 

ümitle bekleyen insanların 

mmm 

-. nuştukça dala da artıyor. Me- 
cidoğlu, bir ara sözümüzü ağ- 
zmıza tıkıyor: “Bize niçin 

: Mesket Türk'ü diyorsunuz? 
Gürcü oyununa gelmeyin. 
Mesket Gürcü'den dönme 

' Türk demek, biz bunu kabul. 
etmiyoruz. Siz Türkiye'de Laz 

. Türk'ü, Arnavut Türk'ü, Çer- 

. ze sadece Türk deyin...” 

kez Türk'ü diyor musunuz? Bi- 
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SINDA KUZEY K 

    

  

1.4.1990 TARİHLİ ZAMAN 

© 4.8.1939 TARİHLİ BİRİKİM     

  

  

ZEHMAN 
Ul İğ 

ÜZCE (ZAMAN)-Siyonizmin beşi: 
gi İsrail'de “Postayla Propaganda” 

sisteminin kurulduğu öğrenildi. 

Tarihte ilk defa Kafkas figürleriyle dört 

dilde baskı yaparak posta pulu çıkaran -Is- 

rail, bu pulları dünyanın çeşitli ülkeleri- 

ne göndererek sempati toplamaya ça- 

lışıyor: 

Bu pulların Türkiye'de (Düzce'de) bazı 

Çerkes vatandaşlarımıza gönderildiği tes- 

bit edildi. 

1864İ Çarlık Rusyası'nda ulusal bağım- 

EROL TAYHAN 

   

  

   

   
sızlık savaşını kaybeden Çerkeslerin ana- 
yurtlarından sürülüşünün 125. yılı amısı- 
na. İsrail tarafından bastırılan pulların, 

Türkiye ve dünyadaki Çerkeslerin siyoniz- 
me ilgi, ve sempati duymasını sağlamak 
amacını güttüğü sanılıyor. 

Bu pullar 4 lisanda bâsılmış olup, mu- 
haceret hayatı yaşayan Çerkeslerin tümü- 
ne hitap ediyor. Pulların Arapça, İbrani- 

ce, Adığece ve İngilizce olarak yayınlan- 
dığı gözleniyor. Bu ince propaganda ha- 
reketi Türkiye ve dünyadaki Çerkesler ta- 
rafından hayret ve dikkatle izleniyor. 

Türkiye'de tahminen 3 milyon civarın- 

da Çerkes olduğu sanılıyor. 

ATATÜRK K. DİL T.Y.K. BÜLTENİ 

Sayı: 5 Nisan 1987 ANKARA 
  

Kafkasyâ 

rası”nda yapılan kazılarda bundan 17.000 yıl önce taş devri sonlarında yaşa- 

“mış olan “Cro-Magnon” lara ait bazı bulgular elde edildiği bildirilmektedir. 

Kazılar sırasında bazı nefrit kolyelerin bulunduğu, bunların bu bölgenin 

1000 km uzağındaki Bon ırmağında bulunmuş ve daha eski bir tarihte burada 

yaşayanlara ait olan kolyelerin aynı olduğu belirtilen baberde mağarada 

yaşayan Kro-Magnonların Don bölgesi halkıyla aynı soydan olduklarını 

urlaya koyduğu ifade edilmektedir. 

Haberde söz konusu buluntuların, eski kültürlerin güneyden kuzeye 

doğru yayıldığı teorisini güçlendirdiği, Öte yandan özeyden güneye göçler 

olduğunu ispatladığı da kaydedilmektedir. , pleazik KE azam 

19.4.1990 TARİHLİ HÜRRİYET 
/    

  

      

  

   
    
   

  

  diller konuşan insanların bu- 

Muharrem SARIKAYA / ANKARA, (Hürriyet) /7.i,/ İC Tunduğunu söyledi. Bu insan- 

söyledi. | ların farklı diller konuştukları 

Kültür Bakanı Zeybek, * için, o ülkenin insanı olmama 

“Bir insan Kırmançi, Zaza | gibi bir durumla karşı karşıya 
lehçesini konuştuğu için kalmadıklarını da belirtti. 

yargılanırsa, bu yanlıştır. İn- , Zeybek, Anadolu'da yerleşen 

  

Kemal Zeybek, Tür- 
kiye'de insanların hiçbir ay 
rıma tabi tutulmadan, istedik- 
leri dili istedikleri gibi konuş- 

Adige Muhtar Cumhuriyetinde bulunan “Kasok Mağa- 

ma hürriyetine sahip olmaları 
gerektiğini söyledi. Zeybek, 
ulusların sınırlarının dil ayrılı- 
ğıyla belirlenmediğini bildirdi. 
Namık Kemal k, son 
dönemde bazı kişilerin Kürtçe 
konuştukları için yargılanma- | 
larını da yanlış bulduğunu 

sanları surf şu veya bu leh- | Kazaklar, Dağıstanlılar, Kır- 

çeyi konuştukları için yargi- 
lamak yanlıştır. Yargılamak 

derken, hukuki yargılamayı 

kasdetmiyorum, kınamak 

bile yanlıştır” dedi. , 

İ Namık Kemal Zeybek, 

dünyada birçok ülkede farklı 

İ mançiler, Zazalar ve. diğer 
, grupların evlerinde ve arala- 

“nnda kendi ana lehçelerini 
* konuştuklarını söyledi. Zey- 
| bek, bu grupların ortak anlaş- 

İ tıkları dilin İstanbul Türkçesi 
i olduğunu da belirtti. 

ÇERKES SORUNUNA 

KARŞI ÜÇ TAVIR 
Biaikim-i. 8.1783 

Geçmişte bu sorunu dev- 

rimci sosyalist çevrelere 

intikal ettirmeye çalışanlar, 

(bugün bir kısmı hâlâ de- 

zam eden tepielerin teorik 

temeli ile hesaplaşılması 

için belirmmevi zorunlu gö- 

rüyorum) üç idrazla karşı- 

laşıyordu: 

a) Ulusların kaderlerini 

tayin hakla ilkesi uluslar 

için geçerlidir Çerkesler 

bir ulus olmadıkları için 

bu ilke işlerilemez!? 

b) Bu bir devrim soru- 

nudur -Sosyslisı denim 

olursa Çerkesler 'de kürm- 

lacaklar özgürleşecekler, 

hata belki kendikiize.bir. 

