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Kültürünün derlenmesi, tanıtılması ve 

çağdaş dünya kültürüyle uyumlu bi- 

çimde geliştirilerek sürdürülmesi, Ku- 

zey Kafkasyalıların kültürel sorunla- 

rının ve çözüm yollarının somutlanıp 

tartışılması; böylece demokratik bir 
iletişim ve etkileşim ortamı oluşturu- 

larak kitlede bilgi ve kültür birikiminin 

geliştirilmesine yardımcı olunması, 
KAFDAĞI'nın temel amacıdır. Yayım- 

lanacak yazılar, esas olarak, bu ama- 

ca katkıları açısından değerlendirilir. 
2) Kuzey Kafkasyalı'ların, gerek 

içinde yaşadıkları muhaceret ülkeleri 
arasındaki, gerekse Anayurt ile mu- 

| haceret ülkeleri arasındaki ilişkileri 

larla, Derneğimizi ve Dergimizi yasal 
risklere sokabilecek yazılar yayımlan- 

maz. 
3) Yazıların; düzgün, kolay an- 

laşılır biçimde açık ve okunaklı 

yazılarak; çevirilerin de orijinallerinin 
fotokopileriyle birlikte gönderilmesi 

rica olunur. 

4) Yazılardaki görüş ve düşün- 

celer, aksi belirtilmedikçe, imza sahi- 

bine âittir. 

5) Gelen yazılar, basılsin-bası!- 
masın geri verilmez. 

6) Yayımlanan yazılar, kaynak 

gösterilmek koşuluyla aktarılabilir.   A



  

      

  

Yok oluyoruz", "Bir halk 

tükeniyor mu?", "Kafdağı'na 
yolculuk var", "Dönelim ama 

nasıl?", "Ne yapalım da ulusal 

kimliği koruyalım?" bunlara 

benzer kaygı, endişe dolu 
cümleleri sık sık duyar olduk. 

Geçtiğimiz aylarda iki 
yayın organı "NOKTA" ve 
"HALKIN GERÇEĞİ" dergileri 
K. Kafkasyalıların ulusal 
kültürel sorunlarına genişçe 
yer verdiler. Özellikle 
"ÇERKESLER KAFKASYA'YA 
DÖNÜYOR" başlıklı kapak 
konusuyla NOKTA dergisi 
kamuoyunda büyük etki 
bıraktı. Konu, toplumun çeşitli 
kesimlerinde tartışılmaya 
başlandı. "Ne oluyoruz?" 
"Nereye gidiyoruz?" diyenlerin 
yanı sira “Acaba olabilir 
mi?" “Olursa nasıl olur?" 
diyenlere de rastlandı. 
Çerkeslerin ulusal - kültürel 

yok oluş sorununa getirilen 
çözüm önerileri, aydınlar 
arasındaki tartışma boyutun- 
dan, toplumun çeşitli kesim- 
lerini içine alacak şekilde, 
geniş kitlelerce tartışılmaya 
başlandı. Bu tartışmaların 
halkın geniş kesiminde bıraktığı 
etkiyi ve sonuçlarını şimdiden 
görmemiz mümkün değildir. 
Ancak konuyu çok yönlü irde- 
liyen dergilerdeki görüşlerin 
yorumlanmasını gerektiren 
yönlerinin bulunduğu kanısın- 
dayız. 

  

  

NE DEDİLER? 
NE YAZDILAR? 
  

Çerkes toplumu hakkında 
geniş bir araştırma yayınlıyan 
HALK GERÇEĞİ dergisi ko- 
nuyu 22 Nisan 1990 tarihinde 
"BİR HALK TÜKENİYOR 
MU?", 6 Mayıs 1990 tarihinde 

de "KAFDAGININ KAFKAS- 
YALILARI" başlıklarıyla iki 
bölümde ele aldı. Dergiye göre; 
Çerkesler dil ve kültürlerinin 
yok oluş kaygılarıyla, çözüm 
önerileri üzerinde tartışmak- 
tadırlar. Kimileri anavatan 
Kafkasya'ya dönmenin, kimile- 
ride Türkiye de alınacak de- 
mokratik hakların sorunlarına 
çözüm getireceğine inanmak- 
tadırlar. 

Görüşlerini "Dönüşü savun- 
mayan Çerkes aydını değildir" 
şeklinde formüle eden Bülent 
Tan "Tam bağımsızlık ko- 
şulları, bir coğrafi bütünlükte 
olabilir. Bizim için bunun 
sağlanacağı tek yer Kafkasya 
dır. bu nedenle Çerkes'im deyip 
gelecek arayan herkes dönüşü 
düşünmek zorundadır" derken, 
böyle bir yaklaşımı ütopik bulan 
M. Özden'e göre de "anavata- 
na dönüş çocuksu bir hayaldir. 
Çerkeslerin sorunları demok- 
ratik mücadeleler sonucunda 
çözemlenecektir". 

Görüşlerine başvurulan 
araşırmacı yazar İzzet Aydemir 
de "Anadolu kültür mozayi- 

  

Tlişe Süleyman 
      

ginin bir parçasıyız. Yüzyıllar- 
dır getirdiğimiz zengin kültürü- 
müzü geliştirmek, korumak, 

yaşatmak istiyoruz." demekte- 
dir. 

Hemen hemen bütün Çer- 
keslerin dil ve kültürü geliştir- 
me, koruma ve yaşatma konu- 
sunda hemfikir olduğunu ileri 
süren dergideki incelemenin 2. 
bölümünde genellikle Çerkesle- 
rin sosyal yapısı, tarihi konu- 
larında bilgi verilmektedir. 

"ÇERKESLER: KAFKASYA 
YA DÖNÜYORUZ" başlıklı ka- 
pak konusuyla NOKTA dergisi- 
nin 17 Haziran 1990 tarihli 
sayısında "KAFDAĞINA YOL- 
CULUK" başlığıyla yayınlanan 
incelemede "Kafkasya'ya 
Dönüş" tezi irdeleniyor. 

Dergiye göre" Çerkesler 
ulusal varlıklarını, kültürlerini 

korumak için Anavatana dön- 
me ile Türkiye'de ulusal kimliği 
tescil mücadelesi etme öneri- 
lerini uzun yıllar tartıştıktan 
sonra, fikirlerini netleştirmişler 
ve Kafkasya'dan sürgünün 125. 
yılında dönüşe karar ver- 
mişlerdir. Şimdi dönüşün nasıl 
olması gerektiği üzerinde du- 
rulmaktadır. Anavatana 

dönmek için Sovyetler Birliği 
ve Türkiye'den anlayış beklen- 
diğinin ileri sürüldüğü .incele- 
mede, asimilasyon olgusunun 
varlığı kabul edilmektedir. 
Görüşlerine başvurulan Arslan 
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Arı'ya göre de: "Yok oluşa nihai 
bir çözüm olarak, dünyaya 
dağılmış birbirinden kopuk in- 
sanlarımızın bir coğrafi bütün- 
lük içinde, atalarının toprak- 
larında aynı dili ve kültürü 
paylaşmak üzere bir araya ge- 
ürilip toplanmasından başka 
çare bulunmamaktadır."Tek 

çare Dönüş" tezini eleştiren 
M.Özden'e göre de ulus olarak 
tümüyle yok olma tehlikesi söz 
konusudur.Ama "hadi kalkın 
gidiyoruz" deyince kimse git- 
memektedir. Bu nedenle 
öncelikle ulusal kimliğin yayıl- 

ması ve yeniden üretilmesi ge- 
rekmektedir. Ulusal kimliğin 

tescili hem bir hak, hem de bir 

görev olarak görülmelidir. 

Dergide Ürdün'deki Çerkes- 
ler'le ilgili olarak yayınlanan 

bir değerlendirmede de " Ürdün 
de Çerkeslerin kendi dilleriyle 
yayın yapma, okul açma gibi 
hakları olmasına karşın Çer- 
kesce konuşanların sayısında 
önemli ölçüde düşmeler göz- 

lenmektedir" denilmektedir. 

“ Dönüş düşüncesi şimdilik 

sadece aydınları etkileyen bir 
hareket mi?" “Bugün öncü göç 
şeklinde yaşanan göç hareketi 
kitleselleşebilirmi?" sorusunu 

İzzet Aydemir "Dönüş yasal 
çerçeveye oturtulmadan, göçün 
kitleselleşmesi mümkün değil- 
dir" şeklinde cevaplıyor. 

Dönüşün güçlüklerinin dile 
getirildiği inceleme, dönüşcü 
aydınların şu mesajıyla son bu- 
luyor. "Sovyetler Birliği bizim 
dönüşümüzden endişe etmesin. 

Biz yalnızca kendi kaderimizi 
kendimizin tayin edebileceği bir 
yapı oluşturmaya çalışıyoruz. 

Sürgünle müdahale edilerek 
durdurulmuş iç dinamiğimizi 

yeniden canlandırmak istiyo- 
ruz." 

  

SORUN TEK - ÇÖZÜM DE 
TEK Mİ? 
  

Çerkeslerin ulusal-kültürel 

sorun ve çözümleri konu- 

larında, her iki dergide görüş 
bildirenler “Bir halkın diliyle 
kültürüyle yok olma sürecinde 
olduğu konusunda" birleşmek- 
tedirler. Ayrıca "yok olan dil ve 
kültürün yaşatılınası için bazı 
tedbirlerin gerekli" olduğu ko- 
nusunda da birleştikleri 
görülmüştür. 

Sorun ve çözüm için bazı 

tedbirlerin alınması gerekliliği 
üzerinde anlaşanlar, siyasi 

çözümlemede ayrılmaktadır- 
lar. 

Çerkes ulusal-kültürel soru- 

nunun çözümünde radikal bir 

çözüm olarak görülen "Anava- 

tana Dönüş" tezi Çerkeslerin 
yaşadıkları tüm ülkeleri ilgilen- 

diren bir konu olmasına karşın, 
“ulusal kimliği tescil, demokra- 
tik hakların alınması" tezi sa- 
dece Türkiye yi ilgilendirmekte- 
dir ve sorunun Türkiye açısın- 
dan çözümüdür."Dönüş" tezi 

bir çok ülkeye dağılmış Çerkes 
etnik grubunun tümünün ulu- 
sal-küftürel sorunlarına radikal 
bir çözüm getirmesi yönünden, 
ulusal, siyasi makro bir çözüm- 
dür. Diğer çözüm önerileri ise 
kültürel boyutlu ve mikro 
düzeydedir. 

Dergilerde yayınlanan 
görüşlerde "Anavatana Dönüş" 
ve "Ulusal kimliği tescil, de- 
mokratik kültürel hakların 
alınması" tezleri birbirlerine 
karşıtmış gibi ortaya konul- 
muştur. İleri sürülen tezlerin 
plan, program taktik ve stratej- 
ileri yeterince açık ve anlaşılır 
olmadığından, bazı değerlen- 
dirme yanlışlıklarına düşül- 

mektedir. 

Yaşanılan ülkelerde dil ve 
kültürü geliştirme hak ve ola- 
naklarının talep edilmesi ile 
"kendi toprağında kendi kade- 
rini çizen bir halk olma" istemi 

çelişmemektedir ve birbirlerinin 

antitezi değildir. Dönüş tarih- 
sel bir süreçtir ve bugünden 
yarına hemen gerçekleşebilecek 
bir hadise değildir. Elbette bu 
süreç zarfında, insanın insan 

olmasından kaynaklanan temel 
hak ve özgürlüklerin alınması 
istenilecektir. Kendi dilimizle 
okuyup yazma, kültürümüzü 
folklorumuzu geliştirme konu- 

sunda her türlü hak ve olanak 
talep edilecektir. Bu talepler in- 
san haklarının bir gereğidir. 
Bunu gerçekleştirmekte devlet- 
lerin görevidir. Bu hakkı kul- 
lanabilecek toplumun ulusal- 
kültürel bilinçlenmeside gerek- 
lidir.Üzülerek söylemek gere- 
kirse, Çerkes toplumu dilini, 
kültürünü korumak konusunda, 

fazla dirençli ve istekli görün- 
memcektedir. Kuşkusuz bunun 

sosyal, ekonomik ve tarihi ne- 
denleri vardır. Toplumda dili, 

kültürü koruma ve geliştirme, 
yaşatma konusunda bir isteğin, 
direncin sağlanması gereklidir. 

Kültürel hak ve olanaklar 
yeterince kullanılamaz ve yok 
oluşu önleyemez ise dahi, bu 
haklar talep edilmelidir. Dili- 
mizi, kültürümüzü özgürce 

geliştirme hak ve olanaklarının 
talep edilmesinin, tarihin derin- 
liklerinde kalan, azınlık hak- 

larıyla hiç bir ilişkisi yoktur. 
Artık günümüzde en küçük 
halkların dillerini geliştirme, 
kültürlerini yaşatma hakları, 
temel insan haklarından biri 
sayılmaktadır. Çünkü bu halk- 

lar dünya kültür mozayiğinin 
bir parçasıdır. Evrensel dünya 
kültürü, küçük büyük demeden 
insanlık aleminin tüm kültür 
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değerlerini yaşatmayı, bir 
görev olarak kabul etmektedir. 

Kültürel hak ve olanaklar, 

hiç bir zaman nihai hedef olan 
"Anavatana Dönüş" tezini 

zayıflatmaz. Dönüş, Anavatan 
K.Kafkasyada sürgünle müda- 
hale edilerek durdurulmuş bir iç 
dinamiğin yeniden canlandı- 
rılması, uluslaşma sürecinin ta- 

mamen sağlanmasına yönelik, 
siyasal bir çözümlenmedir. 
"DÖNÜŞ" Anavatan K. Kaf- 
kasya'yı da içine alacak şekilde 
Çerkeslerin yaşadıkları tüm 
ülkeleri ilgilendiren siyasal, 
ulusalcı bir harekettir. Bu ha- 
reketin şoven-milliyetçi çığırt- 
kanlıkla hiç bir ilişkisi de yok- 
tur. 

"DÖNÜŞ" talebi "vatan- 
larından zorla sürülerek açlık, 
sefalet, yokluk içerisinde, tarih 
sahnesinden silinmesi amaç- 

lanan bir halkın, kendi top- 

rağında, mevcut siyasal ya- 
pılanmayı dikkate alarak, kendi 
kaderini tayin eden bir ulus ol- 
maya yönelik siyasal bir hare- 
kettir. "Dönüş" tarihi bir ha- 
tanın düzeltilmesine yönelik 
ulusalcı-demokratik bir hare- 
kettir. Bu hareket kendi top- 
rağında azınlık durumuna 
düşürülmüş, toplumsal direnci 
şu veya bu nedenle kırılmış, ta- 
rihi unutturulmuş bir halkın var 
oluş mücadelesidir. 

Bu var oluş mücadelesinin 
Anavatan/muhaceret ülkele- 
rinden farklı olmasına karşın, 
sorunun ortak cle alınması ge- 
reklidir. Bu iş için, içinde yaşa- 
nılan ülkelerin devlet ve kamu 
oyuna, konu tüm detaylarıyla 
anlatılmalı ve bir güven ortamı 
sağlanmalıdır. Kuşkusuz "hay- 
di gidiyoruz denildiğinde, bir 
kitle harekete geçmiyecektir. 

Sayın C.Hapi'nin Nokta dergi- 
sinde yayınlanan mektubunda 
belirttiği gibi "sadece milliyetçi 
soyut istekler kültürel kaygılar 
ile kitleler harekete geçmez. 
Hareket için daha iyi bir top- 
İumsal ve ekonomik hedef ge- 
reklidir". Ekonomik gelişme 
açısından güçlü bir potansiyele 
sahip olan K.Kafkasya da kul- 
lanılmayan hammadde, toprak, 
insan gücü harekete geçirile- 
bildiği takdirde, iyi olan top- 
lumsal yaşam, daha da iyi ola- 
caktır. Daha iyi bir toplumsal 
yaşam hedefi de, kuşkusuz tüm 
parasal, insan gücü, teknoloji 
kaynaklarının oraya transfer 
edilmesiyle gerçekleşebilir. Bu 
açıdan Çerkes kökenli iş adam- 
larının, ata topraklarında ya- 
tırım ve iş imkanları yaratma- 

ları konusunda teşvik edilmele- 
ri gereklidir. Ayrıca küçük ta- 
sarruflarla oluşturulan eko- 
nomik birlikteliklere gidilebili- 
nir. Bu konuda daha bir çok 
tedbir almak mümkün. Fakat 
daha önce insanlarımızın bazı 
kararları almaları gereklidir. 
Bu kararlar: 1) Dünya dur- 
dukça dilimizi kültürümüzü ko- 

ruyup, yaşatalım mı? 2) 
Yaşatmak istiyorsak neler yap- 
mamız gereklidir? 3) K.Kaf- 
kasyayı ata toprağı, anavatan 
olarak görüyormuyuz? görmü- 
yormuyuz? 4) Görüyorsak o 
topraklar için neler yapmalıyız? 
Bu sorular duyarlı aydınlarca 
cevaplanmış ve çözüm yolları 
konusunda bazı kararlara 
varılmasına karşın, konu bir 
türlü kitleselleştirilememiştir. 
Bu iş için ulusal-kültürcl sorun- 
larda birleşen aydınların müş- 
tereklerde güçlerini birleş- 
tirmeleri gereklidir. Soyut ve 
kısır tartışmalardan ziyade or- 
tak programlar çerçevesinde 
birleşilmeli ve çalışmalar 

yoğunlaştırılmalıdır. Kanımca 
bu konuda demokratik bir for- 
mun düzenlenmesi yararlı ola- 
caktır. Duyarlı bir avuç aydının 
"Dönüşcü" "Kalışcı" şeklinde 

ayrılmalarının hiç bir yararı 
yoktur. Çerkes dil ve kültü- 
rünün yaşatılması, gelişti- 
rilmesi konusunda bazı tedbir- 
lerin alınması gerektiği konu- 
sunda duyarlı olanların, 
"Çerkeslerin kültürel sorunları 
ve çözüm yolları" konulu bir 

demokratik tartışma formunda 
biraraya gelmelerini öneri- 
yorum. Bu platformda konu 
tüm yönleriyle ele alınmalı, or- 
tak çalışma programlarının 

tesbitine gidilmelidir. Ortak 
programlar çerçevesinde güç- 

ler birleştirilmediği sürece, "yok 
oluş" sorunu dergi sayfa- 
larında, bir kaç aydının düşünce 

çerçevesinde kalmaya mahkum 

olacaktır. 

  

KAYNAKLAR 

() Nokta Dergisi: 17 Haziran 1990 - 

24 Haziran 1990, S. 24-25. 

(2) Halk Gerçeği: 22 Nisan 1990 - 6 

Mayıs 1990. 
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Me) Ni 

Aynı aileden gelen kişilerin aldığı ortak ada 
soyadı diyoruz. Soyadının olmadığı devirler olmuş 
ise de toplumsal hayatın gelişmesi ile soyadı da 
doğmuştur. 

Adıge soyadlarının meydana gelişlerine gir- 
meden önce konunun daha iyi anlaşılabilmesi için 
başka ulusların soyadlarının geçmişine bir göz 
atalım. 

Bilim adamlarının belirlemelerine göre soyad- 
ları İlk olarak Fransa ve İtalya da görülmüştür. Ayrı 
devletlerin oraya çıkması, ticaretin gelişmesi, 
köleliğin yaygınlaşması, mülklerin el değiştirmesi 
ve benzeri gibi nedenlerden dolayı soyadına ih- 

tiyaç duyulmuştur. Kısacası devletin ortaya çıkışı 
ile soyadının da doğmuş olduğunu söyleyebiliriz. 
İtalya ve Fransa da ilk soyadları Xi-Xll. yüzyıllarda 
Almanya ve İngilterede ise XIl! ve XIV. yüzyıllarda 
yaygınlaşmıştır. 

Rusya'da soyadı ancak XVII. yüzyılda ortaya 
çıkmışsa da bu yıllarda sadece feodaller soyadı 
kullanma hakkına sahip olmuş, emekçiler soyadı 
kullanma hakkını ancak 1861 yılında köleliğin 
kaldırılması ile kullanabilmişlerdir. Bir çok emek- 
çinin Ekim Devrimi'ne kadar soy isimleri bulun- 
madığı gibi Rusya'da yaşayan Kazak, Kırgız, 
Özbek, Türkmen gibi halkların da Ekim Devrimi'ne 
kadar soyadları yoktu. 

Bugün hala İzlanda gibi soyadının bulunmadığı 
ülkeler var ise de bu ülkelerde de soy adının ge- 
rekliliği kabul edilmiş ve kullanılması için için 
çareler aranmaya başlanmıştır. 

Adıgelerde de soyadı diğer uluslarda olduğu 
gibi toplumsal ilişkilere ve toplumsal gelişmelere 
bağlı olarak ortaya çıkmıştır, soyadları genellikle 
kişi isimlerinden, takma isimlerden, yaşanılan 
bölgenin adından, yapılan iş ve uğraşıdan, iyi 
veya kötü davranışlardan türemiştir. Soyadlarının 
derlenmesi için yapılan çalışmalar sonucunda 
1300 kadar soyismi tesbit edilmiştir. Bunların 
yüzde 70 kadarı Adige dilinden türediği gibi ka- 
lanları da başka dillerden türemiş veya o dillerin 

etkisi altında kalmıştır. Adige dilinden iüremiş olan 

  

Bleğoj ZULKARİN 

soyadlarına şunları örnek verebiliriz: Ademiy, 

Azeşiku, Apış, Aşemiğot, Aşe, Aşhamaf, Bace, 
Bleğoj, Beğuku, Bğuaşe, Begumıku, Besiney, 
Bjedığu, Bjets, Bjaş'o, Voei, Dzel, Dzeğaşt, 
Peneşu, Laşeku, Şıbzıhu, Yemij, Çemihu. Tığuj, 
Şhakomıd, Şınaho, Pçenahuku, Tharkuho, mak- 
umaş Vb. 

Adiğe soyadlarını türeyişleri, anlamları, kelime 
yapıları bakımından gruplara ayırarak incelemeye 
devam edelim. 

İlk grup kişinin uğraşısından dolayı almış 
olduğu soyadlarıdır. Bunlara Şınaho (Kuzu 
çobanı) Melehako (Koyun çobanının oğlu), Thar- 
kuaho (Güvercin çobanı), Şıbzıhu (At çobanı), 
Pçenaho (Keçi çobanı) gibilerini örnek verebiliriz. 

İkinci grup kişinin sanat ve mesleğinden dolayı 
aldığı soyadlarıdır. Guç'el (Demirci), Çokaş'ı (Ayak- 
kabıcı) ve benzeri gibi. . 

Üçüncü grup kişinin toplum içindeki yeri, dav- 
ranışları, saygınlığına göre oluşan soyadlarıdır. 
Örnek olarak Deleko (Delinin oğlu), Bzacejiko 
(Kötü adamın oğlu), Vanetığu (Eğer hırsızı) gibile- 
rini verebiliriz. Adigelerin bu gibi isim ve soyisimle- 
ri vermek suretiyle kötülük yapanları kınadıklarını 
ve onları affetmediklerini belirtmek gerekir. Ancak 

aradan zaman geçtikten sonra bu tür soyadlarının 

gerçek anlamları unutularak sadece bir soyadı ola- 
rak kalmışlardır. 

İnsanların hangi Kabileye mensup olduğunu 
gösteren soyadlarına rastlanmaktadır. Örneğin 
Kabartay, Neğoy, Abzah, Besleney, Bjediğu, 
Şapsığ gibi. Bu tür soyadları başka kabilelerin 
içinde azınlık olarak kalan aileler tarafından kul- 
lanılmıştır. 

Kişilerin bedeni özürlerini belirten soyadlarıda 
mevcuttur. Bunlar önce takma isim olarak 
başlamış zamanla soyadına dönüşmüştür. 
Neşuko (Körün oğlu), Laşeko (Topalın oğlu), De- 
gumko (Sağırın oğlu) gibi. 

Mışe (Ayı), Bace(Tilki), Tığuj (Kurt), Bleğoj 
(Yılan), gibi hayvan isimlerinin ad veya soyadı ola- 
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rak alınmasının nedenleri bu isimleri alanların has- Tsey 563 
talıklarından, ölümden ve kötülüklerden koruna- Davur 537 
cakları veya bu hayvanlarda bulunan güç, kuvvet, Vucıhu 497 
atılganlık, çeviklik gibi özelliklere sahip olacakları Şhelaho 453 
inancıdır. , 

Bir çok soyadıda kişinin görünüşüne, hareket Yeviih 348 
ve davranışlarına göre oluşmuştur. Dahe (Güzel), Gonejıko 397 
Değu (İyi), Fıj (Beyaz), Tsıku (Küçük), Naşhu Berzec 368 
(Çakır) gibi. Hatit 359 

Adigelerde diğer dillerden alınan soyadları da Dzibe 327 
az değildir. Örnek: Aliy, Alişa, Mirza, Karataban, Bjaşo 305 
Sitkin, Mıhamet, Temir, Tirkuav, Tatar, Sultan, Hağur 299 
Sulemen, Vumar, Vurus gibi. Pşıdateku 279 

Soyadlarının bazıları tek bir kelimeden Hol 272 
oluştuğu gibi (Fıj-beyaz, Tsıku-küçük, Dahe- 
güzel) bazılarıda bir isim ve ekinden oluşmuştur. Habehu 261 
Meretiko (Meret'in oğlu), Yerecibeku (Yerecib'in Levuj 236 
oğlu) gibi Oğlu anlamına gelen "ko" ekini Hapaçe 326 
almışlardır. Beguğ 217 

Soyadları toplanırken bunların kaç kişi olduk- Katmes 214 

larıda belirlenmiştir. Bunların en büyükleri Huako 677 
şunlardır: Hut 593 

, | 575 
Guç'el 887 Te 549 

Avule 609 Mamiy 508 

Meretıko : 582 Bleğoj 480 

Peneşu 564 Ğiş 449 

Siaşu 45 Tharkuaho 425 
Kuşu : 500 Huaj 377 

Neğoy 4178 Beretar 368 
Kobi : 449 Teşu 355 

Nepsev 399 Mıgu 324 

Teuçoj 3/1 Janel' 304 
Yedic 361 Abrec 293 
Haçemiz 343 Huşt 276 

Thağepsev 321 Kuşha 266 

Beğuş 300 Brante 256 
Zekoğu : 282 Haçaku 234 

yane 218 Taleku 224 
Huade o 262 Yemi' ır 
Şavko 249 Burada adı geçmeyen diğer Adiğe soyadları 
Barço 231 200 kişi civarında veya daha az olanlarıdır. 
Tl'ıhuraye : 219 Adige soyadlarının oluşumunun birçok hikaye- 

Beğ 214 leri vardır. Bunların yazılı olarak korunup derlen- 
Nehay 872 mesinde Adige halkının tarihi gelişiminin aydın- 
Aşıne 603 latılmasında önemli rolleri olacaktır. | 

Açumıj . 582 Çeviren: ÇETAWI. 
Zekoşnığ dergisi sayı 1978/4 
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"BU BİR İŞ İLANIDIR." 

IŞ: Bundan tam 126 yıl önce bataklığa 
saplanmış olan ve 2 milyonu geçkin insanın 
“insanca yaşam" koşullarından mahrum kal- 
masına neden olan bir kaç yüz gemiyi kurtar- 
maktır. 

İŞ ALANI: Dünyanın 45 ülkesi belki 
daha fazla yerler de olabilir. 

ÜCRET: İşin temel ve özgün özelliği de 
burda. Size hiçbir ücret ödenmiyecek aksine 
belkide bedel olarak kendi yaşamınızı feda ed- 
eceksiniz. Ustelik sıkıntı, stres, bocalamanın 
yanında hiçbir sigorta güvencesi yoktur. 

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR: 

1) İnsan olmak (Cinsiyet önemli değildir) 

2) Kuzey Kafkasyalı olmak ya da Kuzey 
Kafkasyalıların Ulusal-Kültürel mücadelesine 
inanmış olmak 

3) Hiç bir zaman düşüncelerden sapma- 
mak, her türlü olumsuzlukta bile geleceğe 
umutla bakabilmek 

4) Kuzey Kafkasyalı olmanın koşullarını 
genel olarak taşıyabilmek. 

Bunlar: 

a) İnsanları (tüm insanlığı) sevmek 

  

   

    

Ş'ejoko Zafer | 

b) Her türlü haksızlık karşısında-kime 
yapılırsa yapılsın-karşı durmak 

co) "BEN" hastalığına yakalanmamak 
çünkü teknik yetersizlikler yüzünden tedavisi 
mümkün değildir. 

d) Karada, denizde, havada, belkide 
uzayda nerde olursa olsun Kuzey Kafkas- 
yalılık özelliğinden ödün vermemek. 

5) Askerlik yapmış "olmak ya da olma- 
mak" önemli değildir. 

6) Okul bitirmiş olmak şart değildir. 

7) Yaş konusu; dünyaya gelmiş olmak ve 
hala yaşıyor olmak. 

8) Daha önceden çalıştığınız iş 
tecrübeleriniz dikkate alınmaz. 

9) Kuşdili dahil her türlü dil geçerlidir. 
Sağır da olabilirsiniz. 

10) Faşist olmamak. 

NOT: İşe başlama zamanı size bırakıl- 
mıştır. Ne zaman karar verirseniz hemen bu- 
lunduğunuz çevrede işe başlayabilirsiniz. 
Kendi beyninize başvuracağınızdan dolayı 
başvuruların gizli kalıp kalmaması sizin eliniz- 
dedir. 

Yukarıdaki şartlara haiz herkesi bu güzel iş 
alanına davet ediyoruz. 
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Şhalaho Abu 

          
Ulusal kültürün, ulusal düşün- 

cenin ilerleme kaydetmesinde yazın 

dilinin önemini anlayarak, Oo 

değerli silahı halka kazandırma 

çabası Adiğe halkının duyarlı evlat- 
- larını her zaman kaygılandırmıştır. 

19. yüzyılda Adiğe yazını bir çok 

defa Arap ve Rus alfabeleri ile 

başlamıştı. Ancak her defasında ay- 

akları üzerinde doğrulma fırsatı bu- 

lamadan yıkılmaya mahkum olu- 

yordu. 

Yazının ve yazın dilinin 

önemini vurgulayan ve Adiğe dili- 

nin bir gün bunu kazanacağından 

şüphe duymayan Hanceri elyaz- 

ması kitabı olan "Zapinski Wo 

Çerkesi" de şöyle der: "Adığeler 
yazının diline sahip olsalardı, on- 

ların dili çabucak gelişirdi Ayrıca 

şiirleri de çok daha ilginç bir 
gelişme seyri ortaya koyardı." Eski 

Adığe şarkılarının taşıdığı büyük 

anlamdan ve onların sözlerinin 

oluş biçiminden haberdar olup bu 

görüşe katılmamak olası değildir. 

Bir çok defa şu tür soruların s0- 

rulduğunu duydum. "Bu dil için 

yazı veya alfabe çıkarmak mümkün 

olurmu?" Bu soruya hiç korkmadan 

şu cevabı vermek gerekir. "Kesin- 

likle mümkündür, hem de hiç zor- 

luk çekilmeksizin." 

Bu inancı destekleyen Hanceri 

Adiğe dili yazını hakkında 

Şerel'ıkho Mıhamet Netakho oğlu 

Negume Şore Beçmize oğlu gibi 

kişilerin kendi çalışmalarını ak- 

tarır. 

İnsanlar geliştirdikleri düşün- 
celeri ve ortaya koydukları buluş- 

ları “dil” ve ürünleri aracılığıyla 

sonraki nesillere ulaştırırlar. Bu 

şekilde insanlık bu yüzyılda ortaya 
çıkardığı değerli buluşları diğer 

yüzyıla aktarır. Ve insanlık bilimi, 

algılama yeteneğini ve zekasını 

geliştirerek varlığını sürdürür. 

Adığeler çok eskilerden beri et- 

kili ve güzel olan edebiyata büyük 

değer verirlerdi. Zeki bir insana 
kahraman bir savaşçıdan daha az 
saygı gösterilmezdi. Gençler bu tür 
sanatsal değerlerle yetiştirilirdi. Bu 

yüzden bir kişide zekilik ve kahra- 
manlık özelliklerini birlikte 

görmek mümkündü. Adığelerin cd- 

ebiyala verdikleri önemi şu atasözü 
çok güzel anlatır. "Kılıç yarası iy- 

ileşir, söz yarası iyileşmez” Eski 

Adiğe edebiyatının etkinliğini ve 

güzelliğini bir çok şeyden anlamak 
mümkündür. Ancak uluslar ne ka- 

dar güzel bir edebiyata sahip olur- 

İarsa olsunlar, halkın başına gelen- 

ler ve hayat hakkında edindiği 

tecrübeler kaleme alınmadıkça 

sözle ürcülen düşünce ve tecrübeler 

fazlaca uzun ömürlü olmazlar. 

Söylenen sözlerin en güzeli, en 

ünlüsü olsalar da sözlü edebi 

ürünler onu bilenler azaldıkça unu- 

tulup gitmektedir. 

Yazın dilinin olmaması Adiğe 

halkına yüzyılların biriktirdiği bir 

çok edebi, sözlü edebi ürünü kay- 

bettirmiştir. 

Ancak bütün bu kayıplara 

rağmen climizde eski çağlarda 

Adiğe halkının yazın diline sahip 
olduğuna dair bulgular vardır. Bu 
bulgulara göre Adiğe halkının es- 

kiden yazı dilini başlatmış olduk- 

larını, ancak yaşadıkları bir çok 

şanssız olay yüzünden bu çok 
değerli varlıktan yoksun kaldık- 
larını anlayabiliriz. Örneğin sülale 
ve aile armalarının bu düşünceyi 
kanıtladığını söyleyenler var. 

Yazının başlangıcını oluşturan av 
ve diğer işlerle ilgili resimleri 

gösteren değişik armalar 1983 
yılında Mekhoş dağı yakınlarında 

bulunmuştur. Yapılan bilimsel in- 

cclemcler sonucunda bunların 12 

bin yıl öncesine ait olduğu 

anlaşılır. ("Adıgeyskaya Pravda" 
gazetesi 10 Ağustos 1983'te bu- 
nunla ilgili yayın yaptı.) 

Aynı şekilde araştırmacı Çerni- 

govski'nin Pşexe ırmağı etrafında 

ve Woştene dağı yakınlarında bul- 

duğu tabletlere yontulan armaların 
da bunların bir benzeri olduğu 
anlaşılmıştır. Batı Kafkasyada av- 

lanılması yasak ormanlarda büyük 

taş yazıtlara kazınmış olan armalar 

da şüphesiz Adiğe yazın dilinin 
birer halkasını oluşturmaktadır. Bu 

yazıtların üzerinden 4 bin yıl 

geçmiştir. ("İzvestiya" gazetesi 24 
Aralık 1969'da bu konuda yayın 
yaptı.) 1960'lı yıllarda Maykop'ta 
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KÜLTÜR: TARİH 5 

bulunan "Maykop Tabletleri" adlı 

yazıtlar hakkında birçok bilim 

adamı görüş bildirmiştir. Bazıları 

bu yazıtların 3200 yıllık bazıları da 

2300 yıllık olduğunu söylüyorlar. 
Araştırmalar ülkemizde bulunan en 

eski yazıların bunlar olduğunu or- 
taya koymuştur. Bu taş yazıtlar 

hakkında ülke,eyalet ve yerel ga- 

zcielerde bir çok defa değişik görüş- 

İer belirten yazılar çıkmıştır. 

Her nasılsa da insanlık yazmaya 

başlayalı beri Adiğcler 19. yüzyıla 

kadar yazın diline sahip ola- 

mamışlardır. 

Yazın dilimizi ilk başlatan 

Şerel'ıkho Mihamet dir. 

Mıhamet'in babası Netakho 
yaşlanıp elden ayaktan düşünceye 

kadar ardı arkası kesilmeyen 

akınlara katılır. Bu konu hakkında 

sözlü edebiyatımızda değişik öykü 

ve şarkılar yeralmıştır. Netokho 
kavgalar ve savaşlarda iki omur- 

gasını kırdırıp, üstüne üstlük tek 

gözünden de mahrum kaldıktan 

sonra günahlarını bağışlatmak için 
yaşlı haliyle Kabe'ye gider. Küçük 

oğlu Mıhamet de yanındadır. İkisi 
de "Hacı" ünvanını kazanırlar ancak 
birlikte döncmezler. Babasını kay- 

beden çocuk yabancllerde sığınacak 

bir yer bulamadan sokakta kalır. 

