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kafdağı 

YAYIN İLKELERİ 
I. Geleneksel Kuzey 

Kafkasya kültürünün der- 
İenmesi, tanıtılması ve 
çağdaş dünya kültürüyle 
uyumlu biçimde geliştiri- 
lerek sürdürülmesi, Kuzey 
Kafkasyalıların kültürel so- 
runlarının ve çözüm yol- 

larının somutlanıp tartışıl- 
ması; böylece demokratik 
bir iletişim ve etkileşim or- 
tamı oluşturularak “kitlede 
bilgi ve kültür birikiminin 

geliştirilmesine yardımcı 
olunması, Kafdağı'nın temel 
amacıdır. Yayımlanacak 
yazılar, esas olarak, bu 
amaca. katkıları 
açısından değerlendirilir. 

2. K.Kafkasyalıların, ge- 
“rek içinde yaşadıkları mü- 
haceret ülkeleri arasın- 
daki,. gerekse Anayurt ile 
mühaceret ülkeleri arasın- 
daki ilişkileri'olumsuz yönde 
etkileyebilecek yazılarla, 
Derneğimizi ve Dergimizi 

çeşitli açılardan risklere 
— sökabilecek yazılar yayım- 

“İanmaz.  . 

3. Yazıların; düzgün, ko- 
lay anlaşılır biçimde açık 
ve okunaklı yazılarak; 
çevirilerin de orijinallerinin 
fotokopileriyle birlikte gön- 
'derilmesi rica olunur. 

A. Yazılardaki görüş. ve : 
düşünceler; aksi 'belirtilme- 
dikçe, imza sahibine Gitiir. 

5. Gelen yazılar, basılsın- 
basılmasın geri verilmez. 

6. Yayımlanan yazılar, 
kaynak gösterilmek koşu- 
luyla aktarılabilir. 
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Değerli Kafdağı Okurları, 

Kafdağı, elinizdeki bu birleşik sayısıyla 4. 

yayın yılını tamamlamış oluyor. 

Dergi çıkarmak değişik amaç ve hedefler için 
sozkonusu olabilir. Kimi dergiler birtakım olay- 
ları duyurmak için, kimileri belirli bir kitlenin 

kimi özlemlerini gidermek için, kimileri başka. 
amaçlarla, kimileri de hitap ettikleri kitlede 
bir bilgi birikimi oluşturulmasına, ya da bi- 
linçlenme çabalarına katkı amacıyla yayın- 
lanabilirler. 

Kafdağı, 1987 yılında; 12 Eylül döneminde 
tüm dernek çalışmalarının durdurulması üzerine, 
çalışmalarına ara vermek zorunda kalan 
derneğimizin yeniden faaliyete geçirilimesi ve 
kitlenin toparlanıp, yeni oluşum ve gelişmeler 
hakkında bilgilendirilmesi, 12 eylül ile yarım 
kalan ulusal-kültürel bilgi birikimi sağlama, bi- 
linç düzeyinin yükseltilmesi, kısaca ulusal - 
kültürel yaşam savaşımının sağlıklı biçimde 
yürütülmesine katkı umutlarıyla yayın yaşamına 
başladı. 

İlk iki yılda Kafdağı'nı sizlere ulaştıran ar- 
kadaşlarımız, daha sonra bu alandaki hizmet 

bayrağını, 1989 yılında şu anda dergiyi 
çıtkarmaya çalışan bizlere teslim ettiler. 

Dergiyi hangi amaçlar doğrultusunda, nasıl 
bir çizgide, nasıl bir anlayış ve yaklaşım 
içerisinde çıkarmak istediğimizi, 25/26. 
sayımızdaki "Üçüncü Yayın Yılına Girerken" 
başlıklı kollektif yazımızla sizlere duyur- 
muştuk. 

Özetle; dergilerin kitlesiyle veya sermaye- 
siyle güçlü ya da güçsüz olabileceğini, Kaf- 
dağı'nın bir dernek yayın organı olması nede- 
niyle, esas olarak kitklesiyle bütünleşip onlarla 
içiçe olmak zorunda olduğunu, bunu sağlaya- 
bildiği ölçüde güçlü bir dergi sayılabileceğini, bu- 
nun için de her anlamda katılımcı bir anlayışı be- 
nimseyeceğimizi belirtmiştik. 

Bu arada hemen her zaman sürüp gelen, daha 
çok maddi, teknik ve kadro anlamındaki sorun- 
ları da dile getirmeye çalışmıştık. 

Şimdi dönüp geçen dört yıla baktığımızda, bu 
sorunların bugün de, belki o sorunlarla birlikte 
yaşamaya alışmış olmak dışında, uygun ve kalıcı 

  

bir çözüme kavuşturulmamış olduğunu, üzülerek 
görüyoruz. 

Katılımcılığı hedeflediğimizi söylemiştik. 
Ne varki bunu, ne dernek özelinde, ne de okuyucu 

ve kitle genelinde gereği gibi sağlayamadığımızı 
belirtmek durumundayız. Her ne kadar dergimi- 
zin 3. yayın yılında, kayıtlı ücretli abone sayısı 
660'a, yazı, şiir vb. biçimde somut olarak katkıda 

bulunanların sayısı 45'e; 4. yayın yılında ise bi- 
raz düşüşle abone sayısı 450'ye, yazar sayısı 40'a 
yükselmişse de, bunları istenilen düzeyde bir 
katılım olarak değerlendiremiyoruz. 

Katılım bu düzeyde kalınca; abone 
sayısındaki sınırlılık, dergiyi maddi açıdan ol- 
dukça güçsüz ve yetersiz durumda bırakmıştır. 
Nitekim, özellikle bu son sayımızda, kağıt baskı 

malzemelerine yapılan zamların de etkisiyle, 
maddi sıkıntımız büyük boyutlara ulaşmış, nere- 
deyse yayın yaşamına son vermeyi bile gündeme 
getirmiştir. 

Bu konuda gerekli olan abone çalışmasını bir . 
türlü başlatamadık. Aslında belki de böyle bir 
çalışmaya, çeşitli toplum kesimlerinden duyarlı 
insanlarımızın, özellikle aydın konumunda ol- 
ması gerekenlerin, hiç değilse abone olarak ve 

abone bularak, kendiliklerinden katılmalarını 

bekledik. Ama, bu konuda başlatılabilecek bir 
çalışmanın başarı şansı, doğal olarak belirli bir 
özlem, sorumluluk duygusu ve bilinç düzeyine 
bağlıdır. Oysa bu konuda karşılaştığımız örnek 

olaylar, malesef oldukça ümit kırıcıdır. O ka- 
darki, elinde, dergimiz ekinde gönderilmiş, (sa- 

dece kendi ad ve adresi dışında) doldurulmuş 
Posta Çeki havale kağıdı bulunduğu halde ve 
PTT de evinin veya işyerinin 100 - 200 m. ci- 
varında olduğu halde, üstelik abone bedelinin 

önemli bir meblağ olmadığını belirttiği, bunu ko- 
laylıkla ödeyebilecek durumda olduğu halde, 
PTT'ye gidip bu parâyı yatırmaya üşenerek, bizi 
gördüğünde "yatıramadım" yakınmasında bulu- 
nan okurlarımızla az karşılaşmıyoruz. Böyle 
okurlara ne demeli, lütfen sizler takdir edin. 

Dağıtım ve dergilerin elinize geçmemesi, cn 
çok yakınılan ve eleştirilen konulardan biri. Ama 
bu aynı zamanda, en az çözüm önerilen konuların 
da başında yer alıyor. 

Taahhütlü gönderilmesi önerildi. Sorun, bu 
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olla önemli ölçüde çözülebilir. Ancak, bunun için 

PTT'ye ödenecek miktar, neredeyse dergi basım 

giderine yaklaşıyor. Mevcut abone sayısı ile der- 

ginin basımını yetişiiremezken, ona yakın bir 

bedel gerektiren bu çözümün ekonomik olmadığı 

açıktır. 

Ankara, İstanbul gibi belirli büyük merkez- 
lerde elden dağıtılması önerildi. Bir yandan der- 
ginin yazı işlerini takip edecek ve yayınını 
sağlayacak cleman bulamazken, bir de elden 

dağıtım organizasyonları için gerekli kadroyu 
nereden bulacağız. Ne yazıkki, diğer dernekler- 
den de dergiye sahip çıkmak , bu tür sorunların 
çözümüne yardımcı olmak isteyen bir talep ve 
öneri çıkmadı. Bir - iki küçük deneme de olumlu 
sonuç vermedi. 

Derginin zamanında yayımlanamaması ise en 
yoğun eleştiri alan konu idi. Dergicilik, nereden 
bakılırsa bakılsın, esas olarak profesyonelce 
çalışmayı gerektiren çileli bir uğraşıdır. Siz ne 
kadar amatör bir ruhla, hevesle çalışırsanız 
çalışınız, iş yaptığınız kişiler; matbaacısı, dizgi- 

cisi, kağıtçısı, mücelliti... bu işi, ticari kurallar 

çerçevesinde yapan profesyonel insanlardır. İster 
istemez siz de bu kurallara uymak zorundasınız. 
Dolayısıyla iş yaptığınız herkesle ciddi ticari 
anlaşmalar yapmalı, işinizi zamanında teslim 

edebilmeli, ödemelerinizi zamanında yapa- 

bilmeli ve işinizi zamanında isteyebilmelisiniz. 
Aksi takdirde en küçük bir gecikmeniz, geometrik 
diziyle artmış olarak, çok daha büyük gecikme- 
ler biçiminde size geri döner. Aboneleriniz üşenir 

de, yakınlarındaki PTT merkezine abone bedeli- 
ni yatırmaya gitmezlerse, siz de ödemelerinizi 
geciktirmek zorunda kalırsınız. 

Gecikmenin bir başka nedeni de, gerek yetkin- 
lik açısından, gerekse sayıca yeterli ve sürekli 
bir kadronun oluşturulamamasından kaynak- 
lanıyor. Kafdağı'nı yayınlama görevini üstlen- 
diğimizden bu yana, dergide görev almış görünen 
insan sayısı; 3. yayın yılında 14, 4.yayın yılında 
17 kişiye ulaşmış görünmekle birlikte, bu kişiler 
hep aynı kişiler olmamış, sürekli olarak 

değişmişlerdir. İki yıldan bu yana değişmeden 
işleri yürütenler, aynı 3 - 5 kişiden ibaret 

kalmıştır. 

Böyle olunca da, henüz belirli bir yetkinlik 
düzeyine ulaşamamış olanlar, doğal olarak 
üretken olamamakta, nisbeten yetkinleşmiş in- 
sanlar da, yazı yazmak gibi somut kültürel 

çabalar dışındaki işlerle uğraşmak zorunda kala- 
rak verimsizleştirmektedirler. Bu durum da, der- 
giyi, açıkça sıkıntıya sokmakta ve gecikmelere 

yol açabilmektedir. 

Öte yandan, dergimiz aynı zamandâ bir kitle 
iletişim aracı olma işlevi görsün, bu anlamda ha- 
bercilik yapsın istedik. Ne varki, her yerde olup 
biten haberleri, bizim kendi olanaklarımızla 

duyup öğrenip yazıp yayımlamamızın mümkün 
olmadığı açıktır. Bunun için geçen yıl denemeye 
çalıştığımız gönüllü muhabirlik uygulaması bek- 
İediğimiz olumlu sonucu vermedi. Daha doğrusu, 
konuyu gereği gibi örgütleyemedik. Her abonenin, 
aynı zamanda doğal muhabir, her Kafkas Kültür 
Derneği'nin, aynı zamanda Kafdağı'nın doğal sa- 
hibi ve sorumlusu olması gerektiği düşüncesinden 
hareketle, çeşitli yörelerde olup biten kültürel ve 
.toplumsal içerikli olayları, haberleri dernekle- 
rimizin ve okuyucularımızın iletmesini bekledik. 
Ne varki, gerek okuyucularımız gerekse dernek- 
İerimizin, sadece sıradan birer okuyucu veya izle- 
yici olmak dışında, olaya sahip çıkmamaları, 
gereken önemi vermemeleri nedeniyle dergi, iste- 
nilen düzeyde bir kitle iletişim aracı olamadı, 
kitlesiyle tam bir bütünleşeme sağlayamadı. 

Son iki yıl içerisinde, dergide salt sanat ve bi- 

lim kaygıları yerine kitlenin daha kolay okuyup 
anlayabileceği bir yazı ve yayın düzeyi tuturul- 
maya çalışıldı. İstenildi ki, bu yayın sürecinde 
halkımızın arasından yeni yetenekler çıksın. 
İsteyen herkes üretebildiği her türlü ürünle; 
derlemeyle, görüş, düşünüş ve öneriyle, hatta 
eleştiri ve istekleriyle kafdağı'nda yer alabil- 
sin. Ama beklentilerin gerçekleştiğini söylemek 
malesef mümkün değil. Dahası; önceki 
dönemlerde kafkas kültürüne ilişkin çalışma- 

larda şu veya bu ölçüde yer almış insanlarımızın 
birçoğu da belirgin bir umursamazlık, bir suskun- 
luk, bir üretimsizlik, hatta belki de sessiz bir 
ayak direme tutumu içinde göründüler. 

Bütün bunlar ise, doğal olarak, derginin hem 
yazı ve kültürel ürün olarak, hem de diğer 
yönetsel ve teknik konularda birkaç kişinin 
sırtında kalmasına neden olmdu. Dergi çalışan- 
ları ise, profesyonel olmadıkları gibi, bir mili- 

tan kadro olma iddiasında da olmamışlardır. 
Hiçbirimiz, hiç bir zaman, "herkes ayak direse 
de, kimse sahip çıkmasa da biz bu dergiyi 
çıkaracağız" anlayışıyla hareket etmedik. Genel 
olarak; "dergi derneğin dergisidir. Toplumun ulu- 
sal - kültürel sorunlarını işlemektedir. Çok olum- 
suz tutumlara girilmezse, kitle buna sahip çıkar. 

Kitle ile bütünleştiği ölçüde de güçlenir ve etkili 
bir işlev kazanır." anlayışıyla hareket etmeye 
çalıştık. 

Öte yandan, dergimizin son iki yılı, dünyada, 
özellikle de Anavatan'da hızlı değişimlerin 
yaşandığı bir döneme raslamıştır. Bu değişimleri 
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yakından izlemek ve zamanında duyurmak bir 
yana, olayların hızlı akışı içinde sürüklenip 

kaldığımızı söylemek daha doğru olur. 

Bütün bu yetersizliklere ve olumsuzluklara 
karşın, derginin yararsız veya etkisiz olduğu da 
söylenemez. Tersine toplumumuzda olumlu bir 
hareketlenme sağladığı da bir gerçektir. Bunda, 
Özellikle Anayurt gezi izlenimlerinin ve her ne 
kadar zamanında olamasa da Anayurda ilişkin 

haberlerin büyük etkisi olduğu söylenebilir. 

Son yıl içerisinde derneklerimizde görülen 
yayın patlamasında da Kafdağı'nın yadsınama- 
yacak bir payı 
pay, biri olumlu, diğeri olumsuz olmak üzere iki 
yönlü olarak değerlendirilebilir. 

Derneklerimizin çıkardıkları bülten türü bu 
yayın organları izlenip yakından incelendiğinde, . 

bunların hemen hepsinin içerik, konu başlıkları, 

dızayn ve mizanpaj olarak Kafdağı'na önemli 
ölçüde benzedikleri görülmektedir. Kafdağı'nın 
birçok olumlu özellikleriyle, bu derneklerde 
çalışan genç arkadaşları etkileyip özendirdiği 
söylenebilir.Yayın yaşamına devam etmesi ha- 
linde, bunların, ileride daha da yetkinleşerek 

Kafdağı'na yansıması beklenebilir. 

Kafdağı'nın sözkonusu yayın patlamasına 
etki eden olumsuz yanı ise, dergimizin Za- 
manında çıkarılamamış olmasıdır. Kafdağı za- 
manında çıkamayınca, özellikle gençlerimiz, 
yörelerinde haber tatmini sağlamak için Kaf- 
dağı'nın boşluğunu doldurmaya, belki de ona re- 
kabet etmeye yönelmişlerdir. Kısacası oOKaf- 
dağı'nın, kimi olumsuz özellikleriyle bile olumlu 
etkiler oluşturabildiğini söylemek mümkündür. 
Ankara dışındaki Kafkas Kültür Dernekleri'nde 
başlayan bu yeni ve genç yayın organlarına; Kaf- 
dağı Yayın Kurulu olarak içtenlikle başarılar di- 

liyoruz 

Bu arada, yaptığımız anketlerde çoğu kişinin 
"kaldırılsın" dediği KAFDAĞI/ÇOCUK- 
bölümünün sevindirici bir kazanımından özel- 
likle sözetmek istiyoruz: Reyhanlı'dan BIJ Mus- 
tafa ve ADIĞE/ÇOCUK Dergisi... Tebrikler genç 
kardeşimiz. Seni Kafdağı'nda görmekten her za- 
man mutluluk ve gurur duyacağız. Ve senden 
yarınlarda, daha büyük başarılar bekliyoruz. 

Değerli Okuyucu, 

Buraya kadar yazdıklarımızla size hep 
yakındığımızın, karamsarlık dolu tablolar 

çizdiğimizin farkındayız. Okuyucunun bir 
ağlama duvarı olmadığının da bilincindeyiz. 
Ama ta baştan beri benimsediğimiz bir ilkemiz 

. . ? 

olduğu inancındayız. Bizce bu 

vardı: Daima katılımlara açık olmak ve pay- 
laşmak. İşte bu son beraberliğimizde de bu 
çerçevede biraz derileşmek istedik. 

Hemen beliriclim ki, amaç, salt bir dergi 
çıkarmak olursa, bunu başarmak o kadar da Zor 
olmaz. Biraz birikimi olan ve konu üzerinde 
yoğunlaşabilen herhangi: bir-iki kişi, kendi 
çabalarıyla ve sempatik ilişkileriyle, konusu 
Kafkas Kültürü ve ona ilişkin sorunlar olan böyle 
bir dergiyi rahatlıkla ve şimdikinden daha az 
kusurlu olarak çıkarabilir. 

Ancak bir kültür derneğinin yayın organı ola- 
rak amacımız, sadece bir dergi çıkarmaktan iba- 
ret değildi. Aynı zamanda demokratik bir 
çalışma geleneği oluşturarak süreç içinde, konuya 

ilgi duyan insanlarımızın hem sayıca artmasına, 
hem de nitelik olarak yetkinleşmelerine 
yardımcı olmayı da amaçladık. Bunun, bugün 
gözle görülür biçimde sağlandığı belki iddia ecdi- 
lemeyebilir ama, her halde bu konuda hiçbir şey 
yapılmamış olduğu da söylenemez. İnanıyoruz ki 
Kafdağı'nda birkaç ay görev almış arka- 
daşlarımızın birçoğunda, gelecekte böyle bir der- 
giyi kendi başlarına örgütleyebilecek, yada 
böyle bir çalışmada rahatlıkla görev ve sorumlu- 
luk alabilecek bir birikim ve ilgi oluşmuştur. 

Sözü daha fazla uzatmadan dördüncü yayın 
yılının ardından, hataları ve sevaplarıyla Kaf- 
dağı'nı, tarihin ve okuyucuların takdirlerine 

bırakmak ve biraz da geleceğe bakmak istiyoruz. 

Kafdağı bundan sonra nasıl çıkar, çıkarsa bu 

sorunları nasıl aşar ? 

Her şeyden önce, değişen dünya koşulları 
çerçevesinde gerek tümüyle toplum, gerek toplu- 
mun günümüzdeki tek temsilcileri konumundaki 
derneklerimiz, gerekse Kafdağı olarak gerçekten 
bir "Yeniden Yapılanma"ya ihtiyacımız olduğu 
kanısındayız. Herkesi bu konuda düşünmeye, s0- 
rumluluk duymaya ve katılıma çağırıyoruz. 

Konuyu Kafdağı özelinde cic almak gerekirse; 
öncelikle Kafdağı, varlığının temel dayanağını 
somut olarak belirlemelidir. Yani bu dergi.sadece 
Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ne mi 
aittir? Yoksa tüm Çerkeslere ve onların temsilci- 
leri olması gereken tüm Kafkas Kültür Dernekle- 
rine mi? Bizce dergi, her ne kadar yasal açıdan 
Ankara Kuzey Kakasya Kültür Derneği'ne ait 
görünüyorsa da, gerek işlediği konular, gerekse 
hitabettiği kitle ve amaçları açısından tüm 

Çerkeslerin ve onların temsilcileri olarak da tüm 

derneklerimizin dergisi olarak algılanmalıdır. 
Böyle algılandığı takdirde Kafdağı'nın bütün so- 
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runları kolaylıkla çözüme kavuşturulabilecektir. 

Örneğin bu takdirde; bütün derneklerimiz ken- 
di faaliyet alanları içerisinde belirli sayıda 
abone sağlayacaklardır. Yöredeki olay ve haber- 
leri, yazı, derleme vb. ürünler açısından yöresel 

katkıları planlamak ve düzenli biçimde 
yürütmek üzere yereli komiteler görevlendire- 
bileceklerdir. Bu komiteler, sanki o yörenin ge- 
reksinmesi kadar sayıda Kafdağı'nı, o yörede 
oluşturuyormuş gibi bir anlayışla çalışabile- 
ceklerdir. Böylece merkez yayın kurulu ile koor- 
dineli olarak, hem daha etkili ve kaliteli bir 

dergi oluşturulabilecek, hem bu işle uğraşan daha 

çok sayıda eleman giderek daha çok yetkin- 
leşecek, hem de Kafdağı daha çok okuyucunun 

eline zamanında ulaştırılabilecektir. Böylece, 
abone sayılarının artmasına bağlı olarak ekono- 
mik sorunlar da kolaylıkla aşılabillecek, hatta 

belki asgari ölçülerde de olsa, tam veya yarı pro- 
fesyonel biçimde personel bile çalıştırıla- 

bilecektir. 

Gerçekten, Türkiye'de 30'a yakın Kafkas 
Kültür Derneği'nin var olduğu düşünülürse, her 
derneğin kendi yöresel potansiyeline göre(örneğin 
Kayseri 200, Antalya 100 vb.. gibi) belirli bir 
abone sayısını garanti etmesi ve bu abonelere 
derginin dağıtımını üstlenmesi bile, salt bu 
düzeydeki bir destek bile, tek başına, hem dergi- 
nin ekonomik sorunlarını 
çözebilecek, hem merkez yayın kurulunu rahat- 
latarak verimli çalışma olanağı sağlayacak, 
hem de hemşehrilerimizin yörelerindeki dernek- 
ler çevresinde yoğunlaşıp bütünleşmelerine 
yardımcı olabilecektir. 

Bundan sonra geriye kalan, merkezdeki, tek- 

nik düzeydeki yapısal o sorunlar kolaylıkla 
aşılabilecektir. 

Bunun için Kafdağı, Genel Kurul, Danışma Ku- 
rulu ve Yayın Kurulu olmak üzere üç ana organ 
halinde örgütlenebilir. 

Kafdağı Genel Kurulu, her Kafkas Kültür 
Derneği'nin birer temsilcisinden, Danışma Kurulu 
ve Yayın Kurulu üyelerinden oluşabilir. Bu kurul, 

yılda 3 - 4 kez bir araya gelerek, derginin yayın 
politikası, yayın ilkeleri, periyodu, konularının 
belirlenmesi, genel işbölümü, (gerektiğinde telif 
hakları) ve genci denetimi gibi görevleri 
yürütebilir. Gerekirse, yazıları hazırlama, der- 

leme-araştırma-inceleme çalışmaları yapmak 

üzere dernekleri veya kişileri görevlendirebilir. 

Danışma Kurulu, konusunda belirli uzmanlığı 

ya da yetkinliği olan kişilerden; yazar, çizer ve 

büyük ölçüde 

araştırmacılardan, Genel Kurulca oluşturulan en 
fazla 15 kişilik bir Kurul olabilir. Bu Kurul, 
doğal olarak yazı, inceleme ve araştırma an- 
lamında katkıda bulunabileceği gibi, dergide 
yayımlanacak yazıların bilgisel doğruluğunun, 
dil ve biçimsel yeterliliğinin denetlenmesi, 
çekişmeli konuların çözüme kavuşturulması vb. 

gibi konularda da Yayın Kurulu'na yardımcı ve 
destek olabilir. 

Yayın Kurulu ise derginin asıl yükünü çekecek 
olan kuruldur. Yayın Kurulu da iki ali komite ha- 
linde örgütlenmeye çalışılmalıdır. 

, Birinci alt komite, yazı ve kültür ürünü 

üretilmesi, araştırma - inceleme konularının be- 
lirlenmesi, yazı ve araştırmaların sipariş edil- 

mesi, izlenmesi, yazıların toplanması, incelen- 
mesi, yayımlanmasına karar verilmesi ve yayına 
hazırlanması gibi daha çok içerikle ilgili konu- 
İarda çalışmalı, çekişmeli konuları Danışma Ku- 

rTulu'na götürmelidir. 

İkinci alt komite ise, derginin idari, mali ve 
teknik konularını; dizgiden dağıtımına kadarki 
işleri üstlenmelidir. 

Bu tür bir yapı içerisinde çok daha yetkin bir 
Kafdağı; hatta biri uzun, diğeri daha kısa peri- 
yodlu ve değişik işlevli iki periyodik yayın or- 
ganı dahi çıkarabileceğine inanıyoruz. Ayrıca bu 
yapıyı oluşturabilecek potansiyelin var olduğuna 
inancımızı da belirtmek isteriz. 

Ayrıca böyle bir yapının, Derneklerimizin 
işbölümü ve işbirliği olanaklarını arttırabi- 
leceğini, giderek bir çatı altında birleşebilme- 
lerine yardımcı olacağını da kabul etmek gerekir. 

Dördüncü yayın yılının bitiminde, hem doğal 
bir nöbet değişimi çerçevesinde, hem de yeni Der- 

nek Yönetim Kurulu'na karar vermede kolaylık 
sağlama esprisi içerisinde, Kafdağı'ndaki 
görevimizi devrederken, yukarıda değinilen 

“ böyle bir yapı, bu yapı içerisinde çok daha yetkin 
bir Kafdağı umut ve beklentilerimizle, yeni 
yayın döneminde görev alacak arkadaşlarımıza 
içten başarı dileklerimizi; ayrıca bugüne kadar 
gerek yazı, görüş, öneri, dilek ve eleştirilerini 

ileterek, gerek abone bularak ve gerekse sadece 
abone olarak bir biçimde bize destek ve katkı 

sağlayan değerli okuyucularımıza içten 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Saygılarımızla... 

kafdağı 

Yayın Kurulu 

  

Ikaftdlafğı - 43/48 - Ağustos 90 / Ocak9ı 
 



  

  
  

  

      
  

      

Biz, Muhaceret (insanları), Üstü Çizilmiş 
olanlar'a ne demeli şair İsmet Özel'in şu 
dizesine karşılık : "Biz şehir çocukları, üstü 
çizilmiş olanlar” 

İnsanoğlu gariptir. Günlerce düşünür, 
kendisiyle tartışır fakat usunu kemiren so- 
runlara bir ad koyamaz. Hiç ummadığı 
anda bir kelime, bir söz ya da dize 
ürpermesine neden olur. İşte yukarıda 
alıntısını aktardığımız dize, doyasıya bir 
ürperti verdi bana.. Ürpertim "şehir 
çocuğu" olmamdan değil kuşkusuz, "ÜSTÜ 
ÇİZİLMİŞ OLANLAR"dan biri olmamdan. 

Önce şehir çocuklarını düşündüm uzun 
uzun, belki onlara acımayla bakabilirdim. 
Bakamadım. Nedeni basit. Daha kötü du- 
'rumda olmak, yani "üstü" daha kalın bir 
çizgi ile çizilmiş olmak. Geçmiş - Günümüz - 
Gelecek ve gün geçtikçe kalınlaşan 
çizgiler, yani YOKOLUŞ! PARÇA PARÇA 
dağılmaktan kaynaklanan, dünyanın 45 
ülkesinde "üstü çizilen". yokoluş...Benliksiz, 
kimliksiz, direnci olmayan (daha doğrusu 
kırılan) milyonlarca yokoluş... Yaşamın (in- 
sanca yaşamın) temel gereksiniminden yok- 
sun kalan halkım. Karnını doyurmanın, 
içinde yaşadıkları koşulları "kader" gibi 
örmenin çizelgesinde bocalayan zavallı 

Palkım, yani, ben, yani "biz, muhaceret in- 
sanları, ÜSTÜ ÇİZİLMİŞ OLANLAR....!" 

Önce emperyalist emellerin sofrasında 
garnitür olan... sonra da çöplüklerde fo- 
silleşme yolunda önemli adımlar atmış olan 
"Biz muhaceret insanları, üstü çizilmiş olan- 
ar", 

Güzel olan hiçbir şey müdafaa edile- 
mez" diyor Valerie. Bundanmıdır acaba bi- 
zim yokoluşumuz! Benim insanımı Valerie'mi 
aldattı yoksa! Kuzey Kafkasyalı olma onu- 
runu bundan dolayı mı terketti dersiniz, 

  

  

Ş'EOGUE Zafer 
      

dünya halklarının “insanca yaşama" 
savaşımını uzaktan seyredişi bundan mıdır 
benim halkımın! Çağdaş yaşama temel ola- 
cak güzellikler, tarih, dil, gelenek.. bundan 
mı terkediliyor? 

Kuşkusuz hiçbir şey olduğu gibi kalamaz. 
Her şey değişmek zorundadır ve bu doğa 
yasasıdır. Valerie'ye karşı çıkmak "doğa 
yasası"na karşı çıkmak da değildir ve ben 
diyorum ki, GÜZEL OLAN HER ŞEY, DAHA 
DA GÜZELLEŞTİRİLEREK KORUNABİLİR. 
Yeterki insanoğlu istesin. Benim insanım 
üstündeki çizgiyi silsin. Olanca gücüyle di- 
rensin benim insanım. İnsanca yaşamın an- 
İamını sorgulasın. Özbenliğini korumasını, di- 
lini korumasını ve daha iyi yaşam 
koşullarının kurgulanabileceği ortamları ara- 
masını bilsin...! 

Görecektir o zaman hiç de zor bir iş ol- 
madığını, yılgınlığı, tepkisizliği silmenin... hiç 

e zor olmadığını. Bir bütün olarak, daya- 
nışma içinde ne büyük onurlu mücadelelerin 
ortaya çıkışını görecektir benim insa- 
nım. Yeterki; 

Ben insanım 
ben Kuzey Kafkasyalıyım 

ve ben insanca yaşamak 
istiyorum. 

demesini bilsin. 
Uzunyayla bozkırında nasırlaşan ellerine 

bakıp her bir çizgiye sorsun kendini. 
Arap çöllerinde sıcakta bunalıp akan 

terin herbir damlasına sorsun kendini! | 
Milyonların kol gezdiği şehir yaşamında 

yalnız kalışının nedenini sorsun beyin merke- 
zine... Bütün cevaplar her an gözümüzün 
önünde, yeterki biz bakmasını bilelim ve 
"BİZ MUHACERET İNSANLARI, ÜSTÜ 
ÇİZİLMİŞ OLANLAR" OLMAYALIM... g 
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İnsanlar arasında iletişim ve anlaşma 
araçlarından en önemlisi "dil" dir. "Dil" i 
olmayan bir ulus düşünülemez. Çerkesler: 

“Dilsiz ulus ölüdür.”, "Dili olmayanların ulusu 
da olmaz." derler. Bir ulus kendine özgü 
kültürel değerleri, gelenek ve görenekleri "dil" 
aracılığıyla yeni kuşaklara aktarır. "Dil" i yok 
olan bir halkın tarih sahnesinden silinmesi 
kaçınılmazdır. Tarihte dili, kültürü ve 
vatanıyla bağlantısı yok edilerek, asimile olup 
tarih sahnesinden silinen birçok ulus vardır. 

Tarih sahnesinden silinmemek için 
geçmişte yıllarca mücadele eden Kuzey Kaf- 
kasya halklarının (ki, Türkiye'de Çerkes genel 
adıyla tanınmaktadırlar), anavatan dışında 
yaşayan kesimlerinde gün geçtikçe 
yoğunlaşan "anadilin yok oluşu" sorunu 
yaşanmaktadır. Anadilin yok oluşu ile birlikte 
kültürel değerler, gelenek ve görenekler yok 
.olmakta, giderek bir halkın tümüyle asimilas- 
yonu gündeme gelmektedir. Özellikle iletişim 
teknolojisinin köylere kadar girmesi, hızlı 
kentleşme, dağınık yerleşim, eğitim vb. gibi 
doğal etmenlerin yanısıra 2932 sayılı yasayla 
getirilen engeller, ülkemizde "anadilin yok 
oluşu" sürecini hızlandırmışlır. Bu sorunun 
diğer önemli bir nedeni de hiç kuşkusuz 
halkın , özellikle de aydınların bu konudaki 
dirençsizliği ve duyarsızlığıdır. 

Anavatan dışında çeşitli ülkelerde yaşayan 
Çerkeslerin anadilleri yok oluş sürecinde 
iken, K.Kalkasya'da yaşayanların da, 
dışarıdakiler kadar olmasa da, "anadil'e 
ilişkin birtakım sorunları gözlenmektedir. 

Çerkeslerde dil sorununa girmeden önce, 
bir dilin varlığını sürdürebilmesi ve gelişmesi 
için gerekli olan şartlara değinmek istiyoruz. 

Anadilin Varlığını Sürdürme 
ve Gelişme Koşulları 

. Dillerin varlıklarını sürdürebilmeleri, 
gelişmeleri için gerekli şartlar bilimsel olarak 
şu şekilde açıklanmaktadır: 

Ii. Bir dil o dilin konuşulduğu bir dil 
bölgesine sahip olmalıdır. 
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2. Bu dil bölgesi sağlam bir ekonomik 
temele sahip olmalıdır. 

3. Dil, çalışma gününün ve yaşamın tüm 
alanlarında kullanılmalıdır. 

4. Yazı dili oluşturulmalıdır. 

5. Dil, kitle haberleşme araçlarında kul- 
lanılmalıdır. 

Bu açıklamaya göre K.Kafkasya ve diğer 
ülkelerde yaşayan Çerkeslerin dil sorunlarını 
irdeleyecek olursak şunları söyleyebilirz:; 

Çerkeslerde Anadil Sorunu 

1) K.Kalkasya'da Çerkes dili (veya dilleri), 
Çerkeslerin yoğun olarak yaşadıkları 
bölgelerde hem okullarda öğretim dili olarak 
okutulmakta, hem de yaşamın tüm alan- 
larında kullanılmaktadır. Rusca devletin 
resmi dilidir ve halk Rus dilini de kullanmak- 
tadır. Çerkes özerk yönetim birimlerinde ve 
çoğunluğunu Çerkeslerin oluşturduğu 
bölgelerde çerkesçe okutulması ve okunması 
zorunludur. Bu nedenle yeni kuşaklar 
zorunlu olarak kendi anadillerini 
öğrenmektedirler. Kendilerine yetebilen bir 
ekonomik yapıya da sahiptirler. Fakat gerekli 
yapı değişikliklerine gilmedikleri sürece mev- 
cut ekonomik sistem ihtiyaçları 
karşılamakta zorlanacaktır. Şüphesiz ekono- 
mik yapı değişikliği, beraberinde birçok sosyal 
değişimi de getirecektir. Nisbeten kapalı ve 
kendine yeten ekonomik yapının değişmesi, 
pazar ilişkilerine geçiş, "dil'de de bazı 
değişiklikleri getirecektir. İnsanlar kendilerine 
ekonomik bir yarar sağlamayan Çerkesçe 
yerine İngilizce, Rusca v.b dilleri öğrenmeye 
ağırlık verecek, dolayısıyla bugüne kadar 
ekonomik bir temel bulan anadil bir-iki kuşak 
sonra kendiliğinden yok olacaktır. Çünkü dil'e 
hayat veren ekonomik yapı ve pazar ilişkileri 
egemen dillerin lehine işleyecektir. Kuşkusuz 
burada nüfus çok önemli bir etmendir. 
Pazarda arz ve talebi belirleyen nüfus oranı, 
konuşulan ve gerekli olan dili de belirleyecek- 
tir. Sovyetlerde meydana gelen ekonomik yapı 
değişikliklerine kadar devletin ekonomik 
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işen dil ve kültüre ilişisin 
lan böyle pazar kurallarına 

t Kuşkusuz bu durum, 

bugünkü nülus yapısı dikkate alındığında 
Çerkeslerin oldukça aleyhinedir. Yakın bir 
gelecekte anadilin yok oluş sorunu 
yaşanmasa dahi, uzak bir gelecekte "yok oluş 
sorunu" ciddi olarak gündeme gelebilecektir. 

2) K.Kalkasya dışında Çerkeslerin 
yaşadıkları diğer ülkelerde dilin konuşulduğu 
toplu bölgeler yok denecek kadar azdır. 
Örneğin Türkiye'd de Uzunyayla, bir ölçüde 
Düzce dışında toplu yaşanılan ve dilin 
olarak konuşulduğu bir bölgeye raslamak 

g 

göre şekillenecektir. 1 

mümkün değildir. Bu bölgelerde de sağlam : 
bir ekonomik yapı olmadığından, kentlere 
hızlı göçler olmakta, bölge nülusu sürekli 
azalmaktadır. Ayrıca yazılı eğitime 
dönüştürme olanağı bulunmayan Çerkes dil- 
leri, yoğun yaşanılan bu bölgelerde dahi hızlı 

. bir şekilde asimile olmaktadır. K.Kalkasya 
dışında hiç bir ülkede Çerkes dili bir bölgeye 
ve sağlam ekonomik temele sahip değildir. 

3) Çerkesçe K.Kafkasya'da köy tipi yerleşim 
birimlerinde (ki köyler 500 - 1500 hanelidir) 
çalışma gününün, yaşamın tüm alanlarında 
sürekli, kentlerde ise kısmen kullanılmasına 
karşın, diğer ülkelerde yaşamın ancak çok az 

bir kesiminde ve birçok yabancı kelime 
karıştırılarak kullanılmaktadır. Genellikle 
günlük yaşamda Arapca, Türkçe vb. kul- 
lanılmaktadır. Çünkü ihtiyaçlar ancak böyle 
karşılanabilmektedir. Bu dillerin bir ekono- 
mik temeli vardır ve egemen dil olarak 
varlıklarını hissettirmektedirler. Kuşkusuz 
sürekli kullanılmayan bir dil de zaman içinde 
yok olacaktır. 

4) 80 yılı geçkin bir süredir yazılı hale ge- 
türilerek yaşamın her alanında kullanılan 
Çerkes dili K.Kafkasya'da "edebiyat, tiyatro, 
müzik ve okul eğitiminde" kullanılarak 
kurumlaşmıştır. Kendi diliyle eğitimin ve 
kendi devletine sahip çıkmanın bir sonucu 
olarak çerkes dilleriyle yapıtlar veren birçok 
sanatçı yetişmiştir. Dilin yazılı hale getirilme- 
sinden bu yana yığınla sözlü kültür ürünleri 
derlenmiş ve yeni kuşaklara aktarılmıştır. 

5) K.Kalkasya dışında anadiliyle okuma- 
yazma bilenlerin sayısı nüfusa oranla çok 
azdır. Özellikle ülkemizde anadil konusunda 
getirilen yasaklar okuma-yazma olanaklarını 
yokeimişlir. Örneğin Kafkas kültürünü ya- 
şatmak amacıyla kurulan derneklerde Çer- 
kesçe okuma-yazma kursları açmak, yasal 

olarak, mümkün değildir. Yazıya dökülmeyen 
bir dilin sadece evde konuşulmasıyla (ki bir 

tamı * 

çok nedenler yüzünden bu da, ancak kısmi 
olarak yapabilmektedir) varlığını sürdüre- 
bilmesi ve gelişmesi mümkün olabilir mi ? 

o K.Kalkasya dışında sadece Ürdün ve 
israil'de çerkesler kendi anadilleriylie öğrenim 
görebilmektedirler. Öğrenim hakları olmasına 
karşın oralarda da dilin konuşulma oranı 
düşüktür. Çünkü o ülkelerde de dilin ekono- 
mik bir temeli yoktur. Dilin günlük ekonomik 
yaşamda bir işlevi yoktur. Okuma- -yazmayı 
bilmesine karşın konuşamayan insanlara ras- 
lamak mümkündür. 

6) Radyo-TV., gazete vb. gibi kitle 
haberleşme araçlarında çerkes dillerini kul- 
lanma olanakları K.Kafkasya'da belirli sistem- 
İere ve yasal güvencelere bağlanmıştır. Her 
.gün belirlenen sürelerde TV. ve radyolardan 
anadille programlar yayınlanmakta, günlük 
gazeteler çıkarılmaktadır, Diğer ülkelerde ise 
anadili kitle haberleşme araçlarında kul- 
lanma olanağı yoktur. 

Yaptığımız bu değerlendirmeden Çerkes 
halkının K.Kalkasya'da anadilinin yok oluş 
sorunu Olmayacağı gibi bir izlenim 
çıkmaktadır. Kuşkusuz bir-iki kuşak için bu 
sözkonusu olmayabilir. Fakat uzun vadede bu 
nülus yapısı değişmediği, yeni bir siyasal. 
yapılanmaya gidilmediği takdirde orada da 
ciddi bir asimilasyon sorunu yaşanabile- 
cektir. Özellikle, uygulanmaya konulan ekon- 
omik ve siyasal sistem dilde ve kültürel 
yapıda ciddi asimilasyon zorunlarını gündeme 
getirebilir. Şu anda dahi Çerkes dilinin 
varlığını sürdürebilmesi ve gelişmesi için her 
türü eğilim olanakları olmasına karşın 
yazışma ve konuşmalarda oldukça sık Rusca, 
Balkarca kelimelere raslanmaktadır. Yabancı 
kelime kullanma oranı Radyo, TV.. ve gazete- 
lerde daha da çoktur. Çerkes dili ala nında 
eğilim veren kurumların ve dilbilimcile rin 
olduğu bir ülkede yabâncı kelimeler yerine 
Çerkesçe kelimeler üretilmesi çok zor olmasa 
gerektir. 

Ayrıca aralarında çok az şive farklılıkları 
olan dillerin birleştirilmemesi de bir sorun- 
dur. Örneğin; (Abazin-Abhaz), (Abzax- 
Bijedığhu-Çaberdey-Şapsığh), (Çeçen-İnguşl), 
(Diguron-Yiron) ve bazı Dağıstan şiveleri 
arasındaki farklılıkların giderilmemesi nede- 
niyle ileride bu dillerin hemen herbirinin, 
özellikle de nisbeten daha az nülus taralından 
konuşulan dillerin, yok oluş sorunları ortaya 
çıkabilecektir. 

Özellikle her şeyin parayla ölçüldüğü ser- 
best piyasa sistemine geçildiği bir ortamda, dil 
ve külürün gelişmesi de bir ekonomik pazar 
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Yukarıda 

ortadan 

erler daha 

sorunuyla birlikte ele alınacaktır. 
sözü edilen şive 
kaldırılmasıyla anadille yazilan es 
çok alıcı-pazar bulacak, dolayısıyla satış 

ALLLANMILAL ARALAR 

olduğu sürece de O 
çoğalacaklır. 

Çerkeslerde anadil sorunu konusunda 
sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: 

1.- K.Kafkasya'da anadilin yaşaması ve 
gelişmesi için var olan tüm eğitsel, yasal 
imkanlar yelerince kullanılamamaktadır. 

Anadili Çerkesçe olan bir kimse "etki ala 
nını" kendi ekonomik ve manevi çıkarlarına 
zararlı olacak şekilde sınırlandırmamak için 
(Adığece-Rusça olmak üzere) çilt dilliliğe 
muhtaçtır. Şayet genelde devletin resmi dili 
olan Ruscanın etki alanı büyür, Çerkescenin 
geçerlilik ve etki alanı bilinçli ve sistemli bir 
şekilde geliştirilmezse toplum giderek tek dile 
kayacaklır. Bu nedenle aydınlara, politi- 
kacılara, eğitimcilere, yazar ve yayıncılara... 
çok görevler düşmektedir. Eldeki tüm olanak- 
lar sonuna kadar kullanılmalı, Çerkesçenin 
önündeki engeller kaldırıl-malıdır. Örneğin 
şive farklılıkları kaldırılarak tek dilli bir top- 
lum oluşturma çabaları yoğunlaştırıl-malıdır. 
K.Kalkasya'da Çerkes diline ilişkin sorunları 
çözebilecek güçte bir ulusal bilinç ve potan- 
siyelin olduğuna inanıyoruz. 

2.- Diğer ülkelerde anadili sorunu çok 
ciddi boyutlardadır. Özellikle Türkiye'de ana- 
dil hızlı bir şekilde yok olmaktadır. Gerekli 
tedbirler alınmadığı takdirde 50 yılda anadi- 
lini konuşabilen çok kişi kalmayacaktır. Evet 
acı gerçek budur. Her türlü yasal engel 
kaldırılsa dahi dilin ve dolayısıyla halkın yok 
oluşunu kimse önleyemez. Çünkü çerkes dili 
nin varlığını sürdürebilmesi ve gelişmesi için 
gerekli olan şartlar yoktur. Anayurt 
K.Kafkasya dışında Çerkesçe, bir dil 
bölgesine, sağlam bir ekonomik temele sahip 
değildir. Peki bu şartlarda bu dil nasıl 
varlığını sürdürebilir ? Bu konuda neler 
yapılmalıdır ? Anadilin yaşatılması için bir 
umut ışığı var mıdır ? 

alanda yapıtlar 

ö 

Anadilin Varlığını Sürdürebilmesi 

Için Öneriler 

Anadilin yaşatılması, kültürel varlığın 
sürdürülmesi her şeyden önce bir ulusal 
bilinç sorunudur. Sağlam bilince sahip 
olmayan bir kişi için bunların bir değeri yok- 
tur. Bu bilince sahip olup da şartlar nedeniyle 
anadilini öğrenememiş, istekli insanlar da 
vardır. Gerek kişi gerekse toplumsal düzeyde, 
bu sorunun çözümü konusunda yapabi- 

ceği 1iZ 
5 
a 

bazı şeylerin olduğu kanısındayım. 

nayuri K.Kalkasya dışında Çerkes 
halkının varlığını sürdürebilmesi uzak bir 
gelecekte kesinlikle sözkonusu değildir. So- 
runun radikal ulusal çözümü Anavalana 
dönmektir. Orada kendi Lopraklarında ege- 
menliğini ilan elmiş, Birleşik K.Kalkasya 
Halkları Federasyonu şeklindeki bir devlet 
örgütlenmesi içerisinde varlığını sürdürmesi 
siyasal bir çözümdür. . 

2. Siyasal çözümlere uzun bir gelecekte 
ulaşabileceğimiz düşünülürse, o zamana 
kadar dilin yok olmaması için gerekli çabalar 

da sarfedilmelidir. Örneğin evlerde Çerkesce 
okuma-yazma öğrenebiliriz. Dili bilen büyük- 
lerimizi zorlayarak sürekli anadille konuş- 
nalarinı sağlayabiliriz. İmkanlar ölçüsünde 
yaz aylarında çocuklarımızı Kafkasya'ya gön- 
dererek orada dil kurslarından geçirebiliriz. 

3. Bülün Kalkas Kültür Dernekleri dil 
öğrenme kampanyası açabilir, dil yasağının 
kaldırılması konusunda girişimlerde bulunab- 
ilirler. 

4. Türkçe - Çerkesçe bir sözlük hazırlanıp 
yayınlanabilir. 

5. K.Kalkasya'daki dilbilimcileri davet edi- 
lerek seri konferanslar verdirilebilinir. 

6. Gençlik gruplarının turistik gezileri 
sağlanabilir. Bu gezilerde dil öğrenmeye 
ağırlık verilebilir. 

7. K.Kalkasya ile mektuplaşmalar yoğun- 
laştırılabilir. 

8. Sadece dil öğrenmeye yönelik geziler ter- 
üp edilebilir. K.Kalkasya'daki yatılı okullar- 
dan, yaz aylarında yararlanmak suretiyle bu 
gezilerin ekonomik maliyeti ve külleti 
azaltılabilir. g 

Çerkes dilinin yok olmaması için 
K.Kalkasya'da ve dışında yaşayan halka 
.büyük görevler düşmektedir. Her iki kesimin 
yapabilecekleri katkılar vardır. Sorun bir 
halkın yok oluş sorunudur, tarih sahnesin- 
den silinmesi sorunudur. Dolayısıyla her iki 
kesimi de ilgilendirmektedir. Çerkes dil ve 
kültürü evrensel dünya kültürünün bir 
parçası olması nedeniyle, "dilin yok oluşz 
sorunu" tüm uluslararası kültür kurumlarını 
da ilgilendirmektedir. Çerkes dilinin yok 
olmasını istemeyen duyarlı insanlar, bir araya 
gelerek, bu ciddi sorunun çözümü konusunda 
kısa ve uzun vadeli planlar yapmalı, güçlerini 
birleştirmelidirler. Gerekli tedbirler alınmadığı 
takdirde, Çerkes halkı bir tarih olmaya, 
kazılarda anılmaya mahkümdur. 
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Çağımızın ortaya koyduğu 
değişimler; bize gözle görünür 
bir biçimde, halkımızın geç- 
miş yılarda çözemediği ve 
şimdi de önünde duran 
sorunları yanında, bugünleri- 
mizin dağ gibi yükselttiği 
sorunları da ayrı bir yakla- 
şımla ele alma, düşünme, 
üzerinde daha açık ve özgür 
bir biçimde konuşma olanağı 
veriyor. Yaşanltımıza kültürü- 
müze ilişkin olarak, geride 
bıraktığımız yıllarda - yüzyıl- 
larda kaybettiğimiz şeyleri 
yeniden yerine 
bazılarını (hepsini yeniden 
kazanmamız mümkün olma- 
sa bile) arayıp bulmamız, 
kararlılıkla, akıllılıkla, geri- 
leme olmadan büyük işleri 
yapma, sorunları çözümleme 
olanağımız var oldu. 

Kaybettiklerimizden veya 
yapamadıklarımızdan biri 
olan ve kalbimi sızlatan bir 
şeyden sözedeceğim. Fakat 
açıkça belli olduğu gibi dili 
yaşatan, gelişmesine katkıda 
bulunan halktır. Dil insanı 
yetiştirir, eğilir, dünyasını 
genişletir. Dil toplumun giy- 
sisi, karakteri, zenginliğidir. 
Halkın güzelliklerini, anla- 
yışını dil açığa çıkarır. O 
küçüklükten itibaren artarak 
gelişir. "NI" ( < Anne), "TI" (> 

Baba), "NAN" (-Anne |!) 
"TYAT" (zBaba!, Babamız), 
"PSI"(sSu), "HALIĞHU"(ZEK- 
mek) diye başlar, dünyayı ve 
yaşamı gözler önüne serer. 
İnsanların içine girerek anla- 
maya çalışır. İnsanlara, 
yaşayanlara, iş yapanlara 
arkadaş olur. Başka bir dilde 
de bu sözünü ettiğim 
sözcükleri söylemek müm- 
kündür. Başka halkların dil- 
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koymak,. 

KHUNUJJ Mihemed 

  

Dilbilim Asistanı 
  

leri de kendilerine güzei gelir. 
Onlar da bu söylediğimiz 
şeyleri anlamlandırırlar. Fa- 
kat onlar başka sözdür. 
Başka seslerden oluşur. 

Bak bir dinleyiverin bu 
sözcüklerden çıkan sesleri: 
"Psı" (zsuj), "Pse" (-canj, 
"Psıxho"(sırmak,çay), "Ghojı" 
(sarı), "şxhuant'e"(yeşil), 
"ptlıjı"(skırmızı), "Ş'utleğhu- 
nığh"(ssevgi, aşk) ve başka- 
ları...Doğrusu yalnız başına 
bir ses değil bunlar, can 
taşıyor gibiler. "voda"(zsul), 
"reka"(zırmak), "duşa"(canl), 

"pole"(starla) "zelenıy” (yeşil), 
"Iyobov"(aşk, sevgi) bunlar 
da güzel sözdür. Bu, dili 
bulan ve konuşan insanlar 
için değerlidir. Fakat bunlar 
bizim için başka dilden(rusça) 
sözcüklerdir. Halkın değer 
biçemeden koruyup, arttıra- 
rak taşıdığı büyük bir 
mülktür. Dolayısıyla bu 
sözcükler başka bir halkın 
yarattığı bir dildir. 

Değişik dillerin içindeki 
birkaç sözcüğün söyleniş 
biçimi, sesleri, ifade ettiği 
şeyler birbirine yakın olabil- 
mektedir. Böyle oluşunu da 
bilmek mümkün değil. Halk- 
lar biribirleriyle ilişki kura- 
rak, yiyecek, giyecek ve bir- 
takım şeyleri değiştirerek 
birinin sözcüğü diğerine 
geçebilmektedir. İşte aşağı- 
daki örnek bunu bize 
gösteriyor. İngiliz dilindeki 
"cipsi" sözcüğü ile Adığe dilin- 
deki "şıpsı" anlam bakı- 
mından birbirine yakındır. 
Söyleniş biçimi de birbirine 

benzemektedir. İkisi de bir 
yiyeceği ifade etmektedir. 
İngilizce sözcüğün anlamı 
pişmiş patatestir. Berikinin 
anlamını söylemek gerekmez. 
Her Adığe onu iyi bilir. 
İngilizler "cipsi" dediklerinde 
bu sözcüğün anlamını iyi 
bilirler. Fakat bizim “şıpsı"- 
den çıkardığımız anlamın 
başka bir yiyecek olmadığını, 
onun bizim kültürden 
olduğunu, Adığelerin sevdiği 
şey olduğunu herkes anlıyor. 
Şıpsı'nın tadı: sarımsak ve 
kişniş kokusuyla birlikte, 
sımsıcak mamırsa'yla ve 
tavuk eti yanında olduğu 
zaman-nasıl iştahımızı kabar- 
tr.. Ama bu söylenen şeylerin 
hepsini bizim anladığımız gibi - 
başka bir halkın anlamasını 
beklemek yersizdir. 

Dolayısıyla yukarıdaki ör- 
nekte söylemek istediğim, 
herkes için açıkça ortadadır: 
Her halk kendi başına, kendi 
yaşamında katettiği yolu kut- 
sal sayarak, koruyarak, değer 
vererek bir dile sahip 
olmuştur. O dili yaşatan halk 
gibi, dilinin de ayrı bir ismi 
olmuştur. O halk o dille 
dünyada tanınmaktadır. 

Dilimizin ismi Adığece'dir. 
Adığe dili Adığeleri dünyada 
yaşayan insanların bir kolu 
yapmıştır. 

Bizim için büyük bir anlamı 
olan dili, canımızın, yaşamı- 
mızın bir parçasını koruma, 
geliştirme, öğrenme, kul- 
lanma konusunda nasıl dav- 
ranıyoruz ? Bu çok büyük bir 
sorudur. Bu büyük sorunun 
cevabını vermek de kolay 
değil. Öyle olsa bile bu soru- 
nun cevabına bugün ihtiya- 

Bu makale, Maykop'da yayınlanmakta olan "Sosyalist ADIĞEY" gazetesinin 29 Eylül 1990 tarihli 
sayısiın-da yayımlanmış olup, DZEPŞ Kimmer tarafından türkçeye çevrilmiştir. 
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cımız var. Bütün Adığelerin 
birbirine daha yakın olması, 
kaynaşması için dilimizin 
korunması, geliştirilmesi ve 
kullanılması için çalışmaları 

gerekiyor. 

Ne zaman dilimizin geçmişi 
hakkında konuşursak, geç- 
miş yüzyıllarda halkımızın 
yazı dili olmadı diyoruz. Onu 
başlangıç noktası kabul ediyo 
ruz. Evet gerçekien böyle 
yapıyoruz, bunun bize büyük 
ulusal zararı oluyor. Bu 
zararın büyüklüğünü anlat- 
mak da kolay değil. Fakat 
yazı dilimiz, kitaplarımız, 
kültürümüz için eğitim 
görmüş insanlarımız uğraş- 
madılar denemez. NEGUMA 
Şora da, BIRSEY Wumar da 
başka birçok kişi de o iş için 
büyük emek sarlettiler. 
"Okumanın, yazmanın, kita- 
bın arkasına düşeceğimiz 
zamanlar bizim için de gele- 
cektir." Adığelerin övünç 
kaynağı olan büyük insan 
NEGUME Şora, bu ilginç ve 
anlamlı sözleriyle umutlarını, 
kalbini sızlatan gecikmiş bek- 
lentilerini bize ulaştırdı. Evet, 
onun dediği zaman bizim için 
geldi. Fakat o gelince işimiz 
nasıl oldu ? Dilimizin var olan 
olanaklarını yeterince kullana 
bildik mi ? Hayır, izlememiz 
gereken yolu terkettik. Hatalı 
dönüşümleri hep birlikte- 
gerçekleştirdik. Konuşma dili- 
miz, konuşma sanalını içeren 
dilimiz, ilginç, sağlam ve 
oludkça kullanışlı idi. Onu, 
yazı dilinin yazım ölçülerine, 
kuralarına uydurmanın, can- 
lılığını tatlılığını kaybettirme- 
nin peşine düştük. En fazla 
“gücümüzü harcadığımız nok- 
ta, dilimizin kurallarını Rus- 
caya benzeterek düzenle mek, 
anlamak ve öğrenmek oldu. 
Onun bize getirdiği 'yararlar' 
işte gözümüzün önünde. 

Soyisimlerimizin, isimlerimi 
zin, yer isimlerinin, işyeri 
isimlerinin ve okul isimlerinin 
başına bilinen şey geldi. 
  

Adığe dilini 
"Şşhaguaşe"ye rusca "Belaya" 
diyoruz. Soyisimlerini rusca 
yazarken Adığe dilinin 
özelliklerini ortadan kaldırı- 
oruz. Sözgelimi, "GUNIJJ" 
KUNNUJEV oluyor. Soyismini 
(Koşhable, Şewcenhable, 
Krasnodar bölgelerinde) "ov" 
veya "ev" ekleyerek yazıyoruz. 
Diğerlerini söylediğimiz 
şekilde Rusçada da yazıyoruz 
(Daha çok Texhutamıguay ve 
Tewuçuej bölgelerinde). Geniş 
yollardan gelerek ülkemizin 
sınırlarına yetişince tabela- 
larda "Adığeyskaya Avtonom- 
naya Oblast" (sAdığe Özerk 
Bölgesi)(1) yazısı görülmek- 
tedir (Lebape ve Labinskiy 
tarafından gelirken). Oysa bu 
yazı, önce Adığecesi yazıldık- 
tan sonra yazılsa neden 
olmaz, anlamıyorum. Aülğe- 
lerin kendilerinin verdikleri 
değişik yer ve şehir isimleri 
var: "Beloreçensk — Şıthale", 
"Vust Labinsk -Lebape", 
"Labinsk -Çetwun", "Moskva- . 
-Mezkuw" ve diğerleri. Sta- 
nitsa Dondukovske'nin Adığe- 
ce ismi vardı: Hacemiıgohabi. 
Adığeler çoğunlukla Krasno- 
dar'ı da bugüne dek "Çeleç'e" 
(<Yenişehir) ismiyle anıyor. 

"Armavir"(—Yermelıhabi). 

Bunları değiştirmek gere- 
kiyor diye aklıma getirmiyo- 
rum. Fakat benim sözetliğim 
başka: Onları Adığece olduk- 
ları halde söylemezsek, yaz- 
mazsak, kullanmazsak kendi 
kendimize dilimizin kuyusu- 
nun suyunu kuruturuz. Bir 
sözcük bile kaybolsa dilimi- 
zin gücü azalacak, değilse 
arlmayacaklır. Onların Rus- 
ca olan isimleri kâlacak, 
onları değiştirmeye gerek yok. 
Fakat biz Adığeler onları 
özgün adlarıyla söylemeli, 
yazmalıyız. Bunun kimseye 
zararı da olmaz. Söylemez- 
sek, yazımazsak, unutursak o 
zaman dilimize büyük zarar 
vermiş oluruz. Şimdi biz 
bakıp dururken elimizden 

bildim bileli çıkanları, kaybolanları bizden 
sonra yetişenler hiç bulamaz- 
lar, ellerine geçiremezler. 
Ülkemizde birçok demiryolu 
istasyonu var, (Koşhable, 
Dondukovske, Cace, Mıye- 
guape, Şıncıye ve diğerleri). 
Fakat onların hiçbirinde 
adığece yazı yok. Bunları 
Ülke halkının dilinde 
söylemek o kadar zor bir iş 
midir, ne var bunda. Onların 
isimlerini o dille yazmaktan, 
gelen geçenin bunu 
görmesinden daha doğru ne 
olabilir.Bunları düşünmemiz, 
o sorunları, “bizim, bizden 
sonra gelecek nesiller için 
çözmemiz konusunu geçiş- 
üriyoruz. 

Adığecenin okunması, 
öğrenilmesi, konuşulması - 
diğer halklardan olup da dili- 
mizi öğrenmek isteyenler 
dahil - konusunda nok- 
sanımız çok. Çokça okul 
(küçükler ve büyükler için) 
açabilme gücüne eriştiği- 
mizden bu yana yazı 
biçimimizi sık sık değiştirdik. 
Değiştirme daha iyiye 
götlürmüşse, dile daha uygun 
yazı biçimi elde etmişsek iyi, 
fakat tam tersi daha da 
ağırlaştırdık. İlk önce arap 
harllerini seçtik, düzenledik. 
Onunla bir müddet okuttuk. , 
Sonra ondan vazgeçerek latin 
alfabesine yöneldik. Onunla 
da başka bir grubu okuttuk, 
bir kültür oluşturduk, 
oldukça iyi bir edebiyatımız 
oldu. Fakat o bizi tatmin 
elmeden çabucak bir kenara 
atarak birdenbire Rus 
yazısına (Kiril diye bilinir) 

daldık. Ben çok iyi hatırlıyo- 
rum. O zamanlar bizleri ikna 
emek için öğretmenlerimizin 
gerekçe olarak söylediği hep 
aynı şeydi: Rusçayı daha iyi 
öğrenebilmek için... Rus 
alfabesine alışacak, böylece 
Rusça öğrenmemiz kolayla- 
şacak, bu da işlerimizi 
kolaylaştıracaktı. Sonuçta 
hepsinin ulaştığı nokta 

(1) Bu yazı, Adığey Cumhuriyet olmadan önce yazıldığından dolayı eski adı kullanılmıştır. (Çev.notuj 
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KAFKAS SAV YALAR 5 ONUCUDUR.() 

Şamil tutsak edileli 130 yıl oldu. Kafkas 
Savaşlarının sona erip, dağlı halkların kitleler ha-' 

iinde Türkiye'ye göç etmeleri de 125. yılını doldur- 

du. Geçen yıl (!989) Haziran ayında 
Mahaçkala'da, Dağıstan ve Çeçen halklarının 
Şamil'in komutasında yürüttükleri halk kurtuluş 
savaşına ilişkin olarak tüm ülke (SSCB) çapında 
bilimsel bir konferans düzenlendi. Nalçık'ta da 
Kafkas Savaşlarına ilişkin araştırmalar, 
tartışmalar, toplantılar yapıldı ve yapılmakta. Pek 
çok konuşmacının söyledikleri, Kafkas 
Savaşlarının ve Yistanbılak'onun temellerinin yete- 
rince bilinmediğini ortaya koydu. Kimileri, bu zorlu 
tarihsel olgular hakkında kendi kişisel beklenti ve 

kanaatlerine dayanarak konuşuyorlar. Bu ise ta- 

rihsel gerçeklerin anlaşılmasını güçleştirmekten 

başka bir işe yaramıyor. Bütün bunların nedeni, 

bu çok önemli konuda yapılan çamlışma ve 

araştırmaların yetersizliği ile tarih biliminin buna 

ilişkin özgün bir bakış tarzının bulunmamasıdır. 
Arşivlerdeki belgeleri gerekiiği zaman değer- 
lendirme özgürlüğü de olmamıştır. Okuyuculardan 
birçoğu bana başvurarak, Adığelerin göçetmesinin 

nedenlerini anlatmamı istemektedirler. 

İşte bu yazıda biz, Yistanbılak'o ile ilgili çeşitli 
olguları, tarihsel belgelere dayanarak sergilemeye 

çalışacağız. (Yistanbılak'oyu kimileri vatanın 
zulümle terkettiriimiş olmasına bağlıyorlar.) Bu 

karmaşık olayı bütün yönleriyle ve tam olarak 
aydınlatabileceğimi söylemiyorum. Belirteceğim 
düşüncelerden daha doğrusunun olmadığı 
savında da değilim. Ama belirtmek gerekir ki, Sov- 
yetler Birliği Komünist Partisi Ulusal Sorun Platfor- 
mu'nda , artık tarihçilere, Kuzey Kafkasya Halk- 
larının tarihine ilişkin olarak, özellikle de 
Yistanbılak'onun tarihini derinlemesine ve bütün 
yönleriyle incelemek bakımından büyük olanak- 
lar sunuluyor. 

  

  

Prof, Dr. 
    

GUMUOGU Tığhuen 
  

19.yüzyılda,; 50'li yılların sonunda ve 60'lı 

yılların başında Kafkas Savaşlarının bitmesinden 

.sonra Dağlıların vatanlarını terkeimeleri, Kafkas 

Tarihinin en trajik bölümünü oluşturur. Biz, bir 
bakıma gizlenmek istenen bu konu hakkında , 
merkezi olarak yayımlanan Tarih dergilerinin say- 

talarında iki kez sesimizi duyurma girişiminde bu- 
iunduk. Ama Redaktörler, konuya ilişkin yeterli 
yayın bulunmadığı gerekçesiyle Yistanbılak'o ile il- 
gili yazıları yayınlamaya pek istekli olmadılar. 
Oysa geçen yüzyılda FONVİL A., BERJE A., AB- 
RAMOV Y. gibi yazarlar konu hakkında oldukça 
açık ve cesurca yazılar yazmışlardı. BERJE A,, 

bu olguları "Dağlıların Kafkasya'dan sürüldüğü" 
biçiminde açıklıyordu. 1864 yılında yayımlanan " 

Delo No: 1" dergisinde yer alan " Kafkas Dağlıları 

" yazısında ABRAMOV YÇ., haklı olarak 

Padişahları, Dağlıları vatanlarından sürmekle 

suçlamaktadır. 

Sovyet döneminde de DZAGUROV G.A., TO- 

TAYEV M. S,, SMİRNOVN. A., NEVSKAYA V.P,, 
KASUMOV A.H., GUMUCU T.H., LAYPANOV 
H.O. vb. gibi yazarlar çalışmalarında konuyu ele 
aldılar. DZAGUROV G. A., TOTAYEV M.S,, 
DZİDZARİA G.A. gibi yazarların çalışmalarının da, 
bu konunun incelenmesinde büyük katkılar sağ- 
ladığını belirtmek gerekir. 

Ama yine de Adiğelerin Yistanbılak'o Tarihi, 

şimdiye kadar kapalı kalmıştır. Halkımızın 
yaşamını konu edinirken tarihçiler, onların sadece 
kahramanlık sayfalarını ortaya çıkarmakla yetin- 

memeli, aynı zamanda halkların görüp geçirdikleri 
nice talihsizlikleri örtbas edilmekten kurtarmayı da 
amaçlamalıdırlar. Bunun için de gerçek kaynakla- 
ra dayanmalı, kızgın duygulara ve hemen 
oluşturuluveren yüzeysel yaklaşımlara güvenme- 

melidir. 

Yistanbılak'o olayı genel olarak ele alındığında 

(*) Oaberdey - Balkar Özerk S.S. Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi 'nde , SSCB. Tarihi Kürsüsü Başkanı olan 

Prof. Dr. OUMUYU Tıiğhuen'in, Çerkessk'te yayımlanan “LENİN NUR" gazetesinin 22 Mayıs 1990 tarihli 

nüshasının 4. sayfasındaki makalesi , XHUAJJ Fahri tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 
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görülür ki bu, Kalkas Savaşlarının getirdiği bir 
sonuçtur. Ama olayın Adığe topraklarındaki trajik 
cereyan tarzı ile Yistanbılak'onun acısı, Dağıstan 
ve Çeçen topraklarında o denli yaşanmamıştır. 

Böyle söylememizin nedeni odur ki, Şamil'in Rus 
Çarlığına karşı yürüttüğü Kurtuluş Savaşı, Çarlığın 
galibiyetiyle sonuçlanmış ve Şamil'in tutsak edil- 

miş olmasına karşın, halk yine dipdiri kalmıştır. 
İşin gerçeği odur ki, 19.yüzyılın 60'lı yılarında 
Adığeler, nerede durup ne yapacaklarını bilmez 

halde ortalıkta kalakalmışlardır. İşte tüm talihsiz-. 
liklârin asıl kaynağı bu olmuştur. | 

Şamil'in esir edilmesinden sonra 1859 yılı 
Ağustos'unda Çarlık Ordularının Kafkasya'da bu- 
lunan en güçlüleri, Adığe halkının üzerine 
gönderilmiştir. Çarın kaba kuvveile Adiğe toprak- 
larını yağmalaması, Yistanbılak'onun en başia ge- 
len nedenidir. Bunun yanında olayın derin ekono- 
mik, politik ve sosyal temelleri olduğunu da 
belirtmek gerekir.1557 yılında Çarlığın gölgesi 
altına girdikten sonra, Adığelerin bir bölümü çok 
geçmeden Rusya'dan ayrılarak 19.yüzyıla kadar 
Osmanlı İmparatorluğunun etki alanında 
kalmışlardır. Rusya'nın onunla yürüttüğü savaşı 
1828-29 yıllarında kazanamamış olması, Rusya'nın 

uluslararası alanda güç kazanmasına yol açmıştır. 

Anapa'dan Poti'ye kadar kıyı şeridini elde etmeye, 

oralarda kendi egemenliğini pekiştirmek için istih- 

kamlar kurmaya o zaman başlamıştır. 1837-39 

yıllarında Sohum ile Anapa arasında 17 istihkam 
kurmuşlardır. Bu istihkamlar Karadeniz kıyısındaki 
egemenlik sınırını oluşturmuşlardır. Türkiye batı 
ülkelerinin desteğiyle Çerkeslerin işlerine 
karışmayı hiç durdurmamış, tersine daha da 
arttırmış, bu da mevcut durumu daha da 
kötüleştirmiştir. 

Birkaç yüzyıldır Çerkeslerle Osmanlı Türkleri 

arasındaki ticari, ekonomik, politik ve geleneksel 

ilişkiler hayli gelişmişti. Onyıllarca Anapa , en 
büyük köle ticaret merkezi olmuştur. Bu ise orada 

bazılarının Türklere sempati duymalarına ve onla- 
ra sicak bakmalarına yardımcı olmuştur. Kuzey- 
Batı Kafkasya'da Adığelerin onüç boy halinde 
(Net-xhuacler, Şapsığhlar, Abzaxlar, Bijjedığhular, 
Ç'emguylar, Bestleneyler ve diğerleri) yaşadıkları 
topraklardan çok şey beklenmesi de Yistanbılak'o 
yu aynı ölçüde etkiledi. Çünkü Engels'in dediği 
gibi "Kafkasya'nın giriş yolları onların elindeydi." 

Bugünkü pek az nütusumuzu ele alarak hesapla- 

sak bile, Adığeler o zaman bir milyon kadardılar. 

Onların köy kurma ve yerleşme biçimleri de 
farklıydı. Onlar ayrı ayrı yaşıyorlardı. Ortaklaşa 

EA 

bir Çerkes Devleti kurmaya girişenier olduysa da 

bu gerçekleşemedi. Adığelerin teodal birimler ha- 
iinde ve vadi vadi bölünmüş olarak yaşamaları, 

güçlü bir devlet oluşturmamış bulunmaları ataerkil 

toplum mirası olarak kalan geleneksel aile 

örgütlenmesi, düşünce yapısı, örgütlenme ve 

üretim biçimi onların geleceklerini gerekiiği gibi 

düşünmelerine ve yönlendirmelerine engel oldu. 

Padişahi'k bütün bunları, mücadelesinin nhedefleri- 

ni gerçek eştirmek için değerlendirdi. Bütün bunlar 

aynı zamnda halkın göçetmeye özendirilmesi için 

çaba gösteren kimi feodallerin ve siarşinlerin 

(yerel rus askeri yöneticisi) de en etkili dayanak 
noktalarını oluşturdu. Çünkü bu sonuncular serile- 
rin özgürleşmelerinin yakınlaşmasından ve kendi 
egemenliklerini kırmalarından korkuyorlardı. 

Feodal beylere karşı yürütülen mücadalenin in- 

sanları birleştirmesinde de, onların göçettiril- 
mesinde de Adığe " kardeşliğinin" büyük ve 

, önemli etkisi oldu. Onlar, ellili altmışlı yıllarda ak- 
rabalık düzeyini aşarak bir politik bütünleşmeye 

de gitmişlerdi. Yabancı ülkelerin, Adığelerin 
işlerine rasgele el atmaları, durumu daha da 
kötüleşiiriyordu. Onların ajanları, Adığelerin 
Türkiye'ye göçettirilmesi konusundaki gizli planları 

uyguluyorlardı. BERJE A.P.nin yazdıklarına göre 

Osmanlı Yönetimi ile Avrupa ülkeleri, insanları 

göçetiirmeye özendirirken " Dağlıların yararını 

gözetmediler, tersine, Adığeleri Ruslara karşı kul- 
lanarak kendi amaçları doğrultusunda değerlen- 
dirdiler.” Karl Marks'ın " Predatel vi Çerkesi “ adlı 
yazısında 1857 yılında belirttiğine göre Bandya 
(Mehmet-Bey) " İngiliz yardımından yararlanarak " 
güya Çerkesleri özgürlüklerini korumaya çağırma 
gerekçesiyle Çerkesya'ya gitmeye kalkışıyor. 

Oysa onlar özgürlüklerini hiçbir zaman kaybetmiş 
değilllerdi. Marks bize, Çerkes özgürlüğünün kur- 
tarıcılığına soyunan bu macdarın, gerçekte bu 

ülkeyi "Rusya'ya satmak " amacıyla oraya gittiğini 
açıkça anlatıyor. Ama o kendisini darağacından 
güçlükle kurtarabiliyor. Rusyanın düşmanları in- 
sanlarımızı ayartmaktan geri durmuyorlar, kışkırtıcı 
propagandalar yapıyorlardı. Örneğin Rusların bu 
toprakları işgal edince oDağlıları Sibirya'ya 
süreceklerini, dinlerini zorla ellerinden alacak- 
larını, kalanları da kazak sayacaklarını... 
söylüyorlardı. Bu türlü sözleri sadece Padişaha 
karşı yürütülen savaşta insanları birleştirmek için 

söylenmiyor, fakat aynı zamanda bunlar, halka 

topraklarının terkettirilmesi olayı tezgahlanırken de 
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Türkiye'yi " İslam dünyasının başı " sayıyor ve on- 
dan yana tavır alarak Yistanbılak'oyu benimsiyor- 
lardı. Kimi araştırmacılar ise Yistanbılak'o olgusun- 

da dinin de ecikili olduğunu kabuit etimek 
istemiyorlar. Ama onlar feodal beylerin, din adam- 
tarının ve yerel mütegallibenin kendi işlerini 

görmek, kendilerine yüklenen politik görevleri ye- 

rine getirmek adına haikın topraklarını terketmesi- 

ni sağlamaya çalışiıklarını gözardı ediyorlar. Zira 
bunlar (burada bozulan) düzenlerini yabancı 

ülkede yeniden kurabileceklerini umuyorlardı. 

Yistanbılak'o, Kafkas Savaşlarının şiddetine 
paralel olarak 19 yüzyılın ilk yarısına ve altmışlı 

yıllara yayıldı. 

Adiğelerin topraklarını terketmesindeki en 
başat etken, başkası değil, (askeri, tarımsal, 
ekonomik vb.) çeşitli yönleriyle gelişmiş, yayılmacı 
Çarlık politikasıdır. 18.yüzyılın sonlarında ve 
19.yüzyılın ilk 25 yılında Çarlık orduları birçok kez 
Caberdey topraklarına saldırarak köyleri yakıp 
yıkıyorlar, suçsuz-kabahatsiz insanları haksız yere 
kırıp geçiriyorlardı. 

Son zamanlarda kimi büyük bilimadamları bu 
konunun gündeme getirilmemesini daha doğru 
buluyorlar. Dahası 19.yüzyılın ilk yarısında 
Çarlık'ın Adiığe topraklarında gerçekleştirdiği 

baskınların, talan veya yağmalama amacı 

gütmediği doğrultusunda bir görüş oluştur- 

mayada çalışıyorlar. Bu tür çarpık yaklaşımlar 
Dağlı halkların Çarlık karşısında yürüttükleri 
savaşların , sanki kurtuluş savaşı ve haklı ol- 

madığını akla getirebilirler. Oysa Kafkasya soru- 
nunu çok iyi bilen Marks ve Engels hiçbir zaman 
böyle bir yaklaşım göstermediler. 

Onlar, Rus Çarlığının Kafkasya'da yaptıkları 

işgalci ve saldırgan amaçlı,onun ordularına karşı 

duran Dağlıların savaşını ise tamamen bir kurtuluş 
savaşı sayıyorlar ve ikincileri destekliyormlardı. "O 
znaçeniy naşih podviyou" adlı yazısında DO- 
BROLYUBOV |. A. bu görüşü savunuyor. Deka- 
bristlerden RAYEVZKİ ve ROZEN de Çarlığın Kaf- 
kasya'da yaptıklarını onaylamıyor, Dağlıları haklı 
buluyorlardı. Görevden ayrılırken RAYEVZKİ N.N. 
Savunma Bakanlığına şöyle yazmıyştı: "...Bizim 
Kafkasya'da yaptıklarımız, İspanyolların Amerika 

topraklarında yürüttükleri savaşların getirdiği tüm 
olumsuzlukları anımsatıyor.... Dilerim ki yüce 
Tanrı Rus tarihinde Kafkas Savaşlarının kan izle- 
rini bırakmasın..." 

Yistanbılak'o olgusunun farklı yerlerde farklı 
görünümleri vardır. Kuzey-Batı Kafkasya'da 
yaşayan Adığelere toprakları silahla, baskı ve kuv- 

veile terketiirimiş olmakla birlikte, 1859-69 
yıllarında Gaberdeylerin, Osetinlerin, Çeçenlerin 

vatanlarını oierketmeleri "sükunetle" 

gerçekleşmiştir. Başka deyişle o zaman Terek 

bölgesi, Çarlık'ın özel koruması altındaydı ve Yis- 

ianbılak'o askeri ve yurtlaşlık makamlarının 
gözeiim ve desieğinde gerçekleşti. Bu yüzdendir 
ki Yisianbılak'o, buralarda, Batı Kafkasya'daki ka- 

dar geniş boyutlara varmadı. Ama bununla yetin- 
meyerek Çarlık makamları çeşitii aldatmacalarla 
sözünü ettiğimiz halkların Türk topraklarına 
göçeliirilmesi için her türlü çabayı ve kolaylığı 
gösterdi. Terek Bölge Yöneticisi Loris 
MELİKOV'un çabalarıyla 1865 yılında 22.000 

“Çeçen, topraklarını bu şekilde terketmişii. 

Gaberdey'de de kimi farklılıklar vardı. Geçen 
“yüzyılda 60'lı yılların başında GCaberdey 
çevresinde (okrug) iarımsal durum gözden 
geçirilmeye başlamıştı. Mevcut tarımsal durumdan 

hoşnut olmayan feodaller (Pşşı ve Worgler) Rus- 

ya'daki iktidar sahiplerini bir şekilde 

kaygılandırabilmek umuduyla köylüleri grup grup 

toplayarak Türkiye'ye götürüyorlardı. Çarlık'ın 

kendilerine yüklediği sıkıntılardan kurtulmak veya 
bu sıkıntıları hafifletmek amaciyla, bu yöntemi 
daha önce, 18.yüzyılda da uygulamışlardı. 1861 

yılında onların önderliğindeki 442 Gaberdey aile 

Türkiye'ye göçetmek için hazırlanmaya başlamıştı. 

Çevre (okrug) yöneticisi ORBELİYANİ V.V., bun-. 
dan kaygı duyarak ordu komutanına şöyle soruy- 

ordu: "Bütün Gaberdeyler bunlari izleyeceğe 
benzer. Ne yapmalıyız ?" Koni YEVDOKÜMOV, 
buna cevap olarak şöyle yazıyordu.:... o 442 aile- 

nin göçetmesine üzülme sen, onun iki katı da 
göçetse hiçbir zararımız olmaz.. 'göçedeceğiz' 
deyip bizi onunla korkutmaya kalkışsalar da, 

kaygılanacak bir şey yok. Tersine, öyle olsa çok 

daha iyi olur: bizim için iyilik düşünmeyen bir halk- 

tan kurtulmuş olurduk." 

Ama söylemek gerekir ki, Vahtang Vahtango- 

viç, şovenizmin apaçık sırıttığı bu tür yaklaşımı be- 

nimsemiyordu. 

1860-62 ylıllarında Büyük Cabardiya'daki 45 
köyden çıkan 941 aile veya 10.343 kişi İstanbul'a 
yola koyuldu. 

1859-65 yılları arasında Gaberdey'den 
Türkiye'ye göçedenlerin sayısı 15.000 idi. Bu sayı 
o zaman burada yaşayanların yaklaşık dörtte birini 

oluşturuyordu. 

Tagavur adlı Oset köyünün yöneticisi olan 

TSALİKOV Ahmed'in başkılavuzluğunda 1859-60 

yıllarında 300-350 kadar Oset ailesi Türkiye'ye 
göçetli. 
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Kuzey-Batı Kafkasya'da yaşayanlar iki büyük 
grup oluşituruyorlardı: " Uysal Dağlılar “ diye 

anılan, Psıji ırmağı boylarında yaşayan ve Çar 

Yönetiminin emrine girenler ile çekilmiş kama- 
larıyla Çar ordularına karşı duranlardı bunlar. Kıyı 
bölgesi Adiğeleri (Naitxhuacler, Abzaxlar, 
Şapsığhlar) bu ikinciler arasındaydı. 

1829 tarihli Edirne Barış Antlaşmasını gerekçe 
göstererek, Rusya'da iktidar sahipleri onların 
yaşadığı toprakları ilhak etmeyi ve orada kendi is- 
tedikleri bir talan rejimi kurmayı amaçlıyorlardı.. 

1860 yılında oluşturulan yeni Çar Politikası, 
"yararlı karşılığı gelmeyecek gönderileri" terkede- 
rek dağlıların topraklarında Kazak köyleri kur- 

maya, o zamana kadar vatanını terketmeyip ka- 

ilanları da Rus yönetiminin daha kolay denetim 

altında tutabilmesi için, ovalara yerleştirmeye 

yönelikti. Kuban bölgesi ordu komutanı YEV- 
DOKÜMOV öncelikle, Rus ordularının başlarını 
dertten eksik etmeyen, kendilerine. yönelik uygu- 
lamaları kabul etmeme doğrultusunda seslerini 
yükseltenleri, yaklaşık 10.000 (onbin) aileyi top- 
layıp Osmanlı Türkiye'sine göçettirmenin daha iyi 
olacağını söylüyordu. "Servet, nüfus, silah 
kayıplarının en az düzeyde tutulabilmesi, buna 
karşılık en çabuk ve en kesin bir biçimde Kafkas- 

ya'nın koltuk altına alınabilmesi (ilhak edilmesi) 
bakımından böyle yapmak gerekiyor." diye 
yazıyordu YEVDOKÜMOV. Bu düşünce tarzı za- 
man ilerledikçe daha da keskinleşip hırçınlaşarak 
güçleniyordu. 

Adiğelerin vatanlarından göçettirilmelerini 
hızlandırmak amacıyla 1862 yılı 10 Mayıs'ında 
özel bir komisyon oluşturulmuştu. Bu komisyon 
Türkiye'ye göçedecek olanlara aile başına birer 
Tumen (onar ruble) veriyordu. Aynı şekilde, 

, Adiğeleri yabancı topraklara götürecek gemileri 

elinde bulunduran ve ticaret işlerini yürüten Rus 
kuruluşuyla da anlaşma yapıyordu. O yıl, yani 
1862 yılı, Yistanbılak'onun . ikinci döneminin 
başlangıcı oldu. Yurtları terkettirilenleri bir an önce 
Karadeniz ötesine götürüp başlarından savabil- 
mek amacıyla Anapa'da, İstanbul'da ve Taman 
yörelerinde üç komisyon kurulmuştu. Yurtlarını 
terkedenlerin daha yoğun biçimde toplandıkları 
yerlerde de gelişmeleri izlemek ve yönlendirmek 
üzere komiserler görevlöndirilmişti. 1860 yılına ka- 
dar Yistanbılak'o, fazla yaygınlaşmadan sürdü. 

Yöneticiler, topraklarını terkedenlerin isteklerini 
büyük bir anlayışla karşılıyorlardı. Çünkü kendileri- 
nin de asıl istekleri buydu. 1862 yılından 
başlayarak o güne kadarki gelişmelerin hızı, aske- 

ri yöneticileri tatmin etmez oldu. Ve onlar, ilgilileri ” 
sıkıştırmaya " başladılar. 1862 yılı Haziran ayının 

12'sinde YEVDOKÜMOV'un Labe ırmağının karşı 
kıyısındaki Rus ordularını yöneten General 
TİKHOTSKE'ye gönderdiği emirde beliriildiğine 
göre, o, Abzax ilerigelenlerine “ eğer İisiererse' 

dağlardan inip kendilerine gösterilen yerlere 
yerleşebileceklerini bildirmeliydi. Bu yerler Psıjj 
ırmağının sol kıyılarıydı. Bunu kabul etmeyerek 
Türkiye'ye gitmeyi tercih edenlere Çar makam- 
larının " elden geldiğince yardımcı olacağı “da bu 
emirnamede yazılıydı. Sözgelimi onlar, yabancı 
ülkeye gidebilmek için gerekli pasaportları hiçbir 
engelle karşılaşmadan alâbileceklerdi. Nat- 
xhuac'lere hitaben YEVDOKÜMOV:" kendileri için 
iyilik düşünmeyen insanların “, onları 
kandırdıklarını, hükümetin onların Türkiye'ye git- 
melerini istemediğini yaydıklarını, oysa bunun ya- 

lan olduğunu, isteyenin Türkiye'ye gidebileceğini 
yazıyordu. 

1863 yılı 16 Ağustos'unda YEVDOKÜMOY, 
Adagum'daki ordu müfrezesinin yöneticisine şöyle 
yazıyordu: " Natxhuacleri kendilerine gösterilen 
yerlere tezelden göçettirin ! Bunu kabul etmeyen- 
Jere tezelden Türkiye'ye (a.b.ç GUMUGU T.) göç 
etmeleri gerektiğini bildirin ! " 

Anayurtları, kendileri için cadı bir üvey ana ha- 
line getirilen talihsiz insanların Türkiye'ye 

göçettirilmesini, her bakımdan özendirmekle 
görevlendirilen Rus orduları, bu tür emirleri eylem 
olarak da gerçekleştiriyorlardı. Ormanlık-dağlık 
yerlerden, deniz kıyılarından düz ovalara 
yerleşmek demek, Adığeler için, kendilerini ege- 
menlik altına almış olmak, onlara, kendilerini ko- 
ruyabilecekleri araç-gereç, silah vb. bırakmamak . 
anlamına geliyordu. YEVDOKÜMOV, Adiğelerin 
silahlarını kendiliklerinden bırakmayacaklarını, 
boyun eğmeyeceklerini ve dolayısıyla onlar için 
tek bir seçenekten - Türkiye'ye göç etmekten - 
başka seçenek kalmadığını çok iyi biliyordu. 