Yer bile verilebilir Şu hal- 

de devrimi beklemek, dev- 

rimin bir an önce olması 
için seferber olmak İaz:m- 

dır 

c) Evet bu ciddi bir so- 

rundur ama ayru zamanda 

da çök hassas bir konudur 
Zira azınlık milliyet için- 

deki şovenizmin kabarma 

rizikosu vardır 
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30.6.1987 TARİHLİ 

CUMHURİYET 6.6.1989 TARİHLİ ZAMAN 

  

Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi, cumhuriyet savcılarına verilen 
dava açma yetkisinin yalnız kayıt düzelime davalarına ilişkin ol- 
duğuna, savcılıkların isim ipial davası açamayacaklarına karar 

    

Özgen ve Jale Binay 
çiti, bir haftalık 
kızlarına “Melis? adını 
verdikleri için “kültür, 
örf ve ananelerimize 
aykırı isim koymak” 
suçundan 
yargılanacaklar, 

  

   

verdi 

a NKARA— Yargitdy, 
umhuriyet savcılarının 

“dava açma yetkilerine” 
açıklık getirdi. Yargıtay. 
Cumhuriyet savcılarına veri- 
len dava açma yetkisinin, 
yalnız kayıt düzeltme dava- 
larına ilişkin olduğunu, bu 
sebeple yanlış varsa ismin 
doğrusunun yazılması için 
dava açabileceklerini, voksa 
iptali istemiyle dava açama- 

15.3.1990 TARİHLİ HÜRİYET 

  

Nr a, 
HYRRİYE 7 

OVYETLER Birliği nin Kuzey Kafkasya bölgesindeki    
     /6) 3. (430 

Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyeti'nde, toprak ve 
idari düzenlemeler yapılması istemleriyle ilgili olarak 

yapılan gösteri ve eylemlerin boyutu giderek büyüyor. 
Sovyet televizyonu önceki gece, özerklik isteyen İnguşlar' 

ın yaşadığı Nazran Kenti'nde yaklaşık 70 bin kişinin 
katıldığı gösterilerin ve grevin görüntülerini yayınladı. 
nguşlar'ın özerklik istemlerinin giderek daha yaygın ve 
eylemli biçimde dile getirilmesine yol açan gelişmeler, ö 

Mart tarihinde, Sovyet Komünist Partisi'nin resmi 
organı Pravda Gazetesi'nde yayınlanan bir yazıyla 

başladı. Bu yazıda, o güne kadar ancak birkaç yüz 
kişinin katıldığı küçük çaplı gösteriler eleştirilerek 

  

“Herkes işbaşına” çağrılırken, İnguşlar'ın toprak ve 
özerklik istemlerinin haksız olduğunu savunan görüşlere 
yer verilmişti. İnguşlar da, bu yazı üzerine gösterilerini 
hızlandırdılar. Yaklasık 250 bin kişilik bir nüfusa sahip 
olan İnguşlar'ın, 1919 yılı şubat ayında kurulan özerk 
cumhuriyetleri, öteki Türk kökenli halklar gibi, Stalin 
tarafından Naziler'le işbirliği yapmakla suçlanarak 
Çeçenler'le birlikte Orta Asya'ya sürülmeleri sonucu 
yıkılmıştı. Stalin'in ölümünden sonra “Ise, İnguşlar'a, 

eçenler'le birlikte özerklik verilmiş ve daha önce 
nguş Özerk Cumhuriyeti'ne ait olan toprakların bir 
bölümü, Kuzey Ossetiya Özerk Cumhuriyeti'ne 
katı Imıştı. 

Çocuğa ana ve baba tarafından konulan ismin, “NK 
örf ve adetlere uymadığı” gerekçesiyle değiştirilemey 
de hükme bağlandı 7 (4 

  

yacaklarını MAN 
Yargıtay Üçüncü Hukuk 

Dairesi bir kız çocuğuna ko- 
nulan “berfin” isminin iptali 
istemiyle nüfus müdürünün 
isteği üzerine Cumhuriyet 
Savcısı tarafından açılan da- 

vayı karara bağladı. Yargı- 
tay'ın davayla ilgili kararın- 
da, nüfus kanunu uyarınca 

Cumhuriyet Savcısına verilen 
dava. açma yetkisinin yalnız 
kayıt düzeltme davalarına 
ilişkin olduğu, ismin iptali 
davasının bir “'kayıt 
düzeltme”? davası olmadığı, 
hatta böyle bir davanın açı- 
lamayacağı kaydedildi. *“Ka- 
yıt düzeltme” davasının, 
yanlış yazılan bir kaydın 
doğrusu ile değiştirilmesi 
amacını güttüğü, iptalin ise 
kaydın ortadan kaldırılması 
ile sonuçlandığı ve bunun da 
“küçüğün isimsiz 
bırakılması”? anlamına gel- 
diği ifade edilen kararda, Ye- 
rel mahkemenin *'bu sözcük 
yasaya uygun mu değil mi?” 
diye Türk Dil Kurumu'ndan 
görüş istemesi de eleştirildi. 

Ne nüfus idaresinin ne de 
Cumhuriyet Savcısının kanun 
dışında yönetmeliğe dayana- 
rak böyle bir dava açamaya- 
cağı gibi, açılan davaya da 
bakılamayacağı belirtilen ka- 
rarda şöyle denildi: 

“Herkesin bir isminin ol- 
ması, en tabii haklarından 

biri olduğu gibi, kamu dü- 
zeni açısından da zorunlu- 
dur. O hâlde, böyle bir 
hakkı ortadan kaldıran ve 

  

ili kültür, 

  

AN 6.6.1953 
kamu düzenini bozan bir 
sonuca ulaşacak davaya 
bakımak da Anayasa ve hur- 
kukun temel kurallarına da 
aykırıdır. Medeni Kanun 
hükümlerine ve Nüfus Ka- 
nunu'nun 16. maddesinin 
5. fıkrasına göre, (çocuğun 
adını anası, babası kor) ve- 
ayetin, nesebin ve aile kav- 
.ramının en temel ögelerin- 
de birinin yansıması olan 

bu kanun hükmü hiçe sayı- 
larak çocuğun isimsiz bıra- 
kılması, insan haklarının 
temel kuralları ile bağdaş- 
madığından, böyle bir iş- 
lem mahkeme kararı da ol- 
sa tasvip edilemez.” 
Öte yandan Yargıtay 

Üçüncü Hukuk Dairesi çocu- 
ğa ana ve baba tarafından ko- 
nulan ismin, “Milli, kültür, 
ört ve adetlere uymadığı” 
gerekçesiyle değiştirilemeye- 
ceğine karar verdi. Yargıtay 
kararında, “İsimlerin salt 
yabancı kökenli kelimeler- 
den türemiş olmalarının ne. 
milli kültürümüze ne de örf 
ve adetlerimize aykırı ol- 
mayacağı sonucuna varıl- 
mıştır”? denildi. 

Nüfus Kanunu'nun 16. 
maddesi 5. fıkrasında yer 
alan, **Çocuğun adını ana ve 
baba koyar”' hükmünün hiç- 
bir gerekçeyle çiğnenemeye- 
ceğini belirten Yargıtay, söz- 
konusu hakkın ortadan kaldı- 
rılmasının Anayasa ve hukuk 
kurallarına aykırı olduğu su- 
nucuna vardı. 

Bugüne kadar çocuklarına 
Arapça kökenli isimler koyan 
pekçok. aile, nüfus memur- 
lukları tarafından savcılığa 
verilmiş, çocuklarına İslâmi 
kökenli isimler koymak iste- 
yen anne ve baba engellen- 
mişti. 