Sonunda tesadüfen karşılaştığı iyi 
bir insanın yardımıyla Mekke'de 

bir medreseye yerleştirilir. Orada 
beş yıl okur. Bir yığın zorluklar 

çekip hayatın çetin dalgalanma- 

larından nasibini aldıktan sonra bir 

çok tecrübeler edinip Doğu kültürü 

hakkında iyi bir eğitime ve bilgi 

hazinesine sahip olarak ülkesine 
döner. Köyü olan Beğundır'e 

yerleşir. Bu arada yaşı da ilerle- 

miştir. 

Mıhamcet bir çok arkadaşının 

uğraştığı akınlara katılma, düğüne 

gilme, eğlenme gibi şeylerle ilgi- 
lenmez. Evden çıkmadan, başını 

kitaplardan kaldırmadan sürekli 

okur. Bu yüzden onunla alay eden- 

ler de olur. Ancak o bu türlü engel- 
lemelere kendini kaptırmadan bir 
kez yakaladığı "kendini eğitmenin" 
verdiği zevki daha da arttırmanın 

gerçek mücadelesini verir. Bunu da 

sadece kendini düşündüğü için yap- 

mazdı. İnsanın kendini gelişti- 

rebilmesi için bilimin ve eğitimin 

derin anlamını farkeden Mıhamet 
içinden çıktığı toplumun okumaya 
ve eğilime olan uzaklığından do- 

layı derin üzüntü duyardı. Bu kut- 

sal göreve başlangıç yapma isteği 

onun zihnini her zaman meşgul 

eder. Mıhamcti bu işin büyük zor- 
luğunu başlangıçta kavrayamadan 
tavanı sazla örtülü küçük evini me- 
drese olarak açar. Öğrencileri ile 
birlikte durmak dinlenmek bilme- 
den toprak işler, hayvan bakıcılığı 

yapar. Öğrencilerin okuma-yazma- 
yı öğrenmeleri Mıhamet'i çok 

memnun eder... Ancak çok 

geçmeden öğrencilerin kulağa hoş 

gelmesi için süsleyerek okudukları 
Arapça kelimelerden hiç bir şey an- 

lamadıklarını görür. Bu yüzden 

Mıhamet'in kafasında öğrencilerin 
bu kitaplardaki bilgilerden kendi 

dilleriyle faydalanabilecekleri bir 

yöntemin geliştirilmesi düşüncesi 
doğar. Bu düşüncelerini geliştirerek 

kendini Adiğe tarihini öğrencilere 
öğretme sevdasına kaptırır. 

Halk arasında ağızdan ağıza 

dolaşan ve savaşlarda yaşanan olay- 

ları anlatan kahramanlık türkü- 

lerinin ajitatif ağıtların ve hikayci- 

erin güçlü sesi Mıhamet'in 

düşüncelerini yönlendirmekteydi. 

Bu düşüncelerin sonucu olarak 

Mıhamet Arapça kitapları Çerkes- 

ceyc çevirmeye, sözlü edebiyatın 

manzum eserlerini yazmaya karar 

verir. Ancak bu eserleri yazı dili 

olmayan bir dile nasıl çevirebilir, 

sözlü edebiyatın manzum eserlerini 

nasıl derleyebilirdi? 

Gerçekleştirmeye çalıştığı bu 

büyük amaca ulaşabilmesi için ilk 

önce Adığece alfabe bulması gere- 

kirdi. Mıhamet yüksek dağlardan 

sıçrayıp şırıldıyarak akan su ayak- 

larının uçurumdan aşağı düştü- 

günde sazlıklarda, Pşıze kıyısında 

bulunan bataklıkta kaybolması 

gibi, anadilinin en güzel sesleri 

olan güçlü kahramanlık türküleri 

ve hikâyelerinin kaleme 

alınmaması nedeniyle zamanın SiS- 

li bulutları arasında kaybol- 

masından korktuğu için, anadilinin 

alfabesini çıkarma çalışmalarına 

başlar. Kırlangıcın sabahki 
ötüşünden, kapısının önündeki 

heybetli ağacın akşamki hışırtı se- 

sinden vc bir gezginin atının gece 

horlamasından ilham alarak gece 

gündüz aralıksız çalışıp Arap alfab- 
esinden alınmış harflerle, Adığe al- 
fabesini düzenlemeye başlar. He- 

men ardından bu alfabeyi 
okulundaki çocuklara öğretir. An- 

cak bu eğitim imkanını dikenin or- 

tasında yaşayan küçük Beğundır 

köyünden diğer köylere 

ulaştıramaz. İş bununluda kalmaz, 
Aynı köyde bu işin yerçekle- 

şlirilmesine engel olmak isteyen- 

lerde çıkar. 

Egemen güçler Mıhamet'in bu 

çabalarının başarıya ulaşmasını is- 

temiyor, hayatın karşılarına 

çıkardığı bu yeniliği hiç mi hiç 

sindiremiyorlardı. Bu yeniliğin 
gerçekleşmesine yardımcı olmak 

şöyle dursun ona en çok zararı ver- 

ebilmenin planlarını yapıyorlardı. 

Bu tür planlar sonunda altında 
açık bir tehdit yatan yalancı bir 

tatlıdillilikle Mıhamet'i aldatarak 

kitaplarını yaktırırlar. Böylece ilk 

defa 19. yüzyılın başlarında ortaya 

çıkan Adığe yazını ayakları üstüne 

basma fırsatı bulamadan yok cdilir. 

Kısa bir süre sonra, bütün bilgi 

ve becerisini harcamasına rağmen 
başarısı engellenen Mıhamet'in 
yarım bıraktığı bu işi, Hanceri 

sürdürmeye karar verir. Aldığı 

eğilim doğrultusunda, Rus alfabe- 
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sinden de yararlanarak kendi alfabe- 
sini hazırlar. 

Bu alfabeyle sözlü edebiyatın 

manzum eserlerini derlemeye 

başlar. İçinde folklorik şiirlerin de 
bulunduğu elyazması kitabın 

hazırlanması Hanceri'nin söyledi- 

ğine göre uzun zaman alır. 

Yazar kendi alfabesinde yazdığı 
bilimsel tarihi, sanatsal eserdeki 

yer adları ve söz söyleme tarzlarını 

açıklar. 

Negume Şore'de Adığe yazın 

dilinin ortaya çıkmasında büyük 

çaba harcayanlardandır. 

Yazar Adığece alfabe 

hazırlayarak bununla, sözlü sanatın 

muhtelif şiirlerini kaleme alır. Bu 

şiirleri içeren elyazması kitaplar 17 

tanedir. (Bunların içinde 12 say- 

falık, 20 sayfalık, 60 ve 95 say- 

falık olanlar vardır.) Şarkılar ve hi- 

kayelerden oluşan "Çerkes Narodım 

yi Xhebarijxer" (Çerkes halkının 

Destanları) ve "Adiğe Narodım Yi 

Tarixhç'e" (Adığe Halkının Tarihi) 

adlı kitapları yazmıştır. Adığecenin 
dilbilim temelini de ilk defa Ne- 

gurme Şore atmıştır: "Adığabzem 
Yi Gramettik" (Adığecenin Grame- 
ri) adlı elyazması kitap bu konuda 

kaleme alınmış ilk eserdi. Ne- 
gume'nin halkın kendi dili ile 

okuyup yazması konusundaki derin 

duyarlılığı bu sorunun çözümünde- 

dur-durak bilmeden çalışmasına 
neden oldu. Kaberdey ovasında ana- 

dil ile eğitim yapan ilk okulu açtı. 

Anadil ile eserler verilmesine 
büyük katkıları olan yazarlardan 
biri de Bersey Vumar'dır. 1853 
yılında çıkardığı "Adığabzem Yi 
Bukvar" (Adığecenin Alfabesi) adlı 

kitabında 12 destan ile 1 şiir bu- 

lunmaktadır. 

Kitabın kapağına Rusça "uydur- 

ma hikayeler, palavralar" anlamına 
gelen o("Basni" kelimesi 

yazılıdır. Yazar teksileri yazarken 
"Hikaye 1","Hıkaye 2" diye numa- 

ralandırıp hikayelerini nesir olarak 
yazar. Ancak, alt anlamı taşıyan bu 

küçük hikayelerin lirik yapısı ve 

hikayelerde geçen olayların kahra- 

mani olan hayvanların sonunda in- 

sanlara bir ders vermesi Bersey'in 

bu eserlerini daha çok "Basni" 

türüne yaklaştırın. Berseyin 

yazılarında Adığe sözlü sanatından 

alınma eserler olmakla birlikte, 

diğer halkların folklorundan 

alınma eserlcrede raslanır. Yazarın 

bu hikayeleri "Basni" tarzını ölçüt 

alarak yazmadığı açıktır. Bunları 

sadece okumaya bağlı olarak alfabe 

ile yazılan ve belge olarak sonraki 

nesillere aktarılan eserler olarak 

değerlendirmek gerekir. Ancak bu 
eserleri sadece bu şekilde ele almak 

ta doğru değildir. Bu eserler aynı 

zamanda ustalıkla yazılmış derin 

pedagojik anlam taşıyan tekstlerdir. 

Bersey "Basni" lerinde sözlü sanat 

geleneğinin bir gereği olarak, 

açgözlülük, çekememezlik, tembel- 

lik, dolandırıcılık, kıskançlık ve 

zalimliği yermek suretiyle kötüye 
engel olup, iyi olanı kayırmayı 
amaçlar. Bu arada sözlü sanatta gci- 

enekleşen hayvan karekterlerini de 
işlemeyi ihmal etmez: Berseyin hi- 
kayelerinde tilki kurnaz ve kıskanç, 

kurt güçlü ve zalim, horoz kibirli, 
tavşan korkak ve ödlektir. 

Berseyin hikâyelerindeki bu 

tarz, onların taşıdığı yüksek eğitici 
değer 19. yüzyılda Adığelerde sa- 
natsal kültürün varlığını gösterir. 

Ekim devriminden önce Adiğe 

alfabesini hazırlayarak bu alfabeyle 

elyazması kitap yazanların da, bu 

kitapları bastırıp okullarda okut- 
maya çalışanlarında, ulusu okuma- 

yazma yeteneği olan insanlar yap- 

maya ve anadilleriyle kendi edebiy- 

atını oluşturmaya güçleri yetmedi. 

Bu özverili çabalara rağmen elde 

edilen başarısızlığın, o dönemin 

sosyo-politik yapısından ve ege- 

men sınıfların, emekçi kesimin 

eğitim-öğretim görmesini iste- 

  

memesinden kaynaklandığını ko- 

layca anlayabiliriz. 

Adığece eğitim-öğretim yap- 

manın ve yazın dili oluşturmanın 

yolunu Ekim Sosyalist Devrimi ve 

Sovyet geleneği açmıştır. Anadil 

ile okumak isteyen emekçi kesim 

için bu büyük bir sevinç kay- 

nağıydı. Bu sevinci o zamanlar 

yazılmış olan şu şiir çok güzel 

ifade eder: 

Dilsizler gibi yazıyı bilmeden 

yaşıyorduk 

Az zaman önce okuma-yazma 

bilmeden uyuyorduk 

Bu gelenek bizi uykuda yaka- 

ladı. 

Geldi ve bizden olan insanları 

uyandırdı. 

Dilimizi yazınca ödünç dil al- 

maktan vazgeçtik 

Başka insanların yolu yolumuz 

oldu 

Özgün geleneğimizin yanında, 
özgün yazımızı bulduk. 

Bu olay şairin dediği gibi 
"rüzgarı kırıp yeri çatlatan" o çetin 
zamanda insan yaşamının yeniden 

yapılandığı o günlerde, insanlara 

büyük cesaret verip, çözümlenmesi 

gereken sorunlarda özveriyle 

çalışmasını sağlıyordu. Yetenekli 

insanlar böylesine güzel bir devirde 
hünerlerini ortaya koyma imkanı 

bulabiliyorlardı. Zamanın durumu- 

nu konu edinen şiirler yazılmaya 
başlandı.Adığece basımevinin bu- 
lunmaması bu eserlerin 

yayınlanmasını engelliyordu. Sov- 

yet Yönetiminin ilk yıllarında, ok- 

uma-yazma bilip ustaca söylenmiş 
sanatsal sözleri sevenler, şiir yaz- 
ma yeteneği olanlar, elyazması kit- 
aplar yazmaya başlarlar. 

Bunlar gerçek kitap gibi 
hazırlanmış, kendi şiirlerinin 
yanısıra başkalarının şiirlerini de 

içeren ciltli kitaplardır. 
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Keçerikho Hamid'ın 1918-1928 

yılları arasında yazdığı elyazması 

kitap buna bir örnektir. Hamide 

Adığey'in ilk öğretmenlerindendi. 

Büyük bir şairlik yeteneğine sahip- 

u, 20'li yıllarda yaşı ilerlemiş 

öğretmenlerin çıkardığı "Adığe 

Psewuç”" (Adığe yaşam biçimi) ve 

“Kolhoz Birakh" (Kolhoz Bayrağı) 

adlı gazetelerin sayfalarında bu 

şairin şiirlerine rastlanır. Hamide- 

nin yazdığı bu clyazması kitapla 

kendi şiirlerinin yanında 

başkalarının yazdığı şiirler ve folk- 

fordan alınma şiirler de vardır. 

Adığeler Özerk Yönetime sahip 
olduktan sonra sosyo-ekonomik ve 

politik gelişmelere çabucak ayak 

uydurdular. Bu arada kültürleri de 

büyük ilerlemeler kaydeder. Bunun- 

la birlikte kitap yazma ve kitap 

baslırma işi de planlı ve düzenli bir 

şekilde gelişme gösterir.1923 
yılında "Adığece Kitap Basma Ko- 
misyonu" kuruldu ancak o zaman- 

lar basımevı olmadığı için Mos- 
kovadaki "Kuzeydoğu Basım- 

evi"nde Arap harfleriyle yayımlan- 

mış ders kitapları Adığeceye 

çevrilerek, ekonomik, politik, cde- 

bi ve tarım bilimi ile ilgili kitaplar 

çıkarılmaya başlanır. "Adığe Kal- 

cndar" (Adığe Takvimi), "Adığe 

Alıfba" (Adığe Alfabesi), "Yinme 

Apoye Alıfba" (Büyükler için Al- 

fabe), "Nıbceğhu” (Arkadaş) adlı 

kitaplar bunlar arasında sayılabilir. 

Aynı zamanda Rusça yazılıp 

Adığeceye çevrilen kitaplar da 
vardır. “Lenin'in Biyografisi", "Leo- 

nin ve işçiler", "Tabiat", 

"Coğrafya" vb... 

Sanatsal eserleri (sözlü edebi- 

yan ürünleri ve şairlerin kendi 

şiirlerini) içeren "Adığe Edebiyatı 

Derlemesi" (Bu kitap aynı zamanda 

125 atasözü ve 11 woredde (şarkı) 

içerir), Hatkho Ahmed'in eserleri 

olan “Tihsıxhujj Pilij” (Kızıl Kah- 

raman) Bu eser ilk defa “Adığe 
Makh" (Adığe Sesi) adlı gazetede 

1923 yılında yayımlanmıştı ve 

“Revolyulyem Yi Worcd" (Devrim 
Şarkısı) adlı kitapların yanısıra ya- 

zarın bilmediğimiz (Hapisicki 

Adamın Rüyası) adlı eserlerin top- 

landığı bir derlemedir.1924 yılında 

Moskova da yayınlanmıştır. 

Aynı yıl aynı yayınevinde 

"Psatlh" (Söz) adıyla yazımsal- 

sanatsal bir kitap yayınlanır. Kit- 

abın önsözünde şöyle yazar: Bun- 

dan önce çıkan kitabın adı "Adığe 

Litaraturem Yiw&hoyığh" (Adığe 

Edebiyatı Derlemesi) idi. Komis- 

yon bu ismin gerçek Adığcce olan 

bir isimle değiştirilmesini uygun 

görerek kitaba "Psatlhe" (Söz) 

demiştir."Psatlhe" hazır olduğu za- 

man (şimdilik tarihi belli değil) 

derginin eki olarak çıkacaktır. 

“Psatlhe" sayıca çok çeşitli ma- 

teryellerden oluşur. Siyasal, poli- 

tk, sosyo-ckonomik, kültürci, 

yazınsal, ubbi (hekimsci) konular 

içerir. Ancak kitapta en çok yeri 

kaplayan folklorik eserler bölümü 

198 atasözü, 4 xhoxhu, 44 worcd- 

ve hikayenin yanında "Leonim Yi 

Pşınatlh" (Lenin Marşı) adlı şiiri 

de içine alır. 

Daha sonra Krasnodardo Adığe- 

ce kitapların basılması için bir 
basımevi kurulur. 1926 yılında 

yayınlanan "Psatlhe" (No 2) adlı 

kitap bu basımevinin çıkardığı ilk 

kitaplardan biridir. Bu kitabı 

oluşturan 8 bölüm yukarıda veril- 

mişti. 

Böylece "Adığe Edebiyatı Der- 

iemeleri” adlı kitapla başlayıp 

"Psalhe” ile devam eden bu edebi 

sanatsal eserler Adığece kitap 

yayınlamanın ilk adımını oluştur- 

dular. Halen çıkmakta olan "Zek- 
hoşnığh" dergisinin kapağını 

çevirdiğiniz zaman ilk sayfada 

“1924 yılından beri yayınlan- 
maktadır" yazısını okursunuz. Ta- 

bi ki bu derginin temeli o kitapla- 

ra dayanır. Ancak Adığeccnin 

yüksek edebi değer kazanmasına 

paralel olarak, derginin çıkış 

şeklinde zaman zaman farklılıklar 

gösterir. Belli bir yayın perioduna 

sahip olmayan bu kitaplardan sonra 

yayın hayatını bu güne kadar 

sürdüren "Zekhoşnığh" periodik o- 

larak yılda 4 kez çıkan cdebi- 

sanatsal bir dergi görünümü ka- 

zanır. "Zekhoşnığh" sadece sayı ve 

konu olarak değil ideolojik, sanat- 
sal değer açıdan da büyük 

gelişmeler göstererek birçok 

değişik tarzdan oluşan edebiyatın 

gözdesi olur. 

Bugünkü Adığe yazını ülke- 

mizde bulunan birçok ulusun yazın 

dili arasında büyük yer tutan ve sa- 

natsal değer taşıyan zengin Adığe 

edebiyatının ürünü olan sayısız 

değişik kitap çıkarır. Günümüz 

Adığc yazını anadilini, anadil ede- 

biyatını 1. sınıftan başlayarak, 

okullarda eğitim Enstitülerin de, 
sosyal ve siyasal bilimlerde ve bi- 
limscl pedagojide kullanır. 

  

Çeviren: Yewtix Adnan 
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3 Mart 1990 

Sabahleyin erken kalkıp tahlil- 

ler için gerekli kanı vermem gere- 

kiyor. İstenilen saatte bitişikteki 
polikliniğe geçiyorum. Burada Dr. 

Ehsan Saleh ve eşi Dr. Dorothce 

Saleh birlikte çalışıyorlar. Ayrıca 
hemşireler ve diğer yardımcı kızlar 

var. Her taraf pırıl pırıl aydınlık 

renklere boyanmış, her şey 

mükemmel bir düzen içerisinde. 

Tahlile gönderilecek olan kan 

alındıktan sonra (o kontroller 

başlıyor. Ankara'da çekilen ve 

yanımda getirdiğim tomografi 

sonuçlarını inceleyen Dr Saleh 

baştan aşağı titiz bir biçimde beni 

muayene ediyor. Muaycne 

süresince yine Balıray yanımda. 

Doktor sonucu açıklıyor, bel kay- 

mam ötesinde ilginç bir bulgu 

daha, belimin ve bacaklarımın 

ağrılarını arttıran nedenlerden biri 

de ayağımda meydana gelen defor- 

masyon, yani taban çökmesi imiş. 

Bu kadar açık bir bulguyu Anka- 

ra'da İbni Sina ve Gazi Üniversitesi 
hastahanelerindeki doktorların 

görememesine Doktor Saleh bir 

anlam veremiyor. Bu günden 

başlayarak değişik alatlerden oluşan 

bir tezgahtan geçerek fizik tedavi 

başlayacak. Ayrıca her gün ecnjek- 

siyon ve tablet kullanılarak ilaç 
tedavisi de sürecek. Fizik tedavi 

Oyten'de kaldığım sürece yapıla- 

cak. 

  

Dr. Ehsan ve Dorothce Salch 

tedavim ile ayrı ayrı ilgileniyorlar. 

Öğle yemeğinde bir proğram 
yapılıyor. Bugün Ümid Bidanuk ile 
buluşup Bremen'i dolaşacağız, 

akşam Ümid'in konuğuyuz. Pazar- 
tesi ise Batıray Wecinheim'e 
dönecek. Ben tedavi süresince Oy- 

ten'de kalacağım. Yemekten biraz 

sonra Biga yöresinden olan ve Bre- 

men'de oturan Şeref Sezgin 

(Shanıkuc) Gönenli İsmail 
Ayyıldız ziyaretime geliyorlar. 

Doktor Saleh'in çevresinde daha 

sonraları sık sık göreceğim bu can- 

dan hemşehriler benimle ilgileni- 

yorlar.Dr, devamlı meşgul olduğu 

için beni dolaştırabileceklerini, 

sıkılmamam gerektiğini belirliyor- 

lar. 

Bu arada Şeref Şhanuıku'nın 
evinde Maykop'tan gelmiş konuk- 

larının olduğunu öğreniyorum. 

Yapılan proğrama göre pazar günü 

akşamı onlarla da buluşacağız. 

Öğleden sonra Batıray, Ümid ve 
Reyhanlı'dan olup Bremen de olu- 

ran Mustafa K'ucdz ile birlikte Bre- 

men'i dolaşıyoruz. Çok düzenli ve 

canlı bir kent, nüfusu beşyüzbin 
civarında imiş. Çok eski bir kültür 

ve sanat merkezi olduğu hemen 

anlaşılıyor. Şehir meydanındaki 

büyük kadetrali, Belediye Sarayı, 

Eski Kilise kalınlılarının alındaki 

restoran ve çayhane benzeri yerlerin 

bulunduğu eski mahallesi ile Bre- 

Yismeyl Özdemir 
  

men tarih kokuyor. Brcmen ismini 

tüm dünya çocukları sanırım ilk 

anda anımsıyacaklardır. Ünlü Bre- 
men Mızıkacıları masalının kahra- 

manları olan hayvanların üst üste 

duran heykelleri ünlü Kadetralin 

bulunduğu meydanı süslüyor. 

Bu anıtın aynı meydanın bir 

başka köşesinde bulunan at 

üzerindeki Prens Bismarck heyke- 

linden daha çok ilgi topladığı bir 

gerçek. 

Bir Land merkezi olan, bir şchir 

devleti statüsünde bulunan Bre- 

men'in konumu eyaletlerden biraz 

farklı. Weser ırmağı kıyısında ku- 

rulan kent su yolu ile limanı olan 

Bremcerhaven'e bağlanmaktadır. 

Bremen çok zengin bir kent, bir la- 
rafta önemli demir fabrikaları, 

yüksek fırın, haddehancle, Mer- 

cedes fabrikası, öte yandan sigara 

ve puro fabrikaları, hassas aletlerin 

yapıldığı fabrikalar, dokuma 

endüstrisi kente büyük canlılık ge- 

lürmiş. XI. yüzyıldan kalma Katcd- 
ral'in tam karşısında ayakta duran 

bir şövalye heykeli var, önü kate- 

drale dönük, Kiliseye "dur" der gibi 
bir tavır takınmış. Ümit, "Bu da 

Bremen'in Sosrıkua'sı" diyor. 

Dünyanın neresinde olursa olsun, 

baskıya, zulüme, üranlara karşı 

koyan, halkı bu egemen güçlere 

karşı koruyan, halka yeniliklerin, 

mutluluğun, refahın yolunu 

gösteren, yeni olanaklar sunan, iyi- 
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liğin, aydınlığın, uygarlığın sim- 

gesi ve umudu olmuş halk kahra- 

manları her zaman destanlaşmıştır. 

Bu bizde olduğu gibi Sosrıkua 

olmuş, ya da Promeihcus, Peter 

Pann, Roland, Wilhelm Teli 

olmuştur. Bu anlamda saydığımız 

bütün halk kahramanları dünyanın 

neresinde olursa olsun, hangi 

halkın yaratma gücü ile ortaya 

çıkmış olursa olsun hepsi 
kardeştir. Belkide tarihin bilinen 

çağlarından bu yana bu tür kahra- 

manlar, çağ çağ insanlığın 

belleğinde yaşatılmıştır. Bu anlam- 

da da, Promethcus, Sosrıkua, Peter 

Pan, Roland, Wilhelm Teli belki 

de tek ölümsüz halk kahramanıdır, 

aynı kişidir. Belki de ayrı ayrı 

isimlerle ayrı yüzyıllarda ve başka 

başka ülkelerde ortaya çıkmış tek 

kahramandır. Ümid'in "Bremen 
Kentinin Sosrıkuası" benzetimine 

hak vermek gerekir. 

Bremen denince "Böticherstasc" 

denilen, eski Bremen evlerinden 

oluşan pileresk mahalleyi anlatma- 

dan geçemiyeceğim. Orta çağdan 

kalma bu ilginç yapılar, asılları 

tahrip edilmeden onarılmış ve ken- 
ün en ilginç turisük bölgesi olarak 

hizmete sunulmuştur. Antikacılar, 

kuyumcular, kapı ağızlarına kadar 

üklim uklım kitap dolu sahhaflar, 

çay salonları, pastahancler, kaleler, 

bu ilginç ve küçük yapılara 

sığınmışlar. Ankara'da Sakarya, 

Selanik caddeleri ve çevrelerindeki 

sokaklar gibi trafiğe kapatılmış 

yalnız yayalara açık. Turistler bir 

evden çıkıp diğerine dalıyorlar. 

Beyaz mavi desenli çini çay 

takımları, küçük porselen çanlar, 

beyaz mavi ambalajlı çay paketleri 

ile dolu bir dükkanda Ümit'le bir- 
likte birkaç hatıra eşya seçiyorum. 

Gözümün önüne Nalçik'in Karaşcy 

Hacıumar Caddesindeki tek ya da 

iki katlı eski Çerkes evleri geliyor. 

Aynı evleri Çerkesk ve Maykop 

kentlerinde de gördüğümü anımsı- 

  

yorum. Hatta Çerkesk'te ünlü ya- 
zarımız Jir Hamid'in ölümsüz 
yapıtlarını kaleme aldığı evinin bu 
lür eski bir Çerkes evi olduğunu 
biliyordum. 

Çerkesk'te rahmetli dostum 
Ozan Dığurj Kurmen, Brat Habas, 

Ozan Lağuıç Cemalcitin ile bir- 

likte dolaşırken bu büyük yazarın 
evinin yıkılarak yerinin yol 

geçirmek üzere düzcitildiğini 

göstermişlerdi, Cemalettin: 
“Sözüm ona yeni imar planı 

uyguluyorlarmış. Yol geçecek diye 

Hamid'in evini bile yıktılar.." 

demişti. Anımsadıkça üzülürüm, 

acaba küçücük bir imar tadilatı ile 

bu ev kurtarılamaz mıydı..? Kur- 

tarılıp bir "Jır Hamid Müzesi" ku- 

rulamaz mıydı..? Son zamanlarda 
Kafkasya ya gidip gelenlerden, bu 

ulusal zevki yaşatan eski Çerkes 

evlerinin giderek yok olduğunu, 
dünyanın başka yerlerinde olduğu 
gibi yerlerini beton yığınlarının 
aldığını duymakta ve üzülmek- 

teyim. İnsanoğlu kendi yarattığı 
güzellikleri kendisi tahrip elmekte- 
dir. Anlaşılır gibi değil. 

Anılar beni, taa... Anakara'ya, 

Nalçik'e Çerkesk'ke götürdü. "Böt- 

techerstrase" denilen bu açıkhava 

müzesinden akşam üstü ayrı- 

lıyoruz. Ümid'in evine gidiyoruz. 

    

Ev sahibimiz Ümid Eskişehir 

kökenli bir aileden, henüz pek 

genç, otuzuna bile girmemiş. Ama 

o birçok Çerkes gencine örnek ola- 

bilecek dürüst, çalışkan, ulusal s0- 
runlarının bilincinde olan, günlük 

yaşamı ile toplumsal sorunlarını 

yan yana götürebilen, yaşından 
daha olgun doğu ile batının yaşam 

felselesini uyumlu bir biçimde 
kaynaştırmış, sorumluluklarını bi- 

İen bir aydın. Almanya'da bırakınız 

yabancı çoçukları, Almanlar'ın bile 

beceremiyeceği büyük bir yarıştan, 

amansız bir seleksiyondan yüz akı 

ile çıkarak Darmstad Teknik 

Üniversitesini bitirmiş, Yüksek 

Makina Mühendisi olmuştur. 

Stratejik önemi olan malzemeler 

üreten bir fabrikada önemli bir 

görev almıştır. Bu yoğun çalışma- 

sının yanında pazar günlerini Bre- 

men-Oyten yöresinde yaşayan 

Çerkes ailelerinin çocuklarına 

ayırmış. Onları geniş bir çevreden 

toplayarak eğitimlerine yardımcı 

olmaya çalışıyor. Oyten Belediye- 

sinin tanıdığı olanaklarla, Bele- 

diye'ye ait bir toplantı salonunda 

dil kursları düzenlencbiliyor. Folk- 

lor çalışmaları yapılabiliyor. Ümit 
bu konularda Dernek Başkanı Dr. 

Saleh'in en yakın yardımcısı olu- 

yor. 
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Gece bir İtalyan lokantasına gi- 
diyoruz. Daha sonra geç saatlere 

dek Ümid'in evinde sohbet ediyo- 
ruz. Yarın Hollanda'dan gelecek 

olan genç dostumuz Hatko Halil'i 

gardan alıp birlikte Dr. Saleh'in 
evine döneceğiz. Orada bu yörede 

yaşayan Çerkesler'İe tanışacağız. 

& Mart 1996 

Kuzey Almanya için hiçte 

alışılmamış günlük güneşlik bir 

bahar günü, öğleye kadar tedavim 

sürüyor, Öğle yemeği sırasında 

Uzunyaylalı Arıpşa Selami, Balı- 

kesirli İsmail Ayyıldız geliyorlar. 
Yemekten sonra Batıray'la birlikte 

yine Bremen'e iniyoruz. Ümid ve 
Kucdz Mustafa'yı da alarak Gar'a 

gidiyoruz. Bu arada Ümid Pazartesi 
günü gideceği Londra için bilet 

ayırıyor. Hollanda'dan gelen Hatko 
Halil ile hasretle kucaklaşıyoruz. 

1985 yılından bu yana 

görüşmemişiz. Ona Türkiye'deki 

yakınlarının selamını iletiyorum. 

Karşılıklı sorular sorularak 

görüşmediğimiz dönemle ilgili bir- 

birimizden bilgi alıyoruz. Halil şu 

sıralarda Hollanda'nın Almelo ken- 

ünde oturuyor. Eşi Meltem ve 

minik kızları ile birlikte yakında 

Amsterdam'a geçecekler. Hollanda 
Çerkes Kültür Derneği'nin 

çalışmalarından, Hollanda da bir 

turnede bulunan Kabardinka Halk 

Dansları Topluluğu'nun gösterile- 
rinden haberler veriyor Halil. Bir- 

likte Ümid'in evine gidip konuş- 
malarımızı orada sürdürüyoruz. 

Akşama kadar Ümid'in evinde 
kalıyoruz. 

Akşam yemeğinden önce Dok- 

tor Saleh'in evinde buluşuyoruz. 

Batıray, Halil, Ümit, Şhanıkue 
Şeref, Maykop'tan gelen konukları 

genç Şhanıkue kardeşler Sveta ve 

Mose, yıllardır Almanya'da yaşa- 

yan ve halen Delmenhorst kentinde 

oluran, Aslen Suriye'nin Muhbuç 

kasabasından olan Dr. Gute Necdet 

Hilmi ve eşi Heidi, Dr. Dorothee 

Saleh güler yüzlü ve zarif dav- 

ranışları ile mükemmel bir ey sahi- 

besi, herkesin gönlünü alıyor. Su- 
riye'den, Türkiye'den Kafkasya'dan, 

bir araya gelmiş ve bir kısmı ilk 

kez karşılaşan bu insanlar, yıllardır 

tanışırmışçasına kaynaşıyorlar. 
Çok ilginç bir topluluk. Almanca, 

Fransızca, Türkçe, Arapça, 

Çerkesçe.. salonda bütün bu diller 
konuşulmakta. Ancak, yine de 

çoğunlukla kullanılan ortaklaşa 
anlaşma dili Çerkesçe olmaktadır. 

Dr. Necdet Hilmi, tıp eğitimini 

Türkiye'de yapıp Dr. Saleh gibi 

Almanya'ya yerleşmiş. Olgun, 

ağırbaşlı, saygı değer bir Çerkes 

Thnessost. Önümüzdeki yaz Dr. 
Saleh ile birlikte eşlerini de alarak 

Kuzey Kafkasya'ya gideceklerini 

belirtiyor. Benden Kafkasya'ya 
ilişkin konularda sorular, bilgiler 

isiyor. Konuşmamıza zaman za- 

man Doktor Saleh ve Batıray da 

katılarak açıklamalar yapıyorlar. 

Kimi soruları da zaman zaman 

Maykoplu genç konuklar 

yanıtlıyorlar. Ağır konuşması, ti- 

treyen ürkek sesi, alı al, moru 

mor, sıkılgan ve genç.. tipik bir 

Çerkes kızı Svcta, Krasnodar eya- 

letinin Toktamıkuey rayonunda bir 

bankada çalışıyor. Ağabeyi Mos 

ise ağırbaşlı, yaşından daha olgun 

görünen bir Adıge delikanlısı. 

Balıray, geçen yıl Kafkasya'ya 

yaplığı gezi sırasında tanımış Sve- 

ta'yı... Bremen'de yaşıyan, ancak 

tanımadığı kuzeni Şeref ile böylece 

ilişki kurmuşlar. İki kardeş, May- 
kop'tan Brecmen'e kadar günlerce 

süren bir tren yoluculuğundan son- 

ra, yüzyirmibeş yıllık hasreti gide- 

rircesinc akrabaları ile kucak- 

laşmışlar. Bölünmüş Çerkes 

ailelerinin bunca yıl sonra birbirle- 

rini arayıp bulmaları, birbirlerine 

kavuşmaları Çerkes Halkı'nın ken- 

di vatanında bütünleşerek kendi 

kaderini tayin etmesinin şafak 

aydınlığıdır bence.. İlk umut 
ışıklarıdır. Bu tür buluşmalar gide- 

rek sıklaşarak ve yüzyıllık ka- 

ranlıkları yırtarak halkımızın ana- 

vatanında bütünleşmesi yolunda 

ışık tutacaklır. Bu duygularımı 

açıkladığımda salondakiler samimi 
bir biçimde bu duygu vc umul- 

larıma katılıyorlar. Sofrada kadclı- 

ler halkımızın bölünmüşlüğünün 
sona ermesi, halkımızın mutluluk 

geleceği için kalkıyor. 

Yemekten sonra akardeonun 

çevresinde kümeleniyoruz. Halil'in 

parmakları tuşlarda dolaşıyor, ses- 

ton sese, ezgidon ezgiye geçiyor. 