Adiğelerin özgürlükleri için Çar ordularına karşı . 
yürüttükleri savaşlar, giderek başka bir görünüm, 
başka bir nitelik kazanıyordu. İslam şeriatı savu- 
nucuları Adiğelerin Psıjj ırmağı boylarına 
yerleşmelerini kabul etmiyorlardı. (Müslümanlar 
olarak) "Rusların domuz çobanı olup kalacağız" 
diyorlar ve kendi dinleri gibi bir dinin serbestçe 
yaşatılabildiği topraklara onları davet ediyorlardı. 
Orada kendilerini daha iyi koruyabileceklerini var- 
sayıyorlardı. İnsanlar, oralardan bir şekilde yardım 
göreceklerini umuyorlardı. 
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1863 yılı 10 Ağustos'unda Adagum müfirezesi 
komutanı ,Konstaniinovske Liman Başkanlığına: " 

Ünlü Çerkes işgüderi Seferbiy oğlu Karabalır'ın si- 
lah yüklü birkaç gemiyle Trabzon'a yanaşmaktla 

olduğunu ve deniz yoluyla oraya ulaşacağını, 
Pşade suyunun üsi tarafında konaklamasının da 
sözkonusu olduğunu..." haber veriyordu. 

Bazı güçlü Avrupa ülkeleriyle Osmanlı 
imparatorluğu, Kafkasya sorununda gördükleri 
kendi çıkarları için farklı bahaneler ileri sürerek 
Adiğeleri, Marks'ın dediği gibi “ Çerkesierle 

savaşmak bakımından " Rusya'nın “ Onlar için bir 
iyilik düşünen Çarına " karşı kışkırtıyorlardı.- 

Adiğelerin karşısında ordu müfrezeleri vardı. 

Kendilerini çevreleyen askeri çember giderek dar- 

alıyordu. 1863 yılı sonlarına doğru Kuban yöresi 
topraklarında 18 tane ordu indirme-toplanma yeri 

vardı. Buralarda 71 bölük, 93 süvari ordusu, 24 
adet de çeşitli topçu birliği bulunduruluyordu. Kol- 
oniyalist Kazak ordularının eline geçen topraklar 
giderek çoğalıyordu. Onlar Adığeleri köylerinden 
çıkmaya zorluyorlardı. 1862-63 yıllarında, sadece 

bu iki yılda 40 kazak köyü (stanitsa) 
oluşturulmuştu. 1861'den 1865 yılına kadar top- 
lam olarak oluşturulan Kazak köyü sayısı 81'e 

ulaşmıştı. Ordu müfrezeleri, ormanda karargahlar 
kuruyorlar,yollar açıyorlar, Adığeleri çepeçevre 

kuşaltıyorlar, köyleri yıkıp yakıyorlar, insanları top- 
raklarını terke zorluyorlardı. Onlara iki seçenek 

kalıyordu: Ya Psıjj ırmağı boylarına yerleşmek, ya 

da Türkiye'ye göçetmek. 1863 yılı 4 Ağustos'unda 
Adagum Müfrezesi Komutanı, Naixhuacey 
bölgesi başkan yardımcısına : " ...şimdiye kadar 
teslim olmamış dağlıların tüm kuruluşlarının 15 
Ağustas'a kadar hükümetimize teslim olarak ken- 

dilerine gösterilen yerlere veya Türkiye'ye 
göçetmeleri gerektiği " emrini veriyordu. Bu, Ka- 
radeniz kıyılarını Adığelerden temizlemek an- 
lamına geliyordu. 

Kont YEVDOKÜMOV N.İ., görevini sert ve 
acımasızca yerine getiren bir zalimdi. O, genel 
valilerin planlarını uyguluyordu. Bu sonuncular 

1863 yılında Çar'a söyle söylüyorlardı: " İnançla 
ifade edebiliriz ki bu kış ortalarında (1863-64 yılları 

- GUMUOU T.) dağ yamaçlarının vukarılarında ka- 
lanları da oradan sürecek, ovaları da tümüyle te- 

  

mizlemiş olacağız." Genel Valiler pek fazla 
o yanılmadılar. Onların düşündükleri önlemler 

çerçevesinde yöre tümüyle 1864 Mayıs'ına doğru 

neredeyse hiç insan yok denecek düzeyde 
boşaltılmıştı. 

/ 10 Mayıs 1862'de Kaikas Komitesi bir göç 

komisyonu kurdu. Komisyon gemi sahiplerine. 
düzenli bir biçimde göçmenleri taşımaları için 

para veriyordu. Dağlıların göçettirilmesi işinde 
©“ gemi ve ticaret yönünden Rus toplumu” da 

payına düşeni yerine getiriyordu; Kerç ve 
Ödessalı gemi sahipleri .Ordu komutanı Yev- 

dokümov'un duyurusunu sevinçle karşılayan 

Osmanlı gemicileri de kendi yararları için 
taşıma işinde koşuşturuyorlardı. 

Yevdokümov'un tahminlerine göre Kuban 

yöresinden bin kadar ailenin ya da gü bin - 100 

Bin kişinin göçeittirilmesi gerekiyordu. Eylül 

1863'te 25 bin gümüş ruble ve 65 bin ruble 

değerindeki senet ( dokümeni) hazırlanması 
gerektiğini yukarıya yazdı. O siralar çok sayıda 

Kişiyi kapsayan göçün ikinci evresi başlamıştı. 
Komutan Yevdokümov'un öfkesi ulusumuzun 

üzerine yağmıştı, hileli yollara da başvurarak 
Adığeleri Türkiye'ye göçe zorlamak için, 

göçedecek Adiığeler için Çarlık hükümetinin 

para gönderdiği biçiminde sözler ediyordu, 
ama asıl amacı şuydu; kendi yazdığı gibi " Ku- 

ban toprağına başkalarının yerleştirilmesini 
kabul etmeyen halkı dağıtmaktı". Herkese birer 

tumen para verilmesi dağlıları yanıltıyordu. 
Yevdokümov'un beklediği gibi birkaç kabile- 

den oluşan Adığeler uğursuz yolculuğu 
başlattılar, binlerce insan ölüm kervanına 
katıldı. Bu yıkım içinde bir bölüm soylunun 
açgözlülüğü ile din adamlarının körlüğü de rol 

oynadı. / (**) 

Şapsığhların göçettirilmesi konusunda halkın 
imamı Yishak Efendi'nin büyük becerisi vardı. 

YEVDOKÜMOV: Yishak Rusya'da kalmayı ter- 
cih ederse ömür boyunca kendisine her yıl emekli 
maaşı olarak 200 ruble verilmesini, Türkiye'ye git- 
meyi seçerse bir defada kendisine 400 Gümüş 

Ruble verilmesini emretmişti. Yishak ikincisini 

seçti. Naixhuaclerin tümünü göçettirdiği takdirde 

kendisine 2000 Ruble verileceği vaadi üzerine 

KUŞTANOKUE adlı biri de Natxhuacleri 

(©) /... / işareti arasında siyah dizilerek verilen bölümler, aynı yazarın, Nalçik'teki “Lenin Ghogu" gaze- 

tesinin 19 Mayıs 1990 tarihli sayısında aynı başlıkla yayımlanan yazısının , Cevdet Hapi tarafından 
yapılan çevirisinden aktarılmıştır. 
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göçetiirmeye soyunmuştiu. 

/ Abadzehler Kerçli tüccar ton Şteyn ile 
. Türkiye'ye göç konusunda anlaşmışlardı. 
Çocuklar dışında kişi başına 5 rub-le alıyordu. 
Göçettirilenler yol parası karşılığı olarak hay» 
van, tahıl, yağ, bal veriyorlardı. Fon Şieyn on- 

lara içecek su sağlamak ve namaz kılmak için 

de deniz suyundan yararlandıracağı sözünü 
verdi. Abadzehlerin karargah - kaptanlığı me- 

muru Pediıs soydaşlarının ülkesinden 

ayrılması için elinden geleni esirgemedi./ (*) 
Şapsığh çevresi sorumlusu Gaberdey asıllı 

Binbaşı ŞIPŞ, YEVDOKÜMOV'un, Şapsığhların 
göçettiwrilmesi konusundaki kararını uygulamakla 

doğrudan yükümlüydü. O tarihlerde Kurmay 
Yüzbaşı PETIİS, Abzax bölgesindeki Jandarma 
teşkilatının başındaydı. Soydaşlarının göçettiri!- 
mesi konusundaki Hükümet kararlarını uygulama- 
da onun başardıkları da az deği:. Adiğelerin 
göçettirilmesi konusunda önemli görevler üstlenen 
Çar subaylarından biri olarak Tuğgeneral 

BABIÇ'ın adından da sözetmek gerekir. 1864 yılı 

25 Mayıs'ında Kuban çevresi orduları başkanı, 
yörenin boşaltılmasını hızlandırmak için " bulduğu 
tüm çareler nedeniyle" BABIÇ'e içten şükranlarını 

sundu. 

1864 yılı 21 Mayıs'ında Mzımta suyunun Üst 

tarafındaki vadilerde 4 ordu müfrezesi 
buluşmuştu. Kafkas orduları Başkomutanı da bu- 

raya gelmişti. O gün, Kafkas Savaşlarının son bul- 
duğu ya da Adığe Halkının göçettirilmesinin tam- 
amlandığı gün olarak kabul ediliyor. 1864 yılı 27 
Temmuz'unda Genel Vali Mihail, Çar Alek- 

sandr'ın genelgesi:çerçevesinde " birbuçuk yüzyıl 

önce " başlatılmış olan kanlı savaşların son bul- 
duğunu bildiriyordu. "Za kokoreniye zapadnogo 
kavkaza " adlı özel bir madalya da çıkarmışlardı. 
Bu madalya 1859 yılından başlayarak 1864 yılına 
kadar savaşlara katılmış olanlara veriliyordu. 

Belirtmek gerekir ki, Adığelerin Rus Çarlığına 
karşı yürüttüğü uzun mücadele enternasyonal 

dostluğun somut temellerini oluşturmuştur. 
Göçmen Kazaklarla radika! Polonyalılar Adiığelerle 
birlikte savaşıyorlardı. Kazak KOLOSOV komur- 
tasındaki Kazak Müfrezesi aralıksız biçimde Çar 
ordularına karşı koyuyordu. Kazak ZEMTSOV'un 
karısı Adığe idi, İslam Dini'ni kabul etmiş ve Adığe 
dilini de öğrenmişti. Aynı şekilde ticari, ekonomik 

.ve külürel ilişkiler de gelişiyordu. O günkü Adığe 
aydınlarının günümüze ulaşan yazıları ile basında 
yer alan derlenmiş arşiv belgeleri bunu 

kanıtlamakiadır. Bu yüzdendir ki, kimi yazarların, 
bu örnekleri atlayarak, yazılmış-t imiş tarihteki 

kimi "beyaz sayıları" yoketmek bahanesiyle Rus- 

larla Kafkas halklarının tarihsel ilişkilerinin 

gerçeklerini kabul eimeye yanaşmak istememele- 
ri isabetli değildir. Zira bu tür yaklaşımlar, sonun- 

da, tarihin kulpunu kırmaya, Rusya'nın 

önderliğinin önemini (olduğundan) küçük 
göstermeye götürür. GERTSEN'in; şansımız varki, 

“Rusya'nın tümü kış sarayından ibaret değil. Sa- 
rayın kapsamı dışında kalan öieki Rusya 
hiyerarşik protokolde' yer almıyor. Evet öteki Rus- 
ya selamlıyor sizleri, siz kardeşlerini.. Ve size elini 

uzalıyor." sözlerini hatırlamamız gerekir. 

Hiç kuşku yok ki Yistanbılak'o, Adığe tarihinin 
en etkin temel olgusudur. Çar yönetimi, kaçınma 

olanağı bulunmayan bir olanakla onları yabancı 

diyarlara sürüyordu. Yurdu terketmeye ilişkin 
büyük zorluklar kendi topraklarında, Karadenizin 
Çerkes yamaçlarında birden kendini gösterdi. 

Toplanan insanlar her gün artıyordu, hepsini ecel 
hastalığı sarıyordu. Dağlıların perişanlığı gemi sa- 

hiplerinin çıkar kapısı oluyordu. / İnsanların 
acınılası durumundan gemi sahipleri ve aç 

gözlü varlıklılar vurgunlar vurdular./(**) 
İnsanların çıkışını hızlandırmak için YEV- 
DOKÜMOV, "nisbeten daha yoksul olan Natxhua- 
clere " birer Tumen (onar ruble) verilmesini bile 

emir buyuruyordu. Onların Türkiye'ye gitmeleri 

"duraksamasındı yeter ki" . Bu iş için hazine 224 
bin Ruble harcadı. 

/ Ülkesinden göç ettirilenlerin başına ge- 
lenler daha da bir felaket oluşturuyordu. Ge- 

milere bindiklerinde özlem duyarak terkettikle- 

ri yurtlarını görerek, diz üstü oturarak, bir kez 
daha yeri öpmek ister gibi yapıyorlardı. Soylu- 

lar (Pşı ve Vorklar) gittikleri yerlerde kölelerini 

elde tutabilmeyi umuyorlardı./ (**) 

Özellikle azaltılmış sayıların gösterdiğine göre, 
1858 yılından 1865 yılına değin 500.000'e yakın 
insan göçettirilmişti. Bunlarndan 169.000'i 

Şapsığh, /4.000'i Wubıx, 67.000'den fazlası 
Natxhuac, 43.000 kadarı Abzax, 30.000 kadari 
Psıjj boyu Neğhoyleri, 22.000'den fazlası Çeçen, 
15.000 kadarı Ç'emguv, Mexhoş, Yeceriguay ve 
15.000 kadarı da öteki topluluklardan oluşuyordu. 
En fazla insanın göçettirildiği tarihler 1863 Sonba- 
harı ile 1864 yılıdır: Bu dönemde 418.000'den çok 
insan göçetmiştir. Bu sayılar azaltılmış sayılardır. 

Onbinlerle anlatılabilecek sayıda insan, gerek 
duyabilecekleri belgeleri de bir yana bırakarak 

göçetmek durumunda kalmıştır. 1867 yılında Ku- 
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ban bölgesinde tüm dağlı halklardan kalan nüfus, 
sadece 90.000 civarında idi. 

19.yüzyılın 50'li-60'lı yıllarında Adiğelerin acılı- 
ızdiraplı Yistanbılak'oları işte böyle bitli. Bu, Çarlık 
yönetiminin Adığe halkına ve tüm dünya halklarına 
yönelik en ağır zulümlerinden biriydi. Bu, daha 
doğru bir deyişle bir soykırımdı. Bu işie Osmanlı 
İmparatorluğu da kimi buyurgan yerlerin birçok 
görevlileri de aynı biçimde ecelgetirici anlamda ei- 
kili olarak yer aldı. Onlar, ancak Kafkasya'ya uy- 
gun bir halkın gelişmesinin geleceğini iyi anlaya- 
madılar. Değişik kaynakların gösterdiğine göre 
vatanlarından sürülenlerin 9650'sinden fazlası, 
yolda açlıktan, soğuk ve hastalıklardan dolayı yok 
oldu. Göçetiirilenlerin götürüldükleri (indirme i- 

manları olan) Trabzon, Samsun ve Varna'da 

görev yapan Rus elçileri, onlardan 

(göçettirilenlerden - yazar) ölenlerin çok fazla 
olduğuna ilişkin haberler gönderiyorlardı. 

Günlük olarak ortalama 40-60 kişi ölüyordu. 
Yalnızca Samsun'da 60.000 Çerkes defnedildi. 
BERJE A.: "Gerçek durum odur ki, sözgelimi 
şöyle bir manzarayı görüp de kimin kalbi sızlamaz 
; büyük yaralar içinde genç bir Çerkes kadını, 
henüz defnedilmemiş, toprağın üzerinde up-uzun 
yatıyor. Yanında iki küçük yavrusu var. Bu iki yav- 
rudan biri son nefesini vermek üzere ecelle 
pençeleşiyor. Öteki de soğuyup katılaşmış annesi- 

nin memelerinden açlığını gidermenin bir yolunu 

aramaya uğraşıyor." 

/ Kafkas Savaşına katılan bir rus subayı, 
kendi gözleriyle gördüklerini şöyle yazıyor: 
İnsanın tüylerini diken diken eden görüntüler 
bir türlü gözlerimin önünden gitmiyor: bebek- 
lerin, kadınların ve yaşlıların cesetleri öteye 

beriye dağılmıştı; köpekler parçalamaktaydı 
bunları; sağ olanlar da hastalık ve açlıktan bit- 
kin düşmüş olup aç köpeklere diri diri yem ol- 
mamak için çırpınıyorlardı... Diri ve sağlıklı 

olanlar da ölüleri (düşünecek durumda 
değildiler; kendilerini bekleyen akibet de pek 

parlak değildi, Türk gemiciler Çerkesleri bir 
eşya gibi tıkıştırıyor, bir parçacık olsun hasta 
olduklarını anladıklarında, adamı kapıp denize 
fırlatıyorlardı...Dalgalar bu bahisız insanların 
cesetlerini Anadolu kıyılarına vuruyordu. 

Kafkasya yöneticileri veba ve kolera gibi 
salgın hastalıkların belirmemesi için çaba 

- harcıyorlardı. Natuhay ilçesi (okrug) askeri 
yöneticisine hastaları doktora gösierme ve on- 
lara gıda yardımında bulunma yetkisi verildi. 

Yardımdan yararlananların sayısı azdı, bin- 
lerce kişi ise kendi haline terkedilmiş durum- 
daydı. Bu kismi yardımın dünyaya karşı avu- 

tucu bir anlamı vardı. Dağlıların kendileri bile 
Çar Hükümetinin sevap işlediğine” inanıyor- 

lardı. i 

Deniz yolculuğuna alışkın olmayan 
göçmenler (muhacir) tehlikeli hastalıklara ya- 
kalanıyorlardı. Göçmenleri Samsun, Trabzon 

ve Varna'ya tutsak gibi götürüyor, kışlalara 
dağıtıyorlardı. 14 Aralık 1863'te bir Türk gemisi 

980 Çerkes getirdi, gemiden çıkanların “aç ve 
çıplak, canlı cenaze gibi oldukları görüldü... En 
sonunda bir tek gecede ölmüş 46 cesei 

çıkarıldı."Adiığeler işte böylesine yok oldular. 

Yeryüzünde Adığelerinki gibi bir felaketle 
karşılaşan bir başka halk herhalde yoktur. 

Büyük göçün ardından, henüz altı yıl 
geçmişken “ Vsemırnıy Puteşesivennik" ga- 
zetesinde 1871'de şöyle yazılıyordu: "Geçen Yıl 
soğuk, açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle 
göçmenlerin üçte ikisi öldü; Batum dolayına 
götürülen 22 bin kişiden sağ kalanların sayısı 
7 bindir; Samsun'a götürülen 30 bin kişiden 
ise sadece 1800 kişi sağ kalabildi. İnsanlar 
binlere ulaşan bir sayıda öldüler, mutsuz 

çocuklar, sözgelişi bir eşya gibi satılıyorlardı; 

kendilerine karşı uygulanan davranışa 

bakıldığında binlerce kişinin aç bırakılma so- 
nucu öldüğü düşünülebilir".Gazetenin 
yazdıkları doğrudur. Gavenilir yazılı kaynaklar, 

binlerce insanın göç yolunda yok olduğunu 

kanıtlamaktadır. "Vsemirnıy Puteşesivennik" 
gazetesinin yazdığı gibi bir aileyi ayakia tuta- 
bilmek için öbür ailenin bir somun ekmek 
karşılığı satıldığı durumlar görüldü, Osmanlı 
Hümuketi de göçmenler için hiçbir anlayış, 
"bu zavallılara karşı hiçbir konukseverlik duy- 
-gusu" göstermiyordu. 

Adığe göçmenleri için ayrılan topraklar en 
işe yaramaz yerler oluyordu, buraları ürün 
vermeyen ve sınırboyu yerler durumundaydı. 

El ülkelerindeki bu Adiğelerin yaşamı zor- 
luydu , binbir güçlük nedeniyle aile bireylerini . 
Türk zenginlerine (paşalarına) satmak durum- 

larında kaldılar. 1863 yılı yazında 10-12 
yaşındaki çocuklar pazarda 3-4 tumen 
karşılığında satılıyorlardı. Güzel Adığe kız 
çocukları Paşalar tarafından satın alınıyordu, / 

(© 
Bununla birlikte BERJE A., "Psıjj ırmağı ve 
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kollarının beslediği geniş topraklarda, aralarındaki 

(Ruslarla Çerkeslerin -Çev.) barışçıl yaşamı (sakin 

hayatı) geliştirip güçlendirmenin geniş yollarını 

Adiğeler için açmaya" uğraştığını vurgulamak 
suretiyle,Çerkeslerin yok edilmesinin sorumlu- 
luğundan |li.Aleksandr'ı adeta kurtarmaya 
çabalıyordu. Yistanbılak'o faciasında yer alanların 
akibetlerinden sözederek, 1871 yılında 
"YVsemirniy Puteşesivennik” gazetesi şöyle 
yazıyordu: "...Gençler askerlik görevine gidiyor- 
lardı. Askeri birliklere alınanlar, sadece bekarlardı. 
Bu yüzden birçok Çerkes erkeği eşlerini boşamak, 

çocuklarını da birilerine vermek zorunda 
kalıyorlardı. Feodalizmin askeri politikalarının 

propagandistlerinden biri olan DROZDOV |. şöyle 
yazmıştı: “Türkiye'ye göçetmek üzere yola 

çıkanların yarısı bile oraya ulaşmamıştır. Bu denli 
yaygın bir perişanlık, insanlık tarihinde herhalde 
pek az görülmüş olabilir." BERJE'nin sözleriyle 
"Rusya tarihçiliğinin en büyük acılarla dolu sayfa- 

larından birinin" sonu işte böyle gerçekleşti. Yis- 

tanbılak'o Adiğelerin Tarihi açısından da zararlara 
yolaçtı. Kafkasya topraklarında onların sosyal, 
ekonomik ve kültürel-gelişmelerinin tarihini ve pol- 
itik bir birlik oluşturma sürecini uzun yıllar kesin- 

tiye uğrattı. 

Henüz kesin olarak tamamlanmış olmayan 
göstergelere göre, günümüzde SSCB. sınırları 
dışında 3 milyona yakın Çerkes yaşıyor. Bunlar- 
dan Türkiye'de 2,5 milyon, Suriye'de 100 bin ka- 
dar, Ürdün'de 50 bin, Mısır'da 30 bin kadar, Al- 
manya'da 3 bin kadar, ABD'de 15 bine yakın, 
Libya'da 10 binden çok, Yugoslavya'da 5 bin, 
Avusturya'da 2 bin, Lübnan'da bin kadar Çerkes 
yaşamaktadır. Çerkesler bugün 40 kadar değişik 
ülkede yaşamaktadırlar. Padişahlık mutlakıyetinin 
politikaları sonucu Adığe halkı işte böyle birbirin- 
den kopuk ve dağınık biçimde kaldı. 

Akla şöyle bir soru geliyor: Acaba, Adiğelerin 
maddi, manevi ve insan olarak uğradıkları bu denli 
büyük kayıpları kimlerin telafi etmesi gerekiyor ? 

Yistanbılak'o faciası, ta başlangıcından beri 
ağır koşullarıyla Çerkeslerin gerçekten vatanlarına 
dönmeleri gerektiğine onları inandıracak 

. düzeydeydi. 1864 yılı yazında 100 Şapsığh ailesi 
bu amaçla İstanbul'daki: Rus konsolosluğuna 
başvurmuşlardı. / 1865'te Canik'e göç eden 

  

AAA 

Adığeler de soylulardan (Pşı ve Vork) Adok 

Mustafa, K'uf Mustafa, Paşe Dağur , Spape Ah- 
med'i temsilci olarak Trabzon'daki Rus konso- 
iosu Moşnin'in yanına gönderdiler./ (“9 

Samsun'daki Natxhuacler adına muhacirler, 

sadece Kuban ırmağı boylarındaki topraklarda 
değil, aynı zamanda gerekirse Sibirya'da, Solov- 
ki'de bile yaşamayı kabul edebileceklerini belirten 
100 kadar dilekçe verdiler. Dinlerini değiştirmek 

ve çocuklarını devşirme okullarına vermek (rek- 

irut) dışında hemen her şeyi kabul ediyorlardı. 

1872 yılında 8500 Çerkes ailesinin dönüşü için 
- İstanbul'daki Rus Elçisi İGNATEV'e başvuruldu. . 

/ Başvuruda şöyle deniyordu: " 8 yıldır bu- 

radayız, baştaki yöneticiler bizi köle durumuna 

düşürdüler, Başımıza gelmeyen kötülük kal- 
madı... Hiçbir hakkımız yok, ev ve mülk edin- 
me olanağı bize tanınmıyor... 8500 aile adına 
ricada bulunuyoruz... Eski yurdumuza 
dönmemize izin veriniz."/ (**) 

1. Aleksandr o dilekçenin altına şöyle yazmıştı: 

“Dönüşe ilişkin konularda konuşmamız bile asla 
sözkonusu değildir." i 

Dağlı aydınların önde gelen temsilcileri, muha- 
cirlerin her türlü gidişlerini ve Padişah 

Hükumetinin bu konuda yürüttüğü politikaları asla 

onaylamıyorlardı. Osetin işgüderlerinden KANU- 
KOV İ. ve MAMSUROV V. gibileri Yistanbılak'o 
faciasını yaşayanların içinde bulundukları ağır 
koşulları vurguladılar. 

Gaberdey eğitimcisi OUEDZOGUE D.S,, in- 

sanların topraklarından göçetiirilmelerini "Kafkas 
halklarının zavallılıkları" olarak, Balkar eğitimcisi . 

ABAYEV M. de dağlıların ekonomik ve kültürel 
gelişmelerine köstek olarak değerlendiriyorlar. 

ŞİNKUBA Bagrat'ın "Son Wubıx" romanı, PAV- 
LUK Sergey'in (Binlerin Kaderi) “Tısyaça verst 
sudba" öyküsü, AOSIRA Zalımxhan'ın "Yistan- 
bılak'o" (Yistanbul Yolculuğu) piyesi, LOXH- 
VİTSKİ'nin "Gromovıy Gul" (Fırtına Gürültüsü) ro- 
manı Çerkeslerin göçettirilmelerine ilişkindir. Bu 
yapıtlarda geniş halk kitlelerinin içlerine işleyen 
yaşam anlatılmıştır. Tarihçiler arşiv belgelerini in- 
celemeli, bu olguyu bütün yönleriyle, derinleme- 
sine ve gerçek boyutlarıyla apaçık ortaya koy- 

malıdırlar. Böylece tarihin gerçekliğini yeniden 
ortaya koymalıdırlar. 

(©) /... / İşareti arasında siyah dizilerek verilen bölümler, aynı yazarın, Nalçik'teki " Lenin Ghogu”" gaze- 
tesinin 19 Mayıs 1990 tarihli sayısında aynı başlıkla yayımlanan yazisinini , Cevdet Hapi tarafından 
yapılan çevirisinden aktarılmıştır. 
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Kafkasya'nın Rus toprak- 
larına katılmasına hiç kimse 
karşı çıkmıyalı on yıl oluyor. 
Adığelerin silahlarını bırak- 
malarından sonra tüm dağlı 
halklar teslim olmuşlar, 
uzun ve umutsuz bir dire- 
nişten sonra birbiri ardına 
boyun eğmek durumunda 
kalmışlardı. O zamanlardan 
beri dağlarda barış sürüyor. 
"“Elbruz'un zirvesinden hiç 
eksik olmayan karlar yanan 
köylerin ateşinden kıpkızıl 
olmuyor." 

Rusya kendini Kafkasya'da 
emniyete aldıktan sonra, 
Orta-Asya Devletleri karşı- 
sında işini kolaylaştırdı. 

. Bundan böyle doğuya doğru 
daha rahat ilerleyebilir ve 
uzun süredir yarı bağımlı 
İran'dan hiç bir direniş bek- 
lenmeyeceğinden, bölünme- 
miş kuvvetleri ile gücünü 
ilerilere yayabilirdi. Zaman 
yitirmeden Türkistan hanlık- 
larına karşı harekete geçli: 
Önce Hokand, daha sonra 
Buhara ve son olarak da 
Hiva hanlığı... Rus gözcü bir- 
likl&ri Tian-Şan'dan Doğu 
Türkistan'a giden geçitleri 
ellerinde tutuyordu. Beyaz 
Çar'ın kuvvetleri Kumluca'yı 
işgal etti. Türkistan Hanları 
da onun vasalları (tımar sa- 
hibi) konumuna geçli. 
Çeçen, Şapsığh, Oumugu, 
Lezgi ve daha başka dağlı 
halkların itaat altına 
alınmaları uzun yıllara ve . 
çok kana mal oldu. Bu zorlu, 
acımasız savaş, prens Yer- 
molov' un 1824 yılında Yu- 
nan Ortodoks kilisesinin 

haçını Guda dağına dikmesi 
üzerine tüm şiddetiyle 
başlamıştı. Bu hareketiyle 
Prens, hilalin haça tabi ol- 
ması isteğini de belirimiş 
oluyordu. Bir zamanların 
Hrıstiyan Kafkasyası daha 
geçen yüzyılın son olu 
yılında Çerkesleri de ka- 
zanmış olan İslam'a ya- 
bancılaştırılmalıydı. En son 
Adığe kabileleri grubu dire- 
niş gösterdi. Bu gruba bu 
genel isim ullnda Karade- 
nizin Kuzey-Doğu sahilinin 
sakinleri Sapsığlılar, Abzax- 
lar ve Wubıxlar, yani Çerkes 
olarak adlandırılan ve 
sayıları 700.000 olarak he- 
saplanan halklar girmekte- 
dir. Ki bu halklar uzun süre 
karşı koymak için her 

türlü umudun ortadan 
kalktığı bir zamanda dahi 
gerçekten hayranlık verici 
bir kararlılıkla düşmana 
karşı direndiler. Ne varki, 
hem denizden, hem de kar- 
adan aynı zamanda sıkış- 
tırıldılar ve mevzilerini bir- 
biri ardına terketmek Z70- 
runda kaldılar. Oysa daha 
1862 yılında Rusları bozgu- 
na uğralmışlar ve onların 
birkaç kalesini ele 
geçirmişlerdi. Fakal giderek 
yıldızları tamamen söndü. 
Yardım istemek için 
Istanbul, Londra ve Paris'e 
temsilciler gönderdiler, 
ama işe yaramaz gönül 
alıcı sözlerden başka bir 
şey elde edemediler. Üslle- 
rindeki baskı artınca da 
büyük kalabalıklar halinde 
Küçük Asya'ya (Anadolu'ya) 

  

göç elmek için karar aldılar. 
Zalen binlercesi çoktan Ka- 
radeniz'in kuzey sahilindeki 
samsun limanına varmıştı 
bile. Geride kalanlar ise hala 
Babıali'nin kendilerine giz- 
lice söz verdiği himaye ve 
yardımı göreceklerini um- 
maktaydılar. Ama bu yardım 
gelmedi. İmparator Alek- 
sandr Livadia'nın Kırım'ı Zi- 
yareli sırasında Oset ve Oa- 
berdeylerin temsilcileri, yani 
onlarca yıl direniş göstermiş 
halklar, arık büyük impara- 
torun sadık vatandaşları ol- 
duklarını bildirdiler. 

Rusların kış aylarında 
askeri operasyonlarını daha 
da şiddetlendirerek sürdür- 
meleri ve ülkenin sürekli 
içerlerine doğru ilerlemeleri 
de Çerkesler için acı bir 
darbe olmuştu. Daha yuka- 
rlarda oturan Abzaxlar bo- 
yun eğip Türkiye'ye 
göçelmek için izin almak 70- 
runda kaldılar. Kafkasya'da 
dağlı halkların yanında ve 
onlarla birlikte savaşan 
İngiliz ve Polonyalı mace- 
racılar da bu yazgıyı 
değiştiremediler; nihayet 
savaş her iki taralta da 
acımasız bir gaddarlıkla 
sürdü gitli. Günden güne 
güç duruma düşen Çerkes- 
ler yiyecek maddeleri ve 
mühimmat sıkıntısı çekmeye 
başladılar, artık az-çok sa- 
vunmasız kalmışlardı. 
Şapsığhlar Rus bölgesindeki 
Kuban'da ovaya yerleşmeye 
zorlandılar. Ovaya yerleşmek 
istemeyenler Türkiye'ye göçü 
tercih ettiler. Wubıxlar daha 

# Büyük Göç'ün 10.yılı nedeniyle hazıilanarak. 1874 yılında yayımlanan bir makalenin çevrisidir. 
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yenilmemişlerdi. Ama onlar 
Rusların zaptetliği son kale- 
leri Bardar'da iki bin kadar 
adamlarını kaybedince, her 
şey bilmiş, tüm Balı Kalkas- 
ya bülünüyle itaat allına 
alınmıştı. Ruslar bu toprak- 
ları ele geçirebilmek için 
18di'den itibaren aşağı- 
yukarı çeyrek yüzyıl kadar 
aralıksız çalışmışlardı. 

Rusya fethettiği Önasya 
bölgelerinde halkının ta- 
mamı müslümanlardan 
oluşmayan yörelerden 
İslam'a inananları başka 
bölgelere sürmeyi kendine 
siyasi ilke edinmişti. 1827 
yılında İran Ermenistan'ı ve 
İran Gürcistan'ı Rusya'ya 
bırakıldığında da böyle oldu. 
Müslümanların boşalttığı 
bölgelere Küçük Asya'nın 
yaylalarından getirilen ve 
sadakatlerinden Hrıstiyan 
hükümdarların hiç şüphe et- 
mediği Hrıstiyanlar, Ermeni- 
ler yerleştirildiler. Böylece 
Kırım Savaşının sona erme- 
sinden sonra, göç elmiş bu- 
lunan binlerce Tatar'ın ye- 
rine çalışkan Bulgar çiliçileri 
yerleştirildi. Kendisini kuş- 
kusuz Balkan bölgesinin ve 
Bulgaristan'ın bir tür kaşifi 
olarak tanımlayabileceğimiz 
Viyanalı F.Kanitz, Rusya'nın 
sistemini şu sözlerle dile ge- 
tirdi: "Rusya yeni fethettiği 
ülkelerin haydut yapılı ve 
değişik dinlerden olan un- 
surlarını Türkiye'ye gönde- 
rerek, dinsel bakımdan akra- 
ba, kültürel bakımdan yakın 
bulduğu halkları getirip ra- 
kibinin sırtından kendisini 
güçlendiriyor. Ve böylece 
sonuçta kendisini mutlaka 
Istanbul'a götürecek olan bir 
ip örüyor." 

1864 yılında Batı Kafkas- 
ya'dan benzeri görülmemiş 
bir göç başladı. 1864 yılının 
Nisan ayında pek çok Adığe 
kabilesi Grandük:Michael'e 

boyun eğdiklerini bildirdi-ler. 
Kendilerine, bir ay içerisinde 
göç elmeyen ve dağlarda ka- 
iacak olan tüm Çerkeslere 
savaş esiri muamelesi 
yapılacağı bildirildi. Hedef, 
onların boşaltilığı köylere 
Don ve Karadeniz Kazak- 
larını yerleştirmekli. 

Daha Şubat ayında 
Adığelerin binlercesi Küçük 
Asya'ya gitmişli. Bundan 
sonra dağlı halklar 
dağlardan aşağıya uzun ker- 
vanlar halinde inmişler, 

çoğu kez kötü araçlara 
tıkıştırıl-mış bir halde, ki 
bu araçların bazıları deniz- 
de kaybolmuştur, Trabzon, 
Samsun ve Sinop gibi Türk 
limanlarına gitmişlerdi. Bu 
arada Rusya nakliye gemi- 
İeri ile çok sayıda buharlı 
gemiyi, Babıali ise üç 
fırkateyn ve iki buharlı ge- 
miyi mültecilerin emrine 
vermiş, bunlar da kıyıda 
toplanan herkesi aralıksız 
taşımışlardı. Şayet biz resmi 
sayımlardan, 1864 yılının 
kış mevsiminden 10 Tem- 

muz'a kadar 236.718'den az 
olmayan sayıda Çerkes'in - 
bunların 61.359'u Rus 
desteği ile - gemilerle taşın- 
mış olduğunu öğrenmişsek 
bu, bize, bu göçmen dalga- 
larına uygulanan cebir 
hakkında bir likir verir. Ge- 
nel toplam, limanlara göre 
şöyledir: Taman 27.337; 
Anapa 16.452; Novorossiysk 
61.995; Tuapse 63.449; Ku- 
ban ve Soçi 46.754; Adler ve 

Hosli 20.731. 

Biz bu yüzbinlerce, çoğu 
tamamen parasız-pulsuz /0- 
runlu göçmenlerin sefaletini, 
daha ayrıntılı olarak tarif et- 
mek istemiyoruz. Türkiye bu 
kadar çok sayıda gelen kit- 
lelerin kabul edilmesi ve 
iaşesi ile ilgili olarak yeterli 

önlemler almamıştı. Ve her 
taraftan, Avrupa'dan da, 

yardıma ihtiyacı olanlara 
gelen yardımlar asla bu ka- 
“dar kalabalık insana yelme- 
di. Vaktiyle Kalkasyalılara 
büyük sempati duyduğunu 
açıklamış olan İngiltere, 
Malta'dan Samsun ve Trab- 
zon'a gönderdiği bir gemi do- 
İusu peksimet ile alicenaplık 
yaplığını sandı. İşte alicenap 
İngiltere. 

Alınmış olan tüm ön- 
lemlerin yelersizliği ne- 
deniyle kısa bir süre içinde 
algın hasialıklar ortaya 

çıklı ve ölüm oranı çok 
yüksekli. Trabzon limanına 
çıkmış olan 100.000 kadar 
kişiden 10.000 kadarını 
daha şubat ayında ölümcül 
hastalıklar alıp gölürdü. Ve © 
aralıksız gelen binlerce in- 
sanla bu kıyılarda kalabalık 
iyice arltı. Doğal olarak teh- 
likeler büyüdü. Nisan ayında 
biçarelerin sayısı: Trab-. 
zon'da- 70.000'e, Samsun'da 
30.000'den 70.000'e yük- 
seldi. Avrupa'ya Haziran'ın 

başında gönderilen Çerkes- 
lerin sayısı 35.000'di. Trab- 
zon'da 24.000 göçmenden 
Nisan ayında her gün 
ölenlerin sayısı 400'den faz- 
laydı. Büyük kamplara 
yerleştirildikleri Gerede'de 
kayıplar günde 300 kadar, 
Samsun'da ise 500'den 
çoktu. Selalelin en büyüğü 
buradaydı, orada bir süre 
gerçek bir kıtlık yaşandı. 
İlalyan Hakim Dr. Baroz- 
zi'nin resmi raporlârına göre 
insanlar uzun süre bitkiler, 
bitki kökleri ve ekmek 
kırıntıları ile yetinmek 70- 
runda kaldılar. "Kıtlık, 

. ekmeğin dağıtılması sıra- 
sında adil ve anlayışlı bir 
yöntemin bulunmayışı nede- 
niyle bu kadar büyük oldu." 

Göçler Ağustos ayında da 
sürdü. 15.000 kişilik Nat- 
xhuac kabilesi, Novorossiysk 
limanında Türk Bayrağı 
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taşıyan onbeş yelkenli ge- 
miyle yola çıktı. 

Babıali, Çerkesleri da- 
ğıtmaya başladığında da 
bunların durumu daha iyi 
olmadı. Ekim ayında üç 
geminin yolcuları Kıbrıs'da 
Larnaka'ya indiler. 32 gün 
süren yolculuk sırasında 
2700 yolcudan 1441'i 
ölmüştü. Göçmenlerin 
büyük bir bölümü Küçük 
Asya'ya (Anadolu'ya); binler- 
cesi de Kıbrıs'a, İzmir 
yakınlarına ve İzmit'e 
yerleştirildi. Bunlardan Son- 
bahara doğru Avrupa'ya 
gölürülenlerden 6.000 aile 
Burgaz, Edirne (Adrianopol) 
ve Esleimieh (İslimye) üze- 
rinden; 13.000 aile Varna ve 
Şumnu üzerinden Silistre ve 
Vidin eyaletlerine; 12.000 
aile Niş ve Solya vilayetlerine 
götürüldü. Bu sonuncular- 
dan 12.000 kişi ünlü Amsel- 
feld ile Priştine yakınlarına 
yerleştirildi, diğer 10.000 
aile de 

ca'ya götürüldü. Ağustos so- 
nunda Tuna Nehri liman- 
larından gemilerle yapılan 
sevkiyat son bulduğu zaman 
150 bin ile 200.000 arasında 
Çerkes oraya gelmiş bulur- 
nuyordu. 

Kafkasya'nın Ruslara bağlı 
kısımlarından dağlı halk- 
ların ilk göçü 1855, 1859, 
1862 ve 1863 yıllarına ras- 
lar. Bu yıllarda göç edenlerin 
sayısı, yılda ortalama 80.000 
kişi kâdardı. 1864 yılının 
göçünü de buna ekleyecek 
olursak, ortaya çıkan genel 
toplam 400.000 kişiyi bulur. 
Boşaltılan bölgelere, Hükür- 
imetin büyük. kolaylıklar 
sağladığı Hristiyan göçmen- 
ler hemen yerleştirildi. Ku- 
ban bölgesinde daha 1864 
yılında 103.000 kişinin 
yaşamakta olduğu 90'ı aşkın 

Sistov, Nikopoli 
(Niğbolu), Ruscuk ve Dobru- 

Kazak köyü (stanitsa) mev- 
culttu. Ama Türkiye'nin 
Asya'da sahibi olduğu 
bölgelerden gelen Ermeniler 

o ise çok değerli bir katılımı 
meydana getiriyordu. Babıali 
bu barışsever, çalışkan aha- 
liyi eski yurtlarından 
göçebelik yapan Türk ve 
Türkmenlerin baskılarından 
koruyabilecek durumda 
değildi. Ve Rusya bunlara 
Rusya'ya göçelmeleri için 
büyük avantajlar vaadet- 
tüğinde buna büyük bir ilgi 
gösterdiler. Daha 1863'ün 
Sonbaharında 1500 Ermeni 
ailesi Van Gölü çevresinden 
ve Ermenistan yaylasından 
göçetmiş, bunları da çok 
sayıda başkaları izlemişti. 
Bunlar Gürcistan üzerinden 
Poti'ye yürümüşler, buradan 
da Kafkasya sahilindeki bir 
limana nakledilmişlerdi. 

Sürülen Kafkasyalılar ise, 
şu anda her iki kıtada ol- 
mak üzere, Osmanlı 

ülkesinde her yere 
dağıtılmış durumda. Onlar 
her taralla istenmeyen ko- 
nuklar ve huzursuzluk nede- 
ni olarak görülüyorlar. Çün- 
kü barış içerisinde yaşamayı 
bilmiyorlar. Kabile reisleri 
sık sık eski, ataerkil adetle- 
rine göre arazinin artık ken- 
dilerine ait olduğunu belirt- 
mek için toprağa kılıçlarını 
saplıyordu. Bunu toprak- 
ların eski sahipleri kabul et- 
mediler,. Bu yüzden her iki 
taraf arasında pek çok defa 
kavga çıktığında Babıali, 
Çerkeslerin daha ileriye göç 
etmelerini istemek zorunda 
kaldı. Balkanlarda ve Bulga- 
ristan'da yaplığı araştırma 
gezilerinde böyle yürüyüşlere 
pek çok defa raslayan 
F.Kanitz, yurtsuz kalmış 
Kalfkasyalıları iyice gözlem- 
eme olanağı buldu. 

Küçük Asya'ya (Anado- 

lu'ya) göç eden Çerkeslerin 
önemli oObir bölümü, 
Babıali'den Toroslarda ve 
Antitoroslarda, Kapadok- 
ya'ya kadar ikamet edecekle- 
ri yerler aldılar. 1866 yılında 
Wilhelm Lejean bunlarla 
karşılaştı, Ama o Çerkesler 
hakkında hiç de olumlu biz 
tanımlama yapmıyor. Yerli 
halk onları ülkeye zorla gi- 
renler olarak gördüğünden 
hiç sevmiyor ve serseri ola- 
rak görüyor. Onlarla bilhas- 
sa gece vakii hiç 
karşılaşmak istemiyor. Azi-. 
ziye (Pınarbaşı) yakınlarında 
Zamantı ırmağı kenarındaki 
bir Çerkes köyüne bir Arna- 
vut Jandarma eşliğinde 
akşam vakti bir gezgin geldi; 
oysa bir Türkmen köyünde 
"iyi insanların" yanında ol- 
mayı isterdi. 

Bir köpek sürüsünün atla- 
ra saldırdığı ve korkunç bir 
şekilde uluyup havladığı 
sırada birçok silahlı adam 
göründü. Başlarında koyun 
postundan yapılmış yüksek 
kalpakları vardı. Uzun boz 
renkli giysileri aşık kemiğine 
kadar sarkıyordu. Göğüsle- . 
rinde yelpaze şeklinde tuttu- 
rulmuş Üişeklikler bulunu- 
yordu. Kızıl uzun sakal ve 
Kafkas dillerinin fısıltılı ses- 
leri, bu adamların milliyeti 
konusunda hiç şüphe 
bırakmıyordu. Bunlar göç 
elmiş Çerkeslerdi. Bir süre 
sonra çocuklarla kadınlar da 
ortaya çıktılar; sonuncuların 
çekici hiç bir görünümü yok- 
tu, vücut hatları ve tüm dav- 
ranışları oldukça erkekçeydi 
ama erkeklerin her birinin 
duruşu "İliya'daki bir 
savaşçıyı andırıyordu”. 
Başka zaman cesareli hiç 
eksik olmayan Arnavut Jan- 
darma bu "vahşilerin ininde" 
çok alçakgönüllü ve edepli 
davrandı. - 
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Bir Çerkes, gezgine Azi- 
ziye'ye kadar refakat etmesi 
için 12 Mecidiyeye anlaştı. 
Osmanlı Hükümeti daha 
kısa bir zaman önce Toros- 
lardaki Türkmenlere boyun 
eğdirdi ve burada dağlı aha- 
İiyi kontrol altında bulundu- 
racak bir askeri üs kurmak 

  

NOTLAR: 

1. Teophil Lapinski: 

1846 - 1848 Polonya, 
1949 yılında da Macaris- 
tan kurtuluş savaşına 
katılmış olan Theophil 
Lapinski, Polonyalı bir 
Albaydır. Osmanlı Yöne- 
timinin karşı çıkmasına 
rağmen, 1857 yılında bir 
gemiyle gizlice Istanbul'- 
dan Çerkesistan'a gitti. 
Adığe dilini kısa sürede 

“öğrenerek orada elinden 
geldiğince önemli çalış-. 
malarda bulundu. Sava- 
şın sona ereceğini farke- 
dince 7 Aralık 1859'da 5 
askeri ile Trabzon'a 
döndü. Savaşta 120 ka- 
dar asker ve subayını 

. kaybetmişti. Kuzey Kaf- 
kasyalıların bu büyük 
dostu, savaş sonrasında 
yazdığı kitap ve makale- 
lerle pek çok gizli kalmış 
gerçeğin ortaya çıkma- 
sını sağladı. Özellikle 2 

* ciltlik eseri "Die Berg- 
ölker das Kaukasus und 

istedi Kıtalar Çerkeslerden 

oluşacaktı ve bu savaşçı 

adamlar Kızılırmak'a kadar 
yerleşlirileceklerdi. Kayse- 
ride Türkler gezgine Azi- 
ziye'nin gelişmişliğini öve öve 
anlattılar. Ne varki, o Azi- 
ziye'ye gilliğinde tamı tamına 

ihr Freiheitskampf gegen 
die Russen, Hamburg 

- 1863" son yüzyıl Kafkas- 
ya tarihi için çok 
önemlidir. Bu kitabın ilk 
cildi 336, ikinci cildi ise 
264 sayfadır. Bu önemli 

eserinden başka 
"Geschichte des Feldzugs 
der ungarischen Haup- 
tarmee" adında bir kitabı 
daha vardır. T. Lapin- 
ski'nin Globus adlı der- 
gide yayımlanmış maka- 
İleleri ise şunlardır: 

a - Ein Opferfest bei 
den Adighe im Kaukasus, 
cilt 2, sayfa 378-380, 
1862 ğ 

b - Neue Mittheilungen 
über die Völker im Kau- 
kasus, cilt 3, sayfa 10-12, 
31, 41- 46, 74 -76, Hild- 
burghausen 1863. 

2. Amsfeld (Kosova- 
Yugoslavya) yöresinde 
yaşayan Çerkeslerin söz- 
lü edebiyat ürünlerinden 

derlenmiş yeni bir yayın 
elimize geçti. (B.Oesbek, 
Erzaehlungen der Letz- 

14 ev saydı. Bunların çoğu 
da aktar dükkanları ile kah- 
vehanelerdi. Bir cami dahi 
yoklu. “işte Türk ekonomi- 
si!” 

Çeviri: İbrahim Dipşov 
(Globus, Cilt XXVI, No:2) 
Braunschweig - 1874. 

ten Tscherkessen auff 
dem Amselfeld, Druck: 
Rheinische Friedrich Wil 
helms Universitaet, Bonn 
1986) Adığece ve Alman- 
ca olarak basılmış olan 
bu yayının önsözünden 
edindiğimiz bilgilere 
göre, bu araştırma projesi 
Bonn Üniversitesi öğre- 
tim üyesi sayın Prof.- 
Johann Knobloch ta- 
rafından gündeme getiril- 
miş. Araştırma gezisinin 
masraflarını Kuzey Ren- 
Vestialya Bilim ve 
Araştırma Bakanlığı kar- 
şılamış. Yugoslavya'daki 
Priştine Üniversitesi 
öğretim elemanlarından 
sayın Prof.Dr. Mulaku 
araştırmalar hususunda 
yardımcı olmuş. Ayrıca 
sayın Dr.Ulrich Land- 
mann basım öncesi me- 
tinleri okuyarak değerli 
önerilerde bulunmuş. 
Kafdağı okurlarının her 
zaman yararlanabilecek- 
leri önemli bir yapıt. 

3. Yazar nüfus ve kali- 

teyi belirtiyor. 
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" SİZE BİR AY SÜR 

ABREC Almir 
Adığe Eski Eserler Müzesi Müdürü 

  

Z TANIYORUM." * 

    

21 Mayıs 1864'de küçük 
bir yer olan Kbaada'da 
(Krasnaya Polnaya) Balı Kal- 
kas halkları direnişlerine 
son verdiler, aynı zamanda 
yeryüzünün en uzun, en 
kanlı ve en kahramanca 
mücadelesi olarak tarihe 
geçen Kafkas Savaşı sona 
erdi. Ama bu, yıkımın sonu 
değildi. Dağ köylerinden, 
geçit vermez bellerden 
aşarak, Karadeniz kıyılarına 
kitleler akmaya başladı: Na- 
tuxhuaylar, Abzaxlar, Şap- 
sığhlar, Hak'uççular, Besle- 
neyler, Bijjedığhular, Çaber- 

 deyler, Ç'emguyler, Mamr- 
xığhlar, Mexhoşler, Wubıx- 
lar, Abazinler Sadzılılar, ve 
Cigetler. Kafkasya'nın boyun 
eğmeyen tüm halkları. Bun- 
lar özgürlüklerini ve bağım- 
sızlıklarını yiğitçe savun- 
muşlardı. Yarım yüzyıl 
süren savaş sonunda güçleri 
tükenmiş, gidecek yerleri 
kalmadığından yurtlarını 
terketmek zorunda kalmış- 

. lardı. Bir milyon nüfuslu 
Adığeler büyük bir güç olan 
Rus İmparatorluğu karşı- 
sında tükenmişlerdi. Böylece 

. insan soyunun tarihinde bir 
kara perde inmiş oldu. 

Şimdi önde duran efsanevi 
yol, hiç de Kafkas Sava- 
şı'ndan daha kolay bir şey 
değil. 

19.yüzyıl, ünümüzün ve 
yıkımımızın yüzyılıdır. Her 
şeyimiz o yüzyılda iyice bir- 
birine karılmış gibidir. 
Ünümüz dememiz, yarım 
yüzyıl süren bağımsızlık 
mücadelemizi uygar Avrupa 
ile ilerici Rusya'nın takdirle 
karşılamış olmaları nedeniy- 
ledir. Yıkım diyoruz, çünkü 
ulusumuz tam bir yok ol- 

  

manın eşiğine gelmişli. 

Çarlığın Kuzey Kalkasya 
halkına karşı yürütlüğü 
savaş kural dışı bir savaşlı. 
Adığeler ve öbür Kalkas top- 
lumları, uygar toplum yasa- 
ları dışında kalan bir uygu- 
lamaya muhatap kılınmış- 
lardı. Kıtlık yaratıp halka 
boyun eğdirmek için köyler 
yakılıyor, bahçeler kesilip 
biçiliyor, ekinler ve yem bit- 
kileri yok ediliyordu. Hatta 
barıs icindeki insanlara da 
saldırılıyordu. 

Savaş. beraberinde yokluk- 
ları da getiriyordu. İnsanlar 
için barınacak yer kalmıyor, 
çocuklar ve yaşlılar ölüyor, 
böylesine bir yaşam uzayıp 
gidiyor ve on yıllardan beri 
süren savaşın sonu bir türlü 
görünmüyordu. Birkaç kez 
Adığeler Rus Hükümetinden 
savaşı durdurmasını istedil- 
er, Her iki taralı da memnun 
edecek bir uzlaşmadan yana 
olduklarını bildirdiler. 
Sözgelişi, 1861'de I.Alek- 
sandr, Maykop Kalesine gel- 
diğinde, Adığeler bu istekle- 
rini ona Siylediler: Bu top- 
raklar bize aittir, burası 
bize atalarımızdan kal- 
mıştır. Biz yıllardan beri 
bu topraklar için çarpı- 
şıyoruz. Toprağımızı adil 
bir biçimde korumak için 
elimizden geleni yapıyo 
ruz. Bize karşı adil dav- 
ranın, bizi dağıtmayın, 
kanımızı akıtmaya bir son 
verin. Insanların yaşamı ile 
oynamak sizin gibi büyük 
bir ülkeye yakış-maz. Uy- 
gar olmadığımız için bizim- 
le savaştığınızı söyleyerek 
dünyayı aldatıyorsunuz. 
Gerçek şu ki, biz de sizin 
gibi insanız. Kanımızı 

“a
. 

akıtmaya bir son verin, 
çünkü biz ülkemizi son 
karışına değin savunmakta 
kesin kararlıyız. 

H.Aleksandr, Adiığelerin ge- 
İleceğine ilişkin hiçbir umut 
kapısı bırakmayacak biçim- 
de şu yanıtı verdi: " Düşün- 
meniz için size bir ay süre 
tanıyorum. Bir ay sorra, sizit 
Kont Yevdokümov'a Kuban 
Irmağı boyunda gösierilecek 
yerlere yerleşme ya da 
Türkiye'ye göç elime 
sıklarından birini kabul 
ettiğinizi bildirmeniz gereki- 
yor .“ Bu belge, Çarlığın Kaf- 
kasya'da uyguladığı politi- 
kanın nileliğini göster- 
mektedir. 

Rus İmparatorluğu Hükü- 
meti, Adığeleri yenmiş ol- 
makla yetinmeyip, kendisine 
boyun eğmeyen, ama şimdi 
yenik düşen dağlıları ülke- 
den kovmak için kötü bir 
plan hazırladı. Adığeler zorla 
Osmanlı İmparatorluğu top- 
raklarına gönderilmeye baş- 
landı. İşte bu durum, Adığe 
ulusunun kökünü top- 
rağından kesin biçinide ko- 
pardı. Yüzbinlerce insan 
güzel Kalkas Kıyılarını 
ardında bırakmak zorunda 
kaldı. İnsan yığınları kıyıda 
toplanıyordu, tifo ve kolera 
gibi salgın hastalıklardan 
kırılıyorlardı.Ölüleri göme- 
cek kimse bulunamıyordu. 

Karadeniz'in karşı Türk ya- 
kasında da durum bu mer- 
kezdeydi. Yabancı bir kıyıya 
gemilerle erişebilenlerin bile 
yaşam olanağı çok zordu. 1Is- 
tanbul'dan gelen haberlere 
göre, her gün yüzlerce kişi 
ölmekteydi. 

Savaş ve silah zoruyla top- 
rağından çıkarılan Adığe 
Ulusu büyük bir yıkım 
yaşadı. Kafkasya'da ulusal 
nülusun ancak altıda biri 
kalabildi. Halkın yaratıcı 
gücü bozuldu, sarsıldı. 

* Sosyalistiçeske Adığey Gazetesinin, 25 Mayıs 1990 tarihli sayısından Çeviren: C.HAPİ 
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Adığeler birbirinden ayrı 
yerlere düştüler, dil, kültür 
ve ekonomileri birbirinden 
uzak, ilişkileri de kopuk 
hale geldi. 

19.yüzyılda Adığelerin 
halkların mezarlığına giden 
yolda oldukları söyleni- 
yordu. Aslında bunda 
gerçeklik payı da vardı. 
Büyük Rus İmparatorluğu - 
nun bir köşesine sıkışltı- 
rılmış, Tanrı ve insanlar ia- 
raflındnan unutulmuş, kül- 
türel kuruluşları olmayan 
Adığeler yok olmanın 
'eşiğindeydiler. Ekim Devri- 
minden sonra halk, kültürel 
çalışmalar içine girdi ve elde 
bulunanı korumaya başladı. 

Kalkaslılara yapılan zulüm 
gibi, Çarlık yönelimi, kendi 

o halkından olan ve asker el- 

bisesi giyen Rus köylülerine 
de baskılar uyguluyordu. 
Onları uzak Kafkas dağla- 
rına, ıssız köşelere sürüyor 
ve istekleri dışında uygu- 
lamalara muhatap kılıyor- 
lardı. 

Bizden önce yaşayanları, 
atalarımızı bugün anım- 
sayarak, halkımızın kendine 
yaraşır bir bilince ve 
şikmdiye değin yerine gelir- 
mediği borçlarını yerine ge- 

o“lirmeye başladığını söyle- 
meliyiz. İşte biz bugün Ku- 
zey Kafkas halkları içinden 
toprağını korurken şehit 
düşenleri anıyoruz. 

Bugün içimizde kin - inti- 
kam duyguları yok. Çarlığın 
zulmü dolayısıyla Ruslar so- 
rumlu değildir. Aksine, bu 
savaşta ölüp giden yüzbin- 
lerce suçsuz Rus'u düşün- 
dükçe üzülüyor, ıstırap 

. duyuyoruz. 

Bugün yeni tutumumuzun 
ilk adımını alıyoruz, 21 
Mayıs'ı Geçmişi Anma günü 
olarak kabul ediyoruz. Biz, 
çok uluslu ülkemizde 
yaşayan tüm adil ve ilerici 
insanların sesimizi duyacak- 
larına inanıyoruz. G   

BU BİR BAŞLANGIÇ OLSUN * 

. BZESEİJ Zawurbiy 
Tarih Öğretmeni, Koşhabi İlçesi Adığe Xase Başkanı 

Tarihimiz zorlu bir yoldan geçti. 
Kafkas savaşyının bitmesinden an- 
cak 126 yıl sonra, bağımsızlıkları 
için topraklarını adım adim son 
noktasına değin savunan ve tüm 
dünyaya kahramanlık örneği olan 
şehit atalarımızın yasını tutma 
özgürlüğünü elde edebildik. Elli yıl 
süren zorlu savaşın dağlılara getir- 
diği sınırsız yıkımı sergileyen ve 
günümüze gelen yazılar az 

değildir. Bunlardan birinden aldı- 
ğım küçük bir parçayı okuyorum, 
"12 Mayıs 1838'de 17 savaş 

gemisinden oluşma bir filo eşli- 
ğinde 14 nakliye gemisi kıyıya 
yakın bir yerde demirledi. Kıyıda 
büyük bir Çerkes atlı ve yaya top- 
luluğunun hazırlıkmları izlenebili- 
yordu. Komutan Lazarev ilkin 
küçük birliklerin kıyıya çıkmasını 
emretti., Ardından 250 topdan 
oluşma savaş bataryası kıyıya 
gülle yağıdırmaya başladı. Yerde 
parçalanan mermilerin dehşetiyle ' 
yer yarılıyor, göğe doğru kara bir 
duman yükseliyor, koca ağaçlar 
kökünden sökülüyor ve her türlü 
tahkimat paramparça oluyordu. 

Çerkesler gökten yağan bu daya 
nılmaz ateş karşısında çaresiz geri 
çekildiler; siperlere gizlenerek di- 
renişlerini sürdürmeye başladılar. 
Bu arada küreklerle çekilen iti san- 
dallarla 3040 asker kıyıya ayak 
bastı ve 'hurra' sesleriyle hücuma 
geçti..." 

1836-1839 yılları arasında, dört 
yıl boyunca, Karadeniz kıyısında 
Rusların 8 büyük çıkartma harekatı 
görüldü. Bunların 5'i Lazarev ko- 
mutasında gerçekleştirildi." 

Ulusumuzun bu kara günlerine 
dönmemin nedeni, geçmişle he- 
saplaşmak değildir - şimdi bu suçu 
(sorumluluğu) kimse kaldıramaz. 
Amacım, geçmişi, bugünü ve ge- 
leceği, bu üç noktayı bir arada 
değerlendirerek yeniden düşünme 
gereğini göz önüne getirmektir. 

Rus donanmasının en büyük 
öğünç kaynağı olan Tuapse 
çıkartması, Adiğe ulusu açısından 

yok oluşun başlangıcı olarak ta- 
rihe geçti. Peki, Büyük Ekim olma- 
saydı Adiğelerin durumu ne ola- 

caki ? Bu tarihle birlikte ulusal 
toparlanma hareketi de başladı. 
Ancak, çok geçmeden, karşılıklı 
ulusal ilişkilerde kardeşçe olma- 
yan durumların oluştuğu görüldü. 
Öyle ki, gerçekleri söyleme özgür- 
lüğünü yitirdik, artık haklı sesimizi 
bile duyuramaz olduk. Ama 
değişikliğin (perestroika) sonucu 
olarak haklarımızı yeniden elde et- 
meye başladık. 

Anma Günü, en çok biz hayatta 
olanlar için gereklidir... Geçmişi 
unutmamak, insanın en özlü hakkı 
olan yaşama hakkını her şeyin 
üstünde tutmak, manevi varlık- 
İarımızı zayıflatmamak, kendi ulu: 
sal toplumsal ilişkilerimizi hiçbir 
zaman yıkılmayacak biçimde yeni- 
den düzenlemek için. Adığe Xase 
örgütünün yükümlendiği baş so- 
rumluluk, insanları merhamet ve 
kardeşlik duygularını temel edine- 
cek bir kültüre yöneltmek olacaktır. : 
Bütün uluslar arasında dostça 
ilişkiler kurulmasından yana olan- 
lara dostluk elimizi uzatıyoruz. 
İstemiyoruz ağabey ya da kardeş 
olmayı. Sadece eşit olmayı istiyo- 
ruz. Bu konuda F.Engels'in "Enter- 
nasyonalist birlikteliği gerçekleş- 
tirecek olanlar, ilişkilerde eşit olan- 
İar olacaktır" sözlerinde bu 
gerçeği görüyoruz. Bugün burada 
toplanmış olmamızın nedeni suçu 
kendimizde (içimizde) aramak için 
değil, kuşaklarımız arasındaki ko- 
puklukları onarmak, tarihi ilerisi 
için gerçekleri belirtir hale getir- 
mek, atalarımızla gurur duyarak 
yaşamak ve özgürce davranma 
gereğini vurgulamak içindir. Bu 
alanda yeniden yapılanma 
dönemi içindeyiz. o Dolayısıyla 
Kafkas Savaşı'nda ölenleri anma 
günü olan bu toplantımız bu 
bakımdan bir başlangıç olsun. n 
  

g — 

Sosyalistiçeske Adığey Gazete- 
si, 25.5.1990 tarihli sayısından 

Çeviren: C. HAPİ 
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BEYKHUL Toğhan 

          

"XIX'uncu yüzyılda Kuzey Kaikasya halklarının Ulusal 

Bağımsızlık Mücadeleleri ve Türkiye'ye göçürülenlere 

dair” Cumhuriyetlerarası Konterans üzerine 

DAĞLARIN DİLİ OLSAYDI... 

Dağlarımız, bilimadamlarına göre, dünyanın en 
genç dağlarıdır ama yine de onların başları 
ağarmıştır. Dağların Tnhamadesi Oşşhamaxue ile 
onun çocukları olan diğer dağların hepsinin saçları 
aktır. Bu kadar çileyi görüp de nasıl ağarmasındı ! 
Koca dünyada hiçbir dağ ve ioprak parçası 
XIX.yüzyılda K.Kafkasya halklarının ve özellikle de 
Adiğe Halkı'nın uğradığı kadar felaket görmemiş, 
onun akıttığı kan ve gözyaşı kadarını akıtmamıştır. 

Kimse abarttığımı zannetmesin, tamamen gerçektir 
bunlar. Dağların, nehirlerin, ormanların dili olsa da 

Türkiye'ye göçürülenlerin kanlı hikayelerini anlata- 
bilseydi keşke. O zaman, insanım diye dünyada 
yaşayan herkes bu felaketlere sebep olanları lanet- 

ler, o günleri anımsatacak şekilde bugüne kadar ko- 

runmuş olan herşeyi yedi kat yerin dibine batırırdı. 

Arşiv ve belgeleri koruma altına alma fikrinin ilk 
olarak kime ait olduğunu bilmiyorum ama bugün on- 
lara büyük saygı duyuyorum. Zira 190 yıla yakın 
süren Rus - Kafkas savaşlarına ait tarihi belgeler bu 
arşivlerde korunmuştur. 

Adığey, Çerkessk ve diğer Kafkas halklarının 
XIX. yüzyılda yürüttükleri hürriyet mücadeleleri ve 
Türkiye'ye göçün nedenleri üzerine 24 - 26 Ekim 

1990 iâarihlerinde Nalçık'ta bir konferans 

düzenlendi. Üç gün içerisinde 40 kadar kişi 
konuşma yaptı. Onların belgelere dayanarak 
yapmış oldukları konuşmaların tamamını bir gazete 
sayfasına sığdırmak ve tüm konuşmacılardan ayrı 
ayrı bahsetmek mümkün olmadığı için buraya adını 
alamadığımız konuşmacılardan ai diliyorum. 

Bu konferansta anlatılan tarihi gerçekleri halk 
yığınlarının bilgisine sunma özgürlüğü Uzun 

yıllardır yoktu. 

gerçekleri çarpıtarak ve yalanlara dayanarak 
yazıyorlardı. Bu durumun Çarlık zamanında ve Sov- 
yet devrinde de (1985 Nisanına kadar) böyle de- 
vam etmesiini anlamak güçtür. 

Sözkonusu konferansta gerçekler esas alınarak 
birçok konuşmalar yapıldı. Konuşmacılar tarihi 
belgelere dayanarak, XIX. yüzyılda K.Kafkasya halk- 

Konu hakkında yazanlar da. 

larının yürüttükleri özgürlük mücadelelerine karşı 

Çarlık Rusyası'nın onları top ve kılıçla yok etimek 
için yürütmüş olduğu kanlı politikalardan ve 
özellikle de Adığe Halkı'na karşı yapılan Jenosid- 
den bahsettiler. Bu politikada Çarlık Rusyası'nın 
büyük sorumluluğu olduğunu kanıilamak için 
birçok olay ve belgeler vardır. Buna, Adiğelerin bir 
kolu olan Wubıx halkının tamamen yokedilmiş ol- 
masını örnek verebiliriz. Bu konferansa dünyada 
Wubıx dilini bilen tek insan olarak kalan Tevfik 
ESENÇ de Türkiye'den gelerek katılmıştır. 

İlk konuşmayı. Tarih Bilimleri Kandidatı Dzemıh 
Kasbolet yaptı. Onun hazırladığı rapor "XVI. Yüzyıl 
Sonları ile XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Khaberdey'de 
Yürütülen Özgürlük Mücadeleleri" üzerineydi. Ra- 

“ porunda Merkezi Kafkasya'ya , özellikle de Khaber- 
dey'e karşı Çarlık'ın yürüttüğü Kolonizasyon Politi- 
kasına karşı verilen Özgürlük Mücadeleleri ile 
Çarlık'ın bu mücadeleyi kırıp halkı topraklarından : 
sürüp buralara Rus kaleleri kurmak için yürüttükleri 
politika anlatılmaktadır. 

Çarlık Rusyası Terç nehri boylarında mevzilerini 
sağlamlaştırdıktan sonra Merkezi Kafkasya'yı ve 
özellikle Khaberdey'i ele geçirmek istemiştir. 
Çünkü bunu gerçekleştirebilirse tüm Orta Kafkas- 
ya'yı elinde tutabilecek ve Transkafkasya'daki po- 
zisyonunu sağlamlaştırabilecektir. Yolda yürüye- 
bilmek için üzerindeki taşları temizlemek gerek- 
tiğinden, Çarlık Rusyası da bu işe koyulmuştur. 

Osmanlı Devleti ile Rusya'nın 1774 yılında 
yaptıkları Küçük Kaynarca Antlaşması'nı Khaber- 
dey'in tarihi kara günü saymak gerekir. Osmanlı 
Devleti tarafından Khaberdey'in Rus toprağı olarak 
kabul edilmesi üzerine Çarlık Rusyası tüm gücüyle 
Khaberdey'in üzerine yüklenmiştir. Adığelerin 
dediği gibi, "Domuzun korkusu olmazsa, tepenin 
doruğunda otururmuş". 

XVHİL. yüzyılın 70'li yıllarında Çarlık Rusyası Kha- 
berdey topraklarında Yeketerinske, Pavlovske, 

- Marinske kalelerini inşa ederek Mezdegu Askeri 
Hattı'nı tamamlamıştır. Mezdegu'dan başlayıp Azak 
Denizi'ne kadar Proxhladne (1765), Yeketerino- 
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gradske (1777), Georgiyevske (1777), Soldaiske 
(1779), Vladikavkazske (1784) kaleleri yapılmıştır. 

Bunlarndan sözetmemin nedeni sonradan ola- 

cak olanları anlayabilmek içindir, zira asılacak 

adamın boynuna önce ipi geçirilir. 

Yavaşça tabanını sağlamlaştırdıktan sonra, XV, 
yüzyılın 90'lı yıllarında Çarlık Rusyası Khaber- 
dey'de Rus İdare Mahkemeleri kurmuş ve askeri 
İşgal rejiminin temellerini atmıştır. Böylece Khaber- 
dey'in özgürlüğünü, onun asırlardır kurduğu ekon- 
omik ve sosyo-politik düzenini yok eime 
girişimlerine başlamıştır. 

Özgürlükleri top ve tüfekle, zorla ellerinden 
alınmak isienen Adığeler1794 yılında Khaber- 
dey'de Hatokhuşokhue İsmail, Adelceriy ve Ade- 
mokhue Hamırza adındaki feodallerin liderliğinde 

ayaklanmışlardır. Daha sonraki yıllarda da benzeri 

ayaklanmalar olmuşsa da Çarlık'ın düzenli ordu- 
larınca merhametsizce ezilmişlerdir. Kislovodsk Ka- 

lesi ile diğer Kazak Stanitsa'larının yapımına karşı 
1803 yılında tüm Khaberdey'de başgösteren isyan 
üzerine Kafkasya'daki Çar Ordularının Komutanı 
Kinyaz İsitsiyanov şöyle yazmakiadır: 
“Topraklarınızı kanlarınızla sulamak için bütün 
kanım kaynamakta ve vücudum tir tir titremektedir. 
Her zaman olduğu gibi top ve tüfeklerimle nehirleri- 
nizden su yerine kanlarınızı akıtacağım. Ailelerini- 
zin kanları ile nehirlerinizin rengini kızıla 
çevireceğim". 

Bu dehşet verici sözler Khaberdey Halkını kor- 
kutmamış ve ayaklanma geniş alana yayılmıştır. 
İsyan üzerine Rusya'yı Gürcistan'a bağlayan tek 
askeri yol kesilmiş, Rus Generali Glazepan ta- 
ratından isyan güçlükle bastırılabilmiş, 80'e yakın 
köy tamamen yakılmış, birçok Khaberdey de Ku- 
ban ötesine sürülmüştür. 1810 Nisanında 
Gen.Bulgakov komutasında Cezalandırma birlikleri 
Khaberdey'e gönderilmiş, Bakhsen, Şşhalıkhue, 
Şecem, Nalçık yörelerinde çetin savaşlar olmuştur. 
Nisan ayı sonlarında Gen. Delpotse komutasındaki 
birlikler Yekaterinodar'dan yardıma gönderilmiştir. 
Bu birliklerce toplam 200 köy yakılmış, 20 bin hay- 
van gaspedilerek götürülmüştür. 

İnsanın yüreğinden kan damlatan başkâ 
örnekler de var Dzemıh'ın raporunda. Öte yandan 

Gen. Yermolov'un Yukarı Kafkasya'yı ele geçirmek 
için yaptıkları da raporda anlatılmaktadır. Kan ve 
gözyaşına bulanmış Kuzey Kafkas halkları 
Soykırıcı Yermolov'un yönetiminin başladığı 1816 
yılını la-netle anmaktadırlar. 

Yermolov'un K.Kafkasya'da yürüttüğü politika, 
strateji ve taktiklere örnek olarak 20 Mayıs 1833'de 
Gen. Velyaminov'un Kafkas Kolordusu Komutanı 

Baron Rozen'e sunduğu planı gösterebiliriz. Velya- 
minov planında Dağlıların yaşamı için hayati önemi 
olan ova ve yaylaların zapiedilerek buralara Kazak- 
ların yerleştirilmesini, mahsullerinin yakılmasını ... 
önermekiedir. 

Yermolov ve başka generallerin K.Kafkasya 
halklarına yaptıkları kötülükler gazete sayfası değil, 
kalın kitaplara da sığacak gibi değildir. Benim genç 
bilimadamı Dzemıh'ın raporundan fazlaca bahset- 
memin nedeni, onun raporunda Adiğelerin 

ülkelerini bırakıp Türkiye ve başka ülkelere 
göçetmek zorunda kalmalarına ve bu nedenyle 
Adığe halkının neredeyse yeryüzünden tüken- 
mesine varacak ölçülerde göçe zorlanmasına ne- 

den olan olayların başlangıcı olan, Rus Çarlarının 
K.Kafkasya halklarına karşı başlattıkları ve 100 yıla 
yakın süren jenosid hareketi ve K.Kafkas halk- 

larının bu jenoside karşı yürüttükleri mücadelelere 

ağırlıkla yer vermesi nedeniyledir. Her ne kadar faz- 
laca bahsettiğimi söylüyor isem de, onun uzun rap- 
orundan ancak bazılarını özetleyebildiğimi beliri- 
mek isterim. 

1846 yılı Nisan'ında Şamil 20 bin kişilik ordusu 
ile Khaberdey'e gelir ve Khaberdey ile güçbirliği ya- 
parak K.Kafkasya'da yürütülen mücadeleyi 
yaygınlaş-tırmayı amaçlamaktadır. Şamil Kuzey-Batı 
Adığelerinin askeri güçlerini topariayabilmelerini 
bekleyemedi. Çünkü Rusya Kafkas askeri hattının 
merkezinde Şamil'e karşı savaşacak büyük kuvvet 
yığınağı yapmıştı. Bu nedenle Çeçenistan'a 
dönmek zorunda kaldı. Şamil ile birlikte Khaber- 
dey'den birçok köylü ailesi ve 37 kadar Pşı ve 
Workh ülkeyi terketmiştir. Pşı Anzor Mıhamed Mirza 
bunlardan biri olup sonradan Şamil tarafından 

Küçük Çeçenistan'a naip atanmıştır. 

Şimdi Dzemıh'ın raporundan çıkan sonuçlara 

kısaca değinmek istiyorum. 

©... Bilimadamına göre, XVII. yüzyıl sonları ve XIX. 
yüzyılın ilk yarısında Khaberdey'de yürütülen ulu- 
sal bağımsızlık mücadelelerinin Doğu ve Batı Kalf- 
kasya'daki nedenleri Çarlıkt'ın koloniyalist politi- 
kasıdır. Çarlık'ın Khaberdey topraklarını ele geçirip 
Kazakları buralara yerleştirmesi, buralarda yaşayan 
insanların yersiz - yurtsuz kalmaları, Khaber- 
dey'deki toplum-sal düzenin bozularak bunun ye- 
rine Rus idari ve askeri sisteminin zorla 
yerleştirilmek istenmesidir. 

"Kafkas Savaşları" dendiğinde K.Kafkasya halk- 
larının Rus Çarlığı'na karşı yürüttükleri Bağımsızlık 
Mücadeleleri ile bunun Rusya, Türkiye ve İran 
arasındaki savaşlarla ilgileri anlaşılmalıdır, 
K.Kafkasya halklarının kendi aralarında çıkan 
savaşlar gibi bir anlamı olmamalıdır. 
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Ayrıca K.Kafkasya halklarının yürüttükleri 

bağımsızlık mücadelelerinin ayrıldığı devrelere ye- 
niden bir göz atmak gerekmektedir. Bu devrelerin 
hiçbirinde Khaberdey'in hiçbir ülkeye bağlı olma- 

mak amacıyla yürülüğü bağımsızlık mücade- 
iesinden sözedilmemekie, bu konu yanlış bir 

görüşle ele alınmakiadır. Kimi yazarlar Mezdegu 
Kalesinin yapıldığı 1763 yılını mücadelenin 

başlangıcı olarak almakiadırlar. Bence başlangıç 

XVHL yüzyilin 90'lı yıllarında, askeri işgal rejiminin 
kurulmaya başlandığı zamanlardadır.Yine 
araştırmacılar Çarlık'ın ele geçirmek istediği, çeşitli 
halklar olmayıp bölgenin tamamı olduğunu ve bu- 
nun için de Merkezi Kafkasya'nın ve özellikle Kha- 
berdey'in ele geçirilmesinin büyük önem taşıdığını 
anlamalıdırlar. 

Doçeni Bıj Ali de Dzemih'ın raporuna benzer bir 
rapor sundu. Onun raporunda iki önemli olayın 
üzerinde durulmaktadır. Bunların ilki Küçük Kaynar- 
ca (1774), Adriyanopolsk (Edirne) Antlaşmaları ile 

Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman kendisine âit ol- 

mayan Khaberdey'i ve Şapsığlar ile Natuhuayların 
yaşadığı kıyı bölgesini haksız bir şekilde Rusya'ya 
vermeleridir. Bu bölgelerin halkları kendi temsilcile- 

rinin bulunmadığı bu sözleşme hükümlerini kabul 
etmemişlerdir. 

İkincisi ise, yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi 
nedeniyle Avrupa'nın Jandarması olan Adığe 
Halkı'na karşı Rus Çarlığı büyük kuvvet ayırmış, bu 
nedenle Avrupa ülkeleri rahat nefes alabilmişlerdir. 

Konferansa sunulan raporların tamamını burada 
özetlemek mümkün olmamakla birlikte konuları iti- 

bariyie hepsinin çok yararlı olduklarını belirtmeliyiz. 

İşte onlardan bazıları: 

“XIX. yüzyılın 30 - 60'li yılları arasında 

K.Kafkasya'da milletlerarası ilişkiler sistemi" Kasu- 
mov Ali, Doçent, Tarih Bilimleri Kandidatı. 

“Türkiye'ye göçürülenlere dair konular bölge 
halklarının tarihinde nasıl geçiyor" Prof.Dr. Khu- 
mukh Tiğhuen. 

“Tarihsel topraklarınd uluslar yokedilemez (Ka- 
radeniz Kıyısı Adiğelernin uğradığı felaketler)" 
Prof.Dr. İbrahimbeyli Hacı Murat. 

"K.Kafkasya'da yürütürn Ulusal Bağımsızlık 
mücadelesinin devreleri üzerine" Tarih Bilimleri 

Kandidatı Duman Hasan. 

"XVİL yüzyılda ve XIX. yüzyılın ilik yarısında Ku- 
zey-Batı Kafkasya'da köle ticareti" Tari Bilimleri Dok- 

toru Meretikhue Muhtar (Maykop). 

“Türkiye'ye göçürülenler tarihinden alınacak 
dersler" Babahyan L. O. (Çeçen-İnguş Devlet 
Müzesi Görevlisi) 

Tüm konuşmacıların isimleri ile raporlarından, 

çok sayıda olmaları nedeniyle sözedemseyeceğim. 

Ancak içlerinden bazılarını kısaca özetlemek istiyo- 
rum. 

İbrahimbeyli raporunda birkaç önemli konunun 
üzerinde durmuş, konferansın konusunu teşkil 

eden tarihi olayların geçtiği dönemler bugüne ka- 
dar gerçeklere uygun yazılmamıştır. Büyük”ta- 

rihgiler Vinogradov, Biiyev ve başkaları tarihi 
gerçekleri çarpıtarak ve değiştirerek yazmışlardır, 

demekiedir. 

Cumhuriyetimizden katılan bilimadamlarından 

Tiğhuen Raşid, Berezc Beresbiy, Haşxhuej R.H., 
Azamet Kamil, Wunejj Kaşii gibi konuşmacılar da 
özlü olarak yeni konulardan sözetmişlerdir. 

Örneğin Wunejj Kaşif bugüne kadar ihmal edil- 
miş olan çok önemli bir konunun Üzerinde durmuş, 
ülkelerini terkeden Adiğelerin yaşamları, onlarla ilgi- 
li çalışmalar ve ülkelerine dönmelerine dair 

çalışmalardan sözetmiştir. Wunejj herkesin ilgisini 

“çeken sorular da sormuştur: Bugün başka 

ülkelerdeki Adiğelerin nüfusu ne kadardır ? Bunlar 
UNESKO'nun yardımları ile belirlenmelidir. Ona 
göre Ermeniler ve Adığelerden başka uğradıkları 
Jenosid nedeniyle dünyanın dört bir tarafına 

dağılmış başka halk yoktur. Onlar bugün 40'a yakın 
ülkede yaşamaktadırlar. 

Onların tarihlerini, yaşamlarını ve karşılaştıkları 
sorunları yazmak gerekir ancak bunu yapacak ka- 
drolarımız yoktur. Bu kadroların Cumhuriyetimizde 
ve diğer Cumhuriyetlerde hazırlanması zamanı gel- 
miştir, diyor yazar. Cumhuriyet yöneticilerince diğer 
ülkelerde yaşayan Adığelerin Anavatanlarına getiril- 

meleri için başlatılan çalışmalar memnuniyet verici- 
dir ve çok büyük anlamı vardır. Bu konuda 
"Anavatan" Kurumunun Khaberdey - Balkar şubesi 
çok faal çalışmalıdır. Şube Başkanı Yefendı Kosta 
da bu konuda söz alarak dış ülkelerdeki soy- 
daşlarımızın geri getirilmeleri için çok sorunlar 

vardır, yeni dönemin getirdiği imkanlardan yararlan- 
arak bu sorunların çözümü için uğraşmak gerekir, 
diye konuştu. 

Konferansta en çok ilgi çeken konulardan biri de 
Krasnodar Eğitim Enstitüsü Öğretmenlerinden Ta- 
rih Bilimleri Kandidatı Çırğı Ashad'ın konuşması 
oldu. Ashad konuşmasında XIX. yüzyılda 
K.Kafkasya halklarının Hürriyet Mücadelelerinde bir 
Adığe Filosu'nun da yer aldığını belirtti. Bu konu- 
nun derinlemesine incelenmesi gerekiyorsa da, bi- 
limadamı kısa konuşmasında Adıiğelerin denizde 
hızlı ve çevik gemilerinin bulunduğunu belirtmiştir. 
Karadeniz kıyısına kimseyi yaklaştırmayan ve Batı 

Çerkeslerinin dış ülkelerle bağlarını kesmek için 

Çıkarma birlikleri bulunan Rus tilolarına karşı Adığe 
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gemicileri yaman bir mücadele yürütmüşlerdir. 

Küçük gemileri ile "Abhazya Seferleri" yapan Rus 
Kruvazör filolarına karşı koymuşlardır. 

WUBIHLARIN SONUNCUSU 

Bir zamanlar büyük bir halk iken, XIX. yüzyılda 
Rus Çarlığı'nın yürüttüğü Jenosid sonucunda soy- 
ları tükenen Wubıh halkının sonuncusu olan Tevfik 
ESENÇ de konferansa katılmak üzere Türkiye'den 
Nalçık'a gelmişti. Dünyada Wubıh dilini bilen yalnız 

o adam kalmıştı artık. O toplantı salonuna getiril- 
diğinde gözleri yaşarmayan bir tek kişi bile kai- 
mamıştı salonda. Tek bu olay bile Rus Çarlığını la- 
netlemek için yeterliydi aslında. | 

Tevfik Esenç'in karşılaştığı kadar kötü olay 
.dünyada kimsenin başına gelmemiştir. Kaybolan 
her şeyin yerine koyacak bir şey bulabilirsin ama 
tümüyle kaybolan ulusun yerine bir şey koya- 

mazsın... Bunu anlatacak kelime bulmak güçtür. 
Tevfik ESENÇ Wubıh dilinde, bu kadar önemli ve 

faydalı toplantıya kendisini çağırmaları nedeniyle 
toplantı düzenleyecilerine teşekkür etmiştir. 

MİSAFİRLERİN KONUŞMALARI 
Türkiye'den gelen ünlü yazar ve bilimadamı AY- 

DEMİR diğer ülkelerde yaşayan Adiğelerin selam- 
larını konferansa katılanlara sunmuş, Türkiye'ye 
göçürülenler hakkında bazı konulara değinmiş, bu- 
nun üzerine bir kitap yazmış olduğunu, elinde çok 
materyal bulunduğunu ve isteyenlere verebi- 

leceğini belirtmiştir. 

Aydemir ülkeden göçürülme olayına değinirken 
bunun nedenlerini kendine göre şöyle sıralamıştır: 

Rus Çarlığı'nın Kafkasya'yı ele geçirmesi, Osmanlı 

Devleti ve diğer ülkelerin soruna kendi çıkarları 

doğrultusunda yaklaşmaları, İslam Dininin göçe 
katkıda bulunuşu ve Adığelerin o zamanki sosyal 
yapıları. Kafkasya zengin bir ülke olması nedeniyle 

Çarlık ele geçirmek istemiştir, diyor Aydemir. 
Çarlık'ın Çerkes topraklarını ele geçirmeyi sürekli 
arzuladığını, Osmanlı Devletinin de 26 milyon olan 
o zamanki nüfusunu arttırabilmek için Çerkes 
Göçünü arzu ettiğinden Çarlık ile işbirliği halinde 
olduğunu, İslam Dinadamlarının da gavurlarla bir 
arada yaşamanın mümkün olmadığı propagan- 
dasını yaptıklarını söylemektedir. 

Feodallerin de halkın kendileri ile birlikte ülkeyi 
terketmeleri için çalıştıklarını belirtmiştir. Bugüne 
kadar ülkeyi terkedenlerin sayısı hakkında kesin bil- 
gi yoktur. Bu sayı kimi yazarlara göre 600 - 700 bin- 
dir. Rus ve Osmanlı generallerine göre bir milyon- 
dur. "Kültür" dergisine göre 1,5 milyon, "Ghuaze" 
dergisine göre ise 2,5 milyondur. 

Aydemir ayrıca, Türkiye'ye gidenlerin 
çoğunlukla Adığe ve Abhaz olduklarını, bazı yer- 

lerde terkedilmiş Çerkes mezarlıkları bulunduğunu, 
Ürdün'e (Çukurova'ya - Yazarıri beya'nı) giden 74 
bin Adığe'den 70 bininin öldüğünü de belirimiş, 
Türkiye'de yaşayan soydaşlarımızın çok müşkül du- 

rumda olduklarını da söylemiştir. © 

Karaçay - Çerkessk'ten gelen Ç'eraşe 

Ançokhue Osmanlı Ordusunda Paşa olan Zano- 
khue Setler Bey'in yaşamından ilgi ile sözetmiştir. 

