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Merhaba DOSTLAR 

Sorunlarla yüklü yılları geride bıraktık. Yeni bir 

yayın dönem inde yine beraberiz. Gün geçiikçe 

ağırlaşan ekonomik sorunlar, duyarsızlaştırılan in- 

sanlar karşısında, yayına son vermeyi çok kez 

düşündük. Uzun uzadıya tartıştık. Ve bütün Zorluk- 
lara ve sorunlara karşın "YAYINA DEVAM" dedik 
Ulusal sorumluluk ve görev anlayışı ile yeni bir yak- 

laşım ve düzenlemeyle karşınıza çıkmaya karar ver- 
dik. 

Her yayın organında olduğu gibi KAFDAĞI'nın da 
siyasal, ekonomik ve toplumsal olaylara bir bakış 
açısı, yayın ve kültür politikası ve ilkeleri vardır. 
Yazılar da bu çerçeveye göre yayınlanmaktadır. 
Kültürel politik çizgimizi yeterince değerlen- 
diremeyen okuyucu bazen bizleri yanlış anlamak- 
tadır. Veya bizler çizgimizi yeterince açık anlata- 
madığımızdan, eksik eksik değerlendirmeler 
sözkonusu olabilmektedir. Bu nedenle yeni yayın 
dönemine bakış açımızı, kültür ve yayın politikamızı 
net bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Ne isite- 
diğimizi açık seçik yazacağız. Okuyucunun bizleri 
daha iyi anlayabilmesi için bu gerekli. Kendi 
düşüncemizi açıklarken, farklı düşüncelere de yer 
vereceğiz. K. Kafkasyalıların ulusal - kültürel sorun- 
larına duyarlı, asimilasyona direnen her kesimden, 
her düşünceden insanımızı demokratik tartışma or- 
tamında bir araya getirmek istiyoruz. Daha çok in- 
sanımızı sorunlara ortak edebilmek için, geniş bir 
demokratik tartışma platformunun oluşturulması ge- 
rekliliğine inanıyoruz. Bu inanç ve güvenle 

yayınımızı sürdüreceğiz. Bizi daha gerçekçi 
değerlendirebilmeniz için bakış açımızı, kültür ve 
yayın politikamızı açıklamak istiyoruz. 

DÜNYA - TÜRKİYE - KUZEY KAFKASŞYA'YA 
BAKIŞ AÇISI 

Dünyamızda hızla gelişen iletişim teknolojisi, 
uluslararası eikileşme süreçlerinin neden olduğu 

bir sosyo-ekonomik ve siyasal değişimler yaşan- 
maktadır. Çok hızla gelişen teknoloji devrimi siyasal 
sistemler arasındaki çelişkileri yumuşatmış, işbirliği 

olanaklarını güçlendirmiştir. "DEVLETİN DEMOK- 

RATİKLEŞMESİ" şeklinde isimlendirilen harekette 

nsanlar daha fazla demokrasi, yönetime daha iazla 
Katılma hakkı, daha rahai bir yaşam isiemekiedirler. 

insan haklarına saygı ilkesindeki birleşme ve 
işbirliği, dünyamızda yeni bir dönemin başlangıcı 

olmuştur. 

Günümüz dünyasında çeşitli siyasal sistemler ve 
ideolojiler arasında, düşünce farklılıkları ve 
çelişkileri korunmakla birlikte, işbirliği olanakları 
araştırılmakta, ilişkiler yoğunlaştırılmaktadır. 

Günümüzde farklı siyasal sistemleri etkileyen 
"DEVLETİN DEMOKRAFİKLEŞMESİ" hareketinin 
yansımalarını Türkiye'de tüm boyutlarıyla 
görmemekie birlikte, güçlü bir ihtiyaç olarak toplu- 

mun tüm kesimlerinde hissedilmekiedir. Gerçek an- 
lamda demokrasiye geçiş için köklü değişikliklere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanda bazı girişimler ol- 

o makla birlikte (Düşünce suçlarının affı, Anadil ya- 
sağının kaldırılması, Mecliste İnsan Hakları Komis- 
yonu kurulması v.b. gibi) insan haklarına saygılı, 
katılımcı, gerçek demokrasiye geçmek için başta 
Anayasa olmak üzere, bir çok yasadaki anti dernok- 
ratik hükümlerin değişmesi zorunludur. Güçlü bir 
değişim özlemi ve dinamiği içinde bwunan 
Türkiye'nin kısa bir sürede bu dar kalıpları kırarak 

geniş ufuklara doğru yelken açacağını umut ediyo- 

UZ. 

S5 5 C B devlet sistemi içinde bulunan anavatan 
K.Kafkasya ile olan ilişkiler gün geçtikçe 
yoğunlaşmaktadır. Nostaljik duygularla da olsa 
birçok K.Kafkasyalı, anavatanlarını ziyaret ederek, 

akrabalarıyla yüzyıllık özlemlerini gidermekte, ora- 
lari daha yakından tanıma fırsatı bulmaktadır. Ge- 
iişen Türk - Sovyet ilişkileri yeni ufuklar açmıştır. Ku- 
rulması düşünülen Karadeniz İşbirliği ve Dostluk 

Paktı, ilişkileri daha da yoğunlaştıracaktır. Her iki 
ülkede yoğun olarak yaşayan K.Kafkasyalılar, ge- 

dişen ilişkilerde önemli roller üsilenebilir, ilişkilerin 
gelişmesine kaikıları olabilir. 

Sovyet sisteminde meydana gelen sancılı 
değişmeler, K.Kafkasya'da siyasal endişeleri de be- 

raberinde getirmiştir. Piyasa ekonomisi adı altında 
kapitalist ilişkilere geçiş, belki ekonomi alanında 

bazı gelişmeleri sağlayacaktır. Fakat kültüre! ve to- 
plumsal alanda ciddi sorunları beraberinde getire- 

  

KAFDAĞI / 49 - 50 / ŞUBAT - MART! 2 

  

am 
m
 

Am
me
 

pe
 
ğ
e
 

e
a
 

—
 

aş
 

A
 

e
 

e
 

e
 

e
 

A
 

pi
 

am
p 

eş
 

gee
n 

— 
o
.
 

a
 

m
a



çektir. Yeni yapılanmada tüm ilişkiler arz - talep 
şeklinde pazarda şekilleneceğinden dil ve kültürel 

yapıda doğal asimilasyon süreçleri hızlanacak, pa- 
zardan pay almak için çeşitli milliyetlerden insanlar 

arasında nülus hareketleri oluşacak, bu durum, 

nütusları çok az olan Çerkeslerin aleyhine 
işleyecektir. Aldığımız haberlere göre verimli olan 
K.Kafkasya'daki topraklara Ermeni, Rus sermayesi 

yerleşmekie ve ekonomiyi ellerinde tutmak iste- 

mekiedirler. | . 

GEÇMİŞTEN BUGÜNE 
VE GELECEĞE BAKIŞ 

Geçmişie, 1800'lü yıllarda K.Kafkasya haikları 

uluslaşyma sürecini tamamlamadan Çarlığın kolo- 

— piyalist politika ve baskılarının etkisiyle vatanlarını 
terke zorlanmışlardır. Siyasal bir kararla sürülen 
halk; ulusal ve toprak bütünlüğünü, kendi va- 
tanında kendi kaderlerini özgürce tayin etme hak ve 

olanaklarını yitirmiştir. 

Günümüzde her bir ülkenin kendi koşullarına 
göre iarklı özellikler taşıyan birden çok, ayrı 

K.Kafkasyalı topluluk bulunmaktadır. Bu topluluklar 
varlıklarını koruma, kültürel yaşam mücadelesi 

verme durumundadırlar. Anavatanda kalabilenler 
adacıklar halinde, kendi vatanlarında azınlık duruma 
düşme gibi oluşuma ulaşmışlardır. Birbirlerine uzak 

bu küçük ulusal birimler, temel ulusal haklara sahip 
olmalarına karşın, bölünmüş olmanın ve nüfus 
azlığının getirdiği birçok politik, kültürel, ekonomik 
sorunları aşma çabası içinde görülmektedir. 

Kafkasya dışına sürülenler yok olmanın girdabına 

iülmişlerdir. Çeşitli devletlerin vatandaşları olarak 
yaşamlarını sürdüren K.Kafkasyalılar aralarında An- 
adille konuşma, anadille iletişim kurma imkanları 

giderek yok olmakiadır. Yok oluş süreci bu hızla 
sürdüğü takdirde, bırakınız geleneksel kültürel 
değerleri yaşatmayı, yakın bir gelecekte bu kültür 

verilerini arşivlemek için bile bulunamayacak duru- 
ma gelecektir. 

Uzun yıllar kapalı sosyo-ekonomik bir yapı içinde, 
köy birimlerinde yaşatılan dil, gelenek ve kültür biri- 

kimi, çağımızın koşullarında değişmeler 

geçirmektedir. Günümüzde teknoloji, eğitim, ekon- 
omi, haberleşmedeki gelişmeler azınlık kültürlerinin 
yaşatılması, geliştirilmesini engelleyici şartları 
oluşturmaktadır. Bu şartların yanı sıra: a) Asimilas- 
yonun bir devlet politikası olarak sürdürülmesi, b) 
Dağınık yerleşme, nüfus azlığı, kenileşme v.b. gibi 
nedenler, c) Toplumun ulusal kimliğini yaşatma kon- 
usundaki isteksizliği, dirençsizliği gibi nedenlerden 
ötürü Türkiye'de yaşayan K.Kafkasyalıların dil ve 

kültürel yapısı ciddi bir erozyon içerisindedir. 

Çerkes halkının yüzyıllardır beraberinde getirdiği dil 

ve Kültür birikimlerinin yok olmasını önlemek, 

yaşatmak, kültürel değerleri derlemek, diğer 

ülkelere bu birikimleri aktararak evrensel kültür 

içerisinde hak ettiği yeri vermek için ciddi 

çalışmalara da gereksinim vardır. 

Yukarıda yaptığımız genel değerlendirmeden 

.Sonra ulusal - kültürel politikaya ilişkin görüşümü 

açıklayacağım. 

ULUŞAL 
5 a 

POLTİKAYA İLİSKİN GÖRÜS 

K.Kafkasyalıların "dünyada bir ulusal sorunları, 
bulundukları ülkelerde de kültürel asimilasyon so- 
runları vardır." Bu bir tesbit. Dünyada bir ulusal so- 

.runları vardır: Çünkü anavatanlarından politik karar- 
larla sürülmüşlerdir. K.Kafkasya, otokhton Çerkes 

halkının, öz vatan toprağıdır. Siyasal kararla 

sürülmüş, siyasal kararla uluslaşma süreçleri engel- 
lenmiş, suni ayrımlarla küçük idari bölümlere 

ayrılmış, belli bir dönem ruslaştırma politikaları uy- 
gulanmış, kendi topraklarında azınlık duruma 
düşürülmüşlerdir. Geçirilen tüm olumsuz 
dönemlere rağmen, siyasal sistem kültürlerini 

yaşatma, geliştirme konusunda önemli imkanlar 

sağlamıştır. Yönetim sistemlerinde bazı sorunlar ol- 
masına karşın, kültürel çalışmalar kurumlaştırılmış, 

bir devlet sisteminde örgütlenmiştir. Ulusal - 
kültürel haklar açısından çok önemli kazanımları ol- 
masına karşın, nüfus azlığı, dağınık yerleşmenin 
getirdiği doğal asimilasyonun tüm belirtileri 
gözlenmektedir. Uygulanan sosyo-ekonomik poli- 
tikalar, önümüzdeki yıllarda, Kafkasya'ya yönelik 

nüfus hareketlerini hızlandıracaktır. İç göçteki 
nüfus hareketleri de yine Çerkeslerin aleyhine ge- 
lişecektir. 

Bunu önlemek için dünyada, çeşitli devletlerin va- 
tandaşı olan K.Kafkasyalıların ortak çalışmaları ge- 
reklidir. Ekonomik, kültürel ve politik çalışmalar ka- 

rarlaştırılan belirli programlara göre yürütülmelidir. 

K.Kafkasyada birliğe doğru siyasal adımlar 
atılırken, Anavatana DÖNÜŞ hareketi hızlandırı!- 
malıdır. Anavatan dışında yaşayan 2 milyondan faz- 
la nüfusun bir bölümünün dönmesi, anavatanda 

önemli siyasal dinamizm yaratacaktır. DÖNÜŞ 
bugünden yarına gerçekleşebilecek bir olay 
değildir. Tarihsel bir süreçtir. Yolları dikenli ve enge- 
belidir. Bir vatana sahip olmanın zorluklarını, çilesini 
yaşayan her halk gibi K.Kafkasyalılar da birçok zor- 
luk ve çileyi yaşayacaklardır. Önlerine birçok engel- 

“ler çıkartılacaktır. K.Kafkasyalılar her ne pahasına 

olursa olsun, ya vatanlarına sahip çıkacaklar, ya da 
tarih sahnesinden silinerek antik bir halk olacak- 
lardır. Dünyanın en güzel topraklarına sahip bu 

ülkeye, öz çocukları sahip çıkmalıdırlar. Bu sahip- 
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İenme başta ekonomik olmak üzere her alanda ol- 

malıdır. 

K.Kaikasyalıların dünyada var olan ulusal sorun- 
larının çözümü; sürgünie bozulan ulusai ve toprak 

bütünlüğünün yeniden sağlanması, kendi vatan- 

larında kendi kaderlerini özgürce tayin esime hak ve 
olanaklarına kavuşmasıdır. 

KÜLTÜREL POLİTİKAYA İLİŞKİN 
GÖRÜŞLER 

Kültürel politika ulusal politikadan soyutlanamaz. 

Birini diğerinden ayrı düşünmek mümkün değildir. 

Her ulusal hareketin bir de kültür politikası vardır. 

"Anavatana Dönüş" K.Kafkasyalılar açısından ulu- 

sal bir harekettir. "DÖNÜŞ" hareketinin kültürel Doli- 
kasının amacı; nihai hedef gerçekleşinceye kadar 
ulusal kimliğin korunması, dil ve kültürün 
yaşatılmasıdır. Ulusal kimliğin korunmasına yönelik 
kültürel eylemler, ulusal hareketin bir alt yapısını 
oluşturur, ona güç katar. Bu açıdan kültürel hak- 
ların verilmesi ve bu hakkın kullanılması önem 
taşımaktadır. Kültürel kimliğin yok sayıldığı 
ülkelerde, bu haklar ya verilmemekiedir ya da kısmi 
olarak kullanılabilmektedir. 

. Kültürel kimliğin tescili ve kültürel haklar talebi 
siyasal bir hareketi gerektirmektedir. Bu hareketin 
oluşması da halkın bilinçlenmesine ve devletin de- 
mokratikleşmesine bağlıdır. 

Türkiye'nin çalışkan, başarılı ve sadık unsurları 

olan K.Kafkasyalılar kültürel asimilasyon sorunlarını 
dile getirerek, kültürel kimliklerinin tescil edilmesi ve 

kültürel haklar konusunda, bugüne kadar ciddi siya- 

sal bir talepleri olmamıştır. Bu nedenle örneğin; an- 
adil yasağının kaldırılmasına yönelik tekliflerde 
sürekli "KÜRTÇE" akla gelmektedir. "Ağlamayana 
meme yok" atasözünde olduğu gibi anadilleri, 

kültürleri yok olan K.Kaikasyalılar seslerini yeterince 

çıkarmadıkları için adeta yok sayılmaktadırlar. 

Ama artık bu sessizliğe ve hareketsizliğe bir son 
verilmelidir. Ülkemizde gelişmekte olan demokratik- 
ieşme ve hoşgörü ortamında, K.Kafkasyalılar 
kültürel asimilasyon sorunlarını dile getirmelidirler. 
Anadilin ve kültürün yaşatılması, geliştirilmesi hakkı 
bir siyasal talep olarak istenmelidir. 

Ayrıca toplumun ulusal kimliğini yaşatma konu- 

sundaki isteksizliğini, bilinçsizliğini giderici kühürel 

çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır. Anadilin yok oluşu- 
nu sadece bizim dışımızdaki faktörlere bağlamak 
yanlıştır. Bu, sorumluluktan kaçmaktır. Bu konudaki 
eksikliğin suçunu başkalarına atılacağına, mevcut 
şartlarda neler yapılabileceğinin kararlaştırılması ge- 

reklidir. 

Kuzey Kafkasyalıların kültürel varlıklarına ilişkin 
tesbitlerimiz şunlardır: 

i- K.Kafkasyalıların kültürel varlıkları, tüm olum- 
suz koşullara rağmen sürmekiedir. 

2 - K.Kafkasyalıların anadil ve kültürel yaşam- 
larına İlişkin sorunları ve güçlükleri vardır. 

>. - Toplumun tüm kesimlerinde belirgin bir du- 
yarsızlık vardır. Aydınların çabası yetersizdir. 

4â- K.Katkasyalıların evrensel insan haklarından 

gelen, anadillerini ve kül itürlerini yaşaima, geliştirme 
hakları vardır. 

5- Anadi ve kültürel sorunların çözümü için çok 

yönlü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Bu tesbitlere ilişkin görüşlerimizi KAFDAĞI'nın 
bundan sonraki sayılarında açıklayacağız. 

İLKELERİ YAYIN 

i) Ulusal-kültürel sorunlara duyarlı, her kesim- 
den, her düşünceden insanın görüşleri, çok 
önemli yasal sorunlar yaratmamak kaydıyla, yayinla- 

nacaktır. 

2 ) Demokratik bir tartışma platformu oluşturula- 

caktır. 

3 ) Gönderilen yazılar yayınlamazsa dahi, yazı 
sahiplerine mekiupla bilgi verilecektir. 

4 ) Geleneksel K.Kafkasya kültürünün derlen- 
mesi, tanıtılması, çağdaş dünya kültürüyie uyumlu 
biçimde geliştirilerek sürdürülmesi, kültürel sorun- 
ların ve çözüm yolları somutlanıp tartışılacaktır. 

5 ) Demokratik bir iletişim ve etkileşim ortamı 
oluşturularak, kitlede kültür birikiminin ge- 
liştirilmesine yardımcı olunacaktır. 

6 ) Yazılardaki görüş ve düşünceler, aksi belir- 
tilmedikçe, imza sahibine aittir. 

7 ) Yazılar düzgün, kolay anlaşılır biçimde açık 

ve okunaklı yazılacak, çeviriler de orijinalleriyle 
gönderilecektir. 

OKUYUCUDAN Oo BEKLENTİLER 

Çizdiğimiz ulusal-kültürel politika çizgisinde yayını 
sürdürebilmemiz için, sizlerin desteğine ihtiyaç 
vardır. Bu destek abone olma, bulma, reklam 
sağlama v.b. gibi maddi destek anlamında olduğu 
gibi, araştırma, çeviri, özgün yazı göndererek 
düşünsel anlamda da olabilir. Yazdığınız her mek- 
tuba mutlaka cevap bulacaksınız. Dergi zamanında 
elinizde olacak. Çift ayların en geç ilk yarısında der- 

giyi okuma imkanı bulacaksınız. Eleştirilere açığız. 
Eksikliklerimizi bize yazın. Çevrenizdeki köyleri biz- 
lere tanıtabilirsiniz. Özellikle geleneksel kültür 
değerlerimizi derlemenizi bekliyoruz. Gelin el ele 
gönül gönüle verelim, gelecek kuşaklara sevgi 
çiçekleriyle süslü bir vatan ve dünya bırakalım. 
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KUZEY KAFKASYA SEVGİSİ 

ve " DÖNÜŞ" SORUNU 

| Dr.Yahya KANBOLAT 

1989 yılında İsrail'e geziye gitmiştim. Turistik 

sirketlerin fransızca konuşan gruplarına katılarak 
ülkeyi dolaşıyorduk. Rehberimiz onbeş dil bilmekteydi. 

İsrail Eylül ayında bile hayli sıcaktı, Bataklıklar kuru” 

tulup arazi kazanılmıştı. Tabariye Gölü ve Ölü Deniz 

önü tümüyle engebeli ve çöllüktür. Sulama suyu da 
ıtır, ama çok rasyonel şekilde kullanılmaktadır. 

Grup rehberi bize: “Haham günde üç defa, bu toprak- 

İar sizler için arz-ı mev'uttur derse, bu sıcaklığa karşın 

bu çöllük yerler de insana vatan olur" demişti; 

Çerkeslerin özel bir Tevrat'ı ok. Ama muhaceret- 

teki Çerkes, kendi aile oriamında bir Kuzey Kalkasya 

sevgisi içinde büyür ve ata topraklarına bağlılık gide- 
tek kalbinde pekişir. Bu nedenie Çerkes Tarihi, muha- 

ceret, gelenek ve görenekler üzerine Türkçe ve 

Arapça olarak binlerce yazı yazılmıştır. Ata toprak- 
larına sevgi ve özlemi aktaran marş ve ağıtlar 

düzenlenmiştir. Aradaki dil ayrımına karşın, Ziya 
Gökalp'in deyimiyle ortak bir "hars"ın bulunuşu, 
Çerkesleri birbirine kaynaştırır. Hars, Çerkeslerde 

yalnız gelenek ve.görenekleri değil, yap - yapma gibi 
yazılı olmayan bir takım yasaları da kapsar. Bu hars 
özelliğini yitirmedikçe, hiç bir toplum Çerkesleri 
özümleyemez. Zaten bir Çerkes, başka bir Çerkes 

© için "yitik" damgasını vurunca, onu toplumdan dışlamış 
demektir. Bu duruma göre muhaceretteki Çerkeslere 
Kuzey Kafkasya'nın arz-ı mev'ut olması için, Yahudi- 
lerde olduğu gibidin adamlarının bunu her gün tekrar- 
lamalarına gerek yoktur. Çünki bu görevi eski 
kuşaklar çok doha yoğun biçimde yeni kuşaklara yap- 
maktadırlar. 
Çerkesin yaşadığı vatana asla hıyanet etmemek gibi 

ir özelliği vardır. Ayrıca üstlendiği görevi özveriyle 
yapar ve disiplinlidir. Onun için Çerkes, içinde 
aşadığı toplumlar tarafından koşullara göre pohpoh- 

fanır, Çerkesin bir taraftan anayurduna ve diğer ta- 
raftan içinde yaşadığı vatana voğlıığı Çerkes toplu- 
mun İn "dönüşçüler" ve "destekleyiciler" şeklinde iki 
akımın oluşumuna neden olmaktadır. Yahudi toplumun- 
da da aynı olay yaşanmaktadır. İsrail, her Yahudinin 
doğal vatanıdır, ama dünya Yahudi nüfusunun pek ozı 

- "dönüş" yapmaktadır. Örneğin İsrail'de 3.500.000 
Yahudi bulunurken, Amerika Birleşik Devletlerinde 
7.000.000'dan fazla Yahudi yaşamaktadır. Dönüş 
yapmayan dünya Yahudiler, İsrail'i maddi, manevi ve 
siyasi alanda olağanüstü şekilde desteklerler. Onun 
çin Yahudiler dünyada çok güçlü biçimde örgütlenmiş 
urumdadırlar. Ve Yahudi "dönüşçüler" için İsrail'de 

hayli geniş bir altyapı bulunmaktadır. Örneğin 1990 
yılnda Sovyetler Birliği'nden İsrail'e 100.000'den faz- 

a Yahudi göçü gerçekleşti. Uçakla yapılan taşıt mas- 
raflarını Yahudi Ajansı karşıladı. İsrail'de gezideyken 
Telaviv'deki elçiliğimizden, Türk Yahudileri Derneği 
başkanından randevu almış ve görüşmüştüm. 

  

  
    

Türkçeden başka dil bilmedikleri için çok sıkıntıları 
vardı. Devlet onları dernek kurmaya teşvik etti 
yalnızlıklarını gidersin diye. Dernek binasının kirasını 
devlet ödemektedir ve ayrıca içini de döşemiştir. 
Devlet, toplumla asgari bir ilişkilerini sağlamak 
amacıyla Türk Yahudileri için Türkçe - İbranice beşyüz 
sözcüklü bir broşür bastırmıştır. İsrail devletinin, 
dönüş yapan her Yahudiye iş bulması ve konut 
sağlaması görevidir. Çalışma çağını aşmış Türk Yahu- 
dilerine devlet ayda 300 dolar emeklilik maaşı ver- 
mekteydi. Ayrıca devlet ona konut sağlayamamışsa, 
oturduğu evin aylık kirasının yüzde altmışını tazminat 
olarak ödemektedir. Sağlık ve eğitim masraflarını zo- 
ten devlet üstlenmiş durumdadır. İş bulamayana da 
işsizlik sigortası ödenir. 
Geçen yaz Kuzey Kafkasya gezisi yaptık grup he- 

linde. Adığe Özerk Bölgesi'nde Maykop'u merkez 
edindik. Parlamentoya, Rodina ve Adiğe Xase adlı iki 
dernek merkezine uğradık. Basın, radyo ve televiz- 
yon bizlerderi haberler verdi. Gittiğimiz her yerde 
atayurduna "dönüş" konusu işlendi. Çünki "dönüş" ko- 
nusu, Sovyetlerin bir devlet politikasıdır. Zamanında 
Rusyadan çeşitli nedenlerle ayrılmış unsurların 
dönüşünü teşvik amacıyla, Sovyetlerin her tarafında 
mahalli idarelerin desteklediği Rusça Anavatan an- 
İamında Rodina adlı dernekler kurulmuştur. Ancak 
Adığe Xase ve Rodina'da yöneticilerin memur olması, 
bu iki derneği bildiğimiz devlet dairesi durumuna 
dönüştürmektedir. Söz bol, ama iş yok. Örneğin 
Adığe Xaise merkezine uğradığımızda dernek başkanı 
dönüş üzerinde teşvikkar konuştu. Adığe Özerk 
Bölgesinde tüm cami ve mescitler tahrip edilmişti. 
Ayrıca müslüman ve hristiyanlar aynı mezarlığa 
ömülmektedir. Dernek başkanı bütün bu uygulama- 
ara artık son verildiğini açıkladı. Devlet bir arsa verdi 
ve oraya büyük bir cami inşa edilecektir. Ayrıca 
müslümanlar için ayrı bir mezarlık yeri tahsis edil 
miştir. Aramızdaki dindar kişiler bu habere memnun 
oldular. Ama Maykop'ta bir. caminin inşası ve 
müslümanlara bir mezar yerinin tahsisi, dönüş için bir 
altyapı değildir. Çünki önemli olan iş ve konut idi. 
Yetkililer bu iki konu üzerinde hiç durmamışlardı. 

Resmi toplantılar dışında yapılan sohbetlerde, Kuzey 
Kafkasya'ya dönüş yapacakların paralı olarak gelme- 
leri gerektiği ve beraberce getirilecek on bin doların 
çok iş göreceği üzerinde ısrarla durulmuştur. Bu par- 
ayla bir ev ve bir otomobil satın olınabileceği, kalan 
parayla da iş kurulabileceği söylenmiştir. Anlaşılan 
dönüşçü olarak, aydın ve çiftçi nüfus istenmemekte- 
dir. Bir toplumda esnafın ve zanaatkarın önemini ikti- 
satçı olanlar bilir. Çünki bunlar, üretimle tüketim 
arasında çalışan aktarma kayışlarıdır. Esnaf ve za- 
naatkar kıt olunca, ne kadar önemli bir boşluğun 
oluştuğunu Kafkasya gezisinde gördüm. Gezide çok 
güzel otellerde kaldık. Çoğunda su tesisatı bozuktu. 