Tüm müzikte, sürgün yaşamının 

acıları, çekilen sıkıntılar, savaşlar, 

toplu kıyımlar, salgın hastalıkların 

getirdiği ölümler, kısacası Çerkes 
Halkı'nın yüzlerce yıllık yası 

yankılanıyor, mızıka ağlıyor, ya- 

karıyor, feryad ediyor. Zaman za- 
man nağmcler umuda, sevince 

dönüşüyor. Giderek lacivertien 

koyu siyaha dönüşen Cermen 

göklerinin altında bir avuç Kaf- 
kaslı'nın kopardığı vaveyla yankı 

yankı yayılıp uzaklaşıyor. Sveta 

ile Mose ısrarlara dayanamayıp 

kalkıyorlar, Halil'in müziği 

eşliğinde küçük bir gösteri 

yapıyorlar. Saatlerin nasıl geçtiğini 

anlamıyoruz. Arlık ayrılık saati 

gelmiştir. Yarın Halil Hollanda'ya, 
Balıray Weinheim'e, Dr. Necdet ve 

eşi oODelmenhorst kentine 
dönecekler. En yakın zamanda 

buluşmak üzere vedalaşıyoruz. Ko- 

nukları geçirip hemcn odama 

çıkmak isüyorum. Yaşadığım bu 

tadına doyulmaz saatleri, mutlu an- 

larımı hemen kağıt üzerinde tesbit 

etmek gerek. Saleh çiftine böyle 

bir gece hazırladıkları için teşekkür 

ederek odamâ çekiliyorum. 

5. Mart 1990 

Bugün hava kapalı, şiddetli bir 
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rüzgar esiyor. Kahvaludan sonra 

tedaviye iniyorum. Doktor Saleh 

öğleden sonra İsmail Ayyıldız'ın 
beni alıp çevreyi dolaştıracağını 

söylüyor. Bu arada, yarın akşam 

Uzunyaylalı hemşehrimiz Arıpşa 

Selami'nin Bremen'deki evine ko- 

nuk olacağız. Almış olduğum izin 
dolmak üzere olduğundan Anka- 
raya telefon etmem gerekiyor. 

Bugün yapmam gerekenleri kalam- 

dan geçiriyorum. Notlar alıyorum. 

Tedaviden sonra yürüyüş yapmak 

için sokağa çıkıyorum. Oylen, 

yepyeni bir kasaba, tek yada iki 

katlı, bahçe içinde villalar, evler, 

her taraf yemyeşil, yollar, yaya 

geçitleri, bisikletliler için, sakatlar 

için ayrılmış yürüyüş şeritleri, her 

şey o kadar düzenli ki insan özgür- 

lüğü kısıtlanıyormuş gibi bir hisse 

kapılıyor. Ana caddeye çıkıyorum; 

resmi kurum binaları, posta merke- 

zi, alışveriş merkezleri bu cadde 

üzerinde sıralanmış. Yolumun 

üzerindeki posta merkezinden An- 

kara'yı arayıp iznimin uzalılması 

konusunu iletiyorum. Telefonun 

öbür ucundan, ta... Türkiye'den 

konuşanların nefesini bile duyabil!- 

mek, bu denli net anlaşabilmek 

çok güzel. Hava bir hayli sert, aynı 

güzergahtan eve dönüyorum. Al- 

manca bilmemek beni sıkıyor. 
Posta merkezinde, çiçekçide mcr- 

amımı hep Fransızca anlatmaya 

çalışıyorum. Sanırım bir çok 

müşterek sözcüklen olsa gerek, 

konuştuğum Almanlar Fransızca 

cevap vermeden istediğimi yerine 

geliriyorlar, Eh.. bu da hiç yoktan 

iyidir.. 

Dorothce öğle yemeği için so- 

frayı hazırlarken yarın öğleden son- 

ra Bremen Resim ve Heykel 

Müzesi'ni gezeceğimizi açıklaya- 

rak böyle bir programın hoşuma 

gidip gilmeyeceğini soruyor. Se- 

vinçle kabul ediyorum. 

Öğleden sonra İsmail Ayyıldız 
arabası ile beni alıyor. Oyten'i bir 

  

  
buştan bir başa geçiyoruz, Ham- 

burg yolu istikametinde Achim ka- 

sabasına gidiyoruz. Burası da aşağı 

yukarı Oyten büyüklüğünde bir 

yerleşim merkezi,ancak Oyten gibi 

yeni kurulmuş bir yer değil, Bele- 

diye binasını, Adliye'yi ve diğer il- 

ginç yapıları gösteriyor. Şirin bir 

parkta dolaşıyoruz. Dönüşte Oy- 

ten'in doğu kesiminde bulunan 

kendi evine gidiyoruz.İsmail, kısa 
cümlelerle Almanya'ya nasıl gel- 

diklerini, ilk yıllarda uyum zorluk- 

larını nasıl atlattıklarını çocukları 

büyümeye başlayınca karşılaştığı 

sorunları, çocukları ile ilgili ileriye 

yönelik tedirginlik ve kuşkularını 

olabildiğince sade bir şekilde an- 

latıyor. Bir taraftan sofra hazırlayan 

eşi de kişisel görüşlerini belirterek 

bizim sohbetimize katılıyor. Can- 

dan, samimi, açık sözlü bir Çerkes 

çifti. Bu açık yürekli dosi insanlar- 

la derhal kaynaşıveriyorum. Her 

ikisi Çerkesce konuştukları halde 

çocuklarına dil öğretememenin 

sıkıntısını belirtiyorlar, İsmail 
konuşmasını şöyle sürdürüyor: 

"- Bırak Adıgabzeyi, doğru 
dürüst ne Türkçe öğrencbildiler, ne 

de Almanca. İki kültürün arasında 
kaldılar, iki cami arasında beyna- 

maz oldular. Almanca'yı iyi 

öğrenemeyince de orta öğrenimden 

    
öleye gidilemiy e. Bu. yüzde dok- 

san yabancılar için böyle. Bakma 

maşallah Ümid gibi bir iki istisna 
çıkıyor. Böyleleri ise hem kendile- 

rini kurtarıyorlar, hem çevreye ya- 

rarlı oluyorlar. Allah ailesine 

bağışlasın, Ümid bir pırlanta. Bi- 
zim çocuklarımıza olumlu, iyi bir 

şeyler yapabilmek için çırpınıyor, 

Doktor Ehsan'a da bu anlamda 

büyük yardım sağlıyor. Ama biz- 

ler, gereken ilgiyi gösteremi- 

yoruz.." İsmail bu yörede Doktor 
Saleh'in Dorothce'nin Ümid'in 
hemşehrilerimiz için gösterdiği 
çabalarından büyük övgü ile söz 

cdiyor ve şükran duygularını belir- 

üyor. Konuşmamız yemekte sürüp 

gidiyor. Gece geç saatlerde bu can 

dostlarıma teşekkür edip ayrılı- 

yorum. 

6 Mart 1990 

Öğle yemeğinde doktor Saleh 
ailesinin tüm bireyleri ile sofra 
başındayız. Büyükanne illa daha 

başka birşeyler yemem için durma- 

dan ikramda bulunuyor, önüme 

birşeyler sürmeye çalışıyor. Bu 

candan kadının konuksever dav- 

ranışları o kadar duygu yüklü ki, 

Dr. Saleh onun bu yaşı ile 
bağdaşmayan tozcanlılığından, her 
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şeye koşmaya kalkmasından biraz 

da şikayciçi, "scn otur, başkaları 

sana hizmet etsin" şeklindeki ikaz- 

larına hiç aldırmadığından 

yakınıyor. Bu arada büyükannenin 

Oyten Kafkas Kültür Derneği'nin 

bir numaralı üyesi olduğunu ve 

derneğe maddi katkılarda bulun- 

duğunu anlatıyorlar. Onu daha bir 

seviyorum. Video kascilerde izle- 

diğim, Porf. Borey Rauf, Cepaye 

Murate gibi Kafkasyalı konuklar 

için yapılan programlarda, hep ön 

planda büyükanne görünüyor, kâh 

konuklarla birlikte, kâh şeşen oy- 

nayan bir çifte cilerini çırparak 

eğlenceye katılışı ile... Bu yaşlı , 

soylu hanımefendi son savaşın 

acıları içerisinde yoğrulmuş, daha 

bir sevecen daha bir hümanist 

olmuş. Herkese sevgi, şefkat 

dağılıyor. 

Dorothec, yemekten sonra 
müzeye gideceğimizi belirtiyor. 

Resimden müziğe, oradan başka sa- 

nat dallarına atlayarak sohbetimizi 

sürdürüyoruz. Ulusal Çerkes sa- 

nalının tanımını yaparak evrenscl 
sanat içerisindeki yerini konuşu- 

yoruz. Doktor Saleh Fransızca'mın 
yemediği yerlerde Almanca ya 

çeviri yaparak anlaşmamızı sağlı- 

yor. Onlara Kafkasya'da gördüğüm 

kültür ve sanat kurumlarını, Anka- 

ra K.Kalkasya Kültür Derneği'nin 
kültürci çalışmalarının boyutlarını 

anlatıyorum. 

Dorelhee ile birlikte öğleden 

sonra Bremen Resim ve Heykel 

Müzesi (Kunsthalle Bremen) ne gi- 

diyoruz. Çok büyük, görkemli, 

eski bir yapı. Giriş katında daha 

çok çağdaş vc modern sanal 

yapıtları sergileniyor. Üst katlarda 
birbirine açılan sayısız galeri var. 

Bu müze 1 Kasım 1823 de 34 

kişiden oluşan Bremen Sanat Dost- 
ları Derneği tarafından kurulmuş. 

Son dünya savaşı bombardımanın- 

dan büyük zarar gören müze 

onarılarak 1948 yılında yeniden 

açılmış. Galeriden galeriye, salon- 

dan salona geçiyoruz. Yıllardır sa- 

nat ansiklopedilerinde, kitaplarda, 

katologlarda görüp tanıdığım, kop- 

yalarının küçük boyutlarını 

gördüğüm ünlü ressamların heykel- 

traşların ölümsüz yapıtlarının 

gerçekleri ile karşı karşıya gelince 

heyecandan titrediğimi, ağzımın 
kuruduğunu hissediyorum. Kendi- 
mi çok şanslı sayıyorum, öyle ya, 

Picrre Bonnard, Paul, Cezanne, 

Gustave Courbet, Eugene Dela- 

crolx, Vincent Van Gogh, Edouart 

Manct, Claude Monct, Pablo Pi- 

casso ve daha yüzlerce ressamın 

yapıtlarını bir arada, böyle bir ser- 

gide görmek Türkiye'de yaşayan 

kaç sanatscvere kısmet olmuştur? 

hele bu ünlü ressamların 

yapıtlarına Hans Uhlmann, Augus- 

ta Rodin, Aristide Maillol, 

Geörges Lacombe, Antonio Cano- 

va ve Ernst Barlach'ın heykellerini 
de görünce duygularım daha bir 

çoşuyor, özellikle Picasso'nun 

müzenin de simgesi haline gelen 

"“Syivette David'in Portresi" adlı 

yapılı ile Van Gogh'un Saint- 

Remy de prevcnce yakınlarından 

yaz görünümlerini yansıtan 

“Champ aux coguclicos Tarlada ge- 
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lincikler" tablolarını içime sindire- 

rek, doya doya seyrediyorum. Bir 

yandan da aklım Türkiye ye 

uzanıyor, Sanatsever 

hemşehrilerimizi, sanatçı arka- 
daşları düşünüyorum. Bu güzel 

duydularımı bu salonda onlarla 

paylaşmayı isterdim. Bu müzeyi 

Avni Uğur, Hayati Fidan gibi dost 
ve arkadaşlarla birlikte dolaşmayı 

isterdim. Evrensel kültürün bu baş 

yapıtlarını Türkiye deki sanatsever 

dostlarımın görememesi mutlu- 
luğumun üzerine biraz gölge 

düşürüyor. İnsanoğlunun ortak 
kültürü olan, sanat şahascrleri'nin 

arasına benim ulusal sanatımdan da 
bazı esintilerin katılabilmesini di- 

liyorum ve Dorothee ile birlikte bu 

sanat tapınağından ayrılıyoruz. 

Akşam yemeğinde Arıpşa Sela- 

mi nin konuğuyuz. Selami'nin 
evine Doktor Saleh ile birlikte gi- 

diyoruz. Bremen girişindeki dev 
blokların bulunduğu bir apartman- 

da oturuyor. Yemekte bizden başka 

Doğan Özden kardeşimizin Bremen 
de yaşayan babası Hacı Alaaddin 

Özden (Kuşha) ve Sclami'nin 
yakınları da bulunuyor. Tamamen 

çerkes mutfağına özgü bir sofra, 

Şips, Paste ve benzeri çerkes ye- 

mekleri hazırlamışlar, Avrupanın 
kuzeyinde, Türkiye'den binlerce 
kilometre uzakta, kendimi bir 

uzunyayla sofrasında bulmam çok 

ilginç. Yemekte ve yemekten sonra 

uzun uzun, tarih, din, kültür gibi 

konularla, Almanya'da yaşayan 

soydaşlarımızın sorunları gündeme 

geliyor. Kuşha Alcaddin'e Doğan 

ve onun çalışmaları ile ilgili 

görüşlerimi, anılarımı ak- 

tarıyorum. Gece geç saatlerde Oy- 

ten'e dönüyoruz. 

7 Mart 1990 

Hava yine kapalı, tedaviden 

sonra, Şeref Şhanıkue, Sveta ve 

Mos geliyorlar, beni alıp önce 

Achim kasabasına götürüyorlar, 

orada otomobil satış galerilerini 

geziyoruz. Daha sonra Weser 

Irmağı kıyısında yeni açılmış olan, 

Kuzey Almanya'nın en büyük 

alışveriş merkezi "Weser-Park" a 
gidiyoruz. Tüketim toplumunun 
ruhunu burada hissetmek olası, çok 

geniş bir alanda kurulan alışveriş 
merkezi, sayısız dükkan var. 
Parfümeri-Bijuteriden inşaat mal- 

zemesine, çiçekten elektronik 

ürünlere, kasap ürünlerinden pasta- 

çikolala ve benzeri besin maddele- 

rine kadar. Alışveriş arabaları, 

çantaları, kucakları dolu insanlar... 

Başım ağrıyor, kulaklarım 

uğulduyor, bunca satılan mal, bun- 

ları alabilen para varlığı, doyum- 
suzca yapılan alışveriş, beni ra- 

hatsız ediyor, sanki senelerce bir 

yerlere kapatılmış ve hiçbirşey yiy- 
ememiş, yada hiçbirşey giyememiş 
insanlar gibi mağazalara saldırı çok 
ilginç. Bir yerlere ilişip nefes al- 
mak, kendime gelmek ihtiyacı du 
yuyorum. İnsanoğlunun daha çok 
yemek, daha çok giymek yada daha 
lüks yaşamaktan öte daha bir temiz 

daha bir önemli, ne bileyim kut- 

sallığa varan başka amaçları olmalı 

diye düşünüyorum. Bunca maddeci 

olmak, bunca duygudan uzak- 
laşmak niye..? Bu süslü ve dolu 

dolu alışveriş merkezleri benim 
için hiçte çekici değil... Bir süre 

sonra Şerci arabası ile beni eve 

bırakıyor. Hafta sonu hep birlikte 

Hamburg'a gideceğiz,haberleşmek 
dileği ile ayrılıyoruz. 

8 Mart 1990 

Yağışlı, kapalı bir gün, Do- 

rothec benim şanssızlığımdan 
yakınıyor. Güneşli bir gün ol- 

malıydı da rahat rahat 

dolaşılabilmeliydi, bu asık suratlı 

gökyüzünün değil rahatsız olanları, 

sağlıklı olanları bile etkilediği bir 
gerçek. Dorothce çok sıkılıp 

sıkılmadığımı soruyor. Tedaviden 

sonra biraz dinleneceğim, biraz ya- 
zacağım, öğleden sonra ise gez- 

meye çıkacağız. Bugün önemli bir 

programızda var.Çekoslovakya'dan 

gelen Bratislava Radyosenfoni Or- 

kesirasının Bremen Konser Salo- 

nunda bir konseri var. Ev sahibem 
Konser Salonunun proğramlarına 
yılık abone olmuş. Doktor Ehsan 
ise anladığım kadarı ile bu tür et- 

kinliklerepek vakit bulamıyor, ay- 

larca önce satılan biletlerden bulu- 

nabilirse beni de konsere götürmek 

istiyorlar. 

Klasik müzikten hoşlandığım 

için belki de bu gece bu konsere 
benim için gitmek istiyor. Tele- 

fonla bir kaç yer aranıyor, Ricalar, 

beklemeler, ama hiç bir yerden 

olumlu cevap alınamıyor. Bütün 
girişimler boşuna, benim gitme- 
min önemli olmadığını, Doroth- 
ee'nin abone hakkını kullanmasını, 

yalnız gitmesini söylüyorum. Ama 
telefon etmekten yılmıyor ve s0- 
nunda bir bilet bulabiliyor. Ev sa- 
hibem beni bir müzik ziyafetine 

götürebilmek için verdiği uğraştan 

galib çıklığı için seviniyor. Dr. 

Saleh, Dorothee, Rami ve ben 
öğleden sonra yine Wascr Park'a 
gidiyoruz. Bazı hediyelik eşyalar 
alıyoruz. Eve dönüp dinlendikten 

sonra, akşama Konser Salonunda 
olacağız. 

Nihayet konser salonundayız. 

Tertemiz ve uyumlu giyimler 

içerisinde orta yaşlı insanlar, 

kadınlı erkekli konser salonunun 

üst katlarına ulaşan merdivenlerin- 

den akın akın salona doğru ilerliy- 
orlar. Genelde orta yaş ve orta 

yaşın üstünde insanlar, bir iki de 

genç kız ve delikanlılara raslanabi- 

liyor. Bu binlerce kişinin 
oluşturduğu salonlardan hafif bir 
mırıltı dışında bir gürültü duyul- 

muyor, derli toplu, abartmasız, 

sade ve zarif giysiler içersinde 

bakımlı seçkin bir topluluk. 
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Gündüz gördüğüm alışveriş aç'ı 

olanlar, yada garip kılıklar 

içerisinde köşe başlarında toplanan 

o dejenere gençlerden hiç eser yok. 

Birbirine saygılı, sevimli ve de uy- 
gar bir topluluk, galiba gerçek Al- 
manya'nın, yada gerçek Avru- 

palılığın Oo varlığını oyeni 

hissediyorum. Gerçek batılının 

nabzının burada atığını duyumsuy- 

orum... Bu saygı uyandıran temiz 

insanlara karışarak salona 

sürükleniyoruz. Orkestra üyeleri de 

yerlerini alıyorlar. Herkes sazını 

akort etmekle meşgul, bu karışık, 

telaşlı çalgı seslerinin duyulduğu, 

konser öncesi havayı oldum olası 

çok sevmişimdir. Bir ara kendimi 

düşüncelere kaptırıp Ankara'ya 

Devlet Konser Salonu na dek git- 

mişim, Dorothce ne düşündüğümü 

soruyor, "- Dünyanın neresinde 

olursa olsun, bu atmosfer 

değişmiyor, Ankara'da bir konser 

öncesi duyduklarımı burada da duy- 

uyorum" diyorum. 

Proğram da Ludwig Van Bce- 

ihoven'in Klavye ve Orkestra için 
Op. 73 numaralı eseri önce seslen- 

dirilecek, aradan sonra Anton 

Bruckner'in 4 numaralı "Roman- 

tik" senfonisini dinleyeceğiz. Or- 
kestrayı Çekoslavak Ondrej Lenard 

yönetecek, Klaviye de solist olarak 

Alman sanatçısı Roland Keller var. 

Konserin bitişine doğru Bruck- 
ner'in kah fırtına gibi esen, kah in- 

leycrek kalplere, duygulara 

saldıran, sakinleşen, bir meltem 

gibi okşayan, arkasından yeniden 

çoşan müziği dinleyicileri heye- 

canın, zevkin doruğuna çıkarıyor, 
salondan kopan alkış tufanı din- 
miyor, şef defalarca sahneye 

çağrılıyor.. Dorothce bu çoşkuya 

kendini kaptırmış. 

"- C'est Magnifgue?..(Muh- 

teşem değil mi) .." diyor. 

Çıkışta Türkiye'deki klasik 

müzik çalışmaları ve Kafkasya'daki 

müzik yaşamı üzerine sorular s0- 

ruyor. Anlatıyorum. Özellikle Kaf- 

kasya'daki evrensel boyutlarda ünlü 

sanalçılarımız, Kabardey Balkar 

Senfoni Orkestrası'nın yöneticisi 

ve besteci Mole Vladimir, Lenin- 

grad Senfoni Orkestrası'nın şefi, 

dünyanın en ünlü ve en genç 

şeflerinden Temirkhan Yura, Kadın 

Şef Veronica Dudarova gibi sa- 

nalçılardan söz açıyorum. Kafkas- 

ya'daki müzik ve gösteri 

yaşamından bildiğim kadarıyla bili- 

giler aktarmaya çalışıyorum.. Bu 

arada ikimizde iki gün sonra Hol- 

landa da izliyeceğimiz, Kabardinka 

Halk Dansları topluluğunu 
anımsıyarak çerkes müziği ve bes- 

tecileri, şarkıçıları üzerine söz ede- 
rek eve dönüyoruz. 

9 Mart 1990 

Hava bugün biraz daha güzel, 

sert bir rüzgar bulutları dağıtıp 

uzaklaştırmış. Köln'de bulunan ak- 

rabalarımla telefonla görüşüyorum. 

Ayrıca Hanover'de Türk konsolos- 

luğunda görevli Düzce'li Aler 

Canoğlu arıyor, hal hatır soruyor. 

Emekli olarak Türkiye'ye dönmek 

üzere olduğunu, bunun için ilgilen- 
emediğini beliriyor. Türkiye'de 

görüşmek dileğimizi belirtiyoruz. 

Öğleden sonra Şeref ve Kafkasya'lı 

Konukları ile birlikte Hamburg'a 

gilmek üzere ayrılıyoruz. Arabayı 

Şeref kullanıyor. 

Hamburg-Bremen yolu iki ta- 

raflı oOormanlar ve ekili alanlarla 

kaplı yeşil bir koridor gibi 

uzanıyor. Doktor Saleh Hamburg 

hakkında bilgiler veriyor. Ham- 

burg, kuzeydeki en önemli liman 

ve en önemli endüstri ve ticaret 

merkezlerinden birisi. Federal Al- 

manya birliği içerisinde bir Land 

merkezi olarak Federe Bir Devlet- 

ir. İki milyona varan nüfusu, ünlü 
üniversitesi, müzesi, endüs!ri lesis- 

leri, dev liman tesisleri elbe ırmağı 

ve kanallar boyunca uzayıp git- 

mektedir. 

Şehrin ortasında İkinci Dünya 
Savaşı yıkımını trajik biçimde 

yansıtan Yanık Kilise Kulesi in- 

sanlığın geleceği için çevresine 

barış mesajları yayan bir yayın ku- 

İesi gibi yükseliyor. Depolar, An- 

trepolar, Liman tesisleri, kanallar, 

kanallar... 

Dev iş yerleri şık mağazalar, 

pastahaneler, Kafeler... dolaş- 

maktan yorulup bir cam galeriye 

giriyoruz. Bu galerinin yine her ta- 
rafı açık cam asansörü ile alt katla- 

ra inip bir cafede kendimize zor yer 

buluyoruz. Akşama Konya'lı 

Hemşehrilerimizden Süleyman 

Kocadal'ın evine çağrılıyız. Ham- 

burgh'un güney batısını kaplayan 

Altona semtinde bulunan bu dost 

evine gideceğiz. Orada Türkiye'nin 

değişik yörelerinden gelen 

Çerkesler'le tanışacağız. Altona 

ismi bir çağrışım yapıyor, "Altona 

Mahkumları" 

Böyle bir tiyatro yapıtını yıllar 

önce nerede ve nasıl izlemiştim, 

yapıt kimindi..? Oturduğum yerde 

aklıma hep bunlar takılıyor. Dok- 

tor Saleh gece evine gideceğimiz 
Süleyman Kocadal'ın çok candan 

samimi birisi olduğunu, bu yörede 

yaşıyan tüm Çerkesler arasında sa- 

mimi bir bağ kurduğunu anlatıyor. 

Hamburg ve çevresinde yaşıyan 

Çerkesleri öncelikle derleyip top- 

layan doktor Salch olmuş, Bayram- 

larda ve diğer tatil günlerinde Oy- 

ten de yapılan toplantılara gelirler- 

miş. Şimdi, ayrıca bir dernek 

kurmak istiyorlarmış. Bunun 
öncülüğünü de Uzunyayla kökenli 

Kudiberdokue Canpolat yapmakta 
imiş. Sevat ve Mos da ko- 

nuşmalarımızı izliyorlar, yaşam- 
ları süresince anavatanda, toplu bir 
Çerkes cemaati içerisinde büyüyen 
bu gençler, biz sürgünde yaşayan, 

üçümüz bir yerde, beşimiz bir 
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yerde dünyaya serpilmiş olanların 

bu durumlarını şaşkınlıkla izliyor- 

lar ve akıl erdiremiyorlar. Bırakınız 

aynı kenti, aynı ülkede bile birlikte 

yaşayamıyan bunca Çerkesin biri- 

birlerini tanımaları ve bunca zah- 

mete katlanarak bir araya gelebil- 

meleri de bu Anavatandan gelen 

genç kardeşler için çözümü ola- 

naksız bir muamma gibi geliyor 

olmalı, zira sorunlarımızı an- 

İatırken, tanışırken yüzlerinin 

aldığı ifadeden iç duyguları, 

düşünceleri okunabiliyor. Biz çok 

acı çekmiş çok değişik uygarlık ik- 
limlerinde farklı insanlarla 

yaşamış, Sınırsız bir seçenek kav- 

ramı ve yeteneği sahibi olmuş in- 

sanlar için bu iki genç Çerkesin 

şaşkınlığını anında değerlendirmek 

hiçie güç olmuyor. 

Adıgey'den, Maykop'tan, Tokh- 

tamıkuey'den söz açıyoruz. Adıge 

edebiyatı, şiiri, Adıge sanatı 

üzerine konuşuyoruz. Meşbaşc 

İshak, Şhaplıkuo İsa, Çeraşe Tem- 
bot, Kueykuc Nalbiy, Çepaye Mu- 

rat, Thabısım Umar gibi Adıge sa- 

natçılarından söz açıldığında Sveta 

şaşkınlıkla bakıyor. Bunca Kafkas- 

yalı Sanatçıyı, biz buradakiler, 

sürgünde yaşayanlar nasıl 

tanıyabilirmiş, ...? Hatta Adıge Ed- 

cbiyatının ürünleri hakkında detaylı 

konuşmalara geçince, bu Anavatan- 

da yaşayan genç kardeşlerimizin bu 

ünlü yazarları bizim kadar oku- 

madıkları, bizim kadar tanıma- 

dıkları gerçeği ortaya çıkıyor. Bu 
gerçeği kendileri de kabul ediyorlar. 

Elbette bu bir ilgi sorunu, şimdi 

Türkiye'de sokaktaki herhangi bir 

insana Yaşar Kemal ya da Aziz Ne- 
sini okuyup okumadığını sorsak 

sanırım farklı bir sonuçla karşılaş- 

mayız. Belki de bırakın okumayı, 

bu sokaktaki insanlar bu yazarların 

ismini ilk kez duymuş olacaklardır. 

Ancak Sveta üçüncü kuşak diycbi- 

leceğimiz kimi ünlüleri hemen- 

tanıyor, örneğin, Çemuşc Gazi ile 
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samimi bir dost gurubunda arkadaş 

olduklarını birlikte geçen yıl Su- 

riye'ye gittiklerini, Tiyatro sa- 

natçısı Çepaye Murat'ı ve ismini 

şu anda anımsayamadığım genç 

kuşak şarkıcılarını tanıdığını belir- 

üyor. Doktor Saleh ve Şhanıkue 

Şeref bizim sohbetimizi izliyorlar. 

Akşam üzeri çıkıyoruz kafeden, 

Hamburg'un Venedik'i anımsatan 

kanallarında batan güneşin renkleri 

kah hülyalı, kah ütrek, kah dalgal- 

anan siluct resimler çiziyor. Balı 
ufkundaki erguvan yangın, Ham- 
burg kanallarına dek uzanmış ve 

bütün kanallar mor bir ışık seli 

altında tutuşmuş gibi... Haşim'in 

“Erguvân Gökler altında sular lcy- 

laki.." tümcesini mırıldanıyorum. 

Uzaktan Muhteşem Hamburg Bele- 

diye Sarayı da kulclerinden 
başlayarak bu mor yangından nasi- 

bi alıyor. Yürüyerek arabaları 

bıraktığımız limana yakın bulvara 

dönüyoruz. Batıya giderek Altona 

Tren istasyonunu ve buradan hare- 

kelle de Süleyman Kocadal'ın evini 

biraz zorda olsa buluyoruz. Kırkı 

aşkın insan toplanmış bizi bekle- 

mekteler. Doktor Salch herkesi 
tanıştırıyor. Ben, Türkiye'den yeni 

buralara gelmiş olan, inanın Kaf- 

kasya'dan gelmiş olan genç konuk- 

lardan daha çok ilgi odağı oluyor- 

um. Buradakiler, kimi Uzunyay- 

la'dan, kimi Maraş'tan, kimi Adap- 

azarı'ndan, Sinop, Samsun... ve 

Türkiye'nin diğer yörelerinden ek- 

mek kavgası peşinde buralara gci- 

mişler. Kendilerine göre bir düzen 

kurup çalışmaya başladıktan sonra 

da aynı kültürü paşlayan, aynı dil- 

leri konuşan, insanlara gereksinim 

duyarak biraraya gelmişler, tanış- 

mışlar. Sürgünde yaşarken bir de 
hasret çekmek, Katmerleşen 

sürgüne katlanmak için bir araya 

geliş, bu birliktelik beni çok duy- 

gulandırıyor. Bu insanlar, bu tipler 
hiçte yabancı değil. Şu kapıya 

yakın olanını sanki çocukluğundan 

beri tanıyorum. Sorduğumda Uzun- 
yayla'nın Hapaçey köyünden 
olduğunu, Hapaç'e lardan olduğunu 

söylüyor. Bir diğeri, şu topluca, 

göbekli sevimli genç adam, 

üzülerek Çerkesçe bilmediğini, Si- 

vas'ta büyüdüğünü, aslında benim 

köyüme on dakika mesafedeki Pa- 

zarsu köyünden olduğunu, Kudiber- 

dokua'lardan olduğunu söylüyor. 
Şu Esmer uzun saçlı delikanlı, 

Afşin'in Soğucak (Astemirey) 

köyünden, benim yakınlarımın 

kapı komşusu, ama ben açıklama 

yapana dek o beni tanıyamıyor. 

Bu yanıbaşımda bana Aphazca 
fısıldayan esmer delikanlı, meğer 

Saygıdeğer araştırmacımız Ömer 

Büyükaa büyüğümüzün yeğeni 

değilmiymiş? Kabardey'ler, Aphaz- 

lar, Şapsığlar, Abzekh'ler, Bir iki 

de Asctin hemşehrimiz. Hepsi be- 

nim insanlarım, benim soy- 

daşlarım, sürgünün emperyalizm'ın 

valanlarından kovduğu insanların 
torunları, şimdi de işsizlik, yoksul- 

luk, onları ikinci vatan bildikleri 

yerlerden kovmuş. Bu Cermen to- 
praklarında yaşıyorlar ve asgari 

müşterekleri olan Kafkaslılık bun- 

ları bir araya getiriyor. Bu akşam 

benim karşıma bir hemşehri toplu- 

luğu olarak çıkıyorlar. 

Devamlı soru soruyorlar, 

Türkiye'den, Derneklerden, Kafkas- 
yadaki gelişmelerden, Glasnosttan, 

Perestroika'dan ve Kafkasyadaki to- 

plumumuza getireceklerinden söz 

açıyorlar. Habere, bilgiye susamış 

gibiler. Ankara'da yapılmakta olan 
Kafkas Kültür Merkezi'nin duru- 

munu soruyorlar. Yayınlarımızın 

oralara sağlıklı ulaşamadığından 

yıkınıyorlar. Tüm Çerkeslerin ken- 

di kaderini tayin eden bir toplum 

olmasını ve vatanına dönerek 

bütünleşmesini genelde gerckli- 

liğini vurguluyorlar. Ancak, orada 
ne tür bir iş bulabileceklerinden, 

yada nereye yerleşeceklerinden bilgi 
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sahibi olmaları gerektiğini 

söylüyorlar. Bu yaz guruplar ha- 

linde Anavatan'a gezi düzenleye- 

ceklerini açıklıyorlar. Konuşmalar 

kimi zaman yavaşlıyor, kimizaman 

tartışma boyutlarına ulaşıyor. Ev 

sahibi Süleyman Kocadal'ın minik 
çocukları bize güzel bir gösteri su- 
nuyorlar, band müziği eşliğinde, 
bizde el çırpıyoruz. Ankara Derneği 
Başkanı Sayın Aslan Arı'nın akra- 

bası olduğunu ve Abzekh olduğunu 
belirten ev sahibemiz ikramda bu- 
lunabilmek için çırpınıyor. Bu can- 

dan insanlara defalarca teşekkür 

ediyoruz. Doktor Saleh güzel bir 

konuşma ile toplantıyı sona erdi- 

riyor, yarın akşam Kabardınka to- 

pluluğunu izlemek üzere Hollan- 

da'da olacağız. Orada buluşmak 
üzere vedalaşıp gece geç saatlerde 

Oyten'e dönü-yoruz. 

10 Mart 1990 

Bu gün OÖyten'de son günüm. 

Sabah erkenden hazırlanıp 

eşyalarımı yerleştirdim. Daha sonra 

tedavimin son seansı için Kliniğe 

geçiyorum. Mutad tedavimi 

yaptırıp orada çalışanlarla veda- 

laşıyorum. Öğleye kadar odamda 
oyalanıyorum. Öğle yemeğinde 
bütün aile biraraya geliyor. Büyük- 

anne bugün onlardan ayrılacağım 
için üzgün olduğunu ve duygu- 
larını ifade etmek için bir konuşma 
yapacağını belirterek müsaade 1s- 

tiyor. Bu gün görmüş, savaş acıları 
çekmiş, yakınlarının bir kısmı 

yıllarca Doğu Almanya'da kalmış, 

soylu kadın; Kuzey Kafkasyalıların 

Ulusal sorununa kendi ulusal soru- 

nu imişçesine yaklaşan bu yaşlı in- 

san, kadehini eline alarak şu sözleri 
söyleyiveriyor: 

"Çok az bir arada olabildik, bu 
süre içinde bile olsa, evimizi ya- 

bancılamayan, bir konuktan ziyade 

evimizin çocuğu gibi bize yak- 
laşan, her an güler yüzlü, her an 

sevecen olan konuğumuzu Öz 

oğlum, ya da torunum gibi sev- 

dim. Bu tailı anılarla dolu birlikte- 

liğimizi hiç unatmayacağım. Onun 

ailesinin, halkının,ulusal sorunu- 

nun geleceğinin aydınlığına kadehi- 

mi kaldırıyorum..." 

Evet Büyükanne, Oyten Kafkas 
Kültür Derneğinin bir numaralı 

üyesi olan Soylu kadın, benim, ai- 

iem ve ulusum için dile getirdiğin 
en içten ve güzel duygular için ta 
buralardan Türkiye'den, ailemin, 

ve ulusumun en içten saygı vc se- 

İamlarını sunuyorum... Ben de se- 

nin O sevecen, O insansı dav- 

ranışını oOoyaşamım boyu 

unutmayacağım. Bu son günde Do- 

rothee, İhsan Saleh, Büyükanne, 
Rami ve ben hepimiz duygu 
yüklüyüz. Doktor Saleh, dolu dolu 

konuşuyor. Bundan böyle 
ilişkilerimizin çok daha canlı, sıkı 

yapıcı olacağına inandığını 

söylüyor. Dorothce'de bundan 

böyle daha çok görüşce-bileceğimizi 

umduğunu belirtiyor ve üzülmek 

değil sevinmek gerektiğini 

söylüyor. 

Öğleden sonra Dorothce'nin 

kullandığı araba ile yola çıkıyoruz. 
Büyükanne, Doktor Saleh, Rami 

ve ben. Arkamızda iki araba daha 

var, Mustafa Gucdz'ın arabasında 

eşi, İsmail ve eşi var. Şhanıkue 
Şeref üçüncü arabayı kullanıyor. 
Sveta ve Mos da onunla birlikte. 