ABD'den gelen Naithue Kadir Amerika'da 
yaşayan Adiğelerin selamını konferansa katılanlara 

sunmuş, Şapsığ dilinde, Adiğelerin geçmişie 
karşılaştıkları felaketler, göçürülenlerin dünü ve 

bugün konularında konuşmuştur. Dış ülkelerde ve 
Amerika'da yaşayanların bulundukları ülke insanları 

arasında erimelerinden korktuğundan ve bu 
ülkelerin dilleri ile konuşmak zorunda kaldıklarından 

sözetmişiir. Her şeye rağmen bulundukları 

ülkelerde Adığe geleneklerini yaşatarak ve 
Adiğelik gururunu taşıyarak yaşadıklarını 

söylemiştir. Biz Adığelerin yok olmamaları için tek 
yol vardır: Dilimizi korumak, adetlerimizi unutma- 

mak. Bir asirdır ayrı yaşıyoruz. Şimdi bir araya gele- 

bilmemiz için imkanlar doğmuştur. Her yerde Der- 

nek binalarını açmak gerekir. Amerika'daki Adığeler 
olarak dilimizle öğrenim yapan okullar açmak, gele- 
nek ve şeretimizi yaşatmak istiyoruz. "Anayurt" Ku- 
rumu ile ilişkilerimizi pekiştirmeliyiz, diye 
konuşmuştur. 

Soçi Şehir Müzesi görevlilerinden Şapsığ 
gençleri Glaçev Ruslan ve Polovinkin T,V. Şapsığ 
halkının bugün içinde bulunduğu güç durumdan 

ve yok olma noktasına gelmelerinden bahset- 
mişlerdir. Bilimadamlarının bu halkın tarihini ve 

önündeki sorunları dosdoğru yazmaları gerekir. 

Onların yaşadığı toprakları ele geçiren, halkı katled- 
en eli kanlı Rus generallerinin isimlerini anımsatan 

şeylerin yok edilmesini, yıllar önce evlerinin 

kapısını kapatıp ülkeyi terkedenlerin 
yıldönümlerinin anılması gerektiğini söylemişler, 
Şapsığhların ayrı bir idari yönetim altında yaşamak 
için başlattıkları girişimlerin desteklenmesini iste- 
mişlerdir. Karadeniz kıyısında yaşayan Adığelerin 
sahile yanaşan gemileri gördükçe yüreklerinden 
kan damladığını ve halklarının başından geçen fel- 
aketleri anımsadıklarını belirtmişlerdir. 

Ankara Derneği adına konferansa katılan 

Meşfeş'u Necdet Adiğe dilini bilenlerin gittikçe 
azalmasından kaygılandığını, bir 50 yıl daha geçse 
Türkiye ve başka ülkelerde dil bilen insan bulmanın 
mümkün olmayacağını belirtti. Bunun için Adığeler 

arası birliğin pekiştirilmesini, kendi ülkelerinde 
çıcukların burada eğitim görmeleri gerektiğini 
söyledi. Necdet Ankara Derneği'nin hazırladığı bil- 
diriyi okudu. , 
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Adığe Devlet Enstitüsü Öğretmenlerinden Ja- 
neti A.T. (Maykop) Kafkasya'daki Çarlık Ordularının 

nasıl silahlandırıldıklarıni anlattı ve Kılıç, kama, 

iütek ve oktan başka silahı olmayan dağlıların, ya- 

bancı ülkelerde bilhassa , Almanya'da yapılmış to- 
plarla katledildiğini anlattı. 

Türkiye'deki Adığelerden, Düzce Derneği nden 
gelen Şefik Ceylan K.Kafkasya tarihinden bahsetti 
ve Adiğe Halkının karşılaştığı felaketleri anlattı. Bu 
ielaketlerin dünya uluslarınca bilinmediğinden ve 
hiçbir yerde yazılmadığından yakındı. Herkes Er- 
meni Jenosidini biliyor ama Çerkes jenosidini bilen 
kimse yok. Dış ülkelerdeki Çerkesler yok olma nok- 
tasına gelmişlerdir. Bugün dünyada kalan tek 
Wubıh'ı gördük ve sesini duyduk. Bizim için de 
onun durumu ile karşılaşma tehlikesi vardır. Tüm 
Çerkesler tamamen yok olmadan ülkelerine 
dönmelidirler. Bunun için aramızda güçlü kültürel 

ve ekonomik bağlar kurmalıyız. Çocuklarımızı bura- 
da okutabilmeliyiz. Cumhuriyet yöneticilerinin bizle- 
rin Anavatanımıza dönebilmemiz için yürüttükleri 

çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Dönmekten 
amacımız içinde bulunduğumuz toplumlarla 
geçinemediğimizden değil, buranın Anavatanımız 
olmasındandır. Buraya gelip gitmeler kolay- 

laştırılmalıdır. Buraya gelince de hiçbir konuda size 
yük olmadan kendi kendimize yeterli olabilmeliyiz, 
dedi. 

Ürdün'den gelen Haşim Talustan bu konferansa 
diğer ülkelerden bilimadamı ve konuşmacıların 
katılabilmelerinden memnuniyet duyduğunu belirt- 

ii. Kanferansa katılanlara Ürdün'deki derneğin 
amaçları ve hedeflerini anlattı. Konferansa 

katılanları "Muhacir" kelimesinin anlamı üzerine 

düşünmeye sevkeden konuşma yaptı. 

o "Muhacir kelimesi işi gereği bir başka yere gidip 
yerleşen kişiyi ifade eder, ülkesinden zorla 
sürülenlere muhacir diyebilr miyiz ? Tarihsel 
gerçekleri anlatan yeni bir kelime ile ifade etmemiz 
gerekmez mi? "Desertaise" diyemez miyiz ? 
Adığelerin deyişiyle "Yistanbulak'ue" kelimesinin 
de üzerinde düşünmek gerekir. Bu kelimeden de 
işi için kendiliğinden İstanbul'a giden kişi anlamı 
çıkar. "Yistanbılak'ue" kelimesini de değiştirmek 
gerekmez mi ? 

"Kafkas Savaşları" teriminden de Kafkaslıların 
kendi kendileri ile savaştıkları anlamı çıkar. Bu terim 
de "Kafkas - Rus Savaşları" olarak değiştirilmelidir, 
dedi. 

Konleransa katılan tüm konuşmacıların isimle- 
rine ve anlattıkları konulara genişçe yer vereme- 
diğim için üzüntü duymaktayım. Bu konuşmalar an- 

" cak hir kitaba sığabilir. 

ÖRNEK ÇALIŞMA 

Bu konferans sadece Cumhuriyetimizin değil. 
tüm K.Kalfkasya'nın tarihi bakımından önem 
taşımakta olduğuna şüphe yoktur. Bu konferans 
dünya tarihi bakımından büyük önem taşıyan "XIX. 

yüzyılda Rusya'nın K.Kafkasya Halklarına karşı 
yürüttüğü jenosid hareketinin korkulu tarihinin 

ağarmış sayfalarının göz önüne serildiği bir konfe- 

ranstır. Bu toplantıya diğer ülkelerin tanınmış bilim- 
adamları da katılmıştır. Konferansa Cumhuriyetlera- 

rasi konierans denmeyip milletlerarası denmesinin 
daha uygun olacağını bazı konuşmacılar beliri- 

mişlerdir. Ama önemli olan ismi değil özü olmuştur. 
Bazı kusurları olsa da çok yararlı bir konferans 
*olmuştur. Zira güneşin üzerinde dahi gölgeler 

vardır. 

Organizasyon Komitesi Başkanı Prof.Dr. GÜGU 
Reşad Hu. toplantının açış konuşmasını yapmış ve 
bitinceye kadar başkanlığını yürütmüştür. Cumhu- 
riyet yöneticileri de konferansa büyük önem ver- 

mişlerdir. Parti 1. Sekreteri Zumakulov B.M., 2. 
Sekreteri Sehu B.K., Bakanlar Kurulu Başkan 
Yardımcısı Çelimet H.T., Parti İdeoloji bölüm 
müdürü Şurdum Y.H. katılmışlardır. Yoldaş Çelimet 
konferansa katılanlara övgülü sözlerle hitap 
etmiştir. 

Konferansta bazı kararlar alınmıştır. Kararlar 
alınmadan önce üzerinde geniş konuşmalar 
yapılmıştır. Kararların yazılmasında Bilimadamları 

Dzemıh Kasbolat, Çım Ruslan, Nexuş Adem, 
İbrahimbeyli Hacı-Murat (Moskova) Glaşev Ruslan 
(Soçi), Şıkh Hamid (Soçi) çalışmışlardır. 

KISACA 

Konferansta tesbit ettiğim eksiklikler şunlardır 

(yanılıyorsam bağışlayın): i 

Birincisi; Konferansa katılan bilimadamlarından 

Adığe-Çerkes Diplomasisi hakkında bir söz 
işiimedim. Acaba hiç diplomasimiz yok muydu? O 
zamanlar ulusumuzun akıllı bir diplomasisi olsaydı 
belki bunca felaketle karşılaşmazdı. Bilimadam- 
larının bu konu üzerinde çalışmalarını diliyorum. 

İkincisi; Konferansa çağrılan birçok bilima- 
damının gelmedikleri üzüntüyle görülmüştür. (Bu 
konuda organizasyon komitesinin hatası yoktur.) 

Üçüncüsü; konferansa katılan konuşmacılar ra- 
porlarını düzgün, temiz ve insanların faydasına su- 
nulacak düzende hazırlamamışlardır. Konferansa 
sunulan raporlar düzenlenip kitap haline getirilmeli- 
dir. 

Dördüncüsü; Cumhuriyetlerarası veya milletlera- 
rası önemi olan böyle bir toplantının Cumhuriyeti- 
mizde yapıldığı yeterince duyurulmadığından top- 
lantıya yeterince izleyici gelmemiştir. 

Son dileğim toplantı organizasyon komitesi 
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Yaşadığımız çağ dünya toplumlarının sürekli ve 

çok kapsamlı değişimler yaşadığı bir dönemdir. 
Çoğunlukla bu değişimler zorunlulukların ürünü 
olma özelliği gösteriyor. Toplumlardaki bu 

değişime neden olan olaylar, genelde birbirinden 
farklı nitelikler de taşımaktadır. 

Anılan tür değişimlerden, diğer toplumlar gibi, 
Kuzey Kafkasya'da yaşamakta olan Çeçenler de 
paylarını almaktadırlar. Çeçenlerin toplumsal 
yapılarındaki değişim-ler, çok yönlü olmakla kal- 
mayıp değişik alanlarda dışavurumu sağlayıcı 
biçimlerde kendini göstermektedir. Kuşkusuz bu 
değişimlere temel olma noktasında özellikle yakın 

tarihimizde yaşanan dramatik olayların büyük bir 
katkısı olmuştur. Bunların en başında gelen olay, 
1944 yılında Stalinizmin suçsuz yere 780.000 
Çeçen'i Sibirya'ya sürgün etmesidir. Sürgünün 
hangi şartlarda ve ne şekilde yapıldığını anlatmaya 
kimsenin gücünün yeteceğini sanmıyorum. Zira bu 

ve benzer olaylar, tam olarak, ancak o olayı biz- 
zat yaşayan insanlar tarafından kavranabilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bazı önemli 
konular vardır ki bunlar, öncelikle, yaşanan bu 
dramatik olayın topluma somut birtakım dirençler 
vermesi ile sonuçlanmıştır. 

Önemli gördüğümüz bu noktaların başlıcaları 
şöyle sıralanabilir: 

1. Birincisi ve en önemlisi; bu sürgün, tek tek her 

bir bireyin ve tümüyle toplumun kesin olarak bilgisi 
ve isteği dışında, üstelik haksız olarak ve zorla 
gerçekleştirilmiş bir olgudur. Tek taraflı ve haksız 
bir kararla, o günkü koşullarda geçerli olmuş bir 
devlet despotizmine dayalı olarak, polisiye güç 
kullanımı suretiyle gerçekleştirilmiştir. 

2. İkincisi; Toplumun tek bir bireyi geride 
bırakılmamacasına, yaşamları boyunca doğup 
büyüdükleri, istemlerini, ideallerini, tarihlerini 
yazdıkları kendi ülkelerinden kaldırılarak, tamamen 
yabancısı oldukları ve o günün şartlarında insanca 

yaşamanın mümkün olmadığı 

, gönderilmiş olmalarıdır. 

Sibirya'ya 

3. Üçüncüsü; Sürgünün bir kitle katliamına 
- dönüşmesidir ki bunun faturası çok ağır olmuştur. 
Sürgün boyunca toplam olarak 400.000 insanı 

ölmüştür. 

4. Dördüncüsü; Sürgünün 13 yıl gibi uzun bir 
süre devam etmiş olmasıdır. Bir toplum için 
sürgünde bu kadar sürenin ne anlama geldiğini 

. belirimeğe bile gerek yoktur kasındayız. 

5. Beşincisi; Tekrar yurtlarına dönme isteklerinin 
normal, yasal yollardan sağlanamamış olmasıdır. 
Geriye dönüşün, değişik fiili durumlar yaratılarak 
ve ölüm-kalım mücadelesi verilerek 
gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

Sürgün olayının bundan sonraki aşamaları ise 
herbiri başlı başına inceleme konusu olabilecek 

türdendir. 

Yaşanmış olan bu sürgüne maruz kalan 
Çeçenler bu olaydan-nasıl etkilenmişlerdir? Tepki- 
leri neler olmuştur ? Sosyal boyutlarıyla toplum 
neler kazanmış, neler kaybetmiştir ? Sürgün son- 
rası tarihten itibaren yani 33 yıldan bu yana 

Çeçenler neler yapmıştır, bugünkü durumları nedir 

? Bundan sonrasının nasıl olmasını istiyorlar ? 
Bütün bunlar cevap lanması gereken sorular- 
dandır. 

Özellikle bilinmesi gereken, bir toplum, sürgün 
ve benzeri,tek yönlü baskıya dayalı cebri hareket- 
lerle cezalandırılmamalıdır. Hele hele devlet terörü 
olarak nitelenebilecek türden yöntemler toplumla- 
ra asla uygulanmamalıdır. 

Çeçenler sürgün olayını yaşadıktan sonra yeni- 

den doğdular dense yeridir. Nesilden nesile an- 
latılacak olan bu dramatik olay, toplumu her za- 
man dinç, dirençli ve enerjik tutabilme 
zenginliğindedir. Özenikle sözlü edebiyatın güçlü 
olduğunu da eklersek, sanırım düşüncemizdeki 
haklılık daha bir anlaşılacaktır. Yediden yetmişe 
herkesin her an gündemini oluşturacaktır sürgün. 
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19.02.1988 tarihinde, Dağıstan Ö.S.S.Cumhurıyeti sınırları içinde kalmış Çeçen yerleşim merkezi olan 

Hasavyurt - Novolak'ta yapılan anıt-mezar için toplanmış halktan bir görünüş 

Olay tüm boyutlarıyla; kimi zaman acılarıyla, kimi 
zaman bu acıların oluşturduğu direnç ve ka- 

rarlılıkla günlük yaşamın bir parçası sayılacaktır. 

Suçsuz yere çekilen eziyetler, verilen canlar hiçbir 

zaman unutulmayacaktır. Bütün bunları yapanın, 

belirli bir döneme özgü uygulamaları olsa da, 

sonuçta devleti olması , işin en Üzücü ve acı yanı 

olarak hatırlanacaktır. Bütün bunlar toplumun 

tüm bireylerini her an hareket halinde tutacak ve 
günlük sıkıntıları bir kenara bıraktırdığı gibi uzun 
vadeli hesaplar ve hedetler çerçevesinde 
mücadele azmiyle güçlü kılacaktır. 

Bütün bunları destekleyici örnekleri arık 

görebilmekteyiz. Sürgün olayının sıcaklığı hala 
yaşanmaktadır. Şimdi lütfen dikkat ediniz ! Sürgün 
başladığında yaşları 20 olan insanlar bugün: için 
66 yaşındadırlar. Bugün yaşları 33 ile 46 arasında 

olan Çeçenlerin tamamı Sibirya'da sürgünde 

dünyaya gelmişlerdir, Sibirya doğumludurlar. Bu 
insanlar, yani yaş kuşağı olarak 33-46 yaş grubu 

hemen her toplum için olduğu gibi, özellikle 
Çeçenler'de toplumun belkemiğini 
oluşturmakiadır. Çeçenler arık sürgün sonrası Zor 
yıllarını atlatmışlar, Sibirya'da doğan insanlarını 
büyütmüşler, okutmuşlar, onları adeta tüm kültürel 

ve sosyal fonksiyonlarıyla donatmışlardır. 

1957 yılında yeniden kurulmuş olan Çeçen - 
İnguş Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, 
öncelikle bir sürgün yaşamış olan insanlar ta- 

rafından biçimlenmiştir bugüne dek. Sorumluluk 

bilincinin tüm bireyler tarafından duyuluyor olması, 
insanların hem toplumsal dayanışmalarının ari- 

masını, hem de toplum olarak, atılması gereken 
her adımın hesabının yapılmasını sağlamıştır. 

Ulaşılmış olan aşamaların değerlendirmesini 
genel çerçevesiyle şu şekilde özetleyebiliriz. 

19.300 Km” ile sınırları belirlenmiş olan 
Çeçenistan'da 1.300.000 insan yaşamaktadır. 
Öncelikle eğitim düzeyi tüm Sovyet Cumhuriyetleri 
arasında en yüksek orana ulaşan yerlerden biridir 

Çeçenistan. 9090'lara varan yüksek öğrenim oranı 

azımsanacak bir düzey değildir, hele ötedenberi 
yerleşik halde bırakılmayan bir Cumhuriyet'in 
halkı için hiç değildir. 

Nüfus artışı bilinçli olarak yüksek tutulmuş ve tu- 
tulmaktadır. Daha 38 yıl öncesinde 400.009 in- 
sanını kaybeden Çeçenler kalan 380.000 nüfusu, 
1.300.000'e çıkarmışlardır. 
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Yabancıların en az bulunduğu Cumhuriyetlerin 
içinde herhalde Çeçenisian en başlarda yer alır. 
Sürgünle birlikte başlatılmış olan Çeçenistan top- 
raklarına yerleştirilmiş olan yabancılar, sürgün 

dönüşünün daha ilk yıllarında Çeçenistan'ı 
boşaltmak zorunda kalmışlardır. 

Başia spor olmak üzere folklör, edebiyai ve bi- 
reysel girişimcilik açısından da en akti ve başarılı 
sayilan toplumlar arasındadır Çeçenler. Ayrıca 
bütün bu konularda hem dayanışmayı hem de 
başarıyı birlikte tatma zevkini duyma duy- 
arlılığındadırlar. Bütün bunlar sürgün sonrası 
ulaşılan noktalardan sadece birkaçıdır. 

23 Şubat günü sürgünün yıldönümüdür. Ve 
bugün bütün Çeçenistan'da Ulusal Yas Günü ilan 
edilmiştir. Çeçenler 1988 yılının başında toplumsal 

örgüt-lenmelerini gerçekleştirmiş olup, " NAROD- 

NIY FRONT " adı altında “ HLAK CEPHESİ "ni ku- 
rarak ilk eylem olarak sürgünde ölen 400.000 in- 
sanın anısına, şu an Dağıstan Otonom 

Cumhuriyeti sınırları içinde kalmış bulunan Çeçen 

yerleşim merkezi HASAVYURT'a bağlı 

"NOVOLAK" köyüne 19.02 1988 tarihinde bir anıt- 
mezartaşı dikmişlerdir. Dağıstan Otonom Cumhur- 

riyeti'nin karşı çıkmasına rağmen halkın yoğun 
katılımıyla bir gecede yapılan anıi-mezartaşının 

çok önemli mesajlar taşıdığını görebiliyoruz. 
Öncelikle anıi-mezartaşının üzerindeki iadeyi be- 
lirtelim:"STALİNİZM'İN SUÇSUZ YERE KAT- 
LETTİĞİ İNSANLARIMIZA" denilmektedir. Bu me- 
zartaşı 400.000 insanın ortak mezariaşıdır ve 

bundan sonra tarih boyu silinmeyecek olan bir 

toplumun, yani Çeçenlerin meş'alesi olacaktır. Bu 
anıta ulaşabilmek için 13 basamaklı bir merdiven 
yapılmıştır. Her basamak sürgünde geçen her bir 

yılı ifade etmekiedir. 

1990 yılı 23 Şubat'ında 1.000.000 Çeçen, diğer 
Kuzey Kafkasya yönetimlerinden gelen heyetlerle 

birlikte Stalin Zulmünü laneilemişlerdir. 

Tarih, bundan böyle zülme uğrayan tüm toplum- 
lara daha iyi günler göstersin istiyoruz. Çeçenlerin 

yasını, yasımız kabul ediyor, yüreklerimizin BİR 
attığını bildiriyoruz. 

  

    

    
Hasavyurt - Novalak köyünde bir gecede dikilen anıt-mezar'dan bir görünüş 
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kağıt parasını dahi yırtarak Yunanlılar'ın eline 
geçmesine engel olduğunu anlatırken birkaç kez 
dinledim. Ayrıca, Ethem Bey'in kaldığı oda 
yıkılmadan bugüne kadar aynen korundu. Pos- 
tacının oğlu ve kızı olayı çok iyi biliyorlar." 

Ahmet Ziya Bey'in soyadı dikkatimi 
çekmişti. Açıklama yapmadan "Soyadınız 
beni düşündürdü, ilginiz var mı 7?" 

dediğimde kısa bir süre düşünüp "Evef, akra- 

bamdır." cevabını verdi. İkimizin de kasdettiği 
kişi Ahmet ANZAVUR Bey idi. Ethem Bey'in 
can düşmanı olan ANZAVUR'un yeğeni Ethem 
Beyi savunuyor, hakkını teslim için çırpınarak, 
adeta insanlık dersi veriyordu. ibretle ve 
saygıyla dinledik. 

Köyün uzun yıllar muhtarlığını yaptıktan 
sonra şu anda İl Genel Meclisi Üyesi olarak 
çevre köylere hizmet için durmadan çalışan ve 
herkesin saygısını kazandığı açıkça görülen ve 
tüm görüşmelerde yanımızda olan Kemal oğlu 
1936 doğumlu Özdemir BAYKAL Bey bir ta- 
raftan büyüklerinden duyduklarını anlatırken 
bir taraftan da bizleri Ethem Bey'in misafir 
kaldığı evi görmeye götürdü. Tek katlı kerpiç 
bina bugüne kadar aynen muhafaza edilmiş. 
Evin önünde sırasıyla hatıra fotoğrafları 
çektirdikten sonra evin sahibi Postacı 
İBRAHİM EFENDİ (BAŞARAN) 'ın oğlu Yakup 
BAŞARAN'a misafir olduk. 

Yakup BAŞARAN 1934 doğumlu olup 
Özel İdareden emekli olduktan sonra tâlihsiz 
bir hastalık sonucunda gözlerini kaybetmiş. 
O'nu iyi bir hafız olduğu için son derece modern 
elektronik cihazlarıyla kayıt yaparken bulduk. 
Hiçbir köy evinde bugüne kadar görmediğimiz 
modern bağ evinin bahçesinde akla gelen her 
türlü meyve ağacı arasındaki kamelyada biz- 
lere yer gösterdi. Tamamı bahçe mahsulu olan 
5-6 çeşit meyve ikram etti. Eşi Hanımefendi 
kaşla göz arasında masayı tamamen donattılar. 
Bir taraftan meyvelerimizi yerken, bir taraftan 
da konuya girdik. Kullandığı kelimeleri seçerek 
ve özenle cümlelerini kurarak mikrofonumuza 
şunları söyledi: . 

"O tarihlerde babam İbrahim BASARAN, 
hem Muhtar ve hem de ilçe ile köy arasında pos- 
tacı idi. . Postacı' lakabı da oradan kaldı. 
Misa-fir için özel odası olan sayılı bir aileydik. 
Düzenli Ordu ile ihtilafa düşen ve Yunan'a tes- 

lim olmak istemeyen Ethem Bey, bir gece 
ansızın bize gelmiş. Babam karşılayıp ilgi 
göstermiş. Ancak Ethem Bey seyahat edemeye- 

cek kadar hastaymış. Bir tarafian da Yu- 
nanlılar Onun bu yörede olduğunu öğrendiği 

için çemberi daraltıyormuş. Babam da zor du- 
rumdaymış. Durumu kavrayan Ethem Bey, 
okur-yazar birini istemiş, komşumuz Âhmeit 
OCAKTAN'ı ( yakın zamanda öldü) 
çağırmışlar. 17-18 yaşlarındaki Ahmet'e kağıt 
ve halemi de heybesindeki evrak arasından 
çıkartıp veren Ethem Bey, Yunan Komutanına 
muhatap olarak bir mektup yazdırmış. Mektu- 

bu kimin götüreceği gündeme gelince Ethem 
Bey, eski dostu ÇERKES İSMAİL EFE'yi 
çağırtlırmış. Neticede mektubu İsmail Efe 
götürmüş. Diğer taraftan da köyümüze ve evi- 
mize bir zarar gelmemesi için babamıda SU- 
SURLUK'taki Yunan Komutanlığı'na ihbar 
için göndermiş. Ancak onlar gelmeden de kendi- 
si SÖĞE Köyü'ndeki CANBAZIN 

DEĞİRMENİ'ne giderek orada teslim olmuş. 
Bu nedenle evimiz veya köyümüz hiçbir 
baskıyla karşılaşmamış. Babamın, Ahmet 
OCAKTAN'In, diğer büyüklerin an- 
lattıklarından bildiklerim bunlardır. 
Hatırasına binaen kaldığı odayı da yıkmadık, 
öylece duruyor. Ablam Bahriye ÖZEN, olay 
tarihinde 6-7 yaşlarında olduğu için Ethem 
Bey'i bizzat görmüştür. Şu anda evinde yoktur. 

Görüşebilseydiniz de söyleyeceği şeyler aşağı yu- 
karı aynıdır." 

Özdemir BAYKAL, Nainı HAKAN, Ahmet 
Ziya ANÇOK, Yakup BAŞARAN ve diğer 
köylülere teşekkür ederek Eski Manyas'dan 
ayrıldık. 

Ethem Bey'in hatıratı 1962 yılında 
basılmıştı. İster aslına uygun olsun, ister 
değiştirilerek yayınlanmış olsun, bu hatırat 
yayınlanalı tam 28 yıl olmuş. Bu sü.e içerisinde 
Kurtuluş Savaşı ile ilgili olarak yüzlerce kitap 
yayımlandığı halde hiçbir araştırmacı (Cemal 
Kutay hariç) Ethem Bey'e ait iddianın doğru 
olup olmadığını araştırma gereğini dahi duy- 
madan aleyhindeki neşriyata aynen itibar et- 
mesini anlamak mümkün değildir. Oysa Eski 
Manyas köyünün tüm yaşlıları Ethem Bey'in 
hatıratını aynen teyid etmektedir. Ki, böyle bir 
çelişkiyi; “Tarih xe “Tarihgi"den beklenen ta- 
vafsızlıkla birlikte düşünemiyoruz. 

  

İkaldlafin - 43/48 - Ağustos 90 / Ocak9ı yi a 
. 38 
 



  

      

    

  

  

Cevdet HAPİ 

(Sayı: 37/40'dan devam) 

KIYI BOYU SAPSIĞHE TURİZMİ : 
Daha güneyde Bzib ırmağına değin uzanan 

kesim de (Cih yöresi), 1864 öncesinde egemen 

Adığe (Çerkesya) toprakları içindeydi. 

1961'de Karadeniz kıyısında, ekonomi ve 
yönelim açısından Moskova'ya bağlı Büyük 
Soçi (Bolşoy Soçi) meiropolilen yönetimi ku- 
ruldu. Bu yönetime Lazarevsk, Hostinsk ve 
Adler ilçeleriyle Soçi kenisel ilçesi (rayon) 
bağlandı. Adığe köyleri bu ilçelerden Laza- 
revsk'tedir. 

Büyük Soçi kıyı şeridinde 140 Km.boyunca 
dinlenme tesisleri kurulmuştur. Bu tesislerde 
çok sayıda turist ve talilci ile kaplıca ve 
çamur banyolarında da hastalar ağırlan- 
maktadır. 

Ancak bu gelirlerden bölgenin yerli halkı 
olan Adığelerle yüzyılı aşkın bir süredir bu 
yerlerde yaşayan köylü Ruslar (mujik) yarar- 
lanamamaktadırlar. Kenara itilmişlik ve 
geri ekonomi koşulları, yerli Adığe ve konuk 
Rus (Kazak ve Mujik) köylülerini yakın- 
laşlırmış ve itliflaka yönellmiş görün- 
mektedir. 

Büyük Soçi metropolilen alanında, son 
yıllarda çok sayıda Ermeni de yerleşmiştir. 

Adığelerin bir bölümü de Krasnodar eyale- 
line bağlı Tuapse ilçesindedir. Adığelerin bu- 
lunduğu bu iç dağlık kesimlerde turizm henüz 
pek gelişmemişlir. Yatırını azlığı sözko- 
nusudur. 

ŞAPSIĞHE'NİN YAKIN GEÇMİŞİ : 
Güneyde Bzıb Irmağından, kuzeyde Taman 

Yarımadasına değin uzanan Çerkes toprak- 
ları, bülün bir Kafkasya'da bağımsızlığını yi- 
tren ve halkı süngü gücüyle dış ülkelere (Dia- 
spora) alılan en son bölgedir. Bu bölgede 
demokratik bir köy loplulukları sistemi 
oluşturan Şapsığh (Natuxhuay ve Hak'uçu 
kolları da), Abadseh (Abzax) ve Wubıh (Cih 
kolu da) kabileleri yaşıyorlardı. 

Rusya 1809 - 10'da Bzıb Irmağı ile Riyon 
Irmağı arasında kalan Karadeniz kıyılarını, 
yani İmerctii, Mingreli ve Abhazya'yı ele 

  

geçirdi. 1812 Bükreş Anilaşması ile Os- 
manllar bu yerleri Rusya'ya verdiler; Bzıb 
Irmağı Rusya - Çerkesya sınırı olarak kabul 
edildi. 

Bükreş Anilaşması sonucu Osmanlı - Rus 
iliskileri düzeldi. Bundan yararlanan 
Adığeler, savaşla uğradıkları kayıpları 
kısmen de olsa giderdiler. Ancak çok geçme- 
den ilişkiler yeniden bozuldu. Bunun üzerine 
Çerkesya içlerine giren Rus birlikleri, 
örneğin 1821'de 17 Adığe köyünü yok elliler. 

1828 - 29 Savaşı sonunda Anapa Rusların 
eline geçti ve Osmanlılar Çerkesya kıyı- 
larından Rusya lehine çekildiler. Kıyının de- 
netimi Ruslara geçti. Ancak Çerkesler dire- . 
nişlerini sürdürdüler. 

1830'da Çeçenistan ve Dağıstan'da da Rus 
yönetimine karşı direniş (Müridizm) başladı. 
Bu direniş 1859'da yenilgi ile sona erdi. Öle 
yandan, batıda 1859'da Çerkes kabilelerinin 
direnişi bölündü: önce Bjeduğh'lar, ardından 
K'emguy, Mexhoş, Yecerıguay ve Besleney- 
lerle Kuban yöresi Kabardeyleri direnişlerine 
son verdiler. Buna karşılık direnişlerini 
sürdüren Abzax, Şapsığh ve Wubıx kabileleri 
1861'de Soçi Irmağı vadisinde "ŞŞHAFİTI- 
NIĞHEM FEĞHEHIĞHE ZEUÇ'EŞXU" (Büyük 
Bağımsızlık Kurultayı) adı alında 15 üyeli 
merkezi bir Meclis yönetimi oluşturdular. Bu 
yeni Çerkesya Devleti yönetimindeki toprak 
12 yönelim bölümüne (okrug) ayrılıyordu. 
Devletleşme gereği bir vergi sistemi de kondu; 

ayrıca her 100 aile başına 5 silahlı atlı 
(asker) biçiminde düzenli ordu kuruldu. Di- 
plomatik ilişki kurmak ve yardım aramak 
üzere dış ülkelere, özelikle İstanbul ve Lon- 

dra'ya temsilciler gönderildi(1). 

Meclis yönelimi döneminde Adığelerin or- 
tak bir ulusal dil Şapsığhca ( HADEGHAL'E 
Asker'in ifadesine göre de Şâpsığh - Bjedığhu 
esasına dayanan bir ortak Adığece) 
oluşturdukları görülmekledir. Wubıx'ar ve 
bazı küçük Adiğe toplulukları hızlı bir 
biçimde bu ortak ulusal dili benimsediler. Or- 
tak Adığece bir iletişim, özellikle ibadet dili 
olarak, varlığını Türkiye'de de sürdürdü. 

Çerkes direnişi, fiilen Mart 1864'de sona 
erdi. Bu tarihte, Abzaxların ardından, 
Kıyıboyu Şapsığhe ile Wubıxiar ve onlarla 
aynı kaderi paylaşan Cih (Ciget) ve Ahç'ıps 
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gibi küçük Adığe kabileleri de göç yollarına 
döküldüler (sürgün). 

21 Mayıs 1864'de 4 Rus mülrezesi Mzımta 
Irmağının yukarısındaki Kbaada Yaylasında 
(bugün Krasnaya Polnaya) buluştu, Rus 
Başkomutanının da kalıldığı bir törenle Kal- 
kas Savaşı'nın sona erdiği ilan edildi. 

Belgelere göre, 1863 - 64 yıllarında 
K.Kalkasya'dan 418 binden çok kişi ayrıldı. 
Bunun 324 binden çoğu Soçi Meclisi 
yönelimindeki Çerkesya topraklarından kit-, 
lesel halde sürülenlerdir; bunlar bülün 
Adığelerin © 90'a yakınını oluşturmak- 
tadırlar. Şimdi bu bölgede 12 bin Adığe bu- 
lunduğu söylenmektedir. Bu. da, Abazin ve 
Abhazlar katılmaksızın, 1989'da 570 bin 
olan Kafkasya'daki genel Adığe nüfusunun 
yaklaşık “6 2 kadarıdır. 

Sonuç olarak, son Çerkes Devleti halkı 
toptan sürülmüş ya da yok edilmiştir. 12 bin 
kalıntı Şapsığh nülus ise, büyük bir kahra- 
manlık örneği olarak günümüze değin ayakla 
kalmayı başarmıştır. 

ŞAPSIĞHE" YE İLİŞKİN RESMİ 
YAZIŞMALARDAN BAZI ALINTILAR: 

- Çerkesya "Fatihi" ve Rus Başkomutanı 
General Kont Yevdokümov 1863'de Rus 
Çarına şu bilgiyi sunuyordu: “Gerçeği 
söylemeliyim, 1863 - 64 kış dönemi sona 
erdiğinde yüksek dağ vadilerinde (güneyde) 
yaşayan kişileri kovacağız ve loprağı lerte- 
miz hale gelireceğiz". 

- 4 Ağustos 1863'de (kuzey hattındaki) 
Adagumski müfrezesi komutanı Natuxhuay 
Okrug'u yönelicisine şöyle yazıyordu: "...15 
Ağuslos'a kadar topraklarını bırakmayan 
dağlıların (Adığeler - C.H.) ayrılmaları, ken- 
dilerine göslerdiğimiz yerlere yerleşmeleri ya 
da Türkiye'ye göç etmeleri gerekmektedir", 

- 16 Ağustos 1863'de Gen.Yevdokümov 
Adagumski müfrezesi komutanına şu yazılı 
emri gönderiyordu: ”...Naluxhuayları kendi 
leri için ayırdığımız yerlere yerleştiriniz. Ka- 
bul,etmeyenleri de iki hafta içinde Türkiye'ye 
gönderiniz". 

- 28 Ekim 1864'de Şapsığh Okrug'u 
yöneticisi binbaşı Şıpş, Şapsığhların duru- 
muna ilişkin bilgi isteyen General Babiç'e şu 
yanıtı veriyordu: "... Elzavelski ve Mariyan- 
ski köylerinde Rus yöneliminde yaşamak 
üzere 99 aile kaldı". 

  

- Şapsığhların sürülmesinde o Ruslarla 
- gizlice - işbirliği yapan İshak Elendi için 

Gen.Yevdokümov şu emri gönderiyordu! 
İshak Efendi Rusya'da kalmak isterse kendi- 
sine yılda 200 Ruble tutarında emeklilik 

bağlansın, Türkiye'ye göç etmek isterse 400 
gümüş ruble verilsin. (İshak Efendi göçü 
yeğledi) (2). 

Yukarıdaki birkaç küçük alıntı bile, 
Çerkeslere ilişkin uygulanan soykırımın 
boyutunu açıklamaya yeterlidir. 

ŞAPSIĞH BÖLGESİNDE 

  

SON DURUM: 

Bilebildiğimiz kadarıyla son durum şöyle 
özetlenebilir: oKıyıboyu Şapsığhlarının 
nülusu 12 bin kadardır. 

Köylere ilişkin son bilgiler de şöyledir: En 
güneyde Şaxe Irmağı boyunca Golovinka 
(Şexap'), Ahıntam (yeni kuruldu), Bolşoy 
Kiçmay (Şexek'eşxuce), Malıy Kiçmay 
(Şexek'eyts'ık'u), Galış. 

Pseş'uapse vadisinue Kirova (Thağhepşş). 

Aşe Irmağı ve kollarının vadilerinde Mu- 
hortova Polyana (Şşhafit), 1. Krasnoaleksan- 
drovski (Hacegue), 2. Krasnoaleksandrovski 

(Gelejj), 3. Krasnoaleksandrovski (Ş'oceygue), 
Bolşoy Psevşho (Ş'oygue), Maloye Psevşho 

(Guedışşehabi). 

Makopske vadisinde Tsipka (TS'EPSI). 

Agoy vadisinde Aguyape (yeni kuruldu), 
Kuybişevk (Aguy). 

Neçepsug Irmağı vadisinde Delfanovka (De- 
fenegue). 

Bu 18 köyden Defenovka, Psıbe, Aguyape, 
Kuybişevk, Tsipka, Bolşoy Psevşho ve Maloye 
Psevşho köyleri Tuapse ilçesinde; Nacigo, 
Muhortova Polyana, 1. Krasnoaleksandrov- 
ski, 2. Krasnoaleksandrovski, 3. Krasnoalek- 
sandrovski, Kirova, Golovinka, Ahıntam, 
Bolşoy Kiçmay ve Kalış köyleri de Lazarevsk 
ilçesindedir. 

Bu köyler dışında Soç:, Dagomis 
(Tığhemiıps), Lazarevsk (Psış'uap'), Aşe, Tu- 
apse ve Cubga'da da Adığeler yaşamakta- 
dırlar. (Siyah dizilenler Adığece ad 
karşılığıdır). Şapsığhların 1922 - 44 yılla- 
rında özerklikleri vardı. Kasım 1990'da 
Adığe Özerk Bölgesi Adığe Xase örgütünün 
genişletilmiş toplantısında Şapsığhların 
özerklik isteklerini destekleme kararı 
alınmış; 1 Aralık 1990 tarihinde Laza- 
revsk'te yapılan Kıyıboyu Şapsığhe Adığe 
Xase örgütünün, Adığey OB., Karaçay-Çerkes, 

Kabardey-Balkar ve Abhazya Xase örgüt- 
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lerinin temsilcilerinin de katıldığı geniş- 
letilmiş toplantısında "Şapsığh Ulusal İlçesi" 
kurulması kararı alınmış ve karar meini ye- 
rine getirilmesi istemiyle Rusya SFSC, Parla- 
menlosuna (Yüksek Sovyet) verilmiştir. 

Özerklik elde etmeleri durumunda, 
Şşapsığhlarda, ulusal kurumlara, radyo ve 
televizyon yayını vb. olanaklara kavuşa- 
caklardır. 

Ş$ŞHAŞEFIJ KÖYLERİ: 
Krasnodar eyalelinin Uspensk ilçesinde 

(Armavir güneyinde) üç köy bulunmaktadır: 
Kültürel açıdan Adığey ÖB.'ne bağlı Urupski 
(Ş$şhaşefıj) ile Karaçay-Çerkes ÖB.'ne bağlı 
Oanıguey ve Kurfhueguey köyleri. 

Bu köylere "Şşhaşelıj" (azatlı) denmesinin 
nedeni, bunların eskiden Armavir'de 
yaşayan .ve Adığece konuşan Ermenilerin 
köleleri olmalarıdır. 

Daha sonra, çeşitli kabilelerden 
Adığelerin de yerleşmesiyle büyüyen bu 
köyler yerel bir topluluk oluşturmaktadırlar. 

GENEL BİR 

YENİ DEĞERLENDİRME : 

Gorbaçov'un önerisi doğrultusunda, 
SSCB.'nin en üsl organı olan 2250 üyeli Halk 
Temsilcileri Kongresi, 17 Aralık 1990'da 
SSCB.Federasyonunun yeniden biçimlendi- 
rilmesi konusunu görüşecektir. Ancak bazı 
Cumhuriyetler görüşmelere kalılmaya- 
caklarını açıklamışlardır: Baltık ülkeleri ve 

Gürcistan. 

Bazı birlik cumhuriyetleri ise, SSCB. 
içinde kalmakla birlikte egemenlik ilan 
etmişlerdir. Bu arada bazı özerk cumhuriyet- 
ler de "özerk" ekini alarak egemenlik ilanı 
yoluna gilmişlerdir: Tatar, Başkır, Buryat. 
Çeçen-İnguş vb 

Bazı özerk bölge ve ilçeler de (okrug) cumı- 
huriyet ilan ederek ekonomik özerklik elde 
etmeyi amaçlamaktadırlar: Adığey OB., 

- Karaçay-Çerkesk ÖB., Sibirya'da Çukçi, Kor- 

yak özerk ilçeleri vb.. 

Adığey ÖB. Adığe Xase örgütü 30 Eylül 1990 
tarihli genişletilmiş toplantısında Rusya 
Federasyonu içinde "EGEMEN BİR ADIĞE 
CUMHURİYETİ DEVLETİ" kurulması kara- 
rını almış ve kararı onaylanmak üzere Adığe 
ÖB. Parlamenlosuna götürmüştür. Karar, 
başla Maykop Tümeni Komutanı General 
DOROFİYEV olmak üzere bir bölüm Rus Par- 

lamenlerin de desleğiyle kabul edilmiştir. 

Ardından, Karaçay-Çerkessk ÖB. de dörtlü 
İederasyon biçiminde cumhuriyet kurma 
kararı almıştır. Şapsığh ulusal ilçesi kurul- 
ması kararı da 1 Aralık 1990'da alınmıştır. 
Ancak bu kararların üsti meclislerce onan- 
ması gerekmektedir. (Dergimiz basılırken 
Adığey Özerk Cumhuriyetinin onaylandığı 
öğrenilmişlir. - Kafdağı 

Yeni kurulan Adığe ÖSSC.'nin yüzölçümü 
7.800 Km.kare, nüfusu 432 bin (1989), 
Başkenii Maykop'tur. Nüfusun W 23.5 kadarı 
Adığe, geri kalan nüfus Rus, Ermeni, Tatar 
vb.'dir. 

Yeni Adığe ÖSSC. dış ilişkiler görevlisi 
BAĞHREÇUE Harun'un söylediğine göre, 
doğudaki Mostovski ilçesi ile batıdaki Gor- 
niy Kluç, Apşeronski ve Beloreçenski ilçeleri 
de yeni Cumhuriyete katılmak istemektedir- 
ler. Katılım gerçekleştiğinde, Kıyıboyu 
Şapsığhe (Tuapse ve Lazarevsk ilçeleri) ile 
birleşme olanağı doğacaktır. 

Yukarıdaki ilçelerde yaşayan köylü Rus- 
ların da ormancılığa ve hayvancılığa daya- 
nan yerel ekonomisi sarsıntı geçirmiş, bu da, 
söylendiğine göre göçlere yol açmıştır. 

Öle yandan gerek Sovyetler Birliğ'nde ve 
gerekse Kalkasya'da önemli gelişmeler ol- 
maktadır. Bunlardan bazılarını şöyle 
özetlemek mümkündür: 

1. SSCB. devlet yapısı 15 birlik cumhur- 
riyelini, 20 özerk cumhuriyeti, 8 özerk bölge 
(oblast) ve 10 özerk ilçeyi (okrug) içine al- 
maktadır. Sovyet Federasyonu belli kotalar 
dahilinde, tüm özerk birimlerin bağlı bulun- 
dukları birlik cumhuriyetleri dışında, SSCB. 
Parlamentolarında da temsil edilmelerini 
olanaklı kılmaktadır. Örneğin, bir özerk 
cumhuriyet 2250 üyeli SSCB. Halk Temsilci- 
leri Kongresi'nde enaz 11 üye, özerk bölge 5 
üye, özerk ilçe de I üye ile temsil edilmekte- 
dir. Ki bu temsil biçimi, Anayasal güvence 
alında olan ve federal devlet yapısının getir- 
diği dokunulmaz ve devredilmez bir ulusal- 
yasal haklır. aynı zamanda bu, SSCB.'nin 15 
devlet değil, 53 devlet ünitesi esasına da- 
yandığını göstermektedir. 

Şimdi, SSCB. merkezi yönetimi ile birlik 
cumhuriyetleri arasında, karşılıklı ödüne 
dayanan çift tarallı bir uzlaşma sözko- 
nusudur. Gerçekleştiğinde bu bir gerileme 
olacaklır. Bu durumda, özerk birimler kendi 
kotaları ile ımnerkezde temsil edilme olanak- 
larını yilireceklerdir. 

Bir önceki dizimizde değindiğimiz ve kaba 
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bir çerçevede SSCB.'ni kurtarma amacıyla 
küçük ulusları kurban elmeyi geliren bu 
gelişim, birlik cumhuriyeti bulunmayan $9 
ulusal toplumun tepkisini çekmiştir: Devlet 
kuruluşu olmayan halkların, ulusal devleti 
ya da ulusal bölgesi bulunan toplumların 22 - 
23 Eylül 1990 günleri Moskova'da yapılan Bi- 
rinci Genel Kongresi'nde bir Bildiri 
yayınlanmışlır. Bildiride şu nokialara da 
yer verilmektedir: (Bu bildiri, Kafdağı'nın bu 
sayısında Anayurt Haberleri bölümünde 
yayımlanmışylır. - Kafdağı) 

"Halklarımızın özgünlüğünün ve ege- 
menliğinin güvencesini oluşturacak yenilen- 
miş Federasyon temelinde egemen cumhuriy- 

etler birliğnin korunması", 

- "Yenilenmiş Federasyon'da... nüfusa 
bağlı olmaksızın bütün halkların hak 
eşitliği ilkesinin yaşama geçirilmesi...”, 

- Kongre Çarlık'ın Kafkasya'yı sömürge- 
leştirmesi döneminde zorla ülkeleri dışına 
sürülen Kalkasya halklarının tarihi ana- 
yurtlarına dönme hakkını, tartışmasız ka- 
bul eder. Kongre bu sorunun devlet düzeyinde 
çözülebilmesi için SSCB. Parlamentosu 
(Yüksek Sovyet) taralından incelenmesini ge- 

rekli görmektedir" (Kaynak: "Ghuaze" Gazele- 
si, No:3 - Maykopj. 

2. Adığey ÖB. Adığe Xasec örgütü Genel 
Başkanı ŞŞHALAXHUE Abu, Kuban Kazak- 
ları Kongresi örgülü Genel Başkanı 
V.P.Gromov ve Adığe Xase Maykop kenli 
örgülü başkanı GUYEGUE Nalbiy imzalarıyla 
yayınlanan bir orlak çağrı, özetle şu noktala- 
ra değinmekiedir: SSCB.'ndeki büyük 
değişimlerle birlikte orlaya çıkan uluslara- 
rasındaki çatışmaların, çok acı çekmiş in- 
sanlar bölgesi olan Kuban bölgesine 
sıçratılmaması, yerli halk Adığeler ile 
18.yüzyıl sonlarında Kuban'ın kuzeyine 
yerleşen Kazaklar arasındaki barışçı 
komşuluk ilişkilerinin korunması: bu 
amaçla, "1) Kuban halkının maddi ve manevi 
gereksinmelerinin çok yönlü olarak 
sağlanmasına yönelik tam bir ekonomik 
özerkliğin sağlanması, 2) Adığey'in egemen- 
liğinin ilan edilmesi ve ulusal devlet yapısı 
konusunda Adığe Halkının tarihsel hakkını 
gerçekleştirmek amacıyla, Rusya Federasyo- 
nu'nun özerk bir birimi olarak cumhuriyet 
kurulması, 3) Kazakların ve zorla yurt dışına 
sürülen saydaşlarımızın politik olarak hak- 
larının iade edilmesini sağlamak. 
Sürgündeki Adığelerin ve Kazakların ana- 
yurtlarına dönmeleri konusunda somut 
önlemler almak. Kuban'ın etnik özelliklerini 

korumak amacıyla ülkede kendiliğinden 
olan göç süreci üzerinde kontrol kurmak. 4) 
Ülkenin ekolojik iyileştirilmesi, emsalsiz 
zenginliklerinin korunması; Karadeniz ve 
Azak Denizi havzalarından, orman alan- 
larından ve ekilen topraklardan bilinçsizce 
yararlanma sonucu doğanın tahrip edilmesi- 
ni önlemek; Krasnodar baraj gölünü ve Be- 
loreçensk kimya sanayiini kaldırmak, 5) 
Halkımızın geçmişine ilişkin tarihsel 
gerçeklerin ortaya konması, Kuban'ın en eski 
çağlardan günümüze değin uzanan tarihini 
eksiksiz ve nesnel bir biçimde yazmak, 6) 
Adığelerin ve Kazakların dinsel ve kültürel 
geleneklerinin korunması ve geliştirilmesi; 

ortak kültürel-eğitsel çalışmalar yapılması" 
(a.g.e). 

Çağrı kitleleri kışkırimalara karşı uyara- 
rak son bulmaktadır. 

Adığelerin haklarını savunan Rus ve Ka- 
zak önderlerin yanında, örneğin Po- 
nejıguaye köyünün Adığe kökenli muhtarı 
L'ıxhuraye Asker gibi Adığeliğe olumsuz yak- 
laşan kişilerin de çıktığı söylenmektedir 
(“Ghuaze" Gazelesi, No:4). 

3. Maykop Radyosu'nda 30.11.1990 ta- 
rihlii konuşmasında Xase önderi Prof.Dr. 
ŞŞHALAXHUE Abu, Adığe ÖSSC.'nin kurul- 
ması nedeniyle bir yüzü Rusca, öbür yüzü 
Adığece yazılı kimlik kartlarının cumhuri- 
yel yurttaşlarına dağıtılacağını söylemiştir. 
Yine Şşhalaxhue'nin özel olarak bildirdiğine 

göre, geçen eğilim yılında Maykop kent 
merkezinde 33 okulda Adığece öğretim 
yapılmıştır. . * 

Dil, kuşkusuz yaşamsal (temel) önemde bir 
sorundur. Sayın BAĞHREÇGUE Harun, soru- 
nun Adığey ÖB. Parlamentosunda da dile geti- 
rildiğini söylemişlir. Bir soru üzerine Parla- 
mento Başkanı ve bölge parti örgütü birinci 
sekreteri Sayın CARIME Aslan, Anayasa'ya 
uygun olarak, her ilçenin kendi etnik 
yapısına ve kararına göre Ruscayı ya da 
Adığeceyi kullanabileceğini açıklamıştır. 

Bütün bunların, Adığeceye verilen 
önemin, az da olsa, arlmaya devam edeceği 
gibi bir anlam çıkmaktadır. Eleştirmen ve 
dilbilimleri uzmanı .Prof.Dr.THARGUAXHUE 
Yunıs'ın verdiği rakamlardan da Maykop 
kentinde 1979 - 80 öğrelim yılında Adığeceyi 
60 öğrencinin okumaya başladığı, sayının 
giderek arllığı ve geçen öğrelim yılında 
1.259'u bulduğu anlaşılmaktadır. Ancak yine 
de1.198 Adığe çocuğunun (“6 49) öğrenim dili 
olarak Ruscayı seçliği görülmektedir. Sistem, 

  

il İENİN. 43/48 » Ağustes 90 / Ocak9ı 42 
 



  

  

&( KAFKASYA - V.   

  

  

  

herkesin Rusça ve İngilizce (yabancı dil) oku- 
ması; ama sadece isleyenin Adığece 
öğrenmesi biçiminde oluşturulmuştur. 
(“Ghuaze" Gazetesi, No:4) 

Bu durumda, Adığece açısından, zorunlu 
olarak, özendirme yolu kalmaktadır. Nite- 
kim, Adığe Xase örgüllerince 1991 yılı 
Adığecenin Yılı olarak ilan edilmişlir. 
Böylece sözcük dağarcığı 100 binin çok 
üstünde olan güçlü ve zengin Adğecenin 
Adığelere daha fazla benimsetilebileceği 
umulmaktadır. 

4, Başka bir gelişme olarak, Türk asıllı 
Nogaylar da cumhuriyet ilan ederken, öteki 
özerk cumhuriyet, bölge ve ilçeler de egemen- 
lik kazanma uğraşısı içindedirler. 

5. Bir gelişme de, Abazin ve abhaz halk 
forumlarının da Adığe Xase örgütlerine 
katılmaları, Stavropol eyaleti Kursk ilçesi 
Adığe köylerinin (biri Müslüman, ötekileri 
Hristiyan) de Adığe Xase örgülü kurarak, üç 
oklu ve oniki yıldızlı tarihsel Çerkes bay- 
rağını amblem olarak kabul etmeleridir. 

Sonuç olarak, K.Kalkas bölgelerinin, 
Şapsığh bölgesinin, Güney Osetya ve Abhaz- 
ya'nın kesin statüsü, büyük bir olasılıkla 17 
Aralık tarihinden sonra belli olacaktır. 

TI. STAVROPOL EYALETİ (Eray): 

Stavropol eyaletine ve Karaçay - Çerkessk 
bölgesine ilişkin son islalisliki bilgiler 
henüz elimize geçmemiş bulunmaktadır. Özel 
olarak elde etliğimiz bilgiler de birbirini tut- 
mamaktladır. Bu arada, 1989 sayımına göre 
Karaçayların 156 bin, Çerkeslerin (Hajret Ka- 
bardeyleri ve Besleneyler) 52 bin, Abazaların 
(Abazin) 34 bin, toplam sayıları 75 bin olan 
Nogayların bu bölgedeki sayılarının 12 bin 
olduğu öğrenilmiştir. 

Bu ara bilgiden sonra, Sayın BETİĞHUEN 
Aweys'in (Pedganov) göndermek lüllunda bu- 
lunduğu resmi istalislik rakamlarına daya- 
narak Kabardey - Balkar ÖSSC.'nin 
tanıtılmasına önceliği vermeyi uygun bulu- 
yoruz. Karaçay - Çerkessk Bölgesine daha 
sonra dönülecektir. 

ARA BİLGİ: Sayın Kançeri JANE'nin 
gönderdiği 1989 genel istalistiğine göre, 
K.Kalkas halklarının nülusları şöyledir: 

Adığe-Abhaz öbeği 709 bin (Adığeyli 125 
bin, Çerkesskli 52 bin, Kaberdey 393 bin, Ab- 
azin 34 bin, Abhaz 105 bin), Karaçay 156 bin, 
Balkar 85 bin, Osel 598 bin, İnguş 237 bin , 
Çeçen 957 bin, Dağıstan öbeği 2.070.000 (Avar 

.601bin, Lak 116 bin, Dargi 365 bin, Lezgi 465 

bin, Tabasaran 98 bin, Rutul 20 bin, Agul 19 

bin, Tsağur 20 bin, Kumuk 289 bin, Nogay 75 
bin). 

K.Kalkas halklarının nülusu 1979'da 
3.935.000 idi. Bu sayı 877 binlik bir artışla 
4.812.000'e yükselmiştir (artış oranı : yüzde 
22.28). Bu sayıya 31 bin Musevi Tat ile İ9 bin 
Dağlı Yahudi nülusu da eklenmelidir. 

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ 

Kabardey - Balkar ÖSSC.'nin yüzölçümü 
12.500 Km.kare, nülusu 12.01.1989'da 
759.600'dür. Bu nülusun 465.000'i kentlerde 

(96 61.2), 294.600'ü de köylerde (96 38.8) bur- 
lunmaktadır. 

    

Tarihçe: Bir ara Kırım'da yaşayan, ancak 
Azak Denizi kıyısında Şapsığhlara komşu 
olan Kabardeyler, Tatar - Moğol saldırı- 
sından sonra "ÇGeberdey T'uaş'e" denilen 
şimdiki yerlerine yerleşmişlerdir (12. - 13. 
yüzyıllarda). 

1557'de Rus korumasını benimseyen ve bir 
prenslik haline gelen Kaberdey bölgesi, 
17.yüzyılda Büyük ve Küçük Kabardey 
biçiminde ikiye bölünmüştür. 1739 Belgrad 
Antlaşması, ile tarafsız bölge konumu kaza- 
nan Kabardey bölgeleri 1774'de Rusya ta- 
ralından ilhak edilmiş ve Kaynarca Ani- 
laşması ile Osmanlılar bu durumu 
tanımışlardır. Balkar ve Karaçay bölgeleri de 
Kabardey prenslerine bağlı idiler ama, Bal- 
karlar 1790, Karaçaylar da 1828 yılına değin 
Rus yönelimine karşı direnişlerde bulun- 
muşlardır. 

Rus istilası üzerine, bağımsızlıktan yana 
olan bazı Kabardey prensleri, taraftarları ile 
birlikte, Çerkesya'nın Kuban bölgesine göç 
etmişlerdir. Rus kolonizasyonuna bağlı ola- 
rak, Kaberdey Adığelerinin bir bölüm toprak- 
larına el konulması ve çeşitli baskılar, 
hoşnutsuzluklara yol açmış, buna bağlı ola- 
rak 18. yüzyıl sonlarıyla 19.. yüzyıl 
başlarında Kaberdey bölgesine yönelik bir- 
kaç Rus askeri operasyonu düzenlenmiştir. 

Kuban bölgesine göçeden ve öteki Adığe 
kabileleriyle bir arada yaşayan Adığelere ise, 
“Hajret Kabardeyleri" ya da Kuban Kabardey- 
leri denmektedir. Şimdiki Karaçay - 
Çerkessk bölgesi Adığelerinin çoğunluğu (Ku- 
ban kıyısında; 1. Abuguhable, - Xhumereniii, 
2.Yerkın-Şıhar; Küçük Zelençuk kıyısında, 3. 
Atlesçırey - Jak'ue, 4. Hağhundıguey - 
Alberdıgue, 5. Geseyhable - Habaz, 6. 

  

3 ZE ere 23 pa iile GCELE, 43/48 » Ağustos 990 / Ocak9ı 43 
 



  

  

  
  

  

Kueşhable, 7. Hatoxhuşşıguey - Zeyıgue, 8. 
Boteşşey - Malıy Zelençuk, 9. Xhumeren- 
ts'ık'u - Novo Humarinskoye, 10. Oılışguaje - 
Psewıç'edaxe, 11. Yicıbeguey - Abazakıt. 12. 
Adığehable; Büyük Zelençuk kıyısında, 13. 
Bestlen yi guem yi guaje - Yinjıcışxue, 14. Be- 
ratlkı - Barakli, 15. Abatehable - Ersakon 
köyleri) ile Adığey'in üç köyü (1. X&uedz, 2. 
Leşepsıne, 3. Kueşhable) Hajret Kabardeyleri- 
ni oluşturmaktadır. Karaçay - Çerkessk'in 
Vak'ucejıle ve Besleney köyleri Besleney 
iehçesinde konuşurlar. 

Hajret Kabardeyleri içinde Adığe Kurtuluş 
Savaşı menkibesinde yer alan ünlü ka .ra- 
manlar da vardır: Haloxhuşşogue Mımamed 
'Aşe, Ajgeriyegue Kuşukupşş, : Şşowcen 
Şomaxue, Tram yi gue Çercbalır vb. Hajret 
Kabardeylerinin direnişi 1859 yılına değin 
sürmüşlür. 

Asıl Kaberdey bölgesi, bir ilçe (okrug) ola- 
rak, 1860'da Terek bölgesine bağlandı. Kabar- 
dey bölgesinden 1860 - 61'de 10 bin kişi Os- 
manlı topraklarına göçelli. 1865'de 3 binden 
çok, 1900 - 1903'de de 4 bin Kabardey göç etli. 

Kabardey bölgesinden göç, barış koşul- 
larında gerçekleşti (3). Göçün temel nedeni, 
Rus hükümetince sürdürülen katı koloniya- 
list politikadır: Küçük köylerin büyük 
köylerde birleştirilmek (loplanmak) isten- 
mesi, bir bölüm toprağın Ruslara verilmesi 
gibi nedenler kızgınlığa ve göçe yol açmış ol- 
malıdır. 

Göçlen sonra, 1860'larda Kabardey-Balkar 
bölgesinde 40 bin kadar Kabardey ile 10 bin 
kadar bir Balkar nülusun kaldığı 
sanılmaktadır. Kolonizasyon sonucu Büyük 
ve Küçük Kabardey (Ya da Cılaxhsteney) 
bölgeleri arasında bir Rus yerleşim kuşağı 
oluşturulmuştur. 

1897 nülus sayımına göre Terek bölge- 
sinde (Oblasi) 84.100 Kabardey bulunuyordu. 

Köleliğin kaldırılması sonucu Kabardey 

halk ekonomisi gelişmeye başlamışlır. 1868 
- 69'da Terek'e bağlı Kabardinski Okrug'unda 
toplam nülusun yarıya yakınını oluşturan 
21.221 köle serbest bırakıldı (16.499 Kabar- 
dey; 4.722 Balkar). 

1905 ve 1913 yıllarında kitle hareketleri 
görülen Kabardey - Balkar bölgesinde, Şubat 
1917 devrimi üzerine, Merkezi Rusya 
yönelimine bağlı Terek bölgesi Nalçık ilçesi 
yönetimi kuruldu. Ekim Devriri karşısında, 
Terek Bölgesi Yönelimi ile Dağıstan Bölge 
(oblast) oOoyönetimleri birleşerek Terek - 

Dağıstan Hükümetini kurdular (12 Aralık 
1917). Rusya SFSC.'nden ayrıldığını ilan 
eden bu hükümet, Don ve Kuban hükümetleri 
ile, Güneydoğu Birliği'ni oluşturdu. 

Ancak yönetim Mari 1918'de Sovyetlere 
geçli. Terek - Dağıstan Hükümeti üyeleri Kal- 
kasya'yı terkelliler. Bunların bir bölümü 

Gürcistan Başkenti Tiflis'de "Kuzey Kafkasya 
Dağlıları Cumhuriyeti" adı altında sürgünde 
bir hükümet kurdular. Dağlı hükümetinin 
başında da Çermoyev F Kotse, Cabağiyev vb. bu- 

* lunuyordu. 

Öle yandan, Nisan 1918'de Rusya SFSC.'ne 
bağlı Terek Sovyet Cumhuriyeti, ardından 
Temmuz 1918'de-de Kuzey-Kalkas Sovyet 
Cumhuriyeti kuruldu. Ekim-Kasım 1918'de 
Dağıstan, Dağlı Hükümeti ile işbirliği 
içindeki Osmanlı kuvvetlerinin istilasına 
uğradı. 1919 ilkbaharında da tüm Kuzey Kaf- 
kasya karşıdevrimci General Denikin kuv- 
vellerinin eline geçti. Mart 1920'de Kuzey Kal- 
kasya'da yeniden Sovyet yönetimi kuruldu. 
Bu arada Dağlı hükümeti de General Deni- 
kin'in kararıyla ortadan kalkmıştı (4). 

1920'de ABD. ile İngiltere, Gürcistan 
Başkenti Tifllis'de General Denikin'in izleyi- 
cisi General Vrangel'i desteklemek ve 
karşıdevrim amacıyla yeni Kuzey Kalkas 
hükümetleri oluşturdular. Bu bağlamda ku- 
rulan Terek eyaleti (kray) hükümetinde Kotse 
(Pşşımaxue Kosok), Cabağiyev ve Tsalikov 
gibi eski Terek-Dağıstan ve Kuzey Kafkasya 
Dağlıları Cumhuriyeti yöneticileri de yer 
almışlardı (5). Ancak başarı sağlanamadı. 

Kasım 1920'de Terek bölgesi yerinde Dağlı 
ÖSSC. kuruldu ve bu kuruluş 20 Ocak 1921'de 
onandı. Bu cumhuriyet içinde Kabardey ve 
Balkar ilçeleri de (okrug) yer almıştı. 1 eylül 
1921'de Kabardey ilçesi ayrıldı ve bir özerk 
bölge oldu. 

16 Ocak 1922'de Kabardey - Balkar ÖB. 
oluşturuldu. 5 Aralık 1936'da satatü Kabar- 
dey - Balkar OSSC. biçiminde yükseltildi. 

- 1944 yılı Kuzey Kafkasya tarihi açısından 
kara bir yıl oldu. 

Kabardey - Balkar ÖSSC.'nin Balkar 
bölümü "Almanlarla işbirliği etmek" ge- 
rekçesiyle kaldırıldı ve Balkar halkı sürgüne 
gönderildi. Oşhamaxue (Elbrus) çevresi ile 
Yukarı Baxhsan yöresi Gürcistan'a eklendi. 
Kurp ilçesi de Cumhuriyet topraklarından 
çıkarıldı. 

Ayrıca Şapsığh Ulusal İlçesi, Karaçay ÖB. 
ve Çeçen - İnguş ÖSSC. de kaldırıldı. 
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Şapsığhlar Tuapse ve Lazurevsk ilçeleri, 
ötekiler de Gürcistan sınırları içine 
alındılar. Bu arada parli, 1956'da bu halk- 
ların "haksız" olarak cezalandırıldıkları 
gerçeğini kabul etli. 1957'de, Şapsığhlar 
dışında, Kuzey Kafkasya halklarının tüm 
hakları geri verildi. 

KABARDEY - BALKAR ÖSSC.'NİN. 
BÜYÜMESİ VE GELİŞMESİ 

16 Ocak 1922'deki ilk kuruluşunda Kabar- 

dey - Balkar ÖB.nin yüzölçümü 11.500 
Km.kare, nüfusu da 165.488 idi. Bunun 
107.315'i Adığe (96 64.8); 23.680'i Balkar( o 
14.3); 22.740'ı da Rus ( W 13.7 ) idi. Ayrıca 
Oset 4 bin, Kumuk 2 bin, Alman 1.000 ve ya- 
hudi 2 bin azınlıkları da vardı. Nülusun 96 96 
kadarı (158 bin) köylerde, © 4 kadarı da 
(6.600) Nalçık merkezi ile demiryolu istas- 
yonlarında bulunuyordu. 

Nüfus 1925'de 198.900'e yükseldi. 1926'da 
nüfus 207.900'ü köylerde (9 92.8), 16.200'ü de 
kentte ( W 7.2) olmak üzere 224.100'e 
yükseldi. 1931'de "Okrug" adı yerine "Rayon" 
(ilçe) adı benimsendi. 

1932'de Kuzey-Kalkas Eyaletinin (kray) 
kaldırılan Prohladnı ilçesinin (rayon) bir 
bölümü, yani Soldatski, Prohladnı, Priblij- 
ni, Yekaterinogradski slanitsaları (Kazak 
köyü) ile daha sonra Primalkinski tahıl sov- 
hozu KabardeysBalkar ÖB. topraklarına ek- 
lendi. Böylece yüzölçümü 12.500 Km.kareye 
çıktı (100 Km .karelik artış). 

Yeni duruma göre nülus 142.300 Adığe (9 
52.9): 38.600 Balkar (96 14.3) ve 70.800 Rus (ve 
Kazak) ve Ukraynalı (96 26.3) olmak üzere 
268.700'e yükseldi. 

Nüfus 1939'da 265. 000'i köylü (© 75.8), 
84.700'ü kentli (9 24.2) olmak üzere 349.700'e 
yükseldi. 

   

İkinci Dünya Savaşından sonra, özellikle 
sanayileşme ve kenileşmeye bağlı olarak Rus 
nülusu arllı: 1959'da 420.100 olan toplam 
nülusun W 38.7 kadarı (162 bin). Rus nülus, 
daha sonra, sayısal olarak artmaya devamı 

- elliyse de, oran olarak düştü: 1970'de 218 bin 
ve 37.2; 1979'da 234 bin ve 96 35.1; 1989'da 
240.750 ve 94 32. 

Yüksek Rus nülus artışı nedeniyle Adığe ve 
Balkar halklarının oranı düştü: 1989'da 
753.000 olan etnik nülus içinde Adığeler 
364.494 (9 48.24), Balkarlar da 70.793'tür 

2 ÖSSC.'NİN 

    

Bölge, coğrafi açıdan üç bölüme ayrılır. 
Güneyde Gürcistan ile sınırı oluşturan ve bir- 
birine koşut dağ sıraları (Glavni, Peredovoy, 
Skalisti ve Çornye) biçiminde uzanan Büyük 
Kafkaslar bulunur. Bu dağların en yüksek 
noktaları Elbrus (Adığece "Uaşşhamaxue" 
ve/veya "Oşhamail", Karaçay - Balkarca 
"“Mingi-taw; 5.642 m.), Diklaw (5.204 m.,), 
Koştantaw (5.151 m), Şhara (5.068 m.), Can- 
gilaw (5.058 m.), vb.'dir. Bu bölümde hızlı 
akışlı akarsuların kaynağını oluşturan çok 
sayıda buzul vardır. Buraları dağcıların (al- 
pinisti) ilgi alanlarını oluşturur. Buzul alan- 
larının altındaki ikinci bölümde alp tipi 
çayırlar, iğneyapraklı ve yaprak döken 
(kayın, meşe, kızılağaç, gürgen, akağaç, 
dişbudak ve kavak) ağaçlardan oluşma or- 
manlar yer alır.(6) 

Sıradağların, 500 - 700 metre yüksekli- 
gindeki Kuzey eteklerinde yaprak döken 
ağaçlardan oluşyan ormanlar bulunur. Va- 
diler ise, daha çok çayırlarla kaplıdır. 

Kuzey ve Kuzeydoğuda Kabardey Ovası adı 
verilen üçüncü bölüm bulunur. Burada, Terek 
Inmağının batısında Büyük Kabardey, doğu- 
sunda da Küçük Kabardey(Cılaxhsteney) ova- 
ları uzanır. Bu bölümde Malka, Baxhsen, 
Şecem, Nalşıç, Çerek ve Lesken ırmak kolları 
Terek Irmağına karışır. Ova, verimli tarım 
toprakları ile kaplı olup doğal bilki örtüsü 
sorguçolu stepleridir. 

İklim: Bölgenin bülününde kara iklimi 
görülür. Ocak ayında sıcaklık, dağlık 
bölümlerde yükseltiye göre -8 derece ile -12 
derece arasında değişir; Kabardey Ovasında 
-â derece üzerine yükselir. Bu arada ısının 
Nalçik'te -31 derece ve Prohladnı'da -32 dere- 
ceye kadar düştüğü de kaydedilmiştir. 

Yazları sıcaktır: Temmuzda dağlık 
bölümlerde 6 - 10 derece, Nalçik'te ve daha 
kuzeyde 22 derece. Bu arada sıcaklığın 
Nalçik'te 38, Prohladnı'da 42 dereceye 
yükseldiği de görülmüştür. 

Yılık yağış mikları yüksek kesimlerde 
- 800 ila 3.200 mm. arasında, dağların kuzey 
eteklerinde 600 - 800 mm. kuzeydeki Kabar- 
dey Ovası'nda 600 mm.'nin altındadır. Bu 
arada Bakhsen ve Şeceni vadilerinde de 600 
mm.'nin altında bir yağış görülür. 

    

  

(969.4). Ancak son 10 yıl içinde Adığe ve Bal- (ABARDEY - BALKAR OSSC.'NDE 

karların genel nüfus içindeki oranları ETNİK YAPI 
yükselmiştir. 
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Cumhuriyetin dağlık güney bölümü vadi- 
lerinde Türk kökenli bir halk olan ve Kıpçak 
Türkçesinin bir lehçesini konuşan Balkarlar 
yaşar. Bunların Orlaçağ Moğol istilaları, 
özellikle Cengiz Han döneminde Kafkasya'ya 
yerleşlikleri sanılmakladır. Geldikleri yerin 
de Altay dağları bölgesi olabileceği düşünül!- 
mektedir. 

Balkarlar Adığe kültürünü önemli ölçüde 
benimsemiş ve Kalfkaslılarla karışmış ol- 
duklarından kültürel ve ırksal yönden kısmi 
bir değişime uğramışlardı. 

Balkarlar 1957'de sürgünden döndükten 
sonra, değişik bölgelere geniş bir biçimde 
yerleşlirilmişlerdir. Bu arada şimdi, 25.321 
Balkar (Balkarların © 35.8 kadarı) Nalçik'te, 
42.885 Balkar da (9 60.5) Sovetski, Şecem, 
Baxhsen, Tırnavuz, Zolski ilçelerindedir. 

TÖRE adlı bir örgüt (Balkar Forumu) ku- 
ran Balkarlar, I Ocak 1944'deki esaslara göre 

Balkarya sınırlarının yeniden çizilmesini, 
Balkar ilçelerinin kurulmasını, cumhuriye- 
in BALKARYA ve KABARDİYA federasyonu 
biçimine dönüştürülmesini istemekiedirler. 

Cumhuriyetin orta ve kuzey bölümlerinde 
yaşayan Kabardeyler, bir Adığe kabilesidir- 
ler. Adığeler Nalçik'te (W© 33.78 - 84.832), 
Tırnavuz'da (© 17.1 — 6.656), Sovetski (9 
35.74 —- 7.900), Mayski (962 - 740) ve Proh- 
ladnı ilçeleri (9011.7 — 11.357) dışında 
çoğunluktadırlar: Baxhsen, Şecem, Zolski, 
Arvan ve Terek ilçelerinde. 

Cumhuriyetin üçüncü etnik topluluğu o olan 
Ruslar Prohladnı (96 70.3 - 68.239) ve Mayski 
ilçelerinde (© 83.9 < 30.205) çoğunluk, 
Nalçik'te nisbi çoğunluk (96 40.7 - 102.237), 
öteki yerlerde azınlık durumundadırlar. 
Mayski ilçesi Büyük ve Küçük Kabardey 
bölgeleri arasında oluşturular Rus yerleşim 
(koloni) kuşağı üzerinde kurulmuştur. 

Rusların önemli bir bölümü Kazak 
kökenlidir. Son 10 yılda Rus nüfus sadece 6 
bin kadar artmıştır. Bu da yavaş yavaş Rus 
nülusun bölge dışına göç etmekte olduğunu 
göstermektedir. 

1989 sayımı sonuçlarına göre, cumhuri- 
yetle başka kökenden insanlar da 
yaşamaktadırlar: 12.800 Ukraynalı, 2 bin 
Belorus, 2.100 Gürcü, 2 bin Azeri, 3.500 Erme- 
ni, 10 bin Oset, 3 bin Tatar, 1.700 Yahudi, 
3.200 Dağlı Yahudi, 2900 Tat, 8.600 Alman, 5 
bin Koreli, 4.200 Türk (Mesket), vb... 

Bu azınlık toplulukları, dağınık olarak, 
daha çok Başkent Nâalçik'le yaşamaktadırlar. 

Türkler ise Çernaya Reçka, Şıthale, Nartgale, 
Gexhun, Psıkued ve Yerogue'dedirler. 

KABARDEY - BALK AR ÖSSC.'NİN 

İLÇELERİ: 

1, Zolski (Dzelıgue) İlçesi: Batıda, nüfusu 
38.800, merkezi Zeliıgueguaje'dir (6.100). 
Kiçmalka, Cenal ve Habaz köyleri Balkar, 
ölekilerse Adığe köyüdür: Etoko, Svetlovods- 
koye, Belokamensk, Şardakovo, Zoilskoye, 
Psınedaxe, Bateh, Sovhoznoye, Zalukodes, 
Malka, Prireçnoye, Gamılıgue, Sarmag, 
*Kommennomositkoye, Dolina Narzanov. 

  

Toplam 16 köy (Zeligueguaje ile) Adığe, üç 
köy de Balkardır. İlçenin Adığe nüfusu 34.220 
(96 88.19), Balkar nülusu 2.387, Rus nüfusu da 
1.165'dir. 

2, Baxhsen İlçesi: Nülusu 96.300, merkezi 
Baxhsen kentidir (28.800). Baxhsen merke- 
zinde 4 bin kadar Rus vardır, gerisi hemen 
tamamiyle Adığe'dir. 

İlçe nülusunun 80.678 kadarı Adığe (Wo 
83.77), 6.307'si Balkar (9 6.5), 6.374'ü de Rus- 
tur (© 6.6). Guündelen, Laşkuta ve Bedık 
köyleri Balkar, Janxhuctegue köyü Adığe - 
Balkar karışık, kuzeydoğudaki Kremençuk - 
Konstantinovskoye de Rus köyüdür. Öteki 
köyler Adığedir: Kuba, Psıxhurey, Kuba-Taba, 
Nijini-Çurgujın, Verhni-Çurgujın, Zayokovo, 
Oızbrun |, Çızbrun li. .Gızbrun IM., Baxhsen- 
yunok, Çışşpek. 

Balkar köyleri güneydedir. 

3. Şecem İlçesi: Nüfusu 50.500, ilçe mer- 
kezi Çecem l1.'dir (13.200). Merkez nüfusu 
Adığe ağırlıklıdır (10.371 Adığe, 1.445 Bal- 
kar, 714 Rus). 

İlçe nüfusunun 37.112'si Adığe (© 73.4), 
9.310'u Balkar (90 18.4), 1.841'i de Rus'dur. 

Balkarlar Nijniy Çegem, Huştosırt, Eltübü, 
Verhniy Çegem ve Yanıkoy köylerinde 
yaşarlar. Öteki köyler Adığe'dir: Şecem 1I,, 
Nartan, Şşhalıgue, Laşşıngey. 

4. Sovetski ilçesi: Balkar çoğunluğu bulu- 
nan tek ilçedir. Nüfusu 22.100, ilçe merkezi 
Sovetskoye'dir (4.400). İlçe merkezinde 3.747 
Balkar, 297 Adığe ve 175 Rus bulunmaktadır. 

İlçe genel nüfusunun 13.430'u Balkar X96 
60.7), 7.900'ü Adığe (9 35.7), 374'ü de Rus'dur 
(96 1.6). Cerpecej, Babugent, Verhniy Jemthale 
ve Verpnıya Balkariya köyleri Balkar, 
Awşşıcer, Zaragij ve Jemthale köyleri de 
Adığe'dir. 

5. Arvan İlçesi: Nülusu 82.700, merkezi 
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Nartgale (28.200), merkez nüfusunun 
12.727'si (045.1) Adığe, 10.636'sı Rus (0 37.7), 
geri kalanı Balkar (73 kişi), Türk, vb.dir. 

İlçe genel nüfusu içinde 61.897 Adığe (© 
74.8), 11.533 Rus (© 13.9) ve 957 Balkar (9 
1.1) vardır. 

İlçede, en güneydeki Taşlı-Tala bir Balkar 
köyüdür. Öbürleri Adığe köyleridir: Çemaya 
Reçka, Germençik, Psıkued, Şıthale, ÇGexhun, 
Urvan, Psanabe, Nijniy Çerek, Slariy Çerek, 
Argudan, Psıguensu, Verhniy Argudan, Özrek 
(Osetler de vardır), Slariy Lesken, Lesken Hi., 
Yerokko, Verhniy Lesken, Wurıxu, St. Wurrsu, 
Drujba. i 

Türkler bu ilçededir. 

6. Mayski ilçesi: Nüfusu 36.000, merkezi 
Mayski (24.500) olup ilçe merkezinde 577 
Adığe ve 29 Balkar dışındaki nüfus Rus'dur. 
Tümü de Rus olan köyleri şunlardır: Ok- 
iyabrskoye, Novoivanoaskoye, Kotlliyarevs- 
kaya, Aleksandrovskaya. 

ilçe genel nülusunun 30,205'i Rus (96 83.9), 
740 kadarı Adığe ( o 2), 178'i Balkar'dır. 

7. Prohladnı İlçesi: Nüfusu 97.000, mer- 
kezi Parohladnı kenti ( 57.100)" dir. İlçe 
merkezinde 45.192 Rus (© 79.1), 1.132 kadarı 
Adığe, 79'u da Balkar'dır. 

İlçe genel nüfusu içinde 68.239 Rus (o 
70.3), 11.357 Adığe (9 11.7), 542 Balkar bu- 
lunmaktadır. , 

İlçedeki Adığe köyleri: Psonşoko, Karagaç, 
Altud; Rus köyleri de Dalnoye, Vostoçnoye, 
Krasnoselskoye, Pridorojniy, Zareçnoye, 
Progress, Stepnoye, Komsomolskoye, Prole- 
tarskoye, Soldatskaya, Çernigovskoye, Sara- 
tovskiy, Novoosetinskoye, Uçebniy, Primal- 
kinskoye, Novopollavskoye, Oktliyabrskoye, 
Novoivanskoye, Priblijinaya, Yekaterino- 
gradskaya. 

8. Terek ilçesi: Nülusu 46.200, merkezi 
Terek (16.500)'dir. Merkez nülusu içinde 

12.500 Adığe (46 75.7), 2682 Rus (9 16.2), 25 
Balkar bulunmaktadır. 

İlçe genel nüfusu 38.102 Adığe (90 82.4), 910 
Balkar (© 2) ve 4.003 Rus'dan (© 8.6) 
oluşmakladır. 

o İlçenin Adığe köyleri Urojaynoye, Tereks- 
koye, Hamidiye, Novoye Hamidiye, Kras- 
noarmeyskoye, Kuyan, Arik, Deyskoye, Belo- 
glinskoye, Verhniy Akbaş, Tambovskoye, 
Verhniy Kurp, Nijniy Kurp ve tek Balkar köyü 
de Novaya Balkariya'dır. 

9. Nalçik kentsel (metropoliten) alanı: 
Nalçik kentsel alanının nüfusu 251.100'dür. 
Bunun 84.832'si Adığe (4033.78), 25.321 Bal- 
kar (© 10) ve 102.237'si Rus'dur (96 40.71). 

Nalçik kent merkezinin nüfusu 234.500 
olup, bunun içinde 79.655 Adığe (© 3.5), 
15.612 Balkar (© 6.65) ve 101.395 Rus (96 43.2) 
vardır. 

Nalçik keni merkezi 106.000 nüfuslu Le- 
ninski (32.975 Adığe, 9.005 Balkar ve 41.563 

Rus) ve 128.500 nüfuslu Oktiyabrski kenisel 
ilçelerinden (46.680 Adığe, 6.607 Balkar ve 
59.832 Rus) oluşmuştur. 

Nalçik banliyölerinde 9.709 olan Balkar 
nülus Hasanya ve Belaya Reçka köylerinde, 
5.177 Adığe de Kenje köyünde ve diğer yer- 
lerde yaşamaktadır. 

10. Tırnavuz kentsel bölgesi: Nülusu 
38.900 olan bu bölgede 11.451 Balkar (9 
29.4), 6.656 Adığe (96 17.1),14.778 Rus (0 38) 
ve başkaları vardır. 

Tırnavuz kent merkezi nülusu 30.800 olup 
(7.230 Balkar, 6.022 Adığe ve 13.686 Rusl, 

© köylerde 8.100 nüfus (791 Balkar, 265 Adığe, 
778 Rus, vb.) bulunmaktadır. 

"'Bılım ve Verhniy Balkar köyleri Balkar, 
Elbrus ve Terskol köyleri Balkar - Adığe - Rus 
karmasıdır. 

KÜLTÜREL YAŞAM: 
Kabardey - Balkar ÖSSC. Anayasası Rusca, 

Adığece ve Balkarcayı eşit haklı diller olarak 
kabul etmektledir. Ancak asıl geçerli dil, pra- 
tikte Ruscadır. Bu da özümlenme sürecini be- 
raberinde getirmekiledir. 1989 istatistiğine 
göre, Kabardeylerin 96 98.9'u, Balkarların “6 
98.5'i anadilini bilmektedir. Ki bu, kendi 
özerk yönetim alanında 5.000'den çok 
kişinin özümlendiğini göstermektedir. 

Cumhuriyette, okullarda, herkesin Rusca 
ve bir yabancı dil öğrenmesi zorunlu iken, 
Adığe ve Balkarların kendi dillerini 
öğrenmeleri isteğe bağlı tutulmaktadır. 

Gorbaçov döneminde anadil lehinde bazı 
düzenlemeler yapılmışlır, ancak anadili 
eğilimi pratikte, ulusal okullarda tam uygu 
lanabilmekte, karma okullarda ise, isteğe 
bağlı kalmaktadır. 

Adığece ve Balkarca radyo televizyon 
yayını, devlet bütçesinden finanse edilen 
basın ve yayın yaşamı vardır. Adığe Devlet 
Dram Tiyatrosu, Adığece ve Balkarca oyunlar 
da sunmaktadır. 
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Bu ve benzeri kuruluşlar kuşkusuz önemli 
ve olumludur. Ancak tüm bunlar, anadilleri- 
ni, geri plana itilmekten kurlaramamak- 
tadır. Rusca genel dil haline gelmiştir. Adığe 
ve Balkar dillerini öğrenme konusunda, Rus- 
lar ve öleki yabancılar isteksiz davranmak- 
tadırlar. 

Kuşkusuz bunun siyasal, sosyal ve ekono- 
mik nedenleri vardır. Bu, aynı zamanda 
Adığe ve Balkar dillerinin pratikle eşitliğe 
kavuşlturulmadığını, alınan önlemlerin ye- 
tersizliğini göstermektedir. 

Şu kadarı belirtilebilir : Adığe nülusun 96 
41.7 kadarı ya da 151.523'ü kenilidir. 
Çoğunluk, 211.976 köylü olup kolhozlarda 
çalışan, en geri ve en yoksul kesimi oluştur- 
maktadr. 

© 45'i kentli olan Balkarların durumu 
daha iyi gözükmektedir. Balkarların 38.865'i 
köylerde yaşamakta ise de, bunların bir kesi- 
mi turizm sektöründe çalışmaktadır. 

240.759 olan Rus nüfus içinde köylü oranı 
“6 17.2'dir (41.453). Modern endüslirinin 
işgücü Rus kökenli mühendis, teknisyen ve 
işçilerden oluşmaktadır. 

17 Aralık 1990'da görüşülmesi düşünülen 
birlik sözleşmesinin niteliği tam bilineme- 
mektedir. Ancak birlik cumhuriyetleri, ken- 
dilerine bağlı özerk birimlerin merkezde 
temsil edilmelerine karşı çıkmaktadırlar. 
Eğer bu gerçekleşirse, eldeki haklar da 
kuşkusuz azalacaklır. 

Başka bir eğilim de, SSCB.'nin 15 yerine, 
53 ya da daha çok birimden oluşma bir fede- 
rasyona dönüştürülmesi yönündedir. Bu tak- 
dirde, küçük ulusların kendilerini toparlama 
olanağı doğmuş olacaktır. 

NALÇİK KENTİ VE 

KÜLTÜREL - TOPLUMSAL DURUM : 

Nalçik, 1817'de Nalçik ırmağı kıyısında 
bir Rus askeri kalesi olarak muruldu. Za- 
manla küçük bir kasabaya dönüştü. 1860'da 
oluşturulan Kabardinski ilçesinin (okrug) 
merkezi oldu. Balkarlar da bu ilçe içinde idi- 
ler. 

20. yüzyıl başlarında 5 bin kadar nüfuslu 
bir kasaba olan Nalçik, Özerk Bölge Başkentli 
olduktan sonra gelişmeye başladı. Son 10 yıl 
içinde 222 binden 251.100'e yükseldi. Etnik 
yönden Adığe nülusu oranı 9 27.4'den 
(59.100), 9 33.7'ye yükseldi (84.800). Adığe 
nülus 26 bin artlı. 

Balkar nülus W 8.6'dan (18.600), W 10'a 
yükseldi (25.300). Balkar nülus da 7 bine 
yakın arttı. 

Rus nülus W 47.5'dan (105.600), 96 40.7'ye 
geriledi (102.200). 

Sonuç olarak Adığe (9 43.8) ve Balkar (9 
36) nülus oranı artarken, Rus nülus oranı ve 
sayısı azalmıştır. Bu da yakın bir gelecekte 
Adığelerin nülus sıralamasında ilk sıraya 
geçeceğini göstermekiedir. 