  

© KAFDAĞI 6 37/40 e ŞUBAT - MAYIS 1990 ©8009 

 



  

  

15.11 1990 TAR 

GYNES 15.119390 
ŞİMDİKİ Olağanüstü Hal Bölge 
Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Sakar- 
ya'da “olağan” bir vali iken, bu il- 
de 17 ayrı dil konuşulduğunu, yi- 
ne de asayiş yönünden önemli bir 
sorun olmadığını saptamıştı. 

17 ayrıdil, 17 farklı milliyet kö- 
kenli demekti herhalde. Bu yapısıy- 
la Sakarya, Avrupa Topluluğu 
(AT) gibi bir özellik taşıyordu. Ta- 
rih, dil, genetik, gelenek-görenek,” 
yaşam biçimi ve üretim tekniği açı- 
sından bu denli farklı özelliklere 
sahip insanlar, bir Avrupa Ortak 
Pazarı'nda, bir de Adapazarı'nda 
yanyana yaşıyorlar galiba. 

Konunun bu yanı ilginçti. Birbi- 
rinden binlerce kilometre uzakta- 
ki anayurtlarından kopup Sakarya 
ırmağının iki yanına göç getirmiş 
bu insanlara “'nereden, niçin, 
nasıl”? diye sorduk. Kimi “93 
harbi” dedi, kimi *““mübadele”. Ki- 
mi “Müslümanlık” dedi, kimi 
“Vallah bilmirem”... 

Bunun üzerine, özet de olsa, bi- 
raz tarihe dalmak gereği doğdu. 

, 

Osmanlı'nın ilk döneminde, 
Anadolu'nun 20'ye yakın beylik ( 
arasında bölüşüldüğü yıllarda, bu 
beylikler Orta Asya, Horasan,Kaf- 

. kasya ve Azerbaycan bölgelerinden 
getirdikleri ilk göçmenleri yerleşti- 
rir buralara. Osman Bey'in, Sel- 
çuklu Sultanı HI. Alaeddin'den bir 
davul, bayrak ve tuğ alıp bağımsız 
devleti oluşturmasından sonra göç 
hareketi durulur ve toprağa yerleş- 
me Ön plana çıkar. 

INDA KUZEY Ku 

  

iHLİ GÜNEŞ 

Taa ki, “93 harbi” diye bilinen 
(Hicri 1293)-1878 Osmanlı Rus sa- 
vaşına dek... Rus istilasından ra- 
hatsız olan Müslüman Gürcüler, 
Çerkesler, Abazalar Kafkasya'daki 
yeşil ve havadar topraklarını terke- 
dip Sapanca Gölü'nü kuşatan or- 
manlarda bulurlar kendilerini. Bu 
arada, Batum'un da Ruslar'a geç- 
mesiyle birlikte, Mohdi Lazlar da 

,Batı'ya doğru kaymaya başlar. 
Akın akın göçen Kafkas insanları, 
geldikleri yörenin iklim ve coğraf- 
yasına benzer topraklara yerleştik- 
lerinde, terkettikleri köylerin, ka- 
sabaların isimlerini verirler yeni 
yurtlarına. -Absara (şimdi Beylice), 

Sicina (şimdi Hacımercan), Skuça 
(şimdi Fevziye) gibi... 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında tam 
15 dil konuşulmaktadır Sakarya 
topraklarında: Rumca, Ermenice, 
İbranice, Gürcüce, Çerkesçe, Aba- 
zaca, Lazca, Sırpça, Hırvatça, Ar- 
navutça, Boşnakça, Pomakça, Ta- 
tarca, Özbekçe, Çingenece ve 
Türkçe. 

ADAPAZARI Belediye Başkanı 
.Ünal Ozan'ın odasındayız. Kozak- 
çıoğlu'nun sözlerini anımsattık 
kendisine. Güldü, *““Doğru” dedi. 
İnsanların farklı milliyetlerden ol- 
malarının ille de hır-gür çıkarma- 
ları anlamına gelmediğini belirtti 
başkan. “Peki her şey güllük gü- 
listanlık mı?” diye sorduk. 

“Vallahi, asayişi bilmem ama, 
politika açısından oldukça çetrefil 
bir durum doğuruyor” diye yanıt- 

ladı. 

  

“Bakın şimdi, Belediye Başkan- 
lığı'nı ele alalım. Lazlar, Abaza'- 
yı istemez. Abazalar, Balkan göç- 
menini, Balkan göçmenleri bütün 
Karadenizlileri. Bu durumda bir 
Manav (yerli halk, Türk), yani ben 
gelir otururum başkanlık koltuğu- 

na.” 

—Peki, dilleri gibi, kültür ve ge- 
lenekleri de yaşıyor mu hâlâ? 

“Süreç içinde yumuşak bir çö- 
zülme gözlenmekle birlikte, örf- 
adet düzeyinde yaşıyor denebilir.” 

Bu 'tüyo'yu aldıktan sonra, her 
kesimden insanlarla konuştuk. 
Amacımız, bir dil ve kültür eroz- 
yonu olup olmadığını saptamaktı. 
Sonuçta anlaşıldı ki, kendiliğinden 
bir asimilasyon ve kültürel çözül- 
me var. Birkaç örnekle ou nokta- 
yı açıklamaya çalışalım: : 

Geçmişte düğünler.daha çok kır- 

sal kesimde ve daha gelenekçi bir 
tarzda yapılırmış. Düğün çalgıları 
kültür köklerine göre farklılıklar 
gösterirmiş. Örneğin Abaza, Çer- 
kez düğünlerinde mızıka (armonik) 
çalınır, Kafkas oyunları oynanır- 
ken, “Alaf” ve “Tasamara” gibi 
geleneksel Kafkas adetleri de yü- 
rürlükteymiş. Şimdi yer yer yine 
köylerde benzer uygulamalara rast- 
lanmaktaysa da, daha çok “karma 
kültür” egemen olmaya başlamış. 
Yani, artık armonikle birlikte ke- 
mençe de çalınır, Kafkas oyunları 

yanında Karadeniz horonu da (€- 

pilir olmuş. 
Bir gazeteci arkadaşın çok hoş 

benzetmesi ile karalahanayı Aba- 
zası, Gürcüsü de yer olmuş. Arna- 
vut ciğerini Manavlar da benimse- 
miş, Boşnak böreği ile Tatar böreği 
Lazların evinde de sofranın baş kö- 
şesine kurulmuş. 
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YALI 

  

  

Türkiye'de sık sık gündeme gelen resmi dil, anadil tartışmalarında yeni bir boyut. Milliyet 
Gazetesi'nde 5-6-7 Şubat 1990 tarihlerinde yayımlanan ve üç parti liderinin fikirlerini belirten 
pasajlar (Nur Batur, Türkiye'nin Insan Hakları Dosyası, Milliyet Gazetesi, 5-6-7 Şubat 1990, 
s. İİ). 