Osnabrucke kenti yönünde Hollan- 

da sınırına doğru yol alıyoruz. Bir 
süredir Hollanda'da turmede bulunan 

Kabardino-Balkariya Halk Dansları 

Topluluğu, bu günün akşamını 
Batı Avrupada yaşayan Kuzey Kaf- 

kasyalılara ayırmış. Geceyi, Mer- 

kezi Hollanda'nın Almelo kentinde 

bulunan Hollanda Çerkes Kültür 

Derneği organize ediyor. Almelo 
kentinde bulunan Pins Kollejinin- 

Toplantı salonunda gösteri 

yapılacak. Gösteriden sonra ben 

Batarıylarla birlikte Güneye Wein- 

heim'e döneceğim. 

Hollanda sınırına yaklaşıyoruz. 

tabelalar Hollanda Gümrüğü'nün 

beş kilometre ötede bulunduğunu 

gösteriyor. Gümrük ve sınır de- 

nince Türkiye-Suriye, ya da 
Türkiye-Sovyetler Birliği sınırları 
ve geçiş kapıları aklıma geliyor. 

Orada saatlerce beklemeler, arama- 

lar ve kaybedilen zaman. Ama bu- 
rada böyle bir durum yok. Hollanda 

girişinde Polis şöyle bir eğilip ara- 

banın içine bakıyor, iyi yolculuk- 

lar diliyor ve yolumuzu sürdürü- 
yoruz. Ne vize, ne pasaport kon- 

trolü, ne bagaj kontrolü; sanki An- 

kara'dan Eskişehir'e gider gibi, san- 
ki Almanya ile Hollanda tek 

devletin eyaletleri imiş gibi. 
Düşünüyorum, Avrupa birliğinin 

ruhunu yakaladım galiba... İleride 
tüm Avrupa böyle olacak, serb- 

estçe dolaşım, serbesiçe iş ve 

yerleşme yeri seçme... Belki tüm 

dünya böyle olacak gelecekte, işte 

o zaman özlemini duyduğumuz Ev- 

renscl Barış'a ulaşmış olacak in- 
sanlık.. Ama biz görebilirmiyiz...! 

Kimbilir? Son yıllardaki hızlı 

gelişmelerden sonra, soğuk savaş 

çok daha uzaklarda şimdi, evrensel 

barışı görme düşüncesi artık,hiçte 
ütopya değil. Bir ülkenin toprak- 

larından diğerine geçerken aynı 

heyecanı duyarım hep... Fazıl 

Hüsnü Dağlarca'nın yıllar önce 
okuduğum "Pasaportlar" şiiri ge- 

liyor aklıma. Sanırım Varlık dergi- 
sinde okumuştum ve çok ütopik 

bulmuştum. Evct artık bu tür 

düşünceler yeryüzünde gerçekleşme 

aşaması içerisinde... 

Sınırda kısa bir süre sonra Al- 

melo'ya ulaşıyoruz. İki yada üç 
katlı evlerin oluşturduğu düzgün 

sıralar arasında düzgün caddeler, tra- 

fik çok rahat, bahçe içindeki ev- 

lerde ışıklar yanıyor, mutlu rahat 
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aileler akşam sofrasındadır şimdi. 

Laleler, tahta ayakkabılar ve binbir 

çeşidi üretilen peynirler ülkesi, bi- 

zimişçilerimize kucak açan, Çerkes 

Kültür Derneği kurdurtup onun 

yaşaması için destek verecek kadar- 

demokrat ülke... Selam Hollande... 

Keni içerisinde biriki turdan 

sonra gösterinin yapılacağı salonu 

buluyoruz. İçerisi şimdiden dol- 
maya başlamış. Daha salonun 

kapısından başlıyarak tanıdıklar, 

tanıdıklar... Taa Berlin'den kalkıp 

gelenler. İşte Kumuk Vehbi. İşte 
eşi Şenibe Aysel. Kirchemim'deki 

dostlarımız, daha bir gün önce 

görüştüğümüz Hamburg 

Çerkesleri. İşte Köln'den Rıza 
Nağue, Reyhanlılar, Maraşlılar, 

Uzunyaylalılar, Adapazarı, Düzce, 

İzmitliler, Sinop, Samsun, 
Çorum, Sivaslılar.. Suriyeliler, 

Ürdünlüler.. İşte taa Bavyera'dan, 
Münih'ten kalkıp gelen Admiral 

dostumuz, yıllardır görmediğim, 

Can dostlar, arkadaşlar, akrabalar... 

İşte şu köşede Mesrure ve Batıray, 
A.!. Konuştukları kalpaklı ve 
kürklü hanımı hemen tanıyorum. 

Ta İsviçre'den kalkıp gelmiş Dok- 
tor Sabahat Baybaş Lugon, hemen 

onların yanıbaşında Türkiye'den 

gelip Hollanda'da yaşamlarını 

sürdüren Meltem ve Halil... Sevgi- 

li Meltem gözleri dolu dolu... 

Yüreği hasret dolu, Türkiye'deki 

yakınlarını, dostlarını, arkadaşlarını 

soruyor. Öte yandan Uzunyaylalı 

hemşehrimiz, Hatıkoy Tahsin 

ağabey ve şirin kızı Soley.. Faruk 

Kansat ve diğer Reyhanlılılar, 

çevremde bir dostluk kardeşlik 

hemşehrilik kozası örülüyor. Hal- 

hatır sormaya ne zaman var ne de 

imkan, yakınlaşamadıklarımızla 
uzaktan el sallayarak selamlaşıyo- 

ruz. Almanya'nın Delmenhorst 
kentinden Doktor Necdet Hilmi ile 

eşi de buradalar. Salonun bir 

köşesinde Rıza Nağue ve iki kızı 

tam bir yayın sergisi açmışlar. Bu 

sergide neler yok ki, Kafkasya 

Kültürel Degi'den tutunda, Kamçı, 

Yamçı, Nartların Sesi derken Kaf- 

dağı'na dek. Bir taraftan Ekim 1989 

da Ankara'da gerçekleştirilen Büyük 

Sürgün'ün 125. yılını anma ve 

değerlendirme haftası ile ilgili Vi- 

deo kasetler. Rıza'ya nasıl 

olduğunu soruyorum: 

" Gupçıpsım Fed..” (Çelik gi- 
biyim) yanıtını alıyorum. 

Salonun bir başka köşesinde 

Almelo Çerkes Derneği Başkanı 

Dr. F. Receb (Suriyeli)'in eşi ve 

kızları kahve hazırlayıp konuklara 

dağıtıyorlar. Türkiye'den, Ürdün'- 
den, Surire'den, Almanya'dan, 
İsviçre'den, Belçika'dan, Fransa'dan 
ve Kafkasya'dan gelip buluşmuş 
binlerce insan burada kaynaşıp bir 

bütün, bir vücut olmuşlar, se- 

vinçten ağlayanlar, hıçkıranlar, ku- 

caklaşanlar, hasret giderenler. 

Sürgündeki toplumumuzun duygu- 

lu bir kesitini izliyorum. Bende 

onlar gibi doluyum. Dokunsalar 
ağlayacağım. 

Dernek başkanı Dr. F. Receb, 

her söylediği tümceyi Türkçe, 

Çerkesce ve Flamanca açıklayarak 

açış konuşmasını yapıyor. Sahnede 

Ulusal giysiler içerisinde müzis- 

yenler yer alıyor. İçlerinden birisi 
hanım. Salonu yürekleri titreten 

güzellikte melodiler dolduruyor. 

Önce bir Uvertür, arkasından halk 
danslarının müzikleri... Beşbin 

kişiye yakın bir topluluk büyük 

bir koro gibi eşlikediyor, alkış tu- 

tuyor, çığlık atıyor. Kabardey Halk 

Dansları Topluluğu görkemli bir 

giriş yapıyor sahneye. Kuğu gibi 

süzülen uzun saç örgüleri arka- 

larına atılmış, ceylan gözlü kızlar. 

Kayalardan fışkıran çağlayanlar 

gibi, çelik kamçılar gibi incecik 
belli, geniş omuzlu, yakışıklı de- 

likanlılar, taa uzaklardan, özlemi 

ile yandığımız Vatanımızdan, başı 

binlerce yıldır karlı o kutsal 

dağımızdan bize sevgi, özlem mui- 

İluluk dolu rüzgarlar estiriyorlar. 

İslamey, Kale Çoban Dansı, Kaf- 
kas Düğünü, Wuıg derken, saatler 

ilerliyor. birara üst katlardan iniy- 

orum. Piste yakın bir yerde, 

Büyükanne çok mutlu birduygu ile 

gösteriyi izlemekte, Dostor Nec- 

det'in eşi ve Dorothee kendilerinden 

geçmiş bir biçimde müziğin tem- 

posuna uyup alkış tulmaktalar, Dr. 

Saleh'in mutluluğu na diyecek 

yok. Küçük Rami beni görünce 

çığlık atıyor. 

"Bravo... Magnifigue!.. Magni- 

figue..!" 

Oyunlar gecenin geç saatlerine 
dek sürüp gidiyor. Program bitiril- 
dikten sonra Kabardey Topluluğu 

normal günlük giysilerini giyerek 

salona dönüyor ve halkın içine 
karışıyorlar. Gurup gurup 
görüşmeler, Kafkasyadan gelen bu 
kardeşlerimiz, yıllardır aradıkları 

akrabalarını dostlarını soruyorlar, 

bölünmüş ailelerin dramını 

yaşamak çok zor, Nalçik'li Dume- 

niş Awledin ile konuşuyoruz. Ni- 

hatı, Nalçik'te ki diğer dostlarımızı 

soruyoruz. 

"Anayurdumuzun taşından, t0- 

prağından, dağlarından ovalarından 

tanıdığımız, tanımadığımız insan- 

larından gönüller dolusu selam ve 

sevgi getirdik" diyor. Grubunun 

Müzisyenlerinden olan şu 
yakışıklı, sırım gibi esmer delik- 

anlı Papaç'e olduğunu söylüyor, 

akrabalarını arıyor. Şu kumral de- 
likanlı Uzunyayla'nın Maraşı ve 

Karahalka taraflarında olduğunu 

bildiğim Sokhır ailesini soruyor. 

Ya şu sarışın delikanlı... benim 

büyük annclerimin soyundan, 

Yağanlardan, sevgi ve hasretle ku- 

caklaşıyoruz. İncecik belli şu kız, 
Nartokua olduğunu söylüyor, he- 

men Nalçik'e yerleşen arkadaşımız 
Ünal Nartok'u anımsıyoruz ve ona 
selam gönderiyoruz. 
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salon da gurub gurub 

konuşmalar sürüp gidiyor. Derken 

Dr.Receb'in sesi duyuluyor. Genç 

kızları ve delikanlıları, Kafkas 

düğünü ne çağırıyor. Sıraya dizilen 

kızlara bakiyorum, delikanlılara 

bakıyorum. Sovyet, Türk, Suriye, 

Ürdün, Hollanda, Alman uyruklu 
gençler,bunca ülkeye dağılmış ama 

yinede buluşabilmiş, hepsi Kuzey 

Kafkasya kökenli... Hepsinin 

özlemi bir, umudu bir sorunu bir... 

Vatanında yaşayan dışarıdakileri 

özlüyor. Sürgünde yaşayanın 

özlemi ise daha bir katmerli,hem 

vatanını, hem orada yaşıyan 
halkının özlemi ile yanıp 

tutuşuyor. "İstanbılakue" şarkısı 
yükseliyor. Yüzyirmibeş yıl önce 

Vatanından sürülenlerin, denizlerde 

kaybolanların, İstanbul yolunda 
telef olanların ağıdı bu.. Mızıkalar 

şarkıya eşlik ederken inliyor, bir 

halkın yüzlerce yıldır çektiği acıyı, 

özlemi sevdayı dile getir de, in- 

leme... Mümkünmü hiç... Nalçik- 

len gelen o güzelim Baritan ses 

halkının uğradığı haksızlığı, tüm 
dünyaya haykırıyor. Doktor Saba- 
hat Lugon gözleri yaşlar dolu kolu- 

mu sıkıyor, göz göze geliyoruz, 

konuşamıyor, ama onun göz 

yaşlarından ben bir destan okuyor- 

um, konuşmaya hiç gerek yok. 

Kendisi de bir folklorcu olan Mel- 

tem'in o balerin silueti zarif birtül 

gibi sallanıyor, .. gecenin bir Saa- 

ünden sonra, bu denli duygulu bir 

atmosferde artık varlıklar üç boyut- 

lu görünüyor, konuşulanları anlay- 
amıyorum. Evet, ağzıma bir damla 
alkol koymadan sarhoş oldum bu 
gece, bu tür sarhoşluğun tadına da 

vardım diyorum. 

Kabardey gurubu ile kucak- 

laşarak vedalaşıyoruz. Onlar 

Türkiye'ye, ben Kafkasya'ya karşı- 

lıklı selamlarımızı en içten dilek- 
lerimizi yolluyoruz...Otobüslerine 

binip uzaklaşıyorlar. Geride kalan- 
lar gurub gurub vedalaşıp, Alman- 

ya'ya, Belçika'ya ya da Danimar- 

ka'ya doğru yollarına devam ediyor- 

lar. Biz de Doktor Saleh ve ailesi 

ile en yakın zamanda buluşmak 

üzere vedalaşıyoruz. Svctag Mos, 

Şeref, İsmail Ayyıldız, Kucdz 
Mustafa ve eşine iyi yolculuklar 

diliyoruz. Eşyalarımı Digeş Admi- 

ral'in arabasına aktarıyoruz. Bizim 

de Köln'e doğru yola düşmemiz ge- 

rek, ancak Halil ve Meltem ağla- 

maklı oluyorlar. oturup biraz 

konuşsak diyorlar. Onları kırama- 
dığımız için topluca evlerine gidi- 
yoruz. Minik kızları uyumuş, 

bütün gece annesinin kucağında 

taşınmış. Önce onu yatırıp 
yanımıza dönüyorlar. doktor Saba- 

hat Lugon, Batıray, Mesrure, 

Kmuk Vehbi, Şenibe Aysel, Tah- 

sin Ağabey, Soley, İzmirli arka- 
daşımız Bilal ve daha başkaları hep 

beraber çay içiyoruz. Gecenin bu 

ilerlemiş saatinde Meltem'in bu ha- 

rika ikramları ve çay sohbetleri ile 
konudan konuya geçiliyor.. Doy- 

umsuz saatler yaşanıyor. Ancak 

yarın herkesin yerine ulaşması da 

gerekli... Meltem, Halil, ağabeyi 

Vural ve birkaç gün Hollanda'da 

kalacak olan Vehbi ve Aysel ile 

vedalaşıyoruz. Yola koyuluyoruz. 

Digeş Admiralin arabasında Dr. 

Sabahat Lugon, Batıray, Mesrure 

ve ben varız. Arkamızdan gelen 

İzmirli Hemşehrimiz Bilal'in ara- 
bası ile Tahsin ağabeylerin bindiği 

üçüncü araba var. Konvoy halinde 

Hollanda-Almanya sınırını Alman- 

ya yönünde aşıyoruz. Köln yol 

kavşağında diğer arabalardakilerle 

de vedalaşarak sabah gün doğarken 

Köln kentine ulaşıyoruz. 

Köln Ren ırmağının iki ya- 
kasına kurulmuş, büyük bir 

Endüstri ve Kültür Merkezi. Bütün 

büyük kentlere has trafik, yol 

ağına bir de ırmak üzerindeki 

ulaşım eklenince çok canlı birkent 

görünümü kazanıyor. Amcazadem 

Muhlis Özbay telefonumuz üzerine 

  

gelip bizi alıyor. Muhlis ağabeyin 

evinde bir süre dinlendikten sonra 

kenti dolaşmaya çıkıyoruz. Yol 

üzerinde önce büyük Tren Garı'na 

uğruyoruz. Doktor Lugon bizlere 

veda edip İsviçre'ye doğru yola 
çikiyor. Muhlis Özbay 1962 
yılından beri oturduğu bu dev kenti 

avucunun içi gibi bilmekte. Bize 

ünlü Dom Katedralıni, Modern Sa- 

nat Müzesi'ni, Opcra'nın ve benzeri 

kültür kurumlarının bulunduğu 
yöreleri dolaşlırıyor. Bir Türk lo- 

kantasında öğle yemeği yiyoruz ve 

eve dönüyoruz. Biraz sonra Rıza 

Nağua gelip bizi buluyor. Geceki 

gösteriden hemen sonra hiç bek- 

lemeden Köln'e dönmüş, gecenin 

Video kasetinin kopyelerini 

hazırlamış. Bize ulaştırmak için de 
buraya gelmiş. Bu denli dakik, har- 

eketli ve canlı kalabilmesine 

şaşıyorum. Gerçekten de bana Hol- 

landa'da söylediği gibi "Bir Gucips 
- Çelik çivi". Akşam üzeri 

Köln'den ayrılıp Weinheim"e ge- 

liyoruz. Yeniden Batıray'ın evin- 

deyim. 

11 Mart 1990 ile 16 Mart 1990 
arasında Hep Weinheim'de kaldım. 

Hediciberg, Mannheim, Baden Ba- 

den yörelerini dolaştım. Manhn- 

hcim de Yekba Mehmet ve o se- 

vimli ailesi, kızları ile tanışmak 

benim için büyük bir kazanç oldu. 

Mehmet Bey ve eşi İpek Hanım 
kızları ile birlikte geçen yıl Aphaz- 

ya'ya gitmişler, Sohum ve yöresini 

gezmişler, anlatmakla biliremiyor- 

lar. Mehmet Bey'in bir üzüntüsü 

var, koskoca Aphazya'da kendi soy- 

undan kimse bulamamış. 

Türkiye'de de baba soyundan kim- 

sesi yokmuş. Bu derdini açınca 

aklıma Yekba soyunun Aphaz ol- 

madığı geliyor. Öyle ya Aşıwua 
bir aile olan Yekba'lardan elbette 

Sohumda bulunamaz. Karaçay- 

Çerkes Özerk Bölgesinde Yekba 
soyu'nun yaşadığını, hatta bunlar- 

dan Yekba Nazir'in Çerkesk ken- 
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tünde yaşayan ünlü bir Abazin ya- 

zarı olduğunu söylediğim zaman 

dünyalar Yeka ailesinin oluyor. Bu 

samimi dost aileye buradan selam 

ve saygılarımı gönderdiğim için 

ayrıca mutluyum. 

Batıray ve Mesrure ile tekrar 

Heidelberg'e gidiyoruz. 

Üniversitenin Etnoloji Bölümü 
kentin biraz dışında ki yeni 

kampüste bulunuyor. Etnoloji Ki- 

taplığını geziyoruz. Çok ilginç ve 

de zengin bir kolleksiyon. Bu güne 

dek duyduğumuz Kafkasoloji ile il- 

gili bütün yayınları burada bul- 

manız olası. Olanaklarım olupda 

bu kiaplıkta bir iki sezon 

çalışmayı nasıl isterdim. Gözlerim 
arkada kalarak Üniversiteden 
ayrılıyoruz. Heidelberg, Mann- 

heim, Baden baden... Her birisi 

cennci gibi kentler, özellikle Baden 
baden kentinde 19. yüzyıl Avru- 

pa'sının atmosferi hala soluklana- 

biliyor. Müzeleri, sergi ve Konser 

Salonları, tarihi yapıları ile gerçek 

bir Tarih ve Kültür kenti. 

15 Mart 1990 

Batıray'ın kullandığı araba ile 

Stutgard üzerinden Münich'e git- 

mek üzcre yola çıkıyoruz. Mesrure 

ile yaz aylarında Türkiye'de görüş- 

mek üzcre vedalaşıyorum. Hava 
çok güzel adeta yaz gibi, arabanın 

içinde sıkılıp camları açıyoruz. Al- 
manya için bu mevsimde alışılma- 
mış bir bahar havası var. Slulgard'a 
yaklaşırken yol tıkanıyor. İleride 
zincirleme bir kaza olmuş. Saat- 

lerce güneşin altında kalıyoruz. 

Arabalar bir arpa boyu ilerliyemi- 
yor. Batıray tali yollardan şansını 
deneyerek Stutgard'a dalıyor. Bir 

hayli uğraştıktan sonra Güneye, 

Bavyera eyaletine giden Autoban'a 

yeniden çıkabiliyoruz. Akşam 

güneş battıktan sonra Mühine 

ulaşabiliyoruz. Dıgeş Admiral dos- 

tumuzun evini fazla zorluk 

çekmeden buluyoruz. Münih'te ot- 

uran bir Çeçen Hemşehrimizin 

kızını kendilerine gelin olarak 

seçmişler. Sanki Türkiye'de, Uzun- 

yayla'da ya da Reyhanlı'da imişiz 

gibi. Hollanda'dan gelin almak için 

Münich'e gelenleri evlere dağıt- 

mışlar, ertesi gün düğün var. 

Türkiye'den bu denli uzakta, kırsal 

kesim geleneklerimizin olanakların 

elverdiği ölçüde yaşatılması çok 

güzel. Geç saatlere dek Admiral, 

Batıray, ben, Admiral'in eşi, 

Münih Kafkas Kültür Derneği 

başkanı Göksun'lu Hüseyin Beyle 

sohbet ediyoruz. Mannhcim'de iken 

Yekba ailesinden haberini 

aldığımız bir konuk varmış bura- 
larda, Aphazya'dan... Sohum 

Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Doçent. Otar Kakalia.. Yarın onun- 

la da görüşme olanağı bulacağız. 

16 Mart 1990 

Bugün Türkiye'ye dönüyorum. 

Sabah Admiralin evinden ayrılı- 
yoruz. Bir Cafe de Otar Kakalia ile 

buluşuyoruz. Çok güzel 

Apsıwuaca konuşuyor. Balıray ve 

Admiral ile Almanca anlaşıyor. 

Çok seri Almanca konuştuğunu 

kendisine hatırlatınca Cermanistik 

eğitim gördüğünü söylüyor. 

Aphazya'dan, Aphaz-Gürcü ilişkile- 

rinden söz ediyoruz. Oradaki ilginç 

gelişmeleri anlatıyor Otar. Aphaz- 

ya'dan ayrılıp Yunanistan'a giden 

Pontuslardan haberler veriyor. Yir- 

minci yüzyılın bu son çeyreği 

gerçekten çok ilginç. Tüm halklar 

etnik ve ulusal guruplar bir uyanış 

içinde, herkes vatanını arıyor. 
Dünya yeniden yapılanıyor, her 10- 

plum yeniden yerleşiyor. Bu 

yapılanmadan bizimde payımızı al- 

mamız gerektiği üzerinde duruluyor 

konuşmalarda. Aphazya'dan ayrılan 

pontusların bıraktığı evlerin ve 
işyerlerinin Aphaz hükümcetince 
satın alındığını belirtiyor Otar 
Kakaliye ve ekliyor, "hemen Anay- 

urduna dönmek isteyenlere buradan 

duyurmak isterim" Otar Kakal- 

ia'nın bu anlamlı çağırısına 

yürekten katılıyorum. 

Öğleden sonra saat 13.00'de Ha- 
vaalanındayım. Türk Hava Yolları 

Standında çalışan Çerkes Asıllı 

Zarif Tamara Bidan ile tanışı- 
yorum. Babası Kafkasya'dan Al- 

manya'ya yerleşmiş, annesi 

Türkiye'den Almanya'ya gelmiş 
Çerkeslerden, Tamara Alman uy- 
ruklu olduğunu ve burada doğup 

büyüdüğünü belirterek Türkiye'deki 

bütün Kuzey Kafkasyalılara selam 

ve sevgilerini gönderiyor. 

Batıray ve Admiral ile en yakın 

tarihte görüşmek üzere ayrılıyoruz. 

Hoşçakalın benim can dostlarım, 

kardeşlerim... 

Uçak Esenboğa havaalanında 

durduğunda pencereden Süleyman 

ve Fevzi'yi görmem benim için 

büyük bir sevinç kaynağı oluyor. 
Herzaman dostlardan oluşan bir 

sevgi ve kardeşlik halesi ile 
kuşalılmak çok güzel, Ankara'ya 

doğru Esenboğa'dan ayrılırken 

böyle düşünü-yorum. Biraz sonra 

Ankara'nın ışıkları görünüyor, sel- 

am Ankara, yakınlarımı, dostlarımı 

barındıran, kaderim olan kent Se- 

lam.... 
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Bazı kitaplar vardır, bir kere okumak yetmez. Her 

okuyuşunuzda yeni bir şeyler keşfedersiniz, yeni bir- 
tat alırsınız. Okuduktan sonra da düşünceleriniz bir 
süre kitabın içeriği ile dolup taşar. 

Sayın Ahmet Fahri Ganak'ın Jenak Fahri), "Kaf- 
kaslardan Uzunyaylaya" adlı eseri de (Ankara 1989, 
Sanem Mat.) en sevdiğim kitaplardan biri oldu. Yazar 
dürüst ve samimi bir ifade tarzı ile Çerkes kültürüyle 
yoğrulmuş yaşamını aktarıyor. Sanki eserin tümü, 
yazarın çocukluk yıllarında Uzunyayala'da gece at 
yaymaya gittiklerinde dirsek yastığı yapıp yıldızları 
seyrettiği günlerin güzelliğinin özlemi (s. 14) içinde 
geçiyor. Jenak Fahri, sohbet havası içinde sizi kita- 
ba çekerken sözüklerinin arasından Uzunyay- 
Kabartay kültürü akıp gidiyor. Saptadığım kadarıyla; 
kırkın üzerinde Kabartay klanının (yaygın deyişle, 
soyunun) adı, kız-erkek ilişkileri, at, din, cenaze, 
düğün, gelin, gerdek, evlilik sonrası, düello, yemek, 
içki, tuvalet, yaralı bakımı, köle-soylu durumu, 
konuğa saygı, çocuk-genç-yaşlı davranış biçimleri 
ve yabancı ile ilişkiler konularında Uzunyayla Kabar- 
tay kültürü güzel bir şekilde verilmiş. Ayrıca Mısır ile 
Uzunyayla-Kabartaylarının gördükleri baskının ak- 
tarılması, eserin önemini oldukça arttırıyor, belge 
niteliğine kavuşturuyor. Eser, İsmail Berkok, Ethem 
Bey ve Şamil üzerine de değerli bilgi ve düşünceler 
içeriyor. 

Mısır ile Uzunyayla-Kabartayları (ve Xabze ile 
İslâmiyet) arasındaki ilişki konusunda Jenak Fahri şu 
bilgileri veriyor; "Aziziye olarak anıldığından 
başlıyarak Pınarbaşı müftülük makamında bir Çerkes 
bulunmuştur. Bu, Kip Haci Selahattin emekli oluncay- 

adek (1982 veya 1983) kesintisiz yahut bir kesinti 
ileböyle süregelmiştir. Kafkasya'dan göçten sonra 
cumhuriyete kadar bir miktar Kafkaslı gencin grup 
grup Kahire El-Ezher'e dini öğrenime gönderilmeleri 
de devam etmiş anlaşılan. Aşhot H. Mecit, Beneşi 
Hacı, Zığo Hüseyin ef., Şenibe Al, Balkar H. Harun, 
Zanile H, Yusuf, Ademey Hafız son kafileyi teşkil 

  

Şaguj Hasan 

  

        

AHMET FAHRİ CANAK (Jenak FAHRİ) 
edenlerdenaır. Pıinaıbaşı'nın son müftuierı de bunlar- 
dandır. Kişilik ve ilimleri hiç de hafife alınmadı. Kabile 
âdetlerini islami ilkelere tercih edecek halleri de yok- 
tu. İçlerinden hiç birisi de "o iş öyle değil" demedi. 
Xabzenin bu yönüne de sahiplenmişler, koru- 
muşlardır. Şimdilerde ne olduysa?" (s. 48). Bu bilgiler 
sanırım iki yönden çok önemlidir; a) Ulaşımın ola- 
naksıza yakın olduğu dönemlerde Uzunyayla-Misır 
Çerkesleri arasında bir ilişkinin var olması oldukça il- 
ginçtir. b) Günümüz Anadolu'sunda bazı bölgelerde 

Xabze'nin İslâmiyetle çeliştiği benimsenip Xabze' 
bırakılırken Panırbaşı'nın Çerkes kökenli müftülerinin 
aydın bir davranış ile Xabze ile İslâmiyet arasında 
çelişki görmemeleri dikkate alınması gerekli bir nok- 
tadır. (Sayın Osman Çelik'de "Efsaneler Hikayeler 
Portreler" adlı kitabında Afyon ilindeki köyünün in- 
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sanlarını tanıtırken Eyüp Efendi'den söz eder. Eyüp 
Efendi 1900-1910 yılları arasında Mısır'a okumak için 
gitmiştir. 1933'lerde Türkiye'ye dönebilen Eyüp Efen- 
di babası gibi köyün imamı olarak yaşamıştır. 
Çevrenin en kültürlü din adamlarından biri olmasına 
karşın şehirlerde görev almak istememiş, köyün 
mütevazi hayatını tercih etmiştir (s. 444, 445, 446, 
447). Mehmet Arip Bey'in "Başımıza Gelenler" adlı es- 
erini sadeleştiren Nihat Yazar da sözkonusu olan 
eserde Ezher Üniversitesinde hoca olan, Mısır'daki 
adıyla; Şeyh Zâhidül-Kevseri, Türkiyedeki adıyla; 
ratih dersi-âmlarından Düzceli Zâhid Hoca'dan söz 
eder. Hoca 1950'li yıllarda seksenlik bir ihtiyar olan 
Düzceli bir Çerkestir. (s. 440, 441, 442. Kılıç Kit. 
Yay. Ankara 1972).) 

1930'lu yıllarda yaşanan tek parti baskısına da 
Jenak Fahri zaman zaman yer vermiş, "Bragunlar 
(JF)'nin dayılarıdır. Bragun Hızır tipik bir Kafkaslı idi. 
1930'lu yılların başlarında köyünden ilçeye gelir. Yaşı 
o sıralarda yetmişe yakın olsa gerek. Çerkes giysileri 
ile sokağa dalan adamcağızı jandarmalar çevirip, kar- 
akola götürürler. Kıyafetin yasak olduğu, bir daha 
böyle dolaşmaması anlatılarak bırakılır. Kendini 
başka bir kılıkta düşünmeye dahi gerek görmeyen 
adam galiba ölümüne kadar (1955-56) ilçeye gelme- 
miştir" (s. IV). Tek parti yıllarını eserin ilerleyen say- 
falarında daha açık görebiliyoruz; "Dokuzyüz otuzlu 
yıllar. "Çerkes Düğünü" yok, "Çerkes Etem" ve sair 
nedenlerle Çerkeslere yapılan eleştiriler, daha 

doğrusu aşağılamalar diz boyu; yenir yutulur gibi 
değil hani. Çerkeslerin kızlarını oynatması, "avrat oy- 
natma" yorum ve benzetmelerine vardırılmıştır. 
"Başlık Xabzesi" ise düpedüz "kız satmadır". Jandar- 
ma saltanatının da, özellikle Uzunyayla'da, altın dev- 
ri. Herhangi bir tebligat için herhangi bir Çerkes 
köyüne gelen Jandarmayı, şerefine düğün 
düzenleyip, o gün ve gece ağırlamadan savmak ne 
mümkün, kimin haddine? "Vatandaş Türkçe Konuş" 
sloganlırının levha ve afiş olup manifatura 
dükkânlarını süslediği bir zaman. "Çerkes Ethem" de 
hep sahnede ve gündemde maşallah. Yalnız Allah 
var, bu daha çok, Çerkeslerin de Ethem'den nefret 
ettiği, ona lânet ettiği şeklinde idi. (...) Nice, nice 
Uzunyayla selâmeti, yahut "ehven-i şerri" aslını in- 

karda arıyacak hâle gelmiştir. İyi de "vallaha ben 
Çerkes değilim" demeğe kalkmadan şive her şeyi 

döktürüyor." (s. 34, 35). Görüldüğü gibi baskının boy- 
utları "Çerkesliği inkar" (s. 35). derecesine varmıştır. 
Çerkes kökenli kurmay Subay İsmail Berkok Uzun- 
yayla'ya geldiğinde ona danışılır, yol göstermesi iste- 
nir, "ağız birliği etmişcesine "bu düğün rezaletini" 

> 

kaldırmayı uygun bulduklarını söylerler." (s. 35, 36). 
Berkok aydın olarak görevini eksiksiz yerine getirir; 
"Berkok'dan cevap gayet kısadır; "Lho kev- 
vublenur?" Tercümesi: (ne koyacaksınız yerine, 
neye başlıyacaksınız) demektedir" (s. 36). Uzunyay- 
la-Kabartayları 1930 ve 40'lı yıllarda yol vergis (s. 79) 
ve dayakla okul yaptırmaktan da (s. 99-100) çok 
çekmişlerdir. 

Eserin yazarı olan Sayın Ahmet Fahri Canak (Je- 
nak Fahri) 1922 Kayseri-Pınarbaşı doğumludur. 
Çeşitli kamu kuruluşlarında memurluk, köyünde 
çiftçilik, Kayseri İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümen 
üyeliği, Avusturya ve Almanya'da işçilik görevlerinde 

bulunmuştur. Kısacası gençliğini dolu dolu yaşamış 
bir Kabartay thamadesidir. "Kafkaslardan Uzunyay- 
laya" yazarın ilk kitabıdır. Dilerim son kitabı olmaz. 
Anadolu'daki Kuzey Kafkasya kültürü üzerine değerli 
anı ve düşüncelerini içeren yeni bir eser daha görmek 
sanırım konuya duyarlı her insanı mutlu edecektir. 
Ayrıca diğer thamadelerimizin de anılarını derleyip 
benzer bir çalışma içine girmeleri sevindirici ve hızla 
kültürünü kaybeden-unutan genç kuşaklar için ya- 
rarlı olacaktır. 

Saygıyla andığımız Jenak Fahri ile bitirelim 
yazımızı; "Ahirette Çerkesin günahi az, sevabı çok 
çıkmış. Melekler yakışıklı adama kanat takıp Sırat 
köprüsünden rahatça geçmesini sağlamak istemişler 
ama bizimki "ben kanat takmam, atlı olarak 
geçeceğim... Siz getirin Demir Kıratımı..." diye tuttur- 

muş. Baş Melek'in emri ile getirilen atını sürdüğü gibi 
varmış cennete. O hali ile kapıdan içeri girmek için 
zorlayınca "Yo ... olmaz" demişler "At içeri giremez". 
Nihayet atını iki seyis melekle Araf'a yollamaya razı 
olmuş ama bu defa da başlamış "Atıma bakacağım" 
diye ikide bir cennetten savuşup gitmeye. Görevli 
melekler önceleri biraz bozulmuşlarsa da sonraları 
kanıksamış, alışmışlar ve "Ne halin varsa gör" kabilin- 
den peşini birakmışlar. Bırakmışlar ve lâkin adamın 
problemi bitmiyor ki. Filan arkadaşımı, şu komşumu, 
Nene Hatunu da isterim, derken mesele anlaşılmış ki, 
bu adam tekmil köy halkını ve mahlukatını da toptan 
kendi yanına istiyor. Hem de çil horoza varıncaya 
dek. kendisine falancanın cehennemlik olduğu, onun 
buralara gelemeyecği söylenince de "beni de alın 
öyleyse buradan diye dayatıyor, e... cennette 
başkaları da var, kuralları da var, huzursuzluk 

çıkartmak olmaz ki. Neylemeli?... Neylemeli?... derk- 
en çözümlenmiş problem: Cennetle Araf arasında 
"Çerkes Köyü" kurulmuş. JF'de cennete girse bile 
inan olsun büyüklerin ellerine su dökme bahanesiyle 
firar eder , o köye gider." (s. 42-43). 
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Merhaba Sevgili Çocuklar; 

Bu ayki Kafdağı Çocuk Çerkeslerin yerleşik 
olduğu yerlerden biri olan Reyhanlı ilçesinden, 
ilkokul öğrencisi Bıj Mustafa'nın hazırlamış 
olduğu Adığe Çocuk Dergisi'nin tanıtımı ve şu 
ana kadar çıkan üç sayısından oluşuyor. 

Adığe Çocuk Dergisi aylık sanat kültür, 
haber dergisi olup ilk çıkış tarihi Haziran 1990'dır. 

14 x 10 cm. ebatlarında olan dergi 12 sayfa olup 
şiir, öykü, roman, masal bilmece - bulmaca ve 

biraz da düşünelim gibi bölümlerden 
oluşmaktadır. 