.Batüm - Soçi arası yaklaşık 400 kilometre yol 
üzerinde yemek yenilecek tek bir yer yoktu. Karad- 
eniz kıyıları turistik olmasına karşın, benzin istasyon- 
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ları kit, otomobiller kuyruk yapmakta ve üstelik 
güneş batmadan kapanmaktadırlar. Bu duruma göre 
Adığe Özerk Bölgesine veya diğer Çerkes Cumhuri- 
yetlerine dönüş yapacak ve orada kendi dükkanını 
açabilecek esnat ve zanaaikarlara büyük iş yapma 
olanağı vardır. Çünki her alanda, yoğun ve 
karşılanmayan bir talep bulunmaktadır. 
Aydın nüfus istenmiyor dedim. Tanıdık Suriyeli iki 

avukat Nalçık'a dönüş yapmıştı, birisiyle Maykop'ta 
karşılaştık. Durumlarını sordum. Nalçık'ta bir hambur- 
ger dükkanı açmışlardı ve millet kuyruk yapmaktaydı. 
Hukuk diplomaları. bir işe yaramamıştı. Türkiye'den 
Nalçık'a dönüş yapan bir üniversite mezunu, ancak 
bir konfeksiyon atölyesinde iş bulabilmişti. Sovyetler 
Birliği halihazırda çok yoğun bir turistik taleple karşı 
karşıya kalmış durum adır. Ama alt yapı yetersiz. 
Soçi'de iki bin kişilik ve deniz kıyısında güzel bir otelde 
kalmıştık. Gece kulübünde dövizle servis 
yapılmaktaydı. Ama personel, Rusçadan başka bir dili 
Dilmemekte di. (o Dövizle alış - veriş yapılan 
dükkandaki kız ve bankadaki kadın yalnız Rusça ko- 
nuşmaktaydı. Türkiye'den Nalçık'a dönüş yapmış bir 
ingilizce öğretmeni, yoğun talebe karşın, Rusça bilme- 
diği için turizm sektöründe iş bulamamıştı. Bir yerde 
Rusça bilmemek de, gereksinim olduğu halde, iş bul- 
maya bir engeldir. 
Ayrıca çiftçi nüfus da istenmemektedir dedim. 

Çünki çitçiliği yapan fazlasıyla. nüfus vardır orada. 
Sovyetler Birliğinde toplam nüfusun üçte biri hala 

köylerde yaşamaktadır. Dönüş yapacakların, tarım 
kesiminde iş yapma olanağı bulunmadığını bilmelerinde 
üyük yarar vardır. Çıkarılan toprak yasasına karşın, 
erel köylüye bile toprak verilmemektedir. Ancak bir 

Köyde, birkaç kişiye otuzar dönüm toprak kira- 
landığını işittim. Yerel yşöneticilerin toprak dağıtımına 
karşı direnmekte oldukları izlenimini aldım. 
İş bulurum umuduyla dönüş yapılamaz. Cünki Adığe 
Özerk Bölgesi, bir saniyi yeri değildir. Maykop, 
yüzbin nüfuslu ufak bir kent. Kenti gezerken ufak 
imalathanelerle karşılaştım. Dönüşçülerin, “vasıflı 
işçiyim, bir fabrikada her halde iş bulurum" 
düşüncesini kafalarından uzaklaştırmaları gerekir, 
çünki çalışabilecekleri bir sanayi kesimi yoktur. ayrıca 
bugün Sovyetler Birliğinde , gerek sanayide ve gerek 
hizmet sektöründe gerektiğinden fazla insan istihdam 
edilmektedir. Örneğin kaldığımız otellerde her katta 
hademelerden gayrı, bir kat şube müdürü ve birkaç 
muavini bulunmaktadır. Resepsiyon işleri gereksiz 
yere ufalanmıştır. İşletmeler kar ve zarar en- 
dişesinden uzak bir şekilde çalıştıkları için, fazla insan 
istihdamında bir sakınca görme-mektedirler. Batılı ikti- 
satçılar, Sovyetler Birliğinin pazar ekonomisine 
geçmeyi başardığı takdirde, ülkede onbeş milyon 
işsizin ortaya çıkacağını tahmin etmektedirler. 
Dönüşçülerin rublenin giderek değer kaybettiğini, 
ücretlerin aşağı yukarı sabit ve fiyatların da daha hizli 
yükseldiğini bilmelerinde büyük bir yarar vardır. 

Nitekim son para operasyonundan sonra, Moskova'da 
bir dolar 23 ruble iken, bu günlerde 40 rubleye 

fırlamıştır. Zorunlu tüketim maddeleri devlet 
mağazalarında hemen hemen satılmamaktadır. Ama 
karaborsada her şey bulunmaktadır. Bu paralel ekono- 
mi çek yaygın durumdadır. Dönüşçünün karşılaşacağı 
pahalılığı ve işsizliği hatırdan uzak tutmaması gerek- 
mektedir. 

Konut sorunu çözülmeden dönüş yapılamaz. Tüm 
Sovyetler Birliğinde olduğu gibi, Kuzey Kafkasyada 
da oturacak birev bulmak büyük bir sorundur. Devle- 
fin yıllık konut inşaatı, mevcut talebin çok 
aşağısındadır. Yeni evliler, yeni bir konuta geçebilmek 
için en oz iki yıl beklemeleri gerekmektedir. Tüm ko- 
nutlar devletindir. Türkiyede olduğu gibi konut 
sektöründe, devlet dışında, özel kiracılık sistemi yok- 

“tur. Ama konut alanında küçük çapta da olsa, ev alış 
verişiyle uğraşan özel bir sektör vardır. Çünki devlet, 
oturdğu konutu satın almak hakkını kişiye tanımış du- 
rumdadır. 1990 yazında büyüklüğüne göre konutlar, 
bin dolarla iki bin dolar arasında satılmaktaydı. 
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu rapor- 

İarına göre Sovyet Ekonomisi, inanılmaz bir hantallık 
ve dağınıklık içinde bulunmaktadır. Tarımsal birimler 
Toprak Yasasına direndikleri için, sanayi işletmesi 
yöneticileri de Ekonomik Reform Yasalarına karşı di- 
renmektedirler, yani pazar ekonomisine geçmek is- 
tememektedirler. İşte burada ufak sermaye sahibi bir 
dönüşçünün iş yapma zorluğu ortaya çıkmaktadır. 
"İstemesini bilmek" sorunu; bütün önemiyle kendisini 
gösterir. Sovyetler Birliğinde yıllık dükkan inşaat 
artışı yüzde yedidir, yani yürürlüğe konmak istenen 
pazar ekonomisi siyasetine göre düşük bir rakamdır. 
Ayrıca Maykop'ta inşaat halinde bir iş hanı görmedim 
ve küçük sanayiye tahsis (o edilmiş bir arsa da 
işitmedim. Adığe Özerk Bölgesi yöneticilerinde ve 
halkında, Türkiye'ye karşı içten bir yakınlığın bulun- 
ması, kuşkusuz dönüşçüler için bir kolaylık öğesidir. 
Adığe Özerk Bölgesinin zenginliği toprak ürünlerine, 
ham deriye ve orman bolluğu nedeniyle tomruğa day- 
anmaktadır. Yöneticiler, Türkiye ile ticaret yapmaya 
isteklidirler. Ama yapılan konuşmalardan diş ticaret 
konusunda hiç bir şey bilmedikleri ortaya çıktı. Uz- 
man arkadaşlar, "önce öğreteceğiz, sonra ticaret ya- 
pacağız" yargısına varmışlardı. Özetlersek, dönüş ya- 
nacak kişinin, önce Kuzey Kafkasya'ya gidip bir pazar 
araştırması yapması zorunludur. 

İsrail'e dönüş yapmayan dünya Yahudilerinin her 
ülkede çok güçlü örgütleri vardır. Bunlar bir üst 
örgütte birleşirler. İsrail'e her yıl yaklaşık 450 milyon 

dolar hibede bulunurlar. Ayrıca Amerika Birleşik Dev- 
etlerinin, İsrail'e her yıl 3 - 4 milyar dolar kadar 
yardım yapmasını sağlarlar. Dönüş yapmayan dünya 
Çerkeslerinin böyle güçlü bir merkezi örgüt kurma- 
larına olanak yok ekonomik yapıları nedeniyle. Ama 
destekleyici durumda olan dünya Çerkesleri, Ankara 
merkezli bir İrtibat Bürosu kurabilirler Kuzey Kafkas- 
ya'da eksik bulunan, ama dönüş için zorunlu olan alt 
yapıyı bu İrtibat Bürosu sağlayabilir. En azından ge- 
rekli bilgileri ayrıntılı şekilde ilk ağızda verebilir. 
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Bir dilin yazıya aktarılmasına yarayan 
yazı düzenine Alfabe denilmektedir. Alfabe 
sözcüğü Yunan allabesinin ilk iki harfli olan 
Alfa ve Beta sözcüklerinin birleştirilme- 
sinden meydana gelmiştir. Günümüzde kul- 
İanılmaya başlanan Abece sözcüğü de aynı 
şekilde türetilmiştir. 

Allabenin icadı uzun bir evrimin sonucu- 
dur. Başlandıçta, insanlar, duygu ve 
düşüncelerini resime ve çizime dayanan İpik- 
togram) ilkel yazı türünü, daha sonra 
şekillerle anlatılması güç olan kavramları 
anlatmaya yarayan işaretleri (ideogram) kul- 
lanmaya başlamışlardır. Sonraları Fenike- 
liler, yeterli olmasa bile temel sesleri belirten 
işaretlerden oluşan alfabeyi düzenlemişler, 
Yunanlılar da bu alfabeyi geliştirmişlerdir. 
Giderek her ulusb kendi diline uygun olan al- 
fabeyi geliştirmiştir. 

Adığelerde tarih boyunca altı değişik alfabe 
kullanılmıştır. İsa'dan önce Luvi ve eski Yu- 
nan alfabelerini, İsa'dan sonra, eski Rus al- 
fabesini, Ekim devriminden sonra 1927 
yılına kadar arap harilerine, 1927'den 1937 
yılına kadar da latin harflerine dayalı alfa- 
beyi kullanan Adığeler, 1937 yılında da al- 
fabe değişikliğine giderek kiril haillerine 
dayalı alfabeyi kabul etmişlerdir. Halen kul- 
lanılan alfabe bu alfabedir. 

Günümüzde Sovyetler Birliği'nde kiril alfa- 
besinin yanında değişik alfabeler de kul- 
lanılmaktadır. Sözgelimi Baltık ülkeleri lat- 
in harflerine dayalı alfabeyi, Gürcüler ve 
Ermeniler kendi ulusal alfabelerini kullan- 
maktadır. 

Alfabe bir dilin yazımı ve kullanımı için ge- 
rekli olan temel araçlardan biridir. İster lat- 
in, ister kiril, ister arap alfabesine dayalı ol- 
sun, önemli olan alfabenin o dilin yapısına 
uygun olarak oluşturulmuş olması ve 
işlevselliğidir. Yoksa kişinin dünya 
görüşüne uygun uygulamalar içerisinde olan 
ülke ve ulusların kullandığı alfabelerin kul- 
İanılmasını önermek (sözgelimi Latin veya 
arap alfabelerinin esas alınması gibi) 
mantıklı bir yol değildir. Dolayısıyla Adığe 
alfabesinin geçirdiği evrime bakacak olur- 
sak, bilimsel düzenlemelerden çok politik 
görüşlerin (özellikle son yüzyılda) etkili ol- 
duğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Nitekim ki- 

r 

ril alabesinin kullan İ , 
mesinde de politik görü üşle r ve baskıların et- 
kili olduğu sanılmaktadır. 

Bu anlamda günümüzde kullanılan Adığe 
alfabesinin eleştirilebilecek bazı özellikleri 
aşağıda belirlilmiştir. 

1 - Bir alfabenin işlevsel olması için o ai- 
fabenin Öğrenilmesi, okunması ve 
yazılmasının kolay olması gerekir. Fakat 
Adığe alfabesi için bunu söylemek pek 
mümkün değildir. Bir allabede her sesin, ayrı 
ayrı ve mümkün olduğu kadar tek harlle 
gösterilmesi Adı se. allabesi 
hazılanırken Rus alfabesindeki 33 hari tem- 
ei alınmış ve onların kullanılış biçimi aynen 
aktarılmıştır. Adığe dilindeki 68 ses Rus al- 
(abesindeki harllerle karşılanmaya 
çalışılmıştır. Yani geriye kalan 35 ses için 
Rus alfabesindeki harfler ikili veya üçlü ola- 
rak yanyana getirilmiş ve iki ya da üç harfin 
tek ses olarak okunması yoluna gidilmiştir. 
Latin harilerinden yararlanılmamış ve Zor- 
lama bir alfabe oluşturulmuştur. 

2 - Adığe dilinde olmayan ve Rusça'Vda 
olan sesler için bazı hariler aynen ak- 
tarılmıştır. Sözgelimi noktalı & (YO) harli gi- 
bi. Alfabeler her şeyden önce ulusaldır. Her 
dilin kendi yapısındaki ses özelliklerine göre 
oluşturulur. Başka bir dildeki sesleri yazabil- 
mek için o dilin alfabesinden bazı harfleri 
aktarmak temelde yanlıştır. Böyle bir 
mantıktan yola çıkılırsa dünyadaki pek çok 
alfabeden adığe alfabesine aktarmalar yap- 
mak gerekir ki bunun sonucu olarak da al- 
fabemiz ulusal alfabe olmaktan çıkar. Eğer 
bu aktarmalar Rusça'yı daha çabuk ve kolay 
öğrenebilme kaygısıyla yapılmışsa bu da 
yanlıştır. Çünkü her dil kendi ulusal alfabe- 
siyle yazılır ve öğrenilir. (Sözgelimi 
Arapçanın Latin veya Kiril alfabesiyle 
yazılarak öğrenilmediği gibi ) Öte yandan Rus 
aMabesinden aktarılan bu harllerin Adığe 
diline de zararı dokunacaktır. Bu harflerin 
yer aldığı kelimeler Rusça söyleniş biçimiyle 
Adığeceye aynen yansıyacak ve 
söyleneceklir. Bu da bir dilin yapısına ters 
düşer. Halbuki biz onu Adığe dilinin ses 
yapısına uydurarak söylememiz gerekir. 
(Sözgelimi Istanbul için Yistanbul, Ömer için 
Vumar dediğimiz gibi.)i 

ger vekir. 
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3 - Bir tek harfle ifade edilebilecek sesler 
için birkaç hari kullanılmıştır. Sözgelimi 
Latin alfabesindeki Y harfinin önüne ünlü 
(sesli) harfleri getirmekle çözümlenebilecek 
bir durum için 5 ayrı hari kullanılmıştır. 

(Sözgelimi ? 

gibi. 

& - Ünsüz sesiz) bir harfin önüne hangi 
ünlü (seşlij hari gelirse gelsin, ünsüz harlin 
ifade ettiği temel sesi değiştirmemesi gerekir. 
Adığece alfabesindeki Y ve O hartleri bazı 
ünsüz harflerin okunuş biçimini 

değiştirmektedir. o (Sözgelimi RW ve 
o hartflerinde olduğu gibi.) 

5 - Alfabede birbirine çok yakın sesleri 
ifade eden hatta ayrımını dahi yapa- 
madığımız hariler yer almıştır. ( Sözgelimi 

RW ve XW harfleri gibi.) 

Yukarıda belirtilen temel sorunların 

yanında uygulamada karşılaşılan ve bu mak- 
alede yer almayan diğer sorunların ışığında 
ne yapmalı ? 

e Yu, 2 az Ya, E < Hece başında ve 

sonunda Ye, N - Sözcük ve hece başlarında 

Yi, O z Sözcük sonunda Ye okunan harfli 

1 - Adığe dilindeki her ses için bir harf ol. 
mak üzere yeni bir Ulusal Adığe Alfabesi 
oluşturulmalıdır. 

2 - Latin ve Kiril harfleri temeli 
alınmalıdır. 

3 - Alabe Anavatanda hazırlanmalı ve 
navatan dışındaki konuyla ilgili 
dığelerin görüşlerine de başvurulmalıdır. 

4 - Hazırlanacak allabe, önce Anavatanda- 
ki yerel bir okulda denenmeli (belli bir süre 
ile) ve uygulamanın ışığında yaygınlaş- 
turılması yoluna gidilmelidir. 

. Sonuç olarak, öyle bir Ulusal Alfabe 
bluşturma yoluna gidilmeli ki bir daha al- 
fabe değişikliği sorunu ile karşılaşılmasın. 
O günlerin gelmesi dileğiyle. 

  

I) Günlük yaşamda da Rusçanın etkisi giderek 
artmaktadır. Sözgelimi Miıyekuape şehrinin 
adını Adığece konuşurken Maykop diye 
söylememiz gibi. 
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19 VE 20. YÜZYILLA 
EKONGO! 27 AR 

OSYAL,    

    

  

            

Giriş: 

Kuzey Kafkasya denildiğinde, çok kapsamlı bir ko- 
nu orlaya çıkar. Bu nedenle K. Kafkasya ve nüfusu 
üzerine bilgi vermek ve 18. yüzyıl öncesi K. Kafkas- 
ya tarihine de değimek gerekir, 

Bu son günlerde, konuya ilişkin hayli yayın derleme- 
miz mümkün oldu. Ancak, bir noktayı belirtmek 
gerekir Bu da, özellikle tarih alanında, bilimsel açıdan 

u e : ğe ; 

eğerlendirilmesi gerekli birçok sorunların bulunduğu 
gerçeğidir. 

18. yüzyıl öncesinde K. Kafkasya: 

Bugün Adiğe - Abhoz ve Çeçen - Dağıstan halk- 
larından oluşan yerli K. Kafkas topluluklarının ne za- 
man ve nasıl K. Kafkasya'ya gelip yerleştikleri bilin- 
memektedir. Bu kesindir. Bu kesinlik, şu gerçeği tüm 
çıplaklığıyla ortaya koymaktadır: Sözünü ettiğimiz bu 
halklar, birer etnik toplum olarak hiç bir yerden gele- 
rek Kafkasya'ya yerleşmemişlerdir. Bu topluluklar 
Kafkasya toprağının doğurduğu ve geliştirerek 
ünümüze getirdiği öz çocuklarıdır. Etnik anlamda, 

bu, kesinlikle böyledir. Daha sonra, başka topraklarda 
etnik birer toplum haline geldikten sonra, Kafkas- 
a'ya göç edip, etnik varlığını orada sürdüren ve ge- 

liştiren topluluklar ise, Orta Kafkasya'da Osetler, 
Dağıstan'da Musevi Dağlılar (Tat), Karaçay, Balkar, 
Nogay ve Kumuklardır. 

Bütün bu topluluklar, şimdi K. Kafkasya'nın kardeş 
halklar ailesini ve güç kaynaklarını oluşturmak- 
tadırlar. Aralarında sıkı bir dostluk ve geleneksel 
bağlar bulunmaktadır. Tarih boyunca bu, böyle ol- 
muştur. 

Siyasal açıdan ilk Kafkas devletleri |. O. V. 
yüzyılda Adiğey'in Karadeniz kıyılarında kurulan 
SİND KIRALLIĞI ile, kuruluşuna ve yönetimine 
Çerkeslerin de katıldığı BOSPOROS KRALLIĞI'dır. 
Çerkesler, o zamandan beri, yani yaklaşık 2500 

yıllan beri örgütlü devlet ve yazılı yaşamı bilmekte- 
irler. 

K. Kafkas tarihi, yukarıda adını saydığımız bu 
kardeş halklar ailesinin, uzun süreli yaşam kavgasının 
bir destanı ve ayni zamanda bir trajedisidir. 

İlkçağın sonlarında Hun, Get ve Alan saldırıları, K. 
Kafkas uygarlıklarının yıkılması, Karadeniz kıyısındaki 
kentlerin yok olması ve deniz ticaretinin ortadan 
kalkması sonucunu getirdi. | 

Bu korkunç yıkımı; daha başkaları izledi: Ortaçağ'ın 
sonlarına doğru Tatar ve Moğol saldırıları, Yeniçağ'da 

iran ve Osmanlı - Kırım saldırıları görüldü. Kuzey 
Kaikas topluluklarının bazıları bağımsızlıklarını yitirdi. 

16. yüzyıldaki Osmanlı - Kırım ve İran saldırıları 
karşısında, Kafkasyalılar Rusların desteğini aramak 

i ş , ; 3 a rı. zorunda kaldılar. Bu durum yaklaşık 200 yıl süren bir 
Rus - Kafkas işbirliğine yol açtı: Rus Çarı 1557'de, 
dış saldırılara karşı Kabartayları ve öteki Adığeleri 
koruma altına aldığını ilan etti; 558'de İnguşların bir 
bölümü; 1588'de de, öteki İnguşve Çeçen toplulukları 
Rus korumasını benimsedi (1). Dağıstan'ın özgür bazı 
dağ toplulukları da Rus yönetimi altına girdi. 

Öte yandan Terek ırmağı üzerinde bir kale kuran 
Ruslar, Terek boylarında Kazak yerleşimleri 
oluşturdular- (1567'de ilk Terek kalesi, 1588 - 
1589'da ikinci Terek kalesi |. 

16 - 17. yüzyıllarda süren Rus - Kafkas işbirliği, 
karşılıklı çıkara dayalıydı ve daha çok, bir iitilak nite- 
liğindeydi. 

Bu arada K. Kafkas halkları, daha önce karşılaşılan 
ve zaman zaman süren Moğol - Tatar saldırıları 
nedeniyle dağlara çekilmiş durumdaydılar. Düzlükler 
saldırgan Moğol ve Tatar göçebelerin denetimindey- 
di. Dar alanlarda sıkışan K. Kafkasya'da da kabileler 
arası bazı çekişmeler oluyordu. Örneğin, Kabartay 
prensi Kazi Pşıapşoko'nun baskıları sonucu, Ka- 
raçaylar Baksan yaylasından, şimdiki yerleri olan Ku- 
ban yaylasına göç ettiler. 

K. Kafkaslı prensler, kendi egemenliklerini koruma 
nedeniyle, merkezi bir krallık kurulmasından yana 

“değildiler. Bu durum, parçalanmayı gritiriyor ve 
siyasal anlamda güçsüzlük yaratıyordu. Örneğin, 17. 
yy.da Kabartay bölgesi Büyük Kabartay ve Küçük 
Kabartay ( Cılahsteney | biçiminde ikiye bölündü. | 

16. yy. sonlarında, Ruslar, Volga Bölgesi'ni ele 
geçirdiler (1569 - 1570). Öte yandan, 17. yy.da 
Don Kazakları Azak Denizi'ne doğru ilerlerkeri, Terek 
Kazakları da Hazar Denizi, Terek ve Sunja ırmakları 
boylarında kaleler kuruyorlar, Dağıstanlılar ve 
Çeçenlerle çarpışıyorlardı. 

18. yüzyılda durum: 

İran'daki iç savaştan yaralanmak isteyen Çar |. 
Petro, 1722'de ilk düzenli ordusunu Volga Irmağı 
ağzında, inşa ettirdiği gemilere bindirerek, Hazar De- 
nizi yoluyla Terek Irmağı ağzında karaya çıkardı. Or- 
adan hareketle Bakü'nün kuzeyine değin, Dağıstan 
ve Doğu Kafkasya topraklarını ele geçirdi. Ardından, 
Hazar Denizi'nin güneyindeki İran'ın Giren ve Mar- 
zendran eyaletlerini işgal etti. 
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Bu yerlerde Rus egemenliği geçici oldu, ancak Rus- 
. 

İar için geleceğe yönelik yararlı sonuçlar sağladı. 

Çariçe Anna döneminde (1730 - 1740), B. 
Münnich ve Lacy adlı yabancı danışmanlar, Kazak- 
ların yayılma politikasını geliştirdiler. Müstahkem hat- 
larla Kazak ilerleyişi güçlendirildi. Kazaklar işgal edilen 
bir bölgenin uç sınırı boyunca yol yapıyorlardı. Bu yo- 
İun üstüne, belli aralıklarla, posta istasyonları, 
gözetleme kuleleri, karakollar ve kaleler kuruyor- 
lardı. İşgal edilen bölge, kendi yerli nüfusundan 
arındırılıyor, buraya stanitsa adı verilen müstahkem 
kazak köyleri kuruluyordu. Bu köylerin erkekleri hem 
savaş hem de çiftlikle uğraşıyorlardı. Tehlike ol- 
duğunda etrafı çevrili müstahkem köye çekilip dire- 
niyorlardı. Kısa sürede, Rus kale ve karakollarından 
yardım alıyorlardı. 

1700 - 1739 arasında, Ruslar Kafkasya'daki 
yayılma alanlarını genişletmeye çalışırken, İran Terek 
İrmağına değin Doğu Kafkasya ve Dağıistan'i, Os- 
manlılar da Güneybatı Kafkasya ve Çerkesya'yı ele 
geçirmek istiyorlardı. 

1700 yılında Azak Kalesi Rusların eline geçti. Azak 
Kalesi'ne çıkan Ruslar Çerkesya'ya yakınlaştılar. 
Böylece Ruslar Astrahan ve Terek Irmağı boyundaki 
Kazak köyleri yanında, Çerkesya'dan geçip kuzeye 
giden yolların denetimini de ele geçirdiler. 

Bu durum karşısında, Osmanlıların amacı, Rusların 
Kuban sınırında kale kurmalarını engellemekti. Bunun 
için de, Daryal geçidini kontrol eden Kabartay 
bölgesini Ruslara kaptırmak istemiyorlardı. 

1703'te tahta geçen Osmanlı Hükümdarı lil. Ah- 
met, saldırgan bir siyaset izlemeye başladı. Bundan 
cesaret alan Kırım hanları ve Nogay mirzaları, Ruslo- 
ra kafa tutmaya, Adiğelere saldırmaya ve vergi top- 
İamaya başladılar. 

Bunun üzerine Kabartay prensleri Ruslardan yardım 
istediler. Çar 1. Petro'nun buyruğuyla bir Rus ordusu 
1711'de Azak'tan hareketle Kuban'a giti ve Adığe 
yandaşlarına yardım etti. 

Osmanlı yönetimi de Adiğeleri müslümanlaştırma 
çabalarını hızlandırdı. Bu arada Ruslar, Kabartay 
prenslerinin birliğini ve Osmanlılara karşı çıkmalarını 
sağlamaya çalışıyorlardı. 

Rus yanlısı Adiğe ve öteki K. Kafkas prensleri, |. 
Petro'nun Dağıstan ve Hazar seferine katıldılar. Bu 
arada Dağıstan'daki Sulak Irmağı kıyısında bir askeri 
Rus kalesi kuruldu. 1722'de yapılan bu seferin asıl 
amacı, Osmanlıların İran'daki Safevi hanedanının 

“yıkılmasından yararlanarak, Güneydoğu Kafkasya'yı 
ele geçirmelerini önlemekti. 

1724 İstanbul Antlaşması'yla Dağıstan ve 
Güneydoğu Kafkasya Rusya"ya, Güneybatı Kafkas- 
ya'da Osmanlılara ait sayıldı. Buna karşın, Kuzey 
Kafkasya'ya yönelik Kırım Tatar saldırıları yine 
sürdü. 