Nalçik'te KABARDEY - BALKAR ÖSSC. 
PARLAMENTOSU VE BAKANLAR KURULU 
bulunmaktadır. Yönetim, ağırlıklı olarak 
Adığelerdedir. 130 üyeli Parlamentonun 104 
üyesinin Adığe olduğu söylenmektedir. Buna 
bağlı olarak Parlamento Başkanı ve 
Başbakan Adığe, Kabardey - Balkar Bölge 
Parti Örgütü 1.sekreteri de Balkardır. 

Nalçik'te KABARDEY - BALKAR DEVLET 
ÜNİVERSİTESİ ve KABARDEY , BALKAR 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ bulun- 
maktadır. Üniversitenin Adığe ve Balkar 
dillerinde öğretim veren kürsüleri bulun- 
maktadır. Yerel diller, söylendiğine göre, 
Moskova'nın izin vermemesi nedeniyle, daha 
geniş kapsamlı olarak kullanılamamak- 
tadır. Dolayısıyla, üniversitede dil ve edebi- 
yat bölümleri dışında öğrenim dili Ruscadır. 

Bilimsel Araştırma Enstitüsünün tarih, 
dil ve ekonomi bölümleri bulunmaktadır. 

Nalçik'te RUS (MAKSİM GORKİ) ve ADIĞE 
(ŞOCENTS'UK' ALİ) DRAM TİYATROSU bur- 
lunmaktadır. Adığe Tiyatrosundan yararla- 
nan Balkarlar kendi tiyatrolarını kurmak 
istemektedirler. Ayrıca müzikal tiyatro ve 
çocuk tiyatrosu da vardır. 

Nalçik'te KABARDEY - BALKAR YAZAR- 
LAR BİRLİĞİ ve ELBRUS BASIMEVİ bulun- 
makita, Rusca, Adığece ve Balkarca kitap, der- 
gi ve gazeteler yayınlanmaktadır. 

Radyo ve Televizyon kurumları, pazar 
günleri dışında, günlük Rusca, Adığece ve Bal- 
karca yayınlar yapmaktadırlar. 

Opera ve Kabardinka adlı KABARDEY - 
BALKAR HALK DANSLARI TOPLULUĞU da 
vardır. Tüm bu kuruluşların giderleri devlet 
taralından karşılanmaktadır. 

Nalçik'te at yarışları düzenlenen bir de 
hipodrom vardır. Kabardey ve Balkarların 
yaşamında atın yeri büyükiür. Atçılık şimdi 
devlet eliyle desteklenerek yeniden can- 
landırılmak istenmektedir. 

Yönetim, Sovetski ilçesinde Balkar, Proh- 
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iadnı ve Mayski ilçelerinde Rus, öteki 
ilçelerde de Adığe ağırlıklıdır. 

Şimdi, Balkarlar coğral: ilçe yerine, 
"etnik (ulusal)" ilçeler kurulması, daha fazla 
temsil ve ekonomik özerklik isteklerinde bu- 
lunmaktadırlar. Bir bölüm Balkar da 
Karaçaylarla Birleşip ortak bir cumhuriyet 
kurmak istemektedir. 

Nalçik'le Balkar forumu TÖRE ile ADIĞE 
XASE (eski adı AŞEMEZ XASE) bulunur. 
SSCB. Rodina (XEKU) örgütünün bir şubesi de 
buradadır. 

NALCIK ESKİ ESERLER MÜZESİ, zengin 
tarihi: Wi ve folklorik eserlerle ilgi 
çekmektedir. 

Nalçik'te hastaların uğrağı kaplıcalar, 
HAŞ'EŞŞ (KONAK), turistik otel ve tesisler 

(Nalçik, Nart otelleri, Sosrıgue restoranı 
gibi) bulunmak'adır. 

Nalçik yapısal yönden Rus karakteri 
taşımaktadır. Yerel yapı örneklerine hemen 
hiç yer verilmemiştir. Bu bakımdan ilgi 
çekici pek bir turistik yanı yoktur. Ancak 
son dönemde Kafkaslı figürlerine yer veril- 
meye başlanmıştır. 

Nalçik'i asıl çekici kılan yön, güneyin dağ 
turizmi için bir geçiş kapısı olması ve bazı 
yerli (Adığe, Balkar) kültürel kuruluşların 
bulunmasıdır. 

Söylendiği kadarıyla, Nâlçik'te günlük 
konuşma dili Rusçadır. Hatta Adığe gençlerin 
kendi aralarındaki söyleşilerinde bile kendi 
dillerine az yer vermeye başladıkları da bil- 
dirilmekltedir.Balkarlar ise, geleneklerine 
daha bağlı gözükmektedirler. 

Adığe eleştirmeni XHOK'UE Aslan, yazar 
PENEŞŞU Seler'den şu aktarmayı sunmak- 
tadır: "Her ulusal toplumun kendine özgü 
özellikleri, karakterleri vardır. Kanıma göre 
Adığelerin bu yöndeki karakteri de , her za- 
man öne geçmeleri, bayraklar olmaları ge- 
rektiği inancını taşımalarıdır. Bunu birçok 
örnekle kanıtlamak mümkündür. Toprağın 
“kollektifleştirilmesine geçildiğinde, ilkin 
kolhozlara katılanlar Adığelerdir. Sovyet 
yönelimi, din bizim yolumuz değildir, 
dediğinde, ilkin Adığeler dini dışladılar... ca- 
milerini yıktılar, öbürlerinden önce dilleri- 
ni, binlerce yılık kültürel miraslarını 
bırakmaya başladılar"("ZEOOŞNIĞH", No:2/ 

90, s.91). 

Bu sözlerin bülün Adığe bölgeleri için 
geçerliliği vardır. Ancak, Karaçay - 

Çerkessk'teki Besleney Köyü (Thazertıkoy) ve 
hatla Stavropol'un Kursk ilçesindeki tek 
müslüman Adığe köyü Avolovo (Yinal- 
hajıhable) köyleri camilerini yıkmamış- 
lardır. Dolayısıyla, tüm sorumluluğu Stalin 
ya da başkalarına yıkmak da çözüm değildir; 
gerçekçi bir değerlendirme gereklidir. 

Bu sözlerden din savunuculuğu anlamı 
çıkarılmamalıdır. Ancak, ibadet dilinin, 
Arapça dışında, kesinlikle Adığece olması 
konusu da savsaklanmamalıdır. 

Adığelerin ibadet dili Adığece olarak 
kaldığı sürece asimilasyonu yavaşlatmak 
mümkün olmuştur. Diaspora'dan buna 
örnekler vermek olanaklıdır. 

(SÜRECEK) 

Kaynakça : 

I. "ZEGOŞNIĞH" dergisi, No:2/89, s.57; Ta- 
rihbilimi uzmanı Dr.Ç'ERAŞE 
Ançogue'nin inceleme yazısı; 
M.V.POKROVSKİ, "İz istorii adıgov v kont- 
se XVIli-pervoy XIX veka", Krasnodar, 
1989, s.297. 

2. “Lenin ÖHUEGU" gazetesi, 19.05.1990; Ta- 
rihbilimi uzmanı Prof.Dr. OUMUOGU 
Tığhuen'in makalesi. 

3. Ae. aynı makale. 

4. Kabardey - Balkar ASSR-m yi yistoriye, 
Nalşıç, 1953, s.82. 

5. Age.,s.102. 
6. Ana Britanika, madde: Kabartayca, Ka- 

bartay-Balkar Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti. 

Not: 

1. Bu yazıda geçen Adığece yer ve kişi adları, 
yeni geliştirmeye çalıştığımız Latin 
Kökenli ortak Adığe Alfabesi taslağı esas 
alınarak yazılmıştır. 

2. Kabartay biçiminde yazılan etnik ad, ori- 
jinaline daha uygun olarak Kabardey 
biçiminde yazılmıştır. 

3. Kişi adlarında da, yine geleneksel 
söylenişe uygun olarak, önce Soyadı, son- 
ra küçük adı yazılmıştır. 

Hoşgörü ile karşılanacağı uimuduyla Sayın 
C.Hapi'nin bilgisi dışında yaptığımız bu 
yazımı değişikliklerinden': dolayı özür 
dileriz. (F.HUVAJ) 
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Dilden dile, ağızdan ağıza aklarılarak 
zamanımıza dek ulaşan bir söylencedir amazonlar 
söylencesi. 

insanı büyüleyen bu söylence gerçek midir ? 
Amazonlar gerçekten yaşamışlar mıdır ? Yoksa 
bütün bu söylenenler bir düş ürünü müdür ? 
Yaşadıklarını gösteren var mıdır? Varsa nelerdir 
bunlar ? 

Söylencelerin halkların yaşantılarından kaynak- 

landiğı, az-çok değişse de gerçek olduğu kabul 
edilen bir görüştür. Hele sözkonusu olan 

söylence, Amazonlar söylencesiyse... Çünkü 
Amazonların izlerine yalnızca destanlarda değil, 
coğrafyacı ve tarihçilerin kitaplarında da raslanır. 

.İlkçağ insanlarından kalan eserlerde Amazonlar- 
dan bir şeyler bulunur. Homeros onların Truva 
savaşlarına katıldığını yazar. Heredotos, Diodoros 
ve coğrafyacı Sirabon onlardan sözederler. He- 

rakles ve Achilleus efsanelerinde de Amazonlar- 
dan sözedilir.(1) Sokrates ve Platon Amazonların 

Atina'ya saldırdıklarını bir gerçeklik olarak kabul 

ederler.(2) Amazonların yaşadıkları söylenen 

bölgelerde, özellikle Anadolu ve Mora 

Yarımadasında, kabartma taş ve resim olarak, 

Amazonları temsil eden binlerce eser 
bulunmuştur. 

Bütün bunlar Amazonları bir gerçeklik olarak 

kabul etmemizi gerektiriyor. 

Mitolojide Amazonlar, Mitoloji kahramanlarına 
denk savaşçı kadınlardır. Savaş aletleri ok, yay, 
kargı ve "labrys" denilen, Anadolu'da özellikle 
Hülilerde, Karya'da ve Girit'te raslanan iki ağızlı 
baltadır. Halikarnas Balıkçısına göre iki ağızlı balta 
Anadolu'nun simgesidir.(3) Biz buna iki ağızlı bal- 
tanın Amazonların da simgesi olduğunu eklemek 
istiyoruz. Resim ve kabartmaların çoğunda Ama- 
zonların elinde hep bu balta bulunmaktadır. 

Söylenceye göre Amazonlar Anadolu'da 
yaşamışlar ve birçok kent kurmuşlardır. Amazon- 
ların kurduğu kabul edilen kentler, Ephesos/ 
Selçuk, Smyrna/İzmir, Kyme, Gryneion, Pitane, 
Ege bölgesindeki kentlere ilaveten Midilli 

adasındaki Mytilana, Marmara ve Karadeniz 

yörelerindeki Myrleia, Sinope/Sinop'tur.(4) Bun- 
lara yine Ege bölgesindeki Elaia, Anaia, Lalorei 
kentlerini de eklememiz gerekmektedir.(5) 

Eobhesos'taki Artemis tapımı da Amazonlar 
tarafından başlatılmıştır. Ephesos'taki kazılarda 
savaşçı kadınlara ait, Tanrıça Ariemis'e hizmeti 
eden heykelcikler ele geçirilmiştir. George Thomr- 
son bunları inceleyerek yayımlayan Lethaby'nin 
“Hitit etkisinin belirgin izlerini gözlemlediğini", 

Gestang'ın da Amazonların bir Hitit Tapımıyla 
bağıntılı oldukları ve daha sonraki Artemis 
tapımının bu iapımdan kaynaklandığı konusunda 

Lethaby'ye kalıldığını" kaydetmekiedir.(6) 

Bu açıklamalardan sonra "Amazon" kelimesi- 

nin uzmanlar tarafından nasıl açıklandığını ince- 

leyebiliriz. 

Birinci açıklamaya göre Amazonlar savaşta 

engel olmaması için memelerinden birini ya da 
her ikisini kestiklerinden "memesiz" anlamında 
"Amazoi" denilmiş.(7) Bu açıklama maddi 
kanıtlarla uyum göstermiyor. Zira bütün kabartma 
ve resimlerde Amazonlar, iki memeli olarak 
gösterilmişlerdir.(8) 

İkinci açıklamaya göre Ephesoslu kadınlar, 
savaş ve tarımla uğraşarak, bellerinde kuşaklarla 

(zZonai), ekin biçtikleri (Amao0) için bunlara Ama- 
zonlar denilmiştir.(9) NN 

Toplumsal yaşamda kadının etkinliği, ekono- 
mik etkinliklerin kadınlar tarafından yerine getiril- 
mesi, kadınların mutlak egemenliği, soy 
kütüğünün kadına göre belirlenmesi, Amazonlar 
söylencesinin önemli özelliklerindendir. Ancak 
bütün bunlar anaerkil toplumda zaten normal olan 

özelliklerdir. Amazon söylencesinin normalden 
ayrılan yönü, kadınların savaşçı olarak 
yetiştirilmeleri, savaşa bir asker gibi katılmaları, 
erkeklerin bu savaşta yer almamaları, kadınların 

savaşçılığının aynı zamanda saldırganlığa 

dönüşmesidir. Hem kendilerinin kurdukları 

yerleşim bölgelerinde bulunan heykel, resim ve 
kabartmalar, hem de komşu halkların eserleri, 

Amazonları savaşçı niteliklerine uygun şekilde 
tasvir etmişlerdir. Amazonlardaki savaşçı nitelik © 
kadar baskındır ki Bilge Umar, Amazonların "tarım 
yapmayan, yaşamı at sırtında avcılık ve savaşla 

geçen bir kadınlar ulusu" olduğu görüşündedir.(10) 
Bu nedenlerle Amazonlara takılacak adın savaşçı 
özelliklerine uygun bir ad olması akla ve mantığa 
uygun görünmektedir. Kaldıki bu açıklama, Ama- 
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zonların konuştuğu varsayılacak bir diie göre 

yapılan bir açıklama da değildir. 

Konuyu tartışan uzmanlardan George Thom- 
son "Yunanlılar Amazonları Kafkasya'ya doğru 

izlerken, Artemis'in Kafkasya kökenli olduğunu 
benimseyen bir geleneği izlemiş olabilirler" 
biçiminde bir yaklaşım getirmekiedir.(11) 

George Thomson bu görüşünde yalnız değildir. 
Bazı diğer uzmanlar da Amazonları Kafkasya ile 

ilişkili olarak açıklamağa çalışmaktadırlar. Kafkas 
kabilelerinde her türlü sosyo-ekonomik faaliyetleri 
kadınların yapmaları (12) , Altın Posi Efsanesi'nde 
Altın Postu aramağa giden Argonauiların Ana- 

dolu'nun Kuzey-Doğusunda Amazonlara raslama- 

ları(13), Amazonlar Efsanesinde aynı bölgenin 

Amazonların anayurdu olarak gösterilmesi, Ama- 

zonların başkenti olarak gösterilen Tnemiskyra'nın 

aynı bölgede olması(14), Amazonların ay 

.tanrıçasıyla olan ilişkileri, Amazon adıyla Kafkas 
dillerinden birinde "ay" anlamına gelen "maze" 
kelimesi arasındaki benzerlik(15), gibi nedenler 
uzmanları böyle düşünmeye yöneltmiştir. 

Kas-Adığe dilinde ay anlamına gelen "maze" 
kelimesi ile Amazon kelimesi arasındaki benzerlik 

ortadadır. "Maze" kelimesinin sonuna "on" eki ge- 

tirildiğinde, Amazon kelimesine çok benzeyen 

"Mazeon, Mazon" kelimesi oluşur. Ancak article 
bulunmayan bu dilde nasıl olmuştur da "a" eki 
başa gelmiştir ? Yine bu dilde Amazon adlarının, 
Amazonların kurdukları şehirlerin, Amazon 

tanrıçası Artemis'in adları da açıklanamamaktadır. 

. Bu nedenlerle bu açıklama da genel kabul gören 
bir açıklama olarak kabul edilmemektedir(16). 

Genel kabul görmemekle birlikte bu 
açıklamayla gerçeğe çok yaklaşıldığını, bazı 
gerçekçi tesbitlerin yapıldığını, kabul etmemizi 
gerektiren veriler bulunmaktadır. Anadolu ile Kaf- 

kasya arasındaki ilişkilere dikkat çeken uzmanlar 
çoktur. Server Tanilli 3.bin yıllarındaki Anadolu- 
Hatti kabilelerinin dilleri ile Kafkasya dillerinin 
benzediğini, Hattilerin maddi kültürü ile bu çağ 
Kafkas kültürlerinin de "çok noktada birbirlerine 

benzediğini" kaydetmektedir(17). Şemseddin 
Günaltay, Proto-Hattiler, Luviler, Hurriler ve Kas- 
ların Hazer Denizi ötelerinden "aynı zamanda 

batıya göçen gruplar" olduğunu belirtimektedir(18). 
- Hrozny de Hititlerin Kafkaslardan gelmiş olmasını, 
diğer görüşlerle karşılaştırarak, "nisbeten daha 
çok pozitif bir görüş" şeklinde 
değerlendirmektedir( 19). 

Bu nedenlerle yukarıdaki açıklamadaki eksikliği 

Kas dillerine yönelmesinde değil, bunu eksik 
bırakmasında, Kas dillerinin hepsini incelememe- 

sinde görüyor, Kas-Abhaz diliyle daha tam ve 
doğru bir açıklamanın yapılabileceğini 
düşünüyoruz. 

Çünkü ilkçağlarda, ikibinli yıllarda, Amazonların 
tarih sahnesine çıkiığı dönemde (20), Amazonların 

kurduğu söylenen İzmir kenti civarında kurulan 
devletin adı Aşuva'dır(21). Lidyalıların da atası 
olan Aşuva'lar, Kas-Abhazların bir koludur. Halen 

Anadolu'da ve Kafkasya'da kendilerine "Aşuva" 

diyen insanlar yaşamaktadır. 

Bu çalışmanın sınırlarını aşacağından 
Asuva'ların nereden gelmiş olabilecekleri, Hiti- 

: lerle, Misyalılarla, Karyalılarla ve kendi torunları 
olan Lidyalılarla ilişkileri, dilleri, uygarlıkları konu- 

larında bir şeyler söylemiyoruz. Ancak Hititlerin de 

aynı tarihi dönemde Anadolu'da görüldüklerini 
(22), Lidya, Misya ve Karyalıların kendilerini 
akraba olarak kabul ettiklerini (23), konumuzla ilgili 
gördüğümüzden belirtmek istiyoruz. 

Bu açıklamalardan sonra konuyu daha fazla 
dağıtmadan asıl konumuza dönelim ve Amazon 
kelimesi üzerinde yarım bırakılan açıklamaya 

devam edelim. 

Kas-Abhaz (Aşuva) dilinde "Mzı" Ay anlamına 
gelmektedir. Article olan “a” ile birlikte "A mzı, 
Amzı" biçiminde halen kullanılır. 

Ay adının “mis, mıs" biçiminde kullanıldığı da 
olur. Bazı şahıs isimlerinde halen bu şekilde kul- 
lanılır; Dinamis, Feramis, Ramis ve benzerlerinde 

olduğu gibi. Aniaşılabileceği gibi çeşitli Abhaz 
lehçelerinde tarih boyunca bu sözcüğün "mız", 
"mis", "mus" biçiminde kullanıldığı sonucuna var- 
mak mümkündür. 

Amazonların kendilerini "ayın kızları" olarak 
gördüklerini, ana tanrıça kybele ve Artemis'in hiz- 
metkarı olarak kabul ettiklerini biliyoruz. Bu 
nedenle kendilerine, kendi dillerinde "Amız" ya da 

"Amıs" adını taktılar. Latinler de onlara "Amız/on" 
dediler. Bu terim "Amazon" biçimine dönüşerek 
tarihe maloldu. 

O çağdaki Samsun kentinin adı da aynı dilde 
"Amıs"tır. Yunan etkisiyle "Amisos" biçimine 
dönüşmüştür. Amazonların başkenti olarak kabul 
edilen "Themiskyra" da bu bölgededir (24). Aynı 
şekilde Karya'da da "Amız" adında bir keni bulun- 
maktaydı. Bu kent daha sonraları "Amızon" 
şeklinde anılmağa başlamıştır (25). Bazı kaynak- 
larda Asuva içerisinde, bazılarında Asuva'nın 
kuzeyinde gösterilen aynı çağ Ege bölgesi devlet- 
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lerinden birinin adi da "Misya"dır. Amazonlar 
tanrıçasının adı da Ariemis. Bütün bu 

sözcüklerdeki “mis” yani “ay” sözcüğü dikkat 

çekicidir. 

Konumuzu daha iyi açıklayabilmek için Amg- 

zonların anaerkil bir yapının ürünü olabileceği 

biçimindeki yaygın görüşü de incelemek istiyoruz. 

Bu çağ Anadolu devletlerinin çoğunda anaerkil 
bir yapının devam eitiğini görüyoruz. Asuva, 
devamı olan Lidya ve Eirüskler, Misya, Karya, 
Likya anaerkil devletlerdir (26). Hiiiilerde ise 
ataerkil bir yapı vardır (27). Daha doğrusu soy ana 

yanlı değildir Hititlerde. 

İhtimal ki Hititler, Anadolu'ya gelmeden önce 
böyle bir evrimi geçirmişlerdir. Hititlerdeki bu 

yapının "bağımlı, vasal" hale getirdikleri diğer dev- 

İetleri etkilemeyeceği düşünülemez. Güçlü bir ihti- 

malle Hititlerdeki ataerkil yapıdan etkilenen vasal 
devletlerden birindeki erkekler, anaerkil yapıyı 
sonlandırmak istediler. Efsanenin içeriğinde bu 
görüşümüzü besleyen birçok öge bulunmaktadır. 

> İkibinli yıllarda Hititlerin Anadolu'ya gelmesiyle 
Anadolu'da bulunan Hatti gruplar (Asuva, Likya, 
Karya ve Misyalılar), Hitit baskısıyla daha batıya 
göçtüler. Bu halklar, zamanla Hititlerle ilişkileri 
gelişerek, Hititlere bağımlı duruma düştüler. Esa- 
sen bir kısmı da göçmeyip yurtlarında kalmışlardı. 
Ve göç edenlerlede ilişkileri devam ediyordu. Hitit- 
lerle olan ilişkilerden etkilenen bu halklar, diğer 
şartlar tam olgunlaşmadan kendi topraklarındaki 
anaerkil yapıyı yıkmak istediler. Ve işte o zaman 
egemen durumda bulunan kadınların sert tepki- 
siyle karşılaştılar. Kadınlar onları yenerek erkekle- 
rin o zamana kadar üsilendikleri savaşa katılma, 

avcılık ve toplumu savunma görevlerini de kendi- 
leri üstlendiler. Erkekleri toplumsal işbölümünde 

daha geri bir konuma ittiler. Egemenliklerini 
pekiştirdiler. Böylelikle kadın savaşçılar kendi 

ülkelerine saldıran halklara karşı ülkelerini savun- 
dular. Gerektiğinde komşu ülkelere de saldırdılar. 
Komşu ülkelerin halkları onları bu şekilde tanıyıp 
gördüler. 

Bu durum onların dinlerini, inançlarını da etki- 
. ledi. 

Böylece kızlar, ana tanrıçanın gerçek çocuğu 
oldular. Egemen kadınların gözünde öyle 
değerlendirildiler. Çünkü onlar dişiydiler. Bolluğun 
ve berehelm, üremenin, devam edip giden hayatın 

simgesiydiler. Böylece anatanrıça, kızları, Ama- 

zonları simgeleyen, Artemis'i doğurdu. Kız oğlan 

kız ama, doğuran kadınların en büyük yardımcısı 

olan Aritemis'i. 

Artemis kültü Amazonlarla birlikte gelişti, 

yayıldı. Amazonlar Artemis'in gönüllü hizmetkarı 

oldular. Belki de o kültü yaymak için savaşlar 

yaptılar. Ve tarihe biraktılar adlarını. 

Halikarnas Balıkçısı'nın o güzel deyimiyle, 

"Elsanevi Yuritaşlarımız"ın, Amazonların gizi, 

  

  

Ikafideaffı - 43/48 - Ağustos 90 / Ocak 91 
  

    

elbei bir gün aydınlanacaktır. Kendi giziyle birlikte li 
birçok gizi de aydınlatarak. Z 

O 

0 

gi 

1) Erhat, A., Mitoloji Sözlüğü, 1984, s. 35. i , 
2) Balıkçısı, H., Anadolu Efsaneleri, 1985, s..22. : 

3) Balıkçısı, H., Anadolunun Sesi, 1984, s..21. ha 

4) Umar, B., Türkiye Halkının İlçağ Tarihi, 1982, odu 
s .85. gic 

5) Thomson, G., Tarih Öncesi Ege, 1988, s. .219. olu 

6) Thomson, G., a.g.e., 5. .219,. Pe 

7) Thomson,G., a.g.e., S. .220. le 

8) Balıkçısı, H., Anadolu Efsaneleri, 1985,s. .22. a 

9) Thomson, G., a.g.e., 8.219. Ayi 

10) Umar,B.,a.g.e.,s.84. İ 

11) Thomson,G., a.g.e., s. 249. Gü 

12) Thomson,Gi, a.g.e., s. 220. lık 

13) Erhat,A., a.g.e, 8. 57. yuli 

14) Erhat,A.,a.g.e., 5. 35. | Val 

15) Balıkçısı,H., Anadolu Efsaneler, 1985,s.23. ld 

16) Balıkçısı,H., a.g.e., s. 23. kah 

17) Tanilli, 5., Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, 1988 hall 

s.117. mal 

18) Günaltay, M.Ş., Yakın Şark ll Anadolu, 1987 Boğ 
S.76. Tur 

» 19) Günaltay, M.Ş., a.g.e., s. 75. | 

20) Balıkçısı, H., Anadolu Efsaneleri, 1985, s.22. Deg 

21) Günaltay, M.Ş., a.g.e., s. 349, 353 ları 
22) Akurgal, E., Anadolu Uygarlıkları, 1989, s.42. | 

23) Bean, G.E. Karia, 1987, 5.10. bira 
24) Strabon, Coğrafya Anadolu (Kitap:12, 114),s.2 i 

26, Oğu 
25) Strabon, a.g.e.,s. 214. çoğ 
26) Thomson, G., a.g.e., s. 202-206-213. tanı 

27) Dıakov,V., Kovalev, S., İlkçağ Tarihi |, 198 
s.188.; Tanilli, S., Yüzyılların Gerçeği ve Mira oni 
1988, 5.119. pi 

Oğu 

zayi    



    

    

    

  

  
  

    

  

A 
az . 

“a aa, Yaş a va, aa aş 

KİM 

Zaman zaman ulusa! halk desianlarımız olan 
3, "Narilar" dışında, başka iklimlerde, başka 
i, O uygarlıklarda üretilen halk destanlarını, halk masal- 
8 larını kimi desianlarımızla karşılaştırırım. Kimi 

zaman Önasya Mitolojisinin temel yapıtlarından 
olan Gılgameş'i, Yunan destan sanatının abideleri 

olan İllada ve Odyssela' yı, Hint sanatının o 

görkemli "Mahabharata" ve "Ramayana'"sını, Tuslu 
Firdevsi'nin "Şehname'"-sini, Nari Destanları ile 
karşılaştırarak incelemeye, öğrenmeye çalışırım. 

Başka renk, başka doku ve başka tadlar taşıyan bu 

halk sanatı örneklerini incelerken değişik hazlar 
2, (duyarım. Kimi zaman batıya, Avrupa Destanlarına 

giderim. Töton şövalyeleri, Vikingler arkadaşım 

- olur. Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri, 
Peter Pann, Wilhelm Tell gibi destan kahramanları 

ile söyleşirim. "Les Chansons des Roland - Roland 
Şarkıları"nı mırıldanırım bilebildiğim kadar. Dedimya 
herbiri ayrı bir uygarlığın, ayrı bir iklimin tadını taşır. 

Ayrı bir halkın zevkini yansıtır. 

Bu tür gezinmelerimde Okyanus'u aşıp Orta ve 

Güney Amerika'ya, Maya - Aztek - İnka uygar- 
lıklarına da ulaşırım. Örneğin Angel Asturias'ın do- 
yulmaz taddaki üslubundan "Le Legandis di Guate- 

mala" (- Guatemala Destanları) nı okurum. Daha 

yakın coğrafyalarda, daha yakın iklimlerde tad 

aldığım başka destanlar da vardır. Gürcü halkının 
. kahramanı Amiran'ı nasıl unuturum !.. Ermeni 

g88 halkının kahramanı David Sasunyan, Oğuz kahra- 
- manları Deli Dumrul, Salur Kazan, Bayındır Han, 

987 Boğaç Han, İskit bozkırlarından kopup gelen Alp Er 

Tunga da konuğum olur zaman zaman... 

Bu yazımda bu desianlardan Dede Korkud 
, Oo Destanları ile Çerkes Halkının Destan Kahraman- 

larını yanyana getirmeye çalışacağım. 

2. Bu işe girişmeden, dilerseniz Oğuz Destanlarını 
biraz tanımaya çalışalım önce. 

Destanlara adını veren "Dede Korkud" Mitolojik 

Oğuz ozanıdır. Destan tekstleri onun ağzından 
söylenmiştir. Bu nedenle batılı araştırmacılar 

çoğunlukla Dede Korkud'u "Türk Homeros"u olarak 

tanımlarlar. 

Bu destanlar "Kitab-ı Dede Korkud" adlı yapıtta 
toplanmıştır. Bu belgeden anlaşıldığı üzere, 

Oğuzlar, sık sık Dede Korkud'a akıl danışırlar, gele 
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cekien haber verdiğine inanırlardı. Kopuz'u ile 
destanları terennüm ederek, hikmet yüklü, anlamlı 
sözler söylermiş Dede Korkud. 

Dede Korkud adında birinin yaşayıp 
yaşamadığı, yaşadı ise hangi çağlarda , hangi 
yörelerde yaşadığı tam anlamıyla saptanamamıştır. 

Ancak Dede Korkud Öyküleri'nin Türklerin İslam 
Dini'ni kabul ettikleri yüzyıl ile XiV - XVİ.yüzyıllar 

arasında söylendiği konusunda birçok araştırmacı 

birleşmekiedir. 

Dede Korkud Teksilerini içeren " Kitab-ı Dede 
Korkud alâlLisan - Taife-i Oğuzan" (-Oğuzların 
Dili ile Dede Korkud Kitabı), Müslüman Oğuzlar'ın 

Azerbaycan ve Doğu Anadolu'daki yaşamlarıyla 
ilgili olan ve İslamiyet öncesi Şamanist izleri de 

taşıyan 12 adet destan tekstini içermektedir. Bugün 
elde bulunan nüshalarının Akkoyunlu Devleti'nin 

çökmeye başladığı dönemde yazıya geçirildiği ileri 
sürülmektedir. Destanlar'da Müslüman Oğuzlar'ın, 

Ermeni, Gürcü, Abhaz feodalleri ile Trabzon 

İmparatorları ve onlara bağlı olan yöredeki Rum 
Tekfurları ile yaptıkları savaşlar, Oğuz Beyleri'nin iç 
çekişmeleri, doğa üstü varlıklarla savaşları 

anlatılmaktadır. 

Sözkonusu 12 adet destan metninde ortak kah- 
ramanların bulunması, aynı yer adlarının geçmesi, 
Dede Korkud'un her öyküde ortaya çıkması bu 

destanları birbirine bağlamattadır. 

Dresten Kraliyet Kitaplığında bulunan (11 tekst) 
elyazması ve Vatikan Papalık Kitaplığında bulunan 
(6 adet tekst) el yazmaları bufün Dede Korkud 
araştırmacılarının ana kaynağı olmaktadır. Bu kay- 
naklar ve çeşitli yıllarda Anadolu'da derlenen 
değişik varyasyonlardan yararlanarak yayınlanan 
Orhan Şaik Gökyay'ın kitabı 1973 yılında 
basılmıştır. Bu yapıt, Oğuz Destanları ile Nart 
Destanlarının karşılaştırılmasında Oğuz Destan- 
larının kaynağı olarak seçilmiştir. 1060 sayfayı 

bulan çok hacimli bir kitaptır. 

Ancak bu kitabın tamamının Dede Korkud 

tekstlerinden oluştuğu anlaşılmasın.Destan tekstleri 
yalnızca152 sayfayı almış, geri kalan 904 sayfada 
ise açıklamalar, yorumlar, sözlük bölümü, görüşler, 

neye yaradığını pek anlayamadığım "rivayetler 
numaralamaları", adlar dizisi, elyazmaları, min- 

  

—zatdağı - 43/48 - Ağustos 90 / Ocak 91 03 
  

—. 

a
 
e
g



  

ae a ae aş a a a O e Tea a e a 

  

yatürler yer almıştır. Aslında çok kapsamlı bir 
araştırma ürünü, güzel bir çalışmadır. Böyle bir 
yapıtı övmek ya da eleşiirmek bizim uğraş 
alanımızın dışında bir olaydır. 

Ancak, araştırmacı Orhan Şaik Gökyay'ın, kimi 
açıklama, karşılaştırma ve değerlendirmelerinde 
değindiği nokialar, uzandığı konular, dilini 
kültürünü, mitololisini bilmediği ülkelere ve 

toplumlara uzanması, Kuzey Kafkasya Halk 
Destanları o("Nartlar"la ilgili (oOyanlış 
değerlendirmelerinin başladığı noktadan itibaren 
bu kitabı inceleyerek, Çerkes Halk Destanları ile 
karşılaştırmak ve düşülen hataları açıklamak 
karınca kararınca bizim konumuza giriyor demek- 
tir. Bu tür açıklamalara girmeden önce Dede Kor- 
kud teksileri ile Nart Destanları tekstlerinde 
işlenen kimi motifleri saptamak istiyorum: 

1. Dede Korkud tekstlerinden "Kambüre Beğ 
oğlu. Bamsı Beyrek Boyunu Beyan Eder Hanum 
Hey" başlıklı destanda Bezirganların İstanbul'dan 
Bay Büre oğlu Bamsı Beyrek için satınalıp getir- 
dikleri at: "Bir deniz kulunu boz aygır" şeklinde 
tanımlanmaktadır.(1) Soyu denizden gelen soylu at 
motifi Nart Destanlarında birçok metinde tekrar- 
lanmaktadır. Örneğin "Denizaltı Tanrıçası 
(«Psıthaguaşe) nin, kızı "Yemğhezeş Guaşe" ile 
evlenen Nart Kahramanı "Psığheş"e verdiği at bu 
tür bir attır. Bu at türü böylece denizaltı ülkesinden 
yeryüzüne, Nart Ülkesine çıkmıştır. :Ünlü Nart 
Kahramanı Sosrigue'nin uçarak dağların doruk- 
larına konan Txhojjey , yine bu denizaltı atının 

soyundan gelmektedir. Öte yandan Nart Destan- 
larında deniz kıyısında yaşayan Dev Kadın'ın 
yılkısını (at sürüsü) otlatan Sosrigue'nin Dev 
Kadın'dan ücret olarak aldığı tay da denizde 
doğup yeryüzüne çıkmış ve sürüye karışmıştır. 
Sosırugue bu atla, Dev'lerden darı tohumunu 
kaçırarak halkına getirmiş ve onları açlıktan kur- 
tarmıştır.(2,3) 

2. "Kanlık Koca oğlu Yeğenek Boyunu Beyan 
Eder" başlıklı tekstte Kanlık Koca'nın Pontus Rum 
Tekfurlarına tutsak düşmesi, oğlu Yeğenek'in 
babasının tutsak olduğunu bilmemesi anlatılırken 

yine Oğuz Beylerinden Kara Güne oğlu Budak'ın 
Yeğenek'e laf atmasını işleyen motif Nart Destan- 
larındaki kimi motiflere benzemesi bakımından 

ilginçtir. Dede Korkud tekstinin metni aynen şöyle 

  

yazılmıştır: "Budak Aydur: Burada laf urup nider- 
sin..? Ne gürlersin..?, Çünki er dilersin, varıp 

babanı kafir elinden kurlarsana..7" 

Nart Destanlarında Nart Aşemez'in kaybol- 
ması, ya da tutsak düşmesinden sonra doğan 
oğlu oynarken bir'arkadaşına salaşır, arkadaşı 
ona şöyle der: 

- Benimle uğraşacağına baban nerede, onu 

öğrensen daha iyi olmaz mı ?.. Babanı götürüp 
kaybeden kişiyi bulmaya çalışsana.." Her iki 
anlatımda da "ayıbın başa kakılması”, "Kan Davası 

için kışkırtma" motifleri bulunmaktadır.(4) 

3. Dede Korkud Teksilerinden "Basat 
Tepegöz'ü Öldürdüğü Boyunu Beyan Eder, 
Hanum Hey.." başlıklı tekstte Tepegöz'ün doğuşu 
şöyle anlatılmaktadır: "Oğuz birgün yaylaya göçtü. 
Aruz'un bir çobanı vardı. Adına Konur Koca Sarı 
Çoban derleridi. Oğuz'un önünce bundan evvel 
kimse göçmezidi. Uzunbınar denilen meşhur bir 
bınâr varıdı. Ol bınara periler konmışıdı. Nagahan- 
dan koyun ürktü, Çoban erkeçe kakıdı. İlerü vardı 
gördü kim periler kanad kanada bağlamışlar, 

uçarlar. Çoban kepenegini üzerlerine atdı, peri 
kızınun birini tutdu. Tama edüp cima eyledi.. 
Koyun Ürkmege başladı. Çoban koyunun üzerine 
seyirtdi. ii 

Peri kızı kanad urup uçdu, aydur: Çoban yıl 
tamam olacak, mende emanetün var, gel al, dedi, 

Amma Oğuz'un başına zeval getirdün, dedi . 
Çobanın içüne korku düşdü. Amma kızun 
derdünden benzi sarardı. Zamanla Oğuz yine yay- 
laya göçtü. Çoban gine bu Bınara geldi. Gine 
koyun ürkdü, Çoban ilerü vardı, gördü kim bir 
yığınak yatur, yaldır yaldır yaldırur. Peri kızı geldi, 

Aydur: Çoban emanetün gel al, amma Oğuz'un 
başına zeval getürdün, der. Çoban bu yığınağı 
görücek ibret aldı. Geri döndü sapan taşına tuldu. 
Urdukça büyüdü, Çoban yığınağı kodu, kaçdı, 
koyun ardına düşdü. 

Meğer ol dem Bayındır Han Beygleri ile seyrana 
binmişleridi. Bu bınarın üzerine geldiler, gördüler 
kim bir ibret nesne yatur. Başı götü belirmez. 

Çevre aldılar, İndi bir yiğit bunu depdi, depdükçe 
büyüdü, Aruz koca dahi inüp depdi, Mahmuzu 
dokundu, Bu yığınak yarıldı, içinden bir oğlan 
çıkdı. Gövdesi adam gövdesi, depesinde gözü 

var..." 

GÖKYAY, Orhan Şaik, Dedem Korkud'un Kitabı, İstanbul - 1973 
Von Diez, Denkwürdigkeiten von Asien (Berlin Und Halle- 1815),(O.Ş.GÖKYAY çevirisinden) 
YİSMEYL Özdemir ÖZBAY, Mitoloji ve Nartlar, Ankara - 1990. 
YİSMEYL Ö.Ö. a.g.e. p
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Sosırıgue'nin doğuşu ile ilgili Nari Destan ieks- 

tünde de benzer bir gelişim izlenebilmekiedir: 

“Günlerden bir gün Seteney Guaşe çamaşır 
yıkamak üzere eşyalarını toplayıp, ırmak kıyısına 

iner. Bu sırada karşı kıyıda sürüsünü suya indiren 
Narilar'ın sığır çobanı görünür. Çoban Setenay 
Guaşe'yi tanır. Anında bir değişime uğrar, sevgi . 
duyguları damar damar ayağa kalkar. Benliğini aşk 
ve sevgiden oluşan bir ateş sarar. Şöyle seslenir: 

"- Ey Yeryüzünün eşsiz yaratığı, güzeller 

güzeli, ne olur, kaldır başını da bir kez olsun 

yüzüme bak.." Seteney'in güzelliğine daha fazla ' 
dayanamayan Çoban aşk okunu fırlatıverir. Ok 

Seteney'in, üzerinde çamaşır yıkadığı taşa gelip 

yapışıverir. Olay Seteney'i çok üzer, hemen 
eşyalarını toplayıp yola koyulur. Çoban Seteney'in 

arkasından bağırır.. 

"- Ey..Ey.. Seteney... Çoluğun çocuğun yok, 
yeryüzünde yapayalnızsın, taşı bırakma, al götür, 
ileride belki bir çocuk doğar bu taştan, olurya ba- 
karsın Narilar'a yararlı bir insan olur..." 

. Seteney dönüp taşı alır, evine götürür, olaydan 
da kimseye sözetmez. Taşı yatağa yatırıp sıkıca da 
keçelerle sarar. 

(..) 

Dokuz ay dokuz gün geçer aradan, taş dokur- 

zuncu gün dokunulmayacak kadar Isınır, yanmaya 
başlar. Seteney olayı sırdaşı demirci Tlepş'e anlat- 
mayı düşünür. "Bunun günü gelip çattı, ne yap- 
malı?" diye kıvranır. 

(0) 
Tlepş'in sözlerini sevinçle karşılayan Seteney 

hemen koşup ateş gibi yanan taşı keçelerle tutarak 
getirir. Tlepş büyük çekici ile bir gün boyunca taşa 
vurur. Günün bitiminde taşı çatlatabilir. Yarılan 
taşın içinden Sosırıgue fırlar. Seteney sevinçle 
çocuğu kapar, elleri yandığı için çocuğu eteği ile 
sarıp sarmalar, eteği yanıp çocuk yere düşer. 

Bunun üzerine Tlepş maşası ile Sosırıgue'yi dizle- 
rinden yakalayıp suya daldırır. Sulardan yükselen 
buhar dökümhaneyi doldurur. Tlepş Sosırugue'yi 

. yedi kez suya daldırıp çıkarır, vücudun her yeri 
çelikleşirken maşanın altında kalan dizkapakları et 
ve kemik olarak kalır. (5) 

Bu iki ayrı tekstie ilk göze çarpan özellik Çoban 

motifidir. Olağanüstü koşullarda doğan her iki 
  

YİSMEYL,Ö.Ö., age. 
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çocuğun babasının çoban olması ilginçtir. Öle yan- 
dan çocukların taş orijinli bir motifle doğmaları da 
benzeşmekiedir. Aynı Dede Korkud teksiinde şöyle 
bir motif daha vardır: 

"- Depe Gözü Peri Anası gelüp oğlunun 
barmağına bir yüzük geçürdü, oğul sana oh (ok) 
batmasun, tenünü kılıç kesmesün, dedi.." 

Bu motif ile Sosırigue'nin çelikleşmesi ve 

vüccuduna ok işlememesi, yukarıda anlatılan olayla 

benzeşmekiedir. Aynı motif Grek Mitolojisi'nde de 

bulunmaktadır. Aynı şekilde Akhilleus'un annesi 
tanrıça Thetis oğlunu doğurunca yıkamak için 

Siyks ırmağına balırmış, böylece onu silah işlemez 

hale getirmiştir. Ancak topukları su ile temas etme- 
dikleri için eit ve kemik olarak canlı kalmışlardır. 

Troya kuşatmasında Hecior'un aitiği okun 
topuğuna saplanması üzerine ölmüştür. 

Tepegöz motifi Yunan destanlarında, Home- 
ros'un Odysseia'sında şöyle işlenmektedir: 

“- Sonra toprak Kykloplari doğurdu, azgın 
yürekli../ Brontes'i, Steropes'i ve belalı Arges'i / (ki 
bunlar vermiştir Zeus'a şimşekleri, yıldırımı) / Her 
bakımdan tanrıya benziyordu bunlar,/ Ama bir tek 
gözleri vardı alınlarında,/ Yuvarlak tek gözlerinden 
geliyordu adları,/ Zorlu bakışları ve hep 
yaptıkları..." 

Nart Destanlarında ise, bu tek gözlü dev, 
Hağhur'ın kardeşterinin hepsini yutar. Hağhur'ı da 
mağarasına kapatır. Hağhur koyun postuna 
bürünerek sürü ile birlikte dışarıya çıkar. Böylece 
Dev'in elinden kurtulur.. Daha sonra okunu dev'in 

tek gözüne saplayarak onu öldürür. Kardeşlerinin 
öcünü alır.(7) 

Tek Gözlü Dev motifi Nart destanlarının birçok 
teksilerinde değişik varyanilar halinde karşımıza 
çıkmaktadır. 

Dede Korkud teksitlerinde ise mağara ve 
Tepegöz motifi şöyle işlenmiştir: 

" Depegöz bildi kim Basat mağaradadır. 
Mağaranın kapusunu alup, bir ayağun kapının bir 
yanına, birini bir yanına koydu. Aydur: .Mere koyun 
başlar, erkeç, bir bir gel geç dedi. Deli Basat koçu 

basup boğazladı, derisini yüzdü, kuyruğu ile başını 
deriden ayırmadı, içine girdi, Basat Depegözün 
önüne geldi.." (8) 

Azra ERHAT, Mitoloji Sözlüğü, üçüncü basım 1984 İstanbul. 
MEREYMCGUL Vladimir, NARTI, Abazinskiy Narodniy Epos, Çerkessk - 1975. 
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4. Yine aynı tekstin içinde şöyle bir anlatım 
vardır: 

" Basat aydur: Men buna bitekellüf 
yapışmayam, deyüp kendi kılıcını çıkardı. Tutdu, iki 
pare böldü. Vardı bir ağaç getürdü. Kılıcı tuidu, anı 

dahi iki pare eyledi.” 

Aynı anlatım Sosırigue'nin ateşi çalmak için 
öldürmek zorunda kaldığı Dev'i kendi kılıcı ile 
öldürüşünde de vardır. 

Bu karşılaştırmalardan sonra Nart Desian 
ieksileri ie Oğuz Destan teksileri arasında bulunan 
benzerliğin kaynaklarını araştıralım. 

5. Selçuklu Devletini kuran Türkler ve diğer 
Oğuz boyları Onuncu ve onbirinci yüzyıllarda 
batıya doğru ilerlerken Anadolu topraklarında 
Bizans halkı, Ermeni toplumu ve Kuzey-Doğu Ana- 
dolu'ya yakın komşu olarak da Gürcü ve Abhaz 
Krallıkları yaşamakta idi. Bizans yıkıldıktan sonra 

da aynı kültür mirasını sürdüren bir Anadolu Devleti 
vardır ki bu Trabzon Rum İmparator-luğu'dur. 
Selçuklu orduları Anadolu'ya girip Anadolu 
Selçuklu Devleti'ni kurarken, Anadolu'yu 

Türkleştirirken, Antik Grek uygarlığının mirasçısı 
, olan ve o kültürü hala yaşatan Bizans halkını 
elbette sürüp denize dökmedi, yada kiliçtan 
geçirmedi. Müslümanlığı kabul eden ve Müslüman 
Türk toplumu ile karışıp kaynaşan Bizans kültürü 
Şamanist izler taşıyan Müslüman Türk kültürü ile 
karışmıştır. Halkın Antik Yunan'dan beri bildiği o 
Kyklop hikayesi ve benzerleri Oğuz Destanlarının 
içerisine karıştı. Çok daha önceki çağlarda da Antik 

Grek ve Proto Çerkes uygarlıklarının ilişkisi bilin- 
mektedir. O çağlarda kültür alış-verişi içerisinde 
bulunan Kafkasya'dan Yunanistan'a geçen çoğu 

motif Bizans yolu ile Oğuz öykülerine karışmıştır. 

Aynı biçimde, Abhaz, Gürcü, Ermeni gibi yerli 
toplumların mitolojisi, Dede Korkud masalları 

oluşurken onlara çok renk , doku ve tad 
vermişlerdir. Dede Korkud kahramanlarının 

kişiliklerinde Abhaz Destan kahramanı Abritskıl, 
Gürcü kahramanı Amiran ve Ermeni kahramanı 
David Sasunyan'ın karakterini görmekteyiz. Abhaz 
- Oğuz, Abhaz - Gürcü, Gürcü - Oğuz ilişkileri des- 
tan metinlerinden açıkça görülmektedir. Örneğin: 
"Kazan Begün Oğlu Uruz Begün Tutsak Olduğu 
Boyuna Beyan Eder" başlıklı öyküde, Kazan oğlu 

Uruz'un şu sözleri Abhazlarla olan ilişkileri açık 

biçimde yansıtmaktadır: "Kalkubanı yerinden men 

  

ma men aluram, / Kan Abkhaz eline men varuram / 

Altun haç'a elimi men basaram / Pilon giyen keşişin 
elin men öperem / Kara gözlü kafir kızına men 
alıram.." 

Öte yandan teksilerin birçoğunda Gürcü kral- 
larının ya da ieodal beylerinin Oğuzlarla olan 
savaşları anlatılmaktadır. Bu denli ilişki içerisinde 
olan toplumların birbirlerinden etkilenmemesi olası 

değil. Dolayısıyla tüm dünya masallarını ve des tan- 

larını etkileyen o büyülü - afsunlu Kafdağı Oğuz 

destanlarının oluşumunda da sihirli gücünü 
göstermiştir. 

Yukarıda genişçe tanıtımını verdiğimiz Orhan 
Şaik Gökyay'ın kitabının XV. sayfasından 

başlayarak verilen "B - Yabancı diller, 1 - Hikaye- 
ler" başlıklı bölümünde O.Ş.Gökyay, şöyle demek- 
tedir: " Von Diez Denkwürdigkeiten von Asien(Ber- 
lin und Halle 1815) " adlı eserinde "Der neuen 

tidekte Oughuzische Cyklop" başlığı ile Tepegöz 
menkibesini Almancaya çevirerek yayınlamıştır. 

Burada Dede Korkud'daki Tepegöz'le Homer'in 
,Odise'sindeki Polyphemi karşılaştıran yazar 
Yunanlıların bu menkıbeyi doğudan almış olduk- 
larını ileri sürmüştür ! (9, 10) 

Burada Von Diez'in konuyu nasıl ele aldığını, 
gerçekten Yunan destanlarındaki Syklop Poliphem 
motifini Oğuz Destanlarındaki Tepeggöz motifine 
benzetip benzetmediğini, tam anlamı ile inceleme 
olanağı bulamadım. Gerçekten Von Diez Syklop 
motifini O.Ş.Gökyay'ın iddia ettiği gibi Tepegöz 
motifinden esinlenerek Yunan Destanlarında 

söylendiğini savunuyorsa, büyük bir tarihsel ve 
bilimsel yanılgıya düşüyor demektir. Yukarıda 

anlatımını verdiğimiz Tepegöz motifiinin antik 
Yunan, Kuzey Kafkasya ve Oğuz Destanlarındaki 
bu benzeşimi açıkladıktan sonra bir kronolojik ced- 
vel uygulayalım bu destanlara: 

Bilindiği gibi, Antik Yunan Destanlarını içeren en 
büyük destan abidesi olarak karışımıza çıkan ilk 
yazılı eser olan "İllada ve Odysseia" M.Ö. 
IX.yüzyılın sonları ile Vİ. yüzyılın başlarında, büyük 
Troya savaşları sonunda derlenmiştir. Syklop motif- 
inin halk arasında söylenmeye başlaması ise Des- 
tanın yazılı hale getirildiği'bu tarihten en az bin yıl 
daha eskidir. 

Oysa Dede Korkud teksilerinin ortaya çıkışı çok 
daha yakın bir çağdadır. Türklerin İslamiyet'i kabul 
edip Anadolu'ya girişlerinden (1071) üç yüzyıl 

  

dururam / Karagözlü yiğitleri boyu-ma men aluram, sonra söylenmeye başlamıştır. Bu iki tarih 

9,10. GÖKYAY., O.Ş., ag.e. 
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çıkışı ile Dede Korkud destanlarının söylenmeye 
başladığı tarih arasında en az iki bin yıl vardır. Bu 
iki bin yılık zaman dilimi içerisinde Antik Yunan 
kültürü ile Oğuz kültürünün karşılaşıp Yunan 
Kültürünün Oğuz kültüründen eikilenmesi . 

düşünülemez. Daha başka bir deyişle M.S. 1300'lü 
yıllardan geriye gidildiğinde İkibin yıl önce Syklop 
öyküsünü söylemeye başlayan Yunanlıların, bu 

tarihten günümüze doğru gelindiğinde Orta Çağ 

başlarında Ön Aslya ve Akdeniz Kültürü hava- 
zasında tarih sahnesine çıkan Oğuz Edebiyatı ve 
Sanatından etkilendiğini söyleyebilmek, en hafif 
tabiri ile tarihi bilmemek, ya da şovence bir 
yaklaşımla kültür adaptasyonu yapmakla 
açıklanabilir. 

Yunan Sanatı ve Yunan Edebiyatı doğudan eiki- 
lenmiştir, bu doğrudur. Ancak bu doğu, 13 ve 14. 
yüzyılın doğu dürnyası değildir. Bu doğu antik 
Yunan uygarlığının çağdaşı olan Sind - Meot 
uygarlığıdır. Daha başka bir deyişle M.Ö. 2 bin ile 

bin yılları arasında en parlak dönemini yaşayan 
Doğu Karadeniz kıyılarındaki Proto-Çerkes 
uygarlığıdır. 

Yunan destanları ile birçok müşterek motifi bulu- 

nan Nart Destanlarının M.Ö. 2 bininci yıllardan M.S. 
,16-17. yüzyıla dek peyderpey üretilmiş olduğu 
gerçeğinin Türkiye'de birçok araştırmacı tarafından 

günümüzde bile bilinmemesi, bu ülkede yaşayan 
bu halkın uzantısının yok sayılması ile açıklanabilir. 
Antik Çerkes destanlarının bundan dörtbin yıl önce 
Kuban yöresinde yapılmış olan seramik ve metal 
eşyalar üzerine işlenmiş olması, bu sahnelerin 

bugün bile tüm canlılığı ile şimdilerde anlatılması 
ilginç ve düşündürücüdür. Bu belgeler Antik Yunan 
.yapıtlarıyla karşılaştırıldığında karşılıklı etkileşmenin 

boyutları da saptanabilmektedir.(10,12) 

İkibin yıllık tarih farkına karşın, Antik Kafkasya 
ve Antik Yunan'da işlenmiş bir destan motifinin 
(Syklop ya da Polyphem Syklop) doğudan Oğuz 
Destanlarından (ki buna Oğuz Kyklopu gibi zor- 
lama ve yakıştırma bir isim de bulunabilmiş) batıya, 
Antik Yunan'a geldiğini anlatabilmek kanımca day- 

  

11. YİSMEYL Özdemir ÖZBAY, "Antik Kuban Uygarlığı Üzerine Notlar", Kafdağı 
1989-Ankara. 

anaksız bir yaklaşım olmaktan öteye gidemez. 
Dede Korkud masallarında elbette Tepegöz motifi 
vardır. Pek de güzel bir biçimde işlenmiştir. Bu 
anlatım 13-15.yüzyıl Oğuz anlatım tarzıdır. Bütün 
dünya uygarlığı Dede Korkud destanlarını bu hali 
ile beğenmiş ve sevmiştir. Bu hali ile dünya ede- 

 bayilanda yerini almış ve dünyanın en büyük 
kitaplıklarına girmiştir. Hal böyle iken 2000 yıl önce 
söylenmeye başlanan ve başka uygarlıkların ürünü 

olan Destanları etkilediğini savunmak en azından 

- Dede Korkud destanlarına saygı duymamak 

«demekiir. 

6. Batı kayrnakları içerisinde Von Diez dışında 
bu tür düşüncede başka araştırmacıların bulun- 

madığını yine O. Ş. Gökyay'ın aynı yapıtından 
öğreniyoruz. Örneğin Barihold daha 1930 yılında 
yayınladığı "Türk Destanı ve Kafkas" adlı makale- 
sinde Kafkas uygarlığının ve sanatının Türk destan- 
larındaki etkisini açıklamaktadır.(12) 

Aynı konu "Kniga Moego Deda Korkuta, 

Oğuzskiy Geroiçeski Epos (- Oğuzların Kahra- 
manlık Destanı Dede Korkud'un Kitabı)"adlı yapıtta 
işlenmiştir.(W.W.Barthold - M.Jirmunsky - A.H. 

Konomov. Moskova 1962) 

7. Francesko Gabrielli "Kitab-ı Dede Oorgut" 

adlı, Ettore Rossi'nin kitabı üzerine yazdığı yazıda 
(Orientale Moderno, İstitute perl'Oriente Roma 
XXXIl, No-1,2, Ocak-Şubat 1952) folklor ve 

karşılaştırmalı edebiyat yönünden Dede Kor- 
kud'daki öykülerin konuları ile Antik Grek ve Orta 
Çağ Bizans ve İslam destanları arasında benzerlik- 
ler bulunmasının önemli bir nokta olduğunu beliri- 

mektedir. Antik Grek Destanları ile Kuzey Kafkasya 
Destanları olan "Narilar" arasındaki benzeşim ise 
tüm dünya bilim çevrelerince bilinen bir gerçektir. 

(44) 

8. H.Araslı - M. Guluzade - M.Ç. Caferov'un 
"Aserbaycan Edebiyatı Tarihi" adlı yapıtında (C.I. 
En Kadim Devirden XVII. Asrın Sonuna Kadar, 

Azerbaycan İlimler Akademyası Neşriyatı, Bakü 

1950) "Dede Korkud masallarında çok kadim mi- 
tolojya ile alakadar mevzuların bulundğu, bunların 

- Yıl:1, Sayı:27-28, Nisan Mayıs 

12. Drevniye Zoloti Kubani, İzdatelstvo Ensiklopedia, Moskova - 1987. 
18. BARTHOLD, W. W. - JİRMUNSKİY M. 

Geroyiçeskiy Epos, Moskova - 1962 
- KONONOV, A. H., Kniga Moego Deda Korkuda - Oğhuzskiy 

14. GABRİELLİ, Francesko, Orientale Moderno, İstutie Per Oriente, Roma XXXII. No:1,2., Ocak - Şubat 1952. 

15. ARASLI, H. - GULUZADE, M. - CAFEROV, M.Ç, Azerbaycan Edebiyatı Tarihi, C.I., 
Asrın Sonuna Kadar), Azerbaycan ,ilimler Akademyası Neşriyatı, Bakü - 

(En Kadim Devirden XVI. 
1959 

16. ETTORİA, Rossi, Kitab-ı Dede Oorgud, Citta del Vaticano - 1952 
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daha çok kadim Kafkas, öylece de Yunan Esatirini 
hatırlatmakta olduğu belirtilmektedir. (15) 

9. İtalyan bilim adamı Ettore Rossi Valikan 
kitaplığında bulunan el yazmalarını esas alarak 
yayımladığı "Kitab-ı Dede Oorgud" adlı yapıtında, 
Doğu Anadolu Türkmenleri, Kafkasyalılar ve AÂze- 
iler arasında, epik ve şövaleresk konulurın 

işlenmesinin çok eski zamanlarda başladığını, 
Tepegöz öykülerinin XIII. yüzyılda bilindiğini, burun 
ve Deli Dumrul'un göze batan arkaik karakierler 
taşıdığını belirterek, bu destanlardaki kimi motiflerin 
antik çağlardan Dede Korkud masallarına dek: 
uzandığını belirimektedir. (16) 

10. Alman araştırmacı Ph. Fallmerayer'e göre 

“Çerkes, Güncü, Ermeni ve Türkmen prenslerinin 

Trabzon Rum İmparatorluğu prenss >sleri ve tekfur- 
larının kızları ile evlenmelerine dair batı roman- 

larında ve doğu öykülerinde, örneğin Kanturalı 
öyküsüne benzer motiflerin bulunmasını" çok ilginç 

bulmaktadır. Bu olay Karadeniz çevresinde 
yaşayan halkların kültürlerinin nasıl biribirlerini etkil- 
ediklerinin bariz bir örneğidir.(17) 

11. Tahrani'nin "Kitab-ı Diyarbekiriye"sinde 
anlattığına göre: "Basatın arslan avına çıktığı sırada 
bir masal dağı olan Kafdağı'nda Tepegözlerin 
ülkesine düşmüş, bu Tepegözlerden birini almış, 
yurdurna getirmiş ve insan olarak yetiştirmek 
istemiştir. 

12. O. Ş. Gökyay Oğuz Destanlarında geçen 
Begil oğlu Emren adlı kahrgmanınn adının yalnız bu 
destanda geçtiğini, bu bakımdan bu ismin Oğuz 
Destanlarına sonradan katılan bir.isim olabileceğini 
belirtmektedir. Jirmunsky ise bu ismin Kafkas asıllı 
olduğunu, Kafkas Promethesi, Gürcüstan ve 
Kuzey Kafkasya uluslarının destan ve folklorunda 
bilinen Amiran veya Amran'ı hatırlattığını belirtimek- 
tedir.(19,20) 

Bize göre bu isim Gürcü ulusal folklorunun en 
belirgin kahramanı Amiran'ın (Abhazlarda Abritskıl 
Kuzey Kafkasya'nın diğer halklarında Sosrigue ya 
da Nesren Jak'e) Dede Korkud tekst-lerine yansıyış 
biçimidir. 

13. Yine O.Ş. Gökyay yapıtında şöyle demek- 
tedir: 

  

“Salur Kazan'ın yüksek dağlardan yuvarlanan 
kayalara ökçesini, uyluğunu karşi tutmasi da bugün 
yine onunla ilgili hikayelerde geçmekiedir. Rad- 
lof'un “Türk Halk Edebiyatı Nümuneleri"nde 
yayınlanan menkıbeler arasında, - Kahraman Ak 

Köbök (Ak Köpük) - ün çevresinde teşekkül eimiş 

bir küçük destan dairesi vardır. Güney Sibirya ile 
Altaylardaki Türk kabileleri ve Nogaylarda, öte yan- 
dan Kuzey Kafkasya'nın kahramanı olan SOSLAN , 
SOSRYKO dairesinde bir epizod varki bu da Ak 
Köpük dairesi içinde görülmekiedir. Kuzey Kai- 
kasya'nın Türk aşireti Karaçay rivayeti ile bu men- 
kibenin bir bağlantısı vardır. (21) 

Sosrigue - Soslan motifi Nart Destan 
araştırmacılarının hepsinin kabul ettiği üzere Kuzey 
Kafkasya Othokion halklarının müşterek kahra- 
manıdır.(Abhaz, Abazin, Adığe ve Oset) Oysa 
Karaçaylılar Kuzey Kafkasya'ya Sosrıgue motifinin 
doğmasından binbeşyüz yıl sonra gelmişlerdir. 
Karaçayların komşuları olan Adığe ve Abazinlerden 
bu motifi alın kendi destanlarına uygulaması ve 
benimsemesi çok doğaldır. Ancak, Karaçaylıların 
Kafkasya dağlarında görünme-lerinden çok sonraki 

yıllarda 14 ve 13.yüzyılda Doğu Anadolu'da 
görünen Oğuzlarla, Karaçayları irtibatit toplumlar 
imiş gibi sayarak bu her iki toplumun bugünkü 
topraklara gelmeden binlerce yıl önce Kuzey Kaf- 

kasya'nın otohkton halklarınca üretilen bir destanı 

Turan kökenli saymaya kalkışmak bilimsel ve tarihi 
dayanaktan yoksuin bir davranış olacaktır. O.Ş. 
Gökyay'ın bu yaklaşımına bu açıdan katılmak 
mümkün değildir. 

Özetle söylemek gerekirse İslamiyet'i kabul edip 
batıya Ön Asya'ya ve Karadeniz kıyılarına göçeden 
Oğuzların eski Şamanist destanlarına, Ön Asya, 
Akdeniz - Karadeniz Havzaları halklarının 
kültüründen alıntılar yapması, etkilenmesi çok 

doğaldır. 

Bütün bu araştırmalar, sonunda bir gerçeğe 
çıkmaktadır. Bu gerçek ise, Ön Asya - Akdeniz 
Havzası kültürlerinin oluşumunda Kuzey Kaf- 
kasya'nın, masal ülkesi Kafdağı'nın ardının ve 
orada yaşayan Çerkeslerin küçümsenmeyecek 
etkileridir. 

17. PHALLMERAYER, Ph., Geschiehte des Keiserthums von Trapezunt, München - 1827 (O,Ş,GÖKYAY çevirisi) 
18. TAHRANİ, Ebu Bekir, Kitab-ı Diyarbekiriyye, Türk Tarih Kurumu Yayını, C.I, Ankara - 1962 
19. GÖKYAY,OŞ., ağı. 
20. JİRMUNSKY, M,, a.g.e. 

21. GÖKYAY,O.Ş.,ag.e. 
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(23) - "Sen esirliğim ve hürriyetimsin, 

çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin 

sen memleketimsın." 

N.Hikmet 

1864 Büyük Göçünün dünyanın döribir 
yanına sürüklediği o güzel, o güleç insanlar yıllar 
yılı alışık olmadıkları iklimlerde savaşım vermek 
zorunda kaldılar. Var olma - yok olmama 

savaşımıydı bu savaşım. Sığındıkları ülkelerin top-. 
raklarını kendi topraklarıymışcasına savundular, 

insanlarını sevdiler, sevildiler, ürettiler, pay- 
laşmasını bildiler. Kimi bir köşeye çekilerek Ana- 
yurt özlemini gözyaşlarıyla giderdi, kimi fırsatını 

bulursam, diyerek at besledi, kimi de Anayurdunu 
dualarından eksik etmedi. Vesileler” yarattılar 

- Anayurtlarından sözetmek için. "Kafkas" 
sözcüğünü söylerken kutsal bir varlıktan söz edi- 
yorlarmışcasına vakur, güvenli, içten, sevecen, 

mutlu oluyorlardı. Cezbeye tutulmuşcasına kendil- 
erinden geçiyorlardı. Karasevdalıydılar "Kafkas'"a. 
Kafkas'a dönmek içlerini kemiren kuritu. 
Bölünmüşlüklerine kahrettiler yıllar yılı. Ağıtlar 

YENEMIÇ
UE M. i 

e, 
| 5 

(24): 1864 Büyük Göçü, karadan ve deniz- 
den olmak üzüre iki yoldan yapılmıştı. Karadan, 
Balkanlardan gelenler, bozulan asayişin getirdiği 
pusulardan kendilerini korumak zorundaydılar. 
Yağma, talan, insan kaçırmalarına karşı direnme- 

nin göç eden insan için ne denli zorlu bir uğraş 
olduğunu elbette kabul edersiniz. Kimi 
göçmenlerin Yugoslavya'da, Bulgaristan'da 

kaldıklarını görü-yoruz. Böylece dönüşü kolay- 
laştırmış olacaklardı. Kimi göçmenler ise kapılmış 
oldukları fırtınaya direnememişler, soluğu Arap 

  

. çöllerinde almışlardı. ingiliz gezgini Mr. Bell'in, Os- 
manlı Paşası Ferah Ali'nin, Rus yayılmacılığının, 
Adığe feodal beylerinin kışkırtimasıyla vatan- 
larından koparılan bir halk, dünyanın gözü önünde 
ölüme gönderiliyorlardı. Halifenin cennet 
ülkesinde yaşama düşüyle yollara dökülenler, ar- 
kalarında mezarlıklar bırakıyorlardı. 

Denizden gelenler de Karadenizin azgın su- 
larıyla boğuşmak zorunda kalmışlardı. Derme- 
çatma tekneler, kazanç tamahına kapılarak is- 

tabından fazla yük alan gemiler Karadenizin 

azgın dalgalarına binlerce insan gömmüştü. 

Boşuna değildi Abhazların asırlık yasları, bugün - 
yaktılar gerile kalan kardeşlerine, analarına, ba- 
balarına, sevgililerine. Ayın ondörndünde 
buluştular düşlerde. Göç ederken bile dönüş 
umutlarını yitirmemişlerdi. Göçetiiler birgün 
dönebilmek için. Göç, dönüş içindi. o Özlem, 
kavuşmak içindi. Göçün üzerinden 126 yıl geçtiği 
halde dönüşün dayanılmaz özlemi hiç terketmedi 
kaiplerimizi. Bugün ise bir olgu haline dönüştü. 
Artık kitlesel hareketi başlatacak kıvılcımın 

çakmasını bekliyoruz. 

bile Karadeniz balığını yememeleri. Kıyıya inebi- 
lenler aç, hasta ve yorgundular. Dil bilmeyen, gel- 
miş oldukları ülkenin töreleriyle kendi öz değerleri 
uyuşmayan bu insanların çevrelerindeki insanlarla 
bürokrasiyle başetmesi kolay olurmu hiç ! Gemi- 
lerden Antalya'ya boşaltılan insanların günde yüz 
cenaze kaldırdıkları bugün bile anlatılır. Dünya | 
dünya olalı böylesine kara bir trajediyle 
karşılaşmamıştır. Ne yazıkki insanlık bu kara 

trajedi karşısında lal-ı ekber kesilmiştir. 
Bugün o meş'um günleri dile getiren kara bir 
satır bile yok literatürde. Ve o göçü, o tüyler 
ürpertici olayları, yollarda yarı yarıya tükenmiş 
halkı düşündükçe insanlığımdan utanıyorum. 

126 yıldır süren sürgünlüğümüzün diyetini 

çoktan ödedik. Kültürümüzden, dilimizden, 

özbenliğimizden, yeri bir daha doldurulamayacak 
yıkımlar oldu. Sözü uzatmanın gereği ne ? Ozanın 

sesini dinleyelim: 

"Şimdi her şey çok azaldı ve o suskun o güleç 

ihtiyar kurtlar 

şimdi çok azaldılar, şimdi çok azaldılar." 

Ergin GÜNCE 

Büyük Göçten (1864), Il.Meşrutiyet'in ilanına 
dek Adiğelerin Osmanlı İmparatorluğu içindeki ey- 
lemleri konusunda sağlıklı bilgiye sahip değiliz. 
1908 hareketi İmparatorluk içindeki azınlıkları, do- 

layısıyla Adığeleri de harekete geçirdi. Adığelerin 
taze ve diri olan milliyetçilik duyguları kamçılandı, 

“ dilin ve kültürün korunması, var olabilmenin yolları 
araştırılmaya başlandı. Çerkes Teavün Cemiyeti, 
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İstanbul'da Kafkasyalılar arasında Neşr-i Maarif 

Cemiyeti, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti gibi 
derneklerde örgütlendiler. © günleri anlatan 

Çerkes Hasan (Hasan Amca) şunları yaziyor:"(...) 

bizim Osmanlı haritası içinde ne emelimiz ve 

amacımız olabilirdi. Olsa olsa onun dışında kalmış 

olan yurdumuzda, Kafkasya'da istiklalimizi koru- 

mak için yardım ümit edebilirdik." (Bir İhtilalcinin 

Serüvenleri, Alpay Kabacalı, Cem Yayınları, s.127-128) 

Doğru olan düşünce de buydu. Başka türlü 

düşünmek göç felsefesine ters düşerdi. 

Bugün dünya yeni bir oluşumun içinde. 

Dünyanın politik haritası yeniden çiziliyor. 

Adığelerin Anayurtlarına sevgilerini, bağlılıklarını 

göstererek dönüşün yollarını aramaları gerekir. Ta 

rihin bizim üstümüze yüklemiş olduğu bir 

görev bu. BUGÜN VATANIMIZ, 1864'den DAHA 

MUHTAÇ BİZE. Dedelerimizin 1864'de yapmış 

oldukları hatayı düzeltmenin yurdumuzdaki 

kardeşlerimizle bütünleşmenin kaçınılmaz 

gerçekliğiyle karşı karşıyayız. 126 yıl sonra eli- 

mize geçen bu fırsatı kaçırırsak, korkarım ki 

yüzlerce yıl daha beklemek gereke- 

cek.Vereceğimiz olumlu karar insan onurumuzun 

kurtulması anlamına gelecektir. Öyle ise neyi bek- 
liyoruz ? 

(25): " Bir garip öldü diyeler 

Üç gün sonra duyalar 
Soğuk suyla yuyalar 

Şöyle garip bencileyin." | 

Yunus Emr& 

Ozanlar bir başka insanlardır, ölümleri de 

diğer ölümlülere benzemez. Sözü imbikten 
geçiren, geçmiş ile geleceğin köprüsünü altan, in- 

sanlığın daha iyiye, güzele yol alması için umut 

kabılarını aralayan onlardır. Barışın ve sevginin in- 

sanıdır onlar. Ozanı olmayan bir dünya çok ka- 
ranlıktır, insanı umutsuzdur. Yaşadığının ayrımına 

varamaz ozansız bir dünya. Ozan dünyada olan, 

olumlu-olumsuz, her şeyden kendini sorumlu tu- 

tar. Bunun içindir ki ozanlar uzlaşmasız olurlar. Ve 

"ozanı ozan yapan yüreğidir. 

Adığey'in ünlü ozanlarından GUMP'IL 
Gadırbeç artık yaşamıyor: Sevinci ve tasayı 
yüreğinin derinlerinde - hisseden, gecesini 
gündüzüne katarak insanlığın onur ve gururunu 
yüceltmek için çabalayan ozanın kalbi bu kadar 
ağır yüke dayanamadı, ansızın duruverdi. 

" Yapabildiklerin az belki 
Közün ışığı sanki 

Ama haykırıyor yaşam 

Yürek sorunu yürek". 

OUMPIL Gadırbeç 

Adığe yazını, yeri doldurulamayacak bir 
ozanını kaybetti. Başımız sağ olsun 8 
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(KÜLTÜR / YAYIN 
  

TANITIMI 
            

Yakın Türkiye Tarihinin ilginç 
kişiliklerindren biri olan Hasan 
Amca'nın “ Doğmayan Hürriyet 
(Bir Devrin İçyüzü 1908-1909)" 
adlı kitabının yeni basımları (İlk 
baskı: İstanbul 1958) hem Cem, 
hem de Arba Yayınevi tarafından 

yapıldı. Cem Yayınevi basımını 

hazırlayan ve kitaba uzun bir in- 
celeme bölümü de ekleyen Alpay 

. Kabacalı'nın çalışması, birçok dil 
ve yenileştirme yanlışları içeren 

Arba Yayınevinin yeni 
basımından çok daha özenlidir. 

Hasan Amca'nın yaşamı ve 
yazıları baştan sona bir hazine 
değeri taşır.Asıl adı Hasan Vas- 
fi'dir. Askerlerin doğum yerleriyle 
anıldıkları dönemde Hasan Vasfi 
Kıztaşı. Aksaray'ın Horhor sem- 

tinde oturduğu için, Horhortu Ha- 
san. İttihatçılara göre, Çerkes 
Hasan. Soyadı yasasından sonra 
Hasan Amca. "Tıbbiyeli, ihtilalci, 

işsiz, suikastçı, kalebend, Bah- 
riye Nezareti katiplerinden, Er- 
meni göçmenler müfettişi, bak- 

kallık şirketi ortağı, terzi,.boyacı, 

ressam, Türkçe öğretmeni, Türk 
ajanı ve gazeteci... ve tam an- 
lamıyla berduş olarak renkli, ses- 

li, nakışlı, elemli, işkenceli, yok- 
sul...ama daima gururlu". 

"Nizamiye Kapısı", "Doğma- 
yan Hürriyet", "Yarıda Kalan 
İhtilal" adlarını taşıyan üç kitabın 
yazarı.(A.s.9) 

1884'te doğan Hasan Amca 

ailesi üzerine şu bilgileri verir: " 
Babam Kafkasya'dan Türkçe bil- 
mez bir genç olarak gelmiş; hem 
gelirken de herkes gibi, herkesin 
geldiği yoldan gelmemiş, bazı 
sebeplerle dağ tepe aşarak 

  

Trabzon'a inmiş, hısım ve akra- 
balarından ayrı... Doğruca or- 
duya katılimış.(...) Ben, o 

Yüzbaşıyken Karadağ sınırında 
doğmuşum. Çocuğun kulağına 
ezan okuturlarmış o zamanlarda. 

İmam Efendi kulağıma ezan oku- 
mak üzere harekete geldiği za- 
man, babam şöyle bir istekte bu- 
lunmuş: Oku İmam Efendi! 
demiş, Adı Hasan olsun, o da 

Çerkes Hasan Bey gibi padişahı 
uğrunda asılsın, kesilsin. Adım 

Hasan oldu, İttihadcılar ihanet ve 
yabancılık çeşnisi vermek için bir 

de Çerkesliği taktılar. Resmi 
adım Horhorlu Çerkes Hasan 

oldu..(...) Babam bana miras ola- 

rak üç madalya bıraktı: Karadağ, 
Plevne, Girit... Bundan başka 
kanlı bir kılıç, bir de parçalanmış 
kanlı bir kolağası ceketi (...) 
Kardeşim de, bir kardeşim, iki 

dayım, bir amcam Plevne'de, 

Şıpka'da, Balkan Savaşında yine 
o bayrak uğrunda ve altında 

kanlarını bu topraklarda 

dökmüşler... Evet, altmış yetmiş 
yıl önce buraya gelmişiz, altmış 

yılda yedi şehit vermişiz." A.s.10- 
11) "Bizim memlekette Çerkes, 
Arnavut, Kürt falan gibi sıfatlar, 

bir adamı küçültmek için takılır. 
Divan-ı Harb-i Örli reisi, Mahmut 
Şevket Paşa'ya: "Ben bunları 
idam edemem," dediği zaman 
Sadrazam: "Kuzum bu Çerkes 
Hasan'ın okuma yazması var mi 
? “diye sormuş."(A .s.68). 

Hasan Amca, Meclis-i Mebu- 
san'ın kuruluş törenini (18-12- 
1908) aktarırken değerli bilgiler 

verir: "İkinci Abdülhamid, © Kari- 
ha-i İlham sabiha" sından © (isa- 
betli fikrinden) doğan bu Mec- 

  

' Hasan ŞAGUJ 
U   

iis'in iemelini kurmak üzere sa- 

rayından çıkacak ve burayı bu 
maksatla şereflendirecekii (...). 

Teşrif-i Şahanayi (padişahın 
gelişini) görememişitim. Ondan 
daha az müstebit olmayan Müşir 
Deli Fuad Paşa'nın bazı direktif- 

lerini alırken "gerdune-i saltanat" 

(saltanat arabası) Çerkes İttihad 
ve Teavün Cemiyeti binası 

önünden geçip gitmiş, onunla 

dargın olduğu için seyre tenezzül 

etmeyen paşanın yüzünden bu 

tarihi olayı görmekten mahrum 
kalmıştım. Dönüşte seyrettim. 

Manzara, cemiyetin kurucular 
kurulu başkanı olan Fuad Paşa'yı 
büsbütün çileden çıkarmıştı. 

Çerkes İltihad ve Teavün Cemiy- 
eti de öteki unsurlar gibi milli 

kıyafetleriyle, onbeş kişilik bir 
süvari müfrezesi hazırlamış; 
Meclis'in uygun bir yerinde 

törene katıldıklarını bir programla 

tesbit ederek göndermişti. Bu 

programda "avdet-i şahane"de 
(padişahın geri dönüşünde) hatta 

yaverleri de geri bırakacak, 
Padişahın arabasını sarmak ve 

böylece padişahla birlikte Yıldız'a 
kadar gitmek yoktu. Bu hareket, 
resmi protokolü ihlal etmekten 
daha başka manalara da yorum- 
lanabilirdi. Fuad Paşa bunda 
İttihatçıların bir nevi meydan oku- 
ma edası sezdi ve bunu tasvip 
etmedi. Etmedi ama, olmuştu bir 

kere işte... Ne tuhaf, Çerkes 
İttihad ve Teavün Cemiyeti'nin 
açılış günü de bugündü (...). Zap- 

tiye Nazırı Şefik Paşa'nın, "Bu 

camia-i kübra (yüce topluluklar) 
kelime-i vahide (birlik sözü, İs- 
lamlık) etrafında duruyor. 
Meşrutiyette, her millet kendi 
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“varlığını düşünecek, istiklalini hatırlayacak 
ve isteyecek. Bu devlei on seneye var- 
maz dağılır" dediğini hatırladım. "Acaba 
biz, şimdiki halde o büyük dağılmanın il- 
çatlaklarını mı oluşturuyoruz" diye d. 

düşündüm, ama şimdilik bizim cemiyetin 

kararları demeyeyim, Çerkes İttihad ve 
Teavün Cemiyeti'nin mevzuatı arasında 
“Uzun-yayla'da cins at yetiştirmek"ten 
daha ileri bir şey yoktu. Hem bizim OÖs- 
manlı haritası içerisinde ne emelimiz ve 
amacımız olabilirdi: Olsa olsa onun 

dışında kaimış olan yurdumuzda, Kalfkas- 
ya'da istiklalimizi kurmak için yardım ümit 
edebilirdik. O günierde böyle şeyler 

düşünecek haldemiydik. Bu kulüpte bile, 
belki üç dört tane müş'ir (yol gösterici. 
mareşal), ürküt-mekle sayılamayacak ka- 

dar da paşa vardı. Denebilir ki imparator: 

luğun en gururlu aristokrasisini biz 
oluşturuyorduk. Öyle işlerle uğraşmaya 
tenezzül edecek zihniyette değildik." 
(A.S.124-126-127-128) Hasan Amca'ya 
göre Çerkes İttihad ve Teavün Cemiye- 
ti'ni kuranlar Saray'dan Çerkes kızlarının 
çıkartılmasını da başarmıştı. (C.s.24-25). 

Bu bilgiler birkaç yönden önemlidir; a) 
Osmanlı aristokrasisinde Çerkeslerin 
ağırlığı büyüktür. b) Meclis-i Mebusan'ın 
kuruluş günü, Çerkes İttihad ve Teavün 
Cemiyeti'nin açılış günüdür. c)-Cemiyet, 
II.Abdülhamid - İttihad ve Terakki Cemiy- 
eti arasındaki siyasi çekişmede Padişah 
tarafında yer almıştır. d) Çerkeslerin siya- 
si hak elde etme düşünceleri yoktur, so- 

.run kültürel haklar elde etme 
çerçevesinde tutulmaktadır.(Cemiyetiin 

talimatnamesine de baktığımızda aynı so- 
nuca varıyoruz. (D.s.10-11-12-13-14) 

1884'de Karadağ sınırında doğan Ha- 
san Amca, 16 Mart 1961'de İstanbul'da 
yokluk içinde gözlerini kapar. Cenazesini 
gazeteci arkadaşları kaldırırlar. Ermeni 
göçmenler müfettişi iken Ermenilere 
saygılı ve iyi davrandığından Ermeni Pat- 
riği de Cenaze törenine katılır ve onu kut- 
sar. Ondan geriye kalanlar, yıpranmış bir 
el çantası içinde iki küçük not defteri, eski 
harilerle notlar alınmış iki parça kağıt, 
İstanbul Emniyet Sandığı'daki 870 no'lu 
hesabın 5 lira "bakiye"li Küçük Tasarruf 
Cüzdanı, iki üç kitap, birkaç parça yazı. 
Bir de sonsuz gurur... (A.5.63-64) 

  
KAYNAKLAR: 

A) Kabacalı, Alpay, "Doğmayan Hürriyet ve Yarıda Kalan 
İhtilal, Cem Yay. İst. 1989. 

B) Amca, Hasan, "Doğmayan Hürriyet (Bir Devrin İçyüzü 
1908-1909)"Arba Yay.İst.1989 

C) Amca, Hasan, "Çerkes Kızları Saray'dan Niçin Çıkarı!- 
mıştır?”, Yeni Tarih Dünyası, Yıl:1, Sayı:1, İstanbul 1953. 

D) Berzeg, Sefer E., "Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler, An- 
kara 1985. 
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BİR OKUYUCUDAN, BİR YORUM VE ÇAĞRI 

LÜTFEN BİRAZ DUYARLILIK VE TEPKİ 

Tepkisiz toplumlar güdülmekten kurtulamazlar. 

Bugün 14 Aralık 1990. Birkaç hafta önce 
yazdığım bir yazıyı eiden geçirmek gereğini 
duydum. 

Gazetelerden bir haber. Kısa ama çok önemli 
: “Gürcistan Gergin." Ajansların Moskova'dan 
bildirdiğine göre "SSCB'nin Gürcistan Cumhu- 
riyeti Parlamentosu'nun önceki gün 'Özerk 
Bölge' statüsünü feshederek cumhuriyet top- 
raklarına kattığı Güney Osetya'da başgösteren 
etnik çatışmalarda üç kişi öldü. Bölgede 
olağanüstü durum ilan edildi."(1) 

S.Birliği'nin dış dünyaya açılmasıyla birlikte, 
buna benzer pek çok olaya tanık olduk. Geçen 
yıl da Abhazya'da benzeri kanlı olaylar 
olmuştu. 

Gürcistan'da neler oluyor dersiniz ? 

Olan özet olarak şu: Gürcistan'da ırkçılık, 
Hristiyan Kartvel şovenliği ipini koparmış, Hris- 
tiyan ve Gürcü olmayan tüm halklara açıktan 
saldırıyor. Eskiden gizli kapaklı yaptıkları 

. şeyleri, bugün gizleme gereği bile duymuyor, 
yok etme politikaları kaba kuvvete dönüşüyor. 

Neye güvenerek bu kalleşçe saldırı-lara 
kalkıştıkları zamanla su yüzüne çıkacak elbette. 

Sinsi, asimilasnoist, irkçı ve yayılmacı poli- 
tikalarını her yolla yürütürken, dünya kamuoy- 
una karşı da ellerinden barış güvercinlerini ek- 
sik etmiyorlar. 

Stalin zamanında, 1945 yılında Türkiye'nin 
hiç aklımızın köşesinden geçmeyecek toprak- 
larına göz diken Gürcüler, bugün Türkiye'ye 
işbirliği, dostluk ve barış (!) ellerini uzatıyorlar. 
Ancak foyaları ortaya çıkıyor. 1945'deki toprak 
istemlerini bugün de aynen sürdürdükleri, bir 
gazetede açığa çıkıyor.(2) 

Gürcülerin ütopyası şu - ki silahları geri tepe- 
cek - 

1 Gürcülerle (Kartvel) akraba halklar 
Gürcüleştirilecek. 

Mingrel, Svan ve Lazlar için bu yolda büyük 

  

(0) 14.X11.1990 tarihli Cumhur iyet ve Güneş Ga- 
zeteleri, 

(2) Aralık 1990 tarihli Hürriyet Gazetesi, 

8) Kafkas Dilleri, Kaf yayınları, İstanbul 1990 

adımlar atıldı. Bu halklardan hiçbimnin dili "yazı 
diline" geçirilecek çalışmalara sokulmadı.(3) 
1939 sayımlarından beri de kendilerini Gürcü 
olarak yazdırıyorlar.(4) 

2. Müslüman Acara ve Lazlar Hristiyan- 
laştırılacak. 

Gürcüler, "Müslüman tüm halklardan 
(Gürcü de olsa) kuşkulanın" diyerek Abaza, Asc- 
tin (Oset), Dağıstanlı, Çeçen gibi halklar 
dışında, kendileriyle akraba, ancak Müslüman 
olan Acara ve Lazlar'a da için için diş biliyor ve 
zorla Hristiyanlaştırma politikaları izliyorlar. 

3. Başlarına bela olan başta Abaza ve Asetin- 
ler olmak üzere tüm farklı etnik toplulukm ve 
uluslar şu ya da bu yolla yok edilecek veya 
Gürcistan'ı terk edecekler. 

Böylelikle Çerkesler'in büyük sürgün yılları 
olan 1864 ve 1878 yıllarından beri sinsice izle- 
dikleri politikayla, Abhazya gibi toprakları ve- 
rimli, madenler bakımından zengin, tarihi ve 
turistik zenginliklere sahip, S.Birliği'nin cennet 
köşesi ile, Osetya gibi zengin maden yatak- 
iarına, kuzey ve güney Kafkasya arasında strate- 
jik öneme sahip topraklara sahip çıkacaklar. 
Zorla cl koyacaklar. 

4. Tapraklarında yaşayan Rus, Azeri, Erme- 
ni, Dağıstanlı, Çeçen ve Yahudi-ler'i ya asimile 
edecek, ya da yok edecekler. 