Soru, “Türkiye'de Kürtçenin de 
serbest bırakılması yolunda bir öneriniz 

var. Amacınız nedir?" 

İnönü: Yanlış anlaşılmasın TC'de re- 

smi dil Türkçedir. Ve onu değiştirmeye kimse- 

nin gücü yetmez. Biz sadece ara dönemde 

çıkan ve 'ner Türk vatandaşının resmi dili 

Türkçe' diyen yasayı kaldiralım diyoruz. 

Türkiye'de annesinden, babasından Kürtçe 

Arapça, Lazca ya da Çerkezce öğrenen in- 
sanlar var. Anadili Türkçedir diye yasaya koy- 

manın bir anlamı yok. Komik bir şey... Eşyanın 

tabiatına aykırı. Anadili Türkçeden farklıysa 

onu konuşacak. Ceza vermek gayri insani bir 

şey. Eskiden bütün dünyada da engellen- 

meye çalışılırdı ama artık yapılmıyor. 

Lozan Antlaşması'yla üniter devlet 

olduğu kabul edilen Türkiye'de resmi dil 

Türkçedir. Ama bazı vatandaşlar aralarında 

başka dil konuşuyorlarsa, bundan korkma za- 

manı geçmiştir. 

Dünyada resmi dilden farklı dillere kültür 

hazineleri diye bakılıyor ve korunuyor. Tıpkı 
eski kültürlerin saklanması gibi, ama bunda 

mübalaa etmemek lazım. Bir anadili konuşun 

demek 'Türkçenin yerini alan o dilde herkes 

konuşacak' demek değildir. O zaman yanlış 

olur. Medeni âlemde yeri olmayan bir dile 

sarılmak, medeniyette de ileriye gitmemizi 

engeller. 

Bu yasayı kaldırınca, resmi dil yine 

Türkçe olacak ve eğitimde Türkçedir. Ama 
anadili Kürtçe olan vatandaşlar aralarında 

konuşabilir, zaten konuşuyorlar. Bunu engel- 

lemek imkânsız, uygulaması imkânsız olan bi 

ıyasayı yasal düzenimizi gülünç duruma 

düşürmemek için ortadan kaldırmalıyız." 

Soru "Batı'da bir de kültürel 

özerklikten söz ediyor.” 

İnönü: "Kültürler çok etkileşim içinde, 
yaşayan ulusların kültürü bir ama, dil ayrı bir 
şey... Kültürel özerklik dil özerkliği demek gibi 

bir şey. Dil özerkliğinin de anlamı yok... Anadili 

farklı ise konuşsun... Müziğini dinlesin. Bunu 

yasaklamayın. Bunu özerklik diye göstermek, 

siyasal özerklik sevdasını gündeme getiriyor. 

O açıdan ben kültürel özerklik tabirini kul- 

lanmiyorum.” 

Soru: "Türkiye'ye yöneltilen sert 

eleştirilerden biri de 'Kürtçe' konuşma 

meselesinden kaynaklanıyor. SHP'nin 

verdiği teklifi destekliyor musunuz?" 

Demirel: "Türkiye'de insanların ara- 

larında hangi lisanı konuşacaklarına karışan 

yok. Yalnız resmi dil Türkçe'dir. İngiltere'de de 

değişik lisanlarda konuşan halklar var ama 

resmi lisan İngilizcedir. 
Türkiye üniter bir devlettir, Bu vasfı mu- 

hafaza edeceğiz. Herkesin menfaatine bu... 

Bugün kendi aralarında değişik lisan 

konuşanlara kimsenin bir şey demeye hakkı 

yok... Kürtçe konuşan varsa konuşsun. Buna 

mani olan kayıtların hepsini kaldıracağız. Nasıl 

mani olursunuz, eşiyle, dostuyla, karısıyla, 

hangi lisanda konuşacağına? Ülkenin insan- 

larını ikinci sınıf vatandaş durumuna 

düşürmeye kimsenin hakkı yok... Mezhep, irk 

farklılıklarını siyaset dışı sayarım. Bunları istis- 

mar etmek kimseye yarar sağlamaz. Bunlara 

kanan insanlara da çok büyük zararlar verir. 

Önümüzdeki dönemde, bunların isismar 
edildiği her yere gideceğim ve bunlara vatan- 

daşımın kanmasını, Türkiye birliğine sahip 

çıkmasını, şayet kendisinin bir şikâyeti varsa, 

bunun takipçisi olmamızı söyleyeceğim. İnönü 
ve arkadaşlarının teklifi gündeme geldiği za- 

man da destekleyeceğiz." 

Soru: "Bir de Kürnçe konuşanlara 

kültürel özerklik verilmesi görüşü de 

Batı Avrupa'da çokça öne sürülen bir 

görüş..." 

Demirel: “Herkes kültürel aktivitesini 

yürütüyor. Şöyle yapın, böyle yapın diyen 

yok... Müzikse, ülkenin her köşesinin müziği 

ekranlarda, Kürtçe lisanı, o üniter devletin 

gereği... Ama adetlerse, kimsenin karıştığı 

yok... Dinse, mezhepse kimsenin karıştığı 

yok... Modernleşme, iyileşme olayı zorla ol- 

maz... Vatandaş görecek, kendisini 

düzeltecek. Onu da yapıyor zaten." 

Soru “Güneydoğu Anadolu'da bir 

tahrik olduğu kanısında mısınız?" 

Demirel: “Her zaman vardır. Geçmişte 

de bugün de vardı... Yarın da olacak. irk ve 

mezhep farklılıkları Türkiye'nin zaafı değil 

güçüdür. Türkiye'de sadece Kürtçe lisanı yok. 

Kafkas, Balkan iisanları da var. Kimse kimseyi 

orijininden dolayı hor görmez. Türkiye'nin iyi- 

liği oradadır. 

Osmanlı çok dilli, çok dinli, çok uluslu bir 

devleti, senelerce yürütmüş... Bugünkü Os- 

manlı değil, üniter devlettir. Ama Osmanlı'dan 

kalma toplumda hoşgörü vardır. Bizim insan- 

larımız birbirini sever. Bence aralarına girip, 

birbirine düşürmemek lazım." 

Soru: "“'Yaşasın Kürdistan' diye yazan 

Alman sosyoloğun tutuklanması do- 

layısıyla, Türkiye yoğun bir baskı 

altında kaldı... Alman Cumhurbaşkanı 

bile devreye girdi... Bu tür olaylar sık 

sık yaşanıyor... Bu baskılar nasıl eli- 

mine edilebilir? 

Demirel: “Edemeyiz. Onlarla 

yaşamayı öğreneceğiz. Ve biz Türkiye bir- 

liğinin gereğini, buna sarılmanın demokratik 

cumhuriyete sarılmanın, herkesin birinci sınıf 

vatandaş olduğu bu ülkede, herkes ta- 

rafından yapılmasını anlatacağız. O zaman 

toplum kendiliğinden bu çeşit şeylere mukav- 

vemet ortaya koyacaktır.” 