Orijinal haliyle yayınlamayı amaçladığımız 
derginin el yazısıyla hazırlanmış olması bu 

düşüncemizi değiştirmemize neden oldu. 
Çünkü, bunu yaptığımız taktirde küçülecek olan 
derginin boyutları yazıların okunmasını da 
güçleştirecekii. 

Bu konuda yapılmış bir araştırmanın 
bulunmamasına Karşın Türkiye'de belkide, bu 

yaştaki bir çocuğun çıkardığı ilk dergi olduğunu 
sandığımız bu çalışmanın Çerkes muhaceret 
hayatı sürecinin bir gereği olduğu kuşkusuzdur. : 

Aşağıdaki örnek çalışmalarını verdiğimiz Bıj 

Mustafa'yı kutlarken, bundan sonraki ürünlerini. 
de bekledi“imizi belirtmek isteriz. Teşekkürler 
Bıj Musturu! 

İKAFDAĞI - ÇOCUK 

  

  

ÇOCUK 
DERGİSİ 

  

  

Aylık Sanat, Kültür, Haber Dergisi 

Sayı: 1-2-3       

Tarih: Mayıs - Haziran - Temmuz 1990 

  

ANAYURT ÖZLEMİ. 
Hemen hemen Çer- yazdığı "Anayurt Özle: 

keslerin yarısı kendi Mi” adli romani Sunu- 
vatanında yani kendi yoruz: o 
yurdunda yaşıyor. Çer- i i 
kesler kendi yurtların: Mustafa okuldari 
da iken çok rahatlar-. dönüyordu. “Evde an- 
mış. Şimdi Türkiye'de onesi yanina geldi. 
yurtlarından ayrı olan Çantasını yere bıraktı. 

  

    
  

Sahibi Çerkezler'in yaşamları Birşeyler | atıştırdı. 
BiJ Mustafa çok değişik. Çerkesler (o Dersinin başına geçti. 
Adres: Türkiye'de rahat değil. (o Mustafa okulda çok 

Yenişehir Mah. Binaların ler kendi ataları içii (o başarıli bir öğrenciydi. 
Karşısı No: 2 özel törenler veya (Dersi bittikten sonra 

Reyhanlı/HATAY heykeller ve anıtlar akşam yemeğine otür- 
İçindekiler yapamıyorlar. Doğru dular. Yemek bittikten 

Anayurt Özlem... 15 dürüst Çerkesce bile (sonra Mustafa" nın 
BrEleşili.............................. 66 konuşamıyorlar. Ama kardeşleriyle" annesi 
Haberler... 77 Kafkasya'da bunların (o bir arada oturdular. 
Adiğe ÇOCUK... 8-10 hepsini yapabiliyorlâr. o Mustafa! © 
Öykü Karaereereremireserersen ersan aneen 11-13 Bu yaşamdan derle- e Anne, bize Çer- 

Adığe Topluluğunun Yaşamı.............. 14-15 nerek Bıj Mustafa'nın kesler'den ve, Katkas- 

Söyleşi... 16-16 ” 

125YI1Önce............................... 17-17 

ŞİT... 18-19 | 
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ya'dan bahset, dedi. 
Oralarda yaşam nasıl- 
mış? 

Annesi; 
- Kafkasya'da . 1- 

şam çok güzel yav- 
rum. Orada herk-s 
serbesti evleri var. 
Hiçbir şeye ihtiyaçları 
yok. Ayrıca bi 
devlette birleşmişler. 

Mustafa: 
- Peki anne oraya : 

“dedi. gidebilecek miyiz? 
Annesi: 
- İnşallah yavrum. 

Ama ben ömrümde . 
gidemezsen, sen bü- 
yüyünce varlıklı olur- 
san.oraya. git. Anava- 
tanımızı tanı. Ve benim 

mezarıma oradan bir 

avuç toprak ve bir 

2 

demet çiçek koy. 
Mustafa: 
- İşlerimiz iyi gider- 

se inşallah orayı 

 beğenirsek oraya hep 
birlikte gidip yerle- 
şelim. Ve ömrümüzün 
sonuna kadar orada 

rahat bir şekilde 
yaşayalım, olurmu 
anne? 
Annesi: 
“ Peki yavrum, olur. 

Bu konuşma gece 
. yarısına kadar sürerdi. 
“Ama annesi onların 
yataklarını hazırladı. 
Ve onları yatırdı. 
Mustafa rüyalarında 
anavatanını görüyor- 
du. Bu özlem bir gün 
hayalinden çıkacak   

gerçek olacaktı. 

Ertesi sabah Mus- 
tafta uyandı Elini 
yüzünü yıkadı. Sofra- 
ya oturdu. Yemeğini 

yedikten sonra çalış- 
maya koyuldu. Yine 
masallar yazıyordu. 
Belki birgün büyük bir 
yazar olacaktı. O gün 
karneleri aliyorlardı. 
Mustafa çok heye- 
canlıydı. Okul zamanı 
temiz giysilerle okula 
gittiler. Öğretmenleri 
hiç bir derse girmedi. 
Çocuklar o sınıfta 
kuduruyorlardı. Ama 
onların arasında 
Mustafa yoktu. Mus- 
tafa bir köşeye 

çekilmiş. Kitap oku- 

yordu. 
Az sonra sınıfa bir 

öğretmen girdi. Ço- 
cuklar aldırmadılar. 
Yine eğlencelerine 
devam ettiler. 
Sanunda beklenen an 
geldi. Zil çaldı. Bütün 
talebeler sınıflarına 
girdiler. Tabii Musta- 
fa'da girdi. öğretmen- 
leri onları içeride 
bekliyordu. Karneler 
öğretmenin elindeydi. 
Karnelerin yanında bir 
teşekkür belgesi vardı. 
Herhalde bu belge 
Mustafa'ya hazırlan- 
mıştı. o Öğretmen 
karneleri dağıttı. En 
son Mustafa kalmıştı. 

Öğretmen karnesini 
Mustafa'ya verdi. 

3 
  

  

  

Öğretmenin elindeki 
kağıt teşekkür belgesi 

-Mustafanin 
ÜZÜNtÜ. ile 

değildi. 

sevinci 
sonuçlanmıştı. Mus- 
tata Karnesini alıp gitti. 
Koşarak « oküldan çıktı, 

Kalbi kırılmıştı. 'Haket- 
tiği puan verilmemişti. 
Arkadaşlarından bile 
vedalaşmadı. Ama bü 

üzüntü | sonâ erdi 
annesini . görünce. 

Annesi önü yolda 
bekliyordu? “Annesi 
oğlunu simsıcak bir 

kucaklâmayla 
kucakladı. Hep birlikte 
eve gittiler. Mustafa 
yine sevinçli oldu. 

Ertesi sabah “Mus- 
tafa gece gördüğü 

4 

i rüy ayı 
"Kafkasya'daki amcası 

anımsadı. 

Ahmet gelmişti. On- 
lara; 
“- Haydi, haydi, 
gidiyoruz. Hazırlanın 
demişti. 
Pasaportlarınizı 
çıkarttım. 
“Talebiyelerde gelin- 
ce yola koyulmuşlardı. 
Mustafa uyandığında 

bü güzel rüya sona 
etdi. Mustafa gördüğü 
rüyayı annesine ve 
babasına anlattı. 
Annesi; 

“Bir gün bu rüyan 
görçek olacak oğlum, 
dedi. 

Mustafa'nın 
babasının abisi sayılan 
Yahya Kanbolat Kaf-   

kasya'ya yani vata- 
ni'na gidecekti. 
Oradan Mustafa gile 
talebiye gönderecekti. 
Onlarda pasaport 
çıkarıp ailece Vva- 
tanlarını gezmeye 
gideceklerdi. 
Yahya Kanbolat 8 

gün önce Kafkasya'ya 

gitmişti. Beklenen gün 
geldi. Babasına Mus- 
tafa'nın Ahmet amcası 
tarafından imzalanmış 
talebiyeler geldi. 
Babası pasaport işlem- 
lerine başladı. Mustafa 
Düşünüyordu. Bunlar 
düşmüydü? Yoksa 
gerçek mi? 

Devamı Gelecek Sayıda 
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BİR ELEŞTİRİ 

"BİJ Musiafa ile Meşveş Perihanın roman için 
eleştirilerini sunuyoruz. 

B.M.: Romanın adı nedir? 

Romanın adı “Anayurt Özlemi"dir. 
Mustafa nasıl bir çocukmuş? 

Çalışkan ve becerikli bir çocukmuş. 

Bu öykü veya romanda anne çocuğuna ne 

  

aşıl 

Vatan sevgisini aşılıyor. 

Peki bu sevgiyi iyi aşılıyabiliyor mu? , 

Yeterince iyi açıklıyor. Anne çocuğuna 

öyle iyi vatan sevgisini aşılıyorki çocuk oraya yani 
vatanına gitmek istiyor. 

B.M.: Bütün adiğe anneler çocuklarına vatan 

sevgisini aşılıyor mu? 

M.P.: Adığe annelerin çoğu bu sevgiyi aşılıyor, 
ama bazıları bu sevgiyi aşılamıyor, ama bütün Adiğe 

annelerin çocuklarına bu sevgiyi aşılamalarını diliyorum. 

B.M.: Peki sizin buroman için fikriniz nedir? 

M.P.: Çok güzel bir roman Bij Mustafa'nın eline 
sağlık." 

e
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HABERLER 
  

Li Bij Mustafa ikinci resim sergisini bugün 
açıyor. Sergi çok sade bir sergi. Sergide tam 128 
resim var. Bij Mustafa bu sergiye 15 arkadaşını 
davet ediyor. Bij Mustafa giderek resime önem 
veriyor. Çocukken açtığı sergiler belki birgün özel 
salonlarda büyük sergilere dönüşecek. 

8 Bugün Çerkes'lerden Yahya Kanbolat 
bütün tanıdıklarına buğday dağıttı. Buğday miktarı 
1 veya 2 çuval olmak üzere, Yahya Kanbolat çok 
büyük bir sevap kazanıyor. 

  

  

ADIĞE ÇOCUK 
  

İKİ HOROZ Sahipleri de o gün 

ADIĞE ÇOCUK 
  

Bir varmış, ..bir . Eşek ormana gitti. 

  
Bir kümeste bir 

horoz varmış. Günün 
birinde sahibi bir 
horoz daha getirmiş. 
İki horoz arasında bir 
anlaşmazlık belirmiş. 
İki horoz hergün 
kavga ederlermiş. 
Sahibi onları zor 
ayırırmış ve ceza 
olarak onları aç ve 

kasabaya gitmemiş 
mi? Kavgayı kimse 
ayıramamış. Kavga 

ede ede iki horoz 
ormana dalmışlar. 
Ama ikisininde 
haberi yokmuş. Ta 
ormanın içine 
girmişler Horozlar 
farkına varınca çok 
geç olmuş. Bir kurt   

yokmuş evvel zaman. 
içinde kalbur saman 
içinde bir atile eşek 
varmış. At evdeki bü-“-.- 
tün ağır işleri yapan 

eşek ise yangelip- 
yatarmış. Bunun:-iğin: . 
ata daha çok yem 
veriliyormuş. Eşşek bu: 

duruma dayanamamış. 
Sahibi ve at hemen 
hemen hergün kKasâ- 

, Orada. kurtlar ona 
saldırdılar. Eşek: o 

- Durun kurt kar- 
deşlerim.. biraz sonra 
şu yoldan bir at geçe- 
cek ona saldırırsınız 
“demiş. kurtlar bek- 
lemişler: sonunda 

araba gelmiş. . Kurtlar 

arabaya 'saldırmışlar. 
Ama atın sahibi tüfekle 
onlara ateş etmiş. 

  

  

gelip onları baya giderlerdi. — Kurtlar bu sefer eşeğe 

ir ün yine iki o parçalamış. Kasabaya ormandan — saldırmışlar. Eşeği 
hor v7 K, v Horozlara iyi bir ders geçilirdi. Ormanda ise (o parçalamışlar. 

OTO avgaya olmus bu yırtıcı hayvanlar vardı. .  SON— 
tutuşmuşlar. Bu Ş DU. Eşek çok muzurluklar 
kavga hepsinden — SON— yapmaya başladı. 

daha şiddetliymiş. Sahibi onu kovdu. 

8 9 
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ADIĞE ÇOCUK 
  

yakalıyacağı sırada 
koyun kaybolmuş. 
Halbuki çoban hayal 

“ Küçük Çoban 
Bir çoban varmış. 

Bu çoban koyun- 

larını ormana götürür görüyormuş. 

otlatırmış. -. Başıboş kalan 
sürüye (o kurtlar Gece rüyasında 

"Ormanda koyunları 
oilatırken altın bir 
kuzu karşısına çıkıyo- 
rmuş." 

saldırmış. Çoban geri 
döndüğünde ne 

-koyun var, ne de bir 

iz. Çoban bir hayal 

Sabah oban yüzünden 
koyunları ormana elindekilerinide 

götürmüş. Bir ağacın kaybetmiş. 
altında Otururken — SON — 

altından bir koyun 
görmüş. Koyunun 
peşine düşmüş. 
Çoban koyunu tam 

19...   
“- 

ÖYKÜ 
  

Küçük kız ile babası oturdular, Babası küçük 
kıza bir öykü anlattı. 

"Bir zamanlar bir gölde bir kurbağa yaşarmış. 
Bu kurbağa çok mu çok oburmuş. Kamnı hiç 
doymazmış. Bu kurbağa gölün içindeki yosunlarla 
beslenirmiş. Diğer arkadaşlarıyla zıplama 
yarışlarına katılamıyormuş. Çünkü şişmanlığından 
hemen hemen hiç zıplayamıyormuş. Yüzme 
yarışmalarınada katılamıyormuş. Çünkü 
şişmanlığından hiç hızlı yüzemiyormuş. Hergün 
evinde oturup tıka basa yemek yermiş. 
Oburluğundan da onu kimse fazla sevmezmiş. 

Kurbağa böyle yaşayıp gidiyormuş. 

Birgün çok acıkmış suya dalıp yosunları 
yemeğe başlamış. o kadar çok yemiş ki kamı 
davul gibi şişmiş ve patlamış. Kurbağa 
oburluğunun cezasını çekmiş." 

Baba böylece masalını bitirmiş. 

— SON — 

1i   
  

  

  

ÖYKÜ 
  

i Babasi küçük 'kızını 'yanına çağırdı. Kız 
babasının kucağına oturdu. Babası bir masal 
anlattı. 7 

"Bir zamanlar. bir. kaplumbağa varmış. Bu 
kaplumbağa çok çalışkanmış. Kendine küçük bir 

kayık yapmış.:İlk defa suya:indirecekmiş. Suya 
indirmiş: Kayık suyun dibine batmış. Kaplumbağa 
buna çok üzülmüş. Her gün icatlar çıkarıyormuş. 
Ama hiç biri başarılı olmamış. Ve bu duruma 
izm kaplumbağa... 

o günden sonra hiç İş yapmamış. Tembel 
olmuş. Ama sıkılıyormuş. Aradan günler geçmiş. 
Kaplumbağa tembelliği beğenmemiş. Yine 
çalışkan olmuş. Bu sefer icatları başarılı olmuş. 

—SON—-“ 

12...   

ÖYKÜ 

Köpeğin Dönüşü 

Kafdağı'nın ardında ormanın yanında bir çiftlik 

varmış. Çiftlik köpeği iriyarı bir köpekmiş. 
Tavuklar hergün onun başını şişirirmişler. Bir de 

kümeste çok değerli bir horoz varmış. 

Birgün horoz köpeğe saldırmış. Köpek horoz 

değerli diye bir şey yapmıyormuş. Kavga bitince 
köpeğin her tarafı kana bulanmış. Köpek çiftlikten 
ayrılmış. Horoz kendisini güçlü ve cesaretli 
sanıyormuş. 

Birgün kümese bir tilki saldırmış. Horoz 
korkusundan kaçacak delik arıyormuş. Tilki 
hergün gelip bir tavuk alıyormuş. Bu duruma 
dayanamayan tavuklar köpeği aramaya 
çıkmışlar. Köpeği bulup eve dönmesini istemişler. 
Köpek eve dönmüş. Tilki gene geldiğinde de 
köpek ona iyi bir ders vermiş. Bundan böyle dost 
kalmışlar. 

—SON — 

13   
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KAFDAĞI / ÇOCUK   

  

ADIĞE TOPLULUĞUNUN YAŞAMI 
  

Ben Reyhanlı İlçesinin Yenişehir 
mahallesinde oturuyorum. Yenişehir 
ilkokulunda okumaktayım. Sınıftımda çok 
başarılıyım. Ben artık bu yaşamdan bıktım. 

Anayurduma yani Kaikasya'ya giimek 

istiyorum. Anayurdumu hiç görmedim. Ama 
sanki 50 yıldan beri vatanımmış gibi onu 
seviyorum. Burada yaşam iyi değil okullar 
kötü, suların bazılar ikirli aktığı oluyor, yollar 
pis bozuk, direklerde lambalar yok. ömrümde 
bir kere annemle Kafkasya'ya gideceğim. 
Allah korsun annem vatanımıza gitmeden 
ölürse ben oraya gidip onun için bir anit 
diktireceğim. Babamın ve annemin 
söylediklerine göre vatanımda herkesin bir işi 

ve evi varmış. Ama Türkiye'de çoğu insan 
öksüz, evsiz. Hepsi çöplüklerde gezinip 
duruyor. Vatanımda ya Çerkezce 

konuşuluyor yada Rusça. Bizim burada yani 

14 

ADIĞE TOPLULUĞUNUN YAŞAMI 
  

  

Türkiye'de sadece Türkçe konuşuyoruz. 
Okuldada hep Türkçe konuştuğumuzdan 
artık ana dilimizi unutmuş gibiyiz. 125 sene 
önce Çerkesleri Kafkasya'dan zorunlu göçe 

çıkarmışlar. 

Göç eden kafilelerden birinde benim 
Büyükannemde varmış. Göç eden 
atalarımızın kimi Türkiye'de kimi Bulgaristan'a, 
kimi Çin'e, kimi İç Asya'daki ülkelere 
yerleşmiş. Ama bir gün vatan sevgisiyle 

çoşup, Adığe'lerin tümü Kafkasya'da yani 
vatanımızda birleşeceğiz. 

—SON — 

15 

  

  

  
SÖYLEŞİ 
  

Şimdi Bij Mustafa ile Hatko Emine'nin 
söyleşisini sunuyoruz: 

B.M.: Vatanımızı seviyormusunuz? 

H.E.: Çok seviyorum. 

B.M.: Oraya gitmek istermisiniz? 

H.E.: Evet. 

B.M.: Çerkes dilini biliyormusunuz? 

H.E.: Şöyle böyle biliyorum. Mesala günlük 
kullandığımız kelimeler. 

B.M.: Orada yani vatanımızda akrabanız 

varmı? 

H.E.: Olması gerekir ve var. 

B.M.: Çerkez halkları kabileleri hep 
ayrılmışlar. Oraya buraya dağılmışlar. Dedelerimiz 
başka ülkedeyken biz başka ülkedeyiz. Birgün 
vatanımızda buluşmayı istermisiniz? 

H.E.: En büyük isteğim bu... 

16   
125 YIL ÖNCE 
  

125 YIL ÖNCE dedelerimiz vatanımızda 
yani Kafkasya'da mutluluk ve neşe içinde 
huzurlu yaşarlarmış. Kimse kavga etmez 
herkes barış içindeymiş. Herkes serbesimiş. 
Halk bir çok ırktan oluşuyormuş. Kimileri Bij, 
Hatko, Ubıh, Tliıpş ve bunun gibi çeşitli 
ırklarmış. Ama kimse ırk ayrımı yapmıyormuş. 

Herkes dostmuş, arkadaşmış. Ama bu uzun 
sürmemiş. Bazı ülkeler Kafkasya'yı 

beğendikleri için halkı zorla sürgün etmişler. 
Halk güzel vatanları uğruna savaşmamış bile. 
Bazıları kalıp vatanlarını korumuşlar. Ama 
yenilmişler. Her ırk dağılmış. Kimisi 
Türkiye'ye, Suriye'ye, Şam'a her yere 
dağılmışlar. Ama sonraları vatanımızı ele 
geçirmişiz. Vatanımız geri bizim olmuş. Ve 
bizim tek isteğimiz, bir 125 yıl daha 
geçmeden orada buluşmak. 

17 
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ANAYURDUM 

Varamadım Anayurduma, 

Çanımdan çok sevdiğim... 

Özlüyorum Anayurdumu. 

Hiç göremesem bile... 

Cıkarsalar bile beni yurdumdan. 

Çıkaramazlar içimden onun sevgisini... 

Hiç mi kavuşmayacağız? 

Özledim seni hiç görmediğim. 

Merak ediyorum, 

Nasıl bir yersin. 

Güzel olmasan bile sevilirsin. 

18     

  

Neden dedelerimiz; 

Göç etti, 
Güzel 

Vatanımızdan... 

Zorladılar mı? 

onları 

Zorla çıkardılar mı? 
Güzel 

Vatanımızdan... 

Her yere dağıldık, 
Irk irk, ülke ülke, 
Ne zaman 

birleşeceğiz 
Kendi ülkemizde... 

Bij Mustafa Yener 

19 

  

Al götür beni; 

  

Bir kuş gibi uçsaydım; 
Giderdim Kafkasya'ya, 

ÖZ VATANIM KAFKASYA 
Ey! Kuzeye esen rüzgâr. 

Nereye mi? Öz vatanım Kafkasya'ya 
sixhu'lara, Nartlar'a, Tuğlar'a. 

Yas dolu karlı, Kafkas Dağlarına, 
Al, götür beni özgürlük yuvama, 

Var mı? Kafkasya kadar eşsiz yurt, 
Var mı? Kafkas dağları gibi yüce dağlar, 
Var mı? Adiğe atalarım kadar yüce, 
Var mı? Adığe adaleti gibi gerçekçi... 

Adiğelik Kafkasya da, 
Adiğelik şarkılarda, 
Adiğelik şiirlerde, 
Adiğelik dillerde... 

Oya BÖREKÇİ /KONYA 
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Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneğinin 
çağırısı üzerine toplantı, aşağıda adları belirtilen 
derneklerin temsilcilerinin katılımıyla 26.5.1990 
Cumartesi Günü Ankara Kuzey Kafkas Kültür 
Derneği merkezinde önceden belirlenen gündem 
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya şu dernek temsilcileri katılmıştır: 

- Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 

- Düzce Kafkas Kültür Derneği 

- Çorum Kafkas Kültür Derneği 

- İstanbul Kafkas Kültür Derneği (Bağlarbaşı) 

- Kayseri Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği 

- Konya Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 

- İçel Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

- Samsun Kafkas Kültür Derneği 

- Sivas Kafkas Kültür Derneği 

- Bursa Kafkas Kültür Derneği. 

Ayrıca İzmir Kafkas Folklor ve Sanat Derneği de 
bir gözlemci bulundurmuştur. Öte yandan toplantıya 
katılamayan yeni kurulmuş Bandirma Kafkas Kültür 
Derneği ile yurtdışından Avrupa Çerkes Kültür 
Dernekleri Federasyonu ve Hollanda Çerkes Kültür 
Derneği başarı ve kutlama mesajları içeren telgraflar 
göndermişlerdir. Amerika'daki hemşehrilerimizin de 
bu doğrultuda mesajları gelmiştir. Bunun dışında o 
günlerde henüz Dernek olarak kuruluşları tamamlan- 
mamış Antalyalı hemşehrilerimizin toplantıya yapıcı 
katkıları olmuştur. 

Yapılan seçim sonuçu oturum başkanlığına 
Kayseri Derneği Başkanı Avukat S. Sebahattin 
Diynar seçilmiştir. Çalışmalara Ankara Kuzey 
Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Sayın Arslan 
Arı'nın konuşması ile başlanmıştır. Aslan Arı'nın 
konuşması şöyledir: 

, o Derneklerimizin Saygıdeğer Temsilcileri Kıymetli 
Üyelerimiz; 

Derneklerarası kültür politikamızın tesbiti gibi, 
son derece önemli bir konuda, görüşmelerde 
bulunmak üzere, sizleri buraya davet ettik. 

  

Kültürel ve toplumsal çalışmalarımızın birliktelik 
göstermesi için bütün derneklerimizin iştiraki ile, 
faaliyetlerimizin amacı ve şekli üzerinde tartışalım 
istedik. Bir nevi 1980 öncelerinin, derneklerarası 
toplantılarını canlandırmayı amaçlayan, ve gündemi 
önceden sizlere de bildirilen bu toplantıya gös- 
terdiğimiz ilgi için teşekkür ediyor, Ankara K.K.K. 
Derneği adına hoşgeldiniz diyorum. 

Sizlerin buraya gelmeden önce derneklerinizde, 
bugünkü gündemle ilgili toplantılar yaparak, dernek 
tabanınızın düşüncelerini de alıp getirdiğinizi umu- 
yorum. Daha yakın zamana kadar, kendi şehirlerin- 
deki hemşehrileriyle ancak bir araya gelip görüşe- 
bilen ve derneklerinde folklor faaliyetlerinin ötesine 
geçemeyen çalışmalarınız, 1976'lardan itibaren 
derneklerarası toplantılar şeklinde bir gelişme 
göstermiştir. 

Değerli Hemşehrilerim; 

Ben, konuşmamın bu bölümünde, toplumu- 
muzun köklerine doğru gidecek ve muhaceretteki 
bizlerin, K. Kafkasya ile bugünkü ilişkilerine ve bu 
ilişkilerin geleceğine ve beklentilerimize değinip, 
oradan ayrı düşünülemeyeceğimizi anlatmaya 
çalışacağım. 

Bu oradan ayrı düşünülememek ve geçmişin 
derinliklerinden gelen bağ nedeniyle, anavatan ve 
oradaki gelişmelerle ilgili düşüncelerimizi, siz Türki- 
ye'deki dernek temsilcilerimize anlatmak gereğini 
duyuyorum. 

Geçirdiğimiz bir yıl özellikle 1989 yılı, dünyadaki 
Çerkesler için içe kapanık bir dönemin bitip uluslar- 
arası düzeyde temaslar kurmaya başladığımız bir 
dönemin başlangıcı oldu. 

1989 dünyadaki Çerkeslerin en çok yaşadığı 
Türkiye'deki Çerkesler için, anavatanlarına gidip 
görme, tanışma fikir alışverişinde bulunma olanağının 
yoğunlaştığı bir yıl oldu. 

Ayrıca 1989 yılı, muharecetin başlangıcından 
itibaren 125 yıldan beri ilk kez, "dünyanın çeşitli 

yerlerinden gelen Çerkeslerin bir araya geldiğinin 
görüş alışverişinde bulunup, "gelecekle ilgili hedefin 
net bir şekilde belirlendiği" bir yıl oldu. 

  

e KAFDAĞI e 41/42 e HAZİRAN - TEMMUZ 1990 ©e326



  

  

125'nci yıl toplantı deklerasyonunda da belir- 
dildiği gibi, dünyaya dağılan Çerkeslerin tüm kültürel 
özelliklerinin, dillerinin yaşatıldığı yaşatılabileceği tek 
yerin “anavatanları" olduğu özellikle vurgulanmıştır. 

Türkiye, Ürdün, Suriye, Amerika, Avrupa ve 
Kafkasya'dan gelen ve toplantıya katılan misafirlerin, 
o güne kadar hiç bir iletişim ve haberleşmeleri, 
birlikte çalışmaları olmamasına rağmen, vardıkları ve 
birleştikleri en önemli ortak nokta, "Anavatanda 
toplanıp birleşmek" oldu. 

Zira biz Çerkeslerin kültürel özelliklerine 
dinamizm katacak besleyip güçlendirecek ulusal 
yapı ve düşünceler, ancak orada ayakta kalabilir ve 
gelişebilir. 

O halde "K. Kafkasya, muhacerettekiler için 
nedir?" Sorusuna dernekler olarak vereceğimiz 
birinci ortak cevap şu olabilir: 

K. Kafkasya, Çerkeslerin varoluşundan beri 
tarihlerini yaşadıkları yerdir. Geçmişlerine ait zengin- 
likleri toprak altında saklayan ve toprağının üzerinde 
de, dilleriyle kültürleriyle halen yaşamakta olan 
insanlarının bulunduğu yerdir. Biz muhaceret- 
tekilerin de, aynı dil ve kültürle yoğrulduğumuzu, o 
kültürün mirasçıları olduğumuzu, ve onu yaşatmanın 
görevimiz olduğunu, unutmamız olanaksızdır. 

Öyleyse kendimizi, K. Kafkasya'nın dışında bir 
yabancı gibi göremeyeceğimizden; oradaki gelişme- 
lerin bizi, etkileyip ilgilendirdiğini kabul etmemiz 
gerekir. 

O halde önereceğim 2'nci ortak tavır şu olabilir. 

Anavatanda kalanların, yapacakları iyi şeylerin 
bizim de geleceğimizi daha çabuk etkileyeceğini 
görerek, yapılan olumlu işlerin yakından izlenip des- 
teklenmesi gerekir kanaatindeyim. 

Değerli Hemşehrilerim; 

Bütün derneklerimizin geçmişte yaptıkları 
çalışmalardan daha ziyade, Gorbaçov'un Glastnost, 
Prestroyka, ve demokratikleşme hareketlerinin 
Türkiye'deki hemşehrilerimiz üzerinde, iyi yönde 
etkili olduğunu gözlemledik. Artık en ücra köylerdeki 
insanlarımız dahi, dedelerinin çıkarıldıkları yerleri 
görmek ve tanımak İstiyorlar. O halde 3'ncü ortak 
tavrımız orayı görmek isteyenlere yardımcı olmak ve 
insanımızı teşvik etmek olmalıdır. 

Ancak oraya; görmeye, okuyama, çalışmaya 
veya yerleşmeye, nostaljik duygular taşıyarak 

gidecek insanlarımızı, mümkün olduğunca gerçekci 
yaklaşımlarla aydınlatmalıyız. 

Muhaceretteki tüm Çerkeslerin, yurtlarına geri 
dönmeleri en ideal olanıdır. Çoğrafi bütünlüğü olma- 
yan hiç bir ulusun kültürü ayakta kalamayacağından, 
bu bütünlüğü gerçekleştirmek için dernekler olarak, 
bu yolda yapılacak tüm çabaları desteklemeliyiz. 

Yine de herkesin dönme olanağını bulama- 
yacağı gerçeğini görerek, yaşadığımız ülkelerde, 

kültürel hakları savunan ve durumumuzla ilgili 
kurumları desteklememiz gerekir. 

Değerli Hemşehrilerim; 

Yeni duyduğumuz güzel bir haberle konuşmama 
devam edeceğim. K. Kafkasya'daki "Adığe Gase" adı 
verilen dernek toplantılarında gençlerin, büyüklerine 
şu soruyu yönelttiğini duyuyoruz.: "Vatan için Anne 
diyorsunuz. Anne çocuklarıyla beraber yaşamak 
istemez mi? Annenin bağrından koparılanları geri 
getirmek için ne tür faaliyetleriniz var? Bu soruların 
kafalarda gelişmeye başladığını, memnuniyetle 
öğreniyoruz. 

Sürgünün “495 oranında boşalttığı Kuzey Batı 
Kafkasya'nın insanları, halen anayurtları dışında 
yaşamaktadırlar. Bunların geri dönüşleri oradakilerin, 
birlik içinde beraber ve aktif çalışmalarına bağlıdır. 
Maalesef bu yolda halen ciddi adımların atıldığını 
göremiyoruz. 

Haddizatında, anavatanın bize ihtiyacı da var. 

Dışardakiler, sürgün yıllarındaki cahil yoksul 
durumlarını çoktan geride bıraktılar. Pekçoğu, tahsilli 
ve çağdaş kültüre uyum gösterebilen ve iş yapmasını 
bilen insanlar oldular. 

Artık Çerkes insanı; durağan, çaresiz 
dönemlerini geride bırakmıştır. Halkıyla ilgili 
düzenlenen toplantılara katılmak için, başka ülkelere 
gidebilmektedir. Dünyada bizimle ilgili süregelen bu 
tür aşamalar, derneklerce yakından izlenmeli ve 

üyeleri yeniliklerden haberdar edilmelidir. 

1989 ekiminde Ankara'da gerçekleştirilen 
125'nci yıl ve 1990 Mayısında Hollanda'daki toplantı 
ve 1991'de Nalçık'ta yapılacak toplantı bu türden 
çalışmaların en güzel örnekleridir. 

Bilmeniz halinde sevineceğiniz yeni gerçekle- 
şen bir haberi size aktarmadan geçemiyeceğim. Ayrı 
ayrı bölgelerde yaşıyan bütün Adige'lerin pasaport- 
larına, "Adıge" yazılması kararı bizi çok duygulan- 
dırdı. 

Yine bütün bu 5 ayrı bölgede yaşayan 
Adiğelerin kurdukları derneklere müşterek "Adiğe 
Gase" adının verildiğini ve resmiyet kazandığını da 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu birliğe doğru giden adımlar 
bizi ziyadesiyle mutlu kılmaktadır. 

Biz burada çeşitli dil ve kabilelere mensup 

Kafkas kökenli insanlar olarak, birlik içinde aynı 

amaca omuz veriyor, aynı çatı altında sorunlarımıza 
çözüm ariyoruz. Çevremizden Kafkasya'ya gitme 
şansına sahip olanlardan, bu birlik duygularını, oraya 
taşıyarak, aynı dayanışmayı orada da yaşatmaları 
konusunda, aktif çalışmalarını istemeliyiz. 

Ayrıca bütün Adiğelerin, herkesin okuyabile- 
ceği ve anlayabileceği tek alfabe ve tek dil üzerinde 
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anlaşmalarını, ve bu konula yapılacak çalışmaların, 
yayın organları, radyo ve televizyon ile eğitim 

kurumlarınca desteklenmesini bekliyoruz. 

Değerli Hemşehrilerim, 

Konuşmama, sosyal, törensel, psikolojik ve 

eğitsel yapımızla ilgili düşüncelerimi anlatarak devam 
edeceğim. 

Artık bundan sonra Kafkasya'ya, okumaya iş 
yapmaya veya yerleşmeye gidenlerimiz az da olsa 
çıkacaktır. Bu kişilerin gittikleri yerlerde, aralarından 
çıktıkları bizleri en iyi bir şekilde temsil etmelerini 
bekliyoruz. Gerek kendi aralarında, gerek Ürdün ve. 
Suriye'den göç edenlerle ve gerekse yerli halkla 
sorun çıkarımadan kaynaşmalarını istiyoruz. 

Ayrıca, toplumsal çalışmalara katılanlarımızın 
aleyhinde laf-söz çıkartılmasını da istemiyoruz. 
Bilhassa ülkeler arasında, insanı yıpratan çalışma 
zevkini kaybettiren aleyhte söz üretilmesi ve 
dedikodu yapılmasını tasvip etmiyeceğimizi en başta 
belirtmeliyim. 

Halkımız için çalışan insanlarımızın olumlu 
yönlerini ön plana çıkartıp, faaliyetleriyle ilgili birkaç 
güzel sözle gönül almak ve moral vermek, daha 
yarayışlı olur sanırım. 

Ayrıca, gerek günlük yaşamda gerekse 
derneksel faaliyetlerimizde, toplumumuzun zaafiyet- 
lerini, eksik taraflarını, espiri gib sık sık tekrarlayıp 
moral bozanlara, hoşgörüde bulunmayalım. Kişisel 
örneklerin, Çerkeslerin karakterlerinde var olan onur 
ve gururu zadeleyemeyeceğini vurgulayalım. Ken- 
dine güvenini yitiren toplumlardan hiç bir çıkış ve 
faaliyet beklenemez. Toplumların moralini yüksek 
tutmak, onurunu yüceltmenin, onlara güç kazan- 
dırdığını unutmayalım. 

Değerli Hemşehrilerim; 

İnsan yetiştirmek sanatların en güç olanıdır. 
Baş döndüren bir hızla değişen, gelişen, her konuda 
adeta koşan bir çağ yaşıyoruz. Eğer böyle bir çağda 
yerimizi almak, bir noktada çağı yakalamak 
istiyorsak, çağdaş insan yetiştirmeyi de bilmek 
zorundayız. Ancak, hür düşünen, düşüncelerini adap 
ve kurallara uygun şekilde savunan, kendine güvenli 
gençler yetiştirmek zorundayız. 