Kendisine "demokrat" diyen sözde aydınları, 
"Gürcistan'da Gürcü olmayan halkların 
Gürcülüğü kabul etmesi; dilini benimsemesi ve 
en çok bir çocuk yapması şartıyla Gürcistan 
topraklarında yaşayabilecekleri; aksi takdirde 
ülkeyi terk etmeleri" tezini bilimsel imişcesine 
yaymaktadırlar.(5) 

5. Yukarıda sıralanan adımlarla iler-leyen, 
sorunlarını çözen Özgür Gürcistan (1), gerekli 
destek ve cesareti bulabilirse, Kuzey Kafkasya, 
Azerbaycan ve Ermenistan'dan toprak talep ede- 
cek, yayıldıkça yayılacaktır. En ilginci de Sin- 
op'a dek Orta ve Doğu Karadeniz şehirleri ile 
  

4) Abhazya'da Yaşam ve Kültür, Nari Yay. 

İstanbul, 1990 
(5) Silagadze A. "Literaturuli Sakarivelo", 11 

Kasım 1988 

(6) Gürcülerin avrupa İnsan Haklari Komisyo- 

nu'na dikle ettirdikleri Belge, B.Almanya. 
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Artvin, Gümüşhane, Eızu-rum ve diğer bazı 
Türk topraklarına da gözünü dikmiştir bile. 
Bunu yaparken Lazlar'ı kullanmak istemekte, 
onların Gürcü ulusunun ayrılmaz bir parçası 
olduğu tezini avrupa ve tüm dünya kamuoyuna 
kurnazlıkla yaymaktadırlar. Doğu Karadeniz'de 
binlerce yıldır yaşayan Lazlar'ı Kartvelleştirecek, 
Hristiyanlaştıracak, sonra Türkiye'den top-rak 
talebi için onları maşa olarak acımasızca kullan- 

acaklardır.(6) 

Yukarıda yazdıklarım şovenist, geri kafalı 
bazı Gürcüler'in beyinlerinin kıvrımları arasına 
öyle yerleşmiştir ki, bunu atmak, koskoca bir 
bölgenin kan gölüne dönmesini önlemek için 
mücadele kaçınılmazdır. Bu mücade-lede başı , 
çekecek insanlar ve kurumlar örcelikle Kafkas 
kökenlilerdir. Barışa, sevgiye, demokrasiye, in- 
san hak ve özgürlükleriyle, nüfusuna 
bakılmaksızın tüm dünya halklarının varolma 
hakkı bulunduğuna inanan tüm kişi, kurum ve 
kuruluşları duyarlı olmaya davet ediyorum. 

Sahip oldukları propaganda araçlarıyla iste- 
dikleri konuları dünya kamuoyunun dikkatine 
sunan, olayları çarpıtarak yansıtan bu anlayış 
daha fazla güçlendirilmemeli. 

S.Birliği'nin parçalanması, bu parçalanma 
sırasında parsa kapma sevdası had safhaya 
ulaşmasına, açık açık yayılmacı, emperyalist 
politikalar Gürcülerce sahnelenmesinec karşın, 
halk düşmanlıkları görülmüyor, Dili amiyor gibi 
davranılıyor. 1990'ın vi son günlerinde bile 

Sovyet yayınları hep güçlünün sesini duyuruy- 
Or. 

S.Birliği'nin İstanbul'daki Başkonso- 
losluğu'ndan 1990 yılı Haziran' ında aldığım bir 
kitap ibret verici. 

Georgi Kublitski adlı bir zat-ı muhte-rem'in 
kaleme alıp, Türkçe'ye ve pek çok dile çevrilen 
“SSCB Halklarının Gelenek ve Görenekleri" adlı 
kitabını sözkonusu etmek istiyorum. Tabii bu 
sadece çok çok küçük bir örnek.(7) 

Bazı satırları aynen aktarıyorum. Önce, 
"Kökenlerini koru!" başlığı atarak, Gürcü gele- 
neklerini anlatan yazıdan bazı inciler; (s£.51) 

. Ve elbette her yerde dans ederler. Her et- 
nik grubun kendine göre belli özellikleri vardır. 
Bu gruplar az değildir ve HEPSİ DE GÜRCÜDÜR 

(..) (s£.61) 
. Gürcüler biberli yemekleri sever. Sarmısak, 

kırmızı acı biber, tuz ve başka birçok şey kona- 
rak cehennemi bir karışım olan "ACIKA"yı kaşık 
ucuyla tadan bir yabancı ağzını derin derin 
açıp, nefes almaya çalışır. Bir Gürcü "ACIKA"yı 
kalın tabaka halinde lavaş üzerine sürüp 
yüzünü buruşturmadanı yer (...) (sf.62) 

(Gördüğünüz gibi abazalar'ın meşhur 
“ACIR W'si Gürcü yiyeceği oluverdi!...)K.Y. 

..Soguk olarak sofraya getirilen tavuk ve 
hindi elinden hazırlanan "Şatsivi" ise, EK- 
SERİYETLE GÜRCÜ SOFRASININ BİR 
YEMEĞİDİR. En önemlisi et değildir. Bu yemeğe 
ayrı bir lezzet ve-ren, öğütülmüş ceviz, kokulu 
ot ve acı baharat konarak hazırlanan yoğun 
salçadır(...) (sf.62) 

(Bu da bizim dünyaca bilinen "Çerkes 
Tavuğu" ya da Adıiğelerin "ŞIPSI", Abazalar'ın 
"SIZBAL" dediği yemeğin ta kendisi. Demek 
"EKSERİYETLE GÜRCÜ SOF-RASININ YEME Ğİ, 
GÜRCÜ YEMEĞİ" imiş. Sağ olsunlar kamuoyu. 
nu güzel aydınlatıyorlar!) K.Y. 

şimdi sayfaları biraz çevirip 87. sayfaya göz 
atalım: 

"Rusya Fcderasyonu'nun iki köşesi" başlıklı 
yazı ne diyor bakın ? 

.. Fikrime göre kafkas dağlarının eteklerinde 
bulunan Dağıstan'dan da söz etmem gerekir. 
(Bu sayfalar dışında hiçbir kuzey Kafkas 
halkının adı bile geçmediğini belirtirim. K.Y.) 
Bu Özerk Cumhuriyet'te kimler yaşar ? 
Dağıstan-lılar mı ? FAKAT BÖYLE BİR HALK 
YOK. DAĞISTAN DİLİ DE YOKTUR. 

Dağıstan'da Avar, Lezgi, Dargin, Kumuk, Lak, 
Tabasaran, Ritul, Zahur, Tat, Agul gibi yirmido- 
kuz küçük ve çok küçük ULUS TEMSİLCİLERİ 
yaşarlar. Bu adlardan bazılarını kimi zaman 
etno-graflar dahi bilmez. İşte hemen hemen 
otuz dil ve yetmiş kadar lehçe.(...) (s£.88) 

1990 yılında bile böyle kasıtlı, yanlış, yanlı 
yazıların nasıl yazılıp, dünyaya dağıtıl dığı akıl 
alır şey değil (mi?). Daha da garip olan bizim 
tavrımız. 

Sözkonusu kitaptan 2 adet alıp, birisini Kaf- 
. kasya'ya giderken yanımda götürmüştüm. Ab- 
haz yazarı B. Şinkuba ve Abhazya'nın önde ge- 
len kültür adamlarına olabildiğince açık olarak 
olayı anlattım. Buna benzer yüzlerce yazıyla, 
habere karşılaştığımı, bunlara karşı çıkılmasını, 
tekzip hatta protesto edilmesi gerektiğini, bu- 
nun için tüm dünyadaki K.Kafkasyalılar'ın elbir- 
liğiyle hareket etmelerinin şart olduğunu - 
haddim olmayarak - anlattım. 

Kafkasya'da konuyu açtığım gerek Adığe ge- 
rekse Abaza kardeşlerim olayın önemini anla- 
madılar sanki. Hiçbir girişimde bulunulmadı 
hala. Gürcistan'da yaşayan Abaza ve Asetin 
(Oset)'lerin yaşam .kavgası verdiği günlerde 
daha duyarlı olunması gerektiğini sanıyorum. 

  

(7) G. Kublitski, SSCB Halklarının Gelenek ve 

Görenekleri, APN yayınevi, Moskova 1990 
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Türkiye'de de pek çok insanla konuştum bu 
konuda. Somut hiçbir şey yapmadık. İşte bizim 
eksiğimiz! Bazı insanlar İse "böyle basit şeylerle 
uğraşmanın yersizliğini" bana hatırlattılar. 

Ellerimiz arasına 
yardıkmıyla düşünelim: 

aldığımız başımız 

1. Gürcüler, pek çok kavimle Gürcü ulusu 
oluşturabiliyorlar da, neden, örneğin 
Dağıstanlılar, bir ulus olamıyorlar ? 

2 Gürcüler'in asimilasyonist ve yayılmacı 
politikaları bilinmiyor mu ? Biliniyorsa tüm ku- 
zey kafkas halkları (Çerkesler) neden birlik 
oluşturacak sağlam adımları atmada çekingen 
ve geç davranıyorlar ? 

3. Gürcü şovenistleri tüm dünya kamuoyu- 
nu hala nasıl kandırabiliyorlar ? Neden tokat 
atıp, sonra da "bana vurdular ?" yalanını yayabi- 
liyorlar ? 

4. Yıllardır söylüyoruz: Dünya ka- 
muoyuna seslenelim; haklılığmızı, kendimizi 
herkese anlatalım. Kendi kendimize 
konuştuğumuz sürece somut hiçbir adim ata- 
mayız. Dünya hızla değişiyor; değişimlerin ar- 
kasında değil, yanında olalım. Yokoluşa tüm 
kuzey kafkasyaiılar birlik olup direnelim. Yalan- 
ları ortaya koyalım! İnsan gibi yaşamak için, in- 
san olduğumuzu gösterelim. Farklı düşüncelere 
tahammül etmeyi, dinlemeyi öğrenelim. 

Tüm bu sözler neden hayata geçmiyor? Ne 
eksiğimiz var ? 

5. Neden "azınlık içinde azınlıklar yaratıp" 
Kuzey Kafkasyalılar'ın gücünü bölecek, yok ede- 
cek tavır ve ifadelerde ısrar ediyoruz ? Neden 
"Çerkes" kelimesini oraya buraya: çekeceğimize 
tüm kuzey kafkasya'nın kardeş halklarının sim- 
gesi olarak görmüyoruz ? 

Diyeceğim Şu: 

Basit sandığmız sorunları bile çözmeye 
çalışalım. Kişisel çatışma ve kırgınlıkları unu- 
talım. Tekelleri yıkalım. 

Varlığımızı unutturmaya, yok etmeye çalışan 
güçlere daha fazla taviz verme-yelim. Kafkas 
gerçeklerini - iyi ve kötü yönleriyle - bilimsel 
olarak araştıralım, gözler önüne serelim. Hitap 
edeceğimiz kesim artık yalnız biz değil, tüm 
DÜNYA KAMUOYU olsun. 

Biraz duyarlılık ve çaba lütfen. Omuz omuza 
mücadeleyle gelecek barış, kardeşlik, özgürlük 
ve güzellik dolu bir yarına merhaba!... 

K'eref Yalçın, 14.X11.1990 

  

  

ÇİNGENELERİN AVRUPA 
PARLAMENTOSU 

Bettina Markmeyer 
  

  

Roma'ların* "Eurom" olarak adlandırılan 
Avrupa Parlamentosu, gelecekte seçimlerle 
meşruiyet kazanmış siyasal bir menfaat tem- 
silciliği olarak, tüm Avrupalı Roma'ların in- 
san ve azınlık hakları için savunuculuğunu 
yapacak. Alman Roma ve Cinli Birliğinin 
(RCUJ Başkanı Rudko Kawcızynski, bu ka- 
rarı, halta sonunda (4.1.1990) Mülheim'de 
Protestan Akademisi'nde yapılan ve üç gün 
süren Roma Kongresi'nin en önemli sonucu 
olarak kamu oyuna açıkladı. Ağırlığını Doğu 
Avrupa ülkelerinin oluşturduğu 13 ülkeden 
gelen delegeler, konferansın bitiminde bir bil- 
dirge yayımladılar. 

Hukuki yönden eşitlik ve azınlıkları koru- 
ma yasaları temeline dayandırdıkları bu bil- 
dirge Eurom'un KSZE, görüşmelerine katıl- 
masını, ayrılacak kontenjanlarla Roma'ların 
bay ve bayan temsilcilerinin ulusal ve ulusla- 
rarası parlamentolara alınmasının garanti 
edilmesini, Roma'ların insan haklarını 
çiğneyen devletlere karşı yaptırımlar uygu- 
lanmasını, özellikle, yoksul düşmüş Roma 
grupları için geliştirme yardımı projelerinin 
başlatılmasını ve bunların Eurom tarafından 
yönetilmesini talep ediyorlar. Talepler 
arasında bundan başka, Roma'ları temsil et- 
mek isteyen, ne varki, kurullarında meşru 
Roma'ların oranlı bir şekilde temsil edilme- 
diği tüm gacileşmiş organizasyon, vakıf ve 
derneklerin feshedilmesi isteği de var. Maca- 
ristan, Bulgaristan, Hollanda ve Almanya'dan 
5 üyenin seçildiği geçici bir yönetim kurulu, 
şayet parlamento kuruluşunu Budapeşte'de 
yapacaksa, gelecek yılın Mayıs ayına kadar 
seçimleri ve tüzüğü hazırlamak durumunda. 

Mülheim'de yaşama geçirilen Eurom pro- 
jesinin Avrupalı Roma'lar arasında bir destek 
bulup bulmayacağı henüz tahmin edilemiyor. 
Çoğu ülkelerde çok değişik Roma Organizas- 
yonları yan yana, kısmen de birbirlerine karşı 

. çalışmaktalar. Böyle olunca ya hükümetlerin 
onları birbirlerine karşı kullanmalarına, ve- 
yahut hiç muhatap kabul etmeme tavırlarına 
karşı mücadele etmek zorunda kalıyorlar. 

    * Çingeneler, Hindistan'ın Sind Eyaleti'n- 
den tüm dünyaya dağılmış bir halktır. 
Dilleri Roma ve Sinfti olarak adlandırılan 
iki lehçeye ayrılır. (Çevirenin Notu) 
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Eurom bu noktada onlara bir şans sunuyor, 
ama, şayet olduğunca çok Roma Oiyanizs- 
yonu yeni bir Avrupa Parlâaâinenlosü 
düşüncesini benimserse. 

Yeni Avrupa Roma Temsilciliği ile ilgili 
görüşmeler sabahın erken saatlerine kadar 
sürdü. Roma Kongresi'nin Mülheim'deki 
Akademide Heinrich - Böll Vaklı ve Alman 
Roma ve Cinli Birliği ile (RCU) birlikte 
yapılmasını sağlayan Rhein bölgesi Protestan 
Kilisesinin kilise temsiljisi Jörn Erik Gutheil, 
kuzey Rhein-Vesilalyalı Roma'ların ikamet 
hakkına bakarak “ama sorunlar kalıyor” diye 
eklemekten geri kalmıyor. 

Konferansın ilk gününde öğleden sonra 
kuzey Rhein-Westilfalya Eyaletinin iç işleri ba- 
kanlığının devlet sekreteri Wolfgang Riotie, 
şu sıralar kuzey Rhein-Westlalya'da 
yaşamakta olan bir iki bin kadar Roma'nın 
Üsküp yöresinde düzenli bir entegrasyonunu 
sağlamak için, eyalet hükümetinin Yugoslav- 
ya merkezi hükümeti ve Makedonya Federal 
Hükümeti ile görüşmeler yapmakta olduğunu 
açıkladı. Ocak ayında yaptıkları yürüyüş 
sonrası Sosyal Demokrat İç İşleri Bakanı 
Herbert Schnoor, Roma'lara yerleşebilecekleri 
bir yer gösterilmesi için gerekli düzenlemeleri 
yapmaya söz vermişti; ama yapmayı 
düşündüğü değişiklikleri bu yaz kabineden 
geçiremedi. 

Wolfgang Riotte, hayret verici bir şekilde 
ve çok açık olarak "ekonomik düşüncelerini' 
projenin yararına olacak bir biçimde formüle 
etli. "Ayrı miklar para ile Yugoslavya'da, bi- 
zim yanımızda olandan daha fazla insanı 
mullu yapabilirim" dedi. Mülheim'de 
Roma'ların bay bayan temsilcilerinden "yeni 
bir mülteci politikası için" bu "Pilot Projeyi 
desteklemelerini istedi; fakat şiddetle redde- 

dildi. İ 

“İnsanlarımızın tekrar iade edilememek 
üzere başka memleketlere satılmasını nasıl 
düşünebiliyorsunuz?" diye itiraz elti Polonya' 
dan bir temsilci. Çok sık sözü edilen Ortak 
Avrupa Evi'nde Roma'lar için odalar nerede 
tanzim edilecekti? Köln'de bulunan Roma 
Derneği'nden bir temsilci, Kuzey Rhein- 
Vestfalya Hükümetinin Roma'lar için sürekli 
kalabilecekleri konutlar yaplıracağı ve insan 
onuruna uygun yaşam koşullarını 
sağlayacağı yerde, bunları neden Yugoslav- 
ya'da gerçekleştirmeye çalışlığını öğrenmek 

istedi. "Almanlar Roma'lardan kurtulmak isti 
yor ve Yugoslavyların da paraya gereksinimi 
var. Böyle bir alış-veriş Almanlar için iyi bir ti- 
caret olabilir. Ama ne varki, Alman demokrasi- 
si üzerine kölü bir gölge düşer." diye konuştu 
Macar şair Bela Osztojkan. 

Eurom ve İkamet Hakkı tartışmalarının 
yanında üçüncü sıraya yerleşen Romalar ve 
"Gadşe" (Roma'lar yabancıları "Gadşe" olarak 
adlandırırlar) arasındaki ilişkiler üzerindeki 
konuşmalar konferans boyunca sürdü. Eski 
Alman demokratik Cumhuriyeti'nden yazar 
Reimar Gilsenbach yaptığı canlı konuşmada 
Gadşe imajının Roma'lar arasında sanılanın 
aksine iyice kökleşmiş olduğunu söyledi. O 
konuşmasında eski Alman Demokratik Cunı- 
huriyeli'ndeki az sayıda Sinti'nin yaşantısı ile 
ilgili otuz yılı aşkın uğraşısından ve kişisel 
dostluklarının deneyimlerinden yarar- 
landığını belirti. 

Berlinli cengaver yahudi gazeteci Michel 
Lang, her tür asimilasyondan sakınılmasını 
ihtar etli ve kendi halkının yazgısı ile 
Roma'lar arasında paralellikler kurdu. Yahu- 

“di Halkı zulüm ve imhadan daha fazla in- 
sanını Hristiyanlaşlırma ile kaybetti diyerek 
abartılı örnekler verdi. Macaristan'da 
Roma'ların tarihi ile uğraşan kültürbilimcisi 
bayan Agnes Daioczi, Michel Lang'a "hiç kim- 
se bir Roma'yı eğer ona Roma olmak güç ge- 
liyorsa, mahküm edememelidir." diye karşılık 
verdi. "Entegre olmayı veya olmamayı seçmek, 
herkes için temel insan haklarındandır. Ama 
devlet bunun nesnel koşullarını yaratmalıdır 
ki, biz bir seçim yapabilelim.. Onun için 
Roma'lar mücadele etmeliler ve şimdi organize 
olmalılar. Çünkü uzun zamandan beri 
Gadşelerin organizasyonları Roma Sorununda 
öne çıkmaya başladı." 

Köln'den Hartmann adlı temsilci Agnes 
Daroczi'nin düşüncesini geliştirdi ve "biz ken- 
diniz Roma Sorunundan sözederek hata 
yapıyoruz. Biz Gadşeler gibi konuşuyoruz., 
Roma'lar merşu menfaatlerini böyle savuna- 
mazlar. Nihayet bizim Gadşelerle hangi sorun- 
larımızın olduğunu anlatmamız gereken yerde, 
biz gadşeleri Roma'larla olan sorunlarını an- 
latmaları için bırakıyoruz." diye konuştu. 

(Die Tageszeitung, 6.11.1990, BERLİN)'den 
Çeviren: Hamdi ATEŞ 
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Köylülerimin gurur duydukları bir ad TEWÇOJ 
Tsığhue, bütün emekçilerin de. Yaşamı derinlem- 
esine irdelemesi ve gerçekçi olması sevilmesinin 

nedenleri arasında. 

Akrabam olduğu için Tsığhue'yi yakından 
tanıyorum. Yaşlı, yaşlı olduğu kadar da zayıftı. Her 
zaman kendi kendine konuşurdu. Okulumuza sık 
sık gelir, öğretmenlerimizle söyleşirdi. Onun 
şiirlerini ezbere bilen öğrenciler vardı. Babamız 
değil de, dedemizin yaşıtı olması onunla 

konuşmamızı güçleştirirdi. Koşuklarının yalınlığı 
bizi şaşırtırdı. TEWÇUEJ'in koşuklarında 
yakınmalarının nedenlerini o zamanlar anlaya- 
mazdık: "Dilim güçsüz, hissettiklerimi 
söyleyemiyorum. Yarım dille söylediklerimi de 
yazdıracak birini bulamadan unutuyorum...", veya - 
“ Dünya içi akıl dolu koca bir anbar, heybemi dol- 
durdum, onu bitirince gideceğim, dağıtan bitirir, bi- 
tersem beni unutmamanızı istiyorum." derdi. 

Eğer Tsığhue'yi yakından tanımamış olsaydım, 
yaşlı adamın bu kadar çok yakınmasının nedeni 
yoksulluk içinde yaşamasından, derdim. 
Tsığhue'nin koşuklarını okuduğunuz zaman çok 
zeki olduğunu, yaşamış olduğu acı ve tatlı olayları 
bir an olsun unutmadığını karşılaşmış olduğu olay- 
ları derinlemesine irdelediğini anlardınız. 

TEWÇUEJ Tsığhue 135 yıl önce bir çiftçi aile- 
sinin oğlu olarak dünyaya geldi. Dünya, onun 

doğduğu yıllarda çok kötüydü: Kalkas Savaşları 
kızışmıştı. Pşı-Worglerin zulmü insana nefes 
aldırmıyordu. Başka bir şekilde söylemek gere- 
kirse Pşı - Worg savaşının içinde doğmuştu. 1856 
yılında Penejıguaye'de yapılan Pşı-Worg savaşını 
Ghobeguaye köylüleri de katılmışlardı. Onların 
arasında TEWÇOJ'ler de vardı. Bunun için 
Tsığhue savaşın ayrıntılarını küçüklüğünde duy- 
maya başlamıştı. Pşı-Worgler savaşta yenil- 
mişlerdi ama emekçilerin yaşamlarında değişiklik 
olmamıştı. 

Tsığhue, ergenlik çağına geldiğinde kendini 
İstanbul sürgünleri arasında buldu. Sürgünün 
yıkıcılığına yakından tanık oldu. Allahtan anne- 
babası daha ileri gitmeyerek geri döndüler. Çok 
geçmeden babası öldü, yetim büyüdü. Koygun 

yaşam, Tsığhue'nin yakasına yapışmış, 

  

Dürüsttü. 

  

  
AŞŞINE Hazret 

    

düşmüyordu. Evlendi, çoluk-çocuğa karıştı, karısı 
öldü. Gecesini gündüzüne katarak çalıştı, 
yaşlıların yanından ayrılmadı, yüzlerce masal 
öğrendi. o Şıç'epşinesi ile umut dolu şarkılar 
söylüyordu ya, yaşamı hep aynıydı. 

Tsığhue, başarılı bir çifiçiydi. Aynı zamanda 
ahşap ve deri işçiliğinde de ünlü bir ustaydı. Fakat 

elini nereye atsa kaderi"durgun ata" binmiş gibiy- 

di, yalnız adamın işi bir türlü yoluna girmiyordu. 
Elinin emeği olmayan şeye el 

uzatmıyordu. Ama o zamanlar dürüst olmak çok 
zordu. Yolunu sapıtanlara, attan inmeyen 
yüzsüzlere şarkılar yaptığında bağışlanmıyordu. 
Pşı-Worgler yok edildikten sonra onların yerini 

alanlar da barıştan yana olmadılar. Varlıklılar 
doğru sözden hoşlanmıyorlardı. Tsığhue kanatlı 

sözler söylemeyi becerebiliyordu ya kendisinin de 

dile getirdiği gibi (" ...tutsaklık elini kolunu 
bağlamış, söyledikleri çocuk konuşması gibi 
uzağa uçmuyor, kendi kendine şiirler söyleyerek 
evinde oturuyor" du. 

1917'de , Büyük Ekim Devriminde, TEWÇUEJ 
Tsığhue 62 yaşındaydı. O zaman şöyle söylemişti: 

"Koca öküzleri öldüren, yaşlıları sakat bırakan 

babamın ilkel kağnısıyla yaşamımı tükettim, 
kavuşmuş olduğum erinçli yaşamdaki ömrüm 

azaldı. Beni çok erken doğurduğu için anama si- 
tem ediyorum. Geçen yıl doğurmuş olsaydı bu 
güzel yaşamla büyür, öğrenim görür, payıma 
düşeni alırdım. Nasibim de güzelleşirdi". Çiftçiler, 
o devrimle, yüzyıllardır düşledikleri yaşama 
kavuştuklarını sanıyorlardı. 1918'in baharında iç 
savaş başladı, Psıjje ateş içinde kaldı. Adığeler, 
Kazaklarla toprak ağalarının arasında kaldı, hiçbir 
şeyden haberi olmayan ĞGhobeguaye, 
Neşşuguaye, Cecehable köylerinde yaşayan 800 
suçsuz insan öldürüldü. Tsığhue'nin kardeşleri de 
öldürülenler arasındaydı. Tsığhue 1919 yılında 

Ghobeguayeliler için bir ağıt söyledi. Ağıtı, bugün 
bile insanları ağlatacak kadar acıklı. Ağıtı, 1929 
yılında Tsey İbrahim kaleme aldı. Adığe Bilimler 
araştırma Enbititüsü'ne verdi. 

Tsığhue'nin çocukları büyüdü, evlendiler, ken- 
disi de ikinci karısını aldı, çocukları oldu. Çiftçilik 
yapıyor, saz damlı küçük evinde yaşıyordu. 
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Savaşlardan artakalan birkaç erkeği yanına alarak 
çalışan kadınlara yardıma gidiyordu. Tsiğhue, 
yıllarca başkalarının otunu biçti, kışlık odunlarını 
kesti, evlerini yaptı. Eli-ayağı kırılanları ziyarete gi- 
dince ördüğü kamçılardan armağan götürüyor, 
iyileşip ata bineceksiniz', diyerek umut veriyordu. 
Yaylaklara yaşlılarla gidiyor, Şıç'epşiınesiyle eski 
zaman Adığe şarkılarını çalıyordu. Kolhozlar kuru- 
lunca ilk katılanlar arasında Tsığhue'yi görüyoruz. 

Yaşına aldırmadan her işe koşuyor, örnek olmaya 
çalışıyordu. "Kol yenlerimizi çemreledik, ovaya 
dağıldık, yaşlanmışsak da gençliğimize yeniden 
kavuşmuş gibiyiz." diyordu. 

o o TEWÇOJ Tsiğhue'nin şiirleri ilk kez 1934 
yılında basıldı. O zamanlar "aşık" adı verilen 
başka halkların ozanlarından sözedilmeye 
uaşlanmıştı. Türkçe bir sözcüktü bu ve "sevdaya 
uLutlmuş" anlamına geliyordu. Lezgi olan 
silayıman Stalske ve Kazak Canbul çok 
'T'enmişlerdi. Köylümüz olan pek çok yaşlı 
acumın ozanlığı da dilden dile dolaşmaya 
başlamıştı. "Biz, deri ustasının silahı; sözcükler de 
ozanin..." diyordu. 

Tsığhue koşuklarını okuma-yazma bilen birine 
. yazdırıyordu. Kendisi de bu durumuna 
hayıflanıyor, "Düşündüklerimi yazdıracak birilerini 
bulamadan unutuyorum" diyordu.1928 yılında 
Ç'ERAŞE Tembot ile Dimitri KESTAN 
Tsığhue'nin koşuklarını yazmak için köyümüze 
geldiler. Tsığhue, tarihi destan olan "Pşı-Wuerg 
Savaşı" adlı yapıtını onsekiz günde yazdırdı. 
Tsığhue, destanı daha önce kalbine yazmıştı, yok- 
sa bu kadar kısa bir süre içinde böylesine uzun ve 
güçlü bir destanın yazılması olası değildi. 
Ç'ERAŞE Tembot daha sonraları o zamanki 
şaşkınlığını gizleyemeyecek, şunları yazacaktı; 
Tsığhue'nin şiir söyleme yöntemi çok ilginçti. Poe- 
min başında sözü edilen Pşı, bir düğüne giderken, 
Pşışe ırmağına geldiğinde, "Tsığhue, burada 
Pşışe'yi betimleyebilseydin..." dedik. Aradan çok 
geçmeden ırmağın güzelliğini gözler önüne seren 
dizeleri söyleyiverdi: 

Pşışe, gökgözlü, fıkırdak 

Çok mu büyük, ne gezer, 

Bal akar dudaklarından 

Küçükleri kapıp kaçmaz 

Geri çevirmez yanına gelenleri 

Coşkunluğu zarar vermez 

Bereketi ovaların 

Balıkları huzuru 

Salkım söğüt kaşları. 

" Çernyavski 

. Tsığhue'nin koşuklarını öğretmek anlamlı olur.g 

" Pşı-Wuerg Savaşı"nda XİX. yüzyılın orta- 
larında, Bijedığhu'ların yaşamlarını, Pşı-Wuerglerin 

zulmünü, çalışmadan-çabalamadan yaşayışlarını, 
Pşitli ve fogoti'lerin özgürlüğe kavuşmak için 
savaşımlarını tarihi gerçekçiliği temel alarak an- 
latıyor. Pşı'yı betimleyişi gibi, Pşıtl'i kızı Prine'nin 
umutsuz aşkı Mamık'ın canını oraya koyarak 

savaşmasının nedenini, çocukları kaçırılan dul 
kadınların öykülerini, Kunçukopş'ın hilekarlığını, 
zalimliğini ve savaşa katılanların karakterlerini ei- 
kili bir dil ile betimliyor. Tsığhue, anlattıklarını diya- 

lektik gerçekciliğe uygun bir biçimde anlattığı için 
inandırıcılığını her zaman koruyabiliyor. 

(.) 

Dimitri KESTAN, TEWÇUEJ Tsığhue'nin sek- 
reteri olarak bir yıl kadar köyümüzde kaldı. O yıl 

Tsiğhue'nin "Metako Wurisbiy", "Rodina" adlı poy- 
emleri yayımlandı. Bu yapıtları Rus ozanı Yevgeni 

Rusçaya çevirdi, Moskova'da 
yayımlandı. 

Tsığhue'nin ikinci poeminden sözetmeden 
geçemeyeceğim. 

Tsığhue şöyle demişti: "Mefako'nın yiğitliğinin 
ne anlama geldiğini anladığımız zaman Hatx'ın 

oğlu Ooç'as için söylenen övgüden daha aşağı bir 
övgüye hak kazanacağını sanmıyorum”. 

TEWÇUEJ, Mefako Wurısbiy'in öyküsünü çok iyi 
biliyordu. Haç'eşlerde yaşlılarla otururken hep 
onun yaptıklarından sözederdi. Gerçek olan şu ki, 
"Pşı-Wuerg Savaşı" gibi "Mefako Wurısbiy" poemi- 
ni de daha öceden kalbine yazmıştı. 

(.) 

Tsığhue, dün ile bugünü kıyaslamayı, yeni 

yaşam biçiminin köylülere neler getireceğini irdel- 
emeyi huy edinmişti. Değişik temlerdeki 
koşuklarını incelediğimiz zaman Adığe koşuğunu 
zenginleştirdiğini anlarız. Onun sesi, diğer Adığe 

ozanlarının sesine karışmıyor, çarpıcı dili hemen 
farkediliyor. Sözgelimi, "Aceleciliği benimle 
doğrulmuş gömlek gibi eskitiyorum" diyordu. Tez- 
canlı olmayı bundan daha etkili bir dil ile nasıl an- 
latabiliriz ?! Tsığhue'nin dizelerinde buna benzer 

pek çok betimlemeler var. 

Adığe dilinin derinlemesine irdelenmeye 
başlandığı zamanımızda, öğrencilere, TEWÇUEJ 

  

(9) Sosyalistiçeske Adığey, 15 Ağustos 1990 

Çeviren : YENEMİGUE Mevlüt 
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KOY TANITIMI 
DELİLİ AİLELERE 
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OSMANİYE KÖYÜ(LO KIT) 

1) KöyünAdı : Osmaniye (< LO KIT) 

2) İliveİlçesi : Yozgat - Sorgun 

3.) Anayurttan ayrılışı : 1864 yılındaki 'Büyük 
Göç' olgusuyla birlikte... 

4.) Anayurita iken yaşadıkları köy : Bugünkü 
Karaçay - Çerkes Özerk Bölgesi sınırları içinde yer 
alan OUBİNA LO KIT köyüdür. 

o 5.) Göç sırasında küllanılan yol güzergahı ve 
nakil araçları : Gemilerle Karadenizi geçerek Sam- 
sun dolaylarında karaya çıkmışlardır. Gelenlerin 
sayısı tahmini olarak 2000 civarındadır. Oubina Lo 
Kıt'dan ayrılıp gelen Abazin (Aşşıwa)larla birlikte 
bir grup Abhaz (Apsıwa) da gelmiş olup, kafilenin 
tümüne birden yerleşim yeri olarak İstanbul - Şile 
yöresi gösterilmiştir. Ancak Apsıwa'lar Şile 
yöresinde kendilerine gösterilen yerlere yerleşmeyi 
kabul ettikleri halde Oubina Lo Kıt'dan ayrılan Aba- 
zin (Aşşıwa - Bezxağh) grubu Şile ve yöresini kabul 
etmeyip üçe bölünerek bir kısmı Yozgat - Sorgun - 
Osmaniye köyünü, diğer bir kısmı Adana - Tufan- 
beyli - Akpınar köyünü, üçüncü grup ise Kayseri - 
Pınarbaşı - Altıkesek köyünü kurmuşlardır. 

Oğmaniye köyüne yerleşen ailelerin bir kısmı 
kısa bir süre Osmaniye köyünde kaldıktan sonra, 
yerleşim yerinden memnun kalmadıkları, başka 
deyişle yerleşim yerinin ihtiyaçlara cevap vermediği 
gerekçesiyle Osmaniye köyünden ayrılıp, bugün 
Yozgat - Çekerek ilçesine bağlı Fuadiye, Çayırözü 
ve Ağıllı köylerini oluşturmuşlardır. 

6.) Köyün Kuruluş Tarihi : Kesin olarak bilin- 
miyor. Her ne kadar 1864 Büyük Göçü kap- 
samında gelindiği belirtiliyor ise de, aslında bu 
zorunlu göçler 1856'lardan başlayarak yapılmıştır. . 
Özellikle 1861 yılında Rusya'da Serfliğin (Toprak 
köleliği) kaldırılmasıyla artan göçler, en büyük kitle 
halinde 1864'de yapıldığı için bu tarih sözkonusu 
edilmektedir. Dolayısıyla köyün kesin kuruluş yılı 
bilinememektedir. Şu kadarını da eklemek gerekir 
ki 1917 Sosyalist Devriminden sonra, yine Oubina 
Lo Kıt'dan ayrılan bazı aileler, Sorgun - Osmaniye 
köyüne gelmişler, bu köyün yakınlarında kendile- 
rine yer verilerek yerleştirilmişlerdir. Ancak, sonra- 
dan gelen bu aileler de bir süre sonra bugünkü 
Osmaniye köyüne katılmışlardır. 

7.) Köyün kuruluşunda öncü olan aileler ve ile- 
rigelenleri: Köyün yerini beğenip kurulmasına 
önayak olan ailelerin başında Abazin aristokrat 
ailelerinden (Axh) LO ailesi gelmektedir. Abazin 
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aristokratları, Abazinler Müslümanlığı kabul ettik- 
ten sonra Osmanlı Padişahlarıyla yakın ilişkilere 
girmişlerdi. Bu ilişki dolayısıyla Osmanlı Sarayının 
cariyelerinin bir kısmının bu Abazin beyleri marife- 
tiyle karşılandığı bile söylenmektedir. 

Ama esas olarak köyün yerleşim yerinin 
seçilmesinde toplumun hayvancılıkla ve hayvan 
ticaretiyle uğraşmasının temel belirleyici olarak 
etken olduğu söylenebilir. 

8.) Yerleşim sırasında karşılaşılan başlıca sorun- 
lar: Osmaniye ve çevre köylerindeki yaşlılardan 
öğrenebildiğimiz kadarıyla yerleşim sırasında, 
taşınıp yeni bir yerleşim yeri kurmanın getirdiği 
doğal sorunlar dışında, kendilerini özel olarak 
etkileyen önemli sorunlarla karşılaşmamışlaradır. 

9.) Günümüzde çevre ilişkileri açısından sorun- 
lar : Köyümüzün kuruluşunda İskân Komisyonu 
tarafından belirlenen köy sınırlarının, geniş arazi ve 
mer'alardan yararlanma olanakları ilk yerleşim 
yıllarında oldukça elverişli olmasına rağmen, köy 
nüfusu azaldıkça ilk olanaklar sonradan sorun 
olmaya başlamıştır. Zira komşu köylüler, Osmaniye 
köyü mer'alarında hak iddia etmeye başlamışlar ve 
bu konuda davalar açmışlardır. Ayrıca köyden 
ayrılanların çoğu, hatta köyde kalanların bir kısmı, 
arazilerini komşu köy halkına satmışlardır. Bu arazi 
satışları giderek karışma, yabancılaşma ve asimilas- 
yonu hızlandırıcı bir faktör olarak ayrıca sorun 
olmaya başlamıştır. Dileriz ki bu satışlar azalır, 
satışlardan kaynaklanan sorunlar da azalır. 

10.) Kuruluşundaki hane sayısı ve nüfus : İlk 
kuruluşta 170 hane olduğu ve 700'ü aşkın nüfus 
bulunduğu rivayet edilir. Ancak Fuadiye (Kendirlik 
- Kuzğın), Çayırözü ve Ağıllı köylerini kuranlar 
Osmaniye köyünden ayrılmışlardır. 

11) Günümüzde hane sayısı ve nüfusu : Şu 
anda köyde 40 hane vardır. Yaklaşık olarak 210 
kişi yaşamaktadır. Dışarıdaki (Kasaba ve başka ken- 
tlerdeki) Osmaniyeliler de 50 kişi civarındadır. 

12) Köyün kuruluşunda yerleşen 
aileler : MIK'UE, K'UEK'UE, OGANŞŞOOUE, 
ÇAGUA, OOPSIRGEN, ÇK'T'U, CGOTAN, AYSEN, 
TLAÇIŞ, HAŞUTSA, NIR, APSA, NEPŞŞ, BELAĞH, 
GUANE, YAZ, K'AM, HAP'AT, Ajİ, KIK, TLABIÇA, 
BIC, TIGU, XHUT, DGAÇ, BEDAXHU, ŞOK'AN, 
VADIZ, DEGUNE, K'ELEMET, CEBEŞŞ, KAÇ'UA, 
ACBEK, OANBOT, BALE, ŞOARAWA, JANIMBEY, 
DZIĞHUE, ÇKUA, CU, CACU, GAGİ... 
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13.) Yerleşimden bir süre sonra ayrılıp başka 
yerleşim yeri kuran aileler : Daha önce de 
belirttiğimiz gibi, Osmaniye (Lo Kıt) köyüne 
yerleşimden sonra bazı aileler gerek aileler arası 
sorunlar, gerekse yer beğenmeme gibi nedenlerle 
ilk yerleşim yerlerini terkedip Kendirlik (Fuadiye, 
Kuzğın), Çayırözü ve Ağıllı köylerini kurmuşlardır. 
Osmaniye köyünden ayrılan bu ailelerin başlıcaları 
şunlardır : DGAÇ, ŞŞOOAN, XHUIİT, K'ELEMET, 
OANBOT, VADIZ, KEÇA, BEDAXHU, BALA, 
ŞOARAWA, JANIMBEY, ZIGHUA, CU, KEÇ, CUCU. 

NOT : Osmaniye köyü halkının göç ve 
yerleşimi sırasında, Osmaniye, Kendirlik, Çayırözü' 
ve Ağıllı köylerinde yaşayan aileler ile Kendirlik'te 
oldukça kalabalık bir aile teşkil eden SABAN ailesi 
ne Abhazya'da, ne de Çerkessk'te bulunmamak- 
tadır. Ancak Kafkasya gezisinde öğrendiğimiz 
kadarıyla bu ailenin gerçek soyadı TLAÇIŞ'dır. 
Göçten sora bilemediğimiz nedenlerle, bu ailenin 
bir kolu SABAN adını almıştır. Oaberdey 
bölgesinde Sebanşı adını taşıyan bir aile olmakla 
birlikte bu iki aile arasında bir ilişki olup olmadığı 
da bilinmemektedir. 

14.) Kuruluştan sonra yok olan aileler : 
BELAĞH, T'IGU, ÇKU'T'U, GANŞŞOOUET LAÇIŞŞ. 

15.) Köyde hiçbir temsilci bırakmadan köyden 
ayrılan aileler : BIC, KOK'O, TLABIÇA. 

16.) Genelde konuşulan dil veya 
diller : Abazince, Türkçe. 

17.) Köyde bulunan yabancı aileler ve 
nüfusları : 2 hane — 10 kişi. Bu aileler de en 
azından Abazalar kadar abazaca bilmekte ve 
konuşmaktadırlar. 

18.) Yabancı evlilik yapanların sayısı 

19.) Köyün kültürel durumu : 

a) Okur-yazaroranı : 96 95. (Çok yaşlı 
olanlar dışında herkes okur-yazardır.) 1957 
yılından beri İlkokul mevcuttur. Daha önceleri 
1936 yıllarında da ilkokul vardı, kapandı ve sonra- 
dan tekrar açıldı. 

- 9 kişi. 

b) Orta dereceli Okul Mezunu : 96 40 
civarındadır. 

o Yüksek Okul Mezunu : 2 Hukukçu, 1 
Ziraat Mühendisi, 2 Teknik Personel, 3 Öğretmen. 

20.) Köyün gelir kaynakları : Tarım ve hay- 
vancılıktır. Tarım ürünleri arasında buğday, arpa, 
nohut, mercimek yetiştirilmekte ve aynı zamanda 
küçükbaş hayvancılığı da yapılmaktadır. 

21.) Çevre ulaşımı ve ulaşım araçları : Çevre 
ulaşımı köye ait araçlarla yapılmaktadır. Köyde on 
civarında taksi ve onbeşten çok traktör vardır. 
Birkaç yıl öncesine kadar köy ve ilçe arasında 
ulaşımı sağlayan bir minübüs vardı. Ancak 

minübüs işletmecisinin ölümünden sonra bu İş, 
köyde taksi sahipleri ile traktör sahipleri tarafından 
yapılmaktadır. Aynı zamanda köyün hemen 
yakınından geçen Sivas - Ankara karayolundan 
geçen genel araçlar da ulaşımda kul- 
lanılabilmektedir. Osmaniye köyü Sorgun ilçesine 
9 Km. uzaklıktadır. 

22.) Çevrede ilişkide bulunulan diğer Çerkes 
köyleri ve uzaklıkları : 

a) Ayvalı Köyü : 1864 yılında Kaf- 
kasya'dan göçedenlerin oluşturduğu bir köydür. 
Osmaniye'ye 40 Km. uzaklıktadır. Sorgun'a 
bağlıdır. Bu köyde BIC ve Li aileleri vardı, ancak bu 
köy şimdi tümüyle yok olmuştur. Zira köyde 
hemen hemen hiçbir Çerkes aile kalmamıştır. 

b) Güngören Köyü : Osmaniye'ye 43 
Km. uzaklıktadır. Köy halkı Çeçen'dir. Çok küçük 
bir köy olup köydeki Kafkasyalı ailelerin sayısı 7 
hane ve nüfus olarak da 30 kişi kadardır. Bu köy 
halkının yaşlıları Çeçence bilmektedirler. 30 
yaşından küçük olanlarsa maalesef anadillerini bil- 
memektedirler. 

o) Arpalıkköyü : Sarıkaya ilçesine bağlı 
bir Adığe (Abzax) köyüdür. Osmaniye'ye 35. Km. 

uzaklıktadır. 
d) Kargalık Köyü: Sarıkaya ilçesine bağlı 

40 haneli bir Adığe (Şapsığh) köyüdür. Osma- 
niye'ye 33 Km. uzaklıktadır. 

e) Karali Köyü : Sarıkaya ilçesine bağlı 
40 haneli bir Adığe (Şapsığh) köyüdür. (Ankara 
Milletvekili Mehmet ÇEVİK bu köydendir.) 

9 Karabacak Köyü : Sarıkaya ilçesine 
bağlı, 13 haneli bir Asetin köyüdür. 

g) Boyalık Köyü : Sarıkaya ilçesine 
bağlı, 55 haneli bir Asetin köyüdür. Osmaniye'ye 
50 Km. uzaklıktadır. 

h) Kayapınar Köyü : Sarıkaya ilçesine 
bağlı bir Asetin köyü olup, şu anda üç hane (13 
kişiy Asetin kalmış olup, geri kalanı doğudan gelen 
Kürtlerden oluşmaktadır. 

) Poyrazlı köyü : Boğazlıyan ilçesine 
bağlı bir Asetin köyüdür. 150 haneyi aşkın olup, 
nüfusu 400 dolayındadır. Modern ve anadilini 
gayet iyi bilen ve aynı zamanda Anayurt 
K.Kafkasya ile de ilişkileri bulunan bir köydür. 
Osmaniye ile yakın ilişki içindedir. Özellikle kız alıp 
- verme ilişkisi iki köy arasında oldukça yoğundur. 

) Fuadiye (Kendirlik, Kuzğun) : Bu köy 
önceleri Sorgun ilçesine bağlı iken idari değişimler 
sonucunda Çekerek ilçesine bağlanmıştır. Bu köy 
halkı Osmaniye halkı ile birlikte Kafkasya'dan 
gelmiştir. Osmaniye'ye uzaklığı 35 Km. kadardır. 
Bu köy nüfusunun çoğu dışarıda olup köyde kalan 
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hane sayısı 15, nüfus ise /5 kişi civarındadır. 
Köyden ayrılan nüfusun büyük bir çoğunluğu 
Ankara-Şentepe mahallesinde oturmaktadır. 

D Çayırözü : Bu köy halkı da Osmaniye 
ile birlikte Kafkasya'dan göçetmiştir. Osmaniye ile 
arasındaki mesafe 40 Km. civarındadır. Bugün için 
köy nüfusu oldukça azalmış olup, çoğunluğu 
dışarıdadır. Genellikle Ankara'da; Şentepe, Yenime- 
halle ve Akdere semtlerinde yaşamaktadırlar. 

Kk) Ağıllı Köyü Bu köy de Osma- 
niye'den ayrılan ailelerce kurulmuştur. Osma-. 
niye'ye 45 Km. uzaklıktadır. Çekerek ilçesine bağlı 
olup köyün şimdiki nüfusu çok azdır. Yaklaşık 10 
hane ve 40 kişi kadardır. Köyden ayrılanların 
çoğunluğu Ankar'da Şentepe ve diğer semtlerde 
yaşamaktadırlar. 

) Başpınar (Maşezhable) Köyü : Çekerek 
ilçesine bağlı olup Osmaniye'ye yaklaşık 62 Km. 
uzaklıktadır. Adığe (Oaberdey) köyü olup, 30 - 35 
hane ve 150 nüfusludur. 

m) Kuşsaray : Çekerek ilçesine bağlı 25 hane 
ve yaklaşık 110 nüfuslu bir Adığe (Şapsığh) 
köyüdür. o Osmaniye köyüne 75 Km. uzaklıktadır. 
(1978'lerdeki öğrenci liderlerinden olup, idam edi- 
len üç kişiden biri olan Yusuf Aslan bu köydendir.) 

n) Mercimekören (Tram Kıt) 1864'te K. 
Kafkasya'dan göçettirilen Abazinlerin kurduğu bir 

köydür. Osmaniye'ye 70 Km. uzaklıktadır. Merci- 
mekören köyü Çekerek ilçesine bağlı olup, bu 
köyde de Abazince bilen kimse kalmamıştır. 

o) Bakır Köyü (Darıko Kıt) : 1864'te K. Kaf. 
kasya'dan (PsıjizDarıko Kıt) köyünden 
göçettirilen Abazinlerin kurduğu bir köydür. 25 
haneli bir köy olup yaşlılar dışında Abazince bilen 
kalmamıştır. 

ö) Kapaklı Köyü : Çorum'un Alaca ilçesine 
bağlı bir Adığe (Oaberdey) köyüdür. Nüfusunun 
büyük bir çoğunluğu büyük şehirlere göç etmiştir. 

p) Altıntaş Köyü (Dohtamşey) : Alaca 
ilçesine bağlı bir Adığe (Oaberdey) köyüdür. 

r) Gökörean (Bzago Kıt) Köyü : 1864 yılında 
Kafkasya'dan göç eden bir Abazin köyü olup 
Osmaniye'ye uzaklığı 75 Km.dir. Köy halkının 
yaşlıları Abazincenin Şşgarawa şivesini bilmekte ve 
konuşmakta olup gençlerin ve çocukların anadili 
konuşma ve kullanma oranları giderek azalmak- 
tadır. 

s) Sultanköy : Alaca ilçesine bağlı olup, 
Gökören köyü ile komşudur. Osmaniye'ye uzaklığı 
7/5 Km.dir. Bu köy de 1864'te K.Kafkasya'dan 
göçeden Abazinlerce kurulrnuştur. Bir zamanların 
ünlü türkçü ve ülkücülerinden olan gazeteci-yazar 
Taha Akyol bu köydendir. 

  

    

  

  

  

Osmaniye (Lo Kıt) köyünden bir görünüm (Ocak 1991) 
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COCDİIPbIKbY3 HM ICAJIDI 

COCbİPDİK bDYI 

XbbiY 

COCDIPDIKDYI 

Xxb bi 

COCDbIPbIKbYI 

Xbbiy 

COCDBİPBIKbY3 

Xbbi Yy 

  

COCBIPBIKbY3 
Kb bi Y 
COCbIPbIKbY3 
Kb bi Y 
COCbIPBIK bY3 
Kb bi Y 
COCbIPBIKbY3 

Kb bi Y 
COCbIPBIKbY3 
Xb bi Y 
COCbIPBIKbY3 
Xb bi Y 
COCbIPbIKbY3 
Xb bi Y 
COCbIPBIK bY3 
Kb bi Y 
COCbIPbIK by39 

Kb bi Y 

: JİYHeEHXbbIpH, O XH, MbIMbIiJK3MbMlUl9MH 

Y3-3-3... 

, Hiburpa mxbyaHTlapu, O XH, mbiz3onularbanlIMH, 

: Yef-pa, yef-pa,ye-pa, y3-3-3-... 

: Â 33MaHM3, O AYHEÜ, CBIMYIIX3NbTH. 

: Ya-3-3... 

: YağgsımxbyaHTlapu, Ol XH, Xbbikl3 mayxy3M 

: Yef-pa, yei-pa,yef-pa, y3-3-3-... 

: İHleures ma6slapu, oi XH, Menkl3 may63M, 

: Y3a-3-3... 

: A 33Ma4HM93, Ofi AyHEef, cbiliklaxby3 mlan9TH. 

: Yef-pa, yei-pa,yeü-pa, y3-3-3-... 

: bemroyxbpH, O AyYHEÜ, KbY3HLU3My HibiX YIZIM 

: Ya-3-3... 

: bemrToOM33pH, Oü AyHEH, NEIMEIU-MbIÖK3TBYM 

: YeM-pa, yei-pa,ye-pa, y3-3-3-... 

A 33MaHM3, O AYHEÜ, Cbi JİBIHBIKY3IDIİTH. 

: Y3-3-3... 

» HHABLABIXbBIMI, Oü AYHEH, UlbiKİYx3p meöakby3M 

: YeH-pa, yef-pa,yef-pa, y3-3-3-... 

: ?K3MaH M3PbIKbIM, O AYHEH, CbiTECY 

: Ya-3-3... 

: ÂPBIKbbI HÖTMbY, O AYHEÜ, COKİYSKİBIPH. 

: Yef-pa, yef-pa,ye-pa, y3-3-3-... ği 

: Â 33MAâHM93, O AYHEÜ, Cbi NİBIHBIKY3TXbYTH 

: Yo-3-3... 

: İHIxbskiysM, o AyHeH, cHrb3TXbynaf... 

: YeM-pa, yei-pa,yeÜü-pa, y3-3-3-... 
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SAWSIRI SUE 

KORO 

KORO. 
SAWSIRISUE 
KORO 
SAWSIRISUE 
KORO 

  

KÖRO 

KORO 

KORO 

KORO 

KORO 

KORO 

KORO 

KORO 

  

NART SAWSIRISUE'NİN SÖZÜ 

: Koca dünya, woy jiy, balçık halindeyken 

: Wooc... 

SAWSIRISUE : Toprak ana, woy jiy, yenice kahlaşmışken 

: Woyra, woy ta, WOY IG, WOO0000... 

: O zamanlar, woy duney, ben kundaktaydım. 

: Wooo... 

:- Gökyüzü, woy jiy, ağla gerilirken 

: Woy Ra, Woy Ra, Woy Ra Wooo... 

SAWSIRISUE : Yeryüzü, woy woy jiy, tokmaklanırken 

: Wooo... 

: O zamanlar, woy duney, buzağı çobanıydım. 

: WoyRa, Woy Ra, Woy Ra Wooo... 

SAWSIRISUE : Ulu Beştaw, woy duney, yüksük gibiyken 

ı Wooo... 

SAWSIRISUE : Beştaw'ın ağaçları, woy duney, kazık bile değilken 

: Woy Ra, Woy Ra, Woy Ra Woco... 

SAWSIRISUE : O zamanlar, wo duney, gençlik çağındaydım. 

: Wooo... 

SAWSIRİNSUE : 
ca 

Koca İdil, wo duney, bir adımla geçilirken 
: Woy Ra, Woy Ra, Woy Ra Wooo... 

SAWSIRİSUE : Jemanşarık'a, wo duney, biner de 
: Woo0... 

SAWSİRİSUE : Yamaçlarda, wo duney, dolaşırdım. 

: WoyRa, Woy Ra, Woy Ra Wooo... 

SAWSIRISUE : O zamanlar, wo duney, kırçıl saçlıydım 

ı Wooo... 

SAWSIRINUE : Onurumdur, wo duney, sakalımı ağortan. 

: Woy Ra, Woy Ra, Woy Ra Wooo... 
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TÜM KOROLAR 
KIZLAR KOROSU 

Çarmıha geriyorum tüm evreni 
Sizi selamlıyorum yürekten 
Bir canlı yarı tanrı, yarı insansa eğer 
Gizemle dolu olur eylemleri: 
Diziyle çeler örneğin taştan topu 
Esriklenir, gönül eğlendirir yıldız gibi 
Ateş ve su 

Woreda 
Kadın ve erkek 

Woreda 
Tanrı ve insan 

Woreda 

İnanıyotum kutsallığınıza 
Dolu, dopdolu olunca yürek seviye 
Devingense evren uzunca bir 

Bir dinginlikten sonra 

Taşa can verir su... 

Çiçeklenir ve kokar istek 

Kalmaz ölüm korkusu. 

Ateş ve su 
Woreda 

Kadın ve erkek 

Woreda 
Tanrı ve insan 

Woreda 

İnanıyorum kutsallığına. 
Ve henüz balçık halindeyken dünya, 
Gördüm Şecem'in özgür akışını. 
Biz yok etmiştik, hangi tanrı. diriltti, 

- Şu gözlerini tutan yedi başlı devleri ?! 
Aydınlanmıştı usumuz ve elimizle karanlık. 

Gizem değildi yaşam, büyü ise hiç... 
Tansığıyız nice aşkın nefretin, 
Lanet ediyorum simyacılara, 

Var eden de biziz, kahreden de. 
Ateş ve Su 
Woreda 
Kadın ve erkek 

Woreda 
Tanrı ve insan 

Woreda 

inanıyorum kutsallığınıza. 
: Yaşama sevincimiz sönmeyen ateş 

Şölenlerle dolu her anımız: 

Çift mi sürülecek, herk mi yapılıyor ? 
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(Kızlar Korosu) Hastalandı mı ekinlerimiz ? 

Doğan - ölen mi var ? 

Geç mi yağmaya başladı yağmur ? 
Dinme bilmiyor mu ? 

Her biri ayrı bir tanrı, ayrı bir tören. 

THAĞHELEC : Boy verir benimle başak 
Benimle olgunlaşır. 
Ormanlar benimle büyür, 
Evren güzelleşir. 

Şaraptaki güç benim 
"elma" deyip geçmeyin, 
Tatlı - ekşi - mayhoşuyla 

İnsana armağan ettim. 
Dostuyum insanların 
Tanrıyım, Thağhelec'im. 

ÇOCUKLAR KOROSU : 
Mavilere uçur beni kırlangıç, 
Yerle göğün kesiştiği maviye. 
Hep özlemle yaşıyamam kırlangıç. 

Baharı kanatlarına tak, getir. 

Yuvan hazır saçakaralarında, 

Red türkülerinle beni uyandır. 
Sevdalıyım baharın coşkusuna, 
Bahar da biraz çocukçadır. 

Ay dolanır tepemizde kırlangıç 

Hüzünlenirim ayı gördükçe 

Sen hiç özlem giderdin mi kırlangıç 
Bakarak ayın ondördüne ?... 
Mavilere uçur beni kırlangıç, 

Yerle göğün kesiştiği maviye. 
Hep özlemle yaşayamam kırlangıç 

Baharı kanatlarına tak, getir. 

SOLO : Ateş vesu 
KORO : Woreda 
SOLO : Kadın ve erkek 
KORO : Woreda 
SOLO : Tanrı ve insan 
KORO : Woreda 
TÜM KOROLAR O: İnanıyorum kutsallığınıza 
ANLATICI : Nartların tanrıtanımazlığına kızan Pak'o 

birgün kartalına bindi, dünyayı kararttı, 

Nartların ateşini çaldı. Ve...saygısız Nartları 
bu şekilde cezalandırdı. 

SOLO, : Wo Yimis, ateşin var mı 21. 
SOLO . Worzemes, ateşin varmı ?1. 
SOLO : Aşemez, ateşin var mı ?!. 
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aşan? 

Peterez, ateşin var mı ?!. 
. Yeşirikho, ateşin var mı ?!. 

ANLATICI . Dünya karanlık ve soğuk... Nartlar çaresiz ve şaşkın 
Nart ulularının elleri-kolları bağlı. Çocuklar üşüyor, sayrıların inil- 
tileri yürek burkuyor... Nartların sonu mu geldi, yok mu olacak- 
lar?.. Yok mu bir Nart yiğidi, yok mu ateşi Pak'o'dan çalabilecek 
olan ?.. 

TÜM KOROLAR : Sawsırıkho, Kanımız!.. 
Sawsırıkho, canımız 1.. 
Ateşimizi getir, 

Acılarımızı dindir!.. 
SOLO : Gece karanlık, gece bungun ve soğuk. 

İ Bir bir döküldükçe söndü yıldızlar yeryüzüne. 
Pak'o aman vermiyor, çaldı ya ateşi... 
Gece karanlık, gece bungun ve soğuk 
Haz duyuyor Nartların titremesinden. 

SETENAY GUAŞE : Ne kötü tenin üşümesi, yüreğin buz bağlaması 
Usun taşlaşması ne kötü. 
Kör karanlıklara yarasa olmak, gözünü yummak aydınlığa 
Döl vermemesi ağacın, kuşun 
Kargaların rergini görememek ne kötü. 

TÜM KOROLAR : Eyulu tanrı, ey yüce Pak'o | 
Bağışla bize ateşimizi. 

Ateşsiz ve susuz yaşayamayız, 

  

İnsanız biz. 
Sevgisiz büyüyemez ki çiçeklerimiz. 

SAWSIRIKHO : Andolsun geceye, yıldızlara ve güneşe. 
Andolsun evrenin tüm güzelliklerine. 
Ki yalan söyleyemem gökyüzüne, 
Ki, kutsal meclisimiz Aleclerin evine. 

Vurulmazsam eğer dizierimden, 
Kırılmazsa Tlepş'ın armağanı kılıcım, 
Tökezlemezse atların en soylusu Thojjey, 
Pak'o'yu pişman edeceğim yaptıklarına. 

SOLO Ateş ve su 
KORO Woreda 

SOLO Kadın ve erkek 
KORO Woreda 

SOLO Tanrı ve insan 

KORO : Woreda 

TÜM KOROLAR (o: İnanıyorum kutsallığınıza 
SETENAY'IN SAWSIRIKHUE'YE SÖYLEDİKLERİ : 

Bilgeyim, yürekliyim de. ” 
Tezcanlıyım, sabırlıyım da. 
Bilirim evrenin tüm gizlerini, 

Ama sır vermem gerekmedikçe. 
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(Setenay'ın Narilar benimle doğdu, ben de Nartlarla ... 
Sawsırığus'ye Seni doğurmamı bekledi Psetha 
Söyledikleri ) Kötülük ölsün, iyilik utku kazansın diye, 

Bilirsin, Nartların seri töreleri var, 

Almazlar yiğit olmayanı Nari meclisine. 
Ama zulmü yiğitlik bilenler, i 
Sindirenler herkesi, 
Yiğit bellenerek 
Alındılar Aleclerin evine. 
Sen ki, şarabı armağan ettin bize, 
Sen ki, Sozerej'i yendin, 

Thağhelec'in tohumunu getirdin bize... 
Sen ki, tanrı bineği Thojjey'i 

 Çalabiidin tanrı çobanlarından... 
Kuri-kuş demeden aç olanı doyurdun, 
Yardım ettin herkese... 

Yiğitlik iki yönlü kama gibidir bence. 
TÜM KOROLAR Oo: Eyyiğit ve bilge Nesren Jak'e ! 

Sen değilsin çakılan kayalara, 
Benim! 

Senin yüreğin değil gagalanan her gün, 
Benim yüreğim. 

| Sen, ah !.. dedikçe parçalanır ciğerim. 
NARTLARIN DELİSİ: © Tahtadan bir at almalıyım kendime 

Masmavi. 

Sağrısı terli, ağzı köpük içinde. 
Gündüzleri sigara içmek belki, 
Ama sabahı beklemek sigarayla... 
Ne de çok sevmiştim kedileri. 
İlk yazla, ya da ilk karla 
Kimilerde yeniden depreşir umut... 

İpe alıştırılmamış tay bendeki. 
Taşıyacak gücüm kalmadı seni 

Umut, in artık omuzlarımdan... 

Bu kadar semirttiğim yetmezmi ! 
OZANIN İÇ ÇELİŞKİLERİ : 

| Lanet olsun zamanın sayrılığına, 
Kurumuş mmaklar gibi durulan yüreğime. 
Lanet olsun Pak'o'ya ve karalına. 

Lanet olsun aydınlığı kemiren karanlığa. 

Lanet olsun kahreden kine ve nefrete, 

Yorulan ayaklarıma, görmeyen gözlerime. 

Lanet olsun kınında paslanan kılıcıma, 

Lanet olsun körelen bilincime. 
Şiiri niçin okur insan ? 
Niçin ozana sevgiyle bakar halkı ? 
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(Ozanın iç çelişkileri) : Bilenemezse sevi'ye ve özveriye . 
Ozanın toplumsal işlevi ne ki | 

SAWSIRIKHUE'NIN ATEŞİ ÇALMAK İÇİN 
GİDERKEN DÜŞÜNDÜKLERİ: 

İsi değilse ne ki var eden insanları, 

Evren de ısıyla var olmadı mı ? 
Peki, nasıl oluşur ateş, 

Oluşur da düşer insan yüreğine ? 
Sevme de, nefret de bir kıvılcım değil mi ? 
Ateşle şekillenir Tlepş'in elinde demir, 

Adıyıf'ın eliyle gece can çekişir. 

Ey ateş, ey sevgiye ve aydınlığa açılan kapı | 

Sensiz olamaz insan. 
TANRI'NIN İNSANLAR HAKKINDA 
DÜŞÜNDÜKLERİ : Özdeşleşince yüreği ve usuyla, 

Nasıl da güçlendi insan, 

Yaratılmış değil de sanki yaratan insan. 

Şu zavallı ölümlünün 
"Umut" dediğineki ? 

"Bilinç" adını verdiği şey 
Kartalımı yener mi ? N 

ADIYIF : Zamana tutsaklığım nedendir bilir misin ? 

Özlemle bağlı olmak anılara. 
Biraz da geç kalmış seviyi ilan etmek, 
Tam bandığımı sanmışken mutluluğa. 
İstemesem de höyük diktim kine, nefrete, 
Ve yeniden yıktım höyüğümü. 
Duyabilseydi, sezebilseydi duygularımı Bidanıkhue, 

Resmederdi görkemli çelişkilerimi tuvaline. 

TANRILAR KOROSU i 
İnsanla doğduk, öleceğiz insanla, 
Çağların tanığıyız yol gösteririz çağlara. 

Varlığımız ışık, kimi içinse korku. 
Kimi için ekmek, hava, su bilinmezliğimiz. 

ANLATICI . Sawsırıkhue Thojjey'e bindi, karlı tepeleri, 
buz dağlarını aştı. Oşhamafe'nin doruğuna ulaştı. 

PAK'O : Benirahaisız eden bu bacaksız da kim ? 

ANLATICI : dedi, Sawsırıkhue'nin üzerine ince kartalını saldı, sonra da devi 

gönderdi. Sawsırıkhue Nesren Jak'e'nin "Pak'o'nın kartalının 
kanadını delmeli. Kartal, kanatlarıyla güneşin önünü gerince 

dünya kararıyor" dediğini anımsadı. Bir kayanın duldasına giz- 

lendi. Kartal iyice alçalıncaya değin bekledi. Sonra okuyla kar-. 
talın kanadını deldi. Pak'o, devin Sawsırıkhue'yi öldürmesini 
beklediyse de , bir kılıç darbesiyle dev can verince korktu, kaçtı. 
Sawsırıkhue, Nesren Jak'e'yi çakılı olduğu kayadan kurtardı, 
ateşi aldı, geri döndü. 
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(Anlatıcı): 

TÜM KOROLAR 
ANLATICI 

(Pak'o'nın Gökyüzüne 
Çekilişi) 

KORO 
ANLATICI 

WORZEMES 

ANLATICI 

WORZEMES 
OZAN 

.WORZEMES 

OZAN 

BEDİINOKHUE 

TÜM KOROLAR 

WORZEMES 

OZAN 

PSETHA 

ETTE ETEPEEEEEEEEYEPPEEYEPPEPPPEPEPEE PPP PPEPEPEEYEYEPPPPPEPEPPPPPEYPPEPEEEYEYPPY Pe     

Nartlar, Sawsrıkhue'yi ve Thamateleri olan Nesren Jak'e'yi 

coşkuyla karşıladılar. Şölen verdiler. 
Sağol Sawsırıkhue'miz. 
Günler günleri, aylar ayları yıllar yılları kovaladı. Yaşlananlar 

öldü, doğanlar büyüdü, kılıç kuşandı. Sevindiler, tasalandılar. 

Tlepş'e yeni avadanlıklar yaptırdılar. Setenay'a danıştılar. Kendi 
aralarında kavgalar ettiler, barıştılar. Sevdiler, sevildiler. 

Pak'o'nun bir zamanlar ateşlerini çaldığını unuttular, yeniden su- 

naklara adaklar koymaya başladılar: 

Sağol, Tanrılar Tanrısı ulu Pak'o'muz!... 

Fakat sonu gelmeyen adak sunmadan Nartlar usandılar, 
sızlanmaya başladılar. Bir gün bunağa adak koymaya giderler- 
ken duydukları ses onları irkiltti: 

.. Yiğit Narilar !.. Artık teke sakallı Pak'o'ya adak sun- 

mayınI..Güçlü Nartlar özgür olmalı!.. 

Nartlar Pak'o'nun acımasızlığını biliyorlardı. Worzemes'i dinleme 

diler. Sunaklara en değerli yiyecek-içecekleri koydular. 
Seni öldüreceğim!.. Duyuyor musun, korkak, zalim ?.. 

Işıklar yağıyordu gökyüzünden 

Alı al, moru mor. 

Sevgi yağıyordu gökyüzünden. 
Çok eski bir Tanrı töresi 

Bilirim, mutluluktan baç almak, 
Karmaşık imgelerle insanı kargışlamak. 

Belki çiçeğe oturmamıştı tüm meyveler 

Nart ülkesinde. 
Ama çiçeksiz olsalar da güzeldiler. 

: Tecimsel bir tutku sezerim sunaktan, 

ilkel bir sömürü. 

Almayınca sayrılanan. 

Tutsak olmuş usumuz, duygumuza. 

Kalmadı direnecek gücümüz. 

Can ister, kan ister Pak'o her gün, 

Doymaz sunağa koyduğumuz adaklara. 

Direnmekle bilenir umut 

Çelikleşir bilgiyle. 
Tutuşun, tutuşun el ele | 
NARTLAR ! DİRENİN SUNAKLARA. 

Tutsak olunca kin usun kozasında 

Doğurgan olur korku, köpek gibi 

İhanet, kula pusattır şimdi. 
Worzemes umut ise Pak'o da korku. 
Nartlar umudu mu kucaklasın 

Korkuyu mu ?2.. 
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   Belim İİ 7 Gk EN ga AY 
YİL yg”, 

İSLEHMEM ELM. 

ANLATICI 

ÇOCUKLAR KOROSU: 
KADINLAR KOROSU: 
SOLO 
ERKEKLER KOROSU: 

WORZEMES 

ANLATICI 

WORZEMES 

ANLATICI 

| 
Lt 
i 

Pak'o gökyüzüne çekilmiş, yağınur yağdırmaz olmuştu. Toprak 

yarılmış, koyunlar ölmeye başlamış, kadınlar doğurmuyordu. Nart 
ülkesinin her yerinden aynı ses duyuluyordu: 
Sul. 
Su |. 
Bir damla su |. 
VWorzemes | Doğduğun güne ianet olsun !.. 

Dünyamızı kararttın, soyumuzu kuruttun!.. 
Artık senin de sonun geldi!.. 
Nart ölümden korkmaz ! Ben teke sakallı Pak'o'yu öldürmek, 

Nartlar'ı özgürlüğe kavuşturmak istiyorum. 
Nartlar en büyük toplarını doldurdular. Worzemes'i içine oturtup 
ateşlediler. Worzemes. Pak'o'nun sırça sarayına düştiü. 

Yeryüzü sensiz ıssız kaldı!.. Bak, yeryüzünün canlılığı var mı | 
Çıplak ağaçları, çatlak toprağı görmüyor musun ?.. Görmüyor 

musun Tanrımız ?.. 

Olanları görmek için Pak'o başinı pencereden uzatınca Worzemes 
başını kesti. Yeryüzüne günlerce kan yağdı. Sonra duruldu, 

yağmur yağmağa başladı. 
ÇOCUKLARIN YAĞMUR DUASI: 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 

Woo hanitse guaşe, hanise guaşe | i 
Woo Wo 

Guaşelerin en güzeli 
Woo Wo 
Güzelliğin sembolü 
Woo Wo 
Kalbimizi sana açtık 

Woo Wo 

Bize karşı cömert ol 

Woo Wo 

Yağmurunu esirgeme 
Woo Wo 
Dağlarımız yeşersin 
Woo Wo 

Sularımız gürüldesin 
Woo Wo 

Ekinlerimiz göğersin 
Woo Wo | 
Taneleri altın olsun 

Woo Wo 

Evlerde sokaklarda 

: WooWo 

Çocuklar gülebilsin 
Woo Wo 

Analar mutlu olsun 

-“WooWo 
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SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO 
KORO 
SOLO. 
KORO 
SOLO 
KORO 

Yüzü kırışmış ninelerin 

Woo Wo 
Kümelenelim çevresinde 
Woo Wo 
    Bize masal anlatsınlar 

Woo Wo 
Ak sakallı dedelerden 

Woo Wo 

Anılarını dinleyelim 
Woo Wo 

Biraz da abaritsınlar 

Woo Wo 

Woo hanise guaşe, hanise guaşe 

Woo Wo 
Guaşelerin en güzeli 
Woo Wo 
Biz barışın çocuğuyuz 
Woo Wo 
Zincirlendik el ele 
Woo Wo 

Bereket yağdır bize 
Woo Wo 

Bereket yağdır bize 
Woo Wo 
Bereket yağdır bize 
Woo Wo 

WORZEMES'İN ÖLÜMDEN KURTARILIŞI : 
PŞI MARIK'O v 
ALBEÇIKHUE TOTREŞ: 

KORO 
ALWUED 

KORO 
NART BEDİNOKHUE: 

BEDİNOKHUE'NİN 
ANASI 

Yaşlı bunak. Hala Thamatelik yapmaya çalışıyor. 

Öldürmezsek, bize Thamatelik sırası hiçbir zaman düşmeyecek. . 
Öldürelim !.. Öldürelim 1.. 
Töredir kurultayın sonunda kadeh kaldırmak. 
Worzemes'in kadehine küçücük zehirli su yılanı koyarız 
Ne olduğunu kimse anlayamaz. 
Kurtuluruz bir bunaktan !.. 
sıkışmışım benliğimin kıskacına 
Düşle, gerçekle geçer zaman 
Durmadan kapımı çalar umut 
Her dönüşünde gün, dünyamıza. 

Balkıyan ne yüreğimde 
Hasretim insana, ışığa 

Atım, kartalım ve iki köpeğim 
Hem akıl, hem yürek bana. 

Şaşırımasın gerçekler sen, 
Oğrendikçe dağılır ufkunu saran sis. 
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(Bedinogue'nin Anası): İşte güneş, ki yok eder karanlığı 
Habercisidir ay doğacak günün 
Yıldızlardır göz kırpan tepemizde. 

Sevgidir mayası yaşamın 
Erdemdir sevebilmek insanı. 

ALWUED : Göz açık, kalp uykudadır öğle vakti 
Üşüşür böyle anlarda usuma 
Yol bağlarının en görkemlileri. 
Nartlar yok etmek istiyor aklı 

- Ne güzel - 
Pusu kurmak bilgeliğe, erdeme 

İtivermek seviyi karanlığın derinliklerine 
Bir kedi kadar uysal olması 

Sawsırıkhue'nin 

Peterez'in İ 

Nart Bedin'ın 

Ne güzel... 

Ve kalp uyur, us esriklenir geceleri 

Kalkan bir kadehle yıkılır bir dünya 
Yeniden kurulur yenileri... 
Ne güzel, bir kadehte yok etmek Worzemes'i. 

AKONDERE GUAŞE BEDINOKHUE'Yİ BEKLİYOR: 
Tadı kalmamış gecenin de 

Küf kokusu sarmış çevreyi 
Yıldızlar kayıyor ileri, hep ileri. 
Uyandıkça sorarım sabahı 
Uyandıkça ayı ve güneşi 
Sıkıntıdan terledi gece. 
Bilirim çok zor beklemek 
Yanıbaşında da olsa özlemi 

Tomurcuklandıysa eğer kır çiçekleri. 
Bir atlı beklerim, umudum dolu-dizgin 

Bir atlı ki yarışıyor rüzgarla 

Süpürüyor kuyruğuyla batıda bulutları 

Güneşi tutuyor doğuda yelesiyle. 
BEDINOKHUE'NİN, ALECLERİN EVİNE GİDERKEN DÜŞÜNDÜKLERİ: 

Sabahı beklemek çok zor Haziranlarda 
Yalazlanırsa sevgi yürekte, 

Toprakta bekleyen tohum gibi devingen 

Ve umut yüklüyse geleceklere. 

Çok zor sabahı beklemek Haziranlarda 

Kavruluyorsa çöl yalnızlığında dudaklar 
İhanete gebeyse gün, kurulmuşsa yaşama tuzak 
Niyedir sabahı beklemek Haziranlarda. 
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Miaziranlarda çok zor sabahı beklemek 

- Ören olmasın oraya diye mahmuzlayıp atımı 
Sevdaya, mutluluğa koşar gibi dörtnala 
Akmalıyım yaşamımın Haziranlarından. 

BİR KORKAĞIN KENDİ KENDİNE SÖYLEMİŞ OLDUĞU 
RED TURKUSUDUR: Hiç yormadı mı beni, hiç örmedim mi umudu düşlerimde ? 

HALK KOROSU 

Hiç karabasanlara kurban olmadım mı o Eylül günlerinde ? 

Hiç öfkeye yenilerek kan-revan terlemedim mi ? 
Usuma red türkülerini nakşetmedim mi ? 
İşte, söylenceler geldi o kara çağdan günümüze. 
Olmeye - Öl demeye yer yok benim dünyamda 

Çöreklense de Eylül kabusu kızgın lavlar gibi üzerime 
Kapansa da özlemlerime açılan tüm kapılar 
Filizlenir içime düşen tohum, filizlenir Thağhelec sevgisiyle 
İşte, söylenceler geldi o kara çağlardan günümüze 
Her çağ doğurdu kendi Eylül tanrılarını 

sunaklar kuruldu en görkemlisinden, adaklar adandı 

© Ölümsüz olan Tanrılar mı, yoksa insanlar mıydı ? 
Anlamak mümkün yankılanan ayak seslerinden. 
Rivayeti böyledir işte halk söylencelerinin. 

YEMİNEJJ'İN, NARTLARDAN 
RİCASI Korkarım soluğumdan geceleri 

Hasretim baykuş sesine bile 
Tanrılığımdan utanmasam ağlarım belki 
Yalnızlık saplanınca kalbime hançer gibi 

Duygusuz olduğumu sanır insanlar 

Bakarak yaptığım kötülüklere 
Hırsımdandır yemek isteyişim güneşi 

Belki de böylece saygı duyar insanlar bana. 

Ne olur, ben de sizinle yaşayayım 
Duyayım sıcaklığınızı 
Yardım ederim Amışş gibi Tlepşş gibi 

Anımsatmazsanız Yemineji'liğimi. 

SAWSIRIKHUE'NİN ÖLDÜRÜLÜŞÜ : 
ANLATICI 

SETENAY GUAŞE 

SAWSIRIKHUE 
KORO 
SAWSIRIKHUE 
KORO 
SAWSIRIKHUE 
KORO 
SAWSIRIKHUE 

Sawsırıkhue, düşmanlarının Heram dağında toplandıklarını duy- 
unca silahlandı, Thojjey'ine bindi. Setenay Guaşe, Heram 
Dağına gitmemesi için Sawsırıkhue'ye çok yalvardı: 
Oğlum, biricik oğlum kara Sawsırıkhue |! 

Çok kötü bir rüya gördüm Heram Dağı'na gitme | 
Düşman tuzak kurmuş Heram Dağı'nda 
Wooooy ra Woooy 
Duyupta gitmemek olmaz 

Woy rara raaa 
Anam gitme diye yalvarır 

Ra ra WO0oy 

Umudum mu tükendi, yoksa gücüm mü 
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KORO : Woyraa raa woooy. 
SAWSIRIKHUE : Korku yalın kılıç zebani 
KORO : Woyraa wooyyraa 
SAWSIRIKHUE : Yürür üsiüme, ha üstüme 

KORO : Wooo sermaxuse guşşetiliy 
SAWSIRIKHUE : Akıl başka, yürek başka şey söyler 

Katar dert deri üstüne 

KORO . Hadağhe mate guşşetiliiy raa 
TSE ÜNEJJ'İN ALBEÇİKHUE TOTRİIŞ VE ARKADAŞLARINA SÖYLEDİKLERİ : 

Öğrenilmeyecek giz yok dünyada 

Yeterki duymasını bil 

ALBEÇİKHUE : Neduydunki! 
KORO : Neduydunki! | 
TSE'UNEJJ : Sorun varsa yanıtı da bulunur 

Yeterki aramasını bil. 
ALBEÇİKHUE  : Nebuldunki! 

KORO : Ne buldun ki! 
TSE'ÜNEJJ : Hem cesaret, hem de temkindir korku . 

Biraz satlık, ve de kurnazlık... 

ALBEÇIKHUE : Benim gibi ! 
KORO : Bizim gibi ! 

TSE'UNEJJ : Kahrederdi beni Sawsırıkhue'nin yenilmezliği 
ALBEÇİKHUE : Benide! 
KORO : Bizide! 

TSE'UNEJJ : Gizi mizi kalmadı artık. 

ALBEÇİKHUE : Haydi söyle | 
KORO : Haydi söyle! 
TSE'UNEJJ : Vücudu çeliktir silah işlemez 

ALBEÇIKHUE - KORO: Biliriz biz de |... 
TSE'UNEJJ : Bugün Thojjey'in kuyruğuna gizlendim 

| Sawsırıkhue'nin korkusunu öğrendim. 
ALBEÇİKHUE - KORO: Yaaaa ! 
TSE'UNEJJ : Hassas yeri dizleridir 

Kırmalı dizlerini. 

ALBEÇİKHUE-KORO: Peki nasıl ? Peki nasıl ? 
TSE'UNEJJ : Kışkırtırız Sawsırıkhue'yi önce 

Çeldiririz Janşerexhıi dizleriyle 
ALBEÇİKHUE : Kışkırtır çeldiririz | 
KORO : Kışkırtır çeldiririz ! 
TSE'UNEJJ : Txhojiey soylu bir at 

Ama tırnakları yumuşak, 

Sürmeliyiz kayalara | 
ALBEÇIKHUE-KORO: Sürmeliyiz kayalara |! 
ALBEÇIKHUE : Ey Nari çobanın oğlu, eğri bacaklı Sawsırıkhue | 

 Yiğitsen Janşerixh'ı çel başınla !.. 
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ANLATICI 
KORO 
ALBEÇİKHUE 

ANLATICI 
KORO 
ALBEÇİKHUE 
TXHOJJEY 
ANLATICI 
TXHOJJEY 
ANLATICI 

ALBEÇİKHUE 

ANLATICI 
KURT 

ANLATICI 
KARTAL 

TSE'UNEJJ 
ALBEÇİKHUE 

SAWSİRIKHUE 

  

Sawsırıkhue, Janşerıxh'ı başıyla çeldi. 
Oooool.. 
Sen kendine çok güveniyorsun kara Sawsırıkhue |! 
İşte yuvarlıyorum Jahşerixh'ı çel bacağınla |!.. 

Sawsırıkhue, Janşerixh"ı bacağıyla çeldi. 

Oo00001.. 
Şimdi dizinle çel de görelim, hilebaz Sawsırıkhue |.. 
Çelme |.. Çelme |.. Onu dinleme !.. 
Sawsrıkhue, Janşerıxh'i diziyle çeldi. Dizi kırıldı, yere düşiü. 

Ne Setenay'ne de beni dinledin... 

Txhoiley, Sawsırıkhue'nin yanına uzandı, sırtına bindirdi. 

Kaçmaya başladı. 
Albeçikhue, Tse'uneli ve diğer Narilar çığlık atarak Txhoi- 

jey'in ardına düştüler, kayaların arasına sıkıştırdılar. Txhoj- 
jey'in tırnakları yaralandı, yere kapaklandı. 

Albeçikhue Totreş ve arkadaşları Sawsırıkhue'nin yanına 

yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı. 
Heey !..Nart kanı içmek isteyen, yiğit gözü oymak isteyen varsa 
buraya gelsin !.. Sawsırıkhue belasını buldu. Cesedi çürümeden 

yetişin heeey |... 

Kurt uluyarak ormandan çıktı. 
Ben Sawsırıkhue'nin etini yemem, kanını içmem, 

Sawsırıkhue aç olan kurdu-kuşu doyururdu. 

Kartal uçarak geldi. 
Ben Sawsırıkhue gibi yiğit bir insanın kanını içmem, gözünü oy 

mam. | 

Sawsırıkhue güçsüz olana yardım ederdi. 

Avladığı avın çoğunu bize verirdi. 
Bu adamı öldüremeyeceksiniz. Diri diri toprağa gömün !.. 

Atın, taş atın Nartlar Sawsırıkhue'ye 
Toprak atın | 

Kalmışsa kalbinizde birazcık sevgi 

Hala insanca duygularınız varsa, 
Örneğin istemiyorsanız öldürmeyi 
Erdemden yanaysanız, 
Atın öylesi mülevves duyguları, 
Atın ki boğulsun Sawsırıkhoyla. 
Atın Nartlar, taş atın, toprak atın | 

Atın Sawsırıkhue'nin üzerine kin ve nefretinizi, 

Atın ki höyük yükselsin ! 

Tepe olsun, dağ olsun. 

Her gün yeşerir umut şafakla 
Büyür gün boyu 

- Solar karanlığa kavuşunca. 
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TÜM KOROLAR (Çok uzaktan, duyulur-duyulmaz bir sesle) : 
Her gün yeşerir umut şafakla 
Büyür gün boyu 

Solar karanlığa kavuşunca. 
SAWSIRIKHUE : Analar istençle doğurur 

Baş kaldırarak Tanrılara 

“Umuttur ana yüreği 
Çıkabilen aydınlığa 

TÜM KOROLAR (Ses biraz yaklaşmıştır) : 
Analar istençle doğurur 
Baş kaldırarak Tarirılara 
Umuttur ana yüreği 

- o Çıkabilen aydınlığa 

SAWSIRIKHUE . Sevgiyle, özveriyle çalarız 
Kapısını yeni çağların 
Filizlenir toprakla buluşunca. 

TÜM KOROLAR ( Ses nettir) : 
: Sevgiyle, özveriyle çalarız 

Kapısını yeni çağların 

Filizlenir toprakla buluşunca. 
SAWSIRIKHUE : Özgürlük umudu kıvılcım çaktı 

İnsan kalbinde. 
Yangına dönüşür bir gün. 

TÜM KOROLAR : Yangına dörüşüü !... 
SETENAY GUAŞE' NİN 
AĞITI . Bulutlardan mı sağılırsın ölüm 

Kuş musun, soyu bilinmez düşman mı ? 
Gel, götür beni. 
Bir damla kanımdan utandı güller 

Kıpkırmızı yüzleri. 

Ne beklersin, alıp - götürmek için 
Her gün kan ağlıyorum şimdi. 
İster bahar güzelliğiyle 
İster fırtınayla gel 
İstersen cadı gibi olsun görünümün 
Gel, götür beni. - 
Tanrı da olsan, insan da 

Dayanamaz ana yüreği ölüm 

Oğul acısına ! 

Gel, götür beni. 
HÜ KO K smmm 
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KARADENİZ YANGIN YERİ; BİR ALEM Ş 

  

gecelerden bir gece seçin . 
ayın en şımardığı gece olabilir 
bir fantaziyi büyütün ortaklaşa 
karadenizi yakmak örneğin. 

yanlış! dağlarda bizden biri 
dağlyar hadımlıyor kara suların iştahını. 

gecelerden bir gece seçince 
ışığımız olmalı Sosrıkhua. 
yüz köle beladır bir gün sana yeter Naip Muhammed Emin. 
dualar sussun artık |! | 

doğru ! karanlıkta bizden biri 
sırtımızdan biçaklayanların rengi bu. 

gecelerden bir gece seçin 
kara suları kara gecenin saçlarıyla tutuştururuz ancak. 
yakın parmaklarınızı.! | 
ışıklar doldursun ki ellerimizi, ışıklar çevirsin karadenizi. 

gecelerden bir gece seçin 
ki gece utansın Grandük-Mişel bildirisinden 
yaptıklarından utansın deniz 
bile bile unutkan tarih utansın. 

ışıklarımız... Nartlarımız 
çevirin kara suları.. 
yaşandıkça ağıt olsun türkü olsun. 
Seteney.. adını sen koy neşemizin. 

gecelerden bir gece seçin ki 
susmuş olsun şehirler. 
susmuş olsun kainat 
sadece yanan kara suların (sesi) çığlığı. 