Soru: "Sayın Başbakan, bir de ana 

dil ve resmi dil tartışması ve eleştirisi 

var... 'Kürtçe - Arapça gibi' ana dillerin 

konuşulmasını yasaklayan askeri 

dönemde çıkartılan 2932 sayılı kanunun 

kaldırılması yolunda SHP'nin önerisini 

destekliyor musunuz? 

Akbulut: "Anayasa'nın 3'üncü madde- 

sinde, 'Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir hükmü 

yer almış ve 26'ncı maddenin üçüncü İlkrası 

ile de düşüncelerin açıklanması ve 
yayılmasında kanunla yasaklanmış olan he- 

rhangi bir dilin kullanılamayacağı, bu yasağa 

aykırı yazılı veya basılı kâğıtlar, plaklar, ses ve 

görüntü bantları İle diğer anlatım araç ve 

gereçlerinin toplattırılacağı belirtilmiştir. 

28'inci maddede de kanunla yasaklanmış 
olan herhangi bir dilde yayım yapılamayacağı 

hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan, Anayasa'nın 13'üncü 

maddesi, temel hak ve hürriyetlerin, devletin 

ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, 
milli egemenliğin, cumhuriyetin, milli 

güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, 

kamu yararının genel ahlakın ve genel 

sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anaya- 

sa'nın ilgili maddelerinde öngörülen özel 

sebeplerle, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna 

uygun olarak kanunla sınırlanabileceğini 

amirdir. 

2932 sayılı kanunun genel gerekçesinde; 
1982 Anayasası'nın, düşünce ve kanaat 

hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma 

hürriyetine özel bir öneri verdiği ve getirdiği 

yeni ilkeler ve hükümlerle, Türkçeden başka 

dillerde yapılacak yayınlar hakkında bir kanun 

çıkarılmasını öngördüğü için bu kanunun 

çıkarıldığı belirtilmiştir. 

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 

ulu önder Atatürk dil konusunda el yazısı ile 

kaleme aldığı notlarında şu görüşleri belirt- 

miştir: 

— Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran 

Türkiye halkına Türk milleti denir. 
— Türk Milletinin dili Türkçedir. 

Türk dili Türkçedir. 
— Milliyetin çok bariz 

vasıflarından biri dilidir. Türk milletin- 

denim diyen insan, her şeyden evvel ve 

mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe 

konuşmayan bir insan, Türk kültürüne, 
topluluğuna bağlılığını iddia ederse 

buna inanmak doğru olmaz. 

Bu tespitler karşısında, teklifin kanun- 

laşması kültürel değerlerimize ve Atatürk mil- 

liyetçiliğine aykırı durum yaratacaktır. 

Diğer taraftan, memleketimizin bugün 

içinde bulunduğu şartlar karşısında, 2932 

sayılı kanunun yürürlükten kaldırılarak 

Türkçeden başka dillerde yayın yapılması, ile- 

ride devlet düzeninde tamiri imkânsız 

sonuçlar doğurabilecektir. 

Bu nedenlerle teklifi hükümetimiz müspet 
mütalaa etmiyor.” 
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Değerli Okuyucu, 
Birleşik olarak çıkardığımız dergimizin son iki 

sayısında gördüğünüz gibi, Alayurdumuz kuzey 
Kaikasya'dan Türkiye'deki akrabalarını arayan- 
ların veya yazışma için mekiup arkadaşı arayan- 
ların adreslerini yayınlıyoruz. 

İnanıyoruz ki Türkiye'den de Aiayurdumuz 
Kuzey Kaikasya'daki akrabalarını merak eden, 
arayıp sormak isteyen pek çok hemşehrimiz 

vardır. 
Tarihin, yapılmış veya yaşanmış pek çok hata 

ve haksızlıklarla dolu olduğunu hepimiz biliyo- 
ruz. Kaybedilenleri yeniden geri getirmek, hata 
ve haksızlıkları tümüyle düzelimek, kuşkusuz, 
artık olanaksız. Ama her halde bugün hala 
düzeliilmesi mümkün olanlarını düzeltmeye, tari- 
hin hala sarılması mümkün yaralarını bugünden 
sarmaya çalışmak da aklın ve yaşam pratiğinin 
doğal gereklerinden biridir. Günümüzde, her 
zamankinden çok önem ve değer verildiğini 
gördüğümüz "İnsan Hakları" kavramı, 
"Parçalanmış Ailelerin Birleştirilmesi" anlayışı 
bunun en açık ve somut ifadesidir. 

İşte derginiz KAFDAĞI bu çerçevede, 
“Araştıralım Soruşturalım, Akrabaları 
Buluşturalım” genel başlığı altında, bir kam- 
panya başlatmak istiyor: ATAYURDUMUZLA 
YAZIŞALIM - HABERLEŞELİM Kampanyası. 

Atayurdumuzda kalan akrabalarını 
merak eden, arayıp sormak isteyenler! 

Atayurdumuzdan dost ve arkadaş 
edinmek, mektuplaşmak isteyenler!... 

Atayurdumuzu görüp tanımak iste- 
yenler! 

Sizlere sesleniyoruz: Gelin hep birilikte bir 
mektuplaşma kampanyası başlatalım. Her fırsatta 
Atayurdumuz'a mektup yazalım. Okuyup yazabi- 
liyorsak kendi anadilimizle yazalım. Anadilimizde 
okur - yazar değilsek eğer, ne yapalım, hangi dili 
bilebiliyorsak onunla yazalım. Ama mutlaka 
yazalım! 

Çevremizdeki dostlarımızı da uyaralım, 
özendirelim, yol gösterelim. Herkesin akrabasını 
arayıp bulmasına, yazışıp haberleşmelerine, 
buluşup görüşmelerine yardımcı olalım. Bunun 

  

aynı zamanda bir insanlık hizmeti olduğunu 
unutmayalım. 

Karadeniz bölgesinde ve yüksek rakımlı yer- 
lerde yaşayan hemşehrilerimiz başta olmak 
üzere pek çoğumuzun bildiği ve izlemeye 
çalıştığı gibi, Cuma günleri 20.30 - 21.00 saatleri 
arasında Maykop Radyosu, Pazar günleri de 
20.20 - 21.00 saaileri arasında Nalçık Radyosu, 
aynı yerden; Krasnodar vericisinden özel 
kültürel programlar yayınlıyor. Bu programlarla 
ilgili görüş, istek ve önerilerinizi de yazabilirsiniz. 

Katdağı tüm çalışanlarıyla her an yanınızda, 
hizmetinizde olacaktır. Tek dileğimiz, 
bırakmayalım kendimizi, herşeye 
boşvermeyelim, isteyelim, hatta gerektiğinde 
zorlayalım. 