Ruslar 1735'de Dağıstan'dan çekildiler.1736'da Te- 
rek Irmağı kıyısında Kizliyar Kalesi'ni kurdular. 
1739 Belgrat Antlaşması'yla Osmanlılar ve Ruslar 

arasında Büyük ve Küçük Kabartay bölgesinin 
bağımsızlığı ve tarolsızlığı kabul edildi. 

Şu durumda Rus varlığı, Terek Irmağı'nın aşağı 
kısmı ile Kuzey Hazar kıyıları ve Azak Kalesi'nde 
sınırlıydı. Ancak Rus - Kabartay dayanışması Belgrat 
Antlaşmasına karşın sürüyordu. Bu işbirliği, özellikle 
ünlü düşünür ve yargıç Jabağı Kozanoko (1684 - 
1750 | döneminde güçlendi. Rusya uzun uğraşlardan 
sonra 23 Eylül 1753'le yani Kazanoko'nun 
ölümünden üç yıl sonra, Kabaritay prenslerini 
barıştırmayı başardı. 

Rus - Kabartay dostluğu, 1763'te Mozdok Kale- 
si'nin kurulması ve Terek İrmağı kıyısındaki Kabartay 
topraklarının Ruslar tarafından alınmasıyla bozuldu. 
Öte yandan, Mozdok'a sığınan ve Hıristiyanlığı kabül 
eden köleler ve bağımlı köylüler özgürlüğe kavuşuyor 
ve Ruslardan yardım görüyorlardı. 

Sonuç olarak, köylülerin Rusya'ya kaçışı hızlanarak 
sürdü, üstelik 176'de büyük bir köylü ayaklanması 
atlak verdi.Köylülerin kaçışını önlemek için, feodal 

er, köylülere daha iyi davranmak zorunda kaldılar. 
1767 - 1774 Osmanlı - Rus Savaşı'nda, Os- 

manlıların Rusları K. Kafkasya'dan uzak tutma politi- 
kaları başarısızlığa uğradı. 10 Temmuz 1774'te im- 
zalanan K. Kaynarca Antlaşması ile Kabartay Bölgesi 
ve Kuzey Osetya, Rusya'ya katıldı. Öte yandan, 
Kırım Hanlığı, Osmanlı korumasından çıkartıldı. 

Ruslar 1763'te Mozdok Kalesi'ni Terek Irmağının 
kuzeyinden geçen ve Kizliyar'a bağlayan müstahkem 
Mozdok Hatti'nı inşa etmişlerdi. 1777 - 1780 
arasında Azak'tan başlayıp Stavropol'dan geçen ve 
Mozdok'a uzanan Azak - Mozdok Hattı'nı kurdular. . 
Hatların çevresine ve Rusya tarflında kalan 
bölgelerine yoğun bir Rus nüfusu yerleştirildi. 

Rus yayılması Osmanlıların ve K. Kafkas halklarının 
tepkilerine yol açtı. Osmanlılar, 1781 - 1782'de 
önce Soğucak, ardından Anapa Kalesini kurdular. 
Çerkesleri birleştirme ve müslümanlaştırma 
çabalarını yoğunlaştırdılar. 

Ote yandan, Ruslar, 1783'te Kırım'ı ve Kırım ile 
birlikte Kuban İrmağı'nın kuzeyini topraklarına 
kattılar. Kuban Irmağı Adiğe ile Rusya arasında sınır 
kabul edildi. Ayni yıl, Gürcüstan, Rus koruması altına 
girdi. 

© 1784'te Kuzey Oseiya'da Viladikavkas Kalesi ku- 
ruldu ve burasını Tiflis'e bağlamak üzere, Daryal 
Geçidi'nden geçen Gürcü Askeri Yolu yapıldı. 

Rus istila ve kolonizasyonunun sistemli bir biçimde 
genişlemesi ve yoğunlaşması, topraklarını yitirmekte 
olan K. Kafkas halklarının tepkilerine yol açtı.1785'te 
İmam Mansur (Uşurma) önderliğinde Çeçenler ayak- 
İandılar. Ancak ayaklanma bastırıldı, Mansur, 
Adığey'e sığındı. 
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© son bir denemede daha bulunarak, K. Kafkas halk- 

“larını Ruslara karşı ayaklandırmak istediler. Ancak, 

gerçekleştiremediler. Aksine, Kabartaylar, Hamırza 

“Batajıko komutasında, Osmanlı komutanı Bati Paşa 

kuvvetlerine karşi çarpıştılar ve onları püsküttüler. 

© Savaş, Anapa Kalesi'nin Rusların eline geçmesiyle 

“sona erdi. 1791 Yaş Antlaşmasına göre, Kuban Ir- 

mağı yeniden sınır kabül. ildi. 

“Koşulları kendi lehlerine çeviren Ruslar, 1792'de 

“ Kuban Irmağı kuzeyi boyunca uzanıp Tamman Li- 

'manı'na ulaşan Karadeniz Kordon Hattı'nı kurdular. 

1794'te bu haltı, Azak - Mozdok Hattı'na bağlayan 

Kuban Hattı'nı tamamladılar. 1830 - 1840 yı ları 

arasında da Kuban Hattı'nı güneyde, Elbrus'a ulaştıran 

Battalpaşinsk Hattı'nı kurdular. 

Öte yandan Ruslar, 1774 - 1781 arasında Çeçer 

ve İnguş, 1790'da Balkar, 1799'da bazı Dağıstanlı 
köy toplulukları ( Enderey, Aksay, Kostekov ve An- 

di), 1828'de Karaçay bölgesi'ndeki egemenliklerini p - 
kiştirdiler.1801'de Gürcüstan Rusya'ya ilhak edildi. 
Nisan 1807'de Çeçenler, 1810'da da İnguşlar Rus- 

-ya'ya bağlılık yeminlerini yinelediler (2)... 

1809 - 1810'da Abhazya, 1812'de de Dağıstan 
Rus yönetimine alındı(3). 

Ancak, 1812 Bükreş Antlaşması'yla Ru ar Ana- 
pa'yı Osmanlılara geri verdiler. Osmar'ılar da 
Gürcüstan, İmereti, Mingreli ve Abhazya üzerindeki 
Rus egemenliğini tanıdılar. 1813 Gülistan Antlaşması" 
ile İran, şimdiki Kuzey Azerbaycan, Dağıstan, 
Gürcüstan ve Abhazya'nın Rusya'ya ait olduğunu 
onayladı. 

1828 Türkmençay Antlaşması ile bugünkü Rus - 
İran sınırı çizildi. - 

1828 - 1829 Osmanlı - Rus Savaşı Osmanlıların 
ağır yenilgisiyle sonuçlandı. 12 Temmuz 1828'de 
Anapa Rusların eline geçti. Daha önce, Mart 
1828'de başlayan antifeodal Bjeduğ köylü ayaklan- 
ması ve büyük bir veba salgını, Adığey'i zayılatmıştı. 

1829 Edirne Antlaşması ile Osmanlı Devleti, 
ç Çerkesya'dan çekildi. 

Kafkasya genel valisi general Paskeviç, 
Çerkesya'yı işgal etmek için kapsamlı bir plan 
hazırlattı. Buna göre Anapa'dan başlayıp kıyı boyun- 
ca Gagri'ye uzanan bir Karadeniz Kıyı Hattı inşa edi- 
lecekti. 

Çalışmalar, Anapa'dan Sucuk koyuna doğru kara- 
kolların inşa edilmesi biçiminde sürdürülüyordu: Novo- 
rossiysk'in olduğu yerde bir liman, daha güneydeki 
Gelencik'te de bir deniz ve kara üssü inşa edilmek- 
teydi. Gelencik'ten başlayan ve ülke içinden geçip 
Kuban Irmağı'na uzanacak başka bir hat, Natuhayları 
ve bir kısım Şapsığ'ları öteki Çerkeslerden ayıracak, 
hatlar tamamlandığında, Çerkeslerin Osmanlılar ve 
batı ile olan bütün işkileri kasilecekti. ' 

© 1787 - 1791 Osmanlı - Rus Savaşı'nda Osmanlılar, Çalışmalar sürerken, 1830'da Dağıstan'da İmam 
Gazi Muhammed önderliğinde büyük bir antikolonya- 
list ayaklanma patlak verdi. Bunun üzerine Ruslar, 
j se . ; z 

Çerkesya'ya yönelik planlarını ertelemek zorunda 
kaldılar. 

Müridizm hereketi: 
; Müridizm, dinsel görünüm altında beliren bi antiko- 

lonyolist ulusal kurtuluş hareketidir. Hareket, soylu 
sınıının nisbeten güçsüz olduğu Avar bölgesinin 
dağlık yöresinde, ardından Çeçenistan'da geniş bir ta- 
ban buldu. Avar bölgesinin dağlık yörelerinde özgür 
köy toplulukları sistemi vardı. Bunların Avar Hanlığı 
ve öteki feodal güçlerle sorunları bulunuyordu. 
Çeçenistan'da ise, 1747 yılında antiteodal köylü 
hareketi sonucu, bütün prensler ve soylular ülkeden 
kovulmuştu. Ancek, duruma el koyan Ruslar, ordu 
gücüyle köylüleri eski etendilerinin buyruğuna sok- 
muşlardı. Nakşibendi Tarikati örgütlenmesi, halkın 
Ruslara, kendi soylu efendi-lerine ve her türlü zulme 
karşı mucadelesinde görev üstlenen. bir kurum haline 
gelmişti. Nitekim, Çeçen müminler, 1785'te Man- 
sur'u imamlığa getirerek, onun önderliinde, Ruslara 
ve işbirlikçilerine karşı verdikleri mücadelenin anılarını 
taşıyorlardı. 

- Rus yönetiminin getirdiği ağır vergiler, kolonizas- 
yon, baskı ve zulüm, hallın kendiliğinden ayaklan- 
masına neden oldu. 

Dinsel bir örgüt olan tarikat kurumu, bu aşamada 
siyasal ve askeri bir savaş örgütü niteliğine ulaştı. 
İmama bağlı ve örgüt üyesi bir mürid (savaşçı) için 
amaç, sonuna değin savaşmaktı. 
1817 - 1821'de Viadikavkaz'dan başlayıp Grozni 

üzerinden Temir-Han-Şura'ya ve oradan da Hazar 
Denizi kıyısındaki Burnaya Kalesi'ne uzanan Sunja 
Hattı inşa eilmişti. Dolayısıla Çeçenler verimli toprak. 
larını yitirmiş, Ruslar tarafından dağlara sürülmüş du- 
rumdaydılar. Çeçenlere komşu Avarlar da zor du- 
rumdaydılar. Bütün bu olumsuzlukların birleşmesi 
sonucu, 1830'da İmam Gazi Muhammed, Gimti 

, Köyü'nde birkaçyüz müridi ile birlikte, Güzavat adı 
verilen Kutsal Savaşı başlattı. Öfke içinde kaynaşan 
binlerce Avar ve Çeçen köylüsü İmam'ın çevresinde 
toplandı. Birçok Rus karakolunu yok eden Gazi Mu- 
hammed, gittikçe büyüyen kuvvetleriyle Mozdok 
Hattı'nı geçti; Kazak müstahkem köylerini yıkarak, 
Kizliyar Kalesi'ni bastı. Avarlar Derbent üzerine 
yürürken, büyük Çeçen toplulukları Vladikavkaz'ı 
çevirmeye çalışıyor, Lezgi toplulukları da 
Gürcüstan'ın Kaheti vadilerine karşı saldırıya 
geçiyorlardı. 

Ruslar üç yıllık bir mücadeleden sonra, Gimri'yi 
aldılar ve Gazi Muhammed'i de öldürdüler. Rusların 
kaybı ise 3.000'i buldu. 
1834 yılında Şamil, imam oldu. Şamil, soyluları top 

raklarından attı, eşitlik ilkesine dayalı dinsel bir'devlet 
kurdu. Bu durum, bazı köylüleri ve soyluları kendisin- 
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£ den uzaklaştırdı. Sonuç olarak, Dağıstan'da doğanı 
Mürid Hareketi, giderek Çeçenistan'da büyük bir güç 
kazandı. 
Çerkes direnişi: 

Mürid Hareketi nedeniyle, Adığey'deki faaliyetleri- 
i geçici olarak durduran Ruslar, 1837'de, 

çalışmalarını yeniden başlattılar. Yeke-terinodar'ın 
batısındaki Olginsk köprü başından, yani Aşağı Kuban 

» üzerinden başlayıp ülke içinden ve Gelencik'e 
»macak olan müstahkem bir hat inşa eimeye 

lar, Çerkesler, hat yapımının durdurulması için 
itesine bir ültimatom verdiler. Kuban - Ge- 

İencik Hat tamamlandığında, Çerkesya'nın kuzey- 
batısı ana Çerkes topraklarından koparılmış olacaktı. 
Öte yandan, Ruslar, Haziran 1837'de kıyıda 

Mzımta Irmağı ağzındaki Adler'i ele geçirdiler. Kuzey 
kıyısında da Rus karakolları güneye doğru yavaş ya- 
vaş uzatılıyordu. 
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1838 ilkbaharında Ruslar , Soçi ve Tuapse'ye gele- 
rek, kale inşaatlarına başladılar. 1839'da Soçi ile Tu- 
apse arasında bulunan Şahe ve Psışups (Psışuape | 
vadileri boyunca ilerleyen büyük bir Rus harekâtı 
başlatıldı. Gelencik ile Tuapse arasındaki kuzey 
kıyılarında da şiddetli çarpışmalar sürmekteydi. So- 
nunda, Şahe İrmağı ağzında Golovinsk (Şehapel, 
Psışups İrmağı ağzında da Lazarevsk (Psışvape | kele- 
İeri kuruldu; Böylece Ruslar bütün hatları tamam- 

“ladılar. Çerkes ülkesi 1840'da Laba Hattı'nın tamam- 
lanmasıyla da tam bir kuşatma içine alındı, dış dünya 
ile bağlantı, doğuda Şamil'in yönetimi bölgesinde ol- 
duğu gibi, koptu. 

Bu kötü durumu, 1839'da Rus komutanı General 
Kont Grabbe'nin Şamil'in Ahulga müstühkem mevkiini 
ele geçirmesi izledi. 

1839 - 1840 kışı boyunca egemen diğe toprağı, 
kıyıda Gelencik'den Kub 
nan bir hattın güneyine sıkışmıştı. Ama bütün Çerkes 
kabileleri güçlerini birleştirerek, 1840 yılında hatlara 
ve kıyıdaki karakollara saldırdılar. Lazarevsk, Velya- 
minovsk ve Mihailovsk kaleleri ele geçirildi. Ardından 
Kuban - Gelencik Hattı üzerinde kiliti o noktası 
oluşturan Abinsk Kalesi'ne hücum edildi. Ruslar bura- 
da büyük bir direniş gösterdiler; son hücumda 
Çerkesler 685 şehit verdiler. 

Bu durum, kıyı karakollarını korumak üzere Rus de- 
niz kuwvetlerinin gelmesi, ayrıca Osmanlı ve İngiliz 
yardımının gelmesi üzerine, savunmaya çekildiler. 
Artık gerilla savaşları dönemine geçildi. 
1839'da Ahulgo'dan kurtulan Şamil, Güney 

Çeçenistan'da sık ormanlarla kaplı İçkeria bölgesine 
eçti, 1840 yılında Çerkesya'dan gelen başarı haber- 

leri, özellikie Adiğelerin Karadeniz Kıyı Hattı'nı yıktığı 
haberi üzerine cesaretlenerek, yeniden Ruslara 
yönelik baskınlarını başlattı. 

Ruslar, Ahulgo seferi ve 1840 - 1842 yıllarında, 
Şamil ile yaptıkları çarpışmalarda yaklaşık 9.000 kişi 

'vitirdiler (4 |. 

an'a oradan da Laba'ya uza- 

3 

1843'te, Şamil'e, ünlü Hacı Murat da dahil olmak 
üzere binlerce savaşçı katıldı. Şamil, baskınlarını, 
Çeçenistan'dan ayrı, Dağıstan'a da yöneliti. Yeni Rus 
kayıpları 3.000 kişiye ulaştı. Böylece genel Rus 
kaybı 12 bine yükseldi. 20 Rus topu Şamil'in eline 
eçti; Rus kalelerinden kaçan birçok eğitim görmüş 

kişi de müridlerin safına katıldı. 

Bunun üzerine Çerkeslere karşı sürdürülen harekât 
geçici olarak durduruldu. 30 binin üsiünde bir kuvvet 
ve çok miktarda top, Şamil karşısına yığıldı. 1845 
ilkbaharının sonlarına doğru, General Prens Voroni- 

o sov 18 bin piyade ve Kazak ve 50 topian oluşan bir 
© kuvvetle Dağıstan'ın yukarı Andi - oysu yöresine 

girdi. Şamil, yeniden İçkeria ormanlarına çekildi, kuv- 
vetlerini Veden ile Dargo dağ köyleri dolaylarına 

ığdı. İkmal malzemesi sıkıntısı çeken Vorontsov, 
kuvverlerinin yarısı ile Şamil'i izlemeye karar verdi. 

Şamil, sürekli çarpışmaktan kaçınıyor, düşmanı 
adım adım içeri çekiyordu. Düşmanı savaşa soka- 
mayan Vorontsov, Çeçenistan'ın gürgen ormanlarını 
geçerek, Grozni'deki üssüne dönmeye karar verdi. 
Voronisov 13 Temmuz 1945'de Dargo'dan ayrıldı. 
Grozni'ye kadar olan 30 millik yol boyunca, gürgen 
ormanlarında her ağacın arkasında keskin bir nişancı 
bulunan müridlerin karşısında üçü general, 200'ü su- 
bay olmak üzere 4.000 kayıp verdi (5). 

Şamil'in gücü ve ünü arttı; ancak bu son çarpışma 
sırasında Ruslar, dağ ve gerilla savaşını öğrenmiş ol- 
dular. Bu da Ruslar için önemli bir kazançtı. 

Nitekim, bu tarihten sonra, gerek Şamil'in ve ge- 
rekse Çerkeslerin mücadelelerinde bir duraklama 
dönemi başlamıştır. Şamil, 1846'da Çerkeslerle 

” birleşmeyi sağlamak için aradaki Kobartay bölgesine 
gitti, fakat Kabartay soylularından destek bulamadığı 
için geri döndü. Bundan sonra, Çerkeslerin arasına 
naipler göndermeye başladı. Bunların sonuncusu ve 
en ünlüsü, Naip Muhammed Emin'dir. 

Naip Muhammed Emin, 1848'de Çerkesya'ya gel- 
di; din adamlarıyla Abhaz köylülerinin desteğini elde 
etti. Duraksamadan savaşçı bir dinsel örgütlenmeye | 
gitti, murtazekler adı verilen savaşçı birlikler kurdu. 
ağır vergiler koydu ve sert yasal düzenlemeler getir- 
i, 
Bu durum ve savaşın yeniden başlatılması, bir tür 

ateşkes durumu yaşayan Şapsığ, Natuhay ve Bjeduğ 
köylülerinin tepkisine yol açtı. Naibin Unbi dağlarında 
yenilmesi, tepkiyi büsbütün arttırdı. Dolayısıyla Mu- 
&mmed Emin'in otoritesi Abhaz bölgesiyle sınırlı 

kaldı. i 
. 1853 - 1855 Kırım Savaşı sırasında müttefik dev- 
İetler Novorossiysk limanını ve Taman Yarımadası'nın 
bir kısmını Ruslardan işgal ederek, Osmanlılarca 
Çerkesya Valiliğine atanan Natuhay soylusu Sefer 
Paşa'ya (Zanokoj verdiler. Savaş sırasında Şamil ve 
Çerkesler önemli bir etkinlik gösteremediler. Aksine | 
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Şamil'in eski Gürcü hanedanı kadınlarını kaçıriması ve 
kötü koşullarda tutsak tutması, Rus ve batı kamuoy- 

- unda, Çerkesler İehinde varolan sempatiye zarar 
verdi. 

1856 Paris Antlaşması'na göre, Karadeniz'de Rus- 
lar, savaş filosu bulunduramayacaklardı. İlk bakışta 
Çerkeslerin lehinde görülen bu durum, Çerkeslerin 
yok edilmesinde rol oynamıştır; içeriye doğru, deniz- 
den harekâta geçemeyen Ruslar, bu kez, Çerkesleri 
kıyıya sürerek dışarıya atmışlar, yani sürgünün fiili 
koşulları oluşmuştur. 

Son direniş: 

Ruslar 1850 sonrasında kendi sınırlarını batıya, By- 
elaya Irmağı'na değin ilerlettiler. 1857'de Abzah 
bölgesinde Maykop Kalesi'ni, ardından Byelaya'nın 
sağ kıyısı boyunca 1860'da Beloreçensk Hattı'nı kur- 

“dular. Dolayısıyla egemen Adiğe toprağı, Byelaya ile 
Karadeniz arasında kalan dar bir bölgeye sıkıştı. Bura- 
da Şapsığ ve Vubıh bölgeleriyle Abzah ve Bjeduğ 
yörelerinin bir bölümü bulunuyordu. 
Doğuda Şamil'e karşı harekâtı yürüten Ruslar, 

1859 ilkbaharında Çeçenistan'da Andi - koysu vadi- 
sine geçit veren Veden Kalesi'ni ele geçirdiler. Şamil 

- 

ise Avar bölgesindeki Gunib'e çekildi. Ruslar, gücü | 
400 kişiye inen Şamil'i 25 Ağustos 1859'da teslim 
aldılar. 

. Çerkesya'da gücünü ve etki alanını yitiren Naib 
Muhammed Emin, 1859'da Rusların tarafına geçti. 
Ancak, Çerkesler direnişlerini sürdürdüler. 

1859 - 1860 yılında Byelaya Irmağı'nın doğusu 
Çerkeslerin elinden çıkmıştı. Burası işgal altına giren 
öteki Çerkes bölgeleri gibi Rus köylülerince kolonize 
edilmekteydi. Dağlara çekilmiş olan Çerkes gerillaları, 
sık sık bu yeni. Rus yerleşim alanlarını basıyorlardı. 
Rus hükümeti Çerkesleri kitlesel olarak Rusya'nın 
başka bölgelerine ya da isterlerse, Osmanlı toprak- 
larına göç ettirmeye karar verdiler. 
Çerkes göçü sürerken, bir yandan da, Çerkes kabi- 

lelerinin üçü, yani Abzah, Şapsığ ve Vubıhlar ara- 
larında bir birlik kurdular; Soçi'de büyük bir meclis 
toplayarak, ulusal bir hükümet oluşturdular. 
Çerkesler Eylül 1861'de Yekaterinodar'ı ziyaret 

eden Çar Il. Aleksandr'a başvurarak, sürgün kararının 
geri alınmasını istediler. Çar, temsilcilere, Osmanlı 
topraklarına ya da Kuban Irmağı'nın sol kıyısında 
gösterilecek yerlere ' göç etmeleri gerektiğini 
söyleyerek, Çerkeslerin isteğini reddetti. Savaş 
sürdü. 
1862'de Maykop'dan hareketle Pşış Vadisi boyun- 

ca batıya doğru ilerleyen ve Tuapse'ye ulaşan bir Rus 
askeri kolu, Şapsığ bölgesinin önemli-bir bölümünü 
işgal etti, Ayni yıl kuzeyden gelen başka bir Rus 
askeri kolu kay boyunca ilerleyerek, 1863'te Tu- 
apse'ye ulaştı. 

Bu durumda, direniş ikiye bölünmüşiü: Kuzeyde 

Pşış ve Ubin ırmakları arasında bulunan ve çoğunluğu 
Abzahlardan oluşan kuşatılmış bir dağlık olan ile, Tu- 
apse'nin güneyi. 

Şubat 1864'te kuzeydeki direniş sona erdi ve Ab- 
zahlar Rusların göç kararına boyun eğdiler. Mart 
1864'te, Lazarevsk'ten yürüyüşe geçen bir Rus 
askeri birliği, Golovinsk Kalesi'ni ele geçirerek, 
Soçi'ye, oradan da Küçük Laba vadisine doğru 
doğuya yürüdü. Bu birlik, Küçük Laba Vadisi boyunca 
batıya doğru gelen ikinci bir Rus askeri kolu ile, 
Soçi'nin doğusundaki Kbooda Yaylasında birleşti ve 
böylece Çekreslerin uzun süren direnişi son buldu (21 
Mayıs 18ğ4 |. 

Rus Hükümeti, işgal edilen bu yeni yerlerdeki 
Çerkes nütusu ülke dışına çıkardı. Ancak, küçük bir 
Çerkes nüfusu, küçük adacıklar oluşturacak biçimde 
orta Laba'nın sol kıyısına ve Psekups Irmağının aşağı 
ovalarına yerleştirildi. Şimdi burada Adiğe O. B. bu- 
lunmaktadır. Ayrıca, bugün Kıyıboyu Şapsığe denilen 
erde, bir bölümü Tuapse'nin kuzeyinde, büyük 

bölümü Tuapsenin üreyinde, Psışups İ Psışuape İ ve 
. 

Şahe Irmakları vadilerinde bazı Çerkes köylerinin kal- 
masına izin verildi. 

Göç ve sonrası: 

Sonuç olarak, Adiğelerin ( Abzah, Abaza, Şapsığ, 
Vubıh, vb.) ana kitlesi, Karadeniz kıyısına sürüldü ve 
gemilere bindirilerek Osmanlı toprakic rına gönderildi. 
Göç transferi, yoğuri bindirilmiş Osmanlı gemileri ile 
yapıldı. Yığılma durumlarında Osmanlı ve Rus askeri 

. gemileri de görev üstlendi. 
Rus kaynaklarına göre, 1864 göçünden sonra, Ku- 

ban bölgesinde (oblast) genel nüfusun © 6 kadarını 
oluşturan 87 bin Adiğe kalmıştı (6). Ancak, bu nüfus 
içinde, göç uygulaması dışında tutulan yerli nüfus da 
bulunmaktadır. 

Göç iki nedene dayalı olarak gerçekleşmiştir: 

1) Zorunlu Göç: 1858 - 1865 yılları orasında 
Karadeniz limanından göç edenlerin toplam sayısı, 
resmi Rus belgelerine göre, 493 binden çoktur. Bu 
sayının 418.292'si 1863 - 1864 yıllarında gerçek- 
İeşmiştir. Dolayısıyla göç edenlerin & 85 kadarı bu 
iki yıl içinde ayrılmıştır. 

Göç edenler, kabilelere göre, 45.023 Natuhay, 
27.337 Abzah, 165.626 Şapsığ, 74.567 Vubih, 
11.873 Ciget, 10.500 Bjeduğ, 30.000 Abaza (Aba- 
zin), 4.000 Besleney, 15.000 K'emguy, Mahoş, Ye- 
cerukay, 30.650 Kubanlı Nogay, 17.000 Kabartay 
ve 23.193 Çeçen olarak belirtilmektedir (7). 

Göç edenlerin sayısını daha çok, 1.500.000 ya da 
daha da fazla gösteren kaynaklar vardır. 