09.01.1991, ANKARA öner yılmaz 
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 KAFDAĞI / SANAT : MUHACERET ŞİİRLERİ 
      

  

AY IŞIĞIND 

  

â 

Dün gece ağladım sessizce 
Dostlarıma bile belli etmeden 

göz yaşlarımı. 
Sebepsiz yere değil elbet. 
Tek sebebimize ağladım 
Ay ışığı yüzüme vururken. 
İtilişimize kakılışımıza 
Yok sayılışımıza, yetimliğimize, 
Vatanımızdan sürülüşümüze 
Muhacirliğimize, kaybolan dilimize 
Herşeyimizle bize ağladım 
Tek sebebimize yani. 
Dün gece benden başka ağlayanlar da 

vardı elbet; 
Ama, ay ışığında 
Bize gülenler; bizden olup ta bize gülenler 

daha çoktu. o 
Ve ben gdün ece, 
Ay ışığı vr urken yüzüme 
Ve göz yaşlarımı dostlarıma bile 

belli etmezken, 
En çok da onlara ağladım. 

3 Ekim 1990, 
THATS Tamer ADIGÜZEL 
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Yürüdü bedenler » 
Ve bedenleri terketmeyen gölgeler 
Günün çıplak ışığında 

.. Gecenin kör karanlığında 
Kıvrılan ve uzayan yollarda 
Gidiyor, sadece ... 
Sadece bedenler ve gölgeler 
Ve sessizce veda ediyordu ruhları 
Zirvesinden Elbruz'un 

Once soylu atlar 
Kadınlar ve çocuklar 
İstiflendi, ardından 
Yaşlılar ve gençler 

Ve gururun gizlediği gözyaşlarıyla 
Tanıştı iIk kez suları Karadenizin 
Günün ilk ışıklarında bir çocuk 
Mahmudiye gemisinde 
öylesine kancık 
Salgın ve açlık... 

KARDEN Nurettin 
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TSEY MAHMUT'A 

  

5 Kasım 1977 
Benim yaşım henüz alti. 
Vurdular demek seni 
Tseylerin Mahmut'u 
Seni al kana boğdular 
Vermedin diye özünü 
Hangi ay olduğunu hatırlayamam 
Yıl 87 
Benim yaşım onaltı. 
Yürekli bir dosi tanıştırdı ikimizi 
Vurulduğuna inanamadım. 
Sıfırın altnda 
Kasım ayının beşinde 
Ben terler içinde kaldım. 
Ve nedense ? 
Her 5 Kasım'da yine ben 
Biraz daha sağır, 
Biraz daha kör, | 
Biraz daha dilsiz olurum. 
Ama her zaman eksiksiz 
Bileğimdedir kelepçe. 
Ve sen TSEY Mahmut, 
Her Kasımın beşinde 
Vurulursun gözümün önünde 
Yatarsın kucağımda, 
Al kanlar içinde. 
Ve patlayan otomatik silah mermileri 
Biraz da beni vurur 
Biraz da ben ölürüm TSEY Mahmut, 
Senin adına, 
Vermediğin özün adına 
Ozümüz adına. 
ama ne gariptir ki 
Her Kasımın beşinde 
Yine ben 
Biraz daha sağır, 
Biraz daha kör, 
Biraz daha dilsiz olurum. 

28 eylül 1990 
THATS Tamer ADIGÜZEL 
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      FDAĞI / ÇOCUK |) 
  

   

    

    

    

  

BiJ MUSTAFA' dan 
RMERTUP VAR 

Birpuçuk milyon orada 
Birbuçuk milyon burada 

Fakat hepsi duygularla bir arada. 

“Merhaba Oo Süleyman 
Amca, 

Sizden bir şey rica 
- ediyorum. 

Burada bazı kişiler bu | 

yazıları benim yazdığıma 
inanmıyorlar. 

"Niye, sen Bıj Mustafa mısın ? " diyor- 

1800'lü yıllarda 

Başladı sürgün 
Adiğelerin hepsi sürüm sürüm. 

  

lar. Onun için gönderdiğim resmimi haydi çocuklar sıra bizde 
yazılarımın başına koyar mısınız? Hep birlikte el ele 

Derginizi bekliyorum. Adiğeliği yaşatalım. 

Teşekkür ederim. 

Selamlar. ÇURMIT Yeldarr 
BIJ Mustala Yener Sarıkaya - Hendek, 20 Kasım 1990 

Antakya Caddesi Konut binaları Kar. No:2 Re- 
yhanlı / HATAY 

  

  

  

. teni a ei 3 a m h E.S 22 Ş ye ğ 2.2 

Vice file, / END Cn Çocuk Dergisi kaldağıı / ADN Çocuk Dergisi 

Aylık Kültür ve Haber Derisi 

Sayı: 5-6 

| Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım 1990 

“Uçuyorum 

bir kuş olmuşum. 

Aşıyorum dağları, 

Sahibi : Mustafa Yener (BIJ) 

Ama Vatanıma İÇİNDEKİLER: 
ulaşamıyorum. Anayurt Özlemi. .... . .3, 19 
“Uçsam bile Öykü. ........... 5 
varabilir miyim vatanıma ? Adığe Çocuk........7,17 
varmasam bile, Kafkasya -2.. 9 

varmış gibi olurum ya.." Savsuruko 1... . İİ 
"Ummana dalıp gitsem, Savsuruko -2Z....... 13 

Kaybolsam yitsem Şür. ........... .14,18 

Öte yanda özgürlüğümü Söyleşi .......... 21 

Ve benliğimi bulsam."           
  

isakdlaii « 43/48 - Ağustos 90 / Ocak9ı 
 



  

  

  

  

  

  

  

Ç aç 

İN TNT ANAN uya YEP AİR 
Nİ PALA a OZ A, 

zazs—-————————— Muslala Yener (BiJ) 

Mustafa çok rüyalar görüyordu. 
Hepsi kötü ve karmaşıktı. Acaba 
bunların anlamları ne idi ? Hiç bil- 
miyordu. Düşünmek bile istemiyor- 
du. Neyse talebiyeler gelmişti. Yola 
çıkmışlardı. Trenle dünyayı geze 
geze gidiyorlardı. Mustafa doğal 
güzel-likler için bir program 
yazıyordu. 

İlerledikçe onun içinde bazı hisler 
doğuyor ve çoğalıyordu. 

Her dağ ardında vatanını bul- 
mak istiyordu. Ama bu ümidi 
boşunaydı. Uyudu.... 

Birden bir patlamayla uyandı. Acı 
siren sesi ve insanlaın 
koşuşturması içinde şaşakaldı. Me- 
mura ne olduğunu sordular. 

Memur: 

- Kazan patladı. Makinistler yar- 
alı, yangını söndürüyorlar. Ancak 
bu tiren 30 Km. bile gidemez. 
Çünkü delik istte ve yananların 
çoğu dışarıya gidiyor. Bunun için 
ormandan ağaç keseceğiz. Bu sizim 
7 - 8 saatimizi alır. 

Kamil Bey: 

- Peki ilk istasyon ne kadar uzak- 
ta? oOMemur: 

- İlk istasyon buradan 37 km. ka- 
dar uzakta. Biz 7 - 8 saatte 300 - 
400 kilo odun kesebiliriz. Bu odun 
bize 5 - 6 saat yetebilir. İlk istasyo- 
na 8 saatte gidebiliriz. Yani istasyo- 
na 9 km. kalır. 

Kamil Bey cevap vermedi. Musta- 
fa çok üzülüyordu. Vatanlarına 
ulaş-mak mümkün değildi sanki. 
Çünkü hep engeller vardı. 

(DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SONU) 
4 

  

  

. OYINU . 
.— Sü “- öm Siri ğe Mar i.m: yo o > peri 5 er 

Bir yaşlı adam vardı Sevgi ne- 
dir bilmezdi. Hiç kimseye acımaz, 
kendisine de acınmasını istemez- 
di. İyiliği de bilmezdi. 

Günlerden birgün bahçesine 5 
- 6 çocuk girdi. Aç olan çocuklar 
meyvalarını koparıp yiyorlardı. 

Yaşlı adam sinirlenip çocukları 
yakaladı. Onları bir odaya hap- 
setti. ama çocuklar bir yolunu 
bulup kaçtılar. 

Bir gün yaşlı adam hastalandı. 
Hiç kimse onu sevmiyordu. Ama 
onlarda sevgi ve vicdan vardı. 

Ve ona yardım etme kararı ver- 
diler. Hep birlikte yaşlı adamın 
yanına gittiler. Hepsi birlikte işe       

Yaşlı adam iyileşti. Hiç 
görmediği kadar iyilik almıştı. 
Kendisi de iyiliği ve sevsiyi 
öğrenmişti. Ve o da uygsulaya-' 
caktı. İ 

Artık çocuklar elma değil ağacı 
götürseler kızmıyordu. 

Çocuklar da iizin alıyorlardı. 

— SON — 

    

  

  

başladılar. 
5 6 
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-ADIĞE / ÇOCUK - - ADIĞE / ÇOCUK 
- Kafdağının ötesinde bir ev 
var mış.Bu evde tembel mi tembel 
bir çocuk yaşarmış. Çocuk 
şuradan şuraya gitmeye 
üşenirmiş. 

Birgün ellerindeki para bitmiş. 
Annesi: 
- Hadi oğlum ! Kalk da biraz 

odun kes, sonra sat para kazan. 
Nerde çocukta odun kesecek 

hali... 
Çocuk hiç dinlememiş, kendi 

bildiği gibi yorganı çekip yatmış. 
Annesi onu döve döve 

kaldırmış ve baltayı vererek odun 
kesmesini söylemiş. 

Delikanlı söylene söylene or- 
mana gilmiş. 

Hiçbir şey yapmadan uyumuş. 
“Rüyasında herşey kendi kendine 
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oluyormuş. Ağaçlar düşüp kesi- 
liyormuş. Bir bir eşeğine yükleni- 
yormuş." 

Birden can acısıyla uyanmış. 
Her şey kendi kendine olsaydı; 

insanlar hep tembel olurlardı. 
Çalışmayı sevmezlerdi. Do8a den- 
gesi bozulurdu. 

Tembel çocuk korkarak eve 
dönmüş ve artık tembellikten 
vazgeçmiş. 

Mustafa Kemal Yener (BIJ) 
"SON * 

Biraz da düşünelim. 

Sorular : 

1. Kralın önüne geçip oturmaya kim 
cesaret edebilir ? 

2. Herkes kimin önünde şapmasını 
çıkarmak zorundadır ? 

3. Fil ile karınca yüzmeye gelmişler. 
Önce biri atlayıp çıkıyor sonra diğeri. 
Acaba neden ? 

8 
    

  

KAFBASYA - 2 
pe — .2 .—e pe sa 3 pe — .. yer 

o Gelelim Kafdağı'nın ardına. 
"Kafkasya Vatanım" deniliyor. 
Ancak burası nasıl bir yer ?... Bil- 
mek isterim. Yani hepimiz bilmek 
isteriz. Mutluluk ve neşe diyarı. 
Gelelim içinde bulunduğumuz 

ülkeye, sıcak denizlerin ardına. 
Haykırış, kaza, ölüm ve mutsuz- 

luk diyarı. Yaşam ve insanlar 
ölmüş sanki. Vergiler, kiralar da 
o ölen insanları somuruyor, 
kanını emiyor, onları bitiriyor, 
yok ediyor. 
Neden böyle bir hayat ? Neden 

böyle insanlar ? Neden ? 
Bu nedenler cevaplanamaz ki . 

Yani cevaplandırılamaz.   1860 - 65 yıllarına: g 

  

Gelelim 125 yıl önceye. Yani     
O zamanlar herkes göç ediyor- 

muş. Ama neden ? Neden güzel 
vatamı birakıp başka diyarlara, 

başka ülkelere göçetmek ? Olur 
mu ? Bize yakışır mı ? Vatanı 
sonradan aldık. Ama önce niye 
harekete geçmemiştik ? 
Bizler vatanı sönmüş volkanmış 

gibi bıraktık. Onu kurtarmadık. 
Sonradan duygularımız güçlendi 
ve bu sönmüş volkanı can- 
landırıp yandırdık. Güzel 
yaşamlara koştuk. Bu ülke her 
ülkeden iyi olmalıydı. Ve her di- 
yar onu sevmeliydi. Ona saygı ve 
sevgi duymalıydı. 
Güçbirliği olmasa bir iş beceril- 

mez. Daha önce göç edenler 
şimdi vatanlarına tekrar gidiyor- 
lar. Ve orada yeni bir meclis ku- 
racaklar. 

" SON."   10 
    

  

NIZ. 
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SAVSURUKOÖ © | 

Uzak diyarlarda, Kafdağının ardında 
Tarlaya ekin eken, tohum atan babalar, 
Görevlerini yerine getiriyorlar. 
Bir çuval tahıl kalmış ellerinde, 
Gökten şeytanlar iniyor sanki, 
Bölgenin en korkunç devi, 
Kaptığı gibi gjötrüyor tahılları... 

Korkudan kimse birşey yapamıyor, 
Çünkü Dev sihirli güçlere sahip, 
Yaşlı dede çıkıyor meydana: 
- Kimsenin yüreği yok mu ? Yiğitler 

nerde? 
Bir süre ses seda çıkmaz... 

Sonunda en küçük evlatları Savsuruko 
Atılır öne, der ki: 
- Büyük Paşe varıp gideyip 
Size tahılı geri getireyim. 
- Olur evlat ama, bunun için çı 

7 dağ aşıp, 7 deniz geçip, 
Devin sihirli oyunlarından kurtulup, 
Alman gerek tahılı. 
Bunun için senin, ne silahın var 
Ne de gücün... 
Güç yaratandan gelir, 
Silah ünlü demirciden... 
Büyükler olur derler, analar kan ağlar, 
Savsuruko dinlemez, atına atlar, 
Koşar gider demircinin yanına, 
Ondan silah ister. Demirci: 
- Seni oğlum gibi severim, 
Sana bu sihirli kılıcı veririm, 
Ama önce kaldır bakalım şunu... 
Savsuruko'nun içi kar. ağlar, 
Dayanır örse, durur kaldırmaya, 
Ama örs, değil kalkmak, 
Kımıldamaz Dile yerinden. 
Son bir gayretle davranır Savsuruko 
Ve örsü Yaldırır Demirci : 
- Sen kazandın, hakkınla kılıcı aldın. 
Ve kılıcı Savsuruko'ya verir. 

12 
  

  

Savsuruko silahı almıştır. 
Anadan babadan, bacıdan vedalaşır 
ayrılır, | 
Yola koyulur, at sürer de sürer... 

(1. bölümün sonru) 

SAVSURUKO - 2 

Bir kazadan dolayı atını kaybeder, 
Yayan kalır, yoluna öyle devam eder... 
Hayli zaman geçer aradan, 
Yolda ayağı kayıp uçurumdan düşer, 
Kendisi kurtulur ancak,kılıcı suyu boylar 
Zorla aldığı kılıç için, 
Gözyaşları döker. 
Umutsuzca kıyıya gider, kılıcı arar, 
Ancak ne kılıç, ne de izi kalmıştır... 
Kıyıda geçinirken bir balık görür, 
Bir yunusbalığıdır bu, 
Kıyıya vurmuştur ve ölmek üzeredir. 
Savsuruko onu kaldırır, 
Denize götürüp suya bırakır, 
Şükran Borcu duyar 

13       
ŞİİR 

SÜRGÜN VE GÖÇ 

Vatanımızdan dedelerimizi 
çıkartmışlar, 

Göç etmeye zorlamışlar 
Kimisi Karadeniz'e dökülmüş, 
Kimisi başka ülkelere 
dağılmışlar... 

Vatanımızda kalanlar, 

Giderek çoğalmışlar, 

Bağımsızca yaşayıp, 
Kendi Cumhuriyetlerini kur- 
muşlar.. 

Günün birinde... 
Buluşacağız orada, 
Mutluluk ve sevinçle, 
Yaşayacağız birarada... 

BIJ Mustafa Yener 

14     
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Balıklar Savsuruko'ya.. 
Savsuruko kılıcını ister onlardan, 
Balıklar suya dalarlar ve 
Kılıcı çıkarırlar. 
Savsuruko çok sevinir. 
Sonra yolunda 
Kavga eden tilkiler görür. 
Gidip onları ayırır ve kurtları kovalar. 
Tilkiler de Savsuruko'ya şükran duyarlar. 
Yine yolunda gördüğü kartalları, 
Hain kaplanın elinden kurtarır. 
Kartallar da şükran duyar Savsurukoya... 

Savsuruko yoluna devam eder, 
Soğuk geceler geçirir, 
Yine de yılmaz, şaşmaz yolundan. 
Bir öğle vakti uzakta, bir toz bulutu 
Yool.. Bir at sürüsü görür... 
Hemen gider, bir at yakalamaya. 
Atların içine dalar seçmeye başlar, 
Sürüyü sahipsiz zanneder. 
Ancak birden bir cadı belirir, 

15 

Savsuruko'yu suçüstü yakalar. 
.Atlarını çalıyor sanır 
Ve onu suçlamaya başlar. 
Ounun dürüstlüğüne inan cadı: 
- Atları dörtbir yana koşturacağım, 
Her seferinde geri dönderirsen eğer, 
Beğendiğini alırsın, der. 
Ve bir düdük çalarak atları toparlar. 
Sonra değişik bir ses çıkarır düdüğünden 
Ve atlar kanatlarak uçarlar. 
Savsuruko nereye koşsa, boşuna 
Çaresizdir, atlar geri gelmez. 
Birden bir mucize olur. 
Daha önce yardım ettiği kartallar, 
Atları kovalarlar. 
Onları tekrar aşağı dönderirler. 
Cadı memnun olmaz buna. 
Bir ıslık çalar. 
Ve atlar bu sefer 
Balık olup suya dalarlar. 0 

(2. bölümün sonu) 

16 
  

  

-ADIĞE / ÇOCUK - - ADIĞE / ÇOCUK- 
Bir yılan varmış. Bu yılan arka- 

daşlarını nehrin kıyısına getirir- 
miş. Avcılar gelince de hemen 
kaçarmış. 
Bu yılana kimse söz geçire- 

mezmiş. 

Bütün yılanlar toplanıp bir o- 
yun oynamaya hazırlanmışlar. 
Nehrin kıyısındaki kuyuları ka- 
patmışlar. Her yeri geçilmez hale 
getirmişler. 
Birgün yılan arkadaşlarına: 
- Sısss.. Gelin gezelim, demiş. 

Onlar da kabul etmişler. Giderk- 
en de sırtlarına birer ip 
bağlamışlar. Bu iplerin uçlarını 
da ağaçlardan yılanlar tutuyor - 
muş. 
Neyse nehrin kenarına gel- 

mişler. Biraz oturduktan sonra 
avcılar gelmiş. Kurnaz yılan he- 

17       
men saklanacak delik aramış. 
Ama boşunaymış, hiç bula- 
mamış. Ağaçtaki yılanlar da diğer 
yılanları çekmişler. Avcılar kur- 
naz yılana dersini vermişler. 

— SON — 

HASRET 

Görülmüş mü bu özlem 
Dünyada?... 

Hasret çekmiş mi hiç kimse 
Vatan diye?... 

Mahrum kalmış mı bu sevgiden 
Kimse?... 

Tatmış mı bu hasreti 
Dünyada ?... 

Yakar içimi kavurur bu sevgi... 
Durmam vatanımı canlandırırım 

gözlerimde... 

18 
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ANAYURI ÖZLEM 

Hep birlikte ormana gidip odun 
kestiler ve hareket ettiler. Ancak 32. 
Km. yol aldıktan sonra odun bitti. 
Kazanda bir öagonu parçalayıp 
yaktılar. 3 Km. sonra tren durdu ve 
bir daha hareket etmedi. 
Bazı yolcular yürüyerek devam et- 

tiler. Mustafa'nın içi vatan hasre- 
tiyle yanıyordu. Onlar da yürüyerek 
yollarına devam ettiler. Zorluklar 
şimdiden başlamıştı. 
Bir saat sonra istasyona vardılar. 

Olup biten her şeyi memura an- 
lattılar. Memur onlar ve diğer yolcu- 
lar için özel bir üç vagonlu tren 
hazırladı. Buna binerek yollarına 
devamı ettiler. 

3 Saat sonra sınıra geldiler. Bütün 
Yener ailesi çok heyecanlıydı. So- 

19 

  

nunda vatanlarına gelmişlerdi. 
Bir yığın insan anları bekliyordu. 

Büyük bir törenle onları 
karşıladılar. | 
Mustafa ve ailesi böyle bir heye- 

canı hiç duymamışlardı. Otobüsten 
iner inmez, onlara alıştılar. Birbirle- 
rine sarıldılar. Öpüşüm büyük bir 
hasret giderdiler. 
Sonra bu topluluk dağıldı. Araba 

ile Ahmet Bey'lerin evine gittiler. 
Mustafa'nın ailesi bu aileye hemen 

alıştı. İlk önce dinlendiler. Sonra 
gelip geçeni anlattılar. Heyecandan 
çırpınan Mustafa gece uyuyamadı. 
Sabah olunca onları büyük bir 

sürpriz bekliyordu. 
Sabah olmuştu. Tüm âile fertleri 

uyanmıştı. Kahvaltı ettiler. Sonra 
devamlı telefon ve kapı çalıyordu. 
Çünkü tüm Adığeler yeni gelen ai- 

leyi kendilerine davet etmek istiyor- 
20 

  

  

lardı. Ancak Mustafa'nın ailesi davet 
edilen yerlerin tümüne gitseler bura- 
da3 -4 yıl kalmaları gerekecekti. 
Sadece birkaçına gittiler. Tam 6 

gün olmuştu. Ahmet Bey (yarı 
Türkçe olarak): 

- Bu öğle sonu sizi gezdireceğim. 
Vatan hakkında bilgileriniz çoğalır, 
dedi. 

(6. bölümün sonu) 

BIJ Mustafa 
  

SÖYLEŞİ 
MEŞFEŞ'U Perihan ve BIJ Mustafa'nın bir 

konuşması: 

B.M. - Dergi hakkında görüşleriniz 
nasıldır ? 

M.P. - Dergi güzel bir eser. Ancak konu 
yelersizliği ve sayfa azlığı yorumlamayı 

değiştirir. 

B.M. - Nasılbir şey yani? 

  

    
B.M. - Tabii ki böyle şeyler olabilir. 

Çünkü yaşı çok küçük. Büyümüş olsa daha 
iyi bilgi sahibi olurdu. Daha iyi cümleler ku- 
rarak, iyi bir dergi sunardı. Peki, söze göre 
diğer konular iyimi ? 

M.P. - evel diğer konular çok güzel. Va- 
tan hakkındaki yazılar da güzel ama küçük 
olduğu için tam derinlere inememiş. Şiirler 
de çok güzel. Öyküler onun yaşındaki biri | 
için çok iyi. 

B.M. - Peki yeni gelişenler için ne diyor- 
sunuz ? 

M.P. - Her sayıda yeni konular, yeni 
Şiirler, yeni öyküler buluyor. Çok güzel 
hayal gücü var. Yaşanmamış şeyleri 

gerçekten güzel anlatabiliyor. 

B.M. - Peki yeni başlayan Savsuruko 
adlı yazı nasıl ? 

M.P. - Yazı şiir gibi derlenmiş. Ancak ef- 
saneler arasında olan bir şey. Çok şaheser. 

B.M. - Yani bütün dergi için şaheser mi 

diyorsunuz ? 

M.P. - Evet. Çok güzel.       

  

M.P. - Mesela, sayfa çok a/ ve vatan ile il- - SON < 
gili yazıların programlanması kısıtlı. Daha 
çok öykülere ve şiirlere yer veriliyor. 21 29 
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AJİPHA Pelin ) 
  

Sarp Gümrük kapısına vardı- 
ğgımız andan itibaren atalarımızın 

göçünden 125 yıl sonra yeniden 

bu topraklara ayak basmanın en- 

gin heyecanı içinde bulunuyor- 

dum. Bir ay boyunca orada 

yaşayacaklarımın heyecanı için- 

deydim. Otobüsümüz bizi Kalkas 

toprakları üzerinde kalacağımız 

Pitsunda şehrine doğru götürür- 
ken içimde sanki binlerce yıldır 
bu topraklarda yaşamış gibi 
büyük bir güven ve mutluluk his- 

sediyordum. Tabiat ve simalar 

bana hiç yabancı değildi. 

Geniş bir meydanda bizi bek- 
leyen Kafkaslı kardeşlerimiz çok 

“büyük bir heyecan ve sevgi ile 

bizleri kucaklarken, 125 yılın has- 

retliğini bizim şahsımızda gider- 
diklerini hissettim. Bir ay boyun- 

ca küçük büyük herkesten 
müthiş bir yakınlık gördük ve biz- 
leri öyle bir sevgi çemberi içine 

aldılar ki, orada yakınlarımızdan 

uzakta geçen bir ayın nasıl 

geçtiğini anlayamadık. Böylesine 

sevgi dolu kardeşlerimizin var ol- 
ması bana büyük gurur verdi. 
Grubumuzdaki Adığe 

beni son derece sevindirdi. 

Tabiat güzelliği açısından 

dünyanın en güzel yerlerinden 

biri olan Kafkasya'da kardeş- 

lerimiz bize görülmeye değer 
birçok yer göslerdiler. İçine met 
ro ile girilen muhieşem bir 

mağarayı gezerken işitiiğimiz 

göç şarkısıyla bütünleşen muh- 
ieşem manzaralar karşısında 

tüylerim diken diken olmuştu. 

Abhazya'da bu denli güzel yerler 

olduğunu gözlerimizle görmek 
bizde şaşkınlıkla karışık bir mut- 

luluk yarattı. Oradakilerin insan 

sevgisiyle yoğrulmuş ilgilerini 
günlük yaşantımızın her saniye- 

sinde hissetmek mümkündü. Ak- 
raba davetlerine gittiğimizde 
köyün yaşlıları bizim için Kafkas 
milli kıyafetlerini giyip göç 

şarkısını söylüyorlardı. Bu bizle- 

rin çok ilgi ve beğenisini kazandı. 

Bunun yanında şehirciliğin 

doğayla beraber iyi işleme- 
sinden ve tabiat güzeliklerinden 
etkilenmemek mümkün değildi 
Oradaki en büyük eksiklik ise dış 
haberleşme olayının çok kötü ol 

masıydı. Fakat şu da var ki 

iiberalieşen Sovyetler Birliği, bir 
bütün olarak düzelecekiir. Kaf- 

kas iopraklarında yaşayan 

çoğunluğu eğitimli bu insanların 

sahip olduğu. çok önemli bir şey 

daha vardı ki o da bizim buradaki 

çok büyük eksiğimiz olam organi- 

zasyon ve düzenlilikti. 

Orada bizim için düzenlenen 
davetlerdeki işbölümü hemen 

göze çarpıyordu. Bize de çok 

güzel bir program hazırla- 

mışlardı. Her gün lisan ve Kafkas 
oyunu dersi alıyorduk. Bizler için 

ellerinden gelen her şeyi yaptılar 

ve biz ilgilenip öğrendikçe de 
gerçekten mutlu oldular. Bu 

güzel olayları dedelerimizin top 

raklarında, oradakilerle beraber 

yaşadığımız için kendimizi çok 

şanslı sayıyorum. Böyle özellik- 

leri olan, soylu bir topluma uza- 

nan köklerimden dolayı sonsuz 

gurur duyuyorum. Sohum'da bu 
insanlara veda ederken sanki 

evimden ayrılıyormuşum gibi bir 
burukluk vardı içimde. 

  

arkadaşlarımızı gör- | 
mek için akrabalarının 
on saatlik yoldan gei- 

mesi bu büyük ilgiyi 

bir kat daha perçin- 

lemişti. Yine Katfkas- 

ya'nın beni şaşırtan, İl- 

gimi çeken, gurur- 
landıran birçok yönü 

oldu. Oradaki kültür 

düzeyi o kadar yük- 

sekti ki, bu gezi es- 

nasında eğitimin ne 
kadar önemli oOl- 

duğunun bir daha 

farkına vardım. Birkaç 

üniversite okumuş ya- 

bancı dil bilen, söz sa- 

hibi kimselere sahip 

olduğumuzu görmek 

  
  

1990 yazında Adapazarı'ndan Abhazya'ya davet edilen çocuklarımız 
( aralarında AJİPHA Pelin de olduğu halde) Pitsunda'da bir arada görülüyorlar. 
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Büyüyenlere, çocukluktan bir öykü ———— 

  

Bundan on-oniki yıl önceydi. 
Ben o zamanlar sadece oyun 
oynayan, tüm arzusuysa  bisik- 
İetinin olmasını isteyen bir 
çocuktum. Hayallerimi je Abim 
süslerdi. Onun gibi fut ol oyna- 
mak, onun gibi muhabbetlere 
katılmak ve benzeri şeyleri hep 
onun gibi yapmak isterdim. 
“Büyüyünce ne olacaksın ?" diye 
sorduklarında; 

" - Abi olacağım." dediğimi ha- 
İla babam dostlarına anlatır. An- 
latır da güler. 

Abim hayatımda gördüğüm en 
sarı (hatta kırmızı) ve en kıvırcık 
saçlara sahipti. Sarı ve kıvırcık 
saçlı çok insan gördüm ama 
onun gibisini asla. Boyu ortadan 
biraz uzuncadır. 

| günlerde, benim gözümde bir 
evdi. Tuttuğum takım, onun tut- 

tuğu takımdı. Köyde her hafta so- 
nu başka köylerle maç yapar- 
lardı. Ben ve yaşıtım co-uldar, 
peşlerinden koşar, kaçan topları 
tutmak iiçin yarışırdık. 

Haftada bir-iki gün Düzce'den 
getirdiği arkadaşlarıyla kurluk 
odasında oturur, o güne kadar 
duymadığım şehirlerden, yazar- 
İardan sözederlerdi. Sabahlara 
kadar münakaşa eder, sonra da 
birbirlerini sevecen sözlerle 
yatıştırır, uzlaşırlardı. 

Ne dediklerini anlamazdım. 
Anlamamakla birlikte dinlemek- 
ten de kendimi alamazdım. 

Ama bir gün her şey değişti. 
Abim 15 gün kadar ortalarda 
görünmedi. Annem, halam ses- 

  

Fakat © 

  

AÇÇUMIJJ Hiimi 

sizce bir köşeye çekilip ağlarken 
babama gözükmemeye özen 
österirlerdi. Babam ise abime 

Küfürler savurup saat yedide ra- 
dyoyu, sekizbuçukta televizyonu 
dikkatle izler otururdu. Anormal 
birşeyler olduğunu hissediyor, fa- 
kat hiçbir şeye anlam veremiyor- 
um. 
Aradan on yıl geçti. Ben 

büyüdüm. Boyum bile abimden 
uzun. Ama hala saçlarım onun- 
kiler gibi değil. Artık futboldan 
da hoşlanmıyorum. Abimin, ar- 
kadaşlarının bahsettikleri şehir- 
eri, yazarları çok iyi tanıyorum. 
Hatta daha yeni ve gerçekçi bil- 
giler de ediniyorum. 
Abimse o eylül sabahına kadar 

sürdürdüğü yaşamından çok 

de çocuğu var.: Babamla ko- 
nuşmuyorlar. Bense onun yüzün- 
den her gün azar işitiyorum, an- 
nem, halam bağırıyor: 

" - Abin de senin gibi 
Mıyeguape, Nalçik der durur- 
du.'Gidelim, oralar bizim memle- 
ketimiz' İafından başımız ağrırdı. 
Ama şimdi yaptıklarına bak: Bize 
hiç yakışmayan birisiyle evlendi. 
Ne babanın, ne de benim 
sülalemde bir tlepakue yokken 
var yaptı. Sen de onun gibi ola- 
caksın" diyorlar. 

“ uzaklaştı. Bir lepakoyla evli. İki 

Hayır ! Hayır ! Abi ben senin 
ibi olmayacağım, senin o sarı 

kıvırcık saçlarına da hayran 
değilim. Senin gibi olmayar-. 
cağım. 
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FKASYA'DA GÜNÜMÜZDEKİ GELİŞMELER 

  

  fiapeat' Vacit 

"... Gürcistan'ı alalım. Bu ülke nüfusunun 96 30'dan çoğunu, Ermeniler, Abazalar, Acarlar, Osetler, 
Tatarlar gibi, Gürcü olmayan nüfus oluşturur. Gürcüler başta gelirler. Gürcü Komünistlerin bir 
bölümünde, bu küçük milliyetlerin pek hesaba katılmaması düşüncesi doğmuştur ve gelişiyor; bu mil- 
liyetler, görüyor musunuz, bize göre daha kültürsüz, daha gelişmemiştirler, ve bu nedenle, hesaba 
katılmayabilirler. Bu şovenizmin, zararlı ve tehlikeli şovenizmin ta kendisidir, çünkü küçük Gürcistan 
Cumhuriyetini bir uyuşmazlık alanı yapabilir, ve daha şimdiden bir geçimsizlik alanı durumuna getir- 
miştir." ()J. Stalin, M. U.S. ve Sömürgeler Sorunu, 5.194 ) 

Bugünü anlamak için dünü bil- 
meliyiz! 
Yukarıdaki alıntı, 23 Nisan 

1923 tarihinde, "Parti ve Devlet 
Kuruluşunda Ulusal Etkenler" 
başlığı altında J. Stalin tarafından 
yapılan XII kongre konuşma: 
sından alınmıştır. 67 yıl önce 
yapılan bir konuşmada bugüne 
uzanabilmek, bugünü tahlil ede- 

. bilmek küçümsenecek bir olay ol- 
masa gerek.. Daha o günden; 
mekan ve isim vererek yapılan 
değerlendirmeler, canlılıklarını 
hala koruyorlar. Sorunlar hala 
çözümlenememişler. Peki neden ? 

Bu sorunun yanıtı kolay ve kısa 
değil! Bu sorunun yanıtı, 
ağızlardan çıkacak sözcüklerde 
değil. Yanıt insanın beyninde ve 
üreğinde. İnsanın egosunu yene- 

ilmesinde. "Önce Den, benden 
sonrası önemli değil" diyen beyin- 
İer ve yürekler bu sorunun yanıtını 
bulamazlar. Bulmalarını bekle- 
mek, iyimserlikten öte safdillik 
olur her halde. 
Dün (1920'lerde) sorunlar 
umağı idi Kafkasya. Çözümler 

bulundu, uygulanmaya çalışıldı. 
Alınan yol 2 Alınan yolu bugün 
son derece net bir şekilde 
örüyoruz! Alınması gereken yo- 

fin X 1'i bile değil. Bunu 
1930'larda 1940'larda, 1950, 
1960, 1970, 1980, 1990'larda 
görü oruz. Sovyetlerin genelinde 

urulmaların görülmesine rağmen 
Kafkasya'da sürekli hareketlilik 
gözleniyor. Her on yılda bir Ab- 

hazya'da şu ya da bu ölçüde, 
ama mutlaka, bir şeyler oluyor. 
Diğer bölgeler ise, buruk 
bakışlarla izlemekle yetiniyorlar. 
Orta-Doğu'nun Filistini gibi, Kaf- 
kasya'nın kanayan bir bölümü 
Abhazya. Peki sorun sadece Ab- 
hazya'nın mı 2 Diğerlerinin yok 
mu ? Değişik boyutlarda yaşa- 
madılar mı ? Sibirya'ya sürül- 
mediler mi ? Zoraki iskanlara ma- 
ruz kalmadılar mı 2 Bu yöntemler 
sağlıklı çözüm mü ? Sorunun 
çözümünde geçilmesi gereken en 
zorlu ve sağlıklı yolun seçilip, ke- 
sin sonuca en sağlıklı biçimde gi- 
dilmesi gerekirken, neden en kes- 
tirme ye geçici çözümler (diğer 
bir deyişle çözümsüzlükler) daya- 
tıldı? Tekrar gündeme geleceği ve 
öncekinden daha tehlikeli bo- 

yolar kazanacağı neden düşünü- 
emedi? 
Can alıcı hatalar; insan unsuru- 

nun değerlendirilememesi, doğru 
değerlendirmelerin uygulayıcı el- 
lerde fonksiyonlarından arındırı!- 
ması, insan egosunun yenilgiye 
uğratılamaması, toplumsal süreç- 
lerin gereğinden fazla hızlı tem- 
polarla atlanarak insanın gelişim 

-sürecinin basite indirgenmesi v.b. 
şeklinde sıralanabilir. © günün 
koşullarında da değişik boyut 
larıyla sıralanıp, çözümlenmeye 
çalışılmıştır kuşkusuz. Teorik çıka- 
rımın bire bir pratiğe yansıyama- 
yacağını ve somut koşullara göre 
somut çözümlerin uygulanması 
gerektiğini dün olduğu gibi 

bugün de vurgulamakta ve sıkı bir 
takipçisi olmakta yarar var. 
1920'lerde yapılan doğru tesbit- 
lerin, 1920 koşullarında uygulan- 
ması ne kadar doğal ve zorunlu- 
luk ise, 1930'ların , 50'lerin, 
70'lerin Yolların doğru tesbitlerini 
yapıp günün koşullarına göre uy- 
gulamak da o kadar doğaldır. 
Aksi bir yöntem, insanı doğanın 
ve toplumun gelişmesini reddet- 
meye ve kendini inkara götürür. 
Kendini inkar, toplumsal sorunlar- 
da bir çözüm olmaktan öte 
çözümsüzlüğe denk düşeceğinden 
tercihi mümkün olmayan bir olgu. 

Glastnost ve Perestroika bir lütuf 
değil! Toplumsal sorunların üst 
yapıya bir dayatması ve çözüme 
zorlamasıdır. Bu, A liderinin iyi 
ya da kötü niyetli olması ile tarif 
edilemez. Hepimizin de bildiği 
gibi lideri somut koşullar yetiştirip 
ortaya çıkarır. Sorunların çözü- 
münü onun kişiliğinde somut- 
laştırır. Günümüzde olup bitenler 
başkaca aklın eremeyeceği kar- 
maşık şeyler değil. 
Zaman zaman uç veren sorun- 

ların, çözüm için kendilerini day- 
atmaları ve daha fazla zaman 
kaybına tahammüllerinin olma- 
dığını vurgulamaları, günümüz- 

deki tabloyu çıkarıyor karşımıza. 
Bu tablonun bir parçası - ki bizi 
direkt ilgilendiren parçası - da 
Kafkasya. 
Kafkasya'da olup bitenleri iz- 

İeyebilip yorumlamak, gelişme- 
lerin hızlı ve sürekli olması an- 
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amında oldukça karmaşık, bir 
bütün olarak Sovyetler Birliği ve 
onun bir parçası Kafkasya 
şeklinde yaklaşmak ise daha az 
karmaşık ve net. 5 

Sovyetlerin kuruluş ilkelerinden 
biri - ki temel - olan "Ulusların 
Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı" 
nın kullanılmasının, teorik bir kav- 
ram olmaktan çıkarılıp, pratiğe 
uygulanarak ona anlamını 
yüklemenin yarattığı karmaşa (ali- 
yapı ve üsiyapı anlamında) 
yaşanmakic ve gözlenmektedir. 
Olayı karmaşıklaştıran, bu ya- 
sanın algılanamaması ya da 
yanlış algılanmasından başka bir 
şe değil Doğru kavrayıp, ge- 

rekdtiği gibi uygulamaya çalışan- 
ların olması gibi, yanlış kavrayıp 
yanlış uygulamaya çalışanların 
olması da doğal. Doğal olmayan 
bir şey varsa, o da işi karmaşaya 
boğmaya çalışmaktır. Çözüm ye- 
rine çözümsüzlüğü dayatmaktır. 
Fanatik milliyetçi akımların 

(Gürcistan, Azerbaycan vb...) 
kaos yarattığı gibi, Kafkas Dağlı 
Halkları Asamblesi gibi kaostan 
uzak net çözümler getiren akımlar 
da var. Ve bu akımlar küçümse- 
nemeyecek güç ve boyutlara 
ulaşmış durumdalar. 

Her on yılda bir hatırı sayılır 
boyutta olaylara sahne olan, Ab- 
hazya'nın itici güç olduğu ve son 
(1989) olaylarında uç noktalara 
çektiği ve birlikteliğin, güçbirli- 
ğinin kaçınılmaz olduğunu dayat- 
ması, Kafkas Dağlı Halkları 
Asamblesi'nin oluşmasına neden 
oldu. 

"Bana değmeyen yılan bin 
yaşasın" sloganının bir kez daha 
yanlışlığını kanıtlaması, o yılanın 
(fanatik eğilimlerin) günün birinde 
kendilerine de kaçınılmaz olarak 
değeceğinin anlaşılması, Kafkas- 
a'da, Gürcüler dışındaki, tüm 

halkları kapsayan bir Asam- 
ble'nin kurulmasına ve güçbirliği 
oluşturulmasına neden oldu. 

1989 Ağustos ayında Abhaz- 
ya'nın başkenti Agua (Soxhum) 
akınlarındaki tarihi LIXANI 

Köyünde, Adığey Özerk Bölgesi, 
Karaçay-Çerkessk Özerk Bölgesi, 
Khabardey-Balkar Özerk Cumhu- 

riyeti, Çeçen-İnguş Özerk Cumhu- 
riyeti, Kuzey - Güney Osetya ve 
Abhazya Özerk Cumhuriyeti asıl 
üyeleri olmak üzere muhacereite- 
ki Kafkasyalıların ve Kafkas- 
ya'daki diğer bazı azınlıkların 
temsilcilerinin de katıldığı kala- 
balık bir kongre yapıldı. Kafkas 
Dağlı Halkları Asamblesi adı 
altında bir örgütlenme ile 
sonuçlanan kongre, sözkonusu 
örgütlenmenin alt ve üst 
örgütlenmelerinin de kaynağı 
oldu. Abhazya'da "Aydaılara”, 
Kıyıboyu Şapsığhe, Adığe 
Özerk Bölgesi, Karaça "Çerkösek 
Özerk Bölgesi ve Khaberdey- 

"Xase", Çeçen-İnguş Özerk Cum- 
huriyeti'nde oO"Deymoxh" 
şeklindeki alt örgütlenmeler 
gündeme geldi ve birer birer hay- 
ata geçtiler. Örgütlenmelerini ta- 
mamlayanlar, aliyapı sorunlarının 
elverdiği ölçüde "Ulusların Kendi 
Kaderlerini Tayin Hakkı" genel 
doğrusu çerçevesinde egemenlik- 
lerini ilan ettiler. 
Somut gelişmeleri daha iyi ve 

önyargısız kavramamıza yardımcı 
olması anlamında; son bir yıldaki 
gelişmeleri ve KAFKAS DAĞI 
HALKLAR ASAMBLESİ ve sonraki 
bazı deklarasyon metinlerini iz- 

  

İeyelim : 
Balkar Özerk Cumhuriyeti'nde 
  

  

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreteri 

Sayın Perez DE CUELLAR'a, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı 

Sayın M.S. GORBAÇOV'a, 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Turgut ÖZAL'a, 

KAFKAS DAĞLI HALKLARI ASAMBLESİ DEKLARASYONU 

Biz, Kafkas Dağlı Halklarının temsilcileri, 

Kafkasya'nın özgürlüğü ve bağımsızlığı için can veren Ata- 
larımızı yadetmek ve yaban ellere sürülmüş muhacir soy- 
daşlarımıza kardeşlik elimizi uzatabilmek amacı ile Abhazya 
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Başkenti Sohum'da to- 
planmış bulunuyoruz. 

Özgürlük ve bağımsızlık, dağlı halkların yaşamları boyunca 
uğrunda mücadele ettikleri ideal kavramlar olmuştur. Bu idealler 
uğruna verilen mücadeleler çerçevesinde uğranılan talihsizlikler 
ve gösterilen kahramanlıklar, tarihimizde pek çok trajik sayfalar 
oluşturmuştur. 

Rus emperyalizminin, son 50 yıl içerisindeki koloniyalist uy- 
gulamaları karşısında gösterilen direniş, geride bıraktığımız bütün 
bu mücadelelerin en zorlu ve amansız örneklerinden biri 
olmuştur. Çarlığın bu mücadelede gerçekleştirmeyi amaçladığı 
hedef, yalnızca Kafkasya'yı ele geçirmekten ibaret kalmamış, aynı 
zamanda, boyun eğmeyen dağlı halkları yok etmeyi, onları yurt- 
larından sürmeyi de kapsamıştır. İşte bu hedefler, savaşın barbar- 
ca karakterinin belirleyicisi olmuş ve halkımıza karşı gerçekleş- 
tirilen yıkımın, soykırımın (jenosid) temel dayanağını, ruhunu 
oluşturmuştur. 

Savaşlar sırasında yüzbinlerce insan açlık ve hastalıklar 
yüzünden kırılmıştır. Sağ kalanlar ise ya dağlarda saklanmışlar 
veya çok sevdikleri topraklarını terketmek zorunda bırakılmışlardır. 
Milyonlarca sürgün muhacir topraklarını terkederek yurt dışına 
canlarını kurtarmaya gitmiştir. Geçim araçları ellerinden alınan ve 
çaresizce dünyanın dört bir yanına dağıtılan dağlı halklar, gerek 
kendi topraklarında, gerekse yabancı topraklarda büyük acılar 
yaşamışlardır. Ama çektikleri bütün bu acı ve ızdıraplara karşın, 
.birgün Anayurtlarında yeniden birleşebilecekleri umut ve inancını 
hep korumuşlardır. 
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olduğuna inanıyoruz: 

  
3. 

ve kabul edilmiştir. 

ŞŞENİBE Yura   

Bugün, Sovyetler Birliği'nde gerçekleştirilen büyük demokra- 
tk değişimler, halklarımıza, hak ve adaletin yerine getirilmesi 
konusunda tarihi bir şans ve büyük umutlar vermektedir. 

Bizler, XXI. yüzyılın eşiğinde, Sovyetler Birliği ile Türkiye 
Yöneticilerinin iyiniyetli yaklaşımlarla Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
nezdinde uluslararası cemiyetlerle işbirliği yaparak , Dağlı Halk- 
ların Kafkasya'da, kendi topraklarında yeniden birleşebilmeleri 
için yardımcı olacaklarına inanıyoruz ! 

Kafkas Dağlı Halkları Asamblesi adına şu hususların gerekli 

1. Kafkas Savaşlarının sona erdiği gün olarak, 21 Mayıs 
1864 tarihi, Kafkas Savaşları Kurbanlarını ve topraklarından 
zorla sürülenleri Anma Günü olarak kabul edilmelidir. 

2. Kafkas Halkları ile onların yurt dışında bulunan soydaşları 
arasında kültürel, bilimsel ve sair ilişkiler kurulması için uluslara- 

i rası bir program oluşturulmalıdır. 

Dağlıların, kendi tarihi vatanlarında, 
birleşip bütünleşebilmeleri amacıyla , dışarıdaki dağlıların geri 
dönüşleri için gerekli uygun koşullar sağlanmalıdır. 

Bu deklarasyon, Kafkas Dağlı Halklarının, yaklaşık 30 bin 
temsilcisinin katılımıyla 31 Mayıs 1990 tarihinde, Abhazya'nın 
Başkenti Soxhum'da (Agua) gerçekleştirilen mitingde okunmuş 

Kafkas Dağlı Halkları Asamblesi 

KoordinasyonKuruluBaşkanı 

soydaşlarıyla 

Abhaz Halk Forumu 

"AYDGILARA" Başkanı 

ŞAMBA SS.   
  

Kafkasya'da gelişmeler hızla 
devam ediyor. Hemen her gün 
ulusal-kültürel, ekonomik-politik 
veya toplumsal içerikli bir etkinlik 
gözleniyor, duyuluyor. Toplantılar 
apılıyor, deklarasyonlar hazır- 

İanıp okunuyor, dağıtılıyor, Özerk 
Bölgeler Cumhuriyet oluyor, Cum- 
huriyefler bağımsızlık ve egemen- 
liklerini ilan ediyorlar, oldukça 
yoğun denilebilecek dış ilişkiler 
uruluyor, geliştiriliyor.. 

Peki bu hızlı gelişmelerin sonu 
ne olacak ? Daha dün 1918' 
lerde de hızlı gelişmeler yok muy- 
du ? Örgütler, devletler hızla ku- 

— rulup, aynı hızla da yok olmuyor- 
lar mıydı ? Tarih tekerrür mü 
ediyor ? 

Hayır... Tarih tekerrür etmiyor. 
Yapılması gerekenlerin yapıl- 
mayıp savsaklanması ya da ol- 
ması gerektiği gibi değil de 

algılandığı gibi yapılanların en- 
gellenmesi ve doğru tavrın soru- 
nun sahiplerince uygulanmaya 
çalışılması yaşanıyor. 

Dün (1918'lerde) dünya çok 
büyüktü! İlnsanın istediği yere ve 
kişilere ulaşması zordu. İsteni- 
İenler zoraki kabul ettirilebilini- 
ordu. Bugün ise dünya oldukça 

kücüki Çalınan minareyi sakla- 
mak, ona kılıf bulmak dünkü ka- 
dar kolay değil. 

Dün, hemfikir olunan genel 
doğruları revize etmek müm- 
kündü! Revize edildiğini anlayın- 
caya kadar iş işten geçebiliyordu. 

Bugünse daha başında konuya 
yaklaşım biçimi insanın niyetini 
deşifre edebiliyor. Söylediklerini 
değil, söylemek - yapmak istedik- 
lerini görmek - kavramak artık o 
kadar zor değil. 

İnsanın genelde, kişinin özelde 
genel kültürünün düne göre daha 
üst boyutta olduğu bir dönemde 
tarihi tekerrür ettirmek oldukça 
zor. Bu defa tarihi tekerrür ettir- 
mek isteyenler kendilerini kurtara- 
bilecekler mi? Bu olasılığı 
düşünebilmek düne nazaran 
bugün daha kolay ve olanaklı. 

Artık insanların, dünün dama 
taşı olmadığını, kendi sorunlarını 
kendilerinin çözebilmelerini sekte- 
ye uğratmanın başarı şansının 
artık kalmadığını unutmanın ya 
da bilmezlikten gelmenin doğura- 
cağı sonuçların, sorunun sahiple- 
rinin aleyhine olabileceğini san- 
mak günümüzde yapılabilecek en 

tehlikeli tesbitlerden biri olsa ge- 
rek. 5 

Bugün Kafkasya'da olup biten- 
leri; günümüz koşullarında nasıl 
kavramamız gerektiğini yine dünü 
bugüne bağlayarak çözümlemeye 
çalışalım. 

“Azerbaycan. Bu ülkede temel 
milliyet Azerilerdir, ama Ermeniler 
de vardır. Azerbaycanlıların bir 
bölümü arasında da, bazen pek 
de örtülü olmayan bir eğilim 
vardır, şöyle ki; ' Biz Azeriler, 
görüyor musunuz, bu ülkenin 
çocuklarıyız; oysa onlar, Ermenil- 
er, dışarıdan geliyorlar. Bu neden- 
le, onları biraz bastırıp ezebilir, 
çıkarlarını hesaba &atmıyabiliriz.' 
Bu da şovenizmdir. Sovyetik ikti- 
darın üzerinde yükseldiği milliyet- 
lerin eşitliği temelini tehlikeye 
düşürür." 

Bu alıntı baştakı alıntının de- 
vamı. Daha da devam ediyor. 

Bütün bunlar bize şunu 
österiyor; "Ulusların Keandi Ka- 

dermlerin; Kendilerinin Talyini 
Hakkı" bertaraf edilemez. Sadece 
bastırılabilir, ileride gündeme gel- 
meyeceği düşünülemez. Eğer in- 
sanlar kardeşçe barış içinde 

© yaşayacaksa; birbirlerini tanımak 
ve birbirlerine her anlamda 
saygılı olmak zorundalar. Tersini 
düşünmek insana ve insanlığa 
özgü bir şey değil. 
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Kendi Egemen Devlet Düze 
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SYORN 
e Sahip Bulunmayan 

Tüm Ulusal, Bölgesel Oluşumların Ve Halkların, 
Resmi Ulusal Temsi cilerinin 

7.Büyük Birlik Kongresi Deklarasyonu 

Abazin, Abhaz, Adiğeyli, Ahullu, 
Altaylı, Asetin, Avar, Balkar, Başkır, 
Buryat, Çeçen, Çerkes, Çuvaş, 
Dargi, Dolgan, Gagavuz, Ha- 
kaslı, İhguş, Kabardey, Kalmuk, 
Karabağlı Ermeni, Kırım Tatarı, 
Komi, Komi-Permyak, Korelya- 
i, Lak, Lezgi, Mariyli, Mesket 
Türkü, Mordva-Erzya, Mordva- 
Mokşa, Musevi, Nenetsli, No- 
gay, Povollu Alman, Tatar, Um- 
durt, Yakut, Zvenkili 

Halklarının temsilcileri : 

- Kendi halklarımızın kaderi ve SSCB.'nin ge- 
leceğinin tarihsel sorumluluğunun bilin- 
cinde olarak, 

Halklarımızın meşru çıkarlarının gözardı 
edilmesi deneyimini göz önüne alarak, 

Nüfuslarına bakılmaksızın, Devletler Huku- 
ku ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı ilkelerini 
rehber alarak, 

Halklararası ilişkilerde büyük gerginliklere 
.yol açan kendi devlet düzenlerine sahip 
bulunmayan ulusal ve bölgesel 
oluşumların, hatta (örgütlenmemiş) halk- 
ların, Birlik Cumhuriyetlerinden ayrılma İs- 
teklerini de göz önüne alarak, 

SSCB. ve Birlik Cumhuriyetleri anayasa- - 
larının, temel dayanağını, SSCB.'nin hiyer- 
arşik çok kademeli devlet yapısı sistemini 
redderek, 

Tüm ulusların kendi geleceklerini tayin et- 
melerinin vazgeçilmez gerçekliğini temel 
alarak beyan ederiz ki; 

. Bizler, tamamen yenilenmiş federasyon 
temeline dayalı Egemen Cumhuriyetlerin 
birliğinin korunmasından yanayız. 

Yenilenmiş Federasyonda halklar ara- 
sındaki ilişkilerin, nüfuslarına bakılmak- 
sızın, tüm halkların eşitliği ilkesi üzerine ku- 
rulması zorunludur. 

çözümlerin, bağımsızlık ve egemenliğe 
ilişkin olarak, deklarasyonda ifadesini bu- 
lan, bu halkların iradelerini teslim ve 
saygıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. 

Tüm ulusal ve bölgesel oluşumların, Birlik 
anlaşmasının hazırlanmasına ve imzalan- 
masına katılımları zorunludur. 

Uluslar politikasındaki sapma sonucu gelin- 
en yeri; ulusal ve bölgesel oluşumlardaki 
çoğunluk içinde yerli ulusların azınlıkta kal- 
ması olgusunu hesaba katarak, devlet or- 
ganları içinde, anayasal düzeyde-bu halk- 
ların temsilcilerine kontenjan verilmesi 
zorunludur. 

Keyfiliği ve halklara yönelik baskıları 
kınayarak, SSCB. Yüksek Sovyeti'nin, bu 
baskıların temelini oluşturan mevzuat ve 
yasaları derhal ve tümüyle yürürlükten 
kaldırmasını zorunlu görüyoruz. Ayrıca , 
baskı görmüş halkların tüm haklarının iade- 
sine ilişkin bir omekanizasyon 
oluşturulmasını gerekli sayıyoruz. 

Bu toplantı, Kafkasya'nın, Çarlık kolonizas- 
yonu döneminde zorla ülke dışına 
çıkarılmış olan Kafkas Halklarının kendi ta- 
rihsel vatanlarına dönmelerinin yadsınmaz 
gerçeğine saygı duymaktadır. Toplantı, bu 
sorunun SSCB. Yüksek Sovyeti'nce devlet 
düzeyinde çözümü için, incelenmesir. 40- 
runlu saymaktadır. 

SSCB. Yüksek Sovyeti'ne, ekonomik reform- 
lar ve serbest piyasaya geçiş projesinin Su- 
nuluş ve hazırlıklarına katılımı , kendi 
yadsınmaz gerçeğimiz sayıyoruz. 

Biz, tüm Sovyet Halklarını, Birliğin yenilen-- 
mesi çabalarını birleştirmeye çağırıyoruz. 
Yenilenmiş birlikte biz, tüm kendi cumhur- 
riyetlerimizi kalkındırabilir, Sovyet insanını 
refah ve esenliğe ulaştırabiliriz. 

Deklarasyon, 22 Eylül 1990 günü Mosko- 
va'da, kendi egemen devletleri olmayan 

  

3. Tüm milliyetler kendi geleceklerini, kendi tüm ulusal ve bölgesel oluşumların ve halk- 
politik statülerini bağımsız olarak tayin ların temsilcilerinin 1. birleşiminde kabul 

hakkına sahiptirler. Bizler, halkların eşitliği edilmiştir. 
ile ilgili problemlere yönelik adil Çev. SASIKH Şamil 
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"KAFKASYA DAĞLI HALKLARI ASAMBLESİ KOORDİNASYON KURULU 

Beşinci Oturumu, Sohum, 1 Haziran 1990 

Oturumda, Kalkas Dağlı Halklarının İl. Toplantısı hazırlıkları ve toplantının yapılacağı yer ve zaman 
görüşülüp kararlaştırılmıştır. Toplantı bu yılın Eylül ayında Nalçık'ta yapılacaktır. 
Oturumda, Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcıları seçilmiştir. Bunlar : Aildaruk Mindzayev (Kuzey Oset- 

yal, Alan Cociyev (Güney Osetyaj, Ahmet Kuştav (Çeçen-İnguş). 

Koordinasyon Kurulu 1.Yardımcılığına Genadi Alaniya (Abhazya), İdari İşler Yardımcılığına Hanti Seriyev 
(Khaberdey-Balkar), "KAVKAZ" Gazetesi Genel Redaktörlüğüne Musa Temisev (Çeçen-İnguş) getirilmişlerdir." 

aa a # N — 

"Khaberdey Delegeleri Grubunun Tebliği: 
Bizim Çerkeskamız (ulusal giysimiz) birdir, etiketimiz birdir, vatanımız birdir, 

özgürlük ve bağımsızlık arzumuz birdir Önümüzdeki yıl birleşme eylemini yaşama 
geçirelim. Grozni'den, Vİadikafkas'dan, Nalçık'tan, Çerkessk'ten, Maykop'tan, 
Kiyıboyu Şapsığhe ve Sohum'a kadar hepimiz el ele verelim." 

Ss © 

. 25 Ağustos 1990 Tarihindeki 
Abhazya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti'nin 

11. Çağrısının 10. Oturumunda Kabul Edilen 
Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığına İlişkin 

DEKLARASYON 

Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti: 

- Cumhuriyette yaşayan tüm milletlerin de istekleri doğrultusunda Abhaz Ulusu'nun vazgeçilmez 
olan "kendi kaderini tayin hakkı" nı kullanarak, 

- Abhazya'nın kaderine ait "tarihi yetki"'nin bilinciyle, 

- S.S.C.B.'ndeki tüm ulusların bağımsızlıklarına saygılı olan, 

- Tüm dünya uluslarının kabul ettiği "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine" bağlı olarak 
- Demokratik hakların yerleşmesi için tüm gücünü kullanacak olan, 

ABHAZYA'NIN BAĞIMSIZ BİR CUMHURİYET OLDUĞUNU SEVİNÇLE İLAN EDER... 

1. Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Abhaz Ulusunun kendi kaderini tayin hakkını kullanarak 
sahip oldukları bağımsız bir sosyalist cumhuriyettir. Bağımsızlık Abhazya topraklarını kapsamaktadır. 

a) Abhazya S.S.Cumhuriyeti, Abhazya sınırları içerisinde cevlet gücüne ve tüm yetkilere sahiptir. 
Şu kadarki 5.S.C.B.'ne ve Gürcistan Cumhuriyeti'ne "kendi isteği doğrultusunda" ve anlaşmayla verilen haklar 
bunun dışındadır. | 

b) Abhazya S.S.Cumhuriyeti, kendi resmi devlet mührüne, bayrağına ve marşına sahiptir. 

c) Abhazya $.S.Cumhuriyeti, parti, örgüt veya her ne kökenli olursa olsun, devlet düzenini boz- 
maya yönelik tüm faaliyetleri dikkatle takip eder. 

2. Bütün milletlerin mensupları ortak olarak "ABHAZYA ULUSU"nu teşkil ederler. Bağımsızlığı ko- 
ruyacak ve kollayacak olan, Abhazya'da yaşayan tüm milletlerin ortak gücüdür. Abhazya halkı gücünü Anay- 
asaya göre seçilen temsilcileri vasıtasıyla kullanır. 

3. Abhazya S.S.Cumhuriyeti, yasama, yürütme ve bağımsız yargıyı esas alır. 

4. Abhazya $.S.Cumhuriyeti'nin tüm devlet yetkileri Abhazya Halkı adına Yüksek Sovyetindir. 
Yüksek Sovyet, Cumhuriyet'e adını veren toplumun temsili hakkına sahiptir. 

5. Yüksek Sovyet'in dışında Bakanlar Kurulu yürütme yetkisine sahiptir. 
6. Yargı, Abhazya S.S.Cumhuriyeti adına Yüksek Mahkeme ve Bağımsız yargı organlarınca 

yürütülür. 
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7. Abhazya S.S.Cumhuriyeti, Anayasasına bağlı olarak kendi kanun ve yönetmeliklerini çıkarır. 
Abhazya S.S.Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları Abhazya sınırları içerisinde her türlü kanunun 
üzerindedir. 

İ Abhazya $.S.Cumhuriyetinin bağımsızlığına aykırı olan S.S.C.B. ve Gürcistan Cumhuriyeti ka- 
nunları Abhazya sınırları içerisinde geçersizdir. 

8. Abhazya $.S.Cumhuriyeti S.S.C.B. ve Gürcistan Cumhuriyeti ile arasında olabilecek her türlü 
uyuşmazlığı karşılıklı anlaşmalarla çözmek isteğindedir. 

9. Abhazya 5.S.Cumhuriyeti, "kendi isteği doğrultusunda" $.S.C.B. ve Gürcistan Cumhuriyeti'ne 
verilen tüm yetkilerin kullanımına ortaktır. $.S.C.B. ile diğer Cumhuriyetler arasında önceden kabul edilmiş pro- 
gramların Abhazya'da yürütülmesine yardımcıdır... 

10. Abhazya $.S.Cumhuriyeti kendi temsilciliklerini Sovyet Cumhuriyetlerinde ve diğer dış ülkelerde 
açma yetkisine sahiptir. 

11. Abhazya S.S.Cumhuriyeti sınırları, kendi kabul etmedikçe değiştirilemez. Abhazya 
5.S.Cumhuriyeti:toprakları üzerir.de Vilayet, Kaza ve Nahiye gibi birimlerin oluşturulmasına kendisi karar ve- 
rir, 

12. Abhazya $.S.Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Abhazya Yatandaşıdır. Ancak dileyen herkesin 
. vatandaşlığı dö garanti altındadır. A.S.S.C. vatandaşlığına kabul edilme ve çıkarılma yetkileri 9.C.B 

S.Cumhuriyeti'ne aittir. 
5.9. 
A.S. 

13. Abhazya S.S.C,, ekonomik stasüsünü kendi kanunlarıyla yürütür. 
Abhazya'nın yeraltı ve yerüstü kaynakları, tüm ekonomik ve sosyal yatırımları toplumun ortak 

malıdır. Bağımsızlığın temel dayanakları da bunlardır. Abhazya halkı tüm bu kaynakları kullanım haklarına 
“sahiptir. Abhazya sınırları her türlü yatırım için yabancı sermayeye açıktır. Ancak yabancı sermaye yeraltı ve 
yerüstü tüm kaynakları Abhazya Kanunları çerçevesinde kullanabilir. 

A.S.S.C. kendi başına Banka Sistemini (Dış Ticaret Bankası da dahil olmak üzere) Vergi Sistemini, Fi- 
ras Sistemini, Gümrük Sistemini, Döviz Sistemini kurmaya ve devlet bütçesini oluşturmaya tam ve tek yetkili- 

ir, 
A.S.S.C. kendi Merkez Bankasını kurma hakkına sahiptir. 

14. A.S.S.C. yeraltı ve yerüstü tüm kaynaklarının, doğal varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve ya- 
rarlanılmasına ait her türlü kararı kendisi verir, A.S.S.C. çevre korunmasına zarar veren her türlü yatırımı faa- 
liyetten men hakkına sahiptir. 

A.S.S.C. Abhaz Kültürünü, tarihini, gelenek ve göreneklerini ve ulusal özelliklerini koruma, geliştirme 
ve Abhaz dilinden her yerde faydalanılmasına yönelik konularda kendi başına karar verir. 

A.S.S.C. Abhazya dışındaki tüm Abhazların milli ve manevi kültürlerinin, dillerinin korunması ve 
geliştirilmesini ve isteklerinin yerine getirilmesini gözetir. A.S.S.C. Abhazya'yı zorla terketmek durumunda 
bırakılan herkesin "tarihi vatanlarına" dönme haklarını kabul etmekte olup, konuyla ilgili her türlü yetkiyi kul- 
İanmayı taahhüt eder. 

A.S.S.C. sınırları içerisindeki milli, tarihi ve kültürel hazineler toplumun ortak malıdır. ASSC, Abhaz- 
ya dışındaki Abhazya'ya ait her türlü milli, tarihi ve kültürel hazinelerin Abhazya'ya iadesini isteme hakkına 
sahiptir. 

ASSC.'nde devlet dili, Abhazca'dır. Resmi diller Abhazca, Rusca ve Gürcüce'dir. | 

Deklerasyonun dayanağı kabul edilecek olan yeni Anayasadır. SSCB. ve Gürcistan'la yapılacak 
anlaşmalarda bu deklerasyon esas alınacaktır. 

25 Ağustos 1990 

SOHUM Abhaz Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı 

V. KOBAHİYA 
Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
Yüksek Sovyet Prezidyumu Sekreteri 

İ. KUSNİYA 
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Peresiroika ve Glastnosi ile başlayan 
değişim, Kuzey Kafkasya halkları özelinde de 
bekleneni vermeye başladı ve Adığey, 5 Ekim 
1990 tarihinde Cumhuriyet oldu. Adığey toprak- 
ları üzerinde yaşayan kardeşlerimiz gibi dışarıda 
yaşayan Adığeler de bu olayı sevinçle karşıladı. 
Gelecekte Anavatanımızın daha da gelişeceğine, 
dünyada yaşayan tüm Adığelere kucak açacağına 
inanıyor ve bunun heyecanını yaşıyoruz. Nite- 
kim Cumhuriyet ilan edilir edilmez Anavatan'a 
geri dönmek isteyen Adığelere yardımcı olmak 
üzere Parlamentoda bir komite oluşturulmuştur. 
Diğer sevindirici bir husus da Adığey'de yaşayan 
Rus yetkililerin Cumhuriyet statüsünün 
gerçekleşmesi için verdikleri destektir. Ayrıca 
Boris Yeltsin'in "halklar eşit ise Cumhuriyetler de 
eşit statüde olmalı, Özerk Bölge, Özerk Cumhuriyet 
diye ayrılmamalı" görüşü hayata geçtiği takdirde 
sevincimiz bir kat daha artacaktır. 

Adığey Cumhuriyet olmakla çok büyük 
avantajlar elde etmiştir. Örneğin ekonomik kay- 
nakların Cumhuriyet sınırları içinde kul- 
lanılması, yöneticilerin o seçilmesi, eğitim ve 
kültür politikalarının belirlenmesi gibi konu- 
larda artık doğrudan doğruya kendisi söz sahibi 
olmaktadır. Fakat her şeyden önce toprak ve 
nüfus sorunu vardır. Bu sorunlar da Anayurt 
dışında kalan Adığelerden isteyenlerin tekrar 
Anayurtlarına dönmeleri ve federatif bir yapıya 

  

  
DZEPŞ Kimmer 

    

son verilmişti.) 2. Karaçay-Çerkesk Özerk 
Bölgesi Cumhuriyet statüsüne yükseltilmelidir. 
(Nitekim bu konuda çalışmaların olduğunu 
duyuyoruz.) 3. Kıyı Şapsığh Bölgesi de dahil 
olmak üzere Adığey, Karaçay-Çerkesk ve Kabar- 
dey - Balkar tek bir çatı altında (ADIGE CUM- 
HURİYETİ gibi) toplanmalı, ya da federatif bir 
yapıya dönüştürülmelidir. 4. Kuzey Kaf- 
kasya'daki Cumhuriyetler de Konfederatif bir 
yapıya (Devletler Birliği) gitmeli ve Avrupa 
Topluluğuna benzer bir Kuzey Kafkasya Devlet- 
ler Topluluğu oluşturulmalıdır. 

Nüfus azlığı sorunu da buna bağlı ve paralel 
olarak yurt dışındaki Adığelerden transferler 
yoluyla çözülmeye çalışılmalıdır. Çünkü Anay- 
urt Kuzey Kafkasya'da gerçekten bir nüfus azlığı 
sorunu bulunmaktadır. 

Aşağıdaki tablodan anlaşılacağı üzere Kuzey 
Kafkasya'daki Adığe nüfusu ( her üç bölgedeki 
toplandığında dahi) 500.000 civarındadır. Bu 
nüfus Kıyı Şapsığh Bölgesi ve bu bölgelerde yer 
almayan diğer Adığe nüfusu ilave edildiğinde 
yaklaşık 550.000 olmaktadır. Buna karşılık bu 
bölgeler içinde yaşayan Rusların nüfusu yaklaşık 
700.000 civarındadır. 

Dolayısıyla Adığeler her üç bölgede de 
azınlık durumundadır. Bu durumda Adığey, 
Karaçay-Çerkesk ve Kabardey-Balkar'ın tek bir 

1989 Yılı Rakamlarına Göre Kuzey Kafkasya'da Adığe Nüfusu 
  

  

  

  

Bölge veya Cumhuriyetin Adı Yaşayan Halklar Nüfusları 

Adığey Özerk Cumhuriyeti Adığe 135.000 
i Rus 215.000 

Karaçay - Çerkes Özerk Bölgesi Adığe 40.000 
Abazin 32.000 
Karaçay 100.000 
Nogay 16.000 
Rus 200.000 

Kabardey - ialkar Özerk Cumhuriyeti Adığe 330.000 
Balkar 59.000 
Rus 270.000 

gitmek suretiyle çözülebilir. Bu konuda neler 
yapılmalıdır ? 1. Kıyı Şapsığh Bölgesi yeniden 
Özerk Bölge statüsüne kavuşturulmalı ve Adığey 
Cumhuriyeti'ne bağlanmalıdır. (Kıyı Şapsığh 
Bölgesinin Özerk Bölge Statüsüne 1945 yılında 

Cumhuriyet halinde birleşmesi, nüfus azlığı 
bakımından aleyhte yeni koşullar getirmeye ceği 
gibi, tersine nüfus azlığı sorununun etkilerini 
nisbeten azaltabilecektir. Hatta dış ülkelerdeki 
Adığelerin Anayurda dönmelerini daha etkili 
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biçimde sağlayabileceği de göz önüne alınırsa, 
bu Obirleşmenin kaçınılmaz Olarak 
gerçekleştirilmesi gerektiği de görül-mektedir. 

Günümüzde Kuzey Kafkasya'daki Özerk 
Bölge ve Özerk Cumhuriyetlerde ekonomik 
yaşam temelde tarıma dayanmaktadır. Tarım, 
ekonominin vazgeçilmez bir unsurudur. Ancak 
kendi kendine yeten bir ekonomik yapıya 
kavuşmak için diğer sektörlerin de belli bir 
düzeye getirilmesi gerekmektedir Bu anlamda 
ai alanlara ne gibi yatırımların yapılacağının 
belirlenmesi zorunlu olmaktadır. Özellikle Anave 
atan dışında bulunan Çerkeslerin katılmasıyla. 
oluşturulabilecek ekonomik konsey, ekonomi- 
nin temei sorunlarına çözüm aramada önderlik 
yapabilecektir. Ayrıca Kuzey Kafkasya'daki Cum- 
huriyetler Konfederasyon'a gittikleri takdirde 
ekonomik düzeyleri çok çabuk yükselebilecektir. 
Örneğin Çeçen-İnguş'un petrolü, Adığey'in 
tarım ürünleri, Kabardey-Balkar'ın diğer yeraltı 
kaynakları vb. Kuzey Kakfsyalılar için 
değerlendirilebilecektir. 

Ayrıca dış ülkelerde yaşayan insanlarımız, 
çok çeşitli alanlarda hemen her meslek alanında 
çalışmaktadırlar. Bunların bilgi ve deneyimleri 
kisa sürede teknoloji transferini mümkün 
kılabilecektir. Dolayısıyla, yalnız kesin dönüş 
yapanlardan değil, aynı zamanda dış ülkelerde 
yaşayan teknik elemanlardan da etkili biçimde 
yararlanma imkanları ivedilikle araştırılmalı ve 
değerlendirilmelidir. 

Diğer bir sorun eğitim ve kültür işleridir. 
Kısa bir süre öncesine kadar Kuzey Kafkasya'daki 
yönetim birimlerinde resmi dil Rusça idi. Ancak 
yeniden yapılanma sonucu resmi dil ve zorunlu 
eğitim dili Adığece olmaktadır. Bunun yanında 
Rusça da kullanılmaktadır. İlköğretimin ilk 
sınıflarında gerçekleştirilen Adığece eğitimin 
diğer sınıflara, orta ve yüksek öğretime de 
yaygınlaştırılması, dil ve edebiyat alanları 
dışındaki diğer alanlarda da Adığece eğitim 
verme çabalarının yoğunlaştırılması gereklidir. 
Günümüzde Radyo ve Televizyon yayınları 
Rusça ağırlıklıdır. Adığece yayın saatleri ve sayısı 
makul bir düzeye çıkarılmalıdır. Kuzey Kafkasya 
dışındaki birçok ülkede pekçok bilimadamımız 
vardır. Bu bilimadamlarına misafir öğretim üyesi 
sıfatıyla Kuzey Kafkasya' daki Üniversitelerde 
ders verme olanağı sağlanmalıdır. Fakülte ve 
Yüksek Okulların Anayurt dışındaki Çerkesler 
için ayırdığı öğrenci kontenjanları arttırılmalı ve 

Çerkeslerin yaşadığı ülkelerle karşılıklı butslu 
öğrenci değişimi için girişimlerde bulunul- 
malıdır. 

Çerkesler, 45 ülkede yaşadığına göre , en 
azından bu 45 ülkenin dilini bilen, kültürünü 
tanıyan, birikimlerini taşıyan insanlardan 
oluşmuş kültürel anlamda bir orduya sahip 
demektir. Bunların diplomasiden teknolojiye, 
ekonomik, sosyal ve kültürci alanlara kadar pek 
çok konuda ctkin roller üstlenebilecekleri bilin- 
mektedir. Dolayısıyla Kuzey Kafkasya'daki Cum- 
huriyetler, sahip oldukları bu potansiyel olanak- 
ları iyi değerlendirmelidirler. 

Anavatan dışındaki Çerkeslerin en yoğun 
olarak yaşadığı ülke Türkiye'dir. Türkiye'deki 
Çerkesler Kuzey Kafkasya ve dolayısıyla Sovyet- 
ler Birliği ile dostluk ve barış köprüsünün kurul- 
masında önemli rol oynayabileceklerdir. Bu 
konuda objektif rcalitenin hukuksal olarak da 
kabul edilmesi ve daha clverişli bir özgürlük ve 
güven ortamının oluşturulması gereklidir. Zira 
Çerkesler bugüne kadar yaşadıkları ülkelerin 
aleyhine olabilecek tutum ve davranışlardan 
itina ile kaçınmışlar, bu ülkeler için zararlı ola- 
bilecek hiçbir davranışta bulunmamışlardır. Ter- 
sine bu ülkeler için ellerinden gelen çabaları sar- 
fetmişler, gerektiğinde kan dökmüşler, can 
vermişlerdir. Fırsat ve olanak verilirse bundan 
sonra da benzer yararlar sağlayabilecekleri, hatta 
uluslararası platformlarda ülkenin yararını daha 
somut ve etkin bir biçimde koruyabilecekleri 
unutulmamalıdır. 

Öte yandan dünyada eşi benzeri 
görülmemiş bir sürgüne uğramış bulunan 
Çerkeslerin haklarının geri verilmesi, başta Sov- 
yetler Birliği ve Türkiye olmak üzere Çerkes 
nüfus barındıran ülkelerin anlayış ve 
yardımlarıyla mümkün olabilecektir. Esasen bu, 
günümüzün barışçı uygar dünyasında, bir 
insanlık görev ve sorumluluğu olarak da 
değerlendirilmelidir. 

Belirttiğimiz bütün bu görüşler, asla 
SSCB.'nin iç işlerine karışma olarak 
algılanmamalı, bir halka yapılan haksızlığın gid- 
erilmesi için öneriler olarak kabul edilmelidir. 

Adığe Cumhuriyeti'nin gerçekleşmesi için 
görüş belirten, canla başla çalışan, ilgili ve yet- 
kililere, bu konuda en büyük destek ve çabayı 
gösteren Adığey halkına şükranlarımı, en derin 
saygılarımı sunarım. 15 
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KABERDEY - BALKAR SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ 
DEVLETİNİN EGEMENLİK DEKLARASYONU # 

Kaberdey - Balkar Özerk Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti Yüksek Sovyelti: 

- Kaberdey - Balkar Halkının isteklerini 
gözönünde tutarak, 

- Kaberdey - Balkar Devleli, yaşamına 
ilişkin olarak tarih önünde taşıdığı sorumlu- 
luğun bilinci içinde egemenliğini ilan eder: 
Buna göre arlık Kaberdey - Balkar toprak- 
larının tümünde, ortaksız ve parçalanmaz 
biçimde tek üslün iklidar Kaberdey - Balkar 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeli iktidarıdır. 

Başka ülkelerle ilişki kurma ve işbirliği 
yapma özgürlüklerine de sahip olarak, 
RSFSC.,. ve SSCB. ile birlikte Demokratik Hu- 
kuk Devleti kurma amacında olduğunu beyan 
eder. 

- K - 

KABERDEY - BALKAR HALKLARI 

KENDİ SORUNLARINI 
KENDİLERİ ÇÖZERLER 

Kaberdey - Balkar Sovyet Sosyalist Cum- 
huriyelti, 
birleşmiş halkların çıkarlarını ve haklarını 
korumak üzere uluşturulmuş egemen bir dev- 
lettir. 

KBSSC. egemen bir devlet olarak; ülke 
içinde eşit hak ve özgürlüklere sahip özneler 

olan Kaberdey ve Balkar halklarının kendi ka- 
rarlarını kendilerinin özgürce alarak yaşam- 
larını sürdürme ve özgürlüklerini-geliştirme' 
temeli üzerinde gelişip yükselecektir. 

Cumhuriyeti oluşturan egemen halklar 
olan Kaberdeyler ve Balkarlar, kendi özgür is- 
temleri çerçevesinde; ayrı ayrı yaşama, Cum- 
huriyetten tümüyle ayrılma ve tamamen 
bağımsız devletlerini kurma hak ve özgür- 
lüğüne sahiptirler. * 

KBSSC. kendi istemiyle yaptığı anlaşmalar 
çerçevesinde yenilenmiş RSFSC.'ne katılır, 
diğer cumhuriyetler gibi, RSFSC.'nin de 
SSCB.'nin de eşit haklı tüzel kişisidir. 

KBSSC. Kaberdeylerin ve Balkarların ulu- 
sal devlet örgütlenmelerini lilizlikle muhafaza 
eder. Politik Partilerin, toplumsal örgütlerin, 
başka grupların, kişi ve kuruluşların Kaber- 
deylerin ve Balkarların ulusal devletlerini güç 
ve baskı ile değiştirmeye yönelik her türlü 
çaba ve eylemleri yasadışıdır. 

— TI -— 

HALKIN EGEMENLİĞİ 

Etnik kökenleri ne olursa olsun, Cumhu- 

riyet sınırları içerisinde yaşayan herkes 
KBSSC, vatandaşıdır. 

kendi ülkesinde tarihsel olarak . 

Cumhuriyet. içerisinde iktidarın yegane 
kaynağı, sadrece KBSSC., vatandaşlarının ira- 
desidir. 

KBSSC. vatandaşları egemenlik haklarını, 
tam olarak, Cumhuriyet Anayasası ile KBSSC. 
Yüksek Sovyeli'ne ve Yerel Sovyetleri'ne 
zeçliği halk vekilleri eliyle kullanırlar. 

Halk adına karar verme hakkına sahip tek 
organ, sadece KBSSC, Yüksek Sovyeli'dir. 
Herhangi bir Politik Parti, toplumsal örgüt, 
başka bir grup veya kişi Kaberdey - Balkar 
halkının tümü adına söz hakkına sahip 
değildir. 

- ME - 

DEVLETİN EGEMENLİĞİ 
Kabardey - Balkar Sovyet Sosyalist Cum- 

huriyeti, Siyasal, Ekonomik ve Hukuksal hak 
ve özgürlüklerini korumak amacıyla ; 

- Kendi özgür istemiyle RSFSC.'ne veya 
SSCB.'ne bıraktığı konular dışında, egemenlik 
haklarını sosyal yaşamın her alanında tam 
olarak kullanır. 

- Genel düzenleme yetkisini RSFSC,. veya 
SSCB.'ne bıraktığı alanlar dışında, KBSSC. 
Anayasası v: yasaları cumhuriyet toprak- 
larında en üstündür. 

SSCB. ve RSFSC. yasalarından veya başka 
ülkelerle yaptıkları Antlaşmalardan KBSSC. '- 
nin egemenlik hak ve özgürlüklerine uygun 
olmayanlar, Cumhuriyet toprakları içinde 
geçersiz sayılır. 

Kaberdey, Balkar, Rus ve onlar gibi toplu 
olarak yaşayan benzer halk gruplarının 
SSC.lerinin Birliklerinde, RSFSC ve SSCB. or- 
ganlarında temsil edilmeleri, seçimlere ilişkin 
olarak iyileştirilen yeni yasalar. çerçevesinde 
halk vekillerinin seçilmesi koşulları KBSSC. 
taralından düzenlenir. 

KBSSC. Yüksek Sovyeti, çalışmalarını; eşit 
sayıda temsilcinin katılımlarıyla oluşturulan 
ve eşit hakka sahip iki meclise; Cumhuriyet 
Meclisi ve Halklar Meclisi'ne, dayalı olarak 
yürütür. 

Cumhuriyet, karar yetkisini RSFSC.'ne 
veya SSCB.'ne verdiği hususlarda, bunların 
gerçekleştirme koşullarını düzenleme süreç- 
lerine katılma yetkisine sahiptir. 

Cumhuriyet sınırları içinde Devlet egemen- 
liğinin geçerli kılınmasının, Anayasanın 
tanıdığı kişi hak ve özgürlüklerinin, 
KBSSC.'nde yaşayan halkların özgürlük- 
lerinin korunup gözelilmesinin denetlenmesi, 
ülkede yaşayan üç halkın; Kaberdey, Balkar 
ve Rus halklarının, eşit katılımıyla oluştu- 
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rulan KBSSC. Anayasa Komisyonu tarafından 
gerçekleştirilir. 

- IV - 

KABERDEY - BALKAR SOVYET SOSYALİST 
CUMHURIYETI VATANDAŞLIĞI 

Kaberdey - Balkar Sovyet Sosyalist Cum- 
huriyeli'nin kendine özgü vatandaşlık statüsü 
vardır. Kendi vatandaşlarının aynı zamanda 
sahip oldukları RSFSC, ve SSCB. vatandaşlığı 
haklarını da kabul eder. 

Kişilere KBSSC., Vatandaşlığını kazandırma 
ve kaybettirme hak ve yetkisi, Anayasanın va- 
tandaşlık hükümleri çerçevesinde KBSSC.'ne 
aitlir. , 

Tüm KBSSC. valandaşları, KBSSC,, 
RSFSC. ve SSCB. Anayasalarında, uluslarası 
hukuk metinlerinde açıklanan hak ve 
özgürlüklere sahiptirler. 

KBSSC., kökenlerine, sosyal statülerine, 
servetlerine, ırk ve milliyetlerine, cinsiyetle- 
rine, öğrenimlerine, dillerine, siyasal ve dinsel 
eğilim ve yaklaşımlarına, işlerine, yaşadıkları 
yerlere ve başka özelliklerine bakılmaksızın, 

vatandaşlarının tümünün yasa önünde 

eşitliğini kabul eder ve düzenler. 

KBSSC, muhaceretle ilgili konuları kendisi 
düzenler. 

KBSSC., ülke insanlarından çeşitli neden- 
lerle başka yerlerde yaşayanların işlerini titiz- 
likle takip eder, başka ülkelerde yaşayan 
yurttaşlarımızın yurtlarına dönmelerine 
ilişkin sorunları, KBSSC., RSFSC., SSCB. 
mevzuatları ve uluslararası hukuk metinleri 
çerçevesinde çözümler. (Yoldaş NALO ve BU- 
DAYEV'in önerdiği varyant:"...tarihsel ülke-. 
lerine dönmelerine ilişkin hususlarda kendisi 

karar verir." ibaresinin eklenmesine 
ilişkindir.) 

KBSSC., başka hiç kimsenin karışma 
hakkı olmaksızın, kendi ulusal ülkesindeki 
yönetim biçimini belirleme, RSFSC.'nden veya 
SSCB.'nden ayrılma hak ve özgürlüğüne sa- 
hiptir. 

RSFSC., SSC.leri Birliklerinden ayrılırsa, 
KBSSC.'nin SSC, Birliklerinde kalmasına veya 
ayrılmasına ilişkin hususlarda karar verme 
hak ve yetkisi kendisine aittir. Aynı şekilde 
kendi devlet hukuk'sistemini belirleme ve 
düzenleme yetkisi de yine kendisinindir. 

- V - 

ÜLKE TOPRAKLARINA EGEMENLİK 

Kaberdey - Balkar Sovyet Sosyalist Cum- 
huriyeli, kendi topraklarının tümü üzerinde 
kendisi egemendir. 

KBSSC., ülkesinin yönetim biçimine ve 
ulusal bütünlüğüne ilişkin düzenlemeleri 
kendisi yapar. 

KBSSC. topraklarına hiçbir başka gücün 
müdahale hakkı yoktur, kendi rızası dışında . 
bu topraklarda herhangi bir takas veya başka 
birinin yararlanma hakkının tesisi sözkonusu 
olamaz. Tarımsal ve ekolojik açılardan zararlı 
olabilecek hiçbir tesis, ülke halkının rızası Ol- 
madıkça kurulamaz. 

Balkar Halkının egemenlik ve özgürlük 
haklarının tam olarak yeniden kurulması 
konusuna büyük bir politik anlam ve önem 
vererek, Cumhuriyet'in Yüksek Sovyeti, Bal- 
kar Halkının 1944 yılı Mart'ındaki ulusal 
sınırlarının yeniden tesis edilmesi işini 
gözardı edilmeden çözülmesi gereken bir Sso- 
run sayar. 

KBSSC., Rusya Federasyonu ve SSCB.'nin 
öteki üyeleri arasında oluşabilecek ülkesel 
anlaşmazlıklar, KBSSC., RSFSC, ve SSCB. 
arasındaki anlaşmalar ve ortak mevzuatları 
çerçevesinde çözülecektir. 

- V - 

EKONOMİK ÖZGÜRLÜKLER 

Kabardey - Balkar Sovyet Sosyalist Cum- 
huriyeti, ekonomik statüsünü kendisi belirler 
ve bunu kendi çıkardığı yasalarla düzenler ve 
pekiştirir. 

KBSSC. halkı, ulusal zenginliklerini 
değerlendirme ve onlar üzerinde her türlü ta- 
sarrulta bulunma hak ve özgürlüklerine sa- 
hipüir. 

KBSSC. sınırları içindeki toprak, yeraltı 
zenginlikleri, hava, sular, öteki doğal zengin- 
likler ve her türlü ekonomik kaynaklar ile 
ülkedeki ekonomik, bilimsel, teknolojik vb. 
tüm olanak ve potansiyeller, Kaberdey - Bal- 
kar Halkının mülküdür. Bütün bunlar Cumr- 
huriyetin egemenliğinin maddi temelini 
oluşturur ve hepsini halkının yaşamsal ve 
manevi huzur ve refahı için değerlendirir. 