İşte şimdilik yazışabileceğimiz adreslerden 
örnekler: 

1. Kıyı bölgesi Şapsığh yöresinde: Adığe 
Derneği Başkanı, enstrüman ustası müzisyen 
TEŞŞU Murdin: 

CCCP.354205 
Cogu, Ji.205 

II. Ilxağur, 

Yı. Amreğckar,Iİ 

TIGİbY Mypgsa İl. 

2. Maykop Radyosu: 

CCCP—-AAO. 

T. Mafkol, 

lupekropy Panufo Mafikon 

3. Sosyalist Adığey Gazetesi: 

CCCP — AAO. 

352700, T. Makikon 

Ya .Ileppomaickar 197 

Penakropy 1a3€T | 

Conmanmoruyeck o AJUT'Eİ 

4. ZEOOŞNIĞH Dergisi 

CCCP — AAO, 

352700, FP. Mafkorn, 

Ya. Coserckaf 217, 

Penakropy #ypkaja 

33 Kk MHEHTb 
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5. Adığe Derneği Başkanı; edebiyat eleştir- 
meni, Profesör ŞŞHALAHHO Abu 

CGCP — AAO, 

T. Mefkon, 

YA.DHaTOB 10, KB.36 

HDXDOJAXDO Ady 

. 6. Gönüllü Kafdağı muhabiri HHUADE Adnan 

GÜZEY 
CCCP — AAO, 

Teyuexckuü PafoH, 

Aya. İloHexykaü, 

ya, IMourosa 13, 

XDYAN3 AnHar 

7. KARAÇAY - ÇERKESSK Özerk 
Bölgesinde: Lenin Nur Gazetesi 

CCCP — K/UAO, 
T. Jepkecck, 

om HEYAT 

PenakrTopy Tasera 

JeHuk HY P 

8. JANOKHUE Muhamed, Dombay kış turiz- 
mi tesisleri müdürü: 

CCCP — KYJAO, 

357191 HOMBAR, MMİ. 

CTABPONOJLCKUİ KPA 2-30 
KOHOB MATOMET A, 

9. Kabardey-Balkar Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti'nde: Lenin Ghogu Gazetesi 

CCCP — KBACCP. 

360000, PT. HAnBUHK, 

Yı, Jenkuna 5, 3Tax 5, 

PerzaxTopy Ta3eTa 

leHukIbyYor/”y 

10. Oşhamaxue Dergisi 

CCGCP — KBACCP, 

T. Hanbyuk, 

Ja, eHuHa 31, 

Penakropy EypHana 

IYANIKDIMAXYI 

11. Nalçık Radyosu 

CCCP — KDACCP, 

T. Hasbyuk, 

upekrTopy Panuüo HabuHk 

      

  

RLEŞELİM 

  

  

12. Bidanugo Nihat ve Adığe Derneği: 

CCCP — KBACCP, 

TP. Hanbyuk, 

ya. PecnybuukaHckaf, 

1.64, KB.218 

BUHAHKKLYJ9 Huxbar 

13. HHuwaji Muhammed HHayr 

GGCCP — KBACCP. 

P. Hanpbyuk, 

ya.TarapuHa 98 

XDYAHb Myxbomsixrefp M. 

Adığe Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak 
üzere Pedagoji Enstitüsünde okumakta olan kız 
öğrenciler, Türkiye'den yazışabilecekleri mek- 
tup arkadaşları arıyorlar. 

Adreslerini aşağıda sunuyoruz: 
14. HANAHUKO Sofyat: 

CCCP - AAO, 
353225, TEYYEMCKMİİ PAÂOH 
Ayn. TATJYKAİ, 
YI.JIFAHHA 13 
XBAHAXbYKLO COPAT 

15. TL'IXASE Marizet: 

CGGP-AAO, 353225 

Teyuexcxuü PağoH, 

Ayı. Tarayra, 

yn, Xakypare 12, 

JIHXACI Mapu33T 

16. HUADE Haniyat: 

CCGP > AA0,393225 

Teyuemcrkuü Pajlou, 

Aya.Taruykai, 

yi. TuroBa 12, 

Xbyal3 XbaHueT 

17. HUADE Marizet: 

CCCP — AAO, 353225 

Teyuexcxuü PafoH, 

Ayı, Taruykağ, 

yaı.,JleHuHa 106 

XbYAJ9 MapusaT 

  

NOT: Geçen (33/36) sayımızdaki adreslere 
da yazılabilir. Diğer bölgelerden de adresler 
sağlanıp yayınlanacaktır. 
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iyi günleriniz olsun değerli kardeşlerimiz, 
Önce PCIHALIKUAYE köyündeki bütün HUAKHUE'ler olarak hepinize sıcak selamlarımızı sunarız. 

Biz burada sağlıklıyız, iyiyiz. 
Benim öğrenmek istediğim şu: Rahmetli ninem, kendisini bırakıp anne ve babasının Türkiye'ye git- 

tiklerini anlatırdı. Onun babasının adı Beslan idi. Onun soyundan; HUAKHVE olarak kimler varsa onları 
tanımak istiyorum. 

Neden derseniz, rahmetli ninem ağlamakian kör olmuştu. Anası-babası için çok ağlamış, acılar 
çekmişti. Bütün bunlara ben de şahit oldum. Ninem kör olduktan sonra 12 yıl birlikte yaşadım. Bu 
yüzden onun soyundan birileri varsa tanımak istiyorum. Rica ediyorum yaşlılara sorarak bana bir cevap 
verin. 

Sağlıcakla kalın. * 
Aminat 

ADRES: CCCP — AAO. 
TEYYEMCKWİ PAMOH 
a. TANIYKAN 

TXATRIBb AMHHAT T. 

  

HHUWAJJ Nurbiy iki amcasını veya çocuklarını arıyor. 
HHUWAJJ Nurbiy 1920'de Adığey'de CIRAKHEY köyünde doğmuş. babası Seferbiy de köyde 

yaşamış ve ölmüş. HHUWAJJ Seferbiy'in babası Hacı Kule imiş. 
Hacı Kule hacca giderken İstanbul'da LAŞO'lerin kızı bir bayanla evlenip Kafkasya'ya götürmüş. 
Seterbiy'in iki kardeşi, 1912'de Türkiye'den Kafkasya'ya gidip Seterbiy'i de getirmek istemişler. 

ancak Seferbiy kabul etmemiş. Bunun üzerine iki kardeşi tekrar Türkiye'ye gelmişler. 
Şimdi HHUWAJJ Nurbiy, 1912'de Türkiye'den Kafkasya'ya gidip gelen bu iki öz amcasını veya 

yakınlarını arıyor. , 
Bilenlerin KAFDAĞGI'na başvurmaları veya doğrudan aşağıdaki adreslere yazmaları rica olunur. 

ADRES: CCCP — AA0, 
T. Mafikon, 

ya.İpebeHureüka, TI 

XBYAXb AYP C. 

  

Babası HATAJUKH, annesi HAÇ'EMİZ olan ve halen Nalçık'ta yaşamakta olan HATAJUK Asiyat, 
Türkiye'deki akrabalarını arıyor. 