Gelinin konuşmadığı, oturmadığı, toplulukla 
yemek yemediği, çekingen davrandığı, eşlerin 
yaşlıların yanına girmediği ve yaşlılardan kaçınma 
şeklindeki eski gelenekleri, bugünkü yaşam biçimine 
uyguluyabilmek ve böylece gençliğimize empoze 
etmek konusunu tartışmanıza sunuyorum. Gençliği, 
çelişkili bir düşünce ve yaşam biçimine itecek 
kınamaların yerine, âdetlerimizle çağın yolunu 
birleştirecek, psikolojik ve sosyoloik araştırmalara 
ağırlık verelim. 

Hergün biraz daha azalan insan sayımız 

nedeniyle kadınların gücünü ikinci planda tutmak en 
büyük yanlışımız olacaktır. Çalışma hayatına girmesi 
ariık zorunlu sayılan genç kız ve kadınlarımızın, 

düşünce üretme konusunda da faal olmalarını teşvik 
etmek, gelişmelerini sağlamak ve özellikle kırsal 
kesim için elimizden geleni yapmak zorundayız. 

Erkek kız ayrımı gözetmeksizin, evlâtlarımıza 
kendine güvenli, sağ duyulu, sağlam bir kişilik 
vermek istiyorsak, töreleri bahane etmeden, onlarla 
yakından ilgilenerek bir şahsiyet olarak haklar 
ianımak gerekmektedir. Onlara verilecek köklü bir 
saygı ve ahlâk kuralı ile, iyi bir aile örneği, en büyük 
rehber olacaktır. 

Yine gençlerimize, en büyük asimilasyonun geç 
evliliklerden kaynaklandığını, çoğalmayan her 
toplumun bir gün yok olacağını derneklerimizde 
öğretmeliyiz. 

Ayrıca karışık evliliklerin, evlerde anlaşılabilir dil 
sorunu yarattığını, o bakımdan hakim ulusun dilini, 
konuşmak mecburiyetinde kalındığı hatırlatılarak, 
evliliklerde ayni dili konuşanların tercih edilmesi 
istenmelidir. 

Sayın Hemşehrilerim; 

Sorunlarımıza parmak basmadan çekingen 
olmayın. Deşilmeyen yara iyileşmez. Sizleri halkın ve 
gençliğin sesi olarak yorumluyoruz. O bakımdan 
getireceğiniz önerilere büyük önem veriyoruz. 

Toplantının başarılı olmasını diliyor, hepinize 
sağlık ve sevgiler sunuyorum. 

A.K.K.K. Der. Bşk. Aslan Arı 

Dernek Temsilcileri tarafından oturum baş- 
kanlığına verilen raporlar dernek adlarının alfabetik 
sırasına göre dernek temsilcileri tarafından toplantıda 
sunulmuştur. Bu raporların kisa özetleri, yine 
alfabetik sıraya göre aktarılmıştır (Bursa ve İstanbul 
temsilcilerinin konuşma metinleri temin edileme- 
diğinden, özetleri burada verilmemiştir). 

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür 

Derneği raporunda, derneğin ilk kuruluşu ve 
kurucuları hakkında kısa bir tanıtmadan sonra, 
derneklerimizin ortak sorunu olan yetersiz sayıda 
üye ile çalışma sorununun çözümlenmesi, üye 
sayısının artırılması için yapılması gereken çalış- 
malarla ilgili öneriler diğer dernek temsilcilerine 
sunulmuştur. Ayrıca Derneğin yaptığı, kültürel 
etkinlikler ve bu etkinliklerde karşılaşılan zorluklara 
da değinilen raporda "Birçok maddi ve manevi 
güçlüklere, engellere rağmen kültürel çalışmalar 
amaçlanan doğrultuda sürdürülmektedir. Yapılan 
çalışmalar kuşkusuz yetersizdir..." denmekte ve 
Dernekler Kanunu, Dil Yasasına ilişkin yasal 
düzenlemeler ile Dernek binasının kullanım 
yetersizliği, kültürel çalışmalara uygun bir binaya 
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henüz sahib olamama, gibi durumlardan kaynaklanan 
fiziksel koşullar engeli, çalışan kadroların nitelik ve 
nicelik açısından yetersizliği, parasal kaynak 
sıkıntıları, güç ve kaynakların yeterince rantabl bir 
bçimde organize edilememesi ve halkın geniş 
kesimindeki isteksizlik ve yılgınlık çalışmalarda 
karşılaşılan güçlükler olarak belirtilmiştir. 

Kuzey Katfkasyalıların kültürel sorunlarını 
anlatan bölümde ise, "Bu toplantı, bilindiği gibi dün- 
yanın hızlı ve inanılmaz derecede köklü değişimlere 
sahne olduğu bir döneme raslıyor. Gerçekten 
başdöndürücü bir hızla gelişen iletişim teknolojisi, 
uluslararası etkileşim süreçlerinin kısalmasına neden 
olduğu bir dönemde, büyük bir sosyo-ekonomik ve 
siyasal değişimler yaşanıyor dünyamızda. İnsanlar 
daha fazla demokrasi, yönetimlere daha fazla 
katılma hakkı, sorunlarına daha kalıcı, gerçekçi ve 
geçerli, köklü çözümler istiyorlar. Bugün hangi 
sistemlerde veya hangi devletlerde yaşıyor olurlarsa 
olsunlar, kendilerine özgü dilleri, ve özgün kültürel 

yapıları bulunan halklar, kendi kültürel kimliklerinin 

tanınmasını ve tescilini talep etmektedirler. Dün- 
yadaki demokratikleşme ve yeniden yapılanma 
süreçleri, birçok kültürel sorunları olan Çerkesler 

tarafından iyi bir biçimde değerlendirilmelidir..." 

"Ulusal ve kültürel yok oluş, içerisinde yaşa- 
nılan ülkelerin devlet politikaları açısından bir başarı 
olmakla birlikte, bizler için ciddi bir sorundur. Bu 

sorunun birçok sosyal, hukuksal ve siyasal 
nedenleri vardır. Sorun çok yönlü ve çok nedenli 
olduğu için, çözümün de çok yönlü olarak ele 
alınması gerekmektedir. Şunu bir kez daha 
urgulamakta yarar vardır: Çerkesler, içinde yaşadık- 
ları ülkelerin bütünlüğüne ve gelişmesine yönelik 
hiçbir olumsuz tutuma girmedikleri gibi, sahib 
oldukları ulusal kültürel birikimlerini özgürce 
geliştirmek olanaklarını bulabildikleri takdirde, bu 
kültür birikimleri ülkeye daha bir saygınlık 
kazandırabilecek niteliktedir. Ayrıca Çerkesler, 

çeşitli ülkelerde, bu ülkelerin çalışkan, başarılı ve 
sadık unsurları olarak, uluslararası düzeyde barış, 
dostluk ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi, ulus- 
İlararası barış ve dostluk köprüsü olma konularında 
güçlü bir potansiyele sahiptir. 

Kuzey Kafkasyalılar üzerine yaptığımız genel 
bir değerlendirmede görüleceği gibi, toplumuna, 
diline, kültürüne duyarlı tüm insanların ivedilikle bazı 
çalışmaları organize etmeleri, her türlü ön yargıdan 
uzak, bazı çalışmalara girmeleri gerekmektedir..." 
denmekte, belirtilen genel ve özel sorunların çözümü 
için ilk adımda yapılması önerilen ise, tüm dernek 
isimleri tek tek ad altında toplanarak "Kuzey 

Kafkasya Kültür Derneği" olmasıdır. Böylece "Tüm 
K.K.K. Dernekleri bir genel merkeze bağlı, şube 
şeklinde örgütlenebilirler. Bu şekildeki bir bir- 
leşmede, insan gücü, para, araç ve gereç, vb. 

kaynaklar planlı ve programlı bir şekilde paylaştırılıp, 
ortak tesbitlere ve programlar doğrultusunda kana- 
ize edilebilir" açıklaması ve çağırısı da getirilmek- 
tedir. Raporun devamında ise, Dernek ekinliklerinin 
üyelere duyurulması ve haberleşme işlev vi göre- 
bilmesi açısından ortak bir haber bülteni çıkartılması 
önerisi de getirilmektedir. 

Düzce Kaikas Kültür Derneği raporunda, 
derneğin özgeçmişi hakkında kısa açıklamalar 
yapıldıktan sonra üye sayıları konusunda bilgi 
verilmekte ve rapor özetle şöyle sürmektedir: "Üye 
sayımız 137'dir. Çerkeslerin yoğun olduğu Düzce gibi 
bir yörede bu üye sayısı çok azdır. Ancak bizce 
önemli olan Üye sayısının çokluğu değil, ulusal bilinç 
düzeyi yüksek, nitelikli, özverili üyelerin sayısıdır. 
Üye sayısının artırılması, bilinçlendirme ve üye 
sayısını artırma kampanyaları ile sağlanabilir" 
denmektedir. Ayrıca toplantıda, 13 madde halinde 
belirtilen sorunlara getirilen çözümlerin tartışılması, 
kesin sonuçlara bağlanması önerilmiştir. 

Raporun bir maddesinde derneklerin: "eko- 
nomik kaynaklarını, kültürel duygu sömürüsüne 
dayalı tabandan çıkartılıp döner sermayelere 
taşınılması sağlanmalı" önerisi getirilmektedir. Bir 
başka maddede ise: "Dernekler arası ilişki, bilgi ve 
bilgilendirme transferlerinin düzeyi geliştirilerek 
yaygınlaştırılmalı, bu anlamda ortak çalışmalara 
gidilmelidir" denmektedir. Ayrıca büyük kentlerdeki 
derneklerin, tabanı daha geniş olan taşra dernekleri 
ile ilişkilerinde daha özverili, daha anlayışlı, düzey 
farklılığını giderici, feodal ilişkileri göz önüne alarak 
yaklaşımda bulunmaları önerilmektedir. Bunun 
dışında, tüm derneklerin, kaynaklarını birleştirerek 
etkin ve çağdaş, bilgi transferini sağlayan bir yaygın 
organı oluşturmaları istenmektedir. 

İçel Kafkas Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği raporunda, Derneğin 1969 yılında 35 
kurucu üye tarafından kurulduğu, kuruluşundan bu 
yana kültürel ve sosyal çalışmaların sürdürüldüğü, 
Dernek binasının dernek mali olduğu, üye sayısının 
ise yüzün üzerinde bulunduğu, diğer derneklerle 
ortak olan üye azlığı sorununun İçel Derneği için de 
söz konusu olduğu, belirtilmektedir. Derneğin kül- 

türel çalışmalarının, kaynak, arşiv eser, teknik ele- 
man ve yetişmiş personel yokluğu nedeni ile verimli 
bir düzeye ulaşamadığı belirtilmiştir. Türkiye'de yaşa- 
yan hemşehrilerimizin başlıca sorunlarının, asimilas- 
yon, ulusal kültüre ve yapılara yabancılaşma, tüm 
ülkede, derneklere duyulan az ilgi, olduğu belirtilen 

raporda, Kafkas Kültür Derneklerinin ortak rozet ya 
da ortak bir amblem ile temsil edilmesinin, bu tür bir 
çalışma yok ise bir yarışma hazırlanarak, yarışma 

sonucu tesbit edilmesi önerilmektedir. 

Raporda ayrıca üye sayısının artırılması, 
kültürel anlamda haberleşme ve bilgi aktarma konula- 
rında ortaklaşa bir çabaya girilmesi önerilmektedir. 
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Kayseri Kafkas Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği raporunda, Derneğin Şubat 1989'da tüzel 
kişilik kazandığı, Kayseri'de yaşayan Kuzey 
Kafkasyalıların yaklaşık onbeşbin kişi civarında 
bulunmasına karşın üye sayılarının 122 olduğu 
belirtilerek “Üye sayısının artırılması için öncelikle ve 
özellikle derneğe üye olabilecek potansiyeli 
oluşturan hemşehrilerimize derneğin ne olup ne 
olmadığını etkili bir şekilde anlatarak, dernekle ilgili 
olumsuz imaj ve kanaaileri ortadan kaldırmak 
gerekmektedir” denmektedir. Yer, eleman, malzeme 
temini gibi hususların problem olmasına rağmen, 

çalışmaların sürdürüldüğü, bir duvar gazetesi 
çıkartılması çalışmasına girildiği, ancak böyle bir 
çalışma için kaynak darlığı çekildiği, Dernekte 
halkoyunları çalışmalarının yanı sıra araşiırma ve 
aktarma çalışmalarının sürdürüldüğü, bunlar 
dışındaki faaliyetler için henüz gerekli koşulların 

oluşturulamadığı anlatılmıştır. 

Öncelikle üzerinde durulması gereken çalışma- 
ların ise Dernekte bir tiyatro gurubunun oluşturul- 
ması, seminer, konferans çalışmalarının geleneksel 
kültür ürünlerinin zaman geçirilmeden derlenmesi, 
arşivlenmesi Çerkes kültürü ve yaşayışının ürünü 
olan kimi etnografik eski eşyaların toplanarak yok 
olmasının belli bir ölçüde önlenmesi olduğu 
belirtilmekte ancak bu çalışmaların belirli sınırları 
aşamadığı, bunun nedeninin ise yetişmiş yeterli 
eleman yokluğu olduğu anlatılmaktadır. 

Kuzey Kafkasyalıların ülke genelinde dağınık 
bulunması, farklı ekonomik ve kültürel yapıda 

olmaları, ve özellikle Dil Yasağ.nın olumsuz etkileri 

Kuzey Kafkasya Kültürüne yönelik çalışmaların bell 
İbir çizgiyi aşamaması sonucunu getirdiği açıklana- 
rak, seminer, konferans, yayın gibi çalışmaları 
yapabilen derneklerin bu çalışmalarını diğer dernek- 
lere de aktarmaları gerektiği, Kuzey Kafkasya ile 

kültürel, ticari işbirliğinin geliştirilmesine çalışılması 

gerektiği belirtilmiştir. 

Samsun Kafkas Kültür Derneği raporun- 
da, Dernek üye sayısının 209 olduğu, sayısal üye 
artışı yerine nitelikli üye artışının daha uygun olduğu, 

Samsun'da yoğun bir Çerkes topluluğunun yaşama- 

sına karşın yetişmiş kadro sıkıntısı çekildiği açıkla- 
nan raporda Samsun ve çevresindeki yerleşim 
birimleri ile daha sıkı ilişkiye girilmesi gerektiği, bu 

konuda çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir. 

Dernek faaliyetinin yeterli bir düzeyde bulun- 
madığı bilinci içinde çalışmaların geliştirilmeye 
çalışıldığı, bu çerçevede, ayda bir yayınlanan duvar 
gazetesi çıkarıldığı, haber bülteni çıkarıldığı, müzik, 
tiyatro, araştırma, inceleme konularında ise yeterli 
elemanın bulunmaması nedeni ile henüz bir çalışma 
bulunmadığı açıklanmıştır. 

Bilimsel araştırmalar, seminerler, konferanslar, 

dil kullanımı, gibi h arda tüm derneklerin birbirle- 

rine yardım eder biçimde çalışmaları gerektiği, bu 
çalışmalara katılmaya Samsun derneğinin hazir 
olduğu belirtilmiştir. 

Sivas Kafkas KüHür Derneği raporunda 
Derneğin 1964 yılında kurulduğu, 26 yıllık geçmişinde 
türlü engellemelere karşın, kuruluş amacına uygun 
biçimde hareket ettiği, Sivas'ın Kuzey Kafkasya- 
lıların yoğun biçimde yaşadıkları bir yer olduğu, buna 
karşın üye sayısının artırılamadığı kültürel sorunlara 
sahip çıkabilen, konuşan, düşünen üreten kişilerin 
artırılması çabası gösterildiği, bu çabanın ise şimdilik 
yeterii olmadığı belirtilmiştir. 

Yörede ekonomik ve kültürel açıdan bir gerilik 
olduğu, bu geriliğin genelde aydın düşmanlığından, 
toplumsal gelişmeleri engelleyici politikalardan 

kaynaklandığı, yine de çalışmalarda belli mesafelerin 
katedildiği, çalışmaların bu anlayış içinde sürdürü!- 
düğü, halkoyunları çalışmaları, bu çalışmaların 
mahalli düğünleri daha düzenli hale getirmesi 
uğraşıları, dernek binasında söyleşi ve kültürel 
ağırlıklı eğlence geceleri hemşehrilerin acı ve tatlı 
günlerinde yanlarında bulunma çabaları, Dernek 
lokalinde aile toplantılarının şimdilik yapılan 
çalışmalar olduğu belirtilmiştir. Ancak bu çalışmalar 
ile tiyatro ve müzik çalışmalarında zaman zaman 
tıkanıklıklar olduğu bu engellerin aşılmasının ise 
derneği zorladığı anlatılmıştır. 

Biribirinden kopuk, resmi bağları bulunmayan 
derneklerin biribirlerine karşı sorumluluk duyarak ve 
görev paylaşımı yaparak sorunların üzerine gidilmesi 

gerektiği, Kuzey Kafkasya ile ilişkilerin daha da 
artırılmasının zorunlu olduğu belirtilen raporda özet 
olarak şöyle denmektedir: "Diğer derneklerle görev 
paylaşımı ve her türlü konuda yardımlaşmayı dilerken 
Kuzey Kafkasya ile ilişkiler de kurularak daha üst 
düzeylere ulaşması dileğimizi de tekrarlarız..." 

Bu raporların okunması ve konuşmaların 
bitmesinden sonra seçilen bir komisyonca hazırlanan 
toplantı sonuç bildirisi okundu. Katılanların bilgisine 

sunuldu. 

KUZEY KAFKASYA KÜLTÜR DERNEKLERİ 
KÜLTÜREL DANIŞMA VE DAYANIŞMA 

TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ 
Ankara K.K.K. Derneği'nin çağırısı üzerine, 

aşağıda adları yazılı dernek temsilcilerinin katılımıyla 
26.5.1990 Cumartesi günü saat 11.00'de Ankara 
K.K.K. Derneği merkezinde önceden belirlenen 
gündem doğrultusunda toplantı gerçekleştirilmiştir. 

1) Yapılan açış konuşması ve saygı duruşun- 
dan sonra, alfabetik sıra ile söz alan temsilciler, 

derneklerini, kuruluş tarihlerinden itibaren yaptıkları 
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çalışmaları ve karşılaştıkları çeşitli sorunlarla birlikte 
ana çizgileri ile tanıtmışlardır. 

Bu çerçevede genel olarak bütün dernekler, 
kurulu bulundukları yörelerde Kafkas Kültürünü 
yaşayan ve taşıyan nülus potansiyeline göre üye 
sayılarının son derece yetersiz düzeyde kaldığını, 
ilgili, duyarlı ve aktif üyelerin daha da az olduğunu 
belirtmişlerdir. 

2) Üye sayısının artırılması, dernek tüzükleri 
çerçevesinde üyelerinin yetkinleştirilmesi ve dernek 

çalışmalarına daha aktif katılımlarının sağlanması 
konusunda çaba gösterilmesi gerektiği üzerinde 
durulmuştur. 

3) Dernek temsilcileri, kültürel çalışmalarında 

gerek kitle ve üye tabanının, gerekse ekonomik ve 
yasal kökenli çeşitli sorunlarla karşı karşıya 

bulunduklarını dile getirmişlerdir. 

4) Konuşmacılar, ülkemizdeki Kuzey Kafkas- 
yalıların temel sorunlarının asimilasyon olduğu, 
bunun çözümü için acil tedbirlerin alınması gerektiği 
konusunda düşünce birliğine varmışlardır. 

5) Temsilciler kültürel sorunların çözümü için 

aşağıdaki çalışmaları yapılması gerektiğini vurgula- 
mışlardır: 

- Toplum ile etkileşim artırılmalıdır. 

- Kültürel değerlerimiz yasal olanaklar çerçe- 
vesinde korunup geliştirilmelidir. 

- Dernekler arası iletişim artırılmalıdır. 

6) Temsilciler tarafından, bütün derneklerin 
Kuzey Kafkasya Kültür Derneği adını kullanmaları, 
genel kurullarını Ekim-Kasım aylarında yapmaları, 
iüzük metinlerinin ve çalışma programlarının biribirine 
uygun hale getirilmesi, güç ve kaynak birliği ve 
koordinasyonun sağlanması için her dernekten bir 
temsilcinin katılacağı bir Koordinasyon Kurulu'nun 
oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmıştır. 

7) Kuzey Kafkasya ile dernekler dışında 
kişisel ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 

8) Derneklerarası toplantıların sürdürülmesi, 

bundan sonraki toplantının Kayseri de Ekim 1990'da 
yapılması Dernek ortak çalışmalarının örgütlenmesi 
konusunun tek gündem maddesi olarak görü- 
şülmesine karar verilmiştir. 

  

    

  

Dernekte çalışan getçlerin düzenle- 
diği, geleneksel kültür, eğlence gecelerin- 
den biri olan gece, Açılış Düğünü ile 
başladı. Tiyatro çalışanlarının hazırla- 
dığı A. Nesin'in "Sen Gara Değilsin" adlı 
oyunuyla devam etti. Yine gençlerin 
hazırladığı enstirümantal müzik dinletisi 
çoşkuluydu. Açık artırma ve mini 
folklorik oyundan sonra kapanış dügünü 
ile son bulan gecede; insanların kültür- 
eğlence gecelerini nasıl buldukları, kendi- 
lerine hitap edip etmediği, geceye niçin 
geldikleri, olmasını ya da görmeyi istedik- 
leri şeyler var mıydı? gibi bir mini 
röportaj'la geceye katılanların düşünce- 
lerini öğrenip size aktarmak istedik. 

Röportaja katılan 13 gençin yaşları 
19-25 arasında değişiyor. Çoğunluğu 
öğrenci. Sorularımız şöyle; 

Kültür-Eğlence gecelerine düzenli 

katılıyor musunuz? Geçenin en çok 
ilginizi çeken bölümü nedir? 

- Bu soruya verilen yanıt “evet 
genelde düzenli katılıyorum." En çok ilgi 
çeken bölüm "Tiyatro". Ardından Halk 
dansları, müzik dinletisi, tanıdık sohbet, 
ve arkadaşlarını görme, yeni insanlarla 
tanışma gecesi olma özelliğinden dolayı 
gelenler ağırlıkta. 

Burada genç insanlar sizlere Tiyatro, 
müzik dinletisi, halk dansları gibi 
etkinlikler sunuyor. K. K. Kültürü yok 
oluşa karşı direnirken sizce bu 
etkinliklerin işlevi nedir. Örneğin izledi- 
giniz bir oyun ağırlıklı olarak nasıl bir 
mesaj veriyor? 

- "K.K. Kültür Dernegi büyük bir 
direniş vermiyor. Eleştirilecek birçok 
konu var. Bu konuları zamanı gelince 
eleştireceğim." 
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- Oyunu anlamaya bağlı, yorum- 
layışına bağlı, geçmişi, adetlerimizi öğre- 
nebilmek açısından güzeli şeyler. 

- Geceleri izleyen belki bir kesim. Bu 
insanlar kazanılmış. Gecelere gelmeyen, 
dernek ilişkisi olmayan insanları kazan- 
mak lazım. 

- Bu gecenin asıl işlevi birleştiri- 
cilik, yaşadığımız ortamın değerlendiril- 
mesi. 

- Benim istediğim şeyi verdiğini 
zannetmiyorum. Daha detaylı, değişik 
şeyler istiyorum. Gecede Çerkesliği dü- 
şündüren şeylerin olmasını istiyorum. 
Gelen insanların da sadece eğlenmeye 
geldiklerini sanıyorum. 

- Kültür-Eğlence gecesinde ilgi çekici 
birşey yok. Lakin buna karşılık benim 
önerim de yok. 

- Tiyatro işlevini yerine getiriyor. 
Kişileri düşündürmeye çalışıyor. 

- Tiyatro bir kültür seviyesi ve 
duyarlılık gerektirir. Mesaj aldıklarını 
sanıyorum. Duyarlı ve bilinçli, fakat bir 
adım daha ileri atmak lazım birlikte. 

- Tiyatroda kendi atalarımın 
yazdıkları oyunlar oynanmalı. Azin 
Nesin'in oyunu bana birşey vermiyor. 

- Mesaj verebiliyor. Fakat belli bir 
kesime. Ben Çerkesim diye ortaya çıkmak 
gibi ters karşılanabilir bir düşünce var 
insanlarda. Bunu yıkmak gerek. Güçlü 
olabilmek, mücadeleye hazır olabilmek 
gerek. 

- Ben bu yıl Çerkes toplumuna gir- 
dim. Bende bu derece Çerkeslik bilinci 

yoktu. Kültür-Eğlence gecelerinin buna 
katkısı oldu. Şimdi Çerkes olmanın 
gururunu yaşıyorum. 

- Tiyatro sanat ağırlıklı olduğu 
zaman seyirciden tepki alıyor. Eğlence 
ağırlıklı olduğu vakit benimseniyor. 
Nedeni, derneğin sırtında çok yük var, 
yükünü azaltmak için daha çok çaba 
gerekir. 

- Tiyatro eğitici, bizim insanımızı 
anlatıyor. Mesela "Vase" olayı bir soru 
işareti bırakıyor. 

Kafdağı dergisini tanıyor musunuz? 

- Tanıyorum. Kafdağı dergisi bir çaba 
içerisinde fakat halen kendisini tanı- 

tamamış. 

- Kaldağı dergisine abone oldum. 
Genelde güzel, kültürel konulara değinmiş. 
Köyleri tanıtıyor. 

- Kafdağı'nın belirli bölümlerini 
okuyorum. Fikirlerine katılmadığım 
insanların yazılarını okumuyorum. 
Örneğin Anılar, Söyleşiler, bir de çocuk 
bölümü. Çok verimli olmasa da tek yayın 
organımız. 

- Kaldağı'nı bazen okuyorum. Bana 
birşeyler veriyor. Anavatandan gelen 
mesajları algılamaya çalışıyoruz. 

- Kaldağı dergisini okumaya çalışı- 
yorum. Bazen sıkılıyorum. Bu sıkıntı 
benden kaynaklanıyor. 

- Kaldağı üzerine düşeni yapıyor. 
Abonenin çoğaltılması için çalışmak 
lâzım. 

- Kafdağına bir kere göz gezdirmiş- 
tim. Bölücü, yıkıcı olmamalı. Bizim 
küllürümüze, dünya Çerkeslerinin konu- 
muna uygun olmalı. 

- Kafdağı dergisini tanıyorum. Kül- 
türümüzü tanıtıyor. Kafkasya'da yaşam 
nasıldır, ondan daha çok söz etmeli. 

- Kafldağı dergisini derneğe geldikçe 
okuyorum. Bana doyurucu geliyor. 

- Kaldağı'nın bilimsel çalışmaları 
çok iyi. Fakat buradaki güncel hayatımız, 
KK insan Psikolojisi anlatılmıyor. Burada 
koruyabildiğimiz güzellikler anlatılabi- 
lir. 

- Aboneyim bir gelişme var. Fakat 
yeterli değil. Tabana ulaşma çabası var. 
Güncel olaylar var. 

- Kafdağı'nı okumuyorum. Değiştiği- 
ni bile çok geç farkettim. 

Bazı 18-25 yaş arası gençlerimizin 
düşüncleri böyle. Herkes çok çeşitli 
düşüncelerle geliyor. Kimisi bunlar 
bizimle ilgili, kimisi yabancı şeylerin 
bizimle ilgisi yok, kimisi yeterli bun- 
lar, kimi daha çok şeyler isterken, 
aslında isteklerini net olarak ifade 
edemiyorlar. Yok olma sürecinin etki- 
lerinden herkes değişik bir biçimde 
etkileniyor. Ama yaşadığımız, izledi- 
gimiz, okuduğumuz her anı sindirmeye ve 
kendimize özgü bir şeyler yakalamaya 
çalışmak gerekiyor. 
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Kuzey Kafkasya Halk Dansları, Kuzey 
Kafkasya'nın en eski dönemlerinde ilkel 
topluluk ilişkilerinde doğmuş, Kuzey 

Kafkasya'nın her vadisindeki sayıca küçük, 
kanbağı halkların komşu kültür etkileriyle, 
mitolojisiyle, geçirdikleri tarihsel evrelerle 
gelişmiş, binlerce yılın birikimiyle fakat otantik 
özelliğini fazla yitirmeksizin bugünlere 
gelmiştir. 

9 Haziran 1990 Cumartesi günü İstanbul 
Derneği halk dansları grubu Harbiye Muhsin 
Ertuğrul tiyatrosunda coşkulu bir gösteri 
sundu. Yoğun bir ilginin bulunduğu gösteride 
seyircilerinde coşkusu geceye renk kattı. Ankara 
K.K.K. Derneğinin halk dansları grubunun da 
iki oyunla katıldığı gecede 13 oyun oynandı. 
Dernekler arası yardımlaşmanın güzel bir 
örneğinin sunulduğu gecede, grup islamey, 
Wuc, Şımd, Zefago, Zığatlat... vb. gibi renkli ve 

canlı oyunlarla seyircinin beğenisini kazandı. 

Çok kısa bir sürede hazırlanan grup gerçekten 
üstün bir performans göstererek, bu geceye 
hazırlandı. 

Halk dansları grubunun adı Kuzey 
Kafkasya Halk Dansları Grubu'dur. Her ne 
kadar zaman zaman Kafkas dansları olarak 
tanımlansa da, bu yanlışı düzeltmek, bu 

dansları orijininden, kültür kökenlerinden, 
karakteristiğinden koparmamak için bu dans- 
ların beşiği olan Kuzey Kafkasya'nın adının 
kullanımında ısrarcı olmak gerekir. Aksi halde 
Kars isminin kulanılmasına kadar varan 
çarpıtmanın önüne geçilemez. 

Kuzey Kafkasya kültürü, sanatı ve 
dansları üzerine uzun yıllar pratik ve teorik 
çalışmalar yapan İ.K.K. Derneğine ve halk 
dansları srubuna başarılar dileriz. 

BAJ Ziya 

Sİ A İİ YAA 

İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ 
TEMMUZ AYI ÇALIŞMA PROGRAMI 

Y Periyodik olarak, her ayın ikinci cuma 
akşamı düzenlenen aylık "Kültür-Eğlence 
Gecesi", yine 13.7.1990 Cuma akşamı Selimi- 
ye'de Kafkas Abhazya Kültür Derneği lokalinde 
düzenlenecektir. 

< “ 2 İ.K.K. Derneğinin yayınladığı "Sürgün- 
de Kafkasya" Kültür-Eğitim Dizisi'nin ikinci 
kitabı bu ay çıkıyor. İkinci kitap Kafkas dilleri 
üzerine birçok bilimsel çalışmanın bir araya 
getirildiği iyi bir kaynak kitap olacaktır. 

Yy 28.7.1990 Cumartesi akşamı dernek 
iokalinde "Son Sesler" ile ilgili bir söyleşi 
düzenlenecektir. 

  © 

BURSA KUZEY KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ 

"Türkiye'deki Çerkeslerin Bugünü" konulu 
fotoğraf yarışması düzenlemiştir. Yarışmaya 

katılmak isteyenlerin, yarışma fotoğraflarını 15 
Temmuz 1990 akşamına adar Serap YILMAZ'a 
göndermeleri gerekiyor. 

© 

İZMİR KAFKAS FOLKLAR VE SANAT 
DERNEĞİ 

Yönetim Kurulu 22 Haziran 1990 Cuma 
akşamı Saat 20.00'de Kültür ve Eğlence gecesi 
düzenlemiştir. Program şöyle: 

  

- Açılış 

- Tiyatro (İçimizden Biri) 

- Arıkbaşı Köyü Minikler Halk Dansları 
gösterisi 

- Tiyatro (Misafir) 
- İlginç Yarışmalar 

- Mini Folklorik Tiyatral gösteri 

- Kapanış. 

Yer: Fuar Kapalı Yüzme Havuzu Kapalı 
Salonu. 
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DERNEK HABERLERİ EEE 

  

YALOVA KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE 
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ GENEL 
KURULU VE ETKİNLİKLERİ 

Dernek Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs 
1990 tarihinde yapılmıştır. 

  

Haberi elimize geç ulaştığından derginin 
Haziran-Temmuz sayısında veriyoruz. Yeni 
çalışma döneminde ilişkilerin geliştirilmesi 
dileğiyle başarılar dileriz. 

Yalova Kuzey Kafkas Kültür ve Yardım- 
laşma Derneği 6.7.1990 tarihinde Yalova" 
Kapalı Spor Salonunda Kuzey Kafkas Halik 
Dansları gösterisi, yine Temmuz ayı etkinlik- 
lerinden 19.7.1990 tarihinde Yalova Uluslar- 
arası şenliğine katılacak Halk Dansları grubu, 
28.7.1990 tarihinde de Gebze Kafkas Kültür 
Derneğinin davetlisi olarak gösteri yapmıştır. 

Ayrıca Ağustos ayı ortalarında Dağıs- 
tan'dan LEZGİNKA Halk Dansları ekibinin 
geleceği Yönetim Kurulu tarafından bildiril- 
miştir. 

Yeni Dernek Yönetim Kurulu ve görev 
dağılımı şöyledir: 

Yönetim Kurulu 

Şahabettin Özden (Başkan) 

Nihat Aydemir (Bşk. Yardımcısı) 

Nezihe Avardağ (Sekreter) 

Özcan Yılmazer (Muhasip) 

İmdat Çalışkan (Lokal amiri) 

Sefa Atalay (K.K.S. Fonu) 

Ömer Yılmaz (Folklar Sorumlusu) 

Nezihe Avardağ (Üye) 

Haluk Özdek (Üye) 

Erol Aydemir (Üye) 

Abdullah Avarkan (Üye) 

Ahmet Hubar (Üye) 

Denetleme Kurulu 

Mehmet Aydemir 

Muad Mukay 

İlhan Aydemir 

  

ANTALYA'DA YENİDEN 

DERNEK KURULDU 

Antalya'da ilk dernek 1967 yılında 
kurulmuştu. Antalya Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği kültürümüzün yaşatılması ve geliş- 
trilmesi ve hemşehriler arasında dayanış- 
manın pekiştirilmesi doğrultusunda 1980 yılına 
kadar yoğun çalışmalar yaptı. 12 Eylül 1980'de 
tüm Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli 
derneklerin faaliyetlerinin durdurulmasıyla 
Antalya Derneği de çalışmalarına ara verdi. 
1980 yılında yeni yasaya uyum sağlayarak 
çalışma izninin genelde verilmiş olmasına 

karşın, tanınan sürede Antalya'da başvurunun 
yapılamamış olması nedeniyle dernek 
kapanmıştı. Ancak Antalya'da derneğin tüzel 
kişi olarak olmamasına karşın 1983'den 1990 
yılına kadar eski dernekçilerin düzenledikleri 
geziler, geceler ve gösteri orgnisazyonlarıyla 
hemşerilere derneğin eksikliği hissettirilme- 
miştir. 

1990 Mayıs ayında tüm yasal işlemleri 
tamamlanarak tüzel kişilik kazanan "ANTALYA 
KUZEY KAFKASYA KÜLTÜR DERNEĞİ" 
kurucuları görev bölümü yaparak çalışmalara 
başlamışlardır. 

Yönetim Kurulu: 

Güner Özdemir (Başkan) 

Ömer Çelebi (Bşk. Yrd.) 

Faruk Karaçay (Gencel Sekreter) 

Murat Özen (Muhasip) 

Ali Atçı (Üyo) 

Denetleme Kurulu: 

Hamit Özbek (Denetçi) 

Tuncer Yağan (Denetçi) 
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Tüm Kuzey Kafkasya Kültür derneklerinin 
Kuzey Kafkasyalıları tanıştırmak ve kaynaşma- 

larını sağlamak için düzenlediği Kültür-Eğlence 
Geceleri Kayseri Kafkas Kültür ve Dayanışma 

Derneğinde de başlatıldı. 

İlk ikisi Mayıs ve Haziran aylarında 
düzenlenen gecelere A.K.K.K.D. Tiyatro grubu 
da katıldı. Her iki geceye birer oyunla katılan 
tiyatro grubu Haziran ayında bir dizi şiir dinletisi 
ile katıldı. 

Tiyatro grubunca her iki oyunun içeriğinin 
de Uzunyayla yöresindeki "Vase" olayına 
eleştirel bir bakış açısı getirmesi, izleyiciler 
üzerinde düşünmeye yönlendirici bir etki 
bırakmıştır. 