KBSSC., bütün bunları kendisi için 
değerlendirme koşullarını ve bunlardan 
RSFSC. veya SSCB. taralından kullanılması 
sözkonusu olanlar varsa, bunların kullanılma 
koşullarını da onlarla yapacağı anlaşmalar 
çerçevesinde düzenler. 

KBSSC. tüm SSCB. ile RSFSC.'nde Cum- 
huriyet halkının katkılarıyla üretilmiş değerler 
üzerinde de hak sahibidir. 

KBSSC. kendi devlet bütçesini kendi 
hazırlar. 

Kabardey - Balkar ülkesindeki tüm 
girişimler, işyerleri, kurum ve kuruluşlar, 
diğer tüm üretim birimleri, toprağı, diğer 
doğal kaynakları ve insan emeğini 
değerlendirmeleri nedeniyle bedel öderler ve 
yerel bütçelere vergi verirler. 

Başka ülkeler, o ülkelerin yurttaşları, ulus- 
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lararası kuruluşlar, KBSSC. sınırları içinde ve 
yasaları çerçevesinde ülkenin doğal zenginlik- 
lerini ve insan emeğini değerlendirmek üzere, 
çeşitli girişimler, işyerleri, organizasyonlar ve 
benzeri başka tesisler açabilirler. 

KBSSC., her türlü değer varlığının korun- 
ması için gerekli önlemleri alır. 

- YI - 

EKOLOJİK GÜVENLİK 

Kaberdey - Balkar Sovyet Sosyalist Cumr- 
huriyeli sınırları içinde doğanın korunma ve 
doğal kaynakların değerlendirilme biçim ve 
koşullarını kendisi belirler. KBSSC., ekolojiyi 
tehlikeye düşürebilecek her türlü girişim, or- 
ganizasyon ve sair tesislerin kurulmasını, ku- 
rulmuş olanların işletmeye açılmasını ve 
işletilmekte olanların da çalışmalarını durdu- 
rabilir. 

KBSSC., halkının ekolojik ve genetik 
güvenliğini, gelecek kuşaklarını korur. 

KBSSC., endüsiriyel girişimlere, halk 

üretim örgütlenmelerine, cumhuriyete ve 
halkına verdikleri zararları ve kayıpları 

- ödetme hakkına sahiptir. 

- VE - 
KÜLTÜREL GELİŞME 

Kaberdey - Balkar Sovyet Sosyalist Cum- 
huriyeti, Kabardey ve Balkar halklarının ve 
tüm cumhuriyet vatandaşlarının kültürel ve 
manevi gelişimi konusunda da egemendir. 

KBSSC., Kaberdey ve Balkar halklarının 
ulusal kültürlerinin yenileştirilip geliştiril- 
mesi, onların tarihte bilinir olmaları, 
törelerinin, ulusal, etnogralik durumlarının 
korunması, Kaberdeyce ve Balkarca dillerinin 
eşit özgürlük hakkına sahip olarak yaşamın 
her alanında geçerli kılınmaları konularında 
gerekli düzenlemeleri yapar. 

KBSSC. ülkesinde yaşayan diğer tüm halk- 
lara kendi ulusal kültürlerini geliştirme ola- 
nağı verir. 

KBSSC., cumhuriyet sınırları dışında 
başka yerlerde yaşayan Kaberdeylere ve Bal- 

. karlara, ulusal kültürleri, manevi değerleri ve 
dilleri bakımından isteklerini karşılama ko- 
nusunda yardımcı olur. 

KBSSC. topraklarında Adığece, Balkarca ve 
Rusca devlet dili olarak kabul edilir. (İkinci 
bir varyant: Devlet Dili olarak Adığece ve Bal- 
karca kabul edilir, Rusca ise halkların iletişim 
dili olarak bırakılır.) 

KBSSC., Kaberdey ve Balkar halkı için ulu- 
sal, kültürel, tarihsel anlam ve değeri olup da 
KBSSC. topraklarında bulunmayan değerleri 
geri getirme hakkına sahiptir. 

- IX - 

DIŞ GÜVENLİK 

Kabardey - Balkar Sovyet Sosyalist Cum- 
huriyeti, herkesin kabul eitiği uluslararası 
hukuku desteklediğini, RSFSC., SSCB. ve 
tüm dünya ülkelerinin halklarıyla barış içinde 
yaşamaya hazır olduğunu, halklar, cumhuri- 
yetler, uluslar arasında anlaşmazlıkların 
oluşmaması için kendi üzerine düşen 
görevleri yerine getireceğini ve bu süreçler 
içinde de Kabardey ve Balkar halklarının ya- 
rarlarını gözardı etmeyeceğini beyan ve ifade 
eder. 

Diş ülkelerden herhangi bir tehlike gel- 
memesine ilişkin tüm görevleri, KBSSC, 
Yüksek Sovyeli SSCB.'ne ve RSFSC.'ne ve on- 
ların ilgili organlarına bırakır. 

KBSSC. yurttaşları halklar arasında ortaya 
çıkabilecek kavgalarda, bölgelerarası sürtüş- 
melerde ve baski girişimlerinde yer alamazlar. 
(İkinci varyant; bu fıkranın tamamen kaldı- 
rılmasını öneriyor.) 

- X - 

DIŞ İLİŞKİLER 

Kabardey - Balkar Sovyet Sosyalist Cum- 
huriyeti, uluslararası hukukun bir kişisi ola- 
rak, diğer ülkelerle ilişki kurar, onlarla 
anlaşmalar yapar, uluslararası organizasyon- 
ların faaliyetlerine katılır, politik ekonomik, 
ekolojik, bilimsel, kültürel, sportif alanlarda 
Cumhuriyet halkının hak ve çıkarlarını korur. 

KBSSC. evrensel insanlık değerlerini 
sınıfsal çıkarların; herkesin benimsediği ulus- 
lararası hukuk normlarını, ülkenin iç hukuk 
normlarının üstünde tutar. 

KBSSC.'nin kendine özgü egemen ülke 
değer ve simgeleri; vatandaşlık statüsü, devlet 
mührü, devlet bayrağı, (Adığece, Balkarca, 
Rusca dillerinde) ulusal marşı ve Başkenti 
vardır. 

* © X 

. Bu deklarasyon, hazırlanacak Kabardey - 
Balkar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yeni 
Anayasasının temelidir. RSFSC, ile SSCB.'ne 
katılmaya ilişkin devlet anlaşmasının daya- 
nağı olacak mevzualın geliştirilmesinin de 
temeli olmaktadır. 

  

* Bu egemenlik bildirge taslağı, 1991 Ocak ayı 
içerisinde, Kabardey - Balkar Parlamentosunda 
görüşülüp kesinleştirilmek üzere hazırlanmış olup, 
Lenin ĞHOGU Gazetesinin 5 Eylül 1990 tarihli 
nüshasından HUWAJ F. tarafından çevrilmiştir. 
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, ABHAZYA CUMHURİYETİ BAŞKENTİ SOHUM 
iLE ADAPAZARI KENTİ “KARDEŞ KENTİ" OLDULAR 

Abhazya'da, bağımsızlık ve egemenlik kararından önce gerçekleştirilen bir başka sevindirici olay da 
Abhazya Cumhuruyeti Başkenti SOXHUM ( AKHUA)J ile ADAPAZARI belediyelerinin biribirlerini "kardeş 
kent" fan etmeleri olmuştur. Bir dışa açılma örneği olarak değerlendirilmesi gereken bu güzel olguyu 
gerçesleştiren anlaşmayı aşağıda sunarken, diğer Kuzey Kafkasya Yönetimlerinin de bu çağdaş uygu- 
amadan yararlanma yolları aramalarını ve başarmalarını dileriz. 

j ağ 

  

  

Sohumi (5S5CB) ve Adapazarı (Türkiye) şehirleri arasındaki dostluk 
bağlantısı; 

Her iki şehrin isteği üzerine oluşturulan bu dostluk anlaşmasının 
Türkiye ve sovyetler BirliğiV'ne de büyük katkısı olacaktır. 

Taraf olan şehirlerin yöneticilerinin yaptığı bu anlaşma ve ileride 
yapılacak olan diğer anlaşmaların Dünya Barışına da büyük katkısı ola- 
caktır. 

İki halkın biribirlerini anlamalarını sağlayacak olan bu anlaşmayı 
gerçekleştirecek olanlar her iki şehrin Belediye Başkanları ve Meclis 
üyeleridir. 

Adapazarı ve Sohumi ve şehirlerinin başkanları, halk meclisleri ve 
elçilikleri tarafından imzalanacak olan bu anlaşmada belirtilen hususlar: 

Bundan böyle delegelerin gidiş - gelişleri, her iki belediye arasında 
kültürel, turistik, ticari, bilgi alış-verişleri, gençlik grupları, öğrenci 
“çocukların, teknik ve öğretim üyelerin, tıp alanında ve mühendislikteki 
yetkili kişilerin, folklor ekiplerinin, şarkı gruplarının, sporcular ve amatör 
etkinliklerin gelip gitmelerinin, birbirleriyle bilgi alış-verişinde bulunma- 
larını her türlü teknik ve sosyal alanda gerekli olan hususları birbirlerine 
bildirmeleri sosyal etkinlikler çerçevesinde her iki şehre gelip gidecek olan 
insanların barınacakları, sosyal etkinliklerden yararlanacakları yerlerin 
inşasının belirlenmesini ve rahat seyahat edebilmeleri için gerekli 
bürokratik engellerin kaldırılmasını imza altına almaktadırlar. 

Bu anlaşma ebedidir. Ve bundan sonraki görüşme ve anlaşmaları da 
kapsayacaktır. 

2 Haziran 1990 tarihinde SSCB. Abhazya Sohumi Kenti'nde Rusça 
imza altına alınmış olup, 12 Eylül 1990 tarihinde de Türkiye'nin Adapa- 
zarı Vilayeti'nde Türkçe olarak imza altına alınmıştır. 

| Ünal OZAN John GUBAZ 
Adapazarı Belediye Başkanı Ansıx ŞATUGOVİÇ 

Sohumi Belediye Başkanı 
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SOHUM BELEDİYESİ YETKİLİLERİ, 
o a 5 

KARDEŞ KENT ADAPAZARI BELEDİYEŞİ'NİN 
KONUGU OLARAK TURKİYE'DEYDİLER 
Sohum ve Adapazarı Belediyelelerinin kardeş kent 

olmaları nedeniyle bir süre önce Adapazarı'ndan bir 
grup hemşehrimiz, Abhazya Cumhuriyeti'ni ziyaret 
etmişti. Bu kez de Sohum Belediyesinden 40 kişilik 
bir grup Abhaz kardeşimiz, bu çerçevede iade-i ziy- 
aret amacıyla Türkiye'ye geldi. 

Adapazarı yöresi başta olmak üzere Türkiye'nin 
çeşitli yerlerini ziyaret eden Abhaz kardeşlerimiz An- 
kara'da da bir süre kaldılar. i 

Abhazya Cumhuriyeti Halk Dayanışma Örgütü 
AYDGILARA Genel Sekreteri ile Sohum Belediye 
Başkanının da bulunduğu grup, Ankara'da Kuzey 
Kafkasya Kültür Derneği yöneticileri tarafından 
karşılandı. Dernek Başkanı Aslan Arı, akşam 
yemeğinden önce yaptığı konuşmada, kendile rine 
"Hoşgeldiniz" derken, Çerkes genel adıyla tanınan 
Kuzey Kafkasyalıların ulusal-kültürel sorunlarını 

- özetledi. Dünyadaki yumuşama ve demokratik leşme 
hareketleri çerçevesinde Türkiye ile Sovyetler Birliği 
arasındaki iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin 
gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirerek, 
son zamanlarda karşılıklı ziyaretlerin sıklaşmasının 
uzun yıllar ayrı kalmış akraba ve soydaşların, 
parçalanmış ailelerin yeniden buluşup görüşmeleri, 
tarihsel ulusal-kültürel sorunlarına kalıcı ve gerçekçi 
ortak çözümler aramaları bakımından büyük yararı 
ve önemi bulunduğunu vurguladı. 

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı 
Aslan Arı konuşmasında; konuklara Ankara Kuzey 
Kafkasya Kültür Derneği, şahsı ve mesai arkadaşları 
adına "Hoşgeldiniz" dedikten sonra", Anayurdumu- 
zun havasını ve kokusunu buraya getiren sizleri, An- 
kara'da misafir etmekten ve tanımaktan büyük kıvanç 
duyduk." dedi. Aslan Arı, bu tanışmaya ve 
görüşmeye vesile olduğu için "Adapazarı Belediye: 
sine ve bu kardeş kent ilişkisini düşünen 
erçekleştiren herkese" teşekkür ederek sürdürdüğü 

Konuşmasında şunları söyledi: 
"Değerli kardeşlerim, sizlere kardeşçe kucak açan 

bizleri, sizler çok iyi tanıyorsunuz. Şinkuba'nın "Son 
Ubıh" eserinde de biz Anayurt dışındaki Çerkesler 
hakkında yeterli bilgiler var. | 

Ama ben yine de çok öz olarak kendimizi 
tanıtmak isterim. 

Bizler, 126 yıl evvel Çar emriyle Anayurdumuz- 
dan çıkarılan Çerkeslerin torunlarıyız. Onca yıl ekmek 
ve yaşam kavgası içinde olmamıza, ulusal-kültürel 
varlığımızı koruyup geliştirebilecek hak ve olanaklar- 
dan yoksun bulunmamıza rağmen, hala orijinimizi 
muhafaza ediyoruz. Düğünlerimizde sizinle aynı oy- 
unları oynuyor, aynı müziği çalıyor, aynı töreleri pay- 
laşıyoruz. Sizlerin başka başka ülkelerde doğan 
kardeşleriniziz. 

Bu kardeşlik duygusuyladır ki, Gürcülerle 
aranızda (okavga çıkınca, Türkiye'nin dört bir 
yanından, "onlara nasıl yardım edelim, ne tür bir ey- 

İemle onlara destek olalım 2" diye bize müracaat 
edenler oldu. Onlara "Abhazlar bizim kordeşimizse 
Gürcüler de omcazademizdirler. Onlar mutlaka 
hakça bir çözüm bulacaklardır, telaşlanmayın ve sa- 
kin olun" dedik. 

Bu meyanda Sovyetler Birliği'nin Ankara 
Büyükelçisi Sayın Çernişev'den randevu alıp ona ve 
elçilik mensuplarına; Türkiye'deki tüm Çerkeslerin Ab- 
hazya olaylarından büyük tedirginlik ve üzüntü duy- 
duğunu bildirip soruna barıçşı ve adaletli bir çözüm 
bulunmasını istedik. 

1989 21 Ekim'inde Ankara'da Sürgün'ün 125.yılı 
Kültür Haftasına, Abhazya'daki karışıklıklar nedeniyle 
katılamamış olmanıza rağmen birbirimizin acısını ve 
sevincini gönülden paylaştığımızı çok iyi biliyoruz. 
Nitekim bunu Nalçık'ta da çok açık olarak gözledik. 
Nalçık Halk Derneği'nin bir toplantısında Abhaz- 
ya'dan gelen bir genç konuşma yaptı. Dernekteki tüm 
Adiğeler, uzun alkışlarıyla bu gencin şahsında Ab- 
hazya'yı desteklediklerini gösterdiler. 

Değerli Konuklar, 
Döndüğünüzde, Anayurdumuzun insanlarına, 

dağlarına, ormanlarına bizlerin saygı, sevgi ve se- 
lamlarını ulaştırmanızı rica ediyor, sizlere sağlık, mut- 
luluk ve hayırlı yolculuklar diliyorum." 

g # # 

"RODİNA”" TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE'DEYDİ 
Sovyetler Birliği'nde merkezi olarak oluşturulan, 

Anayurt — ile Yurt Dışındaki Soydaşlar Arasında 
Kültürel ilişkiler Kurma Kurumu (Rodina Kurumu) tem: 
silcileri, on günlük bir turistik ve kültürel inceleme ge- 
zisi düzenleyerek Türkiye'ye geldiler. Pamukkale, 
İzmir, Bursa, İstanbul gibi tarihi ve turistik yerleri ziya 
ret eden konuklar, gezilerine, uçakla geldikleri Anka- 
ra'dan başladılar. 

Rodina Kurumu Moskova Merkez Genel Sekrete- 
ri Yevgeni Nikolayeviç Kuliyev başkanlığındaki konuk 
kafile, Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği ta- 
rafından o15 kişilik bir grupla havaalanında 
karşılanarak kendilerine "hoşgeldiniz" denildi. Ka- 
bardey , Balkar, Çeçen-İnguş ve Dağıstan Rodina 
Şube temsilcileri yanında Özbekistan, Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan, Tacikistan, Nogay ve Tatar 
temsilcilerin de yer aldığı konuk kafile onuruna , An- 
kara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği tarafından bir 
akşam yemeği verildi. Adığey Özerk Bölgesi'nden 
özel konuk olarak Ankara'da bulunan 
Prof.Dr.NEŞŞUTLAŞE Amin ile Ürdün'den gelip Anay- 
urt Kuzey Kafkasya'ya giderken tesadüf eden Kemal 
JALOUGUA ile arkadaşı Adil bey'in de katıldığı ye- 
mekte yapılan çeşitli konuşmalar, söylenen sarkılar ve 
oynanan oyunlar, Gorbaçov'un Perestroika ve Glast- 
nost politikalarının tüm dünya genelinde açtığı dost- 
luk ve barış sürecinin sunduğu somut mutluluk 

örnekleriydi. | 
Kuzey Kafkasya geleneklerine uygun olarak 

gerçekleştirilen yemek, Dernek Başkanı Aslan Arı'nın 
yaptığı bir konuşmayla başlatıldı. Başkan Aslan 
Arı'nın konuşması özetle şöyleydi: 
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"Değerli Konuklar, Sovyetler Birliği'ndeki Rodina 
Kurumu Merkez ve Şubelerinin değerli temsilcileri, 

Sizlere, sizden evvel aramıza katılan değerli ko- 
nuklarımız, derneğimiz ve şahsım adına "Hoşgeldiniz 
1“ diyorum. 

1989'da Grozni'de bulunduğumuz günlerde 
böyle bir yemekte Mecit İsayev, Sovyetler Birliği'ni 
şöyle taniimıştı: 

"Biz Sovyet halkları çeşitli çiçeklerden oluşan bir 
buket gibiyiz." Ve biz; Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği Ankara'da, bu "buket çiçek"in siz değerli 

. temsilcilerini ağırlamaktan kıvanç duyuyoruz. 
Türkiye ve Orta-Doğu ülkelerinde "Çerkes" olarak 

tanınan biz Kuzey Kafkasyalılara, çoğunluğu 
Türkiye'de olmak üzere Suriye, Ürdün, İsrail, Mısır 
gibi ülkelerde, Avrupa ve Amerika'da çokça raslaya 

ilirsiniz. 
Biz kimiz ? Nasıl buralara gelmişiz ? Çok öz ve 

kısa olarak bundan sözetmek istiyorum. 
1864 yılında Çar emriyle Anayurdumuzdan ko- 

parıldık. Bu isteğimiz dışındaki ayrılış, Kuzey-Batı 
Kafkasya'da © 95'lere kadar ulaşmıştır. 

Hiçbir ulus toplu olarak, binlerce yıl yaşadığı 
Anayurdundan isteyerek ayrılmaz. Hele hele 
K.Kafkasya gibi dünya cenneti bir ülkeyi kimse terket- 
mek istemez. 

Sürgün olayının yaşandığı yıllardaki o trajik olay- 
ları anlatarak bu yemeğin tadını bozmak istemiyo- 
rum. 

Kültürümüzü; dilimizi, folklorumuzu, müziğimizi, 
daha doğrusu etnik kimliğimizi yaşatmak ve canlı tut- 
mak için K.Kafkasya Kültür Derneklerini kurduk. Hal- 
en Türkiye'de 25, Almanya'da 8, Hollanda'da 1, 
Ürdün'de 7, Amerika, İsrail ve Suriye'de ikişer 
derneğimiz bulunmaktadır. 

Bütün bu derneklerimizde; doğup büyüdüğümüz 
ülkelerimizi seven insanlar yetişiyor. Ancak, yılların 
kültür mirasını taşıyan ve yaşatan ata yadigarı Anav- 
.atanımızı hiçbir zaman unutmuyor, vatan toprak- 
larına duyduğumuz sevgiyle orijinimizi koruma ve 
yaşatma gayreti içinde bulunuyoruz. | 

Geçmişte. yaşanan olaylardan dolayı kin v.b. 
olumsuz duygular beslemeyi, yanlış ve yararsız bu- 
İuyoruz. Barışı, dostluğu, insan sevgisini taşıyan 
gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. 

Gorbaçov'u, dünyayı soğuk savaştan ve nükleer 
- savaş tehlikesinden uzaklaştırdığı için seviyoruz. Bir 

ün o değerli insanın biz Çerkeslerin,tarihsel hatalar- 
ia elinden alınmış bulunan O haklarını da iade 
edeceğine inanıyoruz. 

Çeşitli nedenlerle Anayurtlarından kopan Sovyet- 
ler Birliği insanlarının, kültürel sorunlarını ve onlardan 
arzu edenlerin geri dönmelerine yardımcı olmayı 
örev edinen Rodina Kurumunu, bu güzel amacından 

dolayı seviyoruz ve bu uğurda görev yapan sizleri 
de, güzel amaçlar için çalışan iyi insanlar olarak 
görüyor, saygı ve sempati besliyoruz 

20. yüzyılda; insanın ve insan haklarının en fazla 
sözkonusu olduğu ve yüceltildiği günlerde yaşıyoruz. 

Biz Çerkesler yaralı bir toplumuz. Nasıl yaralı ol- 

mayalım 2 Halkının büyük çoğunluğu dünyaya 
dağıtılmış, birbirinden kopuk yaşamaya mecbur edil 
miş bir halk nasıl mutlu olabilir ? 

Siz Rodina'ların saygıdeğer temsilcileri, değerli 
yazar ve sanatçılar, başta kafile başkanınız sayın 
Yevgeni Nikolayeviç Kuliyev olme”. üzere hepinizden, 
Anayurt dışında yaşayan Çerkeslerin haklarının iade- 
si için çaba göstermenizi bekliyor, bu duygu ve 
düşüncelerle hepinize sağlık ve mutluluk dileklerimle 
saygılar sunuyorum. 

w Lİ # 

ÜNLÜ ADIĞE NARTOLOG'U 
a7 

HADEGHAL'E ASKER 
e 9 4 

DERNEGİMİZDE KONFERANS VERDİ. 

20 Ekim 1990 günü Derneğimizi ziyaret eden 
ünlü Adığe Nartolog'u HATEĞHAL'E Asker, Mitoloji 
ve Nartlar konulu bir konferans verdi. Kalabalık bir 
dinleyici kitlesinin dört saate yakın bir süre dikkat ve 
ilgi İe izlediği konferansı sunarken Dernek 

Başkanımız Aslan Arı şunları söyledi: 
Değerli Hemşehrilerim, 
Derneğimizde bugüne kadar pek çok konferans 

verildi. Konuşmacısı Anayurttan olan konferans ise, 
bugünkü ile ikincisi oluyor. İlk konferansı bir süre 
önce Prof. NEŞŞUTLAŞE Amin'den dinlemiştik. Konu- 
su "Bugünkü Kafkasya'da Eğitim ( Sistemi ve 
Yönetimi" idi. 

Bugünkü konferans ise, Nart Efsaneleri üzerine 
çalışmaları ile ün yapan değerli araştırmacı, bilima- 
damı Sayın HADEĞHAL'E Asker tarafından verilecek. 

1975 yılında Konya'da bir Kafkas gecesi 
düzenlenmişti. O gece bir bilgi yarışması da 
yapılmıştı. Jüri üyelerinden biri de bendim. Sorular- 
dan biri; "Nart efsanelerini derleyip 7 ciltlik kitap ha- 
linde yayınlayan Çerkes Büyüğü kimdir 2" 
biçiminideydi. 

Ben bu sorunun cevabının verilebileceğine pek ih- 
timal vermemiştim. Ama, o sorunun Konya gibi der- 
neksel faaliyetlerin pek gelişmediği bir yerde doğru 
olarak cevaplandırıldığını gördüm. 

Bu da gösteriyor kı, halk için çalışan insanları to- 
plumlar kalplerine yazıyorlar. 

Ayrıca geçen yıl Adığey'i gezerken, köylerdeki 
müzelerde, Çerkes büyüklerinin tanıtıldığı panolarda, 
HADEĞHATL'E' nin de adını, resmini ve eserlerini 
görüyorduk. 

Adığey'de onunla beraberliğimiz esnasında onda 
gördüğüm şu özellik dikkatimi çekmişti: Halkı ve 
ülkesi için doyuma ulaşıncaya kadar çalışmış bir in- 
sanın olgunluğuyla, toplumundan çıkan başarılı in- 
sanları seyrederken onlarla gurur duyduğunu her ha- 
liyle gösteriyordu. Oyun oynayan bir gencin güzel 
figürlerini gördüğünde mutluluktan dudakları ka- 
panmuyordu. Güzel şarkı söyleyen, güzel konuşan her 

ir genci büyük bir hayranlıkla, iftiharla seyrediyor, 
onların başarılı çıkışlarıyla toplumunun ileri gi- 
deceğini söylüyordu. 

Adiğey'in uluslararası alanda da tanınan bu 
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değerli bilim ve kültür adamını size tanıtmaktan ve 
takdim etmekten sevinç duyuyor ve sözü O'na 
bırakıyorum. 

HADEĞHAL'E Asker önce Nart Efsaneleri ile ilgili 
olarak tanıtıcı genel bilgiler verdi. Daha sonra yine 
eksen mitoloji ve nartlar olmak üzere çeşitli kültürel 
konularda, dinleyicilerin sorularını yanıtladı. Esprili 
konuşmalarıyla dinleyicileri sıkmadan, soruları 
yanıtlayan HADEĞHAL'E Asker'in konferansı ve 
söyleşisi yaklaşık üç saat sürdü. 

Sonunda Dernek Başkanımız aslan Arı, üç saat 
boyunca ayakta kalan konuşmacıyı daha fazla yor- 
mamak için söz alarak şu konuşmayı yaptı ve konfe- 
ransı sona erdirdi. , 

Değerli Hemşehrilerim, Sayın konuşmacımız 
HADEĞHAL'E Asker, yaşı dolayısıyla kendisinden 
beklenmeyecek bir performans göstererek, kendisin- 
den beklendiği şekilde o doyurucu aydınlatıcı bilgiler 
verdi. Biz onun kişiliğini değereni bildiğimiz için 
1989'daki Kültür haftasına da katılmasını istemiştik. 
Daha büyük salonda daha çok insana hitabetmesini 
istemiştik. Dileğim o ki, HADEĞHAL'E Asker, bir 
başka gelişinde, kendi binamız; Kafkas Kültür Sitemiz 
bitmiş olur da, oradaki kendi geniş salonumuzda bir- 
kaç gün süre ile seminerler versin. 

HADEĞHAL'E Asker konuşmasında sıksık Labe 
ırmağından sözetti. Kendi köyünün; Hatikhuaye'nin 
hemen yanından akan Labe'den sözedince, orada 
geçirdiğimiz yarım günü anımsadım. Irmağın 
ıyısında bizim için bir koyun kurban etmişti. Etleri 

pişiren, sofrayı düzenleyen, bir genç kız şevki ve 
canlılığıyla bize layıkıyla evsahipliği. yapan 
saygıdeğer eşi Sara hanımefendiyi hatırladım. 
Sara'nın ölümünü akrabam HATGO Oktik'ten bir tel- 
efon konuşması sırasında duymuştum. Kendisinden 
hemen HADEĞHAL'E'ye gidip benim adıma 
başsağlığı dilemesini istemiştim. Başka bir telefon 
konuşmasında da Oktik, taziye görevini yerine getir- 
diğini bildirmişti. Ancak ben yine burada, 
Derneğimiz ve hepiniz adına, merhumeye rahmet ve 
kalan ailesine ve yakınlarına HADEĞHAL'E Asker'in 
şahsında taziyetlerimi bildirmek istiyorum, 

Değerli Hemşehrilerim, HADEGĞHAL'E'nin 
konuşmasında verdiği güzel bilgiler yanında getirdiği 
haberler de bizi ziyadesiyle sevindirdi. İzin verirseniz 
bu haberlerden not ettiğim birkaçını tekrarlamak istiy- 
orum. 

* Adığey Özerk Bölgesi'nin Cumhuriyet olması, 
hepimizi fevkalade mutlu etti, Haberin verildiği anda 
kopan sürekli alkıştan da ne kadar sevindiğimiz 
anlaşılmıştır. 

* Artık Sovyetlerde gerçeklerin rahatça 
yazılabildiği, Çar'ın yaptığı zulüm ve sürgün 
olayınıntiyatroda bile rahatça sergilendiğini 
sö ediler. Ayrıca Kafkas halklarına işgal sırasında 
zulmeden General Yermolov'un heykelinin de Laza- 
revsk'den kaldırıldığını ve Lazarevsk kentinin adının 
da değiştirilerek Şapsığhe adının verildiğini 
söylediler. 

* Anadil öğrenme mecburiyetinin getirildiğini ve 

bunun radyo ve gazetelerde teşvik edildiğini an- 
attılar. Keşke radyonun sesi buralardan da rahatça 
duyulabilse, 

* Anayurda kesin dönüş yapmak isteyenlerle ilgili 
olarak özel komiteler kurulduğunu, bunlardan birinde 
de kendisinin görev aldığını bildirdiler. 

Biz diyoruz ki bu tür komiteler tüm Kafkas Cumhu- 
riyetlerinde de kurulsun ve bir merkezden idare edi!- 
sin. Çünkü bütün Kafkas Halklarının evlatları 
dışarıdadır. Dolayısıyla hepsinin problemleri vardır. 
Birlikte bir merkezden idare edilirse daha etkili olur 
kanaatindeyiz. 

Her hal ü kârda, bize sahip çıkacak mercilerin or- 
taya çıktığını duymaktan memnun olduğumuzu vurgu- 
lamak istiyorum. 

Biraz da sorulan ve dile getirilen konulara dikkati- 
nizi çekmek istiyorum. 

- Dil ve ollabe birliği isteniyor, 
- Aynı dili konuşan farklı bölgelerde yaşyayan in- 

sanların bir tek Cumhuriyet (o yönetimi altında 
birleşmeleri isteniyor. “ 

- Abhazya'dan Dağıstan'a kadar tüm Kuzey Kaf- 
kasyalıların federal bir Cumhuriyet içerisinde 
birleşmeleri isteniyor. 

Geçen yıl orada bulunduğumuz sırada 
gözlemlediğimiz bir durumdan bahsetmeden 
geçemeyeceğim. Oradaki her küçük Cumuriyet kendi 
içine kapanık durumda, diğer Cumhuriyetlerle ne ti- 
cari, ne kültürel, ne de turistik anlamda biribirlerine 
gidip gelmeden kapalı bir yaşam sürüyorlar. 

Biz burada aynı kültürü paylaşan Adığeler, Ab- 
hazlar, Çeçenler, Asetin ve Dağıstanlılar el ele OMUZ 
omuza verip derneklerimizi, dolayısıyla da orijinimizi 
muhafaza etmeye çalışıyoruz. Birleştiğimiz zaman 
güçlü olabiliyoruz ve a akta kalabiliyoruz. 

Sizler de orada birleşmelisiniz. Bir güç olmalısınız 
ki dünyaya dağıtılan ve süratle asimile olen 
karde;lerinize el yzatabilesiniz. - 

Sayın HADEĞHAL'E İsrail'e gidiyor. Gittiğinde 
görecek ki, dünyaya dağılmış Yahudiler, güçlü bir 
elle taranarak taplanmışlardır, İsrail'e dönen Yahudi- 
İere birtakım imkanlar sağlanmıştır, ev verilmiş, iş ve- 

rilmiştir. | 
Sizden de İsrail örneğinde olduğu gibi, birleşip 

güçlenerek dünyanın dört bir yanına dağılmış 
ardeşlerinizin peşine düşmenizi, onları anayurt- 

larında toplamanın yollarını aramanızı bekliyoruz. 
Sayın HADEĞHATL'E, Sizin gibi bir kültür 

adamına, bizim Türkiye'de üretebildiğimiz kitap ve 
dergileri vermek istiyoruz. Yine onlardan bir paketi 
de İsrail'deki kardeşlerimize selam ve sevgilerimizle 
birlikte ulaştırmanızı diliyoruz. 

Bize değerli bilgiler verdiniz, sevinçli haberler ge- 
tirdiniz, umut ve güven verdiniz. Size yürekten 
teşekkür ediyoruz. Sağolun. 

Anayurda döndüğünüzde de buradaki insanların 
kalplerinde hep yaşattıkları anavatan sevgisini ora- 
dakilere sıcak sevgi ve selamlarımızla birlikte 
ulaştırmanızı bekliyoruz.Yolurnuz açık olsun, güle 
güle gidin. 
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HADEĞHAL'E Asker ile yapılan söyleşi, akşam 
yemeğinde ve gecenin geç saatlerinde İstanbul'a git- 
mek üzere otobüsün hareket etmesine kadar devam 
etti. 

ABHAZYA CUMHURİYETİ 
DEVLET HALK DANSLARI VE ŞARKILARI 

TOPLLUGU TÜRKİYE'DE 
Abhazya Cumhuriyeti, Devlet Halk Dansları Ve 

Şarkıları Topluluğu, 75 kişilik kadrosuyla, çeşitli ken- 
ilerde gösteriler yapmak üzere,14 Ekim 1990 günü 
Türkiye'ye geldi. İstanbul'daki Kafkas - Abhazya 
Kültür Derneği'nin girişimleri ile Türkiye'ye gelen top- 
luluk, 16 Ekim 1990'da Düzce'de başladığı 
gösterilerini, sırasıyla; Adapazarı, Eskişehir, İstanbul 
(üç gösteri), İzmit, Adana, Ankara ve Samsun'da ta- 
mamladıktan sonra, 30 Ekim 1990 günü Türkiye'den 
ayrılarak Anayurt Abhazya'ya döndü.Topluluk, 
gösteri yaptığı hemen her yerde, özellikle müzik 
programlarıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 

Gösteri vesilesiyle 27 Ekim 1990 günü Ankara'ya 
gelen Abhazya Halk Oyunları ve ŞarkılarıTopluluğu 
için, kafilenin kaldığı İç Kale Oteli salonlarında bir 
tanışma kokteyli düzenlendi. 

Kokteylin açılışında, Ankara - Kuzey Kafkasya 
Kültür Derneği Başkanı Aslan ARl'nın yaptığı 
konuşmayı aşağıda sunuyoruz: 

"Değerli Konuklar, 
Değerli Hemşehrilerim, 
Kafkasya'dan gelen Abhazya Devlet Halk Dan- 

sları ve Şarkıları Topluluğu'na, Ankara Kuzey Kafkas- 
ya Kültür Derneği ve burada bulunanlar adına 
"hoşgeldiniz" diyorum. 

Anayurdumuzun havasını, kokusunu buraya geti- 
ren sizleri, Ankara'da misafir etmekten, tanımaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. 

Sizlerle tanışmamıza, folklorunuzu seyredip 
şarkılarınızı dinlememize imkan verdiği için, Kafkas - 
Abhazya Kültür Derneği'ne teşekkür ediyorum. 

Değerli Kardeşlerim, 
Bizleri görmek için Kafkasya'dan kalkıp gelen siz- 

ler, ve sizlere kardesçe kucak açan buradaki 
kardeşleriniz; bizler, birbirimizi ve özlemlerimizi çok 
iyi tanıyoruz. Zira Abhazya'nın çocukları gibi diğer 
Çerkes boyları da dünyanın muhtelif ülkelerine 
dağılmış olmanın müşterek kaderini, hep birlikte 
yaşıyorlar. 

Buna rağmen, muhaceretteki 126 yıl boyunca, 
özvarlığımızı oluşturan kültürel değerlerimizi kaybet, 
memiş ve orijinimizi korumuş bulunuyoruz. İşte bu or- 
tak değerlerimiz nedeniyle, Kafkasya'daki Cumhuriy- 
etlerimizden herhangi birinin sevincine de, acısına da 
aynen katılıyor, içtenlikle paylaşıyoruz. 

Biz Kafkasya dışındakiler neden size bu kadar 
yakınız £ 

Düğünlerimizde sizlerle aynı oyunları oynuyoruz. 
Aynı müziği dinlemekten aynı zevki alıyoruz. Aynı 
yemekleri yapıyor, aynı töreleri paylaşıyoruz. Her za- 
man beraber olmaktan haz duyuyoruz. Evet, biz, 
aynı kökten geliyoruz. 

Bu kültürel, tarihsel ve duygusal yakınlığımızla, 

Dünya'da Çerkes genel adıyla tanınan; Abaza, 
Adığe, Çeçen, Asetin ve Dağıstanlılar olarak, sizleri 
sevgi ve coskuyla karşılıyor, bağrımıza basıyor, engin 
başarılar diliyoruz. 

Hepinize Ankara K.K.K.Derneği adına saygılar 
sunuyor, esenlikler diliyorum." 

Abhazya Halk Dansları ve Şarkıları Topluluğu ka- 
file başkanlığını da yapmakta olan Abhazya Cumhu- 
riyeti Kültür Bakanı AŞUBA Nugzar da cevabi 
konuşmasında, aynı duygu ve düşünceleri ay- 
laştıklarını belirterek, kendilerine gösterilen ie iye 
teşekkür etti. Özellikle; gerek bu olanağı sağladığı, 
gerekse,126 yıl öncesinde "biz Kafkasyalıların güç 
dönemlerimizde, siz kordeşlerimizi ülkelerine kabul 
edip lokmalarını paylaştıkları için Türk halkına ve 
devletine teşekkür ediyoruz" dedi. 

Abhazya Halk Dansları ve ŞarkılarıTopluluğu, 28 
Ekim 1990 günü, Ankara Atatürk Kapalı Spor Salo- 
nunda Ankaralılara mükemmel bir müzik ve folklor 
ziyafeti verdi. Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 
Başkanı Aslan ARI, gösteri programını seyircilere şu 
konuşmayla sundu: 

Sayın Konuklarımız, 
Değerli Hemşehrilerim) 
Abhazya Devlet Halk Dansları ve Halk Şarkıları 

topluluğunca, gösteriye sunulacak olan Abhazya 
Halk Dansları şölenine hoş geldiniz. 

Değerli Konuklar, 
Bu gece dinleyeceğiniz Kafkas Müziği ile izleye- 

ceğiniz Kafkas Halk Oyunlarının yaratıcısı ve gerçek 
sahibi olan ve dünyada Çerkes genel adıyla tanınan 
Kuzey ve Kuzey-Batı Kafkasyalılar hakkında, izninizle 
tanıtıcı birkaç söz söylemek isterim. 

Çerkesler, kendi Anayurtları olan K.Kafkasya'da, 
insanın varolduğu zamandan beri yaşaya- 
gelmişlerdir. Her halk gibi onlar da acı ve sevinçli 
dönemler geçirerek 1860'lı yıllara kadar 
özgürlüklerini koruyabilmişlerdir. © devrin en büyük 
imparatorluğuna karşı 300 yıla yakın bir süre 
ülkelirini ve kendilerini onurla savunmuşlarsa da, 
19.yüzyılın ikinci yarısında yenik düşmüşlerdir. 

İşgali müteakip, Çar'ın emriyle Anayurtlarından 
çıkarılan Çerkesler, Halife'nin ülkesine binbir güçlükle 
ulaşabilmişlerdir. 

Kuzey-Batı Kafkasya'da © 95'lere varan sürgün 
olayı, tarihte hemen hiçbir halkın karşılaşmadığı ka- 
dar çok ve benzersiz trajik olaylarla doludur. 

Bu sürgün esnasında sağ kalabilenler, ani bizle- 
rin dedeleri, Osmanlı Devletinin muhtelif bölgelerine 
yerleştirildiler. İmparatorluğun parçalanmasıyla , 
yerleştirildikleri yerlerde kurulan devletlerin vatan- 
daşları olarak kaldılar. 

Böylece Kafkasya dışındakiler, en çok Türkiye'de 
olmak üzere, Yugoslavya, Suriye, Ürdün, İsrail, Mısır, 
Irak gibi Orta-Doğu ülkelerinde ve buralardan 
göçetmiş olarak Amerika ve Avrupa ülkelerinde 
dağınık bir şekilde yaşamaktadırlar. 

Hemen her ülkede coğrafi bütünlükten yoksun, 
darmadağınık, birbirinden kopuk, kültürel varlıklarını 
koruma - geliştirme hak ve olanaklarından mahrum - 
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olarak, yaşam savaşımı içindeki Çerkeslerin, bunca 
yıl nasıl ayakta kalabildiklerine de kısaca göz atalım. 

Anayurita binlerce yıllık birikimin ürünü olarak 
olusturulan Kafkas Kültürü ve toplumsal yaşayışı, mu- 
hacerette geliştirilemedi ise de, halkın orijinini muha- 
faza etmesinde en büyük etmen oldu. 

Bu meyanda, Çerkes aydınları da boş durmadılar. 
Sürgün sonrasında , yerleşik duruma geçer geçmez, 
Osmanlı dilini öğrenip, bir de ekmeklerini temin ede- 
cek bir iş tutunca, özellikle, ülkede meşrutiyetle doğan 
demokratik ortamdan da yararlanarak, dernekler 
seklinde örgütlenip kendi öz ulusal-kültürel sorun- 
larına yönelmişlerdir. 

Istanbul'da 1908'lerde Çerkes Teavün Cemiyeti, 
Çerkesçe eğitim yapan bir ilkokul açmış, yayınladığı 
gazete ve Kitaplarlada .geniş kitlelere ulaşabilmiştir 
Bugün Türkiye'de 22, Ürdün'de 7, Almanya'da 8, 
Hollanda'da 1, İsrail, Amerika ve Suriye'de ikişer 
ayrı şehirde Dernekler kurarak kölürel, varlığımızı 
yaşatmaya çalışmaktayız. 

Değerli Konuklar, 
Çağımızda insan temel hak ve hürriyetlerinin ev- 

rensel ölçüde büyük önem taşıdığı malumunuzdur. 
Kültürümüzü korumanın, yaşatmanın bir insanlık 
görevi olduğu bilincindeki derneklerimiz, hep bu 
çabanın içinde olmuşlardır. Bu çabayı sürdürürken, 
doğduğumuz, yaşadığımız ülkelere de hep faydalı 
olmuşuzdur. 

Yakın zamana kadar Anayurtta kalan 
kardeşlerimizle hemen hiçbir iletişimimiz, temas im- 
kanımız yoktu. Gorbaçov'la başlayan barış ve de- 
mokratikleşme ortamı, bizlere karşılıklı yakın ilişki 
kurma, ziyaretlerde bulunmo, akrabalarımızla 
buluşma ve kültürel alış verişlerde bulunma imkanları 
sağlamıştır. 

Bugün seyredeceğiniz Abhazya Halk Dansları ve 
Şarkıları Topluluğu'nun gelişi de, Türk - Sovyet 
ilişkilerinin, dostça gelişmesi sayesinde mümkün ola- 
bilmiştir. 

Gönlümüz bu ilişkilerin olumlu yönde daha da 
gelişerek, kültür ve sosyal güvenlik anlaşmalarının 

  

  

  
yapılmasından ve iki ülke arasındaki vizelerin 
kaldırılmasından yanadır. 

Ayrıca ve özellikle belirtmek isterim ki; biz muhac- 
aretteki tüm Kuzey Kafkasyalılar , Ahazya'nın yakın 
geçmişte karşılaştığı üzücü olaylardan oObüyük 

endişeler duyduk, fevkalade tedirgin ve müteessir ol- 
uk. 

Dileğimiz, binlerce yıl komşuluk yapmış Abhaz ve 
Gürcü halklarının, aralarına düşmanlık girmeden, 
problemlerini hak ve adalet ölçüleri içerisinde hallet- 
meleridir. 

Değerli Hemşehrilerim, 
Abhazya'nın bağımsızlığını ilan etmesini, doğal 

bir hak olarak görüyoruz. İnsan hakları açısından 
baktığımızda; toplumların birbirine daha yakın ve bir 
arada yaşamaktan haz duyduğu ve kültürel birlikte- 
liği olan toplumlarla, aynı federal cumhuriyet çatısı 
alında eşit şartlar içinde yaşamaları, en tabii hak- 
larıdır. 

Örneğin yeni Cumhuriyet olduğunu büyük bir mut 
Julukla öğrendiğimiz Adığey Bölgesi ile Çerkessk, 
Khaberdey ve Kıyı Şapsığh bölgesinin, aynı etnik 
kökenden gelen Abhazlarla birleşmeleri, hepsinin, 
hepimizin yararınadır. Böyle bir birleşme, biz Kafkas- 
ya dışında yaşayanları fevkalade sevindirecektir. 

Değerli Konuklar, Bu salonda Ankaralılar'a, Kaf 
kas folklorunu, Türkiye'de yetiştirdiğimiz ekiplerle 
muhtelif zamanlarda seyrettirdik. Ancak bugün seyre- 
deceğiniz topluluk, Folklorumuzun doğduğu, 
yeşerdiği, geliştiği Kafkasya'dan bu yıl gelen ikinci 
ekip olmaktadır. İlk gelen grup, Çeçen-İnguş Cumhu- 
riyeti'nin Woynaxh Topluluğudur. Türkiye'nin muhtelif 
sehirlerinde beğeniyle izlenen gösteriler sunmuştur. 

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği olarak 
Abhazya Ekibini Türkiye'ye getiren ve seyretmemize 
olanak sağlayan Kardeş Kafkas - Abhazya Kültür 
Derneği'ne teşekkür ederiz. 

Başta Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği 
Yönetim Kurulu ile bu gecenin düzenlenmesinde 
emeği geçenler adına hepinizi en iyi dileklerimle se- 
lamlıyor, esenlikler diliyorum." 
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Aslan ARI bu konuşmasından sonra kafile 
Başkanı Abhazya Kültür Bakanı AŞUBA Nugzar'ı da- 
vet ederek kendisine bugünün anısı olmak üzere Anh- 
kara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin bir plaketini 
sunmuştur. AŞUBA Nugzar da yaptığı konuşmada , 
hem bu organizasyonda emeği geçenlere, hem de 
buna imkan veren Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
teşekkür etmiştir. 

MAYKOP ADIĞE XASE (DERNEK) SEKRETERİ 
KHUYEKHUE ASFAR, DERNEĞİMİZİ ZİYARET ETTİ 

Davetli olarak Türkiye'ye gelen Maykop Adiğe 
Xose (Dernek) Genel Sekreteri, Bilimadamı, 
Araştırmacı-Yazar KHUYEKHUE Asfar ile 
Tewuçuejgale ( ilçesinde Kooperatif ve işletme 
yöneticisi olan JANEL' Yusuf 3.11.1990 günü 
Derneğimizi ziyaret ettiler. 

Kalabalık bir hemşehri grubunun karşıladığı 
KHUYEKHUE Asfar ve JANEL' Yusuf, gruba. hitaben 
yaptıkları konuşmalarda Kafkasya genelindeki ve 

7 Adiğey Bölgesi özelindeki demokratik ulusal uyanış 
hareketleri Te yeniden yapılanma (perestroika) pro- 
gramı çerçevesinde gerçekleşen ekonomik değişimler 
ve işbirliği olanakları konularında sevindirici 
haberler verdiler. 

Toplantı sonunda Dernek Başkanımız Aslan 
ARI'nın yaptığı değerlendirme konuşmasını aşağıda 
Sunuyoruz: 

"Değerli Hemşehrilerim, 
Maykop'daki Adığe Xase'nin sekreteri KHUYE- 

KHUE Aslar ile yine Adığey'den Tewuçuejgale şeh- 
rinde kooperafik ve işletme yöneticisi olan JANEİL' Yu- 

suk un derneğimizi ziyaret etmelerinden çok memnun 
olduk. 

KHUYEKHUE Asfar, Adığe Xaselerin doğuş ne- 
denleri, teşkilatlanması ve işlevleri ile Adığey'in Cum- 
huriyet oluşundaki gelişmeleri uzunca bir konuşmayla 
anlattılar. 

JANEL' Yusuf, kendi şehri Tewuçuejkhale 
hakkında aydınlatıcı bilgiler vrerek, Karadeniz'e, 
Krasnodar'a ve merkezleri birleştiren anayollara 
yakınlığını anlatarak bizleri iş ve yatırım yapmak, ok- 
umak ve yerleşmek üzere kendi şehrine davet ediyor. 

Kıymetli Arkadaşlar, 
Bugünkü söyleşi, son günlerde Anayuritan gelen 

çok değerli konuklarımızın katılımıyla Derneğimizde 
yapılan üçüncü söyleşi oluyor. Bu son üç konuşmacı" 
da Maykop'dan. 

Biliyorsunuz birincisi, Prof. NEŞŞUTLAŞE Amin ta: 
rafından, Anayurttaki Eğitim ve Yönetimi konusunda 
yapılan konuşma idi. ikincisinde de HADEĞHATL'E 
Asker'den, Nart Efsanelerini dinledik Bugün de, 
KHUYEKHUE Asfar'ı neredeyse dört saattir dinliyo- 
rUZ. 

Özellikle vurgulamak isterim ki, her üç konuşmacı 
da, okrabaları tarafından Türkiye'ye davet edil|- 
mişlerdir. Derneğimizi de, kendiliklerinden, Anayurt- 
taki soydaşlarımızın iyi dileklerini, selam ve sevgileri- 
ni iletmek amacıyla ziyaret etmişler, bu meyanda 

ilgi ve 

kendi konularıyla ilgili olarak bize bilgiler ver- 
mişlerdir. 

Asfar, problemi çok bir halkın dertleriyle dolu. 
Onun için de konuşması, çok duygulu ve anlamlıydı. 
Tüm Kafkas Halkları, insanlarının bir kısmı Anayurt- 
ları dışında olduğu için büyük üzüntü içerisindeler. En 
derilileri de Adığey ve Abhazya. Çünkü halklarının 
çok büyük bir çoğunluğu, dışarıda yasamaya mecbur 
edilmişler. Onun için de dikkat ederseniz, bu iki 
yöreden insanlarımız, bizi aramaya daha çok geliy- 
orlar. Her iki bölge içleri yanarak, dışarıya gitmiş 
kardeşlerine; her çareye başvurarak ulaşmaya, ile- 
işim kurmaya çalışıyorlar. 

Bilhassa Adığey, insanın 5 95'i dışarıda olduğu 
için, topyekün muhacerettekilerle ilgileniyor. Devlet 
Başkanlarının ve Xase yöneticilerinin katıldığı açık or- 
urumlar düzenleyerek, komiteler kurarak, 48 ayrı 
ülkede yaşamak mecburiyetinde kalan kardeşlerini 
geri getirmenin çarelerini arıyorlar. Bu tür açık otu- 
rumlarla düşünceler, Adığey Radyo, Televizyon ve 
gazetelerinde sık sık gündeme gelmektedir. 

İşte, ana kuruluş gayesi bizler olan ve tüm dünya 
Adığelerini Anayur#a birleştirmeyi amaçlayan Adığe 
Xase'nin, bir sorumlu yöneticisini; Asfar'ı dinlediniz. 

Bizim burası da sorunları çok olan bir dernek. 
Her iki taraftaki dernekler, birbirini her geçen gün 

biraz daha çok tanımakta, gayelerini, çalışmalarını 
öğrenmektedirler. Bu ziyaretlerle geniş halk kitleleri 
de kendilerini direkt ilgilendiren önemli 
gelişmelerden, düşüncelerden haberdar olmak- 
tadırlar. 

Bu dernekler, sorunlarının çözümünde, içerisinde | 
yaşadıkları devletlerinden izin alarak, yasalar | 
çerçevesinde sorunlarının çözümünde elbirliği yapa- ! 
bileceklerdir. Şimdilik karşılıklı problemler anlatılıyor. ! 
Biz de sorunlarımıza sahip çıkılmaya başladığını 
öğrenmiş oluyoruz. 

Daha 5 - 10 sene evvel bu manzaraları hayal bile 
edemezdik. Kafkasya'dan insanlarımız gelecek, bir- 
likte bizleri ilgilendiren konuları görüşebileceğiz J 

Nereden nereye geldik... | 
Bizim gençliğimizde, bir tek İstanbul'da dernek | 

vardı. Uğraşı konusu folklor idi. Sohbetlerin çoğu | 
törelerimiz üzerine geçerdi. O zamanlar hepimiz | 
Orta Asya kökenli idik : 

Ya şımdı!.. Bu ilişkileri kurmak ve karşılıklı ziyaret- : 
ler, kimsenin aklından geçmezdi. 

Ve hele, bize sahip çıkıldığını görmek ne kadar | 
güzel. 

Siz gençlere imreniyorum. Bütün bunları görerek, | 
yaşayarak gelişmelere şahit oluyorsunuz. 

Misafirlerimize, bizlere aydınlatıcı bilgiler verdik- 
leri için teşekkür ediyor, gezilerinin yararlı, başarılı . 
geçmesini diliyorum." | 

Dernekteki bu toplantıdan sonra topluca yenen 
akşam yemeğinden sonra konuklarımız, Bursa, 
Balıkesir, stanbul. Düzce v.b. yerleri ziyaret ederek . 
gezi programlarını tamamladılar ve esenlikle 
ülkelerine döndüler. | 
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YENE MLECŞIŞJE ME. 

Abhazya Halk Oyunları Toplulu$Şu'nunm Türkiye'deki gösterileri 
imünasebetiyle Grup Başkanı olarak Türkiye'ye gelmiş olan Abhazya 

Kültür Bakan Sayı AŞUBA NUGZAR ile Eskişehir'deki 
gösteriden sonra arkadaşımız YENEMİOUE Mevlüt tarafından yapılan 
kısa röportajı aşağıda sunuyoruz. 

Sayın Bakan, 

Öncelikle, uzun ve yorucu bir yolculuk- 
tan sonra, gecenin bu saalinde (03) bize za- 
man ayırarak, röporlaj isteğimizi kabul 
ettiğiniz için teşekür ederek başlamak istiyo 
rum. Size burada 125 yıl önce vatanından 
sürülmüş bir halkın geçmişi, anavalanın 
bugünkü durumu, sosyal ve kültürel yapısı. 

vb. gibi konularda bilgilenmek için sorular 
sorulması çok doğal. Ben de bu gece, 
halkımızın sorabileceğini düşündüğüm bu 
tür sorulardan bazılarını seçerek KAFDAĞI 
adına sormak istiyorum. 

Sayın Bakan, 

bu yıl Sohum'da düzenlemiş olduğunuz 
KAFKAS HALKLARI KURULTAYI 
görkemliydi. Kardeş Kafkas halklarının size 
verdiği destek hepimizi gururlandırdı. 
Aranızdaki dayanışmanın sürekli olmasını 
ve gelişmesini diliyoruz. Ben size önce hbu- 
nunla ilgili olarak şöyle sormak istiyorum: 
KAFKAS HALKLARI KURULTAYI size somut 
yararlar sağladı mı ? 

AŞUBA NUGZAR -- Henüz somutlanmış 
bir Şey yok ama dayanışma içinde olabi- 
leceğimizi öğrenmiş olduk. Çeçen-İnguş, Ka- 
 barlay-Balkar, Oselya, Kâraçay-Çerkessk, 
Adığey bu dayanışmanın içinde yer aldılar. 
Tabii Dağıstan da bunların arasındaydı. Bu 
halkların sorunları her zaman paralellik 
göstermiştir. Geçmişte hepimiz Rus Çarına 
karşı savaşım vermek zorunda kalmıştık. 
Sonra hepimiz yurdumuzdan sürüldük. 
SSCB. kurulduğunda biz de .bu birliğe 
katıldık. Bugüne değin sahip olduğumuz 
özerk yönetimler vyelerli değildi. Özerk 

yönetimler sanki formalite gereği vardı. 
Bugün pek çok problemimiz var. Bu pro- 
blemleri tek başımıza çözmemiz zor. Birlikte 
olursak sesimize kulak vermek zorunda 
kalırlar. SSCB. bizi dinlemek zorunda kalır. 
Sohum toplantısının amacı da sesimizi du- 
yurmaktı. Abhazya'da bir hikaye anlatılır: 
Bir babanın yedi oğlu varmış. Çocuklarını 
yanına çağırarak ellerine birer çöp vermiş ve 
bunları kırmalarını istemiş. Çocuklar ellerin- . 
deki birer çöpü kolayca kırıvermişler. Baba 
bu kez, bir araya getirip sıkıca bağlamış 
olduğu çöp demetini çocuklarına vererek 
kırmalarını istemiş. Çocuklar ne kadar 
uğraşmışlarsa da kıramamışlar. Öyküdeki 
gibi, bizim de istediğimiz, birlik olursak 
güçlü olacağımız gerçeğini ortaya koymak, 
bu birlikteliği kurmaktı. 

Sayın Bakan, bu birliktelik kavramından 

Kalkas Halkları Konlederasyonu gibi bir 
yapının kurulabileceği anlamını çıkarabilir 
miyiz ? 

AŞUBAN. - Bu soruya değişik bir açıdan 
bakılabilir. Bana sorarsanız halkların Özerk 
Cumhuriyetler biçiminde yönetilmeleri doğru 
değildir. Halkların kendi egemen Cumhuriy- 
etleri olmalıdır. Bu sorun SSCB. Prezidyu- : 
munda da dile getirilmiştir. Halklar egemen 
olmalıdırlar. SSCB.'nden ayrılsınlar, demiy- 
orum. Tabii, isteyen ayrılabilir de ama be- 
nim söylemek istediğim, iç işlerinde tama- 
men serbest olmalarıdır. Halkların nüfus 
sayılarına bakılarak büyük - küçük şeklinde 
tanımlanması doğru değildir. Sayı 
bakımından çok olan halklarla az olan halk- 
lar halk olmaları itibariyle aynı haklara, aynı 
statüye sahip olmalıdırlar. Bu konuda bizim 
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acı deneyimlerimiz olmuştur. Sınırlı bir 
özerklik statüsü içindeki yönetimler sorun- 
larını çözebilmek için yeterli güç ve olanağa 
sahip olamamaktadırlar. 

Sayın Bakan, son zamanlarda Türkiye ile 
Abhazya arasındaki geliş-gidiş trafiğinin ol- 
dukça yoğunlaştığını görüyoruz. Örneğin; 
yazın bir grup çocuk Abhazya'ya çağrılı ola- 
rak gitmişli. ( Çocuklar da, aileleri de bu Ziy- 
arelten oldukça hoşnut kalmışlardı.) Bir aya 
yakın bir süre onları Abhazya'da 
ağırlamıştlınız. Aynı şekilde Adapazarı Bele- 
diyesi adına bir grup da Abhazya'yı ziyaret 
etmişti. Daha sonra Sohum Belediyesinden 
bir grup Abhaz da Türkiye'ye iade-i ziya- 
relte bulundu. Biz bunları çok olumlu 
gelişmeler olarak görüyoruz. Diliyle 
kültürüyle bir olan halkın , 125 yıldır birbi- 
rinden koparılmış iki kesiminin birbirlerini 
yeniden tanımaları, sağlıklı ilişkiler kurma- 
ları açısından yararlı görüyoruz. Peki, 
Türkiye'de yaşayan abhazlar'dan beklentiler- 
iniz var mı ? 

AŞUBAN. - Türkiye'de yaşayan Abhazlar 
bizim candan kardeşlerinıizdir. Abhazya, 
Türkiye'de yaşayan Abhazların da Anava- 
tanıdır. Tüm halklar gibi bizim de bir Va- 
ilanımız vardır. İki vatanlı halk yoklur. Bura- 
da yaşayan tüm Abhazları,. Abhazya'ya 
götüreceğizi, şeklinde bir iddiamız yoktur. 
Ancak isteyen dönebilir. Bu, dönecek olan- 
ların tamamen kendi isteklerine bağlı bir 
şeydir. Biz 1,5 - 2 yıldır birbirimize yak- 
laşıtık. Sanki birbirimizi deniyor gibiyiz. 
Daha çok görüşmeliyiz. Böylece birbirimizi 
daha iyli anlayacağız. Buna ek olarak sınai 
ve kültürel alanlarda birlikte 
çalışabileceğimiz yeni imkanlar ortaya 
çıkmaktadır. Değişikliklere akıl erdirmeye, 
yetişmeye çalışmalıyız. Ortaklaşa işler yap- 
maya alışmalıyız. Türkiye ile de Tarihle 
ekonomik ilişkilerimiz olmuştu. Burada Ab- 
hazlar yaşamamış olsalardı bile Türkiye ile 
sosyal ve ekonomik ilişkiler kurmamız gerek- 
ecekti. 

Sayın Bakan, bu yanıtlarınızdan 
Türkiye'de yaşayan Abhazların Abhazya'ya 
dönmelerini istediğiniz anlamını çıkarabilir 
miyiz ? 

AÇBA N. - Daha önce belirttim. 
Kardeşlerimiz kendiliklerinden dönmek ister- 
lerse buna kimse engel olmaz. Ancak bunun 
propagandasını yapmak istemiyoruz. Biz 
zora dayalı olarak yaptırılan birçok şeye mu- 
hatap olduk. Tabii, halkın biribirinden ko- 
puk durumdaki iki kesiminin birleşmesinin 
Abhazya için sayısız yararları vardır. Orada- 

kiler şunu söylüyorlar: Halkımızın ikiye 
bölünmüş olması bizim için en büyük felaket 
olmuştur. Abhazya'nın talihsizliği, işte bu 
bölünmüşlük ve ona bağlı olarak nülus 
azlığıdır. 

Sayın Bakan, Gürcülerle vuku bulan 
çalışmalarınızın gerçek nedenlerinden 
sözeder misiniz ? 

AŞUBA N. - Bizim Gürcülerle 
ilişkilerimiz bin yıldır sürüyor. Her şeyden 
önce Gürcülerle komşuyuz. Zorunlu göç 
nedeniyle boşalmış olan Abhaz topraklarında 

Gürcüler yaşamaya başlamışlardı. Daha 
sonraları Abhaz topraklarına yerleşmek, 
Gürcülerin politikası haline geldi. Bu 
yerleşim politikasını (80) yıldır sür 
dürüyorlardı. Abhazların tamamen asimile 
edilmesine yönelik bir polilikaydı bu. Asimi- 
lasyonla karşı karşıya olduğumuz zamanlar 
da oldu. Jordanya'nın musevilik politikasıyla 
başladı bu politika. Beria'yla devam etli. 
Sonuç olarak Abhazya'daki Gürcü nülusu 
bizim 2,5 katımıza yükseldi. Bu nüfus ha- 
reketi hala sürüyor. Şanssızlık sadece bu 
değildir: Bilim adamlarından tutun da Gürcü 
liderlerine kadar hemen herkes bu politikayı 
benimsedi. Yalanbilim ilşaatına başlandı. 
Abhazya, Abhazların değil, Gürcülerindir 
denmeye başlandı. Gürcülerin Abhazya'nın 
otohtonları olduklarını iddia etmeleri, on- 
ların niyetlerini açıkça ortaya koymaktadır. 
Abhazlarla Gürcüler arasındaki en büyük 
problem budur. Fakat kendileri çalışmaya 
neden olarak başka şeyler ileri 
sürmektedirler. 

Bu çalışmalar sırasında size, diğer kardeş 
Kafkas halkları yardım etti mi? 

AŞUBAN. - Her şeydren önce şunu an- 
lamanızı isliyorum: Çatışmayı biz istemedik. 
Biz provokasyona geldik. Sonra, bu olaya 
karşılık verirken de kimseye danışmadık. 
Yalnız, olaylar çıktığında bize yardım etmek 
için gelenler oldu. Bize verilen destekten 
Gürcüler çekindiler. Bize yedi milyon destek 
veriyordu. Gürcüler ise dört milyondu. 

Sayın Bakan, sözü, gecenin bu saatinden 
sonra daha fazla uzatmak istemiyorum. 
Son olarak sizin söylemek istediğiniz bir şey 
var mı? 

AŞUBA N. - İnsanların karşılıklı sevgi ve 
saygı içinde yaşamalarını istiyorum. İnsana 
yakışan barış içinde yaşamaktır. Birbirlerine 
güvenmeleri, sorunlarını diyalogla çözmeleri 
insana en yaraşan davranıştır. 

Sayın Bakan, bu dileklerinize biz de 
yüreklen kalılıyoruz. Teşekkür ederiz. 
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“ Prof. Dr. NEŞŞUTLAŞE A Ami 
(ASYA'DA EĞİTİM SİSTEMİ VE YÖNETİMİ" 

konulu konferansı 

ŞOCEN Meral 
  

        
  

Kafkasya'da mevcut eğitim 
sistemi nasıldır ? Olumlu 
yönleri, olumsuz yönleri neler- 
dir ? Evet, bu tür sorular 
birçoğumuzun kafasında 
önemli bir yer tutuyor 
sanırım. Özellikle de Anava- 
tan'a dönmek isteyen arka- 
daşların ! Anayurt ile olan 
ilişkilerin, geliş-gidişlerin 

. yoğun olduğu şu son 
dönemlerde Kuzey Kafkas- 
ya'dan, Adığey Özerk 
Bölgesi'nden bir konuğumuzu 
daha karşıladık. Konuğumuz 
Prof.Dr. NEŞŞUTLAŞE Amin 
idi. Konuğumuzun Adığece ola 
rak verdiği konferans, dinle- 
yicilere Türkçe olarak ak- 
tarıldı. Ve bizler, anadilini bi- 
lemeyenler, anadili bilmeme- 
nin eksikliğini bir kez daha 
üzülerek yaşadık. 23 Eylül 
Cumartesi günü OoODernek 
merkezinde verilen konfe- 
ransın, daha doğrusu 
söyleşinin, konusu özellikle 
Anayurt Kafkasya'da öğrenim 
görme konularının gündeme 
geldiği oşu son günlerde 
önemle üzerinde durduğumuz 
ve gerçekten de durmamız ge- 
reken bir konu. "Kafkasya'da 
Eğitim Sistemi ve Yönetimi". 

Konuğumuzun üzerinde da- 
ha çok durduğu ve an- 
lattıklarının odak noktasını 
oluşturan, eğitim sürecinin en 
önemli ve ilk basamağını kap- 
sayan zorunlu eğitim idi. 
Aldığımız bilgilere göre Kaf- 
kasya'da zorunlu eğitim 10 
yıllık bir süreyi kapsıyor ve 

ebeveynin çocuklarını okut- 
mama gibi bir hakları yok. 
Aksine çocuklarını bu zorunlu 
eğitimden mahrum etmek is- 
teyen birileri olursa, onlar ya- 
salarla karşı karşıya kalı- 
yorlar. Yani çocuğunu okut- 
mamaya kalkışmak, yasal 
açıdan müeyyideleri bulunan 
ve ağır sonuçlar doğurabilen 
bir suç sayılıyor. 

Sosyal İmkanlar 

“Öğrencilere tanınan sosyal 
imkanlar da oldukça geniş. 
Öğrencilerin eğitim süreci 
boyunca gösterdikleri başarı | 
ve gelişmeyi ödüllendirmek 
aynı zamanda teşvik etmek 
için aktif mekanizmalar 
işliyor. Özellikle aileden 
bağımsız okuyan öğrenciler 
için bu imkanlar daha da ge- 
nişletilebiliyor. Tatiller, kam- 
plar, özel izci kampları gibi. 
Bunun dışında belirli periyo- 
dik safhalarla yapılan sağlık 
taramalarında, hasta ya da 
gelişim bozukluğu . gösteren ' 
çocuklar, "sanatoryum" deni- 
len özel sağlık kurumlarında 
sağlık bakım ve kontrolüne 
alınabiliyorlar. 

Tabii bu arada tüm eğitim 
araç-gereçlerinin devlet ta- 
rafından ücretsiz olarak 
sağlandığını ayrıca belirt- 
meye artık gerek yok sanırım. 

— Eğitici Kadronun 
Durumuna Gelince... 

Özellikle kendi okullarından 
mezun, kendi okullarında ye- 
tişmiş olan öğretmenlere, 
eğiticilere sahipler ve kadro 
oluştururlarken bu niteliklere 
sahip adaylara öncelik verili- 
yor. Öğretmenler ücretlerini 
okuttukları ders saati sayı- 
sına göre alıyorlar. Eğer bir 
öğretmen mazeretli olarak, 
girmesi gereken bir derse gire- 
memiş ise boşluğu doldurmak 
için yedek, tamamlayıcı 
öğretmenler devreye sokulu- 
yor» Yelek olarak derse giren 
öğretmeri de, fazladan girdiği 
derslerin ücretlerini yıl (veya 
dönem) sonunda , bir tür ik- 
ramiye gibi alabiliyor. Bu sis- 
temle hem eğitim sürecinin 
kesintiye uğraması önlenmiş 
oluyor, hem de fazladan ders 
vererek özveride bulunmuş 
olan öğretmenler ekonomik 
olarak da tatmin edilmeye 
çalışılmış oluyor. 

Çabalar Sürüyor... 

Hemen herkesin anadiliyle 
konuşup anlar ve okur-yazar 
olduğunu, ancak anadil 
eğitiminin seçmeli hale getiril- 
diği yıllarda, bazı yanlış ve 
ters tutumlar yüzünden kimi- 
lerinin Ooanadil eğitimini 
seçmemeleri nedeniyle bazı 
yörelerde anadil ile okuyup- 
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yazma oranının göreli olarak 
azalmış olduğunu, bir soru 
üzerine, konuğumuzdan 
öğreniyoruz. Konuğumuz bu- 
nun nedeni olarak da; kimi in- 
sanlarımızın bireysel ve eko- 
nomik çıkarlarına biraz daha 
öncelik vermelerini, iş ve mes- 
lek alanında yükselebilmek 
için genel-geçer dilleri 
öğrenmenin daha yararlı ola- 
cağı biçimindeki bir anlayışın 
etkisiyle yanlış bilinçlen- 
melerini gösteriyor. Ama aynı 
zamanda , dışarıdan yasal bir 
engelleme veya müdahale ol- 
masa bile, nüfus azlığı nede- 
niyle, toplumun ulusal 
varlığını uzun vadede tehli- 
keye düşürebilecek bir doğal 
asimilasyonu da gözden uzak 
tutmamak gerekiyor. Bu 
aşamada önemli olan, daha 
fazla geç kalınmadan ters bi- 
linçlenmeyi düzeltmek. ve 
doğal asimilasyona karşı 
doğal direncimizi perçinlemek 
için nüfus yoğunluğunu 
arttırmak olsa gerek. Bu da 
ancak çalışmayla, çabayla, 
özveriyle, inanç ve kararlılıkla 
çözülebilecek bir sorun. Ko- 
nuğumuzun da belirttiği gibi 
bu konularda Anayurtta 
önemli ve bilinçli çabaların 
yapılıyor olması, hepimizi ra- 
hatlatan ve umutlandıran bir 
gelişme sayılmalı. 

Özellikle 1985'den sonra uy- 
gulamaya konulan Perestroi- 
ka ve Glastnost politika- 
larından sonra değişik 
alanlarda gelişmelere sahne 
olan Sovyetler Birliği'nin bir 
parçası olan Adığey de bu 
değişmelerden nasibini al- 
maktadır. Okullarda anadil 
eğitiminin hem seçmeli ol- 
maktan çıkarılıp zorunlu hale 
getirilmiş olması, hem de 

anasınıfından itibaren ilkoku- 
İun ilk dört sınıfında tüm ders 
lerin anadille okutulmaya 
başlanması bu sevindirici ge- 
lişmelerin önde gelenleri 
arasında gösterilebilir. 

Dernek tabanını oluşturan 
gençlerin öğrenmek istediği ve 
konuşmacının üzerinde pek 
fazla durmadığı asıl konu ise 
lisans ve lisansüstü yüksek 
öğretim. 

10-11 yıllık temel öğretim- 
den sonra herhangi bir lisans 
programına kaydolabilmek 
için, 5 üzerinden en az 2 
düzeyinde başarı sağlamış ol- 
mak gerekiyor. Arkadaşla- 
rımızın "Türkiye'de yüksek 
öğrenimini tamamlamış olan- 
ların Kafkasya'da yüksek li- 
sans olanaklarını' sormaları 
üzerine oOkonuğumuz "bura- 
daki öğrenimin orada geçerli 
olabilmesi için mezun olunan 
bölümle ilgili olarak nelerin 
ne ölçüde öğrenildiğini gös- 
terebilecek o bilimsel bir ra 

“por hazırlamak zerektiğini, 
ona göre buradakı öğrenimin 
geçerli sayılabileceğini" belir- 
tiyor. Anladığımız kadarıyla 
ön elemelerin ve kritiklerin 
“ince elenip sık dokunarak' 
yapıldığı yüksek lisans 
düzeyindeki eğitim de oldukça 
çok çalışmayı gerektiriyor. 
Yüksek lisans programına ka- 
bul edilen kimse üç yıl süreyle 
Aspirantura denilen bir 

yüksek lisans öğretim Oo ru- 
munda öğrenim görü; a 
ha sonra kendi alanı r 
tez hazırlıyor. Butez o: 
en ünlü en büyük uzm. 
tarafından inceleniyor, ay 
bu uzmanlardan oluşan 
kurul önünde savunul. 
tartışılıyor. Halka açık ve ol 
dukça ciddi bir sınav olduğu 

anlaşılan bu uygulama 
sırasında, dinleyicilerden ko- 
nu ile ilgili bilgileri olan in-. 
sanların soruları olursa on- 
ların da yanıtlanması 
gerekebiliyor. Bu 
aşamalardan başarıyla geçen 
yüksek lisans öğrencisi artık 
bilimadamı adayı (kandidat) 
sayılıyor. 

Âynı şekilde yeni bir tez 
çalışması ve sınav aşamala- 
rından geçilerek önce Doçent, 
daha sonra da Doktor Profesör 
ünvanları alınabiliyor. Ancak 
Doçent ve Profesör ünvanları, 
Üniversite veya Enstitü gibi 
bir yüksek öğrenim kurumun- 
da en az beş yıl süreyle ders 
veren bilimadamlarına veri- 
lebiliyor. 

Yüksek ve lisansüstü öğre- 
nim imkanlarından, dışarıdan 
gelen öğrencilerin vararlan- 
maları bal eşitli 
fak" kon- 

o 1i)l belirten 

., henüz Türkiye 
ı, . bir kontenjan ayrılıp 
ayrılmadığı hakkında bilgisi 
olmadığını söyledi. 

Adığe Özerk Bölgesinde 
özellikle Fen Bilimleri alanın- 
daki öğretim ve araştırma- 
larda oldukça iyi sonuçlar 
aldıklarını, özellikle görev 
yaptığı Bilimsel Araştırma 
Enstitüsü'nün en güvenilir bi- 
limsel araştırma kurum- 
larından biri olduğunu belir- 
ten konuğumuz, ilgili ba- 
kanlıklardan, kendilerine 
bağlı olarak çalışmaları için 
teklifler aldıklarını, ancak 
kadrolarının merkezden atan- 
masının hareket serbestilerini 
ve özgürlüklerini kısıtlayıcı 
bir faktör olabileceğini düşü- 
erek bu teklifleri kabul etme- 

iklerini bildirdi. 
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Adığey'in sosyo-kültürel 
hayatına canlılık getiren bu 
enstitülerin (Adığe Pedagoji 
Enstitüsü ve Adığe Bilimler 
Araştırma Enstitüsü) sayısal 
olarak olmasa da oransal ola- 
rak oldukça başarılı oldukları, 
bu çerçevede ülkenin değişik 
bilim kurumlarında görev ya- 
pan ünlü bilginler ve 
araştırmacılar yetiştirdikleri 
anlaşılıyor. 

Prof. NEŞŞUTLAŞE Amin 
yayın organları, özellikle de 
yazılı basın konusunda genel 
bilgiler verdi. Hem Adığece, 
hem Rusca yayın organlarının 
bulunduğu (OAdığey Özerk 
Bölgesi'nde etkin olarak 
işleyen, bizlerin de adını sıkça 
duyduğumuz ZEGOŞNIĞH 
gibi aylık edebiyat-sanat der- 
gileri ile Sosyalist ADIĞEY 
gibi günlük gazeteler var. Her 
hangi bir yayın organına 
gönderilen haber, yazı vb. ma- 
teryaller, o yayın organında 
gönderildiği gibi, yani orijinal 
diliyle yayımlanabiliyor. Buna 
göre Rusça bir yayın or- 
ganında Adığece bir materyal 
yayımlanabildiği gibi, Adığece 
olan bir yayın organında da 
Rusca bir materyal yer alabi- 
liyor. Bu mekanizmanın ge- 
rekliliğini, oradaki kültür 

-alış-verişini ve iletişimini 
sağlıklı, bilinçli bir temel 
üzerine oturtmak olarak yo- 
rumluyor konuğumuz Profesör 
NEŞŞUTLAŞE Amin. 

Din Özgürlüğü 
Perestoika'dan Sonra 

Artmaya Başladı... 

Asıl konu ile doğrudan ilgisi 
olmasa da pek çok insanın me- 
rak ettiği bir konu Sovyet- 

lerde din konusu. Yeniden 
Yapılanma ya da Perestroika 
öncesinde daha kısıtlı olan din 
ve inanç özgürlüğü, günü- 
müzde oldukça artmış, hatta 
din ve inanç özgürlüğü yasal 
güvencelere kavuşturulmuş. 
Bilindiği gibi, hem çeşitli mil- 
liyetler, hem bunların ko- 
nuştuğu diller ve yaşadıkları 
kültürler bakımından olduğu 
gibi din ve inanç bakımından 
da Sovyetler Birliği renkli bir 
mozayik oluşturuyor. 

Ruslar da Tarihlerini 
Doğru Bilmiyorlardı... 

Konuğumuz, dinleyiciler tâ- 
rafından sorulan bir soruya 
karşılık olarak, bir grup gen- . 
cin şimdilerde bilimsel 
ölçülere uygun ve gerçekçi bir 
tarih kitabı hazırladığını ve 
bu araştırmanın bundan önce 
yapılanlara göre daha bilinçli 
ve gerçekçi bir yaklaşımla 
yürütüldüğünü belirterek, 
“beş yıl öncesine kadar 
bırakın Çerkeslerin tarihlerini 
doğru temeller üzerine oturt- 
malarır., Ruslar da kendi ta- 
rihlerini ogerçek yönleriyle 
tam olarak bilmiyorlardı" 
şeklindeki bir 
günümüzdeki değişimlerin 
gerçekten olumlu bir çizgide 
geliştiğini vurgulamaya 
çalışıyordu. 

Konferansın bitimine doğru | 
Gaberdey-Balkar Cumhuriye- 
tinden iki konuğumuz daha 
aramıza katıldı: ÇANGUEŞŞ 
Ruslan ve Eşi (JANE) Raye. 
O gün Anavatandan gelen ko- 
nuklar yönünden zengin 
günlerimizden biriydi. Onlar 
da Gaberdey-Balkar Cumhu- 

bizlerin 

tesbitle, 

riyetindeki kardeşlerimizin 
sıcak selamlarını ve iyi dilek- 
İerini bildirdiler. 

Güç ve Başarı 
Birlikten Doğar 

Dernek başkanımız (HAT- 
G0) Aslan ARİI'nın konuşma- 
sıyla son bulan konferans, 
gerçekten dünyada birçok 
şeyin değiştiğini ve 
değişeceğini, ulusal-kültürel 
sorunlarımıza, hem Anayurt- 
ta, hem de dış ülkelerde, daha 
bilinçli, gerçekçi ve kararlı 
bir yaklaşımla eğilmek gerek- 
tiğini ortaya koyuyordu. Der- 
nek Başkanımız, Adığey ve 
Gaberdey bölgelerinden gelen 
konuklarımıza hitaben yaptığı 
konuşmada, Anayurttan bek- 
İentileri olan insanların duygu 
ve düşüncelerine, önemli 
ölçüde tercüman oluyordu. 

“Sizler, bizim muhacerette 
gösterdiğimiz kadar çaba 

. göstermiyorsunuz. Biz, siz- 

lerden alfabe ve dil birliğini 
bir an önce sağlamanızı ve 

faydalanmamıza 
yardımcı olmanızı bekliyoruz. 
Bizler, Anavatandan uzakta, 
size oranla daha olumsuz 
koşullar altında mümkün olan 
en yüksek birlik duygusuyla 
çalışıyor,çabalıyoruz. Başarı-. 
miz birlik ve beraberlikten 
doğacaktır..." 

Evet birçok yönden pek çok 
kayıplar getiren uzun yıllar 
için sızlanıp durmak yararsız. 
Hiçbir şey için geç kalınmış 
değildir. "Hayatta insanın 
kazanabileceği en parlak ödül, 
birkaç gerçeği anlayabilmesi 
ve birkaç yanlışı ortadan 
kaldırabilmesidir." 
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* Adiğe Xase'nin yayın orga- 
nı "GHUAZE" gazetesinin ilk 
sayısı 28 Ağustos 1990 ta- 
rihnde çıktı. Gazete ayda iki 
defa, yarısı Adiğece, diğer 
yarısı Rusça olarak yayın- 
lanıyor. 10.000 tirajlı gazete 
büyük ilgi gördü. Ilk sayıda 
Adığe Halk Derneği başkanı 
Ş$ŞHA-LAXHO Abu'nun ve 
yayın yönetmeni GUYEOO 
Nalbiy'in gazetenin yayını 
üzerine birer yazısı yer alıyor. 
SBKP'nden istifa eden iki 
kişiyle yapılan küçük röportaj, 
Türkiye'de yaşayan MEFE- 
WUD Hayri'nin bir şiiri, Kaf- 
dağı dergisinde YİSMEYL 
Özde-mir'in Aytek NAMİI- 
TOK'un yaşamı ile ilgili 
yazısının çevirisi, Arkeolog 
CEWURPAÇ'E Nurbiy ile 
yapılan röportaj vb. yazılar 
yayımlandı. Rusça olan sayfa- 
larda Adiğey Parlamento- 
su'nun, Anayurt dışında 
yaşayan Adiğelerin sorun- 
larıyla ilgilenmesi için komis- 
yon kurulması sırasında 
yapılan tartış-malar üzerine 
Milletvekili CARIME N. ile 
yapılan söyleşi, Maykop'taki 
parti binası ile ilgili bir yazı, 
Adiğey Parlamentosu'nun 27 
Temmuz'daki Halk Kongre- 
sinde Anayurt dışındaki 
Adığelerle ilgili komisyon ku- 
rulması ve son durumuyla il- 
gili yazı, Kuzey Kafkasya Dağlı 
Halklar Assamblesi'nin 31 
Mayıs 1990'da Abhazya 
Cumhuriyeti'nin Başkenti So- 
hum'da yapılan mitingde ka- 
bul edilen ve Birleşmiş Millet- 
ler Genel Sekreteri Perez de 
Cuetlar'a, Sovyetler Birliği 
Devlet Başkanı Mihail GOR- 
BAÇOV'a ve Türkiye Cum- 
hurbaşkanı Turguz OZAL'a 
gönderilen deklarasyon metni 
ve diğer çeşitli haberler yer 
alıyor. 

  

* Adığey Özerk Bölgesi Dram 
Tiyatrosu Çerkessk'ten sonra 
Eylül ayında Gabardey-Balkar 
turnesine çıktı. Tiyatronun re- 
pertuarında Adığece iki oyun 
var. Yine Eylül ayında Gaber- 
dey-Balkar Özerk S5.S.Cumhu- 
riyeti'nin başkenti Nalçık'ta 
bulunan ŞŞOCENTS'UK' Ali 
Dram Tiyatrosu 50. ve adı 
tiyatroya verilen ünlü ozan 
$ŞOCEN-TS'UK' Ali'nin de 90. 
doğum yıldönümü törenlerle 
kutlandı. 

# # # 

*  Adığey Özerk Bölgesi'nde bu- 
lunan 'Ademiye köyü 25 
Ağustos 1990 tarihinde 250. 
kuruluş yıldönümünü kutladı. 
Adığe Xase'nin organize ettiği 
tören son dere ce coşkulu ve 
büyük bir bayram havası 
içinde geçti.Aynı tarihte Adığe 
Xase Başkanı ŞŞHALAXHO 
Abu'nun köyü olan 
WOÇ'EPŞŞİIY köyünde 130. 
kuruluş yıldö-nümü, belki ku- 
rulduğundan bu yana 
görülmemiş yoğunlukta kala- 
balık bir katılımla ve coşkuyla 
kutlandı. 

* K 

* 30-31 Ağustos tarihlerinde Ku- 
zey Kafkasya Dağlı Halklar As- 
samblesinin toplantısı Adığey 
Özerk Bölgesi'nin başkenti 
Maykop'ta yapıldı.. ŞŞEN!IBE 
Yura'nın başkanlığında yapı- 
lan toplantıya Adığey, Oaber- 
dey, Çerkessk, Kıyıboyu 
Şapsığhe Bölgesi, Abhazya, 
Çeçen-İnguş, Kuzey Osetya, 
Güney Osetya, ayrıca Abazin 
ve Tatar hakları temcilcileri 
katıldılar. Toplantının günde- 
minde Kuzey Kafkas Halk- 
larının ulusal Devlet yapılan- 
maları, Anayurt dışındaki Ku- 
zey Kafkasyalıların dönüşü 
problemi ve assamblenin 2. 

# 

* 

  

XHUADE Adnan GÜZEY 
MAYKOP       

kongresinin hazırlık-larının 
yapılması yer alıyordu. To- 
plantıya SSCB. Milletvekili 
ünlü Yazar-Ozan MEŞBEŞ'E 
Yishag ve RSFSC Milletvekili 
KHUT'IJJ) Aslan da katıldı. 

#* X£ 

SSCB.'nde devam etmekte 
olan Perestroika (Yeniden 
Yapılanma) süreci çerçeve- 
sinde Kuzey Kafkasya halkları 
ve özerk yönetimleri de 
yoğun çalış-malar içinde bulu- 
nuyorlar. Önümüzdeki aylar- 
da bu çerçevede yapılacak 
çeşitli top-lantılar var. Bu to- 
plantıları da olanaklarımızın 
elverdiği ölçü-de daha sonra 
duyurmaya çalışacağız. 

# * * 

Sovyet TASS Ajansının bildir- 
diğine göre Kuzey Osetya 
S.S.Cumhuriyeti'nin Başkenti 
Vladikafkas'da "Toplumsal 
Örgütler Koordinasyonu 
Şurası" kuruldu. ©Ösetin 
Birleşik Halk Örgütleri "Tox" 
ve "Ruxs", Ermeni, Gürcü, Ya- 
hudi, Bulgar ve diğer ulusal 
klüpler, Terç Kazakları 
Derneği "Vladikafkas" temsilci- 
liri şuraya katıldılar. Koordi- 
nasyon Yönetiminin görevi 
Cumhuriyetleri demokratik 
güçleri birleştirerek radikal de- 
mokratik reformların gerçek- 
leştirilmesine çalışmak, ulus- 
ların dillerini kültürlerini, gele- 
nek ve göreneklerini tekrar 
yaşama geçirmeye yardımcı 
olmaktır. 

* & 

15 Yıl önce verilmeye 
başlanan Tewuççuej Tsığhu 
Edebiyat ödülü bu yıl yazar . 
PENEŞŞU Sefer'e "Psi 
Oarğhom İç'eğh" (Berrak 
Suyun Altı) adlı yapıtı do- 
layısıyla verildi. Yapıt Krasno- 
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dar barajının yapımı nede- 
niyle göçettirilen Adığe köy- 
lerinde yaşayanların çektikleri 
güçlükleari, acıları konu edi- 
niyor. 

Edebiyat ödülü TEWUÇÇUEJ 
Tsığho'nın doğrduğu köy 
olan GHOBEOUAY (Şimdiki 
Tewu-ççuejhabi) köyü Lenin 
Kolhozu tarafındnan veriliyor. 