2) Yer değiştirmeye ve reformlara tepki 
nedeniyle göç: Rus hükümeti daha kolay 
önetme düşüncesiyle köylerin birleştirilmesi ve 

büyük köyler kurulması kararı almıştı. Bazı soylular, 
bu karara ve reformlara karşı çıkarak, Osmanlı top- 
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raklarına göç eimak istediklerini bildirdiler ve Karade- 
niz yoluyla göç ettiler. Ni - 

1845'te Öset asılı General Musa Kunduhov, Terek 
Kalesi komutanı General Loris - Melikov'un desteğiyle 
Çeçen ve Karabulaklardan oluşan 22 bin. kişiyle göç 
etti, Bu kafilede 45 Oset oilesi ile 451 Kobartay da 
yer aldı. 1865'te Kabartay bölgesinden 3 bin kişi do- 
ha göç elti. Ayrıca, 1860 - 1861 yıllarında 10.000 
Kabartay, Osmanlı ülkesine göçetmişti.(8) 

K. Kafkasya'da Reformlar: 

1) Yönetim Reformu: 1860.yılında Kuzey Kafkas- 
ya'da, Rus merkezi hükümetine bağlı Stavropol ili 
iguberiya), Kuban ve Terek bölgeleri  oblast | ile 
Prikaspiyski ( Hazarönü | eyaleti (kray) bulunuyordu. 

5 Nisan 1860'da Prikaspiyski eyaleti kaldırılarak, 
Dağıstan | oblast | kuruldu. Dagıstan bölgesi, şu 
bölüm ve kısımlara ayrılıyordu: 
Kuzey Dağıstan Bölümü: Dergi çevresi (okrug) 

Mehtulinskoye hanlığı, Tarkov şamhallığı, Prisulaks- 
koye naibliği (naibsivoj. 

Güney Dağıstan Bölümü: Samurski ve Kaytago - 
Tabasaranski çevreleri ile Küri hanlığı. 

Orta Dağıstan Bölümü: Gunibskoye ve Kaziku- 
mukskogo çevreleri ve Avar Hanlığı. 
Yukarı Dağıstan Bölümü: Geriye kalan bütün Avar 

köy topluluklarıdır (9). - 

1858 - 1865 arasında Dağıstan hanlıkları kaldırıldı; 
Dağıstan'da Andi, Avar, Gunib, Dargi, Küri, Kaytago 
- Tabasaran, Gazikumuk, Samurski ve Temirhanşura 
çevreleri (okrug) oluşturuldu. 

Terek bölgesinde (oblast) yerli halk için 8 çevre 
yönetimi (okrug) oluşturuldu: Osetinski, Kabardinski, 
İnguşski, Kumıkski, Çeçenski, Argunski, İçkerinski ve 
Nagomi (10). 

1865'te Kuban Bölgesinde (oblast) doğulu sayılan 
yerli nüfus için şu yönetim çevreleri oluşturuldu: 
Psekups çevresi, batı Çerkes köylerini içine alacak 
içimde Kuban'ın ve Psekups Irmağı'nın aşağı 

bölümünde; Labinski, Luba ve Byeloya ırmakları 
arasındaki Çerkesler için; Urupski, Urup Irmağı bö- 
undaki Çerkes, Nogay ve Ermeni nüfus için; Ze- 

İençukski, Zelençuk Irmağı kıyısındaki Çerkes, Abaza 
ve Nogaylar için; Elbruski, Kuma Irmağı boyundaki 
Karaçay ve Abaza köyleri için (11). 

1871'de ve daha sonra bazı düzenlemeler yapıldı, 
örneğin, Kuban bölgesinin güneybatısında Karadeniz ili 
(guberniya) kuruldu. 

2) Toplumsal Yaşam ve Sınıf Reformları: 
Kasım1868'de alınan hükümet kararı gereği, serflerin 
© 72 kadarını oluşturmak üzere, Kuban bölgesinde 
11.403 köylü serbest bırakıldı. Bunun yönetim 
çevrelerine (okrug) dağılışı şöyledir: Laba - 5.585, 
Psekups - 1.178, Urup - 17, Zelençuk - 3.345, Elb- 
rus - 1.278. 

1869'dakilerle birlikte serbest bırakılan köylü sayısı 
16.561'e ulaştı. Bunun çevrelere dağılışı: Laba - 
6.456, Psekups - 1.927, Urup - 1.628, Zelençuk - 
4757, Elbrus - 1.793 şeklindedir. toplam sayının 
13.225'i pşıtl (serf kölej, 3.173'ü vunevi (köle), 
163'ü de ogidi (121. 

1868 relormu sonucu, Terek bölgesinde (oblast) 
23.976 köylü serbest bırakıldı. Bunun çevrelere 
dağılışı şöyledir: Kabardinski - 21.221, Osetinski - 
1.445, Kumıkski - 932, Çeçenski - 343, Inguşski - 
35 şeklindedir (131). 

1867'de Terek bölgesinin Kabardinski çevresinde 
.fokrugi, serbest bırakılan 21.221 köylünün 16.499'y 
Kabartay, 4.722'si de Balkar idi (14). Bir tesbiie 
göre, Kabardinski çevresinde bedel ödemeden serb- 
est bırakılan köylü sayısı 1.171, fidye ödeyen ise 
8.203'tür. 

1860 yılına değin köyler, merkezden atanan kişi, 
han ve prens (kiniyaz) köyleri biçiminde ayrılıyordu. 
1869 - 1870'de yeni köy yönetimleri oluştuuldu. 
Yapılan reformlarla, feodalizm büyük ölçüde tas- 

fiye edildi. Ancak geleneksel feodal ilişkilere yine de 
rastlanabiliyordu. Dağıstan'daki tasfiye şeklen eksik 
kaldığından, soylular 1917 Ekim devrimine değin 
prens ünvanını kullanabildiler. 

Reformlar, modem ilişkilerin ve ekonominin ge- 
işmesine yol açtı. Artık yerliler takas ticareti dışında 
da ticaret yapabiliyor ve belli ölçülerde kentlerde iş 
tutabiliyorlardı. 

Kuzey Kafkasya'nın Ruslarca Kolonize, Edilişi; 

K. Kafkasya'nın, özellikle 1774'ten başlanarak, ko- 
İonize edildiğini söylemiştik. Önce Rusların bölgeyi 
tanıma dönemi yaşandı. Dolayısıyla dağ, ova ve 
ırmak gibi, yerlerin adı, birçok durumda, yerli 

I . biçimiyle kaldı. 
Ruslar, tabii Rus Kazakları, Çerkesçe adlar da 

taşıyan birçok köy ve kasaba (sianitsa) kurdular: Lo- 
a İrmağı'nın sağ yakasından Labinsk ve Temirgo- 

yevsk, Adiğe O. B. güneyindeki Şuntuk, Abadzehsk, 
Dahovsk, Hamışki bi birçok köy adı buna örnektir. 
Osmanlıların ardından gelen Türkçeleştirme gibi, Sta- 
lin döneminde de bir Ruslaştırma başlatıldığı” 
görülmektedir. Örneğin, Kıyıboyu Şapsığe'de 
Pseşuape vadisinde ve Lazarevsk yakınlarında bulu: 
nan Thağapş köyüne 1932'de Kirova adı verildi. Ay- 
ni biçimde Şoceyko, Şehekey ve Şehekeyşho gibi 
Adiğece köy adları kaldırıldı. Yerlerine, örneğin, Aşe 
Irmağı vadisinde Krasnoaleksanrovski 2, Bolşaya 
Psevşho, Şahe Irmağı vadisinde de Bolşaya Kiçmay, 
Solohavul gibi tam ya da yarı Rusça köy adları konul- 
muştur. 

Rus kolonizasyonu, öncelikle savaşta yer alan 
asker ve görevlilerden başlamak üzere, Ruslara geniş 
topraklar verilmek suretiyle gerçekleştirildi. 
Örneğin, General Yevdokimov'a 10.600 desyatin, 
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General Kartsov'a 7.600 desyatin, Kont Sumarokov 
- Eİston'a 6.500 desyatin toprak verildi. Bir desyati- 
nin on dönümden büyük olduğu düşünüldüğünde, 
"Çerkesya Fatihi" General Yevdakimov'un 100.000 
dönümün çek üstünde bir toprakla ödüllendirildiği an- 
laşılmaktadır. Kuşkusuz K. Kafkasya asıllı işbirlikçiler 
ve generaller de yağmadan pay almışlardır. Örneğin 
General P. Mogurokov, Albay Mogurokov, görevli 
T. Ulagay, kurmaysubay $. Ulagay gibilerinin her bi- 
rine 3.000 desyatin toprak verildi. 

Kolonizasyon sonrası nüfus durumu şöyledir: 
Kuban bölgesi (oblast) nüfusu 1867'de 600 binden, 

30 yıl sonra, 28 Ocak 1897'de yapılan sayımda 
1.976.400'e çıktı. Artış 1.376.400 olup artış oranı * 
e 229 A'tür. Artışın 946.400'ü dışarıdan gelenler, 
ani Rus göçmenleridir. Doğal Nüfus artışı ise 430 
in olup genel artışın X 31.2 kadarıdır. Dolayısıyla 

artışın © 70. kadarı yani. kolonizasyon yoluyla 
gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, Çerkes nüfustarı 
arındırılan yerlere, Rus nüfus yerleştirilmiştir. Stav- 
ropol ilinde (gubemiya) 1867'de 314.400 olan nüfus, 
1897'de 873.300 oldu. Artış miktarı 531.900, oran 
olarak da 4155.8'dir. Bu sayı içinde doğal artış 
237.200, Rus göçleri sonucu artış 294.700'dür. 

Terek bölgesinde 1867'de 447.300 olan nüfus 
1897'de 933.900'e çıkmış, artış oranı & 108.7 ol- 
muştur. Artışın 140.900'ü doğal, 345.700'ü de 
başka yerlerden gelenlerle olmuştur. 5 
Sonuç olarak, 1867 - 1897 yılları arasında K. Kaf- 

kasya'ya 1.586.800 kolonizatör (göçmen) 
erleşmiştir. Bu nüfus 1897'de 4.424.500 olarak 

heso lanan genel nüfusun X 35.8'idir. Dağıstan'a 
yönelik toplu göç olmamıştır. 

Yani Dağıstan nüfusu, 1867'de 449.500 iken, 
1897'de 586.600'e çıkmıştır, Artış oranı © 30.35 
olup normaldir. 

Yerli nüfusun oranı, özellikle Adığeler açısından çok 
düşmüştür: Göç öncesi K. Kafkas yerli nüfusu konu- 
suna geçmeden önce, hemen tümüyle Rus kaynak- 
larindan yararlandığımızı belirtelim. 

18 ve 19. yüzyıllarda Çerkes nüfusu, savaş. ve 
kıtlıklar dışında, özellikle veba salgınları nedeniyle çok 
azalmıştır. İngiliz yazarı Allen'e göre Çerkeslerin 
sayısı, 19. yy. başlarında yaklaşık 600.000 idi (16). 
1989 Maykop basımlı "ADIGEYA İstorika - kulturnıy 
oçerk" adl yâpıta göre, göç öncesi Adiğe sayısı 700 
- 780 bin kadardı (17). Sayıyı daha az ya da daha 
çok gösteren kaynaklar bulunmaktadır. 

Biz daha çok, Moskova 1988 basımlı " İstoriya 
narodov SEVERNOGO KAVKAZA ( KONETS XVIlİ 
v. - 1917 g.)" adlı kitaptaki verileri esas alıyoruz. 
Buna göre, göçten önce, 19. yüzyılda Adiğeler 500 
binden çok, Karaçaylar - 15 bin, Balkarlar - 9 bin, 
1831'de Osetler 16 bin, 1840'da İnguşlar 38 bin, 
Çeçenler 138 bin, 1860'da Dağıstanlılar 500 bin 
kadardılar (18). Böylece toplam K. Kafkaslı yerli 

nüfus yaklaşık 1.3 milyon kadardı. 

Bu sayıya Abhaz nüfus katılmamıştır. 
1897 sayımına göre, Dağıstan nüfusunun 

(586.600) X 95 kadarı yerli idi Burada 158.000 
Avar, 121.400 Dargi, 48.200 Lezgi, 51.200 Ku- 
muk, 91.300 Lak ve Tabasaran yaşıyordu. 

Terek bölgesi nüfusunun yaklaşık üçte biri, yani # 
33.7 kadarı Rus idi. Burada, ayrıca, 226.500 
Çeçen, 84.100 Kabartay, 31.300 Kumuk ve 
36.500 Nogay bulunuyordu. 

Stavropol ilinin nüfusunun yüzde 95'i Rus idi. 
Toplu göç ve sürgünün asıl uygulandığı Kuban 

bölgesinde nüfusun 5.4 kadarı yerliydi. Toplamı 87 
bin olan yerli nüfus 38.500 Çerkes, 27.200 Kar- 
raçay ve 21.300 Adiğeden oluşuyordu (19). Burada 
göç dışı tutulan Kabartay nüfus Çerkes adıyla 
tanımlanmaktadır. 

Şu durumda batı Adığelerinden Kuban'da bulunan 
nütus 21.300 idi. Bu sayıya toplam nüfusu 54.300 
olan Karadeniz ili (guberniya) içindeki Kıyıboyu 
Şapsığe Adığelerini de eklediğimizde, 1897'de batı 
Adığelerinin toplam sayısının 30 bin dolayında ol- 
duğunu görürüz. 
Rakamlar korkunç bir sürgünü ve soykırımı tüm 

çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir. 
Öte yandan 1897 K. Kafkas etnik yönden incele- 

diğimizde şu gerçekle karşılaşırız: Toplam K. Kafkaslı 
nülus göç öncesine göre genel anlamda artmamıştır. 
Yine 1.3 milyon rakamı ile karşılaşıyoruz. Oysa 
1864 - 1897 arasında K.Kafkas yerli nüfusunun iki 
kat arttığı kabul edilmektedir. 
Sonuç olarak, Adığelerin sayısı, 500 binden 145 

bine düşmüş, buna karşılık, öteki K. Kafkas halkları 
enellikle artmıştır.Nüfusu iyiye gitmeyen iki toplu- 

bak Abazalar ve Nogaylardır. Bu iki topluluk 1864 
ve sonrasındaki göçler nedeniyle sayıca azalmıştır. 
Abhazların Durumu: 

8. yüzyılda bağımsız bir prenslik kuran, sonra, kısa 
dönemler dışında Gürcüstan ve İmereti krallıklarıyla 
Osmanlılara bağlı olarak yaşayan Abhazlar, Karade- 
NİZ kıyılarında önemli -bir köle kaynağı 
oluşturuyorlardı. Belgelere göre, 17. yüzyılda, Kal: 
kasya'dan yılda yaklaşık 12 bin köle Osmanlı toprak- 
larına götürülüyordu. Bu köleler Gürcü, Abhaz ve 
diğe ağırlıklı idi. 19. yy. ilk yarısında, Karadeniz 

kıyılarında Osmanlı tüccarları 3 bin Adığe esir satın 
“almakta idiler (20). 

Abhazların nüfusu üzerine değişik rakamlar bulun- 
“maktadır. Nüfusu 600 bin ya da daha fazla olarak 
gösteren kaynaklar vardır. Ancak biz bu tahminlere 
atılmıyoruz. 
Fransız gezgini F. Dubois'ya göre, 1833'de Abhaz 

nüfusu 52.300 idi. Araştırmacı A. P. Berje'ye göre, 
Çerkesya'da yaşayan 31,300 Abaza (Abazin) ile 
birlikte, 1857'de toplam Abhaz - Abaza nüfusu 
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"e A se . ına göre asıl Abhaz nüfusu 113 bin 
, ; . Te A Ts .. 

ayında idi. Averkiyev'e göre, 1866'da Abhaz 

LR 

da kesin olarak Rus yönetimine giren 
Abhazya'da, 1853 - 1856 Kirim Savaşı sırasında, 
hırisiyan Abhaz prensleri Ruslara sadık kalırken, 
Müslüman İskender Şervaşidze, egemen prens olarak 
tanınmak koşuluyla ve 400 kişiyle Osmanlıları des- 
ieklemiştir (211. Allen'e göre, 1864'te birkaç bin 
müslüman Abhaz, Adığelerle birlikte Türkiye'ye 
kaçmıştı (22). 1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı 
sırasında 12 Mayıs 1877 ile 1 Eylül 1877 tarihleri 
arasında Abhazya'da Osmanlı yanlısı bir ayaklanma 
ve geçici Osmanlı istilası yaşandı. Ancak ayaklanma 
ve harekâi sınırlı kaldı. Yenilerek çekilen Osmanlılarla 
birlikte deniz yoluyla kitlesel bir Abhaz göçü 
gerçekleşii. Osmanlı çıkarmasının yapıldığı Gudüut 
ve Pitsunda çevrelerinden (okrug) bü ük bir göç 
yapıldı. Resmi belgelere göre bu iki çevre ve 
Oçemçıra'da, göç öncesinde 75.698 kişi yaşıyordu. 
1877'de, Surada, 43.734 kişi kaldığı, 32 bin kişinin 
de Osmanlı topraklarına göç ettiği yazılmaktadır. 
1886'da Sohum çevresi adını alan Abhazya'nın 

68.778 olan toplam nüfusu içinde Abhaz sayısı 
58.961 idi. Dolayıbıyla Abhazlar nüfusun yüzde 
85'inden çok idiler. 

Abhaz nüfus 1897'de 58.697'ye, 1926'da 
55.918'e düşmüştür. Bunun asıl nedeni, Gürcüce İe- 
hine asimile olma olayıdır. Abhaz nüfusunun Abhaz- 
ya'daki oranı 1897'de yüzde 55.28 iken, 1926'da 
yüzde 26.4'e 1939'da yüzde 18.02'ye 1959'da 
yüzde 15.12'ye düşmüştür. Ancak daha sonra, az 
da olsa yükselmeye başlamıştır: 1970'de yüzde 

.15.9; 1979'da yüzde 16.5. 

Buna karşılık Abhazya'daki Gürcü nüfus oranı 
1886'da yüzde 5.2 iken, 1897'de yüzde 24; 
1926'da yüzde 32.3; 1959'da yüzde 39; 1979'da 
yüzde 42.2'ye yükselmiştir. 

Sovyet yönetimi döneminde, Abhazya'da Abhaz 
ve Rum nüfusa yönelik baskı uygulandığı an- 
taşılmaktadır. 

18 ve 19. yüzyıllarda Kuzey Kafkas 
kültürü ve folklorü: 

Milat öncesinde Adığelerin yazılarının bulunduğunu 
söylemiştik. Daha sonraları da Adiğelerin yazılarının 
bulunduğu bilinmektedir. Örneğin, Aşağı Kuban ova- 
larından Kaberdeylerin12 ve 13. yüzyıllarda şimdiki 

.yerlerine göç etmelerinin anısına dikilmiş bir yazılı 
anıt Kuzey Kafkas halkalırın yazısının bulunduğunun 
kesin bir kanıtıdır. 

Günümüze, daha çek, folklorik nitelikli kültür 
ürünleri kalmıştır. Kuzey Kafkasya'nın değişik toplum- 
larında şarkıcı ve destancılar bulunurdu. Bunlara 
Dağıstan'da aşugov, Karaçay ve Adığelerde cirçi, ce- 
guako, Osetlerde zarayegos, Çeçen ve Inguşlarda il- 
tançi adı veriliyordu. 

- Başlıca folklorik - destan yapıtları da Çeçen ve 
İnguşlarda Nart-Orsthoy destanı, Kumuklarda 
"Kazak yırlar" adli özgürlük şarkıları, Nogaylarda 
Kablandı-batıre, Yer-Tarçıne, Edige, Çingizhane, 
Bahye, Tohtamışe menkibeleridir. . Osetler, 
Gürcülerden uyarladıkları Amirane Darecenti des- 
tanını, Kaberdeyler de yiğitlik destanı Aydemirkarı'ı 
günümüze getirdiler. Kuzey Kafkas dağ toplulukları 
arasında Prometheus destanının varyantları söylenir 
(örneğin, Kaberdeylerde Uaşha-Mahoj. 

Kuzey Kalkas halkları arasında Doğu'nun Nasreddin 
Hoca'sı gibi bilge kişiler, yönetici ve yasa 
düzenleyicileri görülmüştür. Bunlar, Çeçen ve inguş 

“ bölgesinde Çor, İnguş yöresinde Tsagen, Oset (Digor) 
toplumunda Tsukkiti Danel, Laklar arasında Akul Ali, 
Dağıstanlılar arasında Kas-buba, Kurbanıl, Labazan, 
Adığe toplumunda Jebağı Kazanıko, v.b. dır. 
Osmanlı ülkesine yapılan 1864 göçü, özellikle 

Adığe, Çeçen, Karaçay ve Oset folklorunda geniş 
yer kaplar. Aynı şekilde, 1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı, özellikle Oset ve Dağıstan folklorunda, yer 
almıştır. 

1864 öncesinde verilen bağımsızlık savaşı, Adığe 
folklorunda çok geniş bir yer tutmakta olup, çok 
sayıda şiir, şarkı ve öykü derlenmiştir. i 

Költür ve Edebiyatın durumu : 
. Medern anlamda ilk Adığe alfabesinin Şapsığ 

bölgesinde Efendi Mogemet Şapsugov tarafından 
1821'de hazırlandığı sanılmaktadır. 

Rus yönetimi sonrasında Kuzey Kafkasyalı aydınlar 
özel alfabeler hazırlayıp kullanmışlardır. Kaberdey 
bölgesinde Şore Noğume, Beçmirze Paç'e, Balkarlar- 
da Kazım Meçiyev, Karaçaylarda İslâm Şamhalov 
bunlardandır. i 

Okuma yazma: bilmeyen halk ozanları arasında 
Adığelerde Tsığo Teuçoj, Cancatov Kuyneş, Hama- 
hov Hapat; Çeçenlerde Katary ırtlu Mazi, Gehili Ud- 
din Efi; Karaçaylarda Kaspot Kaçkarov, Appa Cani- 
bekov, İsmail Semenov; (o Nogaylarda Baymırza 
Monata, Negmota Aybata gibi ünlüleri vardır. 

Ancak okur yazar oranının düşük olması, edebi- 
yatın gelişmesini engelledi. Öyle ki, 1897'de okur- 
yazar oranı yüzde olarak Dağıstan'da 9.2; Adığey'de 
7; Karaçay'da 4.86; Kabardey'de 3.2; Bulkarya'da 
1.4 gibi çok düşüktü. 

19. yüzyılda Kuzey Kafkasya'da sosyo-politik 
düşünce akımları, 1) İleri-demokrat, 2) Liberal: 
burjuva, 3) feodal-ruhani biçiminde üçe ayrılıyordu. 
Modem aydınlar, ileri Rus kültürüne bağlıydı. 

Di 

20. yüzyılda okul ve öğrenci sayısı artmaya 
başladı. 1914'te Dağıstan bölgesinde (oblast) 93 
okul, 7.092 öğrenci; Nalçik çevresinde 112 okul, 
6.700 öğrenci; Çeçen - İnguş çevrelerinde 153 okul 
ve 12.800 öğrenci; Kuzey Oset çevresinde 87 okul 
ve 6.469 öğrenci; 1916'da Kuban bölgesinin Batal- 
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   nek bölümünde (oidel) Karaçay ve Çerkes 
ei ink giren yerlerde 125 okul, Âdiğey'in Adığe 
öylerinde de 12 okul ve 628 öğrenci bulunuyordu 

(23). e e 
xu edilen okullarda temel eğitim dili, Rusçaydı. 
DT Se yoktu ya da çok sınırlıydı. Dolayısıyla 

ulusal aydınların sayısı çok azdı. 

© Göçte de benzeri 
1011'de, Adığece yazılara da yer veren "Gucze"| 

Rehber) gazetesinin ardından, çok daha gelişmiş ve 
tümü Adiğece olmak üzere, 1919'da ” Adiğe Ga- 
Zete" | Adiğe Gazetesi | çıkarılmaya başlanmıştır. 

“Ancak, kültür ve eğitim sorunu, modern anlamda, 

'Ekim devriminden sonra çözümlenecekti. 

1917 Şubat ve Ekim Devrimleri: 
O (Dünya Savaşı içinde, Şubat 1917'de Çarlık 

yönetimi devrildi, Rusya'da geçici bir demokratik 
yönetim kuruldu. Ni 

© “Bu geçici hükümetin K. Kafkasya'da sivil yerel 
— yönetimleri oluştu. K. Kafkasya'da en etkili güç soylu 
© Şinik iledin adamları sınıfı idi. Kölelik, 1868 - 1869'da 

© <kaldırılmışsa da, birçok yörede, soylular, topraklarını 
© we hayvan sürülerini korudular. Dolayısıyla Terek ve 
© Dağıstan bölgelerinde (oblast), yönetim, din adam- 
© larının desteğindeki soylu sınıfından aydınların eline 
“© göçü, | 

ii v 1917 Ekim sosyalist devrimi üzerine, yönetimi elde 
© bulunduran soylu aydınlar, devrimcileri tümüyle 
©. dışladılar; Devrimci Rusya'dan ayrıldıklarını 

“© açıklayarak savaş durumu ilân ettiler. Ardından, 
© karşı devrimci Rus ve Kazaklarla birleşerek, ortak bir 

© -yönetim kurdular. Güneydoğu Birliği içinde kalan Te- 
rek - Dağıstan bölge hükümetini kurdular ( 1 Aralık 

1917). 
Ayaklanan devrimciler, kısa sürede, Mart 1918'de 

yönetimi ele alarak, karşıdevrimcileri uzaklaştırdılar. 
Mari 1918'de, Menşevik Gürcüstan'ına kaçan Terek 
- Dağıstan bölge hükümeti kalıntılarından, Tiflis'te 
Dağlı Cumhuriyeti adı altında sürgünde bir hükümet 
kuruldu. - 

Bu hükümet, 1918 yazında Kafkasya ve Dağıstan'ı 
istilâ etmekte olan Osmanlı hükümeti ile işbirliği etti. 
Ancak, Osmanlıların yenilmesi üzerine, Dağlı 

© hükümeti, karşıdevrimci beyazordu önderi General 
Denikin'in kararıyla dağıtıldı. Dağlı hükümetin birçok 
önde geleni Denikin'i destekledi. 

Bu arada, 1918'de Kuzey Kafkasya'da Terek Sov- 
yet Cumhuriyeti ve Kuban - Karadeniz sovyet Cum- 
uriyeti gibi sosyalist yönetimler kuruldu. Buralarda, 
yerli nüfus için (rayon ve okrug) özerk yönetim 

ikin işgali, özerkliği 
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ölümleri oluşturuldu. Ancak, Deni 
- geçici sona erdirdi. 

1920'de Denikin ve ardılı General Vrangel'in yenile- 
rek ülkeden kaçmaları üzerine, K. Kafkas ulusal 
bölgelerine özerklik verildi. 1920 - 1921'de Dağıstan 
ve Dağlı Özerk Cumhuriyetleri kuruldu. 

çalışmalar görülüyordu. Örneğin, . 

Daha sonra, yeni oluşumlarla günümüze gelindi. 
Şimdi K. Kafkasya'da Dağıstan, Çeçen - İnguş, Ku- 

zey Öset, Kabartay - Balkar özerk sovyet sosyalist 
; : . e ; Tau e 

cumhuriyetleri ile Karaçay - Çerkes ve Adiğe özerk 
1 ei. , £ 3 ; s bölgeleri bulunmaktadır. Bunlardan başka, Karadeniz 
kıyısında Şapsığ Ulusal Çevresi fokrug) de kurul 
muştur; ancak, burası daha sonra kaldırıldı. 