Kayseri K.K.K ve D.D. çalışanlarının büyük 

ARARSA ARAR 

UZUNTARLA KAFKAS 
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 
DERNEĞİ HABER BÜLTENİ 

ÇIKARIYOR. 

    

20.5.1990 tarihinden itibaren yayın hayatına 
başlayan Haber Bülteninin 14 Temmuz 1990 
sayısı elimizde. İçeriği Araştırma, Şiir, Aktüalite 
ve çeşitli yorumlardan oluşuyor. "Bunları Biliyor- 
muydunuz" bölümü mizah ağırlıklı. Okuyanların 
yüzlerini güldürüyor. Giderek daha düzenli 
olması dileğiyle "HABER BÜLTENİ" çalışanlarını 
kutlarız. 

KAFDAĞI 

KAMARA 

bir özveri ile hazırladığı geceye katilan konuklar 
yıllarca özlemini dydukları böyle bir etkinlikten 
sonsuz memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. 

Bütün bunlara rağmen Kayseri gibi Kuzey 
Kafkasyalıların yoğun olduğu bir yörede katılımın 
az olması üzücüdür. 

Dileğimiz, Eylül ayında tekrar başlayacak 
olan gecelere ve halen sürdürülmekte olan 

dernek çalışmalarına katılımın daha fazla 
olmasıdır. 

Kayseri K.K.K. ve D.D.'ne bundan sonraki 
çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

ÇETİN 

KARARAN KARNA 

"KAFKASYA GERÇEĞİ" 
YAYIN HAYATINA BAŞLADI     

Üç aylık Kültürel Dergi Temmuz 1990 birinci 
sayısı ile Samsun'da yayına başladı. Avukat 
Sefer E. Berzeg'in sahibi ve yazı işleri müdürü 
olduğu KAFKASYA GERÇEĞİ dört bölümden 
oluşuyor. Kuzey Kafkasya ve Sürgündeki 
Kafkasyalılar, Çeviri Öykü Şiir ve Olaylar-Dü- 
şünceler. Dergi yaklaşık 50 sayfa. Yazışmak ve 
abone olmak isteyenlere adresini veriyoruz. 

Yazışma Adresi: 

Saadet Cad. No: 1 SAMSUN 
Tel: 11 9124 
Posta Çeki Hesop No: 716516 
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Her yıl bahar aylarında Sivas çevresindeki 

Çerkes köylerine piknik düzenleyen ve bunu 

gelenekselleşiiren Sivas Kafkas Kültür Derneği 

bu yıl da 10.6.1990 tarihinde Tokat'ın İhsaniye 

köyüne bir piknik düzenledi. 

Dernek Başkanı Selahattin Yaraş'a bu 

piknik gezilerini düzenlemedeki amaçlarını 

sorduğumuzda cevabı şuydu; 

— Bu piknikler vasıtası ile Sivas'taki 

hemşehri grubu arasında ilk etapta sıcak bir 

ilişkinin doğmasını sağlamak, daha sonrada 

çevre köylerle Sivas'taki hemşehrilerimizin 

tanışıp kaynaşmalarını sağlamak ve bu köylerin 

sosyal hayatına bir parçada olsa hareket 

getirmek ve bunların yanında bir piknik havası 

içinde dinlenip eğlenmeyi amaçlıyoruz. 

Sayın Yaraş bu yıl İhsaniye köyünün 

seçilmesinin nedenini de bu köyün yoğun 

Çerkes yerleşim yerlerine uzak olması nedeni ile 

özellikle seçildiğini, ayrıca bu köyün Sivas ve 

Tokat illerinin ortasında olması sebebiyle iki 

kenite yaşayan hemşehrilerimizin daha fazla 

katılımına imkan sağlayacağını düşündüklerini 

söylüyordu. 

Ancak görülen oyduki; Tokat'lı hemşeh- 

rilerimizin katılımı fazla değildi. Bunun nedenini 

Tokattan gelen hemşehrilerimize sorduğumuz- 

da sebebini şöyle açıklıyorlardı; 

— "Biz pikinik tarihini bir hafta sonra diye 

biliyorduk. Ancak bu tarih değişmiş ve bundan 

herkesin haberi olamadı. Ayrıca Tokat'ta bu 

piknik organizasyonu yeterince duyurulmadı" 

diyorlardı. Bu eksikliğin sebebini Sivas Derneği 

yöneticileride, Tokat'ta bu tür organizasyonları 

düzenleyecek dernek gibi bir kurumun 

olmamasına ve iletişimin ancak kişiler vasıtası ile 

sağlanmasına ve bununda yeterli olmamasına 

bağlıyorlardı. 

Gerçekien güzel ve iyi niyetlerle organize 

edilen piknik başlarken bir aksaklıkla başladı. 

Piknik yerine gelindiğinde, piknik yerini göstere- 

cek ve gelenleri karşılayacak İhsaniye köylüleri 

ile pikniği organize edenler karşılaşamadılar. Bu 

aksama sonucu pikniğe gelenler kendileri 

uygun yeri bulup yerleştikten sonra köylüler ve 

dernek yöneticileri piknik alanına geldiler. Ancak 

herkes piknik alanına dağılıp yerleştiği için 

düşünülen geleneksel seremoni ve protokol 

gerçekleştirilemedi. Bu durum pikniğe katılan- 

larca; 

— Mademki bir Çerkes topluluğuyuz bu, 

buraya gelişimizden, oturuşumuzdan ve karşıla- 

nışımızdan anlaşılmalı idi, diye dile getirildi. An- 

cak bu eleştiri sadece yapılan röpörtajda dile 

getiriliyor, fakat hiçkimse bu eleştirisini olumlu 

yada olumsuz bir biçimde organizasyonu 

gerçekleştirenlere iletme gereğini duymuyordu. 

Piknik alanına sabah erken gelindiği için 

kahvaltı burada yapıldı. Ancak baştaki aksama 

burada da devam etti. Topluca kahvaltı yapılması 

düşünülürken bu mümkün olmadı. Gelen grup- 

ların hepsi kendi başına kahvaltısını yaptı. Gerçi 

bu dağınıklıkta yerleşilen piknik alanının fazla 

ağaçlık olmasıda etkendi. Bu dağınıklık gruplar 

arasında yiyecek değişimi ve geleneksel, grup- 

ların ve kişilerin biribirlerini çeşitli yiyeceklerle 

"sormaları" ile bir ölçüde de olsa giderildi. 

Kahvaltıdan sonra topluca bir düğün 

yapıldı. Doğrusu düğüne söylenecek yoktu. 

Gençler her zamankinden daha coşkun, doğum 

tarihleri eski olan gençlerde günün havasına 

kapılıp daha bir hızlı oynadılar oyunları. 

Düğünden sonra, öğle yemeğine kadar 

herkes serbest bir şekilde eğlenip dinlendi. 
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DERNEK HAB   

Kimileri gölgelere toplanıp derin sohbetlere 

daldı. Kimileride çeşitli oyunlar oynadı. Ama 

çocukların keyfine diyecek yoktu. Gönüllerince 

koştular, oynadılar. 

Daha sonra bayanları öğle yemeği telaşı 

sardı. Hazırlanan yemekler yine ayrı gruplar ha- 

iinde yendi. Bir ara yemeğin birlikte yeneceği 

söylendi isede bunun gerçekleşmesi için fazla 

çaba sari eden yoktu. Bu durum pikniğe 

katılanların bir kısmınca eleştirildi. Eleştiriler; 

yemeğin topluca yenmesi gerektiği, bu yeme- 

ğin bir thamate'nin "huaho" sı ile başlanması 

gerektiği yönünde idi. Ayrıca bu yolla her 

yemekten herkesin tatma şansının olacağı 

biçimindeydi. 

Bu arada İhsaniye köylü evsahiplerimizin 

misafirperverliğini unutmak sanırız haksızlık olur. 

Gelen konuklarını cömeritce ağırladılar. 

Yemekten sonra ev sahibi İhsaniye köyün 

den hemşehrilerimizle yaptığımız sohbet doğ- 

rusu ilginçti. 

İhsaniye köyü Kaberdey. Kendileri ile 

birlikte gelenler şimdi üç köy olarak 

yerleşmişler. Bu köyler 1900'lerin başında 

gelmişler. Yani büyük sürgünden sonra. 

Bundan olsa gerekir ki İhsaniye köyüne muhacir 

köy deniyor. İhsaniye köylüleri anadillerinin 

çocuklarınca yeterince bilinmemesinden ve 

konuşulmamasından şikayeitciler. Bunun 

sebebide onlara göre yabancı evlilik, gerçekten 

çok ilginç. Köy Kaberdey ancak çevrede fazla 

Kaberdey köyü olmadığı için Çeçen, Asetin, 

yada Lezgi'lerle evlendiklerini, eğer gelinler 

Kaberdeyce bilmiyorsa yada hemen öğre- 

nemezse çocukların iki dilden mahrum 

kaldıklarını söylüyorlar. Fakat bu durumun 

önceden böyle olmadığını, evvelden aynı evlilik 

koşullarında herkesin dilbildiğini söylüyorlar. 

Sonra aralarında bir tartışma başlıyor. 

— Dil bilmek o kadar önemli değil, önemli 

olan adetleri bilmek ve yaşamaktır diyor birisi. 

Diğeri; 

— Eğer çocuklar dil bilmiyorsa bu bizim 

kusurumuzdur, onlara öğretmeye çalışsak 

öğrenirler deyip, uzun yıllardır şehirde oturan bir 

yakınının şehir ortamında çocuklarına nasıl ana 

dillerin öğrettiğini anlatıyor. Bir diğeride 

— Dil öğretelim. Ama nasıl? Çocuklar 

okulda, işte, televizyonda duydukları dili konu- 

şuyorlar, diyor. 

Sohbetimizde İhsaniye köyünde artık Çer- 
kes düğünü yapılmadığını öğreniyoruz. Sebebi 

ise ilginç ve bu durumdaki köylerin ortak sebebi. 

— Burada oturunca, başka köylerden 

arkadaşlarımız oluyor onlarıda düğünümüze 

toplantımıza çağırmasak ayıp oluyor. Ancak 

çağırıncada bizim düğünlerimizi istismar 

ediyorlar. Bizim birbirimizle olan ilişki biçimimizi, 

birbirimize olan güven ve saygımızı anlamıyor 

ve onu yanlış yorumluyorlar. Bu yüzden biz 

Çerkes düğünlerini kaldırdık diye açıklıyor 

İhsaniye köylü bir hemşehrimiz. 

Bütün köylülerin hemfikir olduğu nokta 

Çerkes'liğin yok olmaya başladığı. Hepsi 

kendince dünü ve bugünü karşılaştırıyor ve 

durumun daha kötüye gittiğini, gün geçtikçe de 

daha da kötüye gideceğini söylüyorlar. Ancak 

bu kötüye gidişin nasıl durdurulacağına gelince 

hekes farklı şeyler söylüyor. Biri 

— Artık çare yok. Böyle yavaş yavaş 

kaybolup gideceğiz, derken, bir diğeri atılıp; 

— Nereye kayboluyoruz kardeşim. Bütün 

dünyanın yeni yeni bulduğu insanlık bizde, biz 

niye kaybolalım, diyor. Bir diğeri de bu konudaki 

çözümünü sunuyor; 

— Aslında İslamın dışına çıktık Çerkeslik yok 

oldu, diyor ve piknik alanındaki insanları gösterip 

— Bak şu kızlara. Hepsinin başı açık ve 

pantolon giyiyorlar, böyle olunca Çerkeslik mi 

kalır? diyor. Tartışmaya katılan biride; 

— Olmaz öyle şey. Çerkes'lik başka 

Müslümanlık başka. Ne yani biz Müslüman 

olmadan önce Çerkes değilmiydik? diyor. 
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İhsaniye köylü hemşehrilerimizden ayrılıp 

başkaları ile sohbet ediyoruz. Herkes pikniğin 

çok iyi olduğunu söylüyor sonrada yukarda 

değinilen eksikleri dile getiriyorlar. 

Bazı gençlerle başladığımız sohbet derne- 

ğin problemlerine geliyor. Gençler Dernekte 

yeterince imkan bulamadıklarını oysa kültürel 

çalışmaların ağırlıkta olması gerektiğini belirtiyor- 

lar. Kendilerinin bu konuda bir çaba gösterip 

göstermediklerini, yada bu konudaki çabalarının 

engellenip engelenmediğini soruyoruz. O 

zaman biraz boyunları bükük bu konuda 

gerçekten fazla çaba göstermediklerini, daha 

çok yönlendirilmeyi beklediklerini, herhangi bir 

girişimlerininde şimdiye kadar engellenmediğini 

söylüyorlar. Gençler dernekte yeterince kitap ve 

dergi bulunmadığını söylüyorlar. Bu konuyu 

ilettiğimiz dernek yönetim kurulu üyesi olan 

Nakıp arkadaşımız, bu konuda ellerinden geleni 

yaptıklarını, Derneklerin çıkardığı bütün yayınları 

aldıklarını ve bunların okunsun diye kütüphane- 

ye konduğunu ancak bunu alanların bir daha 

getirmediğini söylüyor ve ekliyor "İşin kötü yanı 

bu eserlerin yeni baskısı yok ve bu nedenle 

bunların yerine yenilerinin konması mümkün 

değil" Bu arada dernek lokalinde gelir sağlamak 

amaçlı olarak oyun oynanmasına müsade edildi- 

ğini ve buraya rağbetinde fazla olduğunu, diğer 

kısma (kütüphane ve oturma salonu olarak 

kullanılan bölüm) fazla rağbet olmadığını öğreni- 

yoruz. Dernek çalışanları ve bir kısım insan bu 

durumdan şikayetçi. Bu durumun güzel bir 

görüntü oluşturmadığını sırf bu yüzden birçok 

insanın ve ailenin derneğe gelmediğini, aynı 

zamanda dışarıdan gelenlerin bu durumdan 

şikayetci olduklarını, yine bu halin geleneksel 

değerlere ters düştüğünü söylüyorlar. Dernek 

yöneticileri bu olumsuzlukların artık had safhaya 

geldiğini ve gelecek genel kurulda derneğin bu 

şekilde kullanılmasının önleneceğini düşündük- 

lerini söylüyorlar. Ama en ilginç olan lokalin asıl 

müdavimlerinin çoğunluğunun öğretmen olma- 

SI, 

Fakat günün en ilginç sohbeti lise ve 

ortaokul çağındaki grupla yaptığımız sohbetli. 

Anladığımız, bu gençlerin ortak özelliği hepsinin 

kentte doğup büyümüş ve bürokrat ailelerin 

çocukları olmaları idi. Bu gençlerin hiçbiri ana 

dillerini bilmiyordu. Bu konuda ailelerinin kendi- 

lerine yeterli ilgiyi göstermediğini, kendilerinin- 

de konuyu fazla bilmedikleri için ailelerini fazla 

zorlamadıklarını söylüyorlardı. Ancak bu duru- 

mun hoş olmadığını da kabul ediyorlardı. "Ma- 

demki bize Çerkes diyorlar öyleyse bunu bilmek 

gerekir" diyorlardı. İçlerinden Yenal'a iyi bir 

Çerkes'in nasıl olması gerektiğini sorunca" dilini, 

kültürünü, tarihini bilen, bunlara sahip çıkan, 

ama bütün vatandaşlık görevlerinide yapan 

Çerkes iyi bir Çerkes'tir" diyor. Ayrıca Çerkes 

olmaktan gurur duyduğunu söylüyor. Ancak 

ona göre bütün değerler yavaş yavaş yok 

olmakta. Bunun önüne geçmek, sürgünde 

yaşanılan ülkelerde imkansız. Ona göre çözüm 

anavatana dönmek ancak bu yolla soruna "temel 

çözüm" bulunacağını söylüyor. 

Biz bu sohbetlere dalmışken akşam olmuş. 

Herkesin katıldığı düğünden sonra dernek 

başkanı Selahattin Yaraş bir konuşma yapıyor. 

Konuşmasında hatalarının olduğunu, bu hatala- 

rında sadece kendi gayretleri ile giderilmesinin 

güç olduğunu, ancak herkesin elinden geldiğin- 

ce katkıda bulunması gerektiğini söylüvor. 

Ayrıca gelen grup adına ev sahipliği yapan 

İhsaniye köylülerine ve köy muhtarına teşekkür 

ediyor. İhsaniye köyü muhtarıda bu anlamlı ve 

güzel günü yaşama imkanı sağlayan Sivas 

Derneğine ve tüm gelenlere teşekkür edip bu 

tip organizasyonların devamını diliyor. 

Bu karşılıklı iyiniyet dileklerinden sonra 

İhsaniye köylü hemşehrilerimizle vedalaşıp 

ayrılıyoruz Eğ 
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KASEY iWehmei 
    

  

Çoluk-çocuk, genç ihtiyar yüzlerce insanın bir 
araya geldiği Yeleme'de herkes biribirine bu soruyu 
soruyordu. “Bugün bir matem mi? Şenlik mi? 

O çoşkulu, duygulu ve heyecanlı, biraz da 
endişeli topluluğu izlerken ben de düşündüm. Ben 
kendimce bir ad koydum bugüne; "ŞÖLEN" evet, 
evet bugün tam bir şölen var Yeleme'de. Neden mi? 

Yeleme (Başpınar) Antalya'nın Korkuteli 
İlçesinin 42 köyünden biri, ve de Antalya'nın tek 
"Çerkes" köyü. Antalya'ya 94 km. Toros Dağlarının 
zirvesinde 1650 m. yükseklikte bir "Abzax" köyü. 

Yeleme'liler, "Çerkesler'in, Çarlık Rusyası'na 
karşı verdikleri bağımsızlık mücadelesinin kaybe- 
dilmesiyle başlayan büyük sürgünde Kuzey 
Kafkasya'nın şimdiki "Adige Özerk Bölgesi"nin 
"Şehuraç" yöresinden 1888'de yaklaşık 3.000 kişi 
olarak gemiye bindirilmişler. Sürgün yaşamı böyle 
başlamış Yelemeliler'in. Karadenize açılan gemide 
açlık ve hastalıklardan yüzlercesini gömmüşler 
karasulara. Gemilerinin Kıbrıs yakınlarında geçirdiği 
yangın acılarına acı katmış... Nihayet Antalya; Ama 
Antalya'nın ne havasını soluyabiliyorlar, ne de 
suyunu içebiliyorlar. O nedenle çok kalamıyorlar 
Antalya'da. "Thamate"ler yaşayabilecekleri uygun bir 
yer istiyorlar yetkililerden. Türkçeyi bilmediklerinden 
dertlerini anlatmakta zorluk çekiyorlar. "Thamate"ler 
kekik otunun yetiştiği, kar yağan bir yere yerleşmek 
istediklerini anlatabilmek için; bir tutam kekik ile 

Torosların üzerindeki karları işaret etmişler. Sonuçta 
iki yıl sonra 1650 metre yükseklikteki, Torosların 

zirvesinde dağlık, ormanlık, suyu bol "Esma Hanım 

Çiftliği'ne (Yeleme) yerleşmişler. 
Yeleme (Başpınar) Köyü kurulalı 100 yıl oldu. 

3000 kişi olarak Kuzey Kafkasya'dan muhaceret 
yaşamına başlayanların kaçı sağlıklı ulaştı Yeleme'ye 
bilemiyoruz. Ancak bu gün Yeleme nüfusuna kayıtlı, 
özellikle Antalya ve diğer kentlerde 450 hane 
(Yaklaşık 2000 kişi) civarında aile yaşamaktadır. Bu 
sayının yalnızca 50 hanesi (150 kişi civarında) olanı 
köyde yaşamaktadır. 

100 yılın sonunda Yeleme'den çıkıp Antalya'da 
ve çeşitli kentlerde yaşayanları ve de Antalya'daki 
diğer "Adiğe" hemşerileri bir araya getirerek hasret 
gidermek, tanışmak ve eğlenmek amacıyla düzen- 

lendi "Yeleme Pikniği". 

Antalya Kuzey Kafkasya Kültür Derneğinin 
organizasyonunda Yeleme Köyü Muhtarlığının ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen pikniğe, Yeleme 
Köylüleri, Bozova Yukarı Mahalleliler'in yanı sıra 
Dinar'dan, Konya'dan, Bandırma'dan İsparta'dan 
Ankara'dan ve Antalya'da oturmakta olan çok 
sayıdaki hemşerimizin katılımıyla coşkulu bir 
kalabalık oluştu. Sabahın erken saatlerinde özel 
otomobiller ve otobüsler dolusu insanın "Kırkpınar 
Piknik Alanı"na dolmasıyla tam bir bayram havası 
yaşandı. 

Gençlerin açılış düğünleri koyu sohbete dalan 
topluluğun ilgisini çekti. Huvajj Fahri'nin anlamlı ve 
duygulu sunuş konuşmasından sonra geleneklere 
göre söz "Thamate" Tuğ Talat'e bırakıldı. Tuğ 
Talat : "Bugün çok heyecanlı ve muiluyum. 
Sizlere "Adığebze" hitap edemediğim için 
üzgünüm. Bugün bir yandan matem, diğer 
yandan da sevinç günümüzdür. Matemdir 
çünkü biz 102 yıldır atayurdumuzdan ayrı 
yaşıyoruz. Dilimiz, kültürümüz yok oluyor. 
Ancak olaya ben iyimser bakmak istiyo- 
rum. Bugün sevinç günümüz olsun. Bakı- 
nız geçmiş yüzyıllık olumsuzluklara rağ- 
men eksikliklere rağmen ayaktayız, 
tümden yok olmadık, dilimizi, kültürümüzü 
adet ve geleneklerimizi yaşatma isteğinde 
olduğunuzu gözlerinizdeki parıltılar anlaii- 
yor. Belki önceki yıllarda olanaklarımız 
kısıtlı, Atayurdumuz Kuzey Kafkasya ile 
ilişkilerimiz sınırlıydı. Bugün öyle değil 

olanaklarımız var. Atayurdumuz Kuzey 
Kafkasya'dan çokca gelenlerimiz oluyor. 
Bizlerden oraya gidenler hatta azda olsa 
yerleşenler var. Artık Atayurdumuz bizler 
için bilinmeyen, hele anlatıldığı gibi kötü 
bir yerde değil. Özellikle son yıllardaki 
gelişmeler ve değişmeler son derece olum- 
lu yöndedir. Açıkça belirtmem gerekirse 
gençlerimizin "döneriz" "dönelim" gibi 
düşüncelerine önceleri bende karşıydım. 
Biraz hayal olarak görüyordum. Ancak 
bugün gelecekte var olmak istiyorsak 
başka seçeneğimizin olmadığına ben de 

inanıyorum. Ancak dönüş yasal bir 
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çerçeveye olurltulmalı, evvela orasi SİZİ 
bekliyoruz demelidir. Sözlerimi fazla 
uzattığım İçin bağışlayın. Bu güzel 
topluluğun bir araya gelmesine emeği 
geçen, yıllardır bu uğurda özveriyle 
çalışan gençlerimizi kutluyorum. Dernek 
yöneticilerine ve Köy Muhiarlığına teşek- 
kür ediyorum. Güzel yemeklerin pişirildi- 
ğini görüyorum. Orada emeği geçen bacıla- 

rmıza, görevlilere de teşekkür ediyorum. 
Bu güzel "“Piknik'in her yil tekrarlanmasını 
diliyor, hepinize sevgi ve saygılar 
sunuyorum." diyerek sözlerini bitirdi. , 

Gençlerin kısa, coşkulu düğününden sonra 
Huvajj Fahri Köyün genç ve enerjik muhtarı 

Dzibe Zihni'ye söz verdi. Muhtar Köyün 
tarihsel gelişimini anlatarak, topluluğu 
konuk eimekien dolayı köylülerin muilu 
olduğunu belirtti. Yeleme Pikniğinin 
bundan böyle her yıl tekrarlanacağını 
vurguladı. Saygılar sunarak sözlerini 
tamamladı. 

O arada topluluğu dahada duygulandıran bir 
duyuru yaptı Huvajj Fahri. Bu yıl Temmuz ayında 
Yeleme'den beş Bozova Yukarı Mahalleden 
de bir kişi olmak üzere toplam altı kişi Kuzey 
Kafkasya (Adiğe Özerk Bölgesine) gezmeye 
gidiyorlardı. Geziye katılanlar adına "Wuneriwe 
Mürsel"e söz verildi. Wüneriwe M. "Yıllardır 
böyle bir topluluk bir araya gelmedi, o 
nedenle bu günün çok büyük anlamı vardır. 
Son bir aydır yoğun bir çalışma yaparak 
köyümüzün tüm insanlarını buraya 
toplayan, ayrıca yurdun dört biryanındaki 

“Adiğe Hemşerilerimizide" haberdar ederek 
onları buraya davet eden yıllardır 

  

yızda. Aksine yaşadığımız ülke ve 
insanları yararına olacak işlerde en önde 
olmaya özen gösterdik. Bizim herkesin 
imrendiği adei ve geleneklerimizin, engin 
kültürümüzün yek olmaması için eibir- 
iğiyle çalışmalıyız. Kuzey Kafkasya bizim 
atatoprağımızdır. Son yıllarda orada da iyi 
gelişmeler olduğunu duyuyoruz, gideceğiz 
göreceğiz ve gördüklerimizi dönüşümüzde 
size anlatacağız. Bugün Airika'da küçük 
bir kabile farklı bir külürü nedeniyle 
uluslararası kuruluşlarca korumaya 
alınıyor. Geliniz biz de bu engin ve güzel 
kültürümüze sahip çıkalım. Bu konuda 
çalışan Kuzey Kafkas KüHür Derneklerini 
destekleyelim. Hepinize iyi eğlenceler 
diliyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum.” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Kazbek Hayri'nin söylediği güzel şarkılar 
topluluğu kimi zaman burukluğa itti, kimi zaman 
coşkulandırdı. Ardından konuklar adına söz alan 
Meşfeş'ü Nejdet "Kültürümüzün yaşatıl- 
masında sayıca az olmalarına karşın 
Yelemeli arkadaşların çok önemli katkıları 
olmuştur. Bu güzel ve coşkulu topluluğu 
atayurdumuzda görmek dileğiyle, saygılar 
sunarım." dedi. 

Antalya Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 
Başkanı Güner Özdemir "Bu gün sizin coşkulu 
katılımınızla daha bir güzel anlam kazandı pikniğimiz. 
Doğrusu bizler bu kadar geniş bir katılım beklemi- 
yorduk. Bize güç verdiniz, hoşgeldiniz, hepinize 
teşekkür ediyorum. 1967 yılından beri faaliyet 
gösteren derneğimizin bilidiğiniz gibi 12 Eylül 

döneminde faaliyetleri durdurulmuştu. Bu ara 
vermeden sonra derneğimizi yeniden kurarak 

  

özlediğimiz bu güzel 

topluluğu bir araya 
getiren ve bunu 
başaranları içten ve 
yürekten kutluyorum. 

Onları canı gönülden 
destekliyorum. Biz 
"Çerkesler" çeşitli 
nedenlerle atayur- 
dumuz dışında yaşa- 
maya mecbur edildik. 
Muhaceret yaşamın- 
da bizi bağrına ba- 

san yüce Türk Mille- 
ine de burada şük- 
ranlarımı arz edi- 
yorum. Bizler "Çer- 
kes" olarak içinde 
yaşadığımız o hiçbir 
milletin zararına 
çalışmadık, çalışma-       
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Yaptıkları güzel yemeklerle, 
yıldönümünün gerçekleşmesine katkıda bulunan kadınlarımız 

çalışmalara başladık. Eskiden dernek geniş bir 
yelpazeye açılamamanın sıkıntısını çekmişti. Yeni 
çalışma dönemimizde derneğimiz hiçbir ayrım 

gözetmeksizin tüm insanlarımızı kucaklamayı temel 
hedef olarak belirlemiştir. Antalaya'lı değilim ancak 
dernek çalışmaları ve gençlerinizin yakınlığıyla artık 
ben de kendimi Yelemeli sayıyorum. Dünün gençleri 
olan bu arkadaşlarımız özellikle son yirmi yıldır 
bıkmadan, yılmadan kültürümüzün yok olmaması için 
yoğun çaba harcadılar. Kararlı çalışmaları sonuç 
vermiştir. Bu gün buraya toplanan bu coşkulu 
kalabalık bunun eseridir. Bu gençler sizlere layıktır, 
onlarla onur duyabilirsiniz. Bu çalışmalara sizlerinde 
katılması gerekmektedir. Çalışmalarımıza katkısı 
olacak herkese kapımız açıktır. Hepinize teşekkür 
ediyor. Saygılar sunuyorum." diyerek sözlerini 
tamamladı. 

Sabahın erken saatlerinde kurdukları 
kazanlarda: Kavurma, pilav, helva ve ayranı hazır 
etmişlerdi Yeleme'li kadın ve erkek görevliler. 

Geleneklere uygun olarak Gice Niyazi Huaho 
yaparak topluca yemeğe başlandı. Yemeğin 
arkasından Köyün İmamı Czibe İbrahim topluluğa 
güzel bir yemek duası yaptırdı. 

Sıra herkesin topluca katılacağı "Çerkes 
Düğününe" gelmişti. Yapılan düğüne çocuk, genç, 
yaşlı herkes katıldı. Ancak düğün uzun sürmedi. İki- 
üç yıldır yoğun kuraklık çeken Yeleme'ye şiddetli bir 
yağmur yağmaya başladı. Yağmurun durup tekrar 
düğünün kurulacağı umuduyla topluluk epey bekledi 
ancak yağmur izin vermedi. 

Evet "Yeleme Pikniği" doyumsuz bir ortamda 
sona erdi. Topluluk dağılırken bir yaşlının şu sözleri 
duyguları tüm açıklığıyla anlatıyordu sanırım. - Yahu 
biz size biraz kızıyorduk ama, bugünüde 
bize gösterdiniz ya sağ olun. Gerçek 
berekette sizdeymiş. 

Evet "Bugün Bir Şölen" demiştik, yazımızın 
başında. Sizde katılıyormusunuz bugünün güzel bir 
"Kültür Şöleni" olduğuna. 
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KAFDAĞI / HABER EZ 

REYHANLI 

Uzun süredir Reyhanlı'da hemşerilerimiz arasında 
yardımlaşma ve dayanışma, herkesin gönlünce 
verdiği paraların toplanıp, ihtiyacı olanların gıda, ilaç 

yakacak vb. gereksinmelerinin asgari düzeyde 
karşılanması biçiminde sağlandı. Ancak bu çalışma 
oldukça kısırdı. Yardımlaşma ve dayanışmanın 
sürekliliğini sağlamak, kültürümüzü sürdürmek, 
yaşatmak ve kültürümüz ile ilgili faaliyetleri 
Reyhanlı'ya taşımak arzulanıyordu. Sıralanan bütün 
bu faaliyetlerin düzenli ve sürekli olması İçin 
kooperatife dönüşülmek istendi. Çünkü, koo- 
peratifler yasasının birinci maddesine göre; ko- 
operatif, ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını ve 
özellikle meslek ve geçimlerine ait gereksinimlerini 
karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle 
sağlayıp, koruyan değişir ortaklı ve değişir sermayeli 
teşekküldür. 

Kooperatif düşüncesi hemşehrilerimizin katılımı 
ile tartışmaya açıldı. Periodik görüşmeler sonunda 
büyük çoğunluğun kabulü ile 3.3.1988 tarihinde "S.S. 
Bayır Tüketim Kooperatifi" kuruldu. Adını Thamade 
Suphi Dincer'in önerisi ile Bayır Spor'dan alan 
kooperatifin kurucuları; Nam Şenvar, Mehmet Yener, 
Saffet Hatam, Ali Huvaj, Akil Hatuk, Fırat Hızal, Metin 
Alhas'dır. 

Bayır Tüketim Kooperatifi'nin hemşehrilerimize 
yardımlaşma ve dayanışma açısından büyük bir 
dinamik kazandırdığı görülmektedir. Temmuz 1990 
itibarıyla kooperatif -her aileden bir veya birkaç 
kişinin katılımı ile- 82 üyeye ulaşmıştır. Üye katılımları 
hızla devam etmektedir. Reyhanlılı olup, özellikle 
değişik kentlerde yaşayan ve dernekler çevresinde 
aktif faaliyetler sürdüren hemşehrilerimizin koopera- 
tifimize üye olmalarını ve aynı duyarlılığı kooperatifi- 
mize göstermelerini bekliyoruz. Hesap numarası! 
Halk Bankası Reyhanlı Şubesi S.S. Bayır Tüketim 
Kooperatifi No: 66059. Asgari katılım payı en az 
100.000.- TL.'dir. 

Kooperatifimizin kuruluş ve yürütme aşamala- 
rında sonsuz emeklerinden dolayı Mehme Yener'e 
teşekkürü bir borç biliriz. 

Başlangıçtan itibaren Yürütme Kutulu listeleri 
şunlardır; 

3.3.1988 Yönetim Kutulu 

Saffet Hatam 

Mehmet Yener 

Akil Hatuk 

Metin Alhas 

Fırat Hızal 

  

» 

  

  

ĞGONEŞKO SAİM - ŞAGUJ MEHMET 

3.3.1988 Deneme Kurulu 

Nazım Şenvar 
Ali Huvaj 

9.7.1989 Yönetim Kurulu 

Nihat Küplü 

MehmetYener 

Cahit Bageoğlu 
Selçuk Süstenceli 
Nuri S. Hatık 

9.7.1989 Yedek Üyeler 
Osman Blengaps 
Metin Atılgan 
Sadi Yılmaz 

9.7.1989 Denetleme Kurul (Asil) 
Nazım Şenvar 
Nedim Apiş 
Fırat Hızal 

9.7.1989 Denetleme Kurulu (Yedek) 
Metin Alhas 
Sait Bağatur 

16.6.1990 Yönetim Kurulu 

Mehmet Yener 

Şamil Atılgan 
Mahir Yenamuk 

Cahit Bageoğlu 
Akif Açıkel 

16.6.1990 Yedek Üyeler 
Osman Blengaps 
İsmail Apiş 
Fırat Hızal 
Levent Öz 
Metin Alhas 

26.6.1990 Denetleme Kurulu (Asil) 
Nihat Küplü 
Selçuk Süstenceli 
Nuri S. Hatık 

Denetleme Kurulu (Yedek) 
Recep Payalan 
Sadi Yılmaz 
Mehmet Apseyi 
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sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
ÇEÇEN-İNGUŞ Devlet Halk Dansları Toplu- 
luğu BANHAX geçtiğimiz Haziran ayı 
içerisinde folklor gösterileri yapmak üzere 
Türkiye'ye geldi. 46 kişilik dev kadrosuyla, 
Sovyet Devlet Madalyası sahibi ve Kafkas 
Folklorunun başarılı temsilcisi BANHAX 13 
Haziran, 29 Haziran 1990 tarihleri arasında 

Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun ve İzmit/ 
Yarımca'da gösteriler yaparak Türkiye'li 
izileyicilerin yoğun beğenisini kazandı. 

1939 yılında profesyonel olarak kurulmuş 
olan ve halen dünyanın en seçkin foklor 
gruplarından biri olarak kabul edilen ÇEÇEN- 
INGUŞ Devlet Halk Dansları Topluluğu 
BANHAX, 22 yıldır Topa Elimbayev yöneti- 
minde faaliyetlerine devam etmektedir. 

Ankara'da özel bir firmanın davet talebine 
bağlı olarak 18 Mayıs 1990 Tarihli Dışişleri 
Bakanlığı izniyle, 13 Haziran 1990'da 
Türkiye'ye gelen BANHAX ilk olarak 15 
Haziran 1990'da TRT Ankara Televizyonu için 
TRT Arı Stüdyolarında ilk konserini, seçkin bir 
izleyici kitlesine “Gala Gecesi" olarak sundu. 
Televizyonun birinci kanalında yayınlanması 
koşuluyla yapılan bu proğram, TRT yetkilileri- 
nin ifadesine göre Eylül-Ekim aylarında göste- 
rime girecektir. 

16 - 17 Haziran tarihlerinde Çardaklılar 
Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneğinin 
düzenlemesiyle İstanbul seyircisinin önüne 
çıkan BANHAX, Burhan Felek Spor Salonunda 
dört konser verdi. Yoğun katılımın sağlandığı 
bu konserlerde unutulmaz dakikalar yaşadı 
İstanbul seyircisi. 