Bilenlerin dergimize veya doğrudan aşağıdaki adresine yazmaları rica olunur. 

ADRES: 

CCCP - KPACCP, 

İT. Hajpyuk, 

Ya, Toncroro 98 İ ,Kp.18 
XATAMYKOBA ACHAT 
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Babam, Hakulis oğlu Mina 
Abhazya'nın Tukarçal kasabas 

ya Taras 1903 (ya da 1904) yılında 
ında doğmuşiur. 1937 yılına kadar 

Tukarçal'da yaşamıştır. 1937 yılından 1939 yılına dek Sosnevsk, 
Karelya ve Murmansk yörelerinde bulunmuştur. Fin-Rus savaşına 
katılmıştır. 

. 

Son dünya savaşının getirdiği kargaşa içerisinde istanbul'a 
sürüklendiğini ve orada yaşadığını duyduk. Babamı tanıyan ya da 
bulunduğu yeri bilenlerin haber 

Taras Kızı Minaya Jeniya 
Abhazya Özerk Cumhuriyeti 
Sohum Kenti Vasil Cakoba Cad. 
No:3, Daire: 35       

Nalçık - HAMVEY Köyünden BILIMĞHOT 
Rimma, bu köyden göçeden dedesinin adının 
BILIMGHOT Hak'uaşe olduğunu bildiriyor ve 
akrabalarını arıyor: 

Adres: 

CCGP -—- KBACCE 

T.Haybyuk, 

ya. JeHuna 10, K.5 

bbJINMİ'bY3T PHMMA WU. 

Babası YAKHUTE, Annesi XABITEJ olan 
Yakutov Y. akrabalarını arıyor: 

Adres: 

CCCP — KBPACCP 
361300, T.HAPTKANA, 

Ya, OBWMEİHAA 87,K3.67 

AKYTOB 0, X 

ABREC Halid, MARĞHUŞŞ'ları arıyor: 
Adres: 

Ayrıca: 
Ç'ESEBEJ, 

CCCP - KBACCP 

360000, T.HAJIDUYK, 

Ya. PFHBAIKO 37 

ABPETOB XAJMI T. 

MELGOŞ, BORS, MEŞ, 
HAÇ ETS'UK', GUNAY, ŞAGUJ, 

ŞŞHANIKHU, TAMEŞ, ALME, ŞIMIĞHEHHU, 
MEŞFEŞ'U, THAĞEPSEW, BECAŞ, HHUADE 
aileleri akrabalarını arıyorlar. Bize ulaşan adresleri 
yayımlıyoruz. adresleri henüz bize ulaşmayanlar 

vermelerini diliyorum. 

CCCP — AACCP, 

İT. GYXyME, 

İip.Bacua Haroba 1.3, Ks.35 

MEHYA MHHAH T, 

da var. Okuyucularımız bu konularda dergimize 
başvuruyorlarsa kendilerine yardımcı oluna- 
caktır. 

MEŞ V. 

CCGP — KBACCF, 

3OJCKOTO PAHOH 

G.GAPMAKOBO, 

MENEBY B.Z. 

HAÇ'ETSUK' Mos 

CCCP - AAO, 

NOBTEHCKHİİ PAHOH 

Ayn, NOBTEHCKHİ , 

YI, AHIPOXOEBA 31, 

XATEIYKOB MOC A, 

ZEZERAKO Kaibet 

CCCP —- AAO, 
NORPEHOBCKHİ PAHOH 

Ayn. HORTEHOBCKUM 

Ya. HEPMOTMOBA 32, 
3E3EPAKOBA KEHBETOBA 

GUNAY Ruslan 

CCCP - AA0, 
OKTABPCKMİÜ PAHOR, 
Ayn. OKTABPGKH, 

Ya. ANMTEMİCKAH 5, 

TYHAİİ PYCJAH Il, 

  

e KAFDAĞI © 37/40 e ŞUBAT - MAYIS 1990 ©8606



  

THATETİ Aminat 
CGCP -. 440, 

Teyuexckuli Palon 

a, lamliykaii 

TXATMIb AmMuHer T. 

HMATAJUK Asiyai 

CCOP - KBACCP, 

VU. HaZbUuKk, 
a Ja,Toncroro 98 E, Kp.It 

XAATAHYKOBA ACHHT 

TUWKO Aminal 

CCCP - AA0, 
OKTHEPCKMİ PAHON, 
Ayn. OKTABPCEKHİ , 

Ya, OKTABFCKAH 9, 
TYKO AMHHAT I. 

ŞAĞUJ Hazret 

CCCP — AAO, 

OKTABPCKWİİ PAHOH, 

Ayn. OKTABPOKYİİ , 

YILLM. ATMASA 18, 

NATYU XbA3P3TC, 

ŞHANUK Svetlana 

CCCP — AAO, 

OKTABECKYÜ PAİİOH, 

Aya .OKTHELCKHİ , 

ya.OKTABPGKAH 9 

CXAHYK CBETTAHA T. 

TAMEŞ Hacimet 

CCCP — AA40, 
TEYYEKCKHİİ PAYOH, 
T.TEYYEXCK, 
Yar, EHEICYKAHCKAA 18/2 

TAM9N XDATXEM9T 

MOLE Aves 

CCCP — KBACGP, 

361711 ,3ONCKHİ P. 

G.CAPMAKOBA, 

MONOBY AYECY C. 

MEŞFEŞ'U Yuri 

CCCP - AAO, 
OKTABPCKYİİ PAHİOH, 
Ayır, OKTABPCKU, 
ya, AHHTBİCKAR, 3/1 
M3lIDONIY OP Y. 

MELGUEŞ Yerecip 

CCCP — AA0, 
OKTAEPCKHMİ PAYON, 

Aya, OKTABPCKuh , 

Ya, OKTABPOKAR 2, 
MOJDON EPEHAHB C. 

THAĞHEPSEW Goşpakh 

GCGP — AAO, 

TEYYERCKMM PAHOH, 

T.TEYUEBMKOK, 

ya, TEHMAHO 6, KB.2 

TXAbal'balCO TONNAKb T. 

BECAŞ Enver 

CCGP — AA0, 

Ayn.HOBAH ANbTRA 

Ya. XAKYPATE 3, 

DONMA HHBEP 

HUADE Adam 

CCCP — AAO, 
T.TEYUYEKCK, 
Yar, MPONETAPCKAH 13/40 

XDYAN3 AJLAM 

Ç'ERAŞE Aslanbeç 

CCCP — AA0, 

T. Mafikor 

YA. IlpuBokBanHas, 

1.175, KB.55 

KEPANEB ACJAHDEK T. 