Abhezya Sorunu: 

1918'de Güney Kafkasya'da, sadece Abhazya'da 
40 gün yaşayabilen bir sovyet yönetimi kurulmuş, 
sonra, Gürcü menşevik hükümetince ortadan 
kaldılmıştı. Değişken bir siyaset izleyen Abhaozya, 
Enver Paşa'nın isteği üzerine, karşıdevrimci Kuzey 
Kafkas Dağlı Cumhuriyeti ile birlik kurduğunu ilân et- 
ti ve Gürcü yetkilileri dışarı çıkardı. 

Ancak, Abhazya, yeniden Menşevik 
Gürcüstan'ına bağlandı. Şubat 1921'de Menşevik 
yönetiminin sona ermesi üzerine, 4 Mart 1921'de, 
ölge, Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adı 

altında bağımsızlığını ilân etti. Fakat Stalin'in baskıları 
sonucu, 1922'de Gürcüstan ile. birleşik Abhazya 
SSC kuruldu. 1931'de Abhazya, Gürcüstan'a 
bağlanarak, özerk bir cumhuriyete dönüştürüldü. 
Aradan geçen süre içinde, bölgeye çok sayıda 

Gürcü yerleştirildi. Sonuç olarak, Gürcü nüfus Ab- 
hazların iki katını geçti. Ancak, yönetimin, Stalin 
sonrasında giderek ağırlıklı olarak Abhazlara verilme- 
si ve genel iletişim dilinin Rusça haline gelmesi, öyle 
görünüyor ki Gürcü yönetiminin Abhazya'yı yutma 
niyetlerini zayıflattı. 

Abhazya sorunu , 1920'lerden beri, Gürcülerden 
kurtulmak isteyen Abhazlar ile, yayılmacı emeller 
beslediği anlaşılan Gürcülerin çatışmasından 

“ doğmuştur. Özellikle Gorbaçov'la birlikte başlayan 
demokratikleşme politikası, Stalin'in desteğiyle 
sürdürülen Abhazya'yı Gürcüleştirme çabalarını 
şimdilik başarısızlığa uğratmıştır. 

Haklı olarak, Abhaztar, kendi ülkelerini egemen bir 
biçimde yönetmek. istemektedirler. 

Kuzey Kafkasya'nın 
Günümüzdeki Sorunları: 

Kuzey Kafkasya halklarının genel nüfusu 1979'da 
3.800.000 idi. Bu sayıya 91.000 Abhaz nüfusu 
katılmamıştır. Dört özerk cuhuriyet ile bitişik Kor- 
raçay - Çerkes Özerk Bölgesi'nin birarada toplam 
yüzölçümü 104.200 km. kare, nüfusu da 
4.409 .600'dür. i 

Bu nüfus içinde yerlilerin sayısı, yaklaşık olarak 
2.865.000 ya da yüzde 65, Rusların sayısı ve oranı 
ise yaklaşık 1.125.000 ve yüzde 25.5'tir. 

Sonuç olarak, 1864 göçü sonrasında, etnik 
bileşimde çok büyük değişmeler olmamıştır. 

Batıdaki yaklaşık 5.000.000 nüfuslu Krasnodar 
eyaleti (kray) içinde yerli (Adiğe) nüfus yaklaşık 
109.000 ya da yüzde 2.3'tür. Ancak, Kuban İr- 
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mağı'nın güneyi, Adığelerin yer yer toplu olarak bu- 
lundukları kesimdir. Burada 1922'de kurulan Adığe 
OB'nde Adiğeler genel nüfusun yüzde 21'idir. Ayrıca 
Karadeniz kıyısında, Pşad Irmağı ile Soçi arasındaki 
bölgede, önemli bir Adiğe nüfus bulunmaktadır. Ar- 
cak, bunların özerkliği yoktur. Bu da bir sorundur. 

Bunların dışındaki sorunların bazılarını şöyle 
sıralayabiliriz: 

a) Avar dili dışında, K. Kafkas dilleri eğitimde 
seçmeli dil haline getirilmiştir. Bunun sona erdirilmesi 
sorunu vardır. 

b) Abhazya'da ve Kuzey Kafkasya'da karma evli- 
lik yapılan ailelerde konuşma dili, Rusçadır. Anadilinin 
resmi dil olmasıyla bu sorun çözümlenebilecektir. 

c) Köhnemiş gelenekler, evlenmek için büyükleri 
beklemek ya da akraba ölümleri nedeniyle sık sık 
düğün ertelemeleri de bir sorundur. Geç evlilikler 
nedeniyle nüfus artışı hızı özellikle Abhaz ve 
Adiğelerde çok azdır. Başka toplumlar 100 yıl içinde 
5 nesil üretirken, bir araştırmaya göre, bu, Abhazlar- . 
da 3 nesilde kalmaktadır. 

d) Eleştiri ve özeleştiri geliştirilmelidir. Gerçekler, 
objektif bir biçimde dile getirilmeli, çarpıtma ve 
abartmalardan kaçınılmalıdır. 

Bu incelemede özellikle vurgulamak istediğim nok- 
talar bunlardır. Bunun dışında, K. Kafkasya'lıların çok 
sayıda sorunları, sanat, edebiyat ve kültür alanında 
övgüye değer başarı ve kazanımları vardır. 

. 

Sonuç olarak, Adığeler ve öteki K. Kafkasyalılar, 
zorla sürülüp çıkartıldıkları ulusal toprakları üzerinde, 
en azından manevi bir egemenlik hakkına sahiptirler. 
Bu topraklar, başka bir ulusun ulusal toprağı olarak 
tarafımızdan gsla ve hiçbir zaman kabul edilemez. 
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1. İstoriya Narodev Severnogo Kavkaza (İNSK) 
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& 

dağlardan indirilerek Orta Kuban ve Labe Irmağının 
solundaki ovalara Rus hükümetince zorunlu olarak 
yerleştiriİdiler. Bunların bazıları da Türkiye'ye göç 
ettiler. Sonuç olarak Çerkesya'nın doğu sınırı Biyela 
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© kurnehabl (bugün Şucenhabi) adlı Abzah köyünü 
oluşturdular. Wubıhlar ise öteki kabilelere karıştılar. 
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Prof.Dr. Tıiğhuen GUMUGU'den çevirip "Kafdağı", 
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22. A.g.e.,s.120 

23. İNSK.,5.343, 511; 

Kabardey-Balkör ASSR-m yi istoriye, Nalşıç, 
1983; Ana Britanika, "Çerkesler" ve Kafkasya ile il- 
gili maddeler; Kafkasya Kültürel Dergi (Ank.), Yamçı 
(Ank) ve Kafdağı (Anki dergileri; Tarihte Kafkasya, 
değişik yayınlar. 

NOT: Adiğelerin tamamının Kafkasya içinde değişik 
tarihlerde zorunlu yerleşime tabi tutuldukları an- 
laşılmaktadır. Aynı işlem bir başka biçimde bugünkü 
Karaçay-Çerkes bölgesindeki Adığelere ve Abazalara 
da (Abazinlere) uygulanmıştır. Öteki Kuzey Kafkas 
bölgelerinde bu denli zorlamalara gidilmediği an- 
laşılmaktadır. Gelişmeler olarak 5 Ekim 1990'da 
Adığe Ö.B. Cumhuriyet ilan etmiştir. SSCB'deki 
Özerk Cumhuriyet ve bölgeler egemenlik ilanı yoluna 
itmişlerdir. 17 Mart 1991'de SSCB. için yenilenmiş 
ir birlik sözleşmesi imzalanması içerikli bir referan- . 

dum 70'i aşan bir çoğunlukla benimsenmiştir. Birlik 
sözleşmesi taslağına göre egemenlik ilan eden özerk 
cumhuriyetler de taraf devlet sayılacak, birlik cum- 
huriyetleri ile eşit haklara kavuşacaklardır. Ancak 

toprak yeraltı ve yerüstü kaynakları üzerindeki dev- 
let mülkiyeti merkezin kontrolunda sürmektedir. 

1924-45 yılları arasında özerk olan kıyıboyu 
Şapsığe 1 Aralık 1990'da yeniden ulusal ilçe olma 
kararı almıştır. Yeni ilçenin en önemli adığe 
yerleşimleri Neçepsuğ İNovomihailovski 130 hane), 
Aguy (Kuybişevsk 600 hane 2000 nüfus) Tuapse, 
Psış'uape (Lazarevsk 160 hanej, Şehekeyışho, kalej, 
Nejug, Psıbe; Şahape (Golovink) dir. İlçe nüfusu 160 
bin kadar ana halk Adiğeler olup Adiğeler (12 bin) 
dışında Ruslar, Ermeniler vb. de vardır. Başkentin 
Lazarevs ya da Tuapse olması düşünülmektedir. 
Kabardey-Balkar Cumhuriyeti de öteki özerk cum- 

huriyeiler gibi egemenlik ilan etmiştir. Abhazya da 
Gürcistan'dan bağımsızlık ilanı yoluna gitmiştir. 
Gürcüstan'dan bağımsızlık ilan eden Güney Osetya 
ile Gürcüstan merkezi yönetimi arasındaki an- 
laşkazlıklar da sürmektedir. SSCB'deki genel tutum- 
dan anlaşıldığına göre ulusal bölgeler yönetsel açıdan 
egemen olma süreci içine girmişlerdir. Bu bakımdan 
ulusal bölgelere yerleşen yabancıların kontenjanlar 
dahilinde yönetime ortak . olamayacakları an- 
laşılmaktadır. 
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NEDENLERİ VE SONUÇLARI 

  

  

  
İzzet AYDEMİR (ÇUŞHA) 

    

g 

    

SÜRGÜNÜN NEDENLERİ 

Çarlık Rus yönetiminin zorlama ve gi- 
rişimleri sonucunda Çerkeslerin küçük bir 
bölümü dışında tümü vatanlarından 
sürülmüşlerdir. Çerkesler'in 1859 yılı öncesi . 
ve 1864 yılı sonrası dönemlerde ana valan- 
larından ayrılışlarına göç imajı verilebilirse 
de 1859 - 1864 yılları arasındaki ayrılışları 
tamamen bir sürgün olayıdır. Öyle ki bu dur- 
um, yani Çerkesler'in ana vatanlarından 
sürülme ka-rarı, 10 Mayıs 1962 yılında Pe- 
tersburg'da toplanan Çarlık Rusya'sı Kafkas 
Komisyonu'nda karara bağlanmış bulunuy- 
ordu. 

Sürgüne gönderilen, yani ana vatan- 
larından sökülüp atılan Çerkesler'in sayısı 
ise, Rus, Osmanlı ve Çerkes kaynaklarına 
göre | milyon ile 2 milyona yakın olarak 
gösterilmektedir. Bu konuda gerçek ve kesin 
bir sayı gösterebilmek olanaksız bulun- 
duğuna, sürgün öncesi batı Kafkasya'da; 
yerleşim yerlerinde iki milyon insanın 
yaşadığı saptandığına göre en az birbuçuk 
milyon Çerkes'in ana yurtlarından sürgün 
edildiğini söyleyebiliriz. Bu sayıya daha son- 
raki yıllarda sürgün edilen yüzbinlerin 
üzerindeki Abhazlar dahil değildir. 

SÜRGÜNÜN NEDENLERİ 
Bunu dört ana grupta sergileyebiliriz: 

i - Çarlık Rus Yönetimi'nin girişimleri. 2 - 
Osmanlı İmparatorluğu'yla diğer dış güçlerin 
girişimleri. 3 - Dini etkiler. 4 - O dönemdeki 
Çerkesler'in sosyal durumları. 

İNİN GİRİŞİMLERİ 

  

ÇARLIK RUS YÖNETİMİNİN 

Çarlık yönetimi batı Kafkasya'yı gelecekte. 
kendi emperyalist isteklerini gerçekleş- 
tirmek amacıyla tamamen ve bir daha ken- 
dilerine sorun çıkarmayacak. biçimde olmak 
üzere işgale karar vermiştir. Bunları 
gerçekleştirirken de Çerkesler'i öldürerek im- 
ha etmeyi dünya kamu oyu önünde göze ala- 
mamış, onları yurtlarından sürmeği 
yeğlemişlerdir. Bu nedenle Çerkes Sürgünü'nü 
göç biçiminde yansıtmak istemiştir. Çarlık 
Yönetimi'nin Batı Kafkasya'yı işgalinin diger 
nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir. 

a) Çerkesler'den boşalan bölgelere kendile- 
rine komşu olan ve yüzyıllar boyu süresince 

sorun yaratan hıristiyan kazakları yer- 
liştirmek suretiyle hem bu dertten kurtula- 
cak, hem de onlardan yararlanacaklardı. 
Kazaklar'la birlikte diğer hıristiyan koloni- 
leri de bu plana dahil edeceklerdi. Sonuçta 
bunu gerçekleştirdiler. 

bi Çok güzel bir iklime, verimli topraklara 
sahip olan batı Adığe Bölgesi'ne yerleşmek 
öteden beri Rus aristokrasisinin ve yüksek 
kademedeki ordu yöneticilerinin en büyük 
arzusuydu. Buralarda yerleşip iyi bir yaşam 
kurmayı amaçlıyorlardı. 

    

  

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN | GİRİŞİMLERİ 

Dönemin Osmanlı imp. Yöneticileri 
yüzyıllar boyu Çerkesler'i Kafkasya'da Rus- 
İar'a karşı kışkırtmış, onları kendi 
çıkarları için kullanmışlardı. Kafkasya'nın. 
işgali sonucu, Çerkesler'in savaş ye- 
teneğinden yararlanmak üzere onları impa- 
ratorluk topraklarına çekmeyi hedeflediler. 
O dönemde 26 milyon nüfusa sahip impara- 
torluğun geniş topraklarına yerleştirilecek 
bu insanlardan her bakımdan yararlanabil- 
menin hesaplarını yapmışlardı. Bunun için 
sarayda etkili ve yönetici durumda olan 
Çerkes bürokratlardan yeterince yararlan- 
mayı ihmal etmediler. Hatta Çerkesler'in Os- 
manlı topraklarına gelmelerini sağlamak 
için, zaman zaman Çarlık yönetimiyle Or- 
taklaşa eyleme geçtiler. 

Bu arada Kafkasya'da kendi çıkarları 
gereği zaman zaman Çerkesler'i Ruslar'a 
karşı kışkırtan İngilizler, Balkanlar'da Rus 
etkinliğinin artması karşısında, zayıf du- 
rumda bulunan Osmanlılar'a Çerkesler'in 
Balkanlara yerleştirilerek Ruslara karşı ey- 
leme geçirilmesi önerisinde bulunmuş ve bu- 
nu Osmanlı yöneticilerine kabul ettir- 
mişlerdir. Bu amaçla ki 1877 - 78 Osmanlı 
Rus Savaşı'nda ve genellikle Bulgarlar'ın Os- 
manlılar'a karşı ayaklanmalarında 
Çerkesler ayaklanmaların bastırılmasında 
etkili bir biçimde kullanılmışlardır.. 

DİNİ ETKENLER. 

İslamiyet'i henüz kabullenmiş, onun ku- 
rallarına sıkıca bağlı bir millet olmaları; 
Çerkesler arasında sürdürülen dinsel propa- 
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gandalar onlar üzerinde göçü kamçı- 
lamaktan geri kalmamıştır. Bu yolda gerek 
Ruslar, gerekse Osmanlılar ellerinden gel- 
diğince propoganda yaparak Çerkesler'in 
göçünü isteklendirmişlerdir. Öyle ki: 
Küfarın oturduğu yerde yaşamaktansa halif- 
enin memleketinde kendi dindaşları 
arasında ölmek yeğdir! Evvei Şam ahir Şami 
Her müslümanın görevi kendi peygamberinin 
bayrağı altında dine hizmettiri.. Gibi propo- 
gandalar Çerkesler'in göçü üzerinde olumlu 
bir etkide bulunmuş, bu yolda din adamları, 
dolayısıyla bu yolda yetiştirilmiş ajanlar, ge- 
rek Ruslar, gerekse Osmanlılar taralından bi- 
linçli bir şekilde Çerkesler arasında göçü 
kamçılar nitelikte propogandalarda bulun- 
muşlardır. Bu gibi dinsel çalışmalar 
Çerkesler'in Osmanlı Toprakları'na göç et- 
melerinde çok önemli rol oynamıştır. 

  

Thamete denilen yaşlı, dindar ve etkin ke- 
“sim; göçe karşı istekli ve bu aşırı istek nede- 
niyle de halkı bu yönde koşullandır- 
mışlardır. Rusya'da köleliğin kaldırıl- 
masıyla büyük bir kısım halkı kendi egemen- 
liği altında bulunduran, Pşı denilen soylu 
sınıf sıranın kendilerine de geleceği ve otorite 
ve rahat düzenlerinin bozulacağı nedeniyle 
göçü istemekte, henüz kölelik sisteminin 
sürdürülmesine olanak tanıyan Osmanlı 
yönetiminde bu egemenliklerinin sürdürü- 
lebileceği düşüncesiyle halkı göçe ısındır- 
makta, hatta zorlamaktadırlar. 

Sürgün döneminde toplumu yönlendirecek, 
göçü önleyecek olan bilinçli aydın yöneticiler 
sayılarının çok az oluşu, mevcut olanların da 
bu sıralarda yurt dışında, yardım arayışı ve 
zorunlu nedenlerle vatandan ayrılmış olma- 
ları göçün gerçekleşmesinde büyük bir etken 
olmuştur. 

Bütün bunların dışında Ruslar'ın 
Çerkesler'e, kasıtlı olarak başka uluslara 
tanıdıkları bazı hakları vermemeleri, bu gibi 
hakları ancak Rus Ordusu'na girerlerse vere- 
bileceklerini söylemeleri, buna karşın 
Çerkesler'in Rus Ordusu'nda görev almaktan- 
sa göçü yeğlemelerine neden olmuştur. 

Çeşitli yollar ve araçlarla Çerkeslar 
arasında Osmanlı Ülkesi okadar abartılarak 
yüceltilmiştir ki Osmanlı Ülkesi'ne gitmek 
bir tutku halini almıştır. Osmanlı Ülkesi çok 
zengin, insanları özgür ve çok iyi bir yaşam 
“içerisinde bulunmaktadırlar. Böyle bir mem- 
İekette yaşamak her şeye değer vs. Ve 
Çerkesler Osmanlı Ülkesi deyince hep 
başkent İstanbul ve çevresinde yaşayacakları 
imajına kapılıyorlardı. Oysa durum tama- 

men bunun tersiydi. Gerçek durumu bilen 
aydın kişiler bile gerçeği çarpıtarak toplumu 
göçe isteklendiriyorlardı. Musa Kunduk'la 
birlikte Osmanlıya göç eden büyük Oset şairi 
Mamsırati Temirbolat bile göçle ilgili olarak 
yazdığı bir şiirinde Osmanlı Ülkesi'ni refah 
içersinde yaşanan, bolluk ve bereket, mutlu- 
luk ülkesi olarak tanımlıyordu! 

SÜRGÜNÜN SONUÇLARI 
Büyük Çerkes Sürgünü sonrası Batı Kaf- 

kasya'da yaşayan Çerkesler nüluslarının 
yüzde doksanını yitirmişler, yerlerine 

  

. hıristiyan Kazak, Rus, Ermeni kolonistler 
yerleştirilmiştir. Belirli dar bir alanda 
yaşayan halkın birbuçuk milyonu, çok geniş 
olan Osmanlı Toprakları'nın dört bir yanına 
dağıtılmışlardır. Anadolu, Suriye, Urdün, 
Filistin ve Balkanlarda, Bulgaristan, Yuna- 
nistan, Yugoslavya ve Romanya adım adım 
Çerkesler'e mezar olmuştur. Buralarda me- 
zar taşlarının bile kalmadığı, fakat Çerkes 
mezarlığı diye adlandırılan yerler göze 
çarpmaktadır. Örneğin hala Kıbrıs'ta Çerkes 
mezarlığı diye bilinen bir mezarlık Mevcut- 
tur. 

Çerkeslerin başına ikinci bir sürgün fela- 
keti de K. Kafkasya'dan sürülmelerinden 14 
yıl sonra, ikinci kez ve daha acı bir şekilde 
gelmiştir. Çerkesler Osmanlılar tarafından 
Bulgaristan'ın Osmanlıar'a karşı ayak- 
landıkları tarihte, bu isyanı bastırmak eyle- 
minde kullanılmışlar, bu olay Avrupa dev- 
letleri tarafından büyük tepkiyle 
karşılanmış ve 1877 - 1878 Osmanlı - Rus 
Savaşı sonrasında Çerkesler'in Balkan- 
lar'dan sürülmesine karar verilmiş ve karar 
da çok geçmeden insafsızca uygulanmıştır. 
Bu kez Balkanlar'dan sürgün edilen 
üçyüzbinden fazla Çerkes, yeniden Osmanlı 
İmparatorluğu'nun denetiminde bulunan Or- 
tadoğu ülkeleri ile Anadolu'ya do- 
luşmuşlardır. Daha önceleri Kuzey Afrika, 
Kıbrıs, Girit, Rodos gibi adalara 
yerleştirilmek istenen Çerkesler'i, aleyhle- 
rine yapılan propoganda nedeniyle, yerli 
halk, büyük bir tepkiyle karşılamış, onları 
topraklarına sokmadıkları gibi, toprak- 
larına çıkmış olanları da silahlı güçlerle ge- 
ri göndermişlerdir. Öyle ki bir İngiliz yazarı 
bu konuda ( Çerkesler Osmanlı yönetiminde 
saygınlıklarından çok şeyler yitirdiler) diye 
yazmıştır. 

Her iki sürgün olayı sırasında âileler 
bölünmüş, ayni aileden bazılarının Anado- 
lu'ya yerleştirilmelerine karşın, diğer aile 
bireyleri de Yugoslavya, Suriye gibi birbirin- 
den çok uzak bölgelere dağıtılmışlardır. 
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Sürgün sonrası özellikle Trabzon gibi kent- 
İerde yığılıp çaresizlik içerisinde kalan 
Çerkes çocuk ve gençleri esir pazarlarında, 
gelişi güzel satılmış, Fatih ve Çarşamba'daki 
esir pazarlarında ilaveten Trabzon'da da 
Çerkesler'in satıldığı bir esir pazarı kurul- 
muştur. 

Sürgün sırasında alabileceklerinin çok 
üstünde insanla yüklenmiş gemilerde ezilir- 
cesine taşınan bu insanların bir kısmı 
yaşamlarını bu gemilerde yitirmiş, cesetleri 
denizlere atılmıştır. Karaya çıkarılanlar ise 
hiçbir köklü önlemin alınmadığı, liman ve 
iskelelerde açlık, hastalık ve bakımsızlık so; 
nucu yine yaşamlarını yitirmişlerdir. Öyle ki 
resmi kayıtlarda Karadeniz'de Samsun'da ka- 
raya çıkarılan göçmenlerden 29 gün 
içerisinde Kard Irmağı denilen yerde 247 kişi, 
Kılıç Dede denilen yerde 312 kişi yaşamını yi- 
tirmiştir. Hastalıktan ölenlere en büyük bir 
örnek de 1877 - 78 Osmanlı Rus Savaşları so- 
nunda Balkanlar'dan göçertilen Çerkesler'e 
aittir. Balkanlar'dan gelerek Çukurova'ya 
(Adana) yerleştirilen 74.000 Çerkes'ten sıtma 
nedeniyle 70.000 kişi ölmüş, ancak 4.000 kişi 
oradan kaçarak yaşamını kurtarabilmiştir. 
Çerkesçeden başka dil bilmeyen, evsiz, 
barksız. oraya, buraya serpiştirilen bu insan- 
ların en büyük kayıpları nüfusları ile bir- 
likte dil, gelenek, görenek ve daha pekçok 
şeylerini yitirmiş olmalarıdır. 

    E ÇERKESLER 

Sürgün sonrası Çerkes Halkı'nın başına ge- 
len en büyük felaketler ise Cumhuriyet adı 
altında işbaşına gelen totoliter ve ırkçı 
“yönetimlerin yer aldığı dönemlerdedir. 

Türk Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun 
bütün cephelerinde, ayni Birinci Dünya Sa- 
vaşı'nda olduğu gibi istilacılara karşı memle- 
keti canla, başla savunanların en başında 
Çerkesler'in yer aldığı, bu gerçeğin savaş son- 
rası Türk aydınlarının yazdıkları eserlerde 
dile getirilerek kanıtlanmıştır. Hal böyle 
iken savaş sonrası asıl nedeni gizlenmeye 
çalışılan ve sistemli bir şekilde uygulanan 
Çerkes düşmanlığı politikası sürdürül- 
müştür. Bu olaylara ışık tutması bakımından 
o tarihlerde yaşanan iki olayı belirtmekte 
yarar vardır: " 23 Nisan 1920'deT.B.M.M.. 
'nin oturumunda Milletvekili Yusuf Kemal 
Tengirşek'in bir konuşması üzerine Emir 
Paşa ( Emir paşa Çerkes - Abaza kökenli ve 
Atatürk'ün Sivas ve Tokat Yöresi 
Çerkesleri'ni elde etmek için kendi sa- 
İlarında yer almasını başardığı kişi ) söz ala- 
rak şöyle der: " Yusul Bey hep Türk, Türk 

deyip duruyor. Bu memlekette Türkten başka 
kimse yok mu? Rica ederim yalnız Türklük 
adına konuşmayalım. Çünkü Türklük adına 
biz buraya toplanmadık.... Bu vatanda 
Çerkes, Kürt, Laz ve bir takım islam halkları 
vardır. Bunları dışlamayalım." 

Ve Atatürk'ün bu tartışmalar üzerine 
yaptığı konuşma: " Efendiler: Bu sınır 
yalnızca askeri düşünce ile çizilmiş bir sınır 
değildir. Ulusal sınırdır. Ulusal sınır olmak 
üzere saptanmıştır.. Ama bu sınır içinde 
düşünülmesin ki islam toplumlarından 
yalnız bir cins vardır. Bu sınır içinde Türk 
vardır. Çerkes vardır, ve diğer islam toplu- 
lukları vardır. İşte bu sınır karışmış bir 
halde yaşayan, bütün amaçlarını tam an- 
lamıyla birleştirmiş olan kardeş ulusların 
ulusal sınırıdır. Bu sınır sorununu saptayan 
maddenin içerisinde büyük bir esas vardır. 
Fazla olarak da yurt sınırı içinde yaşayan is- 
lam topluluklarının herbirinin kendine 
olan çevresinde adetine, ırkına özgü 
ayrıcalıkları bütün samimiyetle ve. 
karşılıklı olarak kabul edilmiş ve onay- 
lanmıştır. Doğal olarak buna lişikin 
ayrıntılar yoktur. Çünkü bu ayrıntılara gir- 
menin zamanı da değildir. İnşallah 
varlığımız kurtarıldıktan sonra kardeşler 
nazarında halledileceğinden bırakılmış ve 
aynıtılara girilmemiştir. Ama esas olarak 
bu maddenin içinde yer almıştır..."(T.B.M. 
M. Zabıt ceridesi, Cilt: 1, Devre. |, İçtima 2. 
Tarih: “ 4.4. 1920, Sayfa, 16 - 17, ( dil sa- 
deleştirilmiştir ) 

Türk Kurtuluş Savaşı kazanılmış ve Lozan 
Barış masasına oturulmuştur. Azınlıklar 
konusu gündeme gelince İngiliz delegesi L, | 
Curzon diğer bazı uluslar gibi Çerkesler'in de 
azınlık haklarından yararlanmalarını ileri 
sürmüş; İsmet İnönü: " Çerkesler öz 
kardeşlerimizdir. Onları Hıristiyan ve Muse- 
viler gibi bizden ayrı göremeyiz, ayıramayız 
" diye karşı çıkmıştır. Bu arada başta o 
dönemde en önde liderler arasında yer alan 
Çerkes kökenli Rauf Orbay ve diğer bazı 
yüksek mevkideki Çerkes bürokratlar da 
Türkiye genelinde Çerkeslerin devlet 
yönetiminde yer almaları, Türkler'le evlen- 
meleri, dolayısıyla akrabalık bağları olması 
nedenleriyle bu görüşe karşı çıkmışlardır. 