Ödül ilk defa TLEWSTEN Yu- 
suf'un köy emekçi önderleri 
üzerine yazdığı "Nasıpım Yi 
Tleğho Tleşşxer" (Mutluluğun 
Güçlü İzleri) adlı yapıtına ve- 
rilmişti. Daha sonra KESTENE 
Dimitri'nin "Woredım Tame 
Olguaç'e" (Şarkılar Kanat- 
lanıyor) ve AŞŞINE Hazret'in 
"Psem Fabe Yiç'as"( Can 
Sıcağı Sever) adlı romanına 
verilmişti. 

#* # 

Bu yıl 14 Haziran - 5 Temmuz 
tarihleri arasında yapılan 9. 
Çaykovski Klasik Müzik Şarkı 
Yarışmasında Adığey'den 
katılan ŞAGUJ Marina ikinci 
oldu. Jüride dünyaca ünlü 
müzisyenlerin yer alması ve 
yine dünyaca ünlü genç 
müzisyenlerin katıldığı 
yarışmada ŞAGUJ Marina'nın 
ikincilik kazanması Adiğeler 
arasında büyük sevinç yarattı. 

# # 

Bu yıl ilk defa Adığey Özerk 
Bölgesi başkenti Maykop'ta 
bulunan Adığe Pedagojei En- 
stitüsü'nde Arapça - Adığee 
bölümü açıldı. Ancak bu 
bölüme henüz ayrı kontenjan 
verilemediğinden Adiğece 
bölümünün kontenjanı 
15'den 13'e düşürülerek, ka- 
lan 12 öğrenci Arapça - Adı- 
ğece bölümüne alınacaktır. 
Bölüme Suriye'den de 2 
Adığe öğrencinin de alınacağı 
açıklanmıştır. 

Ayrıca, yetkililerin açıklama- 
larına göre önümüzdeki yıl- 
larda Enstitü'de Türkçe - 
Adığece bölümünün de 
açılması beklenmektedir. 

# # 

* Yine bu yıl ilk defa Maykop'da 

* 

Adığe Pedagoji Enstitüsü'nde 
Dil ve Tarih Fakültkelerinde 
Yüksek Lisans kürsüleri 
açılmıştır. Ayrıca Enstitü'nün 
Üniversite yapılması için 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Kk Kk 

Oaberdey-Balkar Özerk S.S. 
Cumhuriyeti, Karaçay - Çer- 
kessek Özerk Bölgesi, Adığey 
Ozerk Bölgesi ve Kıyıboyu 
Şapsığhe Adığe Derneklerinin 
tek bir tüzük ve program 
çerçevesinde toplanmalarına 
çalışılmaktadır. Ayrıca her 
bölge kendi özel programını 
da yapabilecektir. İlk program 
taslakları hazırlanmış ve 
üzerinde tartışmalar başla- 
tılmıştır/ Bu bölgelerin birleş- 
tirilmesi, dış ülkelerdeki 
Adığelerin dönüşü ve Dernek- 
lerin politik organizasyonlar 
haline getirilmesi vb. gibi 
konuların, programın ana hat- 
larını oluşturacağı tahmin 
edilmektedir. Program Ekono- 
mik, Pomlitik ve Kültürel 

başlıklarla hazırlanmaktadır. - 
lk toplantı Çerkessk'te 
yapılacaktır. 

4 £ # 

Kafdağı 37-40.sayı, 74. sayfa- 
- da GÜUNEKHO K. Özbay ta- 

rafından, Adığey, Kaberdey, 
Çerkes, Abhaz, Dağıstan, 
Çeçen-İnguş, Oset halklarının 
tek alfabe ve tek dile gitme 
çalışmalarının yapıldığı biçi- 
minde asılsız bir haber 
yayımlanmıştır. Bu konularda 
daha dikkatli davranılması ve 
yanlış habercilikten kaçınıl- 
ması gerekmektedir. 

Sadece, İki Adığe Edebiyat Dili 
nin (Oaberdeyce ve Adı- 
ğeyce) tek bir edebiyat ve 
yazı dili haline getirilmesi 
amacıyla şu anda alfabelerin 
birleştirilmesi, yani aynı sesin 
her iki diyalektte de aynı harf 
le ifade edilmesi çalışmaları 
yürütülmektedir. 

# # # 

(Sayın ĞHUNEOUE K. Özbay'ın bu 
haberini araştırma olanağı bulama- 

dan yayımladığımız için okuyucu- 
larımızdan özür diler, bu düzelime 
için de XHUADE Adnan Güzey'e 
teşekkür ederiz.- Kafdağı) 

# z 

* Maykop Radyosunun iki yıla 
yakın bir zamandan beri yap- 
makta olduğu muhacerete 
yönelik yayını her zamanki 
gibi her Cuma akşamı 
(T.S.1) saat 20.30 - 21.90 
arasında yapılmaktadır. ayrıca 
Nalçık Radyosu da her Pazar 
akşamı aynı metrelerde ve 
aynı saatler arasında yayın 
yapmaya başlamıştır. Maykop 
Radyosu yetkilileri mluhace- 
rete yönelik ve diğer günlük 
normal yayın sürelerinin 
arttırılması için çalışmalar 
yapıldığını belirtmişlerdir. 

Maykop Radyosunun haftalık 
normal yayın programı 
şöyledir (Türkiye Saati İle): 

Pazar günü dışında her gün: 

07.45 - 08.00 Yerel Gazetelerden 
Seçmeler 

15.00 - 15.30 Haberler ve Deği- 
şik Konular üzerine çeşitli 
praogramlar, 

Ayrıca Çarşamba günleri: 

16.15 - 17.00 arasında Müzik 
Programları, 

Cuma günleri: 

20.30 - 21.00 arasında Muhace- 
rete yönelik özel kültürel pro- 
gramlar, (Pazar Günleri de: 
Yine aynı saatler arasında ve 
aynı metrelerde Nalçık Radyo- 
su'nun muhacrete yönelik ola- 
rak hazırladığı program) 

Cumartesi günleri: 

14.15 - 15.00 Haber, Müzik; Ma- 
gazin, Edebiyat porgramları, 
(Cumartesi günleri program- 
lar, bazen 15.15 - 17.oo arası, 
bazen 15.00 - 17.00 arası, ba- 
zen de 14.15 - 18.00 arası) 

yayınlanmaktadır. 

Maykop Radyosu'nda haftalık 
toplam yayın süresi 7 - 8 saat- 
tir. Ayrıca, Maykop Radyosu, 
yaklaşık bir yıldan bu yana 
Krasnodar Televizyonunda iki 
haftada bir Cuma günleri 
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yarım saatlik bir televizyon 
programı da hazırlamaktadır. 

Maykop Radyosu'nda Muha- 
ceret yayınlarını hazırlayan 
BAĞGH Sim, kendilerine bazı 
ülkelerden Adığece bilmeyen- 
ler için Türkçe ve Arapça pro- 
gramlar da hazırlanması için 
mektuplar geldiğini belirimiş, 
ancak bunun şimdilik 
mümkün olmadığını, bu tür 
isteklerin o dillerde yayın ya- 
pan Moskova Radyosu'na 

miştir. 

* Okiyabrski İlçesi YÖnetimi, 
Adığe Dernekleri'nin girişim- 
leri ile ilçeye eski adı Texhu- 
tamıguay adının tekrar veril- 
mesini uygun bulmuştur. Kar- 
ar, Maykop ve Moskova'da da 
onaylandıktan sonra resmen 
kullanılmaya başlayacaktır. 
Ayrıca Adığey Özerk Bölgesi 
ve .Kıyıboyu Şapsığhe'deki 
bazı Rusça köy adlarının tek- 
rar eski Adiğece adlarıyla 
değiştirilmesi konusunda da 
girişimler yapılmaktadır. 
Adığe Köy ve kentlerindeki 
cadde ve sokak isimlerinin 
Adığece olarak değiştirilmesi 
çalışmalarına da başlanmıştır. 

# # 

* Adığe Derneklerinin etkin 
çabaları ve özellikle de bir 
yıldan bu yana sürdürdükleri 
özel uğraşıları sonucunda, 
Krasnodar kentinde dikilmesi 
düşünülen Suvorov'un hey- 
kelinin yapımından vaz- 
geçilmiştir. Bilindiği gibi Su- 
vorov, Çar'ın en gaddar 
generallerinden biriydi. 

Bu tür Çar dönemi ilerigelen- 
lerinin veya yakınlarının ad- 
larını taşıyan yerleşim yerleri- 
nin, cadde ve sokak adlarının 
eski, yerel ve asıl adlarıyla 
değiştirilmesi, örgütlenen 
halk güçlerinin ilk hedefleri 
arasında yer almaktadır. 

# * * 

* Moskova Radyosu Türkçe 
Yayınlar Servisinin haberine 
göre Kuzey OÖselya Özerk 5.5. 

Cumhuriyeti'nin Başkenii Or- 
Jonikidze'de (Vladikavkaz) 
Muhacereiteki oOsetlerle 
ilişkiler kurmayı amaçlayan bir 
dernek kurulmuştur. Habere 
göre 500 binden fazla Osetin 
Türkiye, Suriye, Ürdün gibi 
Orta-Doğu ülkelerinin yanısıra 
çeşitli Avrupa ülkeleri ile ABD. 
ve Kanada'da yaşamaktadır. 

& & # 

* Sovyet Televizyonunun 21 
Temmuz 1990 tarihinde ver- 
diği bir habere göre Kuzey 
Osetya Ozerk'S.S. Cumhuri- 
yeti'nin Başkenti OÖrjonikid- 
ze'ye, "Vladikavkaz" olan eski 
adının yeniden verilmesi ka- 
bul edilmiştir. 

* X 

* Adığe Xase Yöneticilerinden 
alınan bilgiye göre Suriye'den 
130 aile (yaklaşık 500 kişi ola- 
rak) Anayurtlarına dönüş için 
Sovyetler Birliği'nin ilgili ma- 
kamlarına resmen başvur 
muşlardır. Geçen yıl Vatan- 
daşlığa kabul edilen 27 aileye 
Suriye'deki Sovyet Konsolos- 
luğu tarafındnan vize verilme- 
mektedir. Sovyet Dış İşlerinin 
bu tutarsız davranışları 
anlaşılamamakta ve sürgün- 
deki Kuzey Kafkasyalıların bu. 
son derece doğal ,insancıl ve 
demokratik haklarına olumlu 
yaklaşılması için Anavatandaki 
halk güçleri çalışmalarını 
yoğunlaştırarak sürdürmek- 
tedirler, 

# £ 

Maykop Radyosu'nun 20 Tem- 
muz'daki bir haberine göre 
Kuzey Kafkasya Halkları El Sa- 
natları Sergisi, Çeçen - İnguş 
Özerk 5.5. Cumhuriyeti'nin 
Başkenti Grozni'de açılmıştır. 
Adığey'den sergiye katılan 
STAŞŞU Yura'nın diktiği çok 
eski Adığe giysisi "Tırğhetaw" 
en fazla ilgi görenlerden birisi 
olmuştur. Sergilenen eşyaların 
büyük bir çoğunluğu ziya- 
retçiler tarafından satın alın- 
mıştır. 

*k X 

I 

MAYKOP Radyosu'ndan 
MEFEWUD Hayri, 

aktarıyor: 

Anayuritan Şam'a düzenli 
otobüs seferleri düzenleniyor. 
Bu seferler kışın haftada bir, 
yazın haftada iki kere 
yapılacak. Otobüs Nalçik'ten 
kalkacak ve sırasıyla Çerkessk, 
Maykop, Sohum kentlerini 
dolaşarak, Türkiye üzerinden 
Şam'a gidecek ve aynı yolu iz- 
leyerek geri dönecek. 

Geçtiğimiz günlerde kıyıboyu 
Şapsığhe'de önemli bir top- 
lantı vardı. Toplantının konu- 
su milli bir statü kzanmak ve 
doğrudan Rusya Federasyo- 
nuna bağlanmaktı. İsteklerini 
dile getiren kararlar oybir- 
liğiyle alındı ve Rusya Parla- 
mentosu ile Yüksek Sovyet'e 
sunulmak üzere hazırlandı. 
Toplantıya Adığey, Oeberdey, 
Çerkessk, Abhazya'daki Xase 
örgütlerinin temsilcileri de 
katıldı. 

  

  

NALÇIK CAMII 
— YAPILIYOR 

Perestroika ve glastnost son- 
rası, halkın büyük gereksinim 
ve istem duyduğu; en'am, 
maşallah, tesbih, takke, na- 
mazlık vb. gibi dinsel içerikli 
eşya ve malzemeleri Nalçık'ta 
üretebilmek için gerekli teknik 
olanakları incelemek üzere 
Türkiye'ye gelen Khaberdey- 
Balkar Cumhuriyeti Diyanet 
İşleri İdari Yardımcısı WELCİR 
Muzarin, yapımına başlanan 
NALÇIK CAMIİ'ne yardımda 
bulunmak isteyen hayırseverler 
için, Moskova'da bir döviz he- 
sabı açtırıldığını ve yardım bek- 
lediklerini bildirdi. 

Moskova'daki Banka Döviz 
Hesabı adresi : 

VNECHEKONOMBANK USSR. 

Valutnıy Tekuchiy Siscet 
No: 57001018/001, 

103810 GSP Moskva K-9, 
Puchkinskaya Ulitsa, 4/2 
Telg. MOSKVA VNECHBANK 

Tel. : 246 67 31 
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İSTANBUL (Bağlarbaşı) KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği Olağan Genel 
Kurulu, 30 eylül 1990 günü Bağlarbaşı'ndaki Der- 
nek lokalinde toplandı. 

Yönetim Kuruluna tek listenin aday olduğu 
Genel Kurul, önceki genel kurullara göre oldukça 
sakin geçti. Genel Kurul'da tüzükteki bir madde de 
değiştirildi. Buna göre önemli bir mazereti nede- 
niyle o gün Genel Kurul'a katılamayan bir aday da 
Yönetim Kuruluna seçilebilecek. Genel Kurul'da 
ayrıca üyelik taban aidatı da 3000.-TL. olarak belir- 
lendi. 

Genel Kurula aday olan A. Cavit BAGEOĞLU 
başkanlığındaki Yönetim Kurulu aday kadrosu, gen- 
el kurul üyelerine bir seçim bildirgesi sundu. Bil- 
dirge şöyleydi: 

"Sayın Üyeler, 

Bu Genel Kurul'a kadar bütün seçim bildirgeleri- 
mizde en önem verdiğimiz konu derneğimizin bir 
"Kültür Politikası" olmasının gerekliliği idi. Bu ne- 
denle uzunca bir dönem kültür politikasının gerekli- 
liği ve oluşturulması üzerine yoğunlaşıldı. Sevinerek 
söylemek gerekirse bu çabalar, artık, dernek tabanı 
tarafndan da benimsenmiştir. Derneğin çalış- 
malarında "kültürümüzün demokratik yönlerinin 
açığa çıkarılarak çağın koşullarında yeniden 
üreterek yaşatmak" ilkesi yaşama geçmeye 
başlamıştır. Bu olumlu gelişmeler özelde Kuzey Kaf- 
kasyalıların tarihsel ve kültürel birikimlerini, genelde 
ise insanlık tarihinin demokratik kazanımlarını tu- 
tarlı bir biçimde savunarak, kültür politikamızı bu 
kazanımlar üzerine temellendirerek sağlamıştır. 

Derneğimizde oluşan bu ilkesel birlik son 1989 - 
1990 döneminde pratik çalışmalara da yansımış ve 
dernek tabanında "dar grupçu anlayışlar" yıkılarak, 
dernek yönetimi yaptığı her olumlu çalışmada des- 
tek görmüştür. Bu destek ve katılımlarıyla 
derneğimizin çalışma alanlarını daha da genişletme 
olanağını sağlayan bütün üye ve hemşehrilerimize 
teşekkür ederiz. 

Derneğimizdeki bu olumlu gelişmelerle birlikte, 
görevlerimiz de hızla artmakta ve önem kazanmak- 
tadır. Çünkü Türkiye ve dünyadaki, özellikle Kuzey 
Kafkasya'daki toplumsal değişmeleri izlemek, ortaya 
çıkan sorunların çözümlerini araştırmak gerekmek- 
tedir. İçinde bulunduğumuz dönem, Kuzey Kafkas- 
ya Özerk Bölgelerinin toplumsal taleplerini 
yoğunlaştırdıkları, Anavatan dışındaki bizlerle en 
sıkı ilişkileri kurmak istedikleri bir dönemdir. Buna 
karşın muhacerette ise demokratik taleplerin dile 
getirilmesinde, politika üretmekte zorluklarla 
karşılaşılmaktadır. Bu durumda sağlıklı politikalar 
üretmenin, kararlar verebilmenin yolu derneklerimi- 

zin, aydınlarımızın ve kitle tabanımızın yoğun bir 
bilgi ve düşünce alışverişine girebilmesi , toplumsal 
uyumun ve mutabakatın sağlanmasıyla aşılacaktır. 
Böylesi bir oluşumu gerçekleştirebilmek için ise; 

A. Dernekler Çerçevesinde 

1. Dernekte demokratik - merkeziyetçi işleyişi 
güçlendirmek, 

2. Dernekte yapılacak kültürel çalışmaların 
yanısıra dernek - kitle tabanı arasındaki 
iletişimi sağlayacak yeni kanallar açmak, 

3. İstanbul ve Marmara Bölgesindeki dernekler 
arası ilişkileri koordine etmek, 

4. Başlayan dernekler arası toplantıları 
geliştirmek ve güçlendirmek, bütün dernek 
çalışmalarını koordine etmek, 

B. Dernek - Kamuoyu Çerçevesinde 

1. Muhaceret ve Kafkasya'daki gelişmeleri 
güncelliğini kaybetmeden kamuoyuna 
duyurmak, talepler doğrultusunda kamuoyu 
oluşturmak, 

2. Demokratik kitle örgütleri, basın - yayın 
kuruluşlarıyla iyi ilişkiler kurmak, onların 
doğru bilgilenmelerine yardımcı olmak, 

3. Kafkasya ile ilişkileri sıklaştıracak, ekonomik - 
kültürel ilişkiler, turizm vb. alanlarda çalışan 
kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, 

  

C, Muhaceret - Anavatan çerçevesinde 

1. Muhaceret ülkeleri arasında kültürel ilişkileri 
arttırmak, görüş alış - verişinde bulunmak, 

2. Anavatan Muhaceret arasında gelişen 
ilişkileri daha da arttırmak, bu ilişkilere sağlıklı 
bir yön vermek, gerekmektedir. - 

Sayın Üyeler, 

Yukarıda yapılmasını gerekli gördüğümüz 
çalışmaların birçoğunun ilk tohumları geçmiş 
dönemlerde atılmıştır. Onümüzdeki dönemin zor- 
luğu ise tohumu atılan bu etkinlikleri besleyerek 
büyütmek, geliştirmektir. 

İşte bu nedenle bütün üye ve 
hemşehrilerimizi: 

- Yok oluşa dur diyebilmek için, 

- Geleneksel kültürel değerlerimizi derleyip, 
demokratik dünya kültürü ile uyumlu bir 
biçimde geliştirebilmek için, 

- Anavatanla ilişkilerimizi arttırabilmek için, 

- Muhaceretteki demokratik taleplerimize sahip 
çıkabilmek için, 

- Kuzey Kafkasyalıların kültürel - toplümsal s0- 
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runlarına nihai çözümler getirebilmek için, birlik ve 
beraberliğe, dayanışmaya (Xase'ye), çağırıyo- 

ruz. Saygılarımızla," 

Yoğun bir katılımla gerçekleşen Genel Kurul'da dileriz, 

YÖNETİM KURULU (âÂsil Üyeler): 

Yönetim Kuruluna ve diğer organlara seçilen 
üyeler listesi aşağıdadır. 

Kendilerine yeni dönem çalışmalarında başarılar 

DENETLEME KURULU (Asil Üyeler): 

1. Mümtaz DEMİRÖZ 

z A. Cavit BAGEOĞLU 2. Saadettin KUŞ 
A . Eşref BA 

3. Erhan ŞAHİN ad ğ va 
4, Saffet ÖZTÜRK £Yedek Üyelen: 
5. Bahattin KOÇ 1. Mahmut ÖZDEN 

6. Hüsnü ALTINIŞIK 2. Mustafa USTUN 

7. Yusuf K. TAYMAZ 3. Akın BAL 

o YÖNETİM KURULU (Yedek Üyeler): 
ONUR KURULU: 

1. M. Yasin ÇELİKKIRAN 
2. Kazım ÖZTEKİN 

1. Alper KOBAŞ 3. Elmas EŞSİZ 
2. İmdat KİP 4, Hüseyin ERDEM 
3. Mehmet KANBEK 5. Erol KILIÇ 
4. Ersin KALKAN 6. Mustafa SAADET 
5. Sinan KUBİLAY 7. Şemsettin ÇEVİK 

  

UZUNTARLA KÜYÜ 
KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA 

DERNEĞİ 
GENEL KURULU YAPILDI 

Uzuntarla Köyü Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği, ilk 
Olağan Genel Kurulunu 29.7.1990 tarihinde gerçekleştirdi. Top- 
İantı sonunda Yönetim Kurulu ve diğer dernek organlarına 
seçilen üyelerin adları ve görevleri aşağıdaki gibidir. 

Görev alan hemşehrilerimiz ile Uzuntarla Kafkas Kültür ve 
Dayanışma Derneğin'e yeni çalışma döneminde başarılar dile- 
Tiz. 

YÖNETİM KURULU DENETLEME KURULU 
Asil Uyeler): Asil Uyeler 

1. Murat ACAR (Başkan) 1. Sinan TUĞ 
2. Kamil YILDIZ (Bşk.Yrd.) 2. Ruhi EROĞLU 
3. Rüştü EROĞLU (Sekreter) 3. Behçet BAYKAL 
4, kasan ÖZŞİMSEK(Muhasip) 
5. Abdullah HOREL (Üye) Üyeler) 
& Ebubekir EROKTAY (Üye) Yedek Uyeler 
7. Erdinç EROĞLU (Uye) 1. Adnan TUĞ 

| Yedek Üyeler ) 3 lir 

Cem ACAR ONUR KURULU ÜYELERİ 
  

Zeki ERENSOY 
Rıdvan TOKSÖZ 1. Turhan EROĞLU? 

N
O
G
P
E
N
P
 

Ahmet CANDEMİR 2. Melih CENGİZ 
Nurhan YILDIZ 3. Ertan BESLER 
Cengiz MERT 

GEBZE KAFKAS KULTUR . 
VE DAYANIŞMA DERNEGİ 
OLAGAN GENEL KURULU 

YAPILDI 

Gebze Kafkas Kültür ve Dayanışma 
Derneği Olağan Genel Kurulu 
29.9.1990 tarihinde yapılmış olup, 
Dernek Organlarına aşağıda adları ve 
görevleri yazılı hemşehrilerimizin 
seçildikleri öğrenilmiştir. 

Seçilen Hemşehrilerimize ve Gebze 
Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği'- 
ne yeni çalışma döneminde başarılar 
dileriz. 

YÖNETİM KURULU 

Ayhan ERGÜN (Başkan) 
Nihat BAÇ (8şk.Yrd.) 
Abdulkadir ÖZPEHLİVAN (Muhasip) 
Kamil B. ÖZDEN (Sekreter) 
Ayla DEMİRKAN (Üye) 
Cengiz ERDOGAN (Üye) 
Sedat GÜZELER (Üye) 

DENETİM KURULU 

© Sabahattin ÖZKAN 
Bilal HAZIR 
Naci OZCAN 
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ADANA Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği 
Kültür, Sanat ve Yaşam Bülteni "RİDADE" bakın ne 
diyor: 

"Değerli Okuyucular, 
Bu noktada asıl vermek istediğimiz mesaj, Dernek- 

lerimizde yayın ve yayının önemidir. Yaşamı belge- 
selleştiren, aynı zamanda çağdaş iletişim aracı olan 
yazın, yayın, eğer geçmiş derneklerimiz döneminde 
önemsenerek arşivlenseydi, Adana dernek geçmi- 
şinden ve sorunlarından şimdiki gençlik daha sağlıklı 
çözümler üretebilirdi. 
Yaşayan güzel kültürümüzün çağdaş mozayikte ye- 

rini alabilmesi kuşkusuz yazın yayınla özdeştir." 
(Yazın Yayın Kurulundan Mustafa KANDEMİR) 

SAMSUN Kuzey Kakasya Kültür Derneği Gazeteci- 
lik Kolu Duvar Gazetesi yazıları "ZEFES" den 
"Yorumsal Bakış" ı ile Uluk DOĞBAY ise; "Düşünce 
üretmeyen ve tartışmaya açık olmayan toplumların 
kültürel olarak diğer toplumlara bağımlı olması 
kaçınılmaz bir olgudur ve bu nedenle kültürel etkinlik- 
lerini kısa sürede kaybederler. Önerim şu ki; görev 
alan birkaç arkadaş tarafından Kafkasya üzerine 
Adığelik üzerine değişik konularda araştırma yapılır, 
kaynak isimler de verilerek bu konudaki düşünceler 
iletilir, konuyu hazırlayanlar izleyicilere sunarak yo- 
rumlar yapabilirler. Araştırılarak öğrenilecek konu- 
ların genç insanlara çok yararlı olacağı 
kanısındayım" 

Yine "ZEFES" den Cemil MERİÇ ise "Karanlıkları 
devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için 
en mükemmel silah; kalem. Sözle yazıyla ka- 
zanılmayacak savaş yok.. Kalem sahiplerine düşen 
ilk vazife, telaş etmemek, öfkelenmemek, kin 
kışkırtıcısı olmamak . Halkı okumaya, düşünmeye, 
sevmeye alıştırmak. Kalemle kazanılan başarılar ta- 
rihe mal olur." 

KAYSERİ Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği aylık 
duvar gazetesi "DERDERU" dan İlkay SABANCI 
"Ben Adığeyim" diyen gençlerimizi hep beraber ol- 
maya ve bile bırakılan Kültürü, geçmişi, tarihi, Xab- 
ze'yi en iyi şekilde korumaya çağırıyorum. Bu kültür, 
bu örf, bu adet hepimizin. Bunu korumak ve devam 
ettirmek biz gençlere düşüyor." 

Ardından Musa CANGİR "Toplumumuzu çağdaş 
toplumlar düzeyine çıkarmak bizlerin görevi. Toplu- 
mumuzun çağı yakalayabilme savaşımında onu bir 
adım daha ileriye götürebilmek için daha çok 
öğrenmeli ve öğrendiklerimizi daha çok yaşamalıyız. 
Bunları birlikte ve elele başarabiliriz ancak. 

Öyleyse bizim için, insanlık için elele." 
ö * # 

DÜZCE Kafkas Kültür Derneğinin Aylık Kültür, Sa- 
nat, Haber Bülteni Yayın Kurulunun düşünceleri ise 
"Amacımız siz üye ve hemşehrilerimize değişen 
şartları aktarabilmek, Kuzey Kafkasyalıları ilgilendi- 
ren olayları duyurmak, karşılıklı iletişim ve bilgi alış - 

veriş ile sağlıklı aydın insanımızı el birliği ile yakala- 
makiır." 

z # * 

Ve son olarak da KONYA Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği'nin, kültür sanat ve haber bülteni 
"SETENEY" Yayın Kurulu düşünceleri ise; " Seteney 
Konya'daki insanlarımızın gören gözü, duyan kulağı, 
düşünen beyni olarak çok önemli bir görev 
üstlenmiştir. Çerkes insanının en iyi biçimde 
yansıtılması, bunun için de çalışmalarımıza omuz 
vermenizi dayanışma göstermenizi bekliyoruz. Siz in- 
sanlarımızın varlığı en büyük gücümüzdür. 
Çerkes Halkı Mitolojisi'nde Seteney'le kadını 

ölümsüzleştirdi, evrenselleştirdi. Çağımızın Sete- 
ney'leri Seteney Guaşe'ye İayık olduğunuzu 
ürünlerinizle kanıtlayın. Gelin derneğimizde birlikte 
halkımız için yeni güzellikler yaratalım, elele gönül 
gönüle, kafa kafaya." 

Duvar Gazetelerinin öncülüğünü Ankara K.K.Kültür 
Derneği Duvar Gazetesi "SETENAY" ın başlattığı bu 
güzel çalışmalar diğer dernek çalışanlarının da 
yörelerinde yazına ve yayıncılığa ilgi duymalarını 
sağlamıştır. Dileğimiz, gençlerin bu konuya daha çok 
ilgi göstermesi ve muhaceretteki sorunlarımıza yazın 
konusundaki yeteneklerini katarak, özgür iradelerini, 
kendilerini rahatsız eden her bir konuda yazıyla 
geliştirmek. 

  

  

İSTANBUL... KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ'NDE 
CUMA SÖYLEŞİLERİ 

İstanbul (Bağlarbaşı) Kafkas Kültür Derneği 
'nde bu yıl yeni bir etkinlik başlatıldı. 

- Çeşitli ouzmanlık ve meslek dallarından 
aydınların katılımıyla Cuma akşamları saat; 
20.00'de Dernek lokalinde düzenli söyleşiler 
yapılıyor. i 

24 Kasım'da Sayın Murat BELGE'nin kültür 
üzerine söyleşisiyle başlayan bu etkinlik, 31 
Kasım'da Sayın Cemal ŞENER ve 7 Aralık'ta 
Sayın Çetin ÖNER'in söyleşileriyle devam etti. 
Her söyleşi bir halta önce kesinleştirilerek 
Dernek Lokalinde ilan ediliyor. 

İstanbul Kafkas Kültür Derneği'nde ayrıca 
Mart-Nisan ayları içinde bir kermes yapılması 
da planlanmıştır. Yoğun bir çaba ve geniş 
katılım gerektirdiği bilinen kermes, üyelerinin 
görüş ve önerileriyle biçimlenip gelişecek ve 
özellikle bayan üyelerin önderliğinde gerçek- 
ieşlirilecekiir. Herkesin fırsat ve olanakları 

ölçüsünde katılması beklenmektedir." 
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ISTANBUL'DAKİ KAFKAS - ABHAZYA KÜLTÜR 
DERNEĞİ'NİN ETKİNLİKLERİ 

Kafkas - Abhazya Kültür Demeği Yönetim Kuru- 
İu tarafından yayımlanan 13.1.1990 tarih ve 
1990/0010 sayılı yazıda, dernek çalışmaları ile 
üye ve hemşehrilerden beklentiler dile getirildi. 

Abhazya Devlet Halk Oyunları ve Şarkıları to- 
pluluğunun Türkiye'deki gösterilerine ilişikin olarak 
örev alan, yardım ve katkıda bulunan üye ve 
emşehrilere teşekkür eden Yönetim Kurulu, büyük 

manevi kazanımlarına karşıri, bu organizasyonda 
maddi olarak önemli ölçüde zarar edildiğini belirte- 
rek, derneğin uğradığı bu zararın karşılanması için 
tüm üye ve hemşehrileri bir toplumsal dayanışma 
örneği göstermeye çağırdı. 

Sözkonusu yazıda ifade edildiğine göre; Kafkas 
- Abhazya Kültür Derneği'nin olağan Genel Kurulu, 
1990 Haziran ayı içinde yapıldı ve yönetim organ- 
larına aşağıdaki üyeler getirildi. 

YÖNETİM KURULU: 
Bşk. Atay CEYİŞAKAR 

IL.Bşk. Mümtaz DEMİRÖZ 
Üye Yılmaz MARŞAN 
Üye Cengiz GUL 

Üye Erdeşen KOBAŞ 
Üye Esat OZEN 

. Üye Ferit YILMAZ 

ONUR KURULU: 

1. Ömer BÜYÜKA 7 

2. Etem ARUTAN 

3. Abdurrahman CENGİZ 

DENETLEME KURULU : 

O
L
 
B
E
N
 

1. Erol KILIÇ 

2. Nafiz ERGİN 
3. Berrin UNGOR 

Yeni Yönetim Kurulu'na bundan sonraki 
çalışmalarında da başarılar dileriz. 

Yönetim Kurulu'nun sözkonusu yazısında belirti|- 
diğine göre: 

Kafkas - Abhazya Kültür Derneği, 17 Kasım 
1990 tarihinden itibaren her hafta Cuma, Cumarte- 
si ve Pazar günlerinde Dernek Lokalinde veya 
Derneğin organisazyonu ile İokal dışında çeşitli yer- 
lerde, çeşitli kültürel ve sosyal etkinlikler 
gösterilecek. 

Programlarının ayrıca duyurulacağı belirtilen et- 
kinlikler; söyleşiler, geziler, konferanslar, çaylı gece- 
ler, yemekli toplantılar, kermes, piknik gezileri 
vb.organizasyonlardan oluşuyor. 

Muhaceretteki Kuzey Kakasyalıların demokratik 
— 

  

konuşulan temel konu asimilasyon ve 

konuşmada bundan sonra dönüş konu-   

SAMSUN KAFKAS KÜLTÜR. 
DERNEĞİ'NDE HALUJ GECESİ 

Samsun Kafkas Ki.'tür Derneği, 
20.10.1990 tarihinde bir Haluj Gecesi 
düzenledi. Dernek lokalinde yapılan ge- 
cede, ailelerin hazırlayıp getirdiği Halujler 
katılanlara ikram edildi. i 

Geleneksel eğlence düğünlerimiz 
yanında, anadilden şiir ve şarkıların yer 
aldığı gecede, "Son Sesler" filmi de 
gösterildi. Kafkas Küllürüne ilişkin bir bilgi 
yarışmasının da yapıldığı gece, Halk Dan- 
sları grubunun sunduğu küçük ve güzel 
bir gösteriden sonra kapanış düğünü ile 
sona erdi. 

Özellikle "Son Sesler" filmini seyrederken 
seyircilerin etkilendikleri, duygulandıkları 
gözlendi. Hemen herkesin, özellikle de: 
büyüklerimizin konuşmalarında ençok 

asimilasyona karşı bir şeyler yapılması | 
gereğiydi. 

Şarkılarla şiirlerle coşan seyirciler, halk 
dansları grubunun sunduğu gösteriyle 
özlem giderdiler. Bir büyüğümüzün yaptığı 

sunda ileriye dönük çalışmalar yapılması 
gereği vurgulandı. Samsun Kakfkas Kültür 
Derneği'ne bundan sonraki çalışı alarında 
başarılar dileriz. 

BAJ Ziya ŞENVAR     

ulusal - kültürel mücadeleleri tarihinde unutulmaz 
özel bir yeri bulunan. değerli büyüğümüz Sayın 
BEYGUA ÖMER BUYUKA'nın 90. Yaş Günü vesile- 
siyle kendisine ŞUKRAN PLAKETİ sunulması ile ilgili 

olarak 24 Kasım 1990 tarihinde yapılan kutlama 
toplantısı ise, bütün diğer etkinliklerin, herhalde en 
anlamlılarının başında yer alıyor. 

. Değerli büyüğümüz Sayın BEYGUA ÖMER 
BUÜYUKA'ya; sarsılmaz inancı, Kafkaslılık sevgi ve 
bilinci içinde, tarihsel - dilbilimsel birikim ve 
kişiliğiyle ilham ve cesaret kaynağımız olarak 
daha nice uzun yıllar başımızdan eksik olmaması 
içten dilek ve temennimizi sunarken, Kafkas - Ab- 
hazya Kültür Derneği Yönetim Kurulunu da bu ka- 
dirbilirliği ve örnek davranışı için kutlar, düşünen, 
gerçekleştiren ve katkıda bulunan herkese teşekkür 
ederiz. 
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ANTALYA | . 
KUZEY KAFKASYA KULTUR DERNEGİ 
ILR OLAGAN GENEL KURULUNU YAPTI 

1990 yılı içerisinde yeniden kurularak 
çalışmalarına başlayan Antalya Kuzey Kalkas- 
ya Küllür Derneği'nin ilk olağan Genel Kuru- 
lu, 18 Kasım 1990 Pazar günü Antalya'da 
Dernek Lokalinde yapıldı. 

Genel Kurul açış konuşmasında önceki 
Demek Başkanı Güner ÖZDEMİR; "... Bugün 
derneğimizin 1. Olağan Genel Kurulu'nu 
yapıyoruz, ancak aslında bu, birinci olağan 
genel kurul toplantısı değildir. 23. genel kurul 
toplanlısıdır. Çünkü Antalya Kuzey Kalkasya 
Külür Derneği, 23 yıl önce 1967 yılında ku- 
rulmuştur. Ancak 12 Eylül ara döneminde 
derneğimizin çalışmaları, hiç de hakelmediği 
nalde durdurulmuş, sonra da kendiliğinden 
kapanmıştır. Bu yıl derneğimizi yeniden faa- 
liyele geçirdik. Çünkü Kuzey Kafkasya 
Kültürü dünyanın en eski köklü 
külürlerinden biridir. Bu değerli kültür, 

. yaşlılmaya, geliştirilmeye ve tanıtılmaya değer 
bir kültürdür. Bugüne kadar Kuzey Kalkasya 
Kültür Demekleri azımsanmayacak ölçülerde 
güzel çalışmalar yapmışlardır, bundan böyle 
daha iyi ve güzel çalışmalar yapacaklarına 
inanıyorum. Yeterki hepimiz derneğimize sa- 
hip çıkalmım ve onu desiekleyelim." dedi. 

Gündem maddelerinin görüşülmesi sonu- 
cunda yapılan seçimlerde aşağıdaki listede 
belirtilen üyeler yönetim organlarında 
görevlendirildiler. . 

Yeni görev alan üyeleri kutlar, başarılar 
dileriz. 

YÖNETİM KURULU: 
Başkan Ali ATÇI 
H.Bşk. Mesut ATALAY 
Gen. Sek. Hacer ESER 
Muhasip Şaban DURSUN 

. Üye Cengiz ATÇI 

Yedek Üyeler: 

Hayri ÖZBEK 
Naci OZBEK 
Hasan ÇIFTÇI 
Hanife TEZCAN 

. Kazım BİLGİCİ 
DENETLEME KURULU: 

1. Ümran TOYTUNÇ 
2. Osman CAYMAZ 

3. Nadir SARIGÜL , 
Yedek Üyeler: 
1. İbrahim HANCIOĞLU 
2. Hacı Omer ÇELEBİ 
3. Yaşar TURAN 
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ANKARA w 
KUZEY KAFKASYA KÜLTÜR DERNEĞİ 
OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI 

Ankara, Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Olağan 
Genel Kurulu, 16.12.1990 günü saat:10.00'da Harb 
- İş Konferans Salonu'nda yapıldı. 

Dernek Başkanı Aslan ARI ve Il. Başkan Süleyman 
YANÇATORAL, Genel Kurul Divanı'nın oluşturul- 
masından sonra, gündem uyarınca geçmiş dönemde 
yapılan çalışmaları, genel kurula sundular. 

Çalışma Raporunda: 27 Kasım 1988 tarihinde 
yapılan Dernek Genel Kurulu'nda işbaşına getirilen 
Yönetim Kurulu'nun, 7 Ocak 1989 tarihinde dernek 
üye tabanına sunduğu çalışma raporunda belirtilen 
çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirdiği, 
çalışmaların komisyonlar eliyle yürütüldüğü belirtildi 
ve görev alan üye ve hemşehrilere teşekkür edildi. 

Ancak bu dönemde yer alan yoğun çalışmalar 
nedeniyle, çalışma komisyonlarıyla yâpılması 

öngörülen danışma ve değerlendirme toplantılarının 
istenilen sıklıkta yapılamadığı dile getirildi. 

Raporda şöyle deniliyordu: 

"Yapılan çalışmaların, gelişen, değişen dünya ve 
Türkiye'nin sos ö-ekonomik, politik koşullarına bakı- 
larak yeterli olduğu söylenemez. Fakat eldeki olanak- 
lar, üyelerimizin sosyo - ekonomik durumları, kültürel 
etkinliklerde halkımızın toplumsal yapısı dikkate 
alındığında, hedeflenen çalışmaları gerçeklesti" 
diğimizi söyleyebiliriz." 

Çalışma Raporunun sonraki bölümlerinde belirti- 
len başlıca çalışmalar şunlardır: 

1. Halk Oyunları ve Halk Müziği çalışmaları: Sa- 
lonsuzluk başta olmak üzere mevcut elverişsiz çalışma 
koşullarına karşın, Halk Oyunları ve Halk Müziği ko- 
misyonunun düzenli ve disiplinli bir çalışma yaptığı, 
İzmir, İzmit, Bursa, Düzce ve 125.yıl Kültür Haftası 
programı içerisinde Ankara'da çeşitli gösteriler 
yapılmıştır. 

2. Araştırma ve Derleme çalışmaları çerçevesinde 
çeşitli tarihlerde konferanslar verdirilmiştir. 

3. Sosyal İlişkiler ve Koordinasyon çalışmaları 
çerçevesinde; geleneksel Maltepe Kültür - Eğlence 
geceleri düzenli biçimde sürdürülmüş, Çeşitli resim ve 
el sanatları sergileri açılmıştır. 

4. Tiyatro çalışmaları çerçevesinde; Geleneksel 
Maltepe Kültür - Eğlence gecelerinde küçük skeçler ve 
125 yıl Kültür Haftası çerçevesinde Şşhaptlekhue 
His'in "Zamansız Ölümün Dansı" adlı oyunu sahne- 
İenmiştir. Ayrıca İzmir Kafkas Folklor ve Sanat 
Derneği'nin sahnelediği "Kaynana İstemeyen Ma- 
halle" adlı güldürü Ankara'da üye ve 
hemşehrilerimize de sunulmuştur. 
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5. Kültür Merkezi inşaatı önemli ölçüde ilerletil- 
miş, üye ve hemşehrilerin yardımları sürdüğü tak- 
dirde, birkaç ay içinde ince işleri de tamamlanarak 
açılabilecek düzeye getirilmiştir. 

6. Kuzey Kafkasyalıların Anayurtlarından 
“ sürülüşünün 125. yıldönümü vesilesiyle yapılan 125, 

Yıl Kültür Haftası etkinlikmleri, Türkiye'de, Anayurt 
Kuzey Kafkasya'da ve Kuzey Kafkasyalı nüfus 
barındıran diğer muhaceret ülkelerinde ilgi ile izlen- 
miş ve takdir edilmiştir. 

7. Kerdeş Kafkas Kültür Dernekleri arasında 
işbirliği ve işbölümü olanaklarını araştırmak, olanak- 
ları birleştirerek daha etkili çalışmalar yapabilmek 
amacıyla Kafkas Kültür Dernekleri Koordinasyon top- 
lantıları başlatılmış olup, sürdürülmektedir. 

Bütün bu faaliyetler (o çerçevesinde, Derneğin 
1.11.1988 31.12.1989 dönemi bütçesi 
99.329 514.-TL. ve 1.1.1990 - 15.12.1990 dönemi 

bütçesi de 94.507.231 .- TL. olarak gerçekleşmiştir. 

Gündem gereğince Çalışma ve Denetleme rapor- 
ları okunduktan sonra, raporlar hakkında sözalan 
üyeler ve konuklar genellikle yapıcı eleştiriler, olumlu 
ve takdir edici konuşmalar yapmışlardır. 

Dernek Başkanı Aslan ARI'nın eleştirileri cevapla- 
masından sonra raporlar oybirliği ile ibra edilmiştir. 

Genel Kurul'da, değişen ve gelişen dünya 
koşullarına daha uygun çalışmalar yapılabilmesine, 
daha aktif bir hareket serbestisi kazanılmasına imkan 
ve fırsat verebilecek bir tüzük değişikliği de 
gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede; 

1. Derneğin amacını belirten 2. maddesine: 

"Dil, kültür ve toplumsal yapı, konu ve alanlarında 
bilimsel araştırma, inceleme yapmak veya yaptırmak, 
görüş oluşturmak, önerilerde bulunmak, 

Üyeler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı 
sağlıyarak yardımlaşmaktır." ” 

ifadeleri eklenmek suretiyle derneğim amacı ve 
çalışmaları biraz daha genişletilmeye çalışılmıştır. 

2. Yine amaçlar doğrultusunda yapılacak 
çalışmaları belirten Tüzüğün 3. maddesine aşağıdaki. 
(f) fıkrası eklenmiştir: i 

"” - Dernekler Kanunu ve diğer ilgili kanunların 
ilgili hükümlerine uygunluk sağlanmak ve gerekli izin- 
ler alınmak suretiyle, aynı amaçlı faaliyet gösteren 
milli ve milletlerarası yabancı dernek veya kuru- 
uşlarla temaslarda bulunur. İşbirliği yapar ve gerek- 
tiğinde üye olur, bunlarla gerekli işkiler kurarak, 
kongre ve toplantılarına temsilci gönderir, ortak yurd 
içi toplantılar yapar, konferans, seminer gibi faaliyet. 
ler düzenler." 

3. Üyeliğe ilişkin 5. maddeye de aşağıdaki ek 
yapılmıştır: 

"Fahri Üye: Derneğin asil üyesi olmamakla bera- 

ber derneğe maddi ve manevi açıdan yardımda bulu- 
nan, derneğin yücelmesine katkıda bulunan kişilere 
Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyelik sıfatı verilir. 
Fahri üyelerin oy kullanma ve dernek organlarına 
seçilme hakları yoktur. Ancak üyeler istedikleri tak- 
dirde aidat verebilirler." 

4, Ödentilerle ilgili 13. maddede yapılan 
değişiklikle, Derneğe giriş ve üyelik ödendilerinin, 
günün koşullarına göre Yönetim Kurulu'nca belirlen- 
mesi ilkesi getirilmiştir. 

5. Derneğin olağan genel Kurulunun iki yılda bir 
yapılacağına ilişkin 16. madde hükmü değiştirilerek, 
Olağan Genel Kurulun her yıl Haziran ayında 
yapılması esası getirilmiş, ancak bir ek geçici madde 
ile bundan sonraki ilk Olağan Genel Kurulun, Hazi- 
ran 1992'de yapılması hükme bağlanmıştır. 

6. Dernek Onur Kurulu'nun çalışmalarını 
düzenleyen Tüzüğün 26. maddesinde yapılan 
değişiklikle de; Dernek Onur Kurulu'nun " tercihan; 
önceki yönetim kurullarında bulunmuş, dernek faali- 
yetlerinde görev almış, derneğin gelişmesi için maddi 
ve manevi katkılarda bulunmuş üyeler (asli - fahri) 
arasından genel kurulca seçilecek 13 üyeden" 
oluşuması hükmü getirilerek ve çalışmaları, görevleri 
yeniden düzenlenerek, hem geçmiş dönemlerde 
derneğe hizmet edenler onore edilmek, hem de bu 
kurula daha etkin bir fonksiyon verilmek istenmiştir. 

“7. Gelir ve giderlerin kaydedilme usullerini 
düzenleyen 29. maddede yapılan değişiklikle de Der- 
nekler Kanununun 63. maddesinde belirtilen belgeler 
yanında Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılacak usulle- 

rin de kullanılabilmesine imkan verilmek, böylece ge- 
lir - gider kayıtlarında pratiklik ve kolaylık sağlanmak 
istenmiştir. 

Genel Kurul'da, daha sonra seçimlere geçilmeden 
önce, Yönetim Organlarına aday olan tek liste 
adına söz alan Süleyman YANÇATORAL, gelecek 
çalışma dönemine ilişkin yapmayı düşündükleri 
çalışmaları tanıtan bir konuşma yapmıştır. 

Süleyman YANÇATORAL'ın konuşması şöyledir : 

"“ KUZEY KAFKASYA KÜLTÜR DERNEĞİ 
1990 - 1992 ÇALIŞMA DÖNEMİ 

ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN 
DÜŞÜNCE VE YAKLAŞIMIIMIZ 

Saygıdeğer Üye ve Hemşehrilerimiz, 

Geleneksel küitür değerlerimizi derleyip çağdaş 
dünya kültürü ile uyumlu bir biçimde geliştirerek 
üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek ve onları ülke, 
dünya gerçeklerini bilen aydın insanlar olarak toplu- 
ma daha yararlı hale getirmek amacıyla 1960 yılında 
kurulan Derneğimiz, 30 yılını geride bırakarak yeni 
bir genel kurul yapmaktadır. 1988 yılında sizlerin 
destekleriyle yönetime gelenler bugün hizmet bay- 
rağını yeni arkadaşlara devredeceklerdir. 
Üyelerimizin ve halkımızın desteğiyle gelinen düzey 
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kuşkusuz yeterli değildir. Derneğimizin saygıdeğer 
çalışanları, üzerlerindeki ulusal sorumluluk Öilincyle 
sizlerden alacakları güçle sorunlarımızın çözümü 
doğrulytusunda, bir anlayışla çalışmalara 
girişeceklerdir. 

yeni 

Ulusal-kültürel birçok sorunla karşı karşıya bulu- 
non halkımızın bizlerden beklediği birçok görevler 
vardır. Elimizdeki sosyo-ekonomik ve hukuki imkanlar 
sonuna kadar zorlanarak bu görevlerin yerine getiril- 
mesinin, tarihsel bir ulusal sorumluluk olduğu 
kanısındayız. Bu sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. 
Yaşadığımız sorunların çözümünde her kesimdeki in- 
sanımızın katkı ve yardıkmlarına ihtiyacımız vardır. 
Halkımızın güçlü olan dayanışma potansiyeli hare- 
kete geçirilmelidir. Halkının sorunlarına duyarlı tüm 
insanlarımızı göreve ve yardıma çağırıyoruz. 
Yönetime aday olan bizler bakış açımızı ve prog- 
ramımızı sizlere açıklamak istiyoruz. 

DÜNYA - TÜRKİYE VE KUZEY KAFKASYA'YA 
BAKIŞ AÇISI 

Dünyamızda hızla gelişen iletişim teknolojisi, ulus- 
lararası etkileşme süreçlerinin neden olduğu bir sos- 
o-ekonomik ve siyasal değişim yaşanmaktadır. Çok 

hızla gelişen teknoloji devrimi, soğuk savaş 
döneminin artıklarını tek tek yok ederek ideolojiler 
arasındaki çelikileri yumuşatmış, yıkılmaz denilen du- 
varları yıkmış, sistemler arasındaki işbirliği olanak- 
larını güçlendirmiştir. Bu ortamda insanlar daha fazla 
demokrasi, yönetime daha fazla katılma hakkı, sorun- 
larına daha kalıcı, gerçekçi, geçerli, köklü çözümkler 
istemektedirler. İnsan haklarına saygı ilkesindeki 
birleşme dünyamızda yeni bir dönemin başlangıcını 
oluşturmuştur. İnsanlığın refahının yükselmesine 
yönelik bu değişiklikleri olumlu bulmaktayız. 

Günümüz dünyasında çeşitli siyasal sistemler 
arasında düşünce farklılıkları korunmakla birlikte ant- 
İlaşma yapılan noktalar üzerinde işbirliği ilişkileri 
yoğunlaştırılmaktadır. 

Dünyamızda meydana gelen demokratikleşme, 
yeniden yapılanma süreçlerinin yansımalarını 
Türkiye'de tüm boyutlarıyla görmemekle birlikte güçlü 
bir ihtiyaç olarak toplumun tüm kesimlerinde hissedil- 
mektedir. Batı tipi demokratik ortama geçiş için köklü 
değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan haklarına 
saygılı gerçek bir demokrasiye geçiş için başta Der- 
nekler Kanunu olmak üzere birçok yasadaki anti- 
demokratik hükümlerin değişmesi zorunludur. Güçlü 
bir değişim özlemi içinde bulunan Türkiye'nin kısa bir 
sürede bu dar kalıpçılığı kırarak geniş ufuklara doğru 
yelken açacağını umut ediyoruz. 

SSCB. devlet sistemi içinde bulunan Anavatan Ku- 
zey Kafkasya ile olan ilişkiler gün . geçtikçe 
yoğunlaşmaktadır. Yapılan gezilerle birçok Çerkes 
yüzyıllık özlemlerini gidermekte oraları daha 
yakından tanıma fırsatı bulmaktadır. Yıllardır muha- 

fazakar yaklaşımların yanlış şartlandırmkalarıyla, 
yapılan propagandaların etkisiyle Anavatanla ko- 
parılan ilişkiler, gelişen Türk - Sovyet ilişkileri 
çerçevesinde yeniden kurulmuştur. Sovyet sisteminde- 
ki yeniden yapılanma süreçleri çeşitli ülkelerdeki 
Çerkeslerin Anavatanla olan ilişkilerini olumlu yönde 
etkilemiştir. Fakat oradaki nüfus oranının diğer halk- 
lara göre az olması nedeniyle bu değişimler çeşitli 
siyasal endişeleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle 
olyasa ekonomisi adı altında kapitalizme geçişle bir- 

İikte toplumun gelenksel değer yargılarında önemli 
değişmeler olacaktır. Tüm ilişkilerin arz - talep 
şeklinde pazarla şekilleneceğinden di! ve kültürel yapı 
da doğal asimilasyon süreçleri hızlanacaktır. Pazar- 
dan pay almak için çeşitli milliyetten insanlar 
arasında nüfus hareketleri oluşacak, bu durum da 
Çerkeslerin aleyhine işleyecektir. 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE VE GELECEĞE BAKIŞ 

Kuzey Kafkasya Halkları uluslaşma sürecini ta- 
mamlamadan Çarlık'ın koloniyalist politika ve 
baskılarının etkisiyle vatanlarını terke zorlanmışlardır: 
Siyasal bir kararla sürülmüşlerdir. Bu sürgün, ya da 
tehcir olayı ile ulusal bütünlüklerini, toprak 
bütünlüklerini, kendi topraklarında kaderlerini 
özgürce tayin etme hak ve olanaklarını yitirmişlerdir. 
Halkın kendi özgür istemi dışında sürüklendiği bu fe- 
laket sonunda oluşan durumu iki ayrı mekan 
içerisinde iki ayrı perspektile değerlendirmek gerekir 
kanısındayız. 

İ. Anavatanda kalabilenler adacıklar halinde ve 
kendi vatanlarında azınlık durumuna düşme gibi bir 
oluşuma ulaşmışlardır. Birbirlerine uzak, suni küçük 
ulusal birimler, temel ulusal haklara sahip olmalarına 
karşın bölünmüş olmanın ve nüfus azlığının getirdiği 
sorunları aşma çabasındadırlar. 

2. Kafkasya dışına sürülenler yok olmanın gir 
dabına itilmişlerdir. Dışarıdakiler çeşitli ülkelerde bir- 
birlerinden. farklı kültür ve siyasal ortam içerisinde 
birbirlerine uzak yörelere dağılmış bir biçimde 
yaşarlarken, varlıklarını koruma, kültürel yaşam 
mücadelesi verme durumundadırlar. Anadille 
konuşma., anadille iletişim imkanları giderek yok 
olma sınırına yaklaşmaktadır. Dil ve kültürel yaşama 
ilişkin sorunlar ve güçlükler yaşanırken toplumun tüm 
kesimlerinde belirgin bir duyarsızlık vardır. 
Aydınların çabası yetersizdir. 

Halkın ulusal kültürel sorunlarının çözümünde ra- 
dikal bir tedbir olarak ortaya atılan Anavatana 
Dönüş tezi yeterince geliştirilememiştir. 1970'li 
yıllarda ortaya atılan ve etki bırakan Dönüş tezi 
değişen dünya şartlarına göre yeniden ele alınıp 
işlenmesi, yeni boyutların eklenmesi gereklidir. 
Özellikle Kuzey Kafkasya'daki siyasal hareketler ve 
yeniden yapılanma çalışmaları yakından izlenmelidir. 
Dünya ve Kafkasya'da gelişen olaylar ve içinde bu- 
lunduğumuz somut şartlar bizleri yeni bir çalışma an- 
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layışına itmelidir. Gelişen ve değişen şartlar bizleri 
yeni bir güçle bir araya getirmeyi gerekli: kılmaktadır. 
Önümüzdeki yıllarda halkımızın hak isteme talepleri 
yoğunlaşacağından duyarlı tüm insanları göreve 
çağırıyoruz. Gelin güçlerimizi yeteneklerimizi 
birleştirelim. Gelin demokratik bir platformda bir 
araya gelerek yeni bir güç ve anlayışla çalışmaları 
omuzlayalım. Geçmişten ders alarak geleceğe ege- 
men olmanın yollarını arayalım. 

Yukarıdaki görüş ve yapılan tesbitlerde asgari 
müştereklerde birleşen bizler; dernek çalışmalarına 
geniş katılımların sağlanması gerektiğine inanıyoruz. 
Farklı düşünenler mutlaka çıkacaktır. Çalışmalar 
birleşilen ortak noktalarda yoğunlaştırılacaktır. 
Yönetime aday olan bizler iki Salık çalışma dönemi 
için taslak bir program hazırladık. Elimizdeki olanak- 
lar, yasal şartlar göz önüne alınarak uygulamaya 
geçilecektir. Kuşkusuz bu programın uygularımasında 
en önemli destek sizlerden gelmelidir. Bizler sizlerle 
var olacağız. Sizlerin maddi ve manevi destekleri 
çalışmalarda bizlere güç verecektir. Derneğin kendi 
kabuğundan çıkıp dışarı a açılması gerektiğine 
inanıyoruz. Her kesimden insanımızı buraya 
çekmenin yolu mutlaka bulunmalıdır. Sizlere sunulan 
çalışma programı taslaktır. Geniş katılımlı toplan- 
tlarla program yeniden ele alınacaktır. 

TASLAK ÇALIŞMA PROGRAMI 

1. Yapımı süren Kültür Merkezi İnşaatını süratle 
tamamlatılacak ve açılışı yapılacaktır. Bu iş için 
yardım kampanyaları değişik biçimlerde 
sürdürülecektir. 

2. Kafkas Kültür Derneklerinin tâk isim, tek amb- 
lem tek programda birleşmelerinin sağlanması için 
koordinasyon Kurulu çalışmaları yoğunlaştırılacaktır. 

3. Dernekte bugüne kadar faaliyetlerini sürdüren 
“ komisyonların yanısıra basın ve halkla ilişkiler 
çalışma birimi oluşturulacak ve bütün komisyonların 
çalışmaları belirli esaslara bağlanacaktır. 

4. Kuzey Kakasyalılara yönelik bir envanter 
çalışması yapılacaktır. 

5. Kafkdağı Dergisinin yayın politikası yeniden 
ele alınacaktır. 

6. Dernekteki idari ve mali işlerin düzenli 
yürütülmesi için bir idare müdürlüğü kurulacaktır. 

7. Hemşehrilerimizle danışma niteliğinde semt 
toplantıları yapılacaktır. 

8. Çeşitli dillerde bir çeviri komisyonu kurula- 
caktır. 

9. Hafta sonu günlerinde Dernekteki kültürel et- 
-kinlikler arttırılacaktır. 

10. Her yıl 21 Mayıs günü ulusal anma günü 
olarak anılacaktır. 

11. Çocuklara yönelik çalışmalar başlatılacak, 
bir çocuk kulübü kurularak di! ve kültürün yaşatılması 
için çeşitli etkinlikler yapılacaktır. 

12. Anavatandan gelen konuklarla düzenli, 
sağlıklı ilişkilerin yürütülmesi için bir çalışma grubu 

oluşturulacaktır. 

13. Üye tabanının geliştirilmesi için gerekli 
çalışmmalar yapılacaktır. 

Saygıdeğer üyeler, 

Sunduğumuz bu programın genişleme ve daralma 
durumları olabilecektir. Çok şey söyleyip az iş yap- 
maktansa az söz söyleyip çok iş yapmak istiyoruz. 
Sizlerden gelecek her türlü öneri ve eleştiriye açık 
olduğumuzu söylemek istiyoruz. Çalışmalarda 
hoşgörü, iyiniyet, yumuşak yalaşım ilkemiz olacaktır. 
Olaylara geniş bir perspektifle yaklaşacağız. Şayet 
bizlere bu onurlu görevi emanet edecek olursanız siz- 
lere layık çalışmalar yapacağımızdan kuşkunuz ol- 
masın. Derneğin kuruluşundan bu yana emeği geçen 
tüm yönetim kurullarına ve çalışanlarına saygılar su- 
nuyor, vefat edenlere Tanrıdan rahmet, sağ olan- 
larına uzun ömürler diliyoruz. Aydınlık, mutlu bir 
gelecek için Tanrı hepinize sağlıklı,uzun ömür ve 
Anavatan'da yaşama nasip etsin. 

Saygılarımızla..." 

Daha sonra yapılan seçimler sonunda aşağıda 
adları yazılı üyeler Dernek Yönetim Organlarına geti- 
rilmişlerdir. Yeni Yönetim Kurulu'na, yeni çalışma 
döneminde başarılar dileriz. 

YÖNETİM KURULU: ONUR KURULU: 
1. Süleyman YANÇATORAL 
2. Muzaffer TOKMAK 
3. Sönmez BAYKAN 1. Aslan ARİ 

4. Hayri KAZBEK 2. Hüseyin DENGE 
35. M. Aziz OZBEK a 
6. Ömer ŞAHİN 3. Şükrü İNCİ 
7. Feridun BÜYÜKYILDIZ 4. Özdemir ÖZBAY 
yedek Üyeler. . 5. İhsan CIBA 
1. Ahmet BİLGİCİ - 
2. levent ATAÇ . 6. Ahmet GÜNEŞ 
3. Medet ÜNLÜ 7. Muhittin UNAL 

4. Tümay TÜRKAY 8. OlcayMİs 

5. Fikret ŞAHİN 9. Rayf BOZKURT 
DENETLEME KURULU: 10. Sururi ÖĞÜN 

1. Nihat HATAM Çe 
02 Turhan KANKUŞ 11. Zültikar ENES 

3. Kamuran AKKAYA 12. Fahri KANŞAT 
Yedek Üeyeler: 13. Necdet HATAM 
1. Mesut GÜNER 
2. Cengiz DİNÇER 
3. Hüseyin HATAM 

  

ikalidlağı - 43/48 - Ağustos 90 / Ocak 91 132 
  

   



  

  

EVLENME; 

> Kayserili Hemşehrileri- 
mizden KHUŞŞHA Mahmut 
ÖZDEN ile ABAZE Zuhal 
APUHAN, 4 Ağustos 1996 
günüsaalt: 16.00'da Üsküdar 
Evlendirme Dairesinde ev- 
lenmişlerdir. 

* Derneğimiz çalışanla- 
rından ve Samsunlu Hem- 

şehrilerimizden BERZEC 
Nilgün KANBOLAT ile 
K.Maraşlı hemşehrilerimiz- 
den AKHSORE Rahmi 
AKSU 18 Ağustos 1990 
günü saal; 16.15'de Anka- 
ra Gençlik Parkı (Çankaya) 
Evlendirme Dâiresinde ev- 

lenmişlerdir. 

* Çorumlu Hemşehrileri- 
mizden Oktay BÜYÜK- 
YILDIZ ve Semahat KUM- 
SUZ 18 Ağustos 1990 Cu- 
martesi günü saat: 13.159'- 
de Ankara Gençlik Parkı 
(Çankaya) Belediye Nikah 
Salonunda evlenmişlerdir. 

* Konyalı Hemşehrileri- 
mizden JAJİY Ömer ÖZAY- 
DEMİR ile KHARDEN Yıldız 
KARTAL 18 Ağustos 1990 
Cumartesi günü saal: 
15.30'da istanbul-Üsküdar 
Evlendirme Dairesi'nde ev- 
lenmişlerdir. 

* MISOST Ayşen GÖKSU 
ile Seyfullah DAĞISTANLI, 
24 Ağustos 1990 Cuma 
akşamı saal: 20.00'de   

Gölbaşı Vilayet evleri'nde 
yapılan düğün töreni ile ev- 
İenmişlerdir, 

* Derneğimiz çalışan- 
iarından ve Kayserili hem- 
şehrilerimizden YAĞHAN 
Leyla ile Ürdünlü hemşehri 
lerimizden ve eski İzmir 
Derneği çalışanlarından 
YEXHUTL'E Yenal.Mevlud, 
25 Ağustos 1990 günü 
saat: 20.30'da Adana Be- 
yaz Saray Tesisleri 
Şadırvan'da evlenmişerdir. 

* Derneğimiz çalışanla- 
rından Tuncay YALÇIN- 
KAYA ve Figen AKGÜN, 6 
Eylül 1990 Perşembe günü 
saat: 13.30'da Ankara 
Gençlik Parkı (Çankaya) 
Belediye Nikah Salonunda 
evlenmişlerdir. 

* Kayserili Hemşehrile- 
rimizden İstanbul Kafkas 
Kültür Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi ŞIKH Hüsnü ALTINIŞIK ile 
İzmir K.K.Derneği üyelerinden 
KHIP Gupse AYDEMİR 3 Kasım 
1990 Cumartesi günü saat: 
14.00'de İzmir Spor Lokali 
Beyaz Salon'da evlenmişlerdir. 

» Kayserili hemşehrileri- 
mizden lütfi BATIR ile Leyla 
OZDEMİR 25 Kasım 1990 günü 
saak: 13.30'da Ankara - Mal- 
tepe Düğün Salonu'nda evlen- 
mişlerdir. 

Evlenen genç arkadaşlarımızı 
kutlar, yaşamboyu mutlulukla 
dileriz. İ i   

m 

Antalya - Başpınar (Ye- 
leme) köyünden Sevil ve Mehmet 
UZUN (KHASEYKRUE) çiftinin 
27 Temmuz 1990 tarihinde bir 
erkek çocukları dünyaya gel- 
miştir. 

Genç anne ve babayı kutlar, 
Guşav adı verilen yavruya 
uzun ömürler dileriz. 

TokatTurhal'lı hem- 
şehrilerimizden Müzeyyen ve 
İhan GUNAY (NAWRUZ) 
çiftinin 21.10.1990 tarihinde bir 
kızçocukları dünyaya gelmiştir. 
Janset adı verilmek istenmesine 
karşın, Nüfus idaresinin (J) har- 
fini kabul etmemesi üzerine 
küçük yavrunun adı CANSET ol- 
arak yazılmıştır. 

Genç anne ve babayı kutlar, 
küçük Canset'e uzun ömürler 
dileriz. 

* Antalya - Başpınar (Ye- 
leme) köyünden Ender ve Eyüp 
UZUN (KHASEYKHUE) çiftinin, 
4 Eylöl 1990 günü bbir kız 
çocukları dünyaya gelmiştir. 

© Sine adı verilen küçük yavruya 
uzun ömürler diler, genç anne 
ve babayı kutlarız. 

* Bursa Kafkas Kültür Derneği 
çalışanlarından ŞEWCEN Bur- 
han ile DZIBE Aynur çiftinin 
1991 Ocak ayı başında bir kız - 
çocukları dünyaya gelmiştir. 

Gupse adı verilen küçük yav- 
ruya başarı dolu bir yaşam dile- 
TİZ, 

# * * 

  

  

OLUM. 
* Reyhanlılı Hemşehrileri- 

mizden TLEPTS'ERIKHUER 

Ömer AÇIKEL, 20 Ağustos 
1990 tarihinde veflal elmiştir. 

* Yozgat (Çekerek) Ağıllı 
Köyünden, Abazin hem- 

şehrileimizden HAP'AT' Ömer 
ERTUĞRUL, 11 Eylül 1990 
tarihinde vefat etmiştir. 

* Uzunyaylalı hemşehri- 

lerimizden CERICE Hüseyin 
ÇELİK 10 Ekim 1990 tari- 
hinde vefat elmiştir. 

* Uzunyaylalı hemşehrile- 
rimizden Ethem MİT 27 Ekim 
1990 Cumartesi günü velat 
etmiştir. 

* Kayseri - Uzunyayla Kay- 
narlı hemşehrilerimizden 
Sami KOÇ, 30.12.1990 tari- 
hinde Ankara'da vefat miştir. 

* Kayseri - Uzunyayla, 
Karakuyu köyünden hem- 
şehrimiz KHUEJJ Ilhami 
 KOZOK, 8.1.1991 tarihinde 
Ankara'da velat etmiştir. 

Ölen hemşehrilerimize | 
Tanrıdan rahmet, ailele- 
rine ve yakınlarına sabır 

ve başsağlığı dileriz. 
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| ÇERKESLER:BİR 
— Seral Geli 

“Gitmek imi zor, külmak mi 
zur”. işte bu soru, Türkiye'de yu- 
şayan bir milyonu aşkın Çerkes'in 
gündeminde, Çeşitli panellerde, o- 
turumlarda, sohbetlerde tartışılı- 
yor. çözüm önerileri getiriliyor. 
Böylece Çerkesler önemli bir ka- 
rar arilesini yaşıyarlar. Kimi ana- 
vatanları olan Kafkasya'ya dönme- 
nin, kimi de Türkiye'de alınacak 
demokratik hakların sorunlarını 
çözüm getireceğine inanıyor. 

Gitme ve kalma arasında geniş- 
leyen yelpazede farklı sesler, fark- 
hi görüşler de var. Her an giderek 
vanlanan tartışmaların nedeni so- 
rulduğunda Çerkeslerin verdiği 
yanıt: “Yok oluyoruz.” 

“Dönüşçü” gruptan Büleni Tan 
vörüşünü “Dönüşü savunmayan, 
Çöiken aydını değildir” diyerek 
formüle ediyor. “Cünkü tun ba- 
Sinısızık koşulları, bir coğrafık 
büüümlükte olabilir. Bizim için bu- 
nun sağlanacağı tek yer Kafkas- 
ya'dır. Filistinliler'in İsviçre Kong- 
resi'nde aldıkları kararlar şunlardı: 
Önce anavatana dönüş hakkı. son- 
va kendi kaderini tayin hakkı. Çer- 
Kes sorunu da buna benziyor, Ben 
Çerkex'im deyip ulusal yelecek a- 
rayan herkes dönüşü düşünmeli- 
dir. Bunun karşısında olanlar da ü- 
similaayonu savunanlardır." Oysa 
kürgt yörüyekiler böyle bir yakla- 
şımın “ütopik” olduğunu savunu- 
yollar. Muret Özden tarihin geri 

“dönülmez, tarifi imkansız hatalar- 
la dolu olduğunu düşünüyor. Ona 
göre, bu hatalardan biri de Çerken 
sorunu. “Anavalan'a dönüş, bence 
çocuhau bir hüyal, Amerika'ya gi- 
den ilk Avrupalılar'ın geri dönüş 
düşlerine benziyor bu. İkinci Dün- 
ya Savaşı sırasında İsrail'e dönen 
Yahudiler'i Hitler'in tırpanı götür- 
dü. Oysa Türkiye'de buna benzer 
bir olay yaşanmıyor." diyor, Ken- 
dini “Enternasyonalist" olarak ni- 
telendiren Özden, Türkiye'deki 
Çerkesler'in sorununun demokra- 
ük mücadeleler sonucunda çözü- 
leceğini savunuyor. 

Yalçın Karadaş, bu tür mücade- 
lenin Türk demokrasisini ve kül- 
tür zenginliğini geliştireceğini dü- 

. Şiinüvor. 

DAMGALI 
629 aşiret ve.112 kabilenin ço- 

gunluğunun kullandığı dil Kürtçe. 
Kürtçe'nin ““Kırmanç” ve “Zaza” 
lehçeleri de en çok kullanılan leh- 
çeler. Bazı bölgelerde “Dersim Za- 
zacası”, ““Dümbeli Zazacası” di- 
ye adlandırılan Zazaca'nın değişik 
ağızları da kullanılıyor. Arapça, 
Çerkezce, Çeçence, Süryanice ve 
Ermenice gibi dilleri konuşan aşi- 
ret ve kabilelerin yanısıra Türkçe 
konuşan aşiretler de var. 

Tarih 13 Aralık 

UK TÜKENİNOR MU? 

1989. İnsan 

29.NIS AN 1990:Haik. Gerçeği 

Sovyet bürokrasisinin yavaş çalış- 

Hakları Evrensel O Beyanname- 
sinin kabül günü, Türkiye'de ya- 
puer bir toplantıya ilginç bir bil- 
diri sunuldu. Konu "Çerkesler"di. 
Yuşadıkları çeşitli sorunlar bir da- 
va Örnek gösterilerek anlatılmıştı. 
Düzce Asliye Hukuk Mahkeme- 
sinde görülen bu davada Jan 
Berslen ve Jane isimlerinin değiş- 
üirilmesi isteniyordu. Uzayıp gi- 
den işlemler sonunda çocukların 
babası Zeki Devrim, davayı ka 
zundı, Çerkesler arasında bu tip i- 
sim davalarına sık sık rastlanıyor. 
Özellikle Yargıtay'a kadar giden 
“Gubse” isminin, içihat kararı o- 
luşturması, sevinçle karşılandı. 
.Buna benzer örnekler verilen bil- 
diride şöyle deniliyor: “1982 Ana- 
yasa'sıyla getirilen diller yasağına 
döre, Türkive'nin diplomatik iliş- 
kide bulunduğu ülkelerin birinci 
resmi dilleriyle eğitim yapmak 
mümkün. Rusça eğitim yapmak 
serbesttir de Gürcüce, Çerkesce, 
Tamilce, Uygurca eğitim yapmak 
mümkün değildir. Birçok engelin 
bulunduğu bir ülkede demokrasi 
nasıl gelişecektir? Demokrasinin 

olmadığı bir Türkiye nasıl AT'na 
üye olcaktır?" İşte Çerkes'lerin 
yanıt beklediği soru. Araştırmacı 
yazar İzzet Aydemir bu durumu 
“çifte standart" olarak nitelendiri- 
yor. "Bizim yaklaşımımız asla 
milliyetçi olarak değerlendirilme-. 
meli, Anadolu'nun kültür mozaği- 
nin bir parçasıyız. Yüzyıllardır 
geliştirdiğimiz zengin kültürümü- 
zü geliştirmek, korumak, yaşat- 
mak istiyoruz. O kadar" diyordu. 

Hemen hemen bütün Çerkesler 
bu konuda hemfikirler. Ne var ki 
"yokoluş"un yalnızca siyasal. ne- 
denlerinin (oOolmadığını, o Türki- 
ye'deki dağınık yerleşmeyle bir- 
likte günümüzde yaşanan hızlı 
kentleşme sürecinin etkileyicilm. 
“Sinden bahsediyorlar. Böylece git- 
tikçe artan korkuları, bazılarını a- 
navatanlarına dönme düşüncesini 
gerçekleştirmeye zorlamış. 

12 kytil örcesinde 20 V kişinin 
dönüş başvurusu var. Fakat 80'li 
yıllar bu başvuruların takibini im- 
kansız hale getirmiş. Bülent Tan 

ASIRETLER. 
Devlet ne düşünüyor? / 
Aşiret ve kabilelerle ilgili bu ge- 

nel bilgileri verdikten sonra gelelim 
devletin güvenlik ve istihbarat bi- 
rimlerinin, bu aşiret ve kabilelerle 
ileiti değerlendirmelerine. 
Edindiğimiz bilgilere göre, dev- 

letin aşiretlerle ilgili değerlendirme- 
leri pek içaçıcı değil. Çeşitli birim- 
lerce hazırlanan rapor ve dosyalar- 
dan çıkan sonuç, aşiretlerin ““Dev- 

masının da payı olduğunu belirti- 
yor. Çerkesler "Kafkasya'da üç 
ayrı bölgede yaşıyorlar. Bu özerk 
yönetimler bir üst kuruma bağlan- 
mış; bu kurum da Sovyetlere. 
Böylece uzun işlemler gerektiri- 
yor." diyor. Ancak dönüşü kişisel 
olarak gerçekleştirenler de yok 
değil. Kadir Öztürk ve Hançeri Ja- 
ne iki örnek. Şu anda Çerkes- 
Karaçay bölgesine yerleşmişler ve 
vatandaşlıkları kabul edilmiş. Fa- 
kat toplu halde gitmek isteyenlere 
de umut ışıkları yanıyor. Geçtiği- 
miz yıl, Suriye'deki 26 Çerkes ai- 
lesi, Çerkes bölgelerine göç etmiş. 
Sovyetler Birliği'ndeki Çerkesler, 
bunu örnek alarak "Göçmen Ko- 
mitesi" oluşturma yolunda girişim 
içindeler. Ekim '89'da ise Sovyet- 
ler Birliği'ndeki Kabarteyler, Adı- 
geler, Çecen-inguşlar, Çerkesler 
toplanarak yeni bir halk cephesi 
kurdular. Adı "Dağlılar'ın Daya- 
nışması", Bir gazele de çıkardılar. 
Bütün bu gelişmeler ve Gorbaçov 

itikaları, dönüşlü savunan Çer- 
esler için "yeşil" ışığın yanacuğı- 

nın göslergesi, 

  

lete karşı olanlar” ve “Devletin ya- 
nında olanlar” gibi iki ana grupta 
toplandığı yolunda. Aşiret ve ka- 
bilelerle ilgili değerlendirmeler ya- 
pılırken, “İnsan hakları” ve “Ül- 

  

.ke bütünlüğü” gibi kavramlarla çe- 
lişen bazı ifadelerin kullanıldığı gö- 

rülüyor. 
“Devlete karşı olan aşiret ve 

kabileler” olarak nitelenen grupta 
bulunanlar için kullanılan yazılan- 
lardan bazıları şöyle: 

© Geçmişteki isyanlara katılmış- 

lardır. 
e Askerlikten çekinir ve gizlenir- 

ler. 
e Dışarıdaki kolları ile ilişkileri 

vardır. 
e Yurdumuza bağlılıklarına gü- 

venilmez. fırsat kollarlar. o | 
e Hırsızlık ve çapulculuk aşire- 

tin özelliğidir. 
e Askerlik yapmamak için her 

çareye basvururlar. 
“Devletin yanında olan 

aşiretler” diye nitelenen aşiretler- 

le ilgili değerlendirmelerden bazı- 

ları da şöyle: 
e Yurdumuza bağlıdır. 

e Atatürk ilke ve inkılaplarına 

bağlıdır. 
e Varlıklarını kaybetmişler 

Türkleşmişlerdir.



    
  

OYYETLER Bir liği'n nin n Kafkasya 
bölgesinde yaşayan Çeçenler de, ege- 
menliklerini ilan ettiler, 

Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyeti'nin 
başkenti Örozni'de toplanan kongre, *“*Çe- 
çen Cumhuriyeti egemenlik bildirisini?) Oy- 
birliğiyle kabul etti ve özerk cumhuriyetin 
parlamentosundan egemenlik bildirisini ta- 
nımasını istedi. 
-gemenlik bildirisinde aynca, “Çeçen 

ip egemen bir URSUE 
ile çumbüriyetler arası 

cak birlik antlaşmasına 
imza koymaya hazir olduğu” da belirtildi. 

  

  

    

      

   

  

Bir milyon dolayında nifusa sahip olan 
Çeçenler, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman- 
larla işbirliği yaptıkları bahanesiyle Stalin 
tarafından kitlesel şekilde yurtlarından sü- 
'rülmüş, ancak 1957 yılında hakları iade 
edilmişti, 

Aynı yılın 9 Ocak tarihinde Batı Kaf-. 

kasya'da Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyeti 
kurulmuştu. 

Cumhuriyetin nüfusunun yüzde 53'ünü 
Müslüman olan Çeçenler oluşturuyor. İn- 
guşların oranı yüzde 12, Rus kökenlilerin 
kise yüzde 29 dolayında, 
o İnguşlar, daha çok cumhuriyetin batı- 
"sında yaşıyor. 

  

     

  

MASKOYA- Gürcistan Cumhuriye SET 
özerk Abaza Cumhuriyeti, Gürcistan'dan bağım- 

sızlığını ilan etti. Abaza Halk Forumu'nun Sözcüsü, 
Abaza Parlamentosu'nun, önceki akşamı yaptığı otu- 
rumda hazır bulunan 72 milletvekilinden 70'inin oyla- 
rıyla, 1921'de Gürcistan'a bağlanmadan önceki sta- 
tüye dönüşü ve cumhuriyetin kuruluşunu açıklayan bir 
metini kabul ettiğini belirtti. Sözcü, egemenlik bildirge- 
sinin, Abaza Cumhuriyeti'nin, Sovyet Federasyonu 

, bünyesinde yer almasını öngördüğünü kaydetti. Gür- 
cistan'ın kuzeybatısında 88 bin kilometrekarelik top- 
rağa sahip olan Abaza Cumhuriyeti, 1921 mart ayında 
kurulmuş, ancak. ayrı yılın aralık ayında, Gürcistan'a 
bağlanmıştı. Cumhuriyetin yarım milyondan fazla nü- 
tusu bulunuyor. 

iz Y.G, 

Adığe Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti 
mn ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Sovyetler 
Birliği'ndeki Çerkes halklarından olan Adığeler, 
adlarındaki “özerk” sözcüğünü kaldırdılar. “Adığe 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” adını alan “Adığe, Özerk 
Bölgesi”, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist 
Cumhuriyeti'nin Kuzey Kafkasya'daki Krasnodar 
eyaletinde 7 bin 800 metrekarelik bir toprağa sahip. 
Çar'ın 21 mayıs 1864 tarihinde ilan ettiği kararnameyle 
Kuzey Kafkasya'dari çıkarılan çerkeslerden geri kalanların 
oluşturduğu bölge, 27 Temmuz 1922'de “Adığe Çerkesleri 
Özerk Bölgesi” adıyla kurulmuştu. Yeşil zemin üzerinde 
12 yıldız ve 3 oktan oluşan bir bayrağa sahip olan yeni 
cumhuriyetin merkezi Maykop. 

  

  22. Ekiml8$o OH 
BıyET 

  

  

IOSKOVA — SSCB'nin 
Kafkasya bölgesinde 

  

yaşayan Türk topluluklardan 
biri daha “birlik cumhuriye- 
ti” kurduğunu ilân etti. 

Resmi haber ajansı TASS'. 
ın haberine göre, Stavropol 
bölgesinde yaşayan Karaçay 
Türklerinin milletvekillerinin 
dün yaptığı olağanüstü kurul- 
tay sonucunda, “Karaçay 
Sovyet Sosyalist Cumhuriye- 

“ t'mip korulduğu” ilân edildi. 

     

  

düğü Manyas 
döndükleri sonra 

 



  

    
İ NÜMÜZDEKİ Ekim ayının üçün- 
cü pazarı herkes, nüfus sayımı 

için evlere kapanacak. Görevliler, el- 
lerindeki sayım formuyla kapıları ça- 
iacak. Bu yıl formlar sadeleştirilmesi- 
ne rağmen, yine de tam 34 soru yö- 
neitecekler vatandaşlara. Ancâk hiç- 
bir şekilde “Anadiliniz nedir?” dems- 
yecekler. Çünkü yasalarımıza göre 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
tümünün anadili Türkçe, ya da olmak 
zorunda! 

vela xa si 

Türk vatandaşlarının anadilini Türk- 
çe kabul eden, Türkçe'den başka dil- 
lerin anadi! olarak kullanılmasını ya- 
saklayan bu yasanın 2. maddesine 

. Göre, “Türk Devleti tarafından tanın- 
mış bulunan devletlerin birinci resmi 
dilleri dışındaki herhangi bir dille dü- 
şüncelerin açıklanması, yayılması ve 
yayınlanması” yasak. 

Bu durumda, İngilizce, Frarisızca, 
Arapça, Acemce gibi dillerde kurs aç- 
mak, kitap yayınlamak, kaset dinlet- 
mek mümkün oluyor da Gürcüce, 
Çerkesce, Lazca, Kürtçe'de bu olamı- 
yor. Çünkü bu diller hiçbir devletin bi- 
rinci resmi dili değil. Bu yasa kalkmaz, 
Sovyetler Birliği'ndeki cumhuriyetler 
ayrı bir deviet konumuna yükselip, biz 
de onları tanırsak, örneğin Gürcüce 
bu yasaklar kapsamından kendiliğin- 
den kurtulacak. Ama şimdilik yasak. 

Dernek başkanı Aslan Arı, “Sorunu- 
muz kültürel asimilasyondur ve gün- 
lük yaşamımızda dilimizi kullansak da 
yazı dili olarak kullanamadığımız için 
yaşatmak güçleşiyor"! diyor. Kuzey 
Kafkasya Kültür Derneği, Türkiye'de 
yaşayan Çerkesleri bünyesinde toplu- 
yor. Aslan Arı, anadilleriyle okuma- 
yazma, haberleşme özgürlüğü talep 
ettiklerini belirtiyor. Arı, “Uluslarara- 
sı sözleşmelerle diller ve kültürel hak- 
lar konusunda tanınan bütün hakları 
talep ediyoruz. Bu haklar tanındığı za- 
man Türkiye'de yaşayan ve farklı dil- 
ier konuşan bütün insanların devlete 
daha candan duygularla bağlanaca- 
ğına inanıyoruz” diyor.   1908 Meşrutiyeti'nden sonra İstan- 
bul'da, Adığece “Guaze” gazetesini 
yayınlayan Çerkes Teavun Cemiyeti - 
nin ve Çerkes Numune Mektebi'nin 
kapatılmasından beri Çerkesce yazı 
dili olarak kullanılamamış Türkiye'de. 

Nergis BOZKURT 

/ ASAK KALKMAZSA... 

Çerkes Ethem'in yeğeni, meşhur “Se- 
vişmenin Rengi” kitabının yazarı Gü- 
ner Kuban da anadilini çok az bilen- : 
lerden... Diller ve kültür üzerindeki her 
türlü yasağın kaldırılmasından yana 
olduğunu söylüyor. 

Kuban'a itiraz eden yok gibi. 1980 
öncesinde TDK başkanlığı yapan Dil 
Derneği'nin çiçeği burnunda başkanı 

- Prof. Şerafettin Turan, anadili Türkçe 
olmayanların durumlarının dernekle- 
rinin amaç kapsamına girmediğini 
söylüyorsa da kişisel görüşünü şöyle 
açıklıyor: “Türkçe, Türkiye Cumhuriye- 
tö'nin resmi dilidir, anadili değil”. Şe- 
rafettin Turan, 2932 sayılı yasanın 
“Türk vatandaşlarının anadili Türkçe 
dir” şeklindeki maddesini, kabul et- 
mek bir yana, defalarca söylememize 
rağmen buna bir türlü inanamıyor, 
“Sizin yanlışınız var, olmaz öyle şey” 
diye direniyor. 

Şerafettin Turan'ı böyle bir yasa 
maddesinin varlığına inandıramama- 
mıza karşın, yasayı bildiği halde onay- 
lamayan Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri Orgeneral Sabri Yirmibeşoğ- 

“Ju özel sohbetlerinde, bu yasanın ha- 
ta olduğunu ve bir an önce değiştiril- 
mesi gerektiğini söylüyor: “Doğu, Gü- 
neydoğu bölgelerindeki sorunların bü- 
yümesinde bu yasanın olumsuz etki- 
si vardır”. 

DYP “Genel Başkan Yardımcısı 
Melimet Dülger tedirginlik belirten ce- 
vaplar veriyor: “Fiilen herkes ne isti- 
yorsa o dili konuşuyor zaten. Mende- 
res zamanında, Demirel zamanında 
bunlar tartışılmadı da bugün neden 
tartışılıyor. Çerkesce'ye özgürlük ver, 
Kürtçe'ye ver, Lazca'ya ver, Zazaca'- 
ya da ver. Nasıl olacak bizim T.C. va- 
tandaşlığı, bütünlüğü?" Dülger kesin 
tavırlarının teklif Meclis'e gelince sap- 
tanacağını söylüyor... 

Aslında daha fazla bir şey isteyen 
de yok, kimse kalkıp Gürcüce, Kürt- 
çe ya da bir diğeri resmi dil olsun de- 
miyor. Sadece bırakın konuşabilelim, 
yeni kuşaklara öğretebilelim, gerekti- 
ğinde kurslar açabilelim, şarkı, türkü 
söyleyip, şiir yazabilelim diyorlar. 

“Bölücülük paranoyasına” kapıl- 
madan bu taleplere evet demek de 
hep şu peşinde koştuğumuz çağdaş- 
lığın gereği. 
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İTERNATIONAL A.Ş. 2000'li yıllara gövenli 

  

geçen gün g 

  

enişletem bir kuruluş.     

Kuruluşumuzla bedensel, fiziksel, finansal ve üretim 

  

ortaklı 

  

gınız ticaret potansiyelimizi arttıracaktır. 

Yakın gelecekte kuruluşumuzla birlikte çalışma ve 

ortak olma imkanına kavuşacaksınız. 
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