ŞIMGHEHU Murat 

GOGP — AAO, 

T. Maükon 

ya.llekuua 8, KB.32 

NRMBI'DOXbY Mypar 

ÇEMİŞUE Gazi 

GCGF —- AA0, 

T. Ma#kon, 

ya. I2 Mapsa, 

1.147/3, KB.77 

U3MANbO T'RABYÜİ K. 
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Sağlık Mahallesi, Cemal Gürsel Cad. No: 12/8 

KÜLTÜR DERNEGİ 4 Tel: 133 25 50 Sıhhiye - ANKARA 
  

  

Konu : Kafkas Kültür Merkezi İnşaatı Hk. 

Sayın 
  

Dedelerimizden bizlere aktarılan geleneksel kültür değerlerimizi; anadilimizi, gelenek ve 
göreneklerimizi... bizden sonraki kuşaklara akiarabilmek ve Kuzey Kafkasyalılar arasında dayanışmayı 
arttırmak için, özellikle başkentte şiddetle ihtiyaç duyulan Kafkas Kültür Merkezi'nin temelini 23 Nisan 
1989 tarihinde aitığımız bilinmektedir. Eldeki imkanlara göre inşaatın yapımı sürdürülmekiedir. 

Fotoğrafta da görüleceği üzere 4 katın kaba inşaatı tamamlanmıştır. Mümkün olan en kısa zamanda 
da çalısı örtülecekiir. 

    Gerek yuri içinde ve gerekse yuri 
dışındaki hemşehrilerimizin çeşitli maddi 
destekleriyle bu aşamaya gelen inşaat, 
ekonomik birikimlerimizin tükenmiş ol- 
ması nedeniyle artık durma nok- 
tasına gelmiştir. Gerekli maddi destek 
ve yardım yapılmadığı takdirde, üzülerek 
söyleyelim ki, Kültür Merkezimizin 
yapımı yarıda kalacaktır. Bu durum 
gerçekten üzüntü vericidir. Sanayici, 
tüccar, serbest meslek erbab: v.b. gibi iş 
durumu müsait, kazancı yerinde, başarılı 
pek çok Çerkes kökenli iş adamının bu- 
lunduğu Türkiye'de böylesi bir kültür 
evinin yarım kalması, herhalde hepimizi 
düşündürmelidir. 

Çerkes olmaktan gurur duyan, 
| bunu her yerde yüksek sesle haykıran, 

kültürüyle, diliyle, geçmişiyle övünen herkes için bu durum, gerçekten üzücü, hatta utanç verici 
sayılmalıdır. Geleneksel kültür değerlerimizi; anadilimizi, örf ve adetlerimizi, folklorumuzu... yeni nesil- 
lere aktarmanın bizlere düşen vicdani bir sorumluluk olduğu bilinciyle, Kafkas Kültür Mer- 
kezi'nin bir an önce bitirilmesi için sizleri yardıma çağırıyoruz. Lütfen bu çağrımızı ailenize, 
çevrenize, köyünüze, yörenize ve ilişkide bulunduğunuz tüm tanıdık hemşehrilere duyurunuz. Eİ ele 
verelim, bu onur, bu gurur hepimizin olsun. Şayet bu Kültür Merkezi, ilgisizlik ve ihmallerimiz yüzünden 
yarıda kalırsa, bir gün mutlaka bunun utancını ve pişmanlığını duyacak konumda kalacağımızı unutmayalım. 

Gelin, el ele, omuz omuza verelim. Bütçemizden ayırabildiğimiz bir meblağı bu Kültür Merkezi- 
mize katalım. 

"Bir kürek harç, bir tuğla da benden” diyerek, bizden sonraki kuşaklara sevgi 

çiçeklerinin yeşerdiği bir Kafkas Kültür Ortamı bırakalım. 

      

Saygılarımızla... 

Ankara 

Kuzey Kaikasya Kültür Derneği 
Yönetim Kurulu 

Yardımlarınız için Banka Hesap Numarası; 

Türkiye İş Bankası, Ankara / Necatibey Şubesi 
I.L. Hesap No : 304 -40- 23 020 
Döviz Hacahı Na © SA 4A2 . EA 

 



  

  

  

Abone olmak isteyenin: 

, 
Adı Soyadı Gösdesacasaccssosssssasasasssa0.000n08 PA Gaeesssoasa 

. 
Adresi : 5040608098099 809000694049 weses4ess «000660 86980099940 4090390696090 09 05 

oo 40800694 499? 6 46804 Ş$404444994 4909099099 0934994n2849 595 a49940409099009400640900495014908 a 

Kafdağı Dergisi'ne Şubat 1990 tarihinden itibaren İ yıl süre 
ile abone olmak istiyorum. Abone bedeli olan 25.000.- TL.'sını 
108669 No'lu Posta Çeki Hesabına ................. sese. PTT 
Şubesinden ...... /..... J 1990 tarihinde yatırdım. 

Abone Kaydımın yapılarak, dergilerimin gönderilmesini rica 
ederim. 
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yapımı yarıda kalacaktır. Bu durur 
gerçekten üzüntü vericidir. Sanayid 
tüccar, serbesi meslek erbab: v.b. gibi 
durumu müsait, kazancı yerinde, başar 

pek çok Çerkes kökenli iş adamının bi 
lunduğu Türkiye'de böylesi bir kültu 
evinin yarım kalması, herhalde hepimi 
düşündürmelidir. 

Çerkes olmaktan gurur duyal 
bunu her yerde yüksek sesle haykıra 

kültürüyle, diliyle, geçmişiyle övünen herkes için bu durum, gerçekten üzücü, hatta utanç veri 
sayılmalıdır. Geleneksel kültür değerlerimizi; anadilimizi, örf ve adetlerimizi, folklorumuzu... yeni nesi 
iere aktarmanın bizlere düşen vicdani bir sorumluluk olduğu bilinciyle, Kafkas Kültür Mer 
kezi'nin bir an önce bitirilmesi için sizleri yardıma çağırıyoruz. Lütfen bu çağrımızı ailenize 
çevrenize, köyünüze, yörenize ve ilişkide bulunduğunuz tüm tanıdık hemşehrilere duyurunuz. El eli 
verelim, bu onur, bu gurur hepimizin olsun. Şayet bu Kültür Merkezi, ilgisizlik ve inmallerimiz yüzünde 
yarıda kalırsa, bir gün mutlaka bunun utancını ve pişmanlığını duyacak konumda kalacağımızı unutmayalım. 

Gelin, el ele, omuz omuza verelim. Bütçemizden ayırabildiğimiz bir meblağı bu Kültür Merkezi 
mize katalım. 

"Bir kürek harç, bir tuğla da benden" diyerek, bizden sonraki kuşaklara sevg 
çiçeklerinin yeşerdiği bir Kafkas Kültür Ortamı bırakalım. 

  

  

Saygılarımızla.. 

Ankara 
Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 

Yönetim Kurulu 
Yardımlarınız için Banka Hesap Numarası: 

Türkiye İş Bankası, Ankara / Necatibey Şubesi 
I.L. Hesap No : 304 - 40 - 23 020 

Döviz Hesabı No : 30 . 103 - 856