Buna karşın Türkiye'nin Lozan'da imza et- 
tiği islam azınlıklar hakkındaki maddesi 
Çerkesler için büyük önem taşımaktadır. Lo- 
zan Antlaşması'nın 38. maddesinde: " 
Türkiye Hükümeti doğum, milliyet, dil, ırk 
veya din ayırmaksızın Türkiye Halkı'nın 
hepsine hayat ve hürriyetlerinde tam ve 
üstün bir koruma sağlamayı taahüt eder." 
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Fakat ne yazık ki bütün bu söylenenler ve 
yapılan antlaşmaların hepsi kağıt üzerinde 
kalmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi 
Türkiye'deki Çerkes halkı tam anlamıyla bir 
baskı ve terör havası içerisine itilmiştir. 
Bunlardan birkaç örnek; 

1) 1925 - 1924 ylında Bolu Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Talat'ın girişimleri sonucu 
açılan Düzce Ortaokulu, 3 yıl sonra yine Bolu 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Necati'nin em- 
riyle, 1 Eylül 1926 yılında öğrenime ka- 
patılmışlır. Amaç yöredeki büyük çoğunluğu 
Çerkes olan halkın okutulmayıp, cahil 
bırakılmasıydı. 

2) 2 Mayıs 1923 yılında vatana ihanet ve 
düşmünla işbirliği yapmak gerekçesiyle 
Gönen, Bandırma ve Manyas'a bağlı 15 
Çerkes köyünün Anadolu içlerine topluca 
sürgün edilmeleri. Oysa bölgede düşmanla 
işbirliği yapan ve hilalete bağlılıklarıyla 
tanınan pek çok Türk köyü bu uygulamanın: 
dışında bırakılmışlardır.Ne yazık ki bu 
köylerin sürgün karanamesi dönemin 
başbakanı Çerkes kökenli Rauf Orbay ta- 
rafından onaylanmış ve Rauf Orbay sonraki 
yıllarda Lozan'da Çerkesler'in azınlık hak- 
larının alınmasını desteklemediğine 
pişmanlık duymasının yanısıra bu sürgün 
olayını da ikinci bir hatası olarak kabullen- 
miştir. 

3) 21 Haziran 1934 gün ve 2525 sayılı ya- 
sahın gerekçesi de T. B. M. M.'de yapılan 
tartışmalarda o dönemin en yetkili kişisi, 
uzun süre içişleri bakanlığı yapmış olan 
Şükrü Kaya tarafından şu biçimde dile getiri- 
liyordu. "...Yabancı adlara gelince; bir 
ülkenin en büyük görevi, sınırları içinde otu- 
ranların tümünü kendi toplumuna katmak, 
özümlemek (asimile) (bravo sesleri) tir. Bura- 
da (Türkiye'de) oturanları, bizim toplumuz 
içinde bulunanları ne olursa olsun Türk to- 
plumunun uygarlığına sokmak ve onları uy- 
garlığın verimliliğinden yaralandırmak, bi- 
zim boynumuzun borcudur!... Bir kere bu 
egemen olanın zayıllığını gösteren bir şeydir. 
Halbuki Türk Toplumu en çok özümleyen un- 
surdur. Bu ayrılıkları bırakmak doğru 
değildir. Eğer kendisinin içinde ufak bir 
ayrılık duygusu varsa, okullarda ve toplumda 
onu silelim, o adam da, o zaman benim kadar 
Türk olacak ve ülkeye hizmet edecektir..."1? 

İşte bütün bunlardan sonradır ki faşist ya- 
saların çıkarılmasının ardından, yasaların 

  

uygulanmasına büyük bir acımasızlıkla 
geçilmiştir. Askeri okullardan, çeşitli devlet 
hizmetlerinden Çerkes genç ve aydınları 
hiçbir gerekçe gösterilmeden ve yalnızca 
Çerkes olmaları nedeniyle atılmışlar, Ana- 
dolu'nun Çerkes bulunan her yöresinde. 
Türkçe konuşma zorunluluğu, Türkçe isim 
alma kampanyası yoğunlaştırılmış akla, 
hayale sığmayan zorbalıklarla devlet terörü 
yürütülmüştür. Çerkes toplumunun gelenek 
ve göreneklerini yaşatma yolundaki 
çabaları bölücülük, yıkıcılık, yasalara 
aykırılık gibi sudan bahanelerle önlenme 
yoluna gidilmiş, memleketin her köşe ve bu- 
cağına "Vatandaş Türkçe konuş!" tabelaları 
asılmış, Çerkesçe konuşanlara para ve hapis 
cezaları verilmiş, mahkemeler bu suçları 
işleyenlierce dolup taşmıştır. Bugün bazı 
Çerkes köylerinde "Vatandaş Türkçe konuş" 
tabelaları, o günlerin acı anısını unutma- 
mak amacıyla hâlâ saklı bulundurulmak- 
tadır. Çelişkiler ülkesinde, karşılıklı, toplu- 
ma seslenen iki tabela: Birisi, "Vatandaş 
Türçe konuş!" diğerinde ise “ Ne mutlu 
Türküm Diyene!"... 

Ne yazık ki Türkiye'deki totoliter rejim 
terörünü günümüze kadar sürdürmüş, halen 
Çerkes vatandaşlar Çerkesçe isimlerini al- 
mak özgürlüğüne dahi kavuşamamıştır. Hal- 
en bir toplum için gayet doğal olan evrensel 
haklara erişememiş olmanın ezikliği ve 
acısı içersinde Çerkes toplumu yine de asi- 
mile olmamak için en büyük çabayı gösteren 
halklar arasında yer almıştır. Bugün bu yol- 
da özveriyle çaba sarfeden, gözlerini anava- 
tanları Kafkasya'ya çeviren, adımlarını or- 
taya atan bilinçli ve aydın bir gençlik 
kadrosu bu yoldaki kutsal görevini 
yürütmeye çalışmaktadır. Çerkes halkı 
şüphesiz muhaceretin 125. yılına eriştiği şu 
sıralarda öz benliğinden çok şey yitirmiştir. 
Ama son 30 yıl içersinde küçümsenmeyecek 
büyük atılımlarda da bulunmuştur. Bu konu- 
larda Türkiye'ye gelen Avrupalı bir Kafkasa- 
log ile yaptığımız bir söyleşide Çerkeslerin 
durumu gündeme getirildiğinde bu kafkaso- 
logun Çerkesler hakkındaki görüşü şu 
şekilde dile getirilmişti: " Siz Çerkesler mu- 
hacerette çok büyük bir direnme göstermeyi 
başardınız. Bu bence dünyanın sekizinci ha- 
rikasıdır " 

Geçmişin karanlıklarından sıyrılabil- 
diysek, geleceğin aydınlığına kavuşaca- 
gımızdan hiç şüphemiz olmasın!.. 

* Bu tebliğ Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği tarafından düzenlenen 125. yıl Kültür 
Haftası'nda sunulmuştur. 
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Günümüzde "ÇERKES" diye adlandırılan 
alkın geçmiş tarihi milattan önce 1609 

yıllarında, güney Rusya ve Kırım'da ortaya 
ıkan göçebe ve binici halk olan Kimmirler'e 
radar dayandırılabilmektedir. Bugünkü An- 

dolu'da büyük bir imparatorluk kurarak, 
inlü bir medeniyet kuran Hititler'in de 

Çerkes asıllı oldukları üzerinde çeşitli var- 

ayımlar vardır. Ancak Hititler, avrupalı 

Hititologlar taralından ikiye ayrılarak incel- 

“enirken, Trakya'dan gelen Hititlerin İndo- 
“Europen oldukları kabul ediliyor, Kafkaslar- 
“dan gelerek günümüze kadar kalan Hitit med- 
“eniyetinin yaratıcı ve sahibi olan Hatilerin 
“asıllarının ne olduğu ise bilinememektedir 
“ve büyük bir olasılıkla Kuzey-Batı Kafkasya 

“kökenli oldukları kabul edilmektedir. Bu de: 
“mektir ki Adığe, Ubuch ya da Abchaz 
“asıllıdırlar. Hitit yazısı okunmasına karşın, 
“Hati Kitabeleri malesef daha okunamamıştır. 
“Bu kitabeler okunduktan sonra Hatilerin 
“hangi #nilletten oldukları da ortaya 
“çıkacaktır. 

— Çerkesler hakkında ilk yazılı tarihi belgel- 
“er İsadan önce 5. yy'a kadar gitmektedir. Za- 
“manın gezgincisi ve tarihin babası sayılan 
“Herodotus "Suchai" lerden söz etmekte ve bu 
kelime daha sonraki "Zygie" ((Wsle (<s'ıxu) — 

“insan) sözcüğüyle eş anlamlı olarak kabul ed- 
“iliyor ve aynı halk olarak da kabul ediliyor. 
Bu benzeşme tesadüli olarak Halk Etimoloji- 
sine dayan-dırılarak yapılmamıştır. 
Gerçekte bu yüzyıllarda Yunanlılar kendile- 
rinden başka herkesi vahşi kabul ediyorlar 

.ve diğer insanları "insan" olarak kabul et- 
.miyorlardı. Bu nedenle kendilerine sorulan 

. "Siz kimsiniz ya da nesiniz ?" sorusuna 
- büyük bir olasılıkla "biz insanız" cevabını 
vermişlerdir. Ancak Yunanlıların bu cevabı 
doğru olarak anlayarak yazmaları imkansız 
olduğundan, kendi alfabelerine ve dillerine 
uydurarak yazmış olmaları büyük bir 
olasılık taşımaktadır. Cevabın Kaberdey diy- 
alektiyle verilmiş olması gerekmektedir. 

  

    

   
       

  

   

              

   

      

   

                    

   

   
'nin doğu yakalarından güneyi Kuban neh- 
rine, kuzeyi Don nehri ve . Kırım 
yarımadasına kadar olan yerlerde oturuyor- 
lardı. Yukarıdaki Adığece sözcük bize açık ve 
seçik olarak şu bilimsel gerçeği anlatmak- 
tadır: Çerkeslerin Herodotos'dan bu yana ku- 

> 

Çünkü bu yıllarda Kabardeyler Azak denizi- 

zeybatı Kafkaslardan Azak denizi doğu 
kıyılarından kuzeylerinde oturdukları, hatta 
Kırım yarımadasında da toprakları vardı. 
Herodotos'dan sonra Xenophon ve MÖ. 
2.yy.'da ve Skylax, bizler için "KERKET" ke- 
limesini kullanmaktadır. MÖ. 1.yy.'da Strab- 
on "CERCETAE" tanımını bizlere yazılı ola- 
rak akiarmaktadır. Bu yüzyıllarda 
ecdadımız olan CERCETLER bir çok Sarmai, 
İskit ve Alan kabilelerini aralarına alarak 
onları özümleyerek kaynaşmışlardır. Sind 
ve Maeot'lar MO.400 yıllarında, başkentleri 
.Gorgippa, bugünkü Anape, olmak üzere bir 
kent devleti kurmuşlardır. Bu zamanlarda 
Yunan alfabesini kullanmışlar ve para da 
basmışlardır. Gerek Karadeniz kıyılarında, 
gerekse Kuban nehri boyunca arkeolojide 
Maykop kültürü adı altında tanınan ünlü 
medeniyeti yaratmışlardır. Dünyanın en 
eski ve ünlü kültürlerinden birini simgeleyen 
tarihi eserler ADIĞEY topraklarında yapılan 
kazılarda bulunmaktadır ve dünyanın çok 
çeşitli ülkelerindeki müzelerde teşhir edil- 
mektedir. En son olarak 1989 yılında Batı 
Almanya'nın Mannheim kentinde iki ay 
boyunca sergilenerek ziyaretçi baskınına 
uğramış, ziyaretçilerin hayranlıklarını ve 
taktirlerini kazanmışlardır. Yine ,isa'dan 
önce © Kırım'da kurulan Bosfor 
İmparatorluğunu uzun bir süre Çerkes asıllı 
SPARTAKİD dünastisi yönetmiştir. Buna 
dayanarak ünlü Sovyet Arkeologu Krupnov, 
Roma'da ünlü Köle ayaklanmasını organize 
ederek yürütülen Spartakus'u Çerkes asıllı 
olarak kabul etmektedir. 

Kafkasların güneyinde oturan Gürcülerin 
tarihi belgelerinde Çerkesleri "KAVKAZİ" ol- 
arak tanımlarlarken, Arap seyyahları ise 
"Kerkes - Kirkasi" terimlerini kullanmak- 
tadırlar. Yüzyılımızda ise "Şerakese" demek- 
tedirler Bu değişim de açıkça görüldüğü gibi 
"Tscherkes, Circas, Çerkes" tanımlarına uy- 
muş ya da uydurulmuştur. Kelimenin kökü 
ise Yunancaya dayanmaktadır. Yabancılar 
bu tanım ve adları kullanırken Çerkesler 
kendi kendilerine "DZİCHİ" demektedirler ve 
bu tanımı kullanmaktadırlar. Yine 
günümüzde kullanılan "Çerkes - Tscherkes - 
Circas - Kerkes" kelimelerine yakın bir 
şekilde "TZARCASEN" sözcüğünü bizanslı 
seyyah Colhondylas 15.yy.'da kullanmak- 
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tadır. Ünlü Kafkasolog Agop Dirr (1908:206) 
Çerkes kelimesinin aslın» klasik çağdaki 
"KERKETAİ - KERKES" tanımına dayan- 
dırmaktadır ki bence de bu açıklama doğruya 
en yakın açıklama şeklidir. Bu kelimenin 
açıklamasını yapmaya kalkışan pek çok Av- 
rupalı ve Asyalı seyyahlar vardır. Bunlar 
“yol kesen", “hepsi er olan" vs. gibi 
açıklamalar ki tümü de yanlıştır. En son ola- 
rak da Burhan Arif Ongun (1980:15) kasıtlı 
olarak bizleri yanılımak amacıyla tamamen 
dayanaksız bir iddiada bulunmaktadır. Ona 
göre: “Alpaslan'ın Malazgirtte öncü kuvvetle- 
rine pişdarlara ( öncülere ) Çerkes derlerdi. 
Yani öz Türkçede Çerkes demek öncü demek- 
tr. Klavuz demektir" diyerek yazarken, bu 
bilgileri bize aktaran sayın Ongun ya da 
Hüseyin Tosun beyin ne kadar bilgisizce ve 
cahilce oOodavrandığını anlayabiliyoruz. 
Yazdıklarımızdan da kolayca an- 
laşılabileceği ve aynı zamanda bilimsel ola- 
rak itirazsız biçimde ortaya koyduğumuz 
gerçekler şunlardır : 

* " ÇERKES " kelimesinin tarihi MÖ. 
4.yy.'lara kadar uzandığı, 

*" ÇERKES " sözcüğünün aslı ne Adığece ne 
de Türkçe olduğu , 

* "ÇERKES " tanımının tamamen MÖ.ki kla- 
sik çağa kadar uzandığı ve kaynağının da 
klasik çağ dillerine dayandığı ve anlamını da 
bu dillerde aramak gerektiğidir. 

Kısacası türkçede kullanılan "ÇERKES", al- 

mancadaki "Tscherkess" ingilizcedeki 
"Circassien" kelimeleri, Yunan dilinden kay- 
naklanan "“CERCET , KERKET" vs. gibi 
tanımlardan türetilerek, Türk diline ve diğer 
dillere geçmiştir. 

Sayın okuyucular, sizlere sunmaya 
çasışlığımız bilgilerle, sizlere bize ad olarak 
verilen yabancı kökenli "ÇERKES" sözcüğünü 
en doğru bir şekilde tarihi bir sıralamayla 
sunmağa çalıştık. Bu açıklamaların 
dışındaki her türlü açıklama ve bilgiler ta- 
mamen yanlıştır, bilimsel değildir. Hatta 
diyebiliriz ki kasıtlıdır. Yanlış bilgiler, kafa- 
larımızı karıştırmak, gerçekleri yanıltmak 
için ortaya atılmakta ve hiçbir bilimse!i day- 
anakları yoktur. ancak doğruları öğrenerek 
yazıp, yaydığımız müddetçe başarıya 
ulaşabiliriz. 

Kaynakça: Dir, A.: Die heutigen Namen 
der kaukasichen Völker İn Petermanns Mit- 
teilungen. Bd.54, 1908.(Bugünkü Kafkasya 
Halklarının Adları. 54.Cilt,1908); (o Eich- 
waldt, E.: Alte Geographie des Kaspischen 
Meeres, des Kaukasus und des Südlichen 
Russlands. Berlin, 1838 ( Hazar Denizinin, 
Kafkasya'nın ve güney Rusya'nın eski 
Coğrafyası); Gökçe, C.: Kafkasya ve Osmanlı 
İmparatorluğunun Kafkasya Siyaseti. 
İstanbul, 1979; Ongun Arif Burhan: Gönen 
Öyküleri. İstanbul 1980. 
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Türk kamuoyunun kalfası iyice karıştı. 
Her gün yeni bir gündem, yeni bir sorur.. 
Ortadoğu, Körfez, Savaş, Barış, Demokra- 
tikleşme, 141-142,163, Anadil yasağı 
derken konu geldi, etnik sorunlara da- 
yandı. Genellikle sayın Cumhur- 
başkanının radikal çıkışlarıyla başlayan 
tartışmalara, siyasal partiler, liderler, 
kitle örgütlerinden sonra eski Cumhur- 
başkanlarından Sayın Kenan Evren de 
katıldı. Gündemdeki önemli siyasal olay- 
lar hakkında 12 Eyül'ün mimarının 
görüşlerinin alınması, basında gelenek 

" haline geldi. Yeni bir kamu oyu oluşturma 
yöntemi galiba!... 

Türkiye'deki etnik yapılanma ve bu 
yapılanmanın önemli bir boyutu olan 
anadille konuşma, yayın yapma konu- 
larında ortalık karışmış durumda. Cum- 
hurbaşkanı Sayın Turgut Ozal'ın basın ve 
yayın organlarında çıkan demeçleri, 
Tv'deki konuşmalarıyla yıllardır tabu 
sayılan konular birden suyun yüzüne 
çıktı. Özellikle uzun yıllar kangren halini 
alan, dış politikada sürekli istismar edi- 
len bazı etnik sorunlara, radikal yak- 
laşım "Yasakçı Devlet" zihniyetindeki in- 
sanları fazla ürkütmüşe benziyor. 68 yıl 
üniter devlet mantığıyla şartlandırılmış 

“insanların tepkilerini doğal karşıla- 
makla birlikte, çağdaş gelişmelerin 
ışığında bunları eleştireceğiz. 

. Örneğin 12 Eylül yönetiminin Çağdışı 
bir mantıkla getirmiş olduğu 2932 sayılı 
anadille konuşma yasağının kaldırılması 
istemine karşı çıkılmakta, konu adeta 
Türkiye'nin parçalanmasıyla eş tutul- 
maktadır. Böyle bir düşünceye sahip 
kişilere göre; "Fürkiye'de Türkçe dışında 
mahalli dil ve lehçelerin konuşulduğu ol- 
gusu kabul edilmemeli, bu dillerle mey- 
,danlarda şarkı osöylenmemeli, yayın 

yapılmamalı, kısaca bu dil ve kültürler 
yok edilmelidir." Radikal muhafazakar- 
ların yanısıra, "insan evinde, işyerinde is- 
tediği dili konuşmalıdır. Fakat bu dili 
yaşatacak, geliştirecek; eğitim, öğretim 
faaliyetleri yapılamaz". diyen nisbeten 
ılımlılarla, "isteyen anadilini yaşatmak, 
geliştirmek için yayın yapmalı, şarkı 
söylemeli, öğretim yapmalı" diyen demok- 
ratlara da raslanmaktadır. 

, Farklı dil ve kültürlerin yaşatılması, ge- 
liştirilmesi konusuna muhafazakar yak- 
laşan kesimler, başka ülkelerdeki anti- 
demokratik davranışlara, insan hakları 
adına şiddetle karşı çıkmaktadırlar. El- 
bette bu tip davranışlara karşı 
çıkılmalıdır. Ama bir taraftan devletin en 
büyük yetkilisi, farklı dil ve kültürlerin 
varlığını kabul edecek, diğer taraftan bu 
dillerin konuşulması, yaşatılması, ge- 
liştirilmesi yasaklanacak ve bu yasak- 
iarın kaldırılmasını savunanlar da "etnik 

kışkırtıcı, bölücü vb..." şekilde 
suçlanacak. 

Lütfen biraz insaf !... Biraz mantık 1... 

Son yıllarda dünyada meydana gelen 
"Devletin Deömeokratikleştirilmesi" hare- 
ketinin ülkemizdeki yansımalarını, 
büyük umutlarla beklerken, 12 Eylül'ün 
yasakçı zihniyetinin etkilerini, diş 
gıcırtılarını hissettirmenin mantığın 
anlıyamıyoruz. 

Alın size bir örnek: 20 Mart 1991 tarihli 
“Milliyet gazetesinde sürmanşet üzerinden 
bir haber. "EVREN'DEN KÜRT SORUNUNA 
SERT ÇIKIŞ - TÜRKİYE PARÇALANIR. BU- 

NUN ARKASINDAN ERMENİLER GELİR, 

GÜRCÜLER, ÇERKEZLER GELİR." Evet 

böyle söylüyor Sayın Evren... Alın size 
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yığınla bölücü söz. Ne demek Kürt, Gürcü, 

Çerkes ?... Kim bunlar ?... Yaşıyorlar mı?.. 

Varlar mı bu ülkede ?... Ya var ya yok... 
.Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Evren'e göre 
var. Ama devlete göre yok. Yüzyıllık Ana- 
dolu gerçeği, Kurtuluş Savaşı, Atatürk'ün 
büyük söylevi, Meclis açış konuşması or- 
tada.. Herkesce biliniyor. Buralarda var 
olan birden yok sayılıyor. Ah keşke "yok 
saymakla" gerçek yok olsa... Ne güzel olur- 
du.. Ama olmuyor. Bu ülkenin kuruluş 
öncesinde, bu topraklarda farklı dil ve 
kültürel kimlikte çeşitli etnik gruplar 

devlet ne der bilmem ama, sosyolojik 
açıdan bu böyle. İ 

Gelelim “Bunun arkasından kimin ge- 
leceği" konusuna... 

Sayın Evren gazetede yayınlanan deme- 
cinde "Bugün Çerkezler, Lazlar, Kürtler ev- 
lerinde, sokaklarda, çarşıda varsa ana li- 
sanlarını kullanabilirler. Ama resmi 
işlerde Türkçe'den başka lisan kul- 
lanılamaz. Şimdi bunun arkasından ne 
gelir ? Bunun arkasından Ermeniler gelir, 
Gürcüler, Çerkezler gelir..."demektedir. 

Ne demek "bunun arkasından Çerkesler 
gelir" ?... 

Tarihin hangi döneminde, Çerkesler'in 
bu ülkeden bir toprak talepleri olmuştur? 
Hangi dönemde bu topraklarda özerklik 
peşinde koşmuşlardır ? Bu ülkenin en 
sadık, en çalışkan unsurları olan 
Çerkesler'i başka etnik gruplarla   
vardı, gelecekte de var olacaklar. Hukuk, 

özdeştirmek, aynı manlık çerçevesinde 
düşünmek kadar hatalı bir şey olamaz. * 

- Evet soruyorum. Ne demek "Bunun ar- 
kasından Çerkesler gelir” ?... 

Çerkesler tarihin hangi döneminde bu 
toprakların parçalanmasını istedi veya 
böyle istekleri destekledi ?... 

Söyler misiniz Sayın Evren ? Hangi 
dönemde bu topraklarda bir devlet kurma. 
talebinde bulundu ? 

Hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da... 

T.C. kuruluşunda önemli görevler 
üstlenerek, Atatürk'ün yanında düşmana 
karşı omuz omuza savaşa katılarak, bu 
topraklarda binlerce şehit veren 

Çerkesler'in istedikleri tek şey "DİL VE 

KÜLTÜRLERİNİ YAŞATMAK, GELİŞ- 

TİRMEK, BU SAYEDE ULUSAL- 
KÜLTÜREL KİMLİKLERİNİ KORUMAK ve 

ŞARTLAR ELVERDİĞİ TAKDİRDE ANA- 

VATANLARI KUZEY KAFKASYA'YA 

DÖNMEKTİR." 

Son derece insani bir hak olan böyle bir 
talebi dahi "Etnik kışkırtma, parçalama, 
bölme vb.." şekilde nitelendiriliyorsa sıra 
Çerkesler'e gelecektir. 

Yok söz konusu edilen Türkiye'nin top- 
rak bütünlüğü, üniter devlet sistemi ise, 
Çerkeslere hiçbir zaman sıra gelmeyecek, 
kimsenin ardından da gidilmeyecektir. 
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Dünya genelinde mitoloji konuları ele 
alındığında her zaman tekrarlanan, değişik 
görüşlerin arenası haline gelen bir konu or- 

otaya çıkmaktadır. Antik Grek mitolojisini 
yaratan kaynak nedir ?... Yunan kültür kat- 
manların oluşturan Akha'lar Yunanistan'a 
nereden gelmişlerdir ?... Dünya uluslarının 
masallarına, destanlarına folkloruna giren 
"Kaf Dağı" motilinin yaygınlığı neyi 
kanıtlıyor?... 

Bu yazımızda bütün bu sorulara bilgi 
dağarcığımızın ve ulaşabildiğimiz kaynak- 
ların eiverdiği olanaklar içerisinde yanıt 
bulmaya çalışacağız. 

Antik Yunan uygarlığı, değişik uygarlıklar, 
ırklar, diller, gelenekler ve değişik inanç kat- 
manlarından oluşmaktadır. Anadolu'da 
yaşamış olan Proto - Hitit, Hitit, Frig, Kim- 
mer uygarlıkları Akdeniz havzasını uzun 
süre etkilemiş, şekillendirmiştir. Bu uy- 
garlıklar dışında, Dor ve Akha istilaları Yu- 
nan Dünyasına ve kültürüne değişik çeşniler 
taşımıştır. Akhalardan önce Akdeniz 
kültürünü oluşturan (Minoen - Girit) kültürü 
çağına dek gitmek istemiyoruz. Bu enli bir 
zaman dilimine raslayan bir kültürler birik- 
imini incelemek bu ölçülerdeki bir yazının 
çerçevesine sığmayacak genişlikte bir 
araştırma sahası açacaktır. Bu nedenle Antik 
Yunan'a Akhalar nereden geldi, ne getirdi 
çizgisinden günümüze doğru hareket etmek 
istiyoruz. Zira İliada ve Odycea'da Homeros'u 
en çok oyalayan etnik grup Akhalar oi- 
muştur. Biz de bu yazımızda Akhalardan har- 
eketle Antik Yunan ile Kuzey Kafkasya 
dünyaları arasındaki ilişkilerde gezinmek 
amacındayız. 