19 Haziranda İzmir'de, İzmir Kafkas 
Kültür Derneğinin düzenlemesiyle, Fuar Açık 

Hava Tiyatrosunda bir konser veren BANHAX 
burada da yoğun bir ilgiyle karşılandı. 

22 Haziranda ise Sovyetler Birliği Ankara 
Büyükelçiliğinde, yabancı diplomatlar ile 
Türkiye'nin üst düzey yöneticilerinin davet 
edildiği topululuğa bir konser verildi. Bu konser 
aynı zamanda Sovyetler Birliği Ankara 
Büyükelçiliğinin bir kokteyl ile BANHAX 
Topluluğunu, bu konuklara tanıştırma amacı 

da taşıyordu. Özel bir ilgiyle izlenilen bu konser 
konuklara unutulmaz ve heyecanlı anlar 
yaşattı. 

24 Haziranda Samsun'da, Samsun Kafkas 

Kültür Derneği'nin düzenlemesiyle, zamanın 
darlığına rağmen büyük bir kitleye konser 
veren BANHAX Samsun'da izleyenlerin 
gönlünde adeta taht kurdu. 

26 Haziranda yine Çardaklılar Sosyal 
Dayanışma ve Kültür Derneği'nin düzen- 
lemesiyle İzmit'in Yarımca ileçesinde, Açık 
Hava Tiyatrosunda gösteri sunan BANHAX 
burada da umulanın üzerinde bir ilgi ile 
izlendi. 

Son olarak 28 Haziran Tarihinde Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu ile 
Ankara Gençlik Parkı'nda halka açık ücretsiz 

bir gösteri sunan BANHAX, bu organizasyonun 
yetersizliğine rağmen çok başarılı bir konser 
vererek Türkiye turnesini tamamladı. 

BANHAX'ın Türkiye'de bulunduğu süre 
içerisinde Türk Basınının konuk ekibe olan 

ilgisi, Türkiye'de yaşayan tüm Kafkasyalılar 
için gurur sayılmalıdır. 

Basında ilk olarak 2 Haziran Tarihli 

Milliyet'te yer alan haberde "..BANHAX, 
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yaklaşık 150 yıl önce Kuzey Kafkasya'dan 
Türkiye'ye göç eden kardeşleriyle ilk kez 
beraber olacak. " ifadeleri dikkati 
çekmektedir. Ayrıca yine 16 Haziran tarihli 
Milliyet ile 13, 16 ve 28 Haziran Tarihli 
Cumhuriyetlerde çıkan yazı ve resimlerle de 
BANHAX'ın Türkiye gösteri programları, 
kareografik düzenlemesi ve zengin 
repertuarında bulunan oyunlar ile bu 
oyunların özelliklerinden bahsediliyordu. 
Programlarda ÇEÇEN folk şarkılarının 
yanısıra özgün müziğine yer verildiği 
kaydediliyordu. 

15 Haziran tarihli Türkiye Gazetesi, 
BANHAX adına yönetici Topa Elimbayev ve 
gruptan dört sanatçının Kültür Bakanı sayın 
Namık Kemal Zeybek tarafından kabul 
edildiğini bildiriyor ve basında konu adına 
yerini alıyordu. 

16 Haziran tarihli Yeni Asır Gazetesi 
"Sovyetler'den Dans Rüzgarı" başlığı ile geniş 
yer ayırdığı nüshasında yine ",.. Kafkasya'dan 
Türkiye'ye göç eden kardeşleri ile ilk defa 
birlikte olacak.... Topluluk geleneksel ÇEÇEN 
dansları ile çağdaş karcografilerden oluşan 
programlarında hareketli ritmik danslara yer 
veriyor..." diyordu. 

19 Haziran tarihli Sabah Gazetesi 
"ÇEÇENLER BÜYÜLEDİ" başlığı ve final 
savaş dansını yansıtan büyük bir resim 
eşliğinde "... Sovyetler Birliği'nin ÇEÇEN- 
İNGUŞ Özerk Halk Cumhuriyeti'nde 40 yıldan 
beri halk folklorünü sergileyen topluluk, çeşitli 
tarihlerde Amerika, Avrupa ve Uzakdoğuda 
çıktığı türnelerde gösteriler sundu. 
Çalışmalarında halk şarkı ve danslarına dayalı 
geniş bir şov yaratan topluluk..." ifadelerini 
kullanıyordu. 

18 Haziran tarihli Güneş Gazetesi "Rüz- 
gar Dansçıları Türkiye'de" başlığı ve "Duygur- 
sal Bölümler" alt başlığı ile büyük bir resimle 
birinci sayfadan konuya olan ilgisini ortaya 
koyuyor, şu şekilde de yaklaşımını 
gösteriyordu. "Topluluk sahnede gösterdikleri 
yüksek performansla beğeni topladı. ÇEÇEN- 
İNGUŞ oyuncuları, dünya basınında 
haklarında çıkan yazıları anlatırken, özellikle 
İngiliz Başbakanı Margaret Thatcher'in 
"Uçuşan kartalları andırıyorlardı' sözüyle 

övünüyor. Kafkasya Bölgesi halkının günlük 
yaşamından kesitler içeren danslarında, 
sevgisiyle, çoşkusuyla insanlarını anlatan 
ÇEÇEN-İNGUŞ BANHAX Halk Dansları 
Topluluğu dostluğu ve savaşı izleyicilere 
sunuyor. Halk şarkıları ve özel gösterilerle 
çeşitlendirilmiş proğram içinde "Çeçen 

Düğünü", "Dağlıların Oyunu", "Dostluk", 
"Dans Yarışması", “Köylü Gençlerin Eğlencesi" 
gibi bölümler yer alıyor." 

18 Haziran tarihli Foto Spor Gazetesi üç 
güzel resim ve "Kafkas Rüzgarı" başlığı ile 
girdiği yazısında "1939'dan beri faaliyetlerini 
sürdüren Uluslararası Halk Dansları 
Topluluğu, gittiği tüm ülkelerde kültürlerini 
tanıtırken, folk müziğinin eşliğinde yaptıkları 
dansları ve müzikleri sayesinde büyük bir ilgi 
topluyor. .. BANHAX Topluluğu geleneksel 
çalgıları akardiyon eşliğinde coşarken 
izleyenlere adeta soğuk ülkenin sıcak insanları 
dedirtti." 

Basının ortak isimlendirmesiyle Rüzgar 
Gibi Esen ÇEÇEN-İNGUŞ BANHAX Devlet 
Halk Dansları Topluluğu Türkiye çıkart- 
masında unutulmaz izler bırakarak tekrar 
Kafkasya'ya döndü. Türkiye turnesi BANHAX 
yöneticileri (o ve sanatçıları için de unutulmaz 
özellikte oldu. "Türkiye'de yaşayan kardeş- 
lerimizin Anavatanlarına ve oradaki 
kardeşlerine olan sevgi ve özlemlerini sizlerin 
gözlerinizden anlayabiliyoruz." şeklinde 
düşüncelerini aktaran BANHAX Türkiye'de 
bulundukları süre içerisinde, kardeşleri 
tarafından hiç yalnız bırakılmadı. 

Gerçekten, BANHAX'ı burada görmenin 

sevinç gözyaşları, yolcu ederken ayrılık 
gözyaşları Kafkasya'lı insanlarımızın arasın- 
daki kardeşlik duygularının dışavurumunun 
birer biçimiydi sanki. 

BANHAX 1991 yılı mart-nisan aylarında 
tekrar bizimle beraber olmak için söz verdi. 
Onları bekliyor ve başarılarının devamını 
diliyoruz. 

Medet ÖNLÜ 
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Her ikisi de Çerkes olan 
iki yapımcı-yönetmen Ür- 
dün'lü Mohy Guandour ile 
Kabardey Balkar'lı Vla- 
dimir Vorokov 12 Şubat 
1990'da Nalçik'de biraraya 
gelerek sözkonusu proje 
üzerinde ortak çalışmak 
üzere bir ön anlaşma 
belirlediler. Bize ulaşan, 
projenin tanıtımı amacıyla 
yayınlanmış kitapçıkta 
verilen bilgilere göre bu 
filmi ogerçekleşlirirken 
amaçlananlar; 18. - 19. yy. 
Çerkes sosyo-politik tari- 
hine ilişkin ilk tarihsel TV 
yapımı ile bu alanda bir 
adım atmak; bir Çerkes 
ailesinin üç kuşağının 
yaşam öykülerini yansı- 
tarak, 19. yy.'daki trajik 
sürgüne yolaçan tarihsel 
olayları ve sosyal durumu 
açığa çıkarmak; Çerkes 
ulusunun kültürünü oluştu- 
ran geleneklerini tanılımak 
ve bu ulusal özelliklerin bir 
ulusun geleceğini nasıl 
etkilediğini göstermek ... 
şeklinde özetleniyor. 

Filme alınacak olan 
tarihsel dönem Ruslar'ın 
Kafkasya'yı işgalini de içine 
alan 120 yıllık bir süreç. 
Bazı bölümler yaşanmış 
olayların canlandırılma- 
sıyla bazıları da senaryo 
yazarı taralından yaratı- 
larak anlatımı daha çekici 
kılmak üzere tarihsel 
olaylarla birleştirilmesiyle 
oluşturuluyor. Film, üç 
temel karaktere ilişkin, 
biribirinden bağımsız ve 
herbiri 90 dakika süren üç 
bölümden oluşuyor: 

Ahmad'ın öyküsü : 1780- 
1830 arası 

Kazbek'in öyküsü : 1830- 
1870 arası 

  

Nakho'nun 

1870-1910 arası 
öyküsü 

Öyküye, Çerkes ulusunun 
azbilinen tarihi ve kültü- 
rünün ve anayurilarından 
koparılışlarının yorumlan- 
masında bir araç olma 
işlevi yükleniyor. 

Rol alacak sanatçıların 
yerli ve kullanılacak dilin 
Çerkesçe olması doğal ola- 
rak Çerkes toplumu dışına 
seslenme şansını azaltıyor. 
Çekimlere 1991 yılı başla- 
rında Kabardey-Balkar'da 
başlanacak. 

Ürdün'de projeyi destek- 
iİemek amacıyla bir kam- 
panya başlatıldığını ve bir 
komite kurulduğunu kitap- 
çıklan öğreniyoruz. Hedef 
15 Aralık 1990'a kadar 
SSCB dışında, herbiri üç 
video kasetden oluşan 2600 
set satışı. Bu dağılımda 
Türkiye için 500 set satışı 
hedefleniyor. Komite her 
Çerkes'e bu önemli girişimi 
desteklemesi için çağrıda 
bulunuyor. İlgilenen oku- 
yucular için komitenin 
adresini veriyoruz: 

THE KAVKAS COMİTTEE 

P.O. BOX 404 

KHILDA, AMMAN 

JORDAN 

TELEPHONE : (962 6) 834552 

FAX : 834807 

NOT: Bir set - $ 150 
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ANTİK ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE KAD 
ABHAZ TA! 

ABHAZ ANSİKLOPEL 

3 3İHİNİ OLUŞTU 
)İSİ ADI 

    
    

KURULUN ÇAĞRISI 

RMAK İÇİN 
ALTINDA OLUŞTURULAN 

  

5 5 
g 

    

Değerli yurttaşlar ve kardeşler! 
Bin yıllık devlet deneyimi olan 

Abhaz halkı bitmek bilmeyen, kanlı 
Kafkas Savaşları sırasında parça- 
lanmış, halkımızın çoğunluğu 

anavatanlarından koparılmıştır. 
Anavatanlarının kapıları 120 yıldır 
onlara kapalı. Bugün ülkemizde 
radikal değişiklikler olurken, tam 
yetkili devleti yeniden oluşturma 
girişimi halkımızın şu an uğraşmak 
durumunda olduğu bir yığın soruna 
karşın, Abhazya'da başlatılmıştır. 
Kesinlikle inaniyoruz ki politik 
sınırlar bizi ayırmaz. Süreç bize 
yerine getirmemiz için önemli bir 
görev yüklüyor: kültürel ve eko- 
nomik entegrasyonu sağlama 
görevi. "Abhaz Ansiklopedisi"nin 
kutsal birliğimize giden yolda 
önemli bir adım olabileceğini, dra- 
matik tarihi boyunca Abhaz 
halkının biriktirdiği manevi, dini, 
kültürel başarılarını özetleyebile- 
ceğini düşünüyoruz. 

Sohum'da "Abhaz Ansiklope- 
disi" adı altında bir kültür merkezi 
oluşturduk. Bu merkez, azınlıkların 
kültürel mirasının korunması ve 
restorasyonu projesi üzerinde 
çalışan Sovyet-Amerikan Fonu 
"Kültürel Öncelik" ile, kuruluşundan 
bu yana teması sürdürüyor. 

Kültür Merkezi, Abhazya'da ve 

Abhazya dışındaki Abhaz entellek- 

tüellerinin en yetkin temsilcilerini 
ve Abhaz halkına karşı dostça 
duygular taşıyanları faaliyetlerine 
katmayı umuyor. Ekleriyle birlikte 
oniki ciltlik Abhaz Ansiklopedisi'nin 
1995-2000 yılları arasında yayın- 
lanması planlanıyor. Bu yayın antik 
çağlardan bugne Abhazya hakkın- 
da tam bilgi içerecek. Aynı zaman- 
da "Abhaz Veciz (Özlü) sözler 
Ansiklopedisi" ve "Çocuk Ansiklo- 
pedisi" yayına hazırlanacak. 

Kültür Merkezi "Abhaz Ansiklo- 

pedisi"nin değerli üyeleri : Türki- 
ye'den Ö. Begua, M. Tuna, Suri- 
ye'den Ph. Dzatkiar, İngiltere'den 

J. Hluliü, SSCB'den Ph. İsken- 
der'dir. Kuşkusuz üye listemize 
önereceğiniz isimleri kabul etmeye 
hazırız. 

Koşullar gereği Abhaz tarihi ve 
kültürü yeterince araştırılıp, halkın 
bilgisine sunulamamıştır. 

Bizler Abhaz halkının dünya 
kültürüne katkılarını da yadsımak 
eğiliminde değiliz. Umuyoruz ki de- 
ğerli kardeşlerimiz, bu soylu amaç 
bize ilham verecek ve güçlerimizi 
birleştirmemizi sağlayacak. 

Abhaz tarihinin önemli bir bölü- 
mü Türkiye ve diğer Ortadoğu 
ülkeleriyle ilintilidir. Abhazya'nın bu 
ülkelerle temasları bizim cumhuri- 
yetimizde de yeterince bilinmiyor. 
Toplumlarımız arasında bilgi 
alışverişinin arzu edilen ölçüde 
olmadığını hatırlatmaya gerek yok. 
Kültür Merkezi'mizin bünyesinde 
tarih ve diğer branşlarda ve ev- 
rensel işbirliğinde uzman kişilerin 
yaygın bir şekilde mübadelesini 
sağlamayı umuyoruz. Merkez'in fa- 
aliyetleri arasında Abhazya kral- 
lığının antik başkenti Anakopia'da 
evrensel bir Lise gibi önemli bir 
eğitim kurumunun açılması da yer 
aliyor. Bu lisede 13-17 yaş arası, 
Abhazya ve diğer ülkelerden 300 
kadar çocuk öğrenim görecek. 
Okulun masraflarını Kültür Merkezi 

karşılayacak ve gerekli bütün 

Abhaz Tarihi Enstisüsü 

Abhaz Yazarlar Birliği 

Kültür Merkezi “Abhaz Ansiklopedisi" 

Abhaz Ulusal Forumu 

"Aydgilara" 

Abhaz Kültürel Fonu 

“Nartaa" 

Çeviri: ÇETAWN,. 

eğitim araçları ile birlikte kaliteli 
eğitimciler de sağlayacak. 

Kültür Merkezi "Abhaz Ansiklo- 
pedisi” kendini finanse eden bağım- 

sız bir kurum olacaktır. Harcamalar 
sorunu, ticari yatırımların ve koope- 
ratiflerin kârı ile çözümlenecektir. 
Ortak amacımıza yardımcı olmak 
üzere karşılıklı olarak yararlı 
alanlarda ek yatırımlar organizas- 
yonunda desteğinize güvenebile- 
ceğimizi umuyoruz. Firmalardan ve 
bireylerden bağışlar olacağını da 
umuyoruz. 

Bu olayı desteklemek için ilk 
girişimlerden biri Abhaz Peri Masal- 
ları'nın Abhazca, Rusça, İngilizce, 

Almanca olarak orjinal basımıdır. 
Eğer 20.000 nüshanın daıiğıtı- 

mında bize yardımcı olmayı kabul 
ederseniz, kitabın Türkçe yayınını 
da sağlamış olacaksınız. 

Bu proje Sovyet-Amerikan Fonu 
"Kültürel Öncelik" ile birlikte Kültür 
Merkezi "Abhaz Ansiklopedisi" 
tarafından gerçekleştirilecektir. 
Sovyet-Amerikan Fonu İtalya'da 
yayınlanacak olan kitabın baskı ile 
ilgili masraflarını karşalamaya 
hazırdır. Onaylamanız halinde 
"Kültürel Öncelik"e bilgi verirseniz 
müteşekkir olacağız. 

Değerli kardeşlerimiz, halkımı- 
zin yeniden biraraya geleceği günü 
ve o güne giden süreci kısaltacak 
her ileri adımın özlemini duyarak 

kararlarınıza başvuruyoruz. 

ARDZİNBA VLADİSLAV 

SSCB Üst Sovyet Üyesi 
GOGUA ALEXEY 
SSCB Halk Temsilcisi 

JOPUA RUSLAN 

SHAMBA SERGEİ 

ZANTARİA DAUR 
AKHBA İGOR 
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Ruslan Peneşü Batı Almanya'daki Mannheim şehri 
Belediye reisinin davetlisi olarak 12.6.1990 tarihinde 
Mannheim şehrine gelmiştir. Burada kaldığı müddet 
zarfında şehir idareci ve üst düzeydeki kişilerle resmi 
görüşmeler yapmıştır. Geçen yıl Kuban kültürünün başarılı 
sergilenmesinden sonra bu yıl ilkbahar ayında, Mannheim 
REİB müzesinden ethnolojik sanat eserleri Maykop'tada 
başarılı bir şekilde sergilenmişti. Bu serginin hazırlanması 
ve açılmasına Mannheim şehri belediye reisi ve etnografya 
müzesi müdürü de katılmışlardı. Peneşü ile yapılan 
görüşmeler çerçevesinde, iki şehir arasında kültürel 
ilişkilerin geliştirilmesi konularında anlaştılar. Bu ön 
anlaşma çerçevesinde önümüzdeki yıl, Adigey devlet dans 
ve folklor ekibi, başta Mannheim olmak üzere Batı 
Almanyada gösteri yapacaklardır. Ayni zamanda Adıgey 
resamlarının eseri de Mannheim şehrinde sergilenecektir. 
Adıge hemşerilerimizin gözlerini açarak bu gösteri ve 
sergileri kaçırmamalarını şimdiden tavsiye ederiz. Bu 
antlaşma çerçevesinde yine 1992 yılında Adigey devlet 
müzesinde bulunan Adıge kültürünün simgesi olan eserler, 
getirilerek Mannheim'de REİB müzesinde sergilenecektir. 
1993 yılında da Mannheim müzelerinde bulunan grafik ve 
resim Maykop'ta sergilenecektir. Bu kültürel ilişkilerin 
kopmadan karşılıklı olarak yürütüleceğini gerek Peneşü 
gerekse Belediye reisi ve müze müdürü söylemişlerdir. 
Sayın Peneşü burada kaldığı müddet içinde, Adıge 
hemşerilerini unutmamış ve onlarla görüşmeler de yapmak 
nezaketini göstermiş ve bilhassa istemiştir. Bu arzusunu 
gerçekleştirmek arzusuyla Stuttgart çevresinde oturan 
hemşerilerimizle sohbet etmiştir. Ayrıca Bremen derneği- 

  
nin iki ayda bir düzenlediği aile toplantısına 23.6.1990 
tarihinde katılma nezaketini de göstererek hemşerileri- 
mizin sorularına cevap vermiş Adıgey'i anlatmıştır. Anava- 
tana geri dönmek istiyoruz, sizin düşünceniz nedir sorusunu 
şöyle yanıtlamıştır. "Orası sizin vatanınız, bizim olduğu 
kadar. Gönülden buna inananlarınız varsa, orası benim 
vatanım, orada çalışacağım, çalışarak hayatımı kuracağım 
ben de, çocuklarımda Adığe kalacaklar, diyenleriniz varsa 
onlara kapılarımız açıktır. Onlar bizim gözümüz, canımızdır. 
Buyrun gelin. Ev yapmak için, parasız toprak vereceğiz. 
İşlemek ve çalıştırmak için toprak vereceğiz kiraya. Kirası 
çok ucuz, hemde gülünç derecede ucuz toprağın. Ekin biçin, 
hasadınızı isterseniz pazarda isterseniz devlet ofislerine 
satın. Sanaatkarlar gelsin. Yeni değişiklikler ve yenilemeler 
çevçevesinde iş yeri açın. Hem kendinize, hem de vatanınıza 
hemde hemşerilerinize yardım etmiş olursunuz. Sizler için, 
geri gelenlerin bir arada oturarak yaşamlarını kolaylaştır- 
ma amacıyla, yani dönüşcüler için, Adıgey'in en güzel, en 
verimli yerinde resmen toprak ayırdık, taşı diksen, taş 
çıkacak kadar verimli yerden. Buyrun orası sizleri bekliyor. 
Ha şunuda belirtmek isterim: Her yıl Soçi'de fuar 
kuruluyor. Bu yıl Türkiye'den çok firma katıldı. İçlerinde 
Adıge aradım bulamadım. Adıge iş adamları da katılsınlar. 
Görüşelim. yatırım yapsınlar, yardımcı oluruz onlara." 
Alkışlarla sayın Bakan yerini alırken konuşmasıyla herkesin 
moralini düzelimiştir, "bizimde zorda kalınca sarılacağımız, 

bize sahip çıkacak bir devletimiz var da haberimiz yoktu" 
diyerek sevinçten yerlerinde oturamıyorlardı. 

Sayın bakan 23.6.1990 tarihinde Frankfurt'tan 
Anavatana doğru uçakla uğurlanmıştır. 
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& Kaldağı Çalışanlarından Çardaklı Çeçen 
nhemşehrilerimizden Leyla ve Medet Önlü'nün 
3i Mayıs 1990 tarihinde bir kız çocukları 
dünyaya gelmişiir ZALINA FEYZA ismi verilen 

bebeğe sağlıklı ve mutlu yaşam dileriz. 

Balıkesir'i Şapsığ hemşehrilerimizden 
Sönmez ile Konya'lı Abzeh hemşehrilerimizden 
Janset Baykan'ın bir kız çocukları dünyaya 
gelmiştir. LİNA ismi verilen bebeğe sağlıklı 
yaşam dileriz. 

Ankara K.K.K. Derneğinin Halk 
Oyunları, Koro ve Tiyatro gruplarının eski 
elemanlarından "BGĞAŞE" Sevil Uzun ile yine 
derneğimizin Gençlik Kolu eski Başkan ve 
Nartların Sesi gazetesinin ilk sahibi ve Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüten KASEY 

Mehmet Uzun'un 17.7.1990 tarihinde bir erkek 
çocukları dünyaya gelmiştir. ZEFES GUŞAV 
adı verilen bebeğe adıyla uyumlu, sağlıklı bir 
yaşam dileriz. 

DÜĞÜN 

0 Cansız Akile Kemal Yazıcı 16 Haziran 

1990 Cumartesi günü saat 12.30'da Karşıyaka 
nikah sarayında evlenmişlerdir. 

Samsunlu Hemşehrilerimizden Ülküye 
Dirlik ile Yaşar Kale 5 Temmuz 1990 Perşembe 

günü Asarcık Hisariye Köyü'nde evlenmişlerdir. 

Kayserili Hemşehrilerimizden Meried 
Baise Sezgin ile Kuşha Faruk Özden 6-7 
Temmuz 1990'da (Pınarbaşı) Kırkpınar Köyünde 
evlenmişlerdir. 

4 Sermin Kalmuk ve Ahmei Binicioğlu 7 
Temmuz 1990 Cumartesi Saat: 20.30'da 
Karşıyaka (IZMIR) SIR PUB'da evlenmişlerdir. 

ü SIBA Selda Yüksel ve KABBA Feytul 
KAP 7-8 Temmuz 1990'da Esmahanım Köyü 
(Melen) Akçakoca'da evlenmişlerdir. 

Şerelt Hatice Altay ile Baj Kaya 
Şenvar 7 Temmuz 1990'da Reyhanlı'da 
evlenmişlerdir. 

Gü Haiko Sait Bağatur ile Ku'aj Sine Dinçer 
21 Temmuz 1990 tarihinde Reyhanlı'da 
evlenmişlerdir. 

0 Evlenen genç çiftlere mutlu yaşam 
dileriz. 
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TÜRKİYE'Dİ 
i. Şahtamirov Osman (Zumsa), II. Dünya 

savaşında, Urus Martan'dan Yurtdışına çıkmış, 
karısı Zalimat (Beno), oğulları Adlan (1937) ve 
Hüseyin (1941) doğumlu. 

Adresleri: CCCP — YMACCP. 

T. TPO3HMÜ, 

AYXOM — MAPTAH F-H. 

Cc. MAANM DPT, 

YI. NKOJHAH 16, 

XANKYMYPANOB YCAM M. 

2. Ben Ersano kabilesindenim. Şela'da 
yaşıyorum. Eğer kabilemden insanlar varsa, 
akrabalarım olarak onlarla tanışmak ve ilişki 
kurmak istiyorum. Adım Kukuşev Harun. 
Adresim Şöyle: çöçp - yyaccp. 

T. FPO3HHÜ, 
GC. HAAN, 

YA. YUMTENbOKAA 28, ! 
KYKYNEB XIAPOH 

3. Belğato kabilesinden Kuza'yı ve 
yakınlarını arıyoruz. Karısının ismi Zebidat. 
Büyükoğlu Hali (arapça biliyormuş), Hali'nin 
çocukları Aladdin, Abu, Şooru, Şarudin. Kızı 
Nebi. Halen Kuza aile ismiyle anılıyoruz. Adım 
Madaşeva Marjan. Adresim: 

CCCP - UMACCP, 
T. TPO3HMÜ, 

C..AWNHYBERERO , 
Yı. YATLARBA 16, 
MAJANEBA MAPKAH 

4. Djabrail Şayh Momad akrabalarını arıyor. 
Kabile ismi Ts'ontroy. Sagala Nekhah. Çocukları: 

Bişi, Djabrail. Djabrailin çocukları: Baji, Saydi. 
Adres: 

  

CCCP - YMACCP, 

  

YI. PeuyHar 25/A 

IHABPAMIOB NAÜX-MOXBMAJ 

   

5. 1950 yılı sonlarında yurtdışına giden 
Bauddi'yi akrabaları arıyor. Kardeşleri: Âlavdin, 
Ayndi, Daga, Humad. Kızkardeşleri: Fatıma, 
Zala, Duga. Arayan Selmurzayev Leça. Adresim 

şöyle: CCCP - YWAÇCP. 
T, TPO3EHİİ, 
YPYC-MAPTAH-UY 
YI.IEPBOMBİİCKAA 18, 
CENMYP3AEB JEYA 

6. Berdukayev Biberdan bibolat 1914 
yılarında Turkiye'ye gitmiş. Doğduğu köy: Sirca- 
Evla. Anasının adı Tsfokhu imiş. Ada da 

derlermiş. Kabile ismi: Ersano; Berdikan kolu. 
Bibolat'ın kardeşleri Alvi, Aladdin, Uddu, Hamid, 
Mahmud, Acib. Kızkardeşleri: Hava, Naga, 
Coad. (Resimde soldaki kişi) Arayan 
Berdukayev Ramzan. Adres: 

CCCP - UMACCE, 
T. TPOBHHİ, 

UANMACENA P-H, 
GC, CEPHEHb-OPT, 
BEPİYKAFB PAM3AH 

  

Resimde sol 

tarafta 

bulunan kişi. 
Adres: 
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Kafdağı Dergisi Yayın İşleri Müdürlüğüne; 

Çerkes değimi hakkındaki konunun derginizin ilk çıkacak sayısında yayınlanmasını hemşerilerimiz 
arasındaki görüş ayrılığını ortadan kaldırması bakımından önemle rica ederim. 

Saygılarımla. 

İzzet Aydemir 

Araştırmacı-Yazar 

KİMLERE ÇERKES DENİR? 

Çerkes kelimesi einik bir ad değildir. Bu kelime Adige kabileleri için, bazan de bütün Kuzey 
Kafkasyalılar için toplayıcı bir isimdir. 

8 

Nitekim bugün Türkiye'de bütün Kuzey Kafkasyalılar (Çerkes) diye adlandırılırlar. 

Bu görüş yazar Gn. İsmail Berkuk, Barasbi Baytugan vs. yazarlarımız tarafından da aynen 
benimsendiği gibi, Kafkasoloji Uzmanı Prof. G. Magolaşvili tarafından da (Haçlı seferlerinde 
Kafkasyalıların tarihi üzerine) adlı makalede detaylı olarak incelenmiştir.(*) 

(9) Daha fazla bilgi için Birleşik Kafkasya, Münih, No : 1-3, 1954'e bakınız. 

  

Kafdağı Yazı İşleri Müdürlüğüne; 

Kafdağı'nın yayınını 4. yılına özveriyle ve onurla taşıyan tüm Kafdağı Çalışanlarını yürekten 
kutluyorum. 

Engin kültürümüzün kaybolmaması, yaşatılması ve geliştirilmesinde Kafdağı'nın önemli katkıları 
oldu. Daha da olacağına inanıyorum. 

Dar bir kadro ve kıt ekonomik olanaklarla bir derginin beklenini vererek, periyodik olarak yayınını 
sürdürmesinin zorluğunu biliyorum. Bütün bu zorluklara rağmen, farklı yaşlarda, farklı kültür 
düzeylerinde ve farklı sosyal konumları olan insanımıza "Kafdağı"nın ulaştırılmasının gerekliliğine 
inandığımızıda biliyorum. 

Amaç daha iyiye, daha güzele ulaşmak ise; izininizle benimde bir kaç önerim olacak: 

1) Son sayıda da belirttiğiniz gibi, dergi iki ayda bir mutlaka, ama mutlaka aboneye ulaştırılmalıdır. 
Çünkü derginin içeriği kadar zamanında "taze içerikli" ulaşması da çok önemlidir. 

2) Dergi yayınında okuyucu gerçeklerini, okumaya alışkanlığını, ilgisini dikkate almalıdır. Özellikle 
uzun yazılardan kaçınılmalıdır. 

3) Kafdağı tek yayın organımızdır. Zor olmasına karşılık; kültür düzeyleri, yaşları, ilgi alanları ve 
sosyal konumları farklı insanımızın ortaklaşa ilgi duyabileceği bir yayın çizgisi izlemelidir. 

4) Derginin ebatları standartlaştırılmalı ve değiştirilmemelidir. Diğer taraftan sayfa sayısı her 
sayıda biribirine yaklaşık olmalıdır. 

5) İçeriğinde; 

a Kısa "Görüş-Düşünce" yazıları yer almalıdır. 

b) Geçen iki ayda insanımızı direkt ya da dolaylı olarak ilgilendiren Türkiye'de, Kuzey 
Kafkasya'da ve Dünya'da gelişen olayları, dernek çalışmalarını, toplum haberlerini içermelidir. 

  

© KAFDAĞI e 41/42 e HAZİRAN - TEMMUZ 1990 © bGe



  

  

c) Geçmişimize kısa ve öz olarak gerçekçi biçimde ışık tutan "Tarihsel bilgiler", Dünyayı ve 
Kuzey Kafkasya'yı tanıtan "Coğrafik Bilgiler" zaman zaman yer almalıdır. 

d) Moda, desen ve yemek çeşitlerimiz kültürümüzün önemli bir öğesidir. Özelde bayanların 
ilgisini çekerek bu konular için bir köşe oluşturulabilir, yararlıdır. 

e) Çerkeslerde Sosyal Yaşamı içeren, adet ve geleneklerimizdeki uygulamanın içeriğini 

açıklayan yazılar eğitici yönüyle özellikle geçliğimiz için yararlı olacaktır. Bir bölüm ayrılmalıdır. 

i Çocuklarımız ve gençliğimiz geleceğimizdir. Özellikle onların ilgisini çekecek, şiir, öykü, 
fıkra yazıları, kitap tanıtımları, Müzik notaları, desen, resim ve karikatürlere özel bir bölüm ayrılmalıdır. 

Çocuklar ve gençler arasında “Kafdağı" ödüllendirici yarışmalar düzenlemelidir. Bu alandaki yarışmalar 

geleneksel hale getirilmelidir. 

g) Önemli kişileri tanıtan “Kim Kimdir?", Önemli olay ve glişmelerde okuyucuyu bilgilendiren 
"Ne Nedir?" gibi kısa yazılar okuyucunun ilgisini çekecektir. Yer alması yararlı olacaktır. 

nh) Kültürel değerlerimizi içeren resim ve fotoğratların, dergi boyutunda olmak üzere ek 
olarak verilmesi, evleri hem süsleyecek hem de konu yaratacaktır. 

) Anavatan Kuzey Kafkasya ile sürekli ve sağlıklı bir iletişim ağı kurulabilmeli oradaki güncel 
gelişmeleri, değişimleri insanımıza aktarabilmeliyiz. Sağlıklı iletişim karşılıklı olarak olumlu etkileşimide 
beraberinde getirecektir. 

6) Kafdağı Dergisinin bugünkü abone sayısı son derece yetersizdir. Bu durum hepimiz için 
üzücüdür, ayıptır. Özellikle hemşerilerimizin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde"Abone Hedef Sayıları" 
tespit edilerek "Abone Kampanyası" açılmalıdır. Abone konusunda bölgelerde bir veya bir kaç kişiye 
özel olarak görev verilmeli, Derneklerin bu konuda yardımcı olmaları istenmelidir. Önceden belirlenen 
yerlerde bir program dahilinde yapılacak toplantıda "Kafdağı Görevlileri" hem eleştirileri almalı, hemde 
abone yapmalıdır. 

7) Temsilcilik olumlu katkısı olacak bir uygulamadır. Ancak Temsilcinin yükümlülükleri ve 
sorumlulukları olmalıdır. Temsilci, Derginin bölgede hedeflediği abone sayısına ulaşmalıdır. 
Bölgesindeki toplum haberlerini, dernek çalışmalarını aksaksız ve zamanında dergiye ulaştırmalıdır. 
Bölgesindeki insanların en geniş kesimiyle diyalog kurabilen onlarla görüşen, insan ilişkilerinde amaca 
yönelik özverili, olumlu ilişkiler kurabilen kişi olmalıdır. Okumayı yazmayı seven, kişileri okumaya, 
yazmaya özendiren, yayın ve örgütsel deneyimi olan ulaşım, iletişim olanakları olan biri olması büyük 
katkı sağlayacaktır. 

Diyeceksinizki masanın başına oturup güzel önerilerde bulunmak kolay, evet kolay, bende 
katılıyorum. Ancak Toplumumuzun yayına duyduğu gereksinim ve tarihsel sorumluluğumuz diğer 
zorluğu da elbirliğiyle aşmamızı dayatmıştır. 

Kafdağının 4. yayın yılını, aylık yayınlanabilen, 5000 adet aboneye ulaşmış, hatta dağıtımının 
Türkiye'de yapıldığı bir düzeye ulaşmış olarak tamamlaması dileğiyle... Selam ve saygılarımla. 

KASEY Mehmet 

Antalya 
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İki aylık düşün, kültür, sanat ve haber dergisi 

  

  

P.K. 17, EMEK-ANKARA Tel: (9-4) 133 25 50 
      
  

  

ABONE OLMAK İÇİN: 
Herhangi bir PTT Şubesinden, Posta Çeki Havale Kağıdı ile (ücretsiz olarak), KKKD. KAFDAĞI 

DERGİSİ 198669 nolu Posta Çeki Hesabına 25.000.- TL'lık abone bedelini göndermeniz yeterlidir. 

(Lütfen adresinizi tam ve doğru olarak yazmayı unutmayınız.) 
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