Anadolu'dan Yunanistan Yarımadasına ve 
Adalara geçen Proto-Hitit, Hitit, Frig ve Kim- 
mer uygarlıklarının yaşattığı matriarkal 
düzenin sembolü olan "Ana Tanrıça Kültü" 
bütün araştırmacıların kabul ettiği bir Kuzey 
Kafkasya Kültü'dür aynı zamanda. Anado- 
lu'dan Yunanistan'a ve özellikle Girit adasına 
giden (Minoen) uygarlığı da "Ana Tanrıça 
Kültü"nü ve anaerkil düzeni uzun süre koru- 
muştur. Kuzey Kalkasya'dan, Karadeniz 
kıyılarından, Anadolu yaylalarından Ege 
Havzasına doğru akan bu kültür ile Kuzey 
Kafkasya'da Proto-Çerkes halkının yaşadığı 

matriarkal düzen ve “Ana Tanrıça Kültü'nün 
benzeşmesi çok doğaldır. Bu benzeşen kültüre 
bu kez Karadeniz kıyılarından kalkıp 
bugünkü Romanya (Daçyaj ve Bulgaristan'ı 
aşarak Antik - Grek dünyasına akan Akha 
kültürü yeni bir renk ve yeni bir tad getir- 
miştir. Akhalar Karadenizin kuzeydoğu 
kıyılarının kültürünü Akdeniz havzasına 
taşımış ve daha önce, Kafkasya ile paralel ve 
akraba bir oluşum gösteren Akdeniz 
kültürünü tamamlamıştır. 

Bu yörelerin halkları, önceleri Girit uy- 
garlığını benimseyip rahaiça yaşarken, 
MÖ,20.yüzyıla doğru bölgeye ilk akınlar 
başladı. Kuzeyden gelen bu ırklar, fethettikle- 
ri bu uygarlığa kendi uygarlıklarını ekleye- 
rek yenilemişlerdir. Bu kuzey ırklarının en 
önemli kolu olan Akhalar kuzeyin soğuk ik- 
limine uygun megaron tipi evlerini esas ala- 
rak değiştirmemişlier, ancak Mineon 
kültürünün verilerini yavaş yavaş benimse- 
mişlerdir. Mykene'de, Trynst'de kurdukları 
kaleler bu sert ve yumuşak kültür unsur- 
larının biribirleri ile karıştıklarını 
göstermektedir.(1) Örneğin; bir yandan koca 
surlar, arslanlı kapılar, yaban domuzu 
dişlerinden yapılmış tolgalar, öte yandan 
süslü püslü kadın resimleri ile freskler, 
işlemeli kumaşlar, altın mücevherler (2)... Bu 
denli kültür karışımı sözlü edebiyat ve des- 
tan alanında da aynı etkiyi göstermiş, Akde- 
niz'in yerli inanışları, destanları ve masal- 
ları, kuzeyden gelenlerin söylenceleri ile 
yoğrulmuş ve tüm dünyanın bu gün hay- 
ranlıkla incelediği, okuduğu Yunan mitoloji- 
si ve Yunan Destanları oluşmuştur. 

- Onaltıncı yüzyıla (MÖ) geldiğimizde bu ku- 
zeylilerin egemen oldukları ve merkezi My- 
kene olan bir uygarlık kurduklarını 
görmekteyiz. İşte bu uygarlığı kuran Hellen- 
lere "Akhaoi" (Akhalar) denmektedir. Bu 
isim Homeros'un destanlarında kul- 
lanılmaktadır. Bu toplum küçük şehir devlet- 
leri kurup, her bölgeyi güçlü kaleler yaparak 
egemenlikleri altına almışlardır. Bu site de- 
letlerinin başlıcaları Mykene, Pylos, Sparta, 
Phthia idi. Bunların ayrı ayrı kralları vardı. 

  

(1) İlyada, Homerus (A.Erhat - A. Kadir çevirisi 
önsözü, S..... yayınları 1967 - İstanbul. 
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En güçlüsü ise Mykene kralı idi (destanlarda 
agamemnon olarak adlandırılmaktadır) 
Diğer krallar bu en igüçlü krala uymak 20- 
runda idiler, Bu zorunluluk sonucudur ki 
birleşerek Ege denizini. aşmışlar, Anadolu'ya 
çıkıp Troya kentini kuşatmışlar, dokuz yıl 
Troya'nın etrafında beklemişlerdir. 

Kuzey Kaikasya kökenli Akhaların Yunan 
kültürüne soktukları önemli"bir unsur ise 
"attır. Bilindiği üzere ortadoğu bölgesine ta- 
rih boyunca at ihrac eden ülke Kuzey Kafkas- 
ya'dır. Bu olgu günümüze kadar ulaşmış ve 
Türkiye'de Veteriner Bilimleri Literatürüne 
"Uzunyayla Çerkes Atları" girmiştir. Bu dur- 
rum Akhalar döneminde de aynıdır. Akhalar 
atı Akdeniz denizci toplumlarına taşımış- 
lardır. Bu çağda ata ne denli önem verildiğini 
Homeros destanları göstermektedir. Troya'yı 
tahtadan yapılmış bir at maketi içine gizlen- 
erek zaptetmişlerdir. Kuzey Kafkasya'da ol- 
duğu gibi Akhalar'da da at tanrısal bir hay- 
vandır. Yunan destanlarının ikinci 
bölümünde kahramanlardan sonra atların 
adları sayılmaktadır. Nart Destanlarında da 
aynı gelenek vardır. Peterez, Pızığheş, Pıca, 
Sosrıkhue, Aşemez, Totreş gibi kahraman- 
ların gerektiğinde dile gelip konuşan atları 
destan tekstlerinin en önemli öğelerinden ol- 
maktadır. 

Ünlü Adığe araştırmacısı Pro. Aytek Nami- 
tok "L'origines Des Circassiens" adlı 
yapıtında Akhaları kabile yapıları, gelenek- 
İeri, 
Karadeniz'in Kuzeydoğu kıyılarından sıcak 
denizlere indiklerini, bu gün dilleri trajik bir 
biçimde kaybolan, Çerkeslerin Ubıkh kolu- 
nun yukarıya doğru, ilk çağlara uzanan ata- 
ları olduğunu söylemektedir.(3) Burada ilginç 
bir. gözlem ve tesbitimizi açıklamadan 
geçemiyeceğim. Bugün Marmara kuşağında, 
özellikle Balıkesir, Manyas, Bursa, Sapanca 
yörelerinaue yaşayan Ubıkh'lerin arasında 
yaşayan " Akhai" soy ismini taşıyan aileler 
bulunmaktadır. İlyada'da Akhaların 
"Akhaioi" ismi ile yer aldığı dikkate 
alındığında Prof. Namitok'un savının nasıl 
güçlendiğini görmekteyiz. Öte yandan Yunan 

. destan edebiyatının görkemli anitları olan 
İlyada ve Odycceia'nın dışında Troya efsanel- 
erini anlatan birçok destanların yazıldığı, 
ancak Homeros'un adını taşıyanların 
dışındakilerin günümüze sağlıklı bir biçimde 
ulaşmadığı bilinmektedir. Ayrıca bu destan- 
ların tek kalemden çıkıp çıkmadığı, destan- 
lara eklemeler yapılıp yapılmadığı 
tartışmalarına da zaman zaman raslainak- 
tayız. Kimi araştırmacılara göre ise; bütün 
varsayımlardan tek bir sonuç çıkmaktadır. 

denizcilikleri açısından incelemekte ve 

Bu sonuç ise İlyada ve odycceia'nın Yunani- 
stan'a dışarıdan gelmiş olduğu, Atina'da Yu- 
nanca kopyalarının yapıldığı, bu kopyalar 
yapılırken de * metinlerde bazı 
değişikliklerin olduğudur. Bu hali ile destan 
metinleri Attika diline uydurulmuştur. Tari- 
hin bilinen çağlarından bu destanların or- 
taya çıktığı MO.9.yüzyıla kudar gerek Bal- 
kanlardan ve gerekse Anadolu'nun İyonya 
kıyılarından Yunanistan'a göçen kavimlie- 
rin, bu uzun istila selerlerine çıkışlarında 
hareket noktalarının Kafkasya olduğu 
gerçeği düşünüldüğünde Yunanistan'a 
dışarıdan gelen, Homeros destanlarına kay- 

 naklık eden destanlar ile etkileşim ve 
benzeşim nedenleri daha iyi anlaşılacaktır. 

Kafkasya'dan Akdeniz havzasına doğru 
ilerleyen akımların oluşturduğu Hellen uy- 
garlığınındaha sonraki Roma ve giderek av- 
rupa uygarlığının temeli yapısını oluşturduğu 
gerçeğini burada yinelemeye gerek yoktur. 
Ancak, bu antik uygarlık (Grek) gün gelmiş, 
tersine bir yol izlemiş, Hellen uygarlığının 
katmanlarından olan Akhaların ayrıldığı 
kıyılara, bu kez Yunanistan'dan gelenler 
yerleşmiştir. MÖ.V.yüzyılda ortaya çıkan | 
Sind-Meot devlgtinin doğmasından hemen 
önce, Greklerin Karadeniz kıyılarında ticaret 
kolonileri oluşturduklarını, buralarda Yuna- 
nistan'da olduğu gibi site devletleri kurduk- 
larını bilmekteyiz. Pantikapey (bugünkü 
Kerç), Hermonacca (bugünkü Taman), Phana- 
goria (Taman yarımadasındaki Senoggo 
köyü yakınlarında) bu antik site devletleri- 
nin başlıcalarıdır.(4) 

Bu site devletleri Yunanistan ile Kafkasya 
arasındaki ticari ve küitürel alış-verişin 
Kafkasya'ya giriş ve çıkış kapıları olmuştur. 
Bu ilişkilerin gelişmesi sonucu birçok Grek 
gezgini, tarihçisi ve coğrafyacısı Kafkasya'yı 
gezmiş, Grek kültürünü de buraya 
taşımışlardır. Julius Mesoros, Ubıkh dili ile 
ilgili olarak yazdığı kitabında Herodotos, 
Hipokrates, Cirabon, Amian Marcelli ve 
diğer eski yazarların "Tanas-Don ırmağı" 
kıyılarına kadar çıktıklarıni, antik Grek 
coğralyacılarının Küçük Asya ve Ege Havzası 
uygarlığı ve demokrasisinin buralara dek 
uzandığını belirttiklerini savunmaktadır.(5) 
Bu ilişkiler sonucu antik Yunan kültürü bu 
kez ters bir yön izleyerek kuzeye doğru 
  

(2) Homerus, a.g.e. 
(3) L'Origines des Circassiens (Villafroy 1939- 

France) Prof. Aytek Namitok. 

(4) Şorten Askerbiy, Kabardinsky Narodny epos - 
Moskova - 1975 (Önsözü) 

(5) Julius Mezsaroş, Pakhy - Spache 1934 - Chi- 
kago. 
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© yayılmış ve Kuzey Kafkasya kültürünü etki- 
 jemeye başlamıştır. Bu etkilemenin izlerini 

- MÖ.V.yüzyıldan bu yanaüretilen destan tek- 

© gtlerinde görmek olasıdır. Örneğin; Nartlar 
sorunlarını antik Yunan'da olduğu gibi to- 

planarak, halk kurultaylarında çözmeye 
başlamışlardır. Bu oluşumun sonucu Khase 
(Xase), (Dernek, toplantı, Halk Meclisi an- 

lamına) geleneği doğmuştur. Nari destan- 
larında çokça yinelenen "Ailıcelerin evi" ve 
önemli sorunların çözümlenmesi için Nart- 
ların toplandığı yer (Csetinierde Nartların 
büyük evi, Abazinlerde Nıkhahuarta, yani 

Yemin edilen yer) ilginç bir motiitir. Bu 
Allıce sözcüğünün söylenişi Çerkeslerde ken-. 
dine özgü biçimde Hellen dünyasının 

çağrışımlarının Çerkes dillerine yansıyış 
biçimi olabilir. (Şora Negumuko Beçmirze'ye 
göre Adığeler, Hellen sözcüğünün sinonimi 
olan Ellad yada Ellas sözcüğünü "Allıg" yada 
"Allıc" olarak adlandırırlar.)(6)- 

Antik Yunan dünyası uygarlığı ile antik Kur- 
zey Kafkasya'nın karşılıklı etkileşimlerini 
açıkladıktan sonra, destan motiflerini 
karşılaştırmakta bu etkileşimi ortaya 

- çıkarmak açısından büyük yarar vardır. 

Ii - Nart destanlarında ve Grek mitoloji- 
sinde aynı çağlara raslayan anaerkil (matri- 
arkal) süreçlerin izlerini yakâlamak 
olasıdır. Bu iki grup destan arasında anolo- 
jik paralellik belirgindir. Bu özellikler Grek 
mitolojisinde de tek başına doğmamıştır. 
Homeros'un poemlerinde Grek tarihinin bi-. 
linen ilk yüzyıllarının izlerine raslanabil- 
mektedir.(7) Bu durum Nart destanlarında da 
böyledir. Örneğin; insan eti yiyen devlerin 
işlendiği öyküler vardır. (Tek gözlü dev 
Hağhur'ın kardeşlerinin hepsini yemiştir, 

Mağaradan çıkan devin koyunlarının tüyleri 
arasına saklanarak mağaradan kaçmıştır.) 

Homeros'un büyük destanı Odysseia'da tek 
gözlü dev polifemin serüvenini anlatan tek- 
stler ile Nart destanlarında anlatılan Hağhur 
ile tek gözlü dev (Cyclop) arasındaki mücadele 

benzeşmektedir. 

2 - Nart Halk Eposunun en ünlü kahramanı 
Sosrıkuhe'nın, annesi Seteney'lin önerisi ile 
suya batırılarak çelikleştirilmesi olayı 
ileAkhilleus (Aşil) un annesi tanrıça Thetis 
tarafından Ctyks ırmağına daldırılarak 
vücuduna su verilmesi olayında da büyük 
benzerlikler vardır. Bu metifte daha başka 
benzerlikler de bulabiliriz. Örneğin; Thekis 
oğlu Akhilleus'u ölümsüz yapabilmek için 
ateşe gömmüştür. Thetis'in aynı şekilde ateşe 
gömdüğü yedi oğlu ölmüştür. Nart “estan- 
larında da "Naribgia" adlı kadın doğumu yak- 

muştur. 

laşınca büyük bir ateş yakar, doğan 
çocuklarının hepsini ateşe atar, çocukları 
ölür, sonuncu çocuğu Şavey ise kızgın marsık 
taşını yutarak, soğutup tekrar ağzından 
çıkarır, sıcağa karşı dayanıklılık kazandığı 
için ölmez. 

3 - Kuzey Kalkasya Nart destanlarında 
halkın mutlu olduğu günlerde, hasat bayram- 
larında ortaya çıkan, keçi kılığında dans ed- 
en"Ajeğhafe" adlı yaratığı anlatan motif ile 
Grek mitolojisindeki "Irayos" meotili. çok 
benzeşmektedir. Zira Trayos Yunan dilinde 
keçi veya teke anlamına gelmektedir. 

4 - Abazincede kökeni binlerce yıl öteye 
uzanan tarım ve çiliçiliğe yönelik "Rareyta" 
adlı bir şarkı söylenir. Bu şarkı ekime 
başlarken ya da hasatta söylenir. Bundan 
otuz yıl kadar önce Uzunyayla'nın Abazin 
köylerinde nadas yapılırken, tohum ekilirk- 
en pulluk ya da sabanın düzgün çizgiler 
çizmesi için öküzlerin "Reyy-şaa.. Hoo- 
reyraaa...Reyy-iaa..." gibi! ünlemlerle 
yönlendirildiğini anımsamaktayım. Balkar 
ve Karaçay boyları Adığe - Abhaz grubundan 
esinlenerek oluşturdukları "Erirey" adlı bol- 
luk ve bereket şarkısını hala söylemekie- 
dirler. ( O) Bu örnekler sonradan antik Yu- 
nan'a geçmiş ve "Erehtey" veya "Ereftey" ha- 
line gelerek bolluk ve bereket tanrısına ad ol- 

Bu isim sonradan Poseidon 
(Poseidon Ereftey) kültüne karışmıştır.( ) 

5 - Abazincede "Çara-Jıra" (yemek-içmek) 
şeklinde söylenen deyim, ziyafet, şölen an- 
lamınadır. Nart destanlarında Hureme tepe- 
sinde toplanan Nart kurultayları bu sahneler 
ile biter. Homeros'un destansal şiirinde de. 
"Hekatomba" denilen şölenlere sık sık ras- 
lanır. Hekatomba sözcüğünün anlamı aba- 
zincedeki "Çara-ziki" yani yüzlerce şölen ya 
da ziyafet anlamının karşılığıdır. İlyada'nın 
7.bölümünde işlenen şölen sahnesi şöyledir: 

"Güneş battı, 

Tamam oldu Akhaların yapıtı (10) 

Çadırlar boyunca sığırlar kesip 

.Yemekler yediler... 

Bir hayli gemi geldi şarap taşıyan.." 

Bu şiirsel anlatım, Nart şölenlerine ikiz bir 
kardeş gibi uymaktadır. 
  

(6) Şora Negumukhue Beçmirze, Adığe Halkının 
Tarihi (Khaberdeyce basımı - Nalçık - 1958. 

(7) A.F.Losev - Homerus , Moskova - 1960. 
(8) M.İ. Mijayev - Çerkes Mitolojisi Üzerine Şiirler, 

Çerkessk - 1973. * ” 
(9) Mitolojik Sözlük, Leningrad - 1961. 
(10) Homerus - İlyada, Azra Erhad - A.Kadir 

çevirisi, İstanbul - 1967. 
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6 - Nart destanlarının baş kadın kahra- 
manı Seteney Guaşe güzelliği ile Aphrodithe, 
cesur ve bilge oluşu ile Athena veya Hera'dır. 
Hatta biraz da Ariemis'tir. Demirci Tlepş ile 
olan ilişkisi, aphrodithe ile ateş ve demirci- 
ier tanrısı Hephaistos arasındaki ilişkiye 
benzer. Ancak bütün bu benzeşimlere karşın, 
Seteney destanlarımızda hiçbir zaman tam 
anlamıyla bir tanrıça olmamıştır. 

Grek mitolojisinin yakışıklı Adonis'i 
tanrıların kıskançlığına uğrar, Tanrılar Ad- 
onis'in üzerine bir yaban domuzu salarlar. 
Sevgilisi Adonis'in yardımına koşan aphro- 
dite'nin ayağına bir gül dikeni batar, yaradan 
akan kanlar tanrıçanın çiçeği olan beyaz 
güllerin hepisini kırmızıya boyar. Seteney 
ise devlerle boğuşan oğlu Sosrikhue'nin 
yardmnına koşarken ayağına gül dikeni ba- 
tar, akan bir damla kan beyaz gülleri kırmızı 
renge çevirir. O günden bu yana Kuzey Kalf- 
kasyalılar "kırmızı gül" anlamına gelen se- 
teney sözcüğünü kız çocuklarına ad olarak 
seçerler. 

7 - Sosrıkhue ve Nesren Jak'e'nin insanlığa 
ateşi getirişi, Nesren Jak'e'nin kayalara 
çivilenişi Prometheus motifi ile iç içe gir- 
miştir. Bu olayı anlatan destan tekstlerinin 
ortaya çıkışı MÖ.V. ve VI. binlere raslamak- 
tadır. Belki de insanların ateşi yeni 
tanıdıkları çağlara uzanmaktadır. 

Kuzey Kafkasya'da Adığe dilinde "Mefehu 
apşi! (Ateşin yansın)" en değerli selam an- 
lamında hala yaşamaktadır. Abazince 'de de 

" benzeri "Wulağuâa yımçaraağat-(Dumanın 
sönmesin, dumanın çıksın)" deyimi en iyi di- 
lek olarak tekrarlanır. Eve yeni ayak basan 
gelin için yapılan Huahue'lerde, iyi dilek- 
lerde "Wunaç'aşha Mıjıtı;ecu, Wutkhaju Wup- 
soow.(Ocağın sönmeden huzur içinde yaşa)" 
denirdi. Ateşin sönmeden sürmesi en büyük 
dilektir. Bu nedenledirki gelin odasına 
(Leğhune) kimi zaman "Mafe Wune - (ateş 
odası)" da denmiştir. O halde Greklerin Ka- 
radeniz kıyılarında görüldüğü çağlardan önce 
de Kuzey Kafkasyalılarda ateş, ateşi çalma, 
zinire vurarak cezalandırma, kartallara gag- 
.alatma motifleri vardı. MÖ.V, IV. yüzyıllarda 
Kafkasya kıyılarında kolonileri kurulduk- 
tan sonra bu motifleri alıp kendi dil ve 
kültürlerine adapte ederek yazıya 
geçirmişlerdir. 

8 - Prometheus ve Nesren Jak'e'nin 
özgürlüğe kavuşturuluşu motifleri de 
benzeşmektedir. Grek yazarı Aiskilius'un 
Trilojia'sında Prometheus'un kayalara 
çivilendiği yer tanımlanmaktadır: 

"Medya suyu kıyısında oturur, 

Areyan'ın sevgilisi olan, 

Kafkasya'nın yüksek dağlarında 
Ve geçit kenilerinde oturan 

Sarmatlar, 

Sivri uçlu muzrakları ile 

korkusuzca 

Savaşıyorlar..." 

Bu iki destan grubunda motifler aynıdır, 
olayların geçtiği yer aynıdır. Grek dilinde 
Prometheus sözcüğünün anlamı "ilk gören, 
ilk yapan, ilk kalbe ulaşan, ışığı ilk gören" 
demektir. Yunanlı Prometheus da Kafkasyalı 
Nesren de isimleri ile aynı şeyi ifade cimek 
istemektedirler. Hatta daha ileriye giderek 
(prı-mı-Tha — ilk Tanrı) veya (Perem-atha — 
öncekilerin Tanrısı) sözcüğü ile Promethe- 
us'un aynı sözcük olduğu bile iddia edilebil- 
mektedir. 

Prometheus sözcüğünün Kafkas dillerine 
akrabalığı bununla da bitmemektedir. Aba- 
zince ve Abhazcada "Prı-mıt-sa - uçan ateş" 
anlamına geldiği düşünülürse tanrılardan 
çaldığı ateşi uçarak insanlara ulaştıran mit- 
oloji kahramanına bundan uygun bir isim 
herhalde düşünülemezdi. 

“Bu tür benzetimleri sürüp götürmek ola- 
naklıdır. Bütün bu benzeşimler yakın et- 
kileşimlerin sonucudur. Yukarıda birkaç kez 
yinelendiği gibi milattan önceki yüzyıllarda 
Grekler, Adığe-Abhaz grubu, diğer kafkas 
boyları ve Gürcülerle ilişki kurmaya 
başlamışlardır. Ticaret kolonileri kanalı ile 
sürdürülen ticari alış-veriş içerisinde Proto- 
Çerkes döneminin "Meot" düzen ve geleneğini 
de Akdeniz Havzasına ve özellikle Yunanis- 
tan'a taşımışlardır. Destan ve öykülerimiz, 
masallarımız tüm dünyanın tanıdığı Grek 
mitolojisine e dolayısı ile de Latin mitoloji- 
sine kaynak olmuştur. Bu nedenledir ki, 
bütün dünyanın "Kafdağı" olarak bildiği bu 
masal ülkesi insanlarının ürettiği kültür, ev- 
rensel kültür ile kaynaşıp birleşmiş olmak- 
tadır. Bu kültürün temel taşları bizim in- 
sanımızın kültürüdür, bizim insanımızın 
ürünüdür. i 
Bu destan tekstlerinin ve motiflerinin dağlı 

halkların öz malı olduğu Greklerin sonradan 
bu kültürü alıp kendi yerli kültürleri ile kay- 
naştırdıkları tezini savunan (V.F.Müller, 
Hadeğhatl'e Asker, Şorten Askerbiy, Me- 
reymkhul Vladimir v.d..) bilim adamları bu- 
lunmaktadır. Ünlü Gürcü yazarı Akakiy Ge- 
reteli, antik Yunan mitolıjisinde işlenen 
Prometheus, Medea gibi motifler için, 
"bunlar bizim tarafların, Kafkasların öz ev- 
İatlarıdır" demektedir. 
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Yalıya AHPAMY 

        

  

Sizlere Oset, diğer bir deyimle İron edebiyatı 
hakkında imkanlarımız ölçüsünde bilgi sunmaya 
çalışacağım. 

Oset Edebiyatını dört bölümde incelemek gerek- 
mektedir: 

i Bölüm: 1798 yılından önceki dönem; 
ii. Bölüm : 1798 - 1905 yılları arasındaki dönem; 

IN. Bölüm: 1905-1917 yılları arasındaki dönem; 

V. Bölüm : 1917 yılından sonraki dönem. 
. Bölüm : 1798 yılından önce başlamaktadır, 

çünkü bu tarnih Osetlerde yazının kabul edilmesi 
yılıdır. (İlk alfabe Gürcü alfabesinden uyarlanmıştır). 
Bu tarihten önce yazılı olmamakla beraber; 

İ.- Nart Efsaneleri; | | 
2 - Kahramanlık menkibeleri; 

3 - Düğünlerde veya ziyafetlerde söylenen 

şarkılar; anlatılan hikayeler; 

4 - Mersiyeler ve Ağıtlar; gibi yazılı belgelere 
dayanmaksızın ağızdan ağıza söylenegelen ve 
günümüze ulaşan değerlerimizdir. 

I - Nart Efsaneleri : hakkında Osetçe yazılmış 
Nor Övgüleri adlı kitabın önsözünde şöyle denilmek- 
tedir: 

Oset halkı sayıca çok olmamakla beraber, asırlar 
boyunca ağızdan ağıza söylenegelen'büyük ve zengin 
bir literatüre sahip olmuşlardır. O yaratıcılığın 
başında Nartlar gelmektedir. 
. Nartlar Oset halkının değerli ve sonsuz hazinesidir. 
Öyle bir hazine ki, onları dünya literatürleriyle aynı 
paralelele koymak mümkündür. 
Osetler için Nartlar neden değerlidir ? 
Çünkü. Nartlar'da sayılması mümkün olmayacak ka- 

dar güzel hasletler vardır. 

Öncelikle cesurdurlar, yiğitlikte kusursuz ve emsal- 
sizdirler. Hayatı ve birbirlerini çok sevmektedirler. 
Hayatlarını idame ettirebilme uğruna düşmanlarıyla 
büyük mücadele vermekten ve ölesiye dövüşmekten 

çekinmezlerdi. Toplum hayatını çok severlerdi. Bir 
kişinin, tek başına sofraya oturup yemek yemesi 
büyük ayıp sayılırdı. Şölenleri, oyunu, eğlenmeyi ço 
severlerdi. Boş zamanlarını ok ve yay kullanma, taş 
atma müsabakaları düzenleyerek değerlendirirlerdi. 

. Esaret yerine ölümü tercih ederlerdi. 
Nartlar gururlu ve korkusuzdu. öyle ki "Evlerimizin 

kapılarını çok yüksek yapalım ki, Tanrı, önünde 
başımızı eğdiğimizi sanmasın" derlerdi. Gençler en 
değerli varlıklarıydı. Onların dürüst, faziletli ve cesur 
yetişmeleri için elden gelen bütün gayreti sarfeder- 
erdi. * 

Bu güzel hasletleri (Tanrıya başeğmemek hariç) 
bugün çeşitli nedenlerle dünyanın dört bir yanına göç 
eimiş veya halen urtlarında yaşamakta olan Oset- 
İer'de ve iüm Kafkas halklarında müşahede etmek 
kuşkusuz mümkündür. 

Nartlar hakkında sizlere daha geniş bilgi sunma im- 
kanı olmakla beraber programımızın 25 Ekim 
bölümünde değerli konuşmacı Sayın Özdemir Özbay 
tarafından geniş bilgi verileceğinden kısaca 

değinilmiştir. 
ii. Bölümün 1798 - 1864 yılları arasındaki 1. 
döneminde Kafkasya'da amansız mücadele yılları ol- 
ması ve sürgünlerin bu döneme tesadüf etmesi nede- 
niyle zannımca yazı yazmağa kimse fırsat bulamamış 
veya yazılı eserler yok edilmiş olduğundan kahra- 
manlık menkibeleri, mersiyeler (veya ağıtlar) ancak 
ağızdan ağıza söylenmek suretiyle günümüze 

ulaşabilmiştir. 
Hakkında menkibeler veya ağıtlar düzenlenen Öset 

kahramanlarından bazıları şunlardır: 
1. Tılaftı Çermen, 

2. Aslenbek ve Butsi, 
3. Kozırtı Taymuraz, 

4. Alıkkatı Hazbi, 

5. Habeti Botaz, 
6. Rubaytı Totıraz, 

7. Beroztı Totıraz ve diğerleri. 
Oset Hikayeleri'ni dört ana bölümde inceleyebiliriz: 

. Canlılar özerine hikayeler: 
İhtiyar Kurt 5Zerono Biregi, 
Akılsız Deve (Enezond Tewaj, 
Kedi ile Kaz (Pedi eme Haz), 
Ad Koyucu Tilki (Nomevereg Rubas) gibi... 

2. Hayal geliştirici hikayeler : 
2.1 - Göğün Aynası (Arvı Aydan), 
2.2- Bakır Kalede Yaşayan Kız (Ergu Mesıgi Tsa- 

rag Bızgi, 

2.3- Develerin Padişahı (Tewatı Padzah), 
2.4 - Padişah ve tahta süvari (Padzah eme fay- 

nag Bahdaın) gibi... 
3. Yaşamı yönlendirici hikayeler: 
3.1 - Talihli eşek (Amonddjın Heregi, 
3.2- Uç kardeş (Erte Efsımer), 
3.3- İnatcının pişmanlığı (Hivendi fesmon), 
3.4- Derebeyinin kızı (Eldarı bizg) gibi. 
A. Düşündürücü ve ibret verici hikayeler: 
4.1 - Akıl ve Talih (Zond eme Amondi, 
4.2 - Akıllı ve Deli (Zonddjın eme Enezondi, 
4.3- Büyücünün hikayesi (Kuırısmedzondiı Arğaw) 

i 

11 - 
1.2- 

1.3 - 

1.4 - 

  

KAFDAĞI / 49 - 50 / ŞUBAT - MART 9! 33 
 



  

gibi, toplumun ahlaki değerlerine ters düşmeyen ve 
toplumu yönlendirici ve ibret verici hikayeler. 

Oseiçe Şarkılar: 
Bu şarkıları şöyle sıralayabiliriz: 
1. Sevgi üzerine şarkılar : 
"Aksu kenarında bulak, 
Onun için çek içmişim; 
Beyaz tenlisin karabaşlı, 
Onun için seni sevmişim. 

© Fındık yaprak açmiyor, 
Sebebi soğuk olmalı; 
Geceleri uyku tutmuyor 

Sebebi sevgi olmalı. gibi. 
e 

2. Kahramanlık üzerine şarkılar, 
3. Avcılık üzerine şarkılar, 

4. Elin alma ve davet şarkıları, 
5. Neşe verici şarkılar, 
6. Beşik şarkıları: Örneğin ; 

"Elim beşiğini sallıyor, 
ay beşiğinle oynuyor, 
Büyük adam olasın", 

“ alel İay 

7. Halka malolmuş şarkılar: 

"Karısı iyi olan kimse, 
Niye gitsin düğünlere ?.. 
Düğün hergün evinde". 
& 5 # 

"Karısı kötü olan kimse, 
Niye korksun yılandan 2... 
Yılan her gün evinde." gibi... 
ş ğ # 

Oset halk şarkılarını "Oset Halk Şarkıları " adındaki 
kikabında derleyen Hazbi, önsözünde şöyle demekte- 

ir: 

Oset halkı, şarkıyle seviyordu yeni doğan 
çocuğunu. Misafire şarkıyla anlatırdı sevindiğini. Yol- 
cusunu şarkıyla uğurlar, gurbetçisini şarkıyla 
karşılardı. 

Güneşin doğuşu şarkıyla karşılanır, şarkıyla atılırdı 
ilk tohum tarlaya. Bereketli sonbahara ve yeni güne 
övgü şarkıyla. Şarkıyla uyuturdu genç anne beşikteki 
bebeğini, Şarkıyla arardı dağda avcı kısmetini, 
şarkıyla giderirdi dağda çoban, kırda çiftçi yorgun- 
luğunu. Şarkıyla alevlenirdi yaşam dolu delikanlıların, 
genç kızların kalplerindeki sevgi ateşi, ilan-ı aşk 
şarkıyla: i 

“Ben seni çok seviyorum, 
Bilir misin, ne kadar 2... 

Kalbim kadar, canım kadar" diye. 

Şarkı getiriyordu, nesilden nesile kibarlığı, 
dürüstlüğü, uygarlığı. Şarkıyla gülünüyordu, uygun- 
suz işlere, tembellere, korkaklara. 

Sarkıyla övülüyordu, özgürlük uğruna canını seve 
seve veren kahramanlar... 

# ğ Ş 

il. Bölümün 2. döneminin en belirgin Oset yazarı, 
şairi ve ressamı Kosta'dır. 

Kosta 1859 yılında doğmuş 1906 yılında en erimli 
çağında hayata veda etmiştir. 

Kosta, Oset halkının uyanmasında, milli hislerinin 
galeyana gelmesinde en belirgin etken olmuştur. Ya- 
zar olyduğu ölçüde fırçasını da kullanmasını bilen 
büyük bir ressamdır. Silahlı mücadele ile koca bir Rus 
İmparatorluğuna karşı gelinemiyeceğine inanmış ve 
silah yerine, silahla başarılamıyacak mücadelenin, ka- 
lemle veya fırça ile sürdürülmesi gereğine içtenlikle 
inanmıştır. 

Bir şiirinde Kosta şöyle demektedir: 
"Halkımın yüreği, 

, Ekinimden payım. 

Yurdumun kaderi, 
Sonbaharda harmanım." 

Yokluk ve büyük sıkıntı içinde yaşayan büyük şaire 
: Şiirlerini telif hakk olmak üzere yayınlamasını teklif 
eden bir arkadaşına şöyle karşılık veriyor: 

"Ben yazılarımı hiçbir zaman alış-veriş konusu yap: 
mam, Alış-veriş konusu yapılan yazının saygınlığınc 
inanmam, Ben kalbimde saklama gücünü bulamadığım. 
kederlerimi dile getirmek için yazıyorum" diyerek 
teklifi nazik birifade ile reddediyor. 

Bu hislerini dile getirdiği bir şiirinde: 
"Nasıl yaşayayım, düşüncemi saklayarak ?, 
Kalmadı, dayanma gücüm de artık. 
Neden olmayayım, kederlenmene ?... 
Veremezsin belki de olumlu karşılık." 

"Ama yüreğimde filizlenen umut, 
Kalbimin dolu olduğu hastalık; 
İşte ol... Şimdi gizlenmiyor artık 
Açığa çıkmak için yol arıyor"... 
ö > 2 

"Kalbim saklıyamıyor hislerimi, 
Saklayabilmek de haddi değil... 
Acaba, ne istiyorum gerçekten ?... 
Nasıl söyleyeyim, sevdiğimi yürekten"... diyerel 

içindeki sonsuz yurt ve millet sevgisini ne şekilde dile 
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getirmesi gerektiğini aradığını belirimeye çalışıyor. 
Daha sonraki yıllarda, ne aradığını bulmuş bir şair 

edasıyla: 
“Halkın utancından kayalar bile inler, 

Hey cesur |... Nerdesin 2.. yok oluyoruz" diye 
haykırıyor ve ekliyor: | 

"Gelsene, gelsene çobanımız 
arkamızdan, 

Hepimizi taplasana bir araya 
dua gibi.” 

diyerek halkı bir öndâr eirauında toplanmağa davet 
ediyor. 

Fakat görülüyor ki Katkasya'de Osetler arasından 
kalbi yurt sevgisiyle çarpan birçok değerli şair ve yo- 
zarlar yetişmişse de, Kosta'dan daha cesur, daha 
gözüpek, doğruluk, uygarlık ve özgürlük uğruna 
canını seve seve vermeye hazır, İiderlik vasfına haiz 
bir başka kimseyi görmek malesef mümkün ol- 
mamıştır. 

Onun yüreğindeki özgürlük ateşiyle dolu şiirleri, hi- 
kayeleri ve övgüleriyle kederlerini içeren eserleri 
yalnız Oset ve Rus dillerinde değil aynı zamanda; 
İngilizce, Fransızca, Almanca, Çince, İsveççe, Yunan- 
ca, İspanyolca, Hintçe, Arapça, Norveççe, 
İzlandaca, Bulgarca, Lehçe, Çekçe, Slovakça ve 
Türçe'ye çevrilmiş olduğu belirtilmektedir. 

5 Ki ğ a 

- 

çok genç yaşta ve hayatının en verimli çağında 
yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak ölen 
Kosta akranlarına ölümünden kısa bir süre önce şöyle 
sesleniyor: 
"Akranım 1... Güneşim, ölüyorum, 
Beni kendine dert etme sakın !... 
Ben şimdi son sözlerimi söylüyorum - 
Sevgili, güzel yurduma haber ver, 
Ben onu, kalbimde götürüyorum."... diyerek çok 

sevdiği yurdunu, kederleriyle, kaygılarıyla sonsuz 
- sevgisiyle mezarına götüreceğini beliriyor. 

1. Bölümde de Osetler arasında çok değerli yazar 
lar ve şairler yetiştiği görülmekte ise de bunlardan 
vaktin darlığı dolayısıyla ancak ismen bahsetmemiz 
mümkün olacaktır. 

“Bu dönemde yetişen Oset şair ve yazarları 
şunlardır: 

Elbizdıkhue (1881 - 1923) 

Khorotı Davut (1880 - 1924), 

Koçiyatı Roze (1889 - 1910), 

Tılattı Hoh (1889 - 1910), 

Tokatı Alihan, 
Arnigon Ilaş (1888 - 1944). G

E
 
R
E
M
P
 

  

Ş 

nulmuştur. 

Bir şiirinde Arnigon şöyle diyor: 
"Ağacı sallarsa tayfun, 
Param parça olursa dallar 2... 
Dallarda meyva oynamayınca, 
Nasıl sevilebilir sonbahar 2..." 
> Li # 

Bir diğer şiirinde de: 
"Eğer güzel yurdumuzdan, 
Kaçarsak uzaklara hepimiz; 
Dağlarımız kuşkusuz arkamızdan 
Diyecekler, açık olmasın talihiniz" ... diyerek 

anavatandan uzaklara göçetmenin gereksizliğini be- 
lirtimeye, halkı ikne etmeye çalışmaktadır. 

7. Pedia Çomak (1882 - 1931) 

Şair Akşam Oldu adlı şiirinde şöyle sesleniyor : 

"Akşam karardı yatıyorduk, 

Soğuk taş binanın döşemesinde; 

Altı kişiydik, akrandık altımız da, 
Ölüm sessizliği vardı hapishanede..." 

e 

Başlarımız çürük odun kokusundan ağrıyordu 

Kapılar, pencereler sımsıkı kapalı, 
Nöbetçi erin adımlarının sesi duyuluyordu; 

Gecenin sessizliğinde..." diyerek o dönemde Oset 
aydınlarının ve yazarlarının yurt ve halkları uğrunda 
gruplar halinde ne dayanılmaz çileler çektiklerini dile 
getiriyor. 

8. Koçaytı Arsen (1872 - 1944) 

9. Maliti Geor(1887 - 1944) 

Barış adlı şiirinde şair şöyle sesleniyor: 

"Yükseltin !... Kalenizi göklere, - 
Güneşe yapın yolunuzu; - 
Haydı 1... koşun içtenlikle, 

Kalmayın bu yarışın gerisinde", diyerek Oset 
halkını barış ve özgürlük yolunda birleşmeye, birlik 
ve beraberlik içinde yarışmaya çağırmaktadır. 

Değerli dinleyicilerimiz, bir hususa önemle dikkatini- 
zi çekmek istiyorum. Yukarıda belirtmeye çalıştığım 
Oset şair ve yazarların doğum ve ölüm tarihlerini in- 
celediğimizde hemen hemen hepsinin de genç denec- 
ek yaşta öldüklerini görürüz. Bu dahi Oset şairlerinin 
yurt ve milletleri uğruna ne dayanılmaz çileler 
çektiğini açıkça ifade etmektedir. 

IV. Bölüm: 1917 yılı ve sonrası hakkında yazılı bir 
eser elimize geçmemiş olması nedeniyle bu dönem 
Oset Edebiyatı hakkında bir şey söylememiz 
mümkün olmamıştır. * * * 

Bu tebliğ Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin düzenlemiş olduğu 125. Yıl Kültür Haftası'nda su- 
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Yazar çağının tanığıdır derler. 
Çağın sorumluluğunu taşır. Aynı 
zamanda ileriye dönük değişim- 
lere ayak direyenlere karşı 
düşünce ve sanahıyla karşı ko- 
yar. Haksızlıklara karşı kökeni ne 
olursa olsun haklıdan yana tavır 
alır ve tüm haksızlıklarla müca- 
dele eder. Aydın yazar, çağın ile- 
riye dönük sosyal gelişimlerderi 
yanadır ve bazen de değişimden 
yana olan toplum kesimleriyle 
dayanışma içine girer. 

İstisnaları saymazsak insanlık 
tarihi boyuncü bilimadamı, yazar 
ve de sanatçı tavrı böyle ol- 
muştur ve gelecekte de böyle 
olacaktır. Çünkü aydın olmanın 
en az koşuludur bütün bunlar. Ya- 
zar aynı zamanda çağının 
tanığıdır demiştik. Bu anlamı ile 

yazar ve sanatçı tarihçidir de. 
İnsanlık tarihinde örneklerini pek 
çok görmekle birlikte Rus - Kaf- 
kas savaşları ve ilişkileri sırasında 
Rus edebiyat ve sanat adam- 

larının olaylara bakışları ve 
dağlılardan yana çıkmaları bizim 
için unutulmaz ve çok daha dik- 
kat çekicidir. 

Bir yanda kolonyalisi emelleri 
durdurulamaz bir saldırgan ve 
işgalci Çar orduları, bir yanda ise 
yüzyıllardır uğradığı saldırı ve 
işgallerden dolayı üçlenememiş 
ve bu arada dün adaki hiçbir hal- 
ka karşı düşmanlığı olmayan Kaf- 
kas halkları. Kafkasya barış or- 
tamında yaşarken kuzeyden, 
güneyden ve güneydoğudan sık 
sik saldırılara uğramış, adeta 
yaşamasına tahammül edileme- 
miştir. Kafkas - Rus savaşlarına 
Tolstoy, Puşkin ve Lermon- 
tov...tanıklık ederler. 

Bu yazarlar çağının ilerici 
aydınlarıdır. Çar ordularının Kaf- 
kasya'yı işgalleri halkı yok etme- 
lerinin tanığıdırlar. Kafkasya ikin- 

ci yurtlarıdır. Gerek Puşkin ve 
gerekse Lermontov yeni yeni or- 
taya çıkmaya başlayan Kafkas- 
yalı aydınların dostlarıdır, onlarla 
dayanışma içinde Kafkas tarihinin 
yazılmasında ve halkın içinde bu- 
lunduğu cehaletten kurtarıİ- 
masında öncülük ederler. 
Yapıtlarında Kafkasya'yı Kafkas 

halklarını İlderlerini anlatırlar. 
Yazdıklarıyla bir anlamda Kafkas- 
G'nın sesini, uğradıkları 

haksızlıkları dünya halklarına 
haykırırlar. Tolstoy'un "Hacı Mu- 
rat", Mihail Lermontov'un 
"Çağımızın Bir Kahramanı" bun- 
ların başta gelenleridir. Bu eser- 
ler yiz yılı aşkın bir süredir okun- 
maktadır. 

Hacı Murat'ı lise yıllarında, 
Çağımızın Bir Kahramanı adlı Ler- 
montov'un eserini de 1970'İerin 
ilk yarılarında okumuştum. Haci 
Murad'ın ve İsmail Bey'in Kaf- 
kasyalı kahramanlar olduğunu 
fonk İ 
biliyordum. Lermontov'un Çağı- 
mızın Bir Kahramanı adlı roman- 
da geçen Kazbeç'in sanatçının 

“ düş ürünü olabileceğini düşün- 
müştüm. Ancak Kharmokhue 
Hamid'in değişik zamanlarda 
azdığı azıların bir arada 

basıldığı kitapta "Kazbeç Kim- 
dir?" başlıklı yazıyı okuyunca 
düşüncemde yanıldığımı anladım 
ve de Kharmokhue'nin dediği gibi 
dikkatli bir okuyucu olmadığımı 
da fark ettim. 

Amacım Kazbeç'in Kafkas - 
Rus savaşlarında önemli: görevler 
almış bir halk kahramanı olduğu 
bilgisini okuyucu ile paylaşmak. 
Romanda anlatılan Kazbeç'in 
Şapsığh halk kahramanı 
Şerelokhue Khızılbiy olduğunu bi- 
len okuyucular beni bağışlasınlar. 
Pek tarih bilgim yok eya, bu be- 
nim için yeni bir bilgiydi. Ve de 

ardan esinlenilerek yazılmıştı, 

yukarıda söylemeye çalıştığım 
savlarıma denk düşmekteydi. 

Kazbeç kimdir ? 

Büyük Rus yazarı Lermon- 
tov'un "Çağımızın Bir Kahra- 
manı" adi ünlü romanı 

yayımlanalı yüz yılı aştı. Geçen 
bunca zamana karşın, Kalkas- 

ya'yı kendisine ikinci bir yuri sa- 
yan yazarın Kafkasya üzerine 

yazdıkları önemini hiç yiirme- . 

den günümüze kadar ulaştı. 
insanlar bıkmadan usanmadan 
Bele, Azimet ve Kazbeç'i anla- 

tan sayfaları hala okuyorlar. 

Romanın kahramanlarını 
çocukluğumuzdan beri tanıyıp 
biliyorsak da bunların yaşamış 
gerçek kahraman olduklarını bi- 
tenlerimiz pek azdır. Örneğin 
Kazbeç. Sıradan bir okuyucu 
için Kazbeç, soyguncu, at 

- hırsızı ve kavgacının biridir. Ro- 
manı dikkatle okuyan bunun 
doğru olmadığının ayrımına va- 
rabilir. Romanda o bir hayduttur, 
ama hırsız değildir. Kazbeç asla 
soyguncu olarak da nitelene- 
mez. Evet o güçlü kuvvetli ve iyi 
bir silahşördür. Romanı Maksim 
Maksimiç'in anlatımı şeklinde 
yazan Lermontov'un yazdığına 
göre "O'nun kimseye kötülük 
yaptığı dahi görülmemiştir." 

'Kazbeç'i biz dağlılarla dosi 
olan, dağlıların da kendileriden 
biri saydıkları ve dillerini kendile- 
ri kadar konuşabilen Maksimi- - 

, liç'in anlatımından biliyoruz. 

Muhtemelen Kazbeç ve Mak- 
similiç tanışıyorlardı. "Sık sık 
Kale'ye koyun satmağa gelirdi." 
Kuşkusuz Maksimiliç "şüpheli 
haydudu" suçlamayı kendisine 
yakıştırmıyordu. 

Aşağıdaki sözler Maksim Mak- 
similiç'in ağzından anlatılıyor. 

"O'nun için kimse dostumdur 
veya düşmanımdır diyemezdi." 
Ben böylelerini çok gördüm. 
Savaşta her tarafı kan içinde ol- 
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dukları halde geri durmaksızın 
kılıçlarını maharetle sallamaya 

devam ederlerdi.” Kazbeç bec- 

erikli bir insandı. Çerkeska'sının 
altında herkesten gizlediği bir 
zira giyerdi." GC haiknı ve 
ülkesinin geleceğini hiç 
düşünmeden ormanlarda av- 
lanıp gününü gün eden ve zevk 

için kılıcını oraya buraya sallayıp 
duran Pşi'lere hiç benzemezdi. 
Kazbeç gerek kendisinin ve ge- 
rekse ülkesi ve halkının başına 

gelecek kötülüklerin pek uzak 
olmadığını biliyordu. O'nu 
yanıltamazdın.” 

“Abreklerle birlikie sık sık Psiji 
ırmağının karşı yakasına gidip 
geldiği söylenirdi." Maksimiliç'in 
söyledikleri kuşkusuz Çar ordu- | 
ları Psıjj topraklarını yakıp yok 
ederken Kazbeç ve benzerleri- 
nin boş durmadıklarını göste- 
riyor. Romanın birkaç yerinde 

İ “Psıjj topraklarına gittiği görülür. : 
Beli hikayesinin sonuna doğru 
Pekorin, Maksimiliç'e sorar. 
“Kazbeç'in sonu hakkında bir 
şey duymadın mı?" diye. Mak- 
similiç "kesin şöyle oldu diye- 
mem. Ancak Şapsığhlar 
arasında Kazbeç adlı bir yiğidin 

yaşadığını duydum. Söylen- 
diğine göre atıyla kaleye ya- 
naşır, kalede kaları rus askerleri- 
ni kızdırır, dalga geçer, üzerine 
yağdırılan kurşunlara rağmen 
aldırmaksızın ve bir adımını da- ” 

ha hızlı atmaksızın ormana girip 
kaybolur." 

Lermontov romanın bur- 

rasında Kazbeç'in kendi düşsel 
ürünü olmadığnı açıkça belirti- 

yor. Öyleyse yaşam öyküsünü 
pek yakından bildiği bir insan- 

dan esinlenmiştir. Çağımızın bir 
kahramanı adlı roman Üzerinde 
çalışan eleşirmen ve 
araştırmacılar "Kazbeç Öyküsü- 
nün gerçek bir yaşam öyküsü 
olduğundan şüphe edilemez" 
diye yazmaktadırlar. Örneğin; 
1913 yılında NİVA Gazetesinde 
"Orjinal Odnoye Lermoniov" 
başlıklı yazıyı yazan N.S. LER- 
NER "Kazbeç karakteri Ler- 

montov'un düşüncesinden 
doğmadı. O Şapsığhlarda 
halkın öncülüğünü yapan bir in- 
sandan, Kazbeç adlı bir insar- 
dan esinlendi." demekiedir. 

i.P.ŞEMENEV Lermon- 

tov'un dağlılarla olan ilişkilerini 

araştırdı. Semenev de Lerner'in 

söylediklerini destekler. Seme- 

nev'in topladığı o birçok 
- dökümana göre "Çağımızın Bir 
Kahramanı" adlı .romanda 
geçen Kazbeç Şapsığh halk 

kahramanıdır ve Şerelokhue 

- kKhızılbiy adlı bir insandan esin- 

ienerek yazılmıştır. Bu gün 

Şerelokhue Khızılbiy 

hakkındaki pek çok bil13 

Khızılbiy'i anlatan bizzat ken- 

di küçük kardeşi Hacı Ömer'dir. 
Yazarın söylediğine göre 

Psıkups Köyü'nde (Adiığey'de) 

yaşadı. Seksenyedi yaşında 

1982 yılında İstanbul'da öldü. 

Hacı Ömer'in Axhmetokhue'ye 
anlattığna göre Khızılbiy öldü- 

. ünde kırkbeş yaşlarındaydı. 

1795 yılında doğmuştu. Başka 
bir deyişle Negume Şore ile 

aynı kuşakilandı. Sanırım Der- 

benile Anape arasında onun 

adını duymayan kimse yoktur. 

Yıllar önce yaşamış olmasına 

rağmen hala ününü bu gün dahi 

duymak mümkündür. Hala yaşlı 

Çerkesler ve Kazaklar O'nun 

yaşam öyküsünü anlatırlar. 

İnsanlar Khızılbiy yanların- 
dayken, her zorluğun üsie- 

sinden gelebileceklerine ina- 

nırlardı. O'nu herkes çok sever- 

di. Coşkuyla karşılanıp uğurla- 

nırdı.” 

Axhmetokhue, Khıziibiy 

öldükten elli yi sonra yaşam 

öyküsünü derledi. Yazarın 

yazdığına göre O'nun hakkında 

inanılmaz Olaylar an- 

latılmakiadır. 

Kafkasya'da uzun yıllar 

yaşayan tarihçi V.A.POTTO Ka- 

zakların Khızılbiy'in ölümüne 

uzun yıllar inanmadıklarını ya- 

zar. 

1913 yılında Krasnodar'da 

yayımlanan E.İ. SERBİNE'nin 
"YİSTORİYE VOYSKE KU- 

BANSKOYO" adir kitabın ikinci 

cildinde Khızılbiy'in Çar ordu- 

larıyla yaptığı savaşları anlatır. 

1820 yılında başladığı 

mücadelesine ölünceye kadar 

devam eder. Her bir defasında 

binlerce askerden oluşan 

düşmana karşı birkaç yüz 

atlıdan oluşan adamlarıyla 
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ÇEVİRİ / ÖYKÜ 
  

YOLCULUKTA...” 
Akılı bir adam yolculuğa 

çıkıyormuş. Tanıdıkları "yol arka- 
daşın var mı?" diye sormuşlar. 

- Olmaz olur mu; elbetie var. 
Aklım benimle beraber. en 
şiddetli fırına onu sürükleyip 
götüremez. Karşıma bir soygun- 

cu çıksa elimden alamaz. 

- Silah olarak ne alıyorsun ? 

- Silahların en iyisini "dilimi" 
alıyorum. 

- Gittiğin yerlerden neler getir- 
eceksin ? İ 

- Neler getirmeyeceğim ki! 
Gözlerimin gördüğü herşeyi, 

hepsinin anısını getireceğim. 

DOĞRULUKİ 
Yaşlı komşumuz Alihan 

gördüğü bir rüyayı şöyle an- 
latmıştı: 

Pek çok dalı olan, yüksek mi 
yüksek bir ağaca çıkmaya 
başladım. Tırmanırken tutun- 

duğum bir dal kırılıverdi: Ötekine 
uzandım; tutmak istedim o da 
kırılıp düştü. Can hvliyle 
üçüncüsüne atıldım. O da 
kırılınca başka bir tanesine 
uzandım. O da sanki baltayla ke- 
silmiş gibi gövdeden ayrılıverdi. 

Başka birisine daha, oda... 
Korku içinde atılıp başka bir da- 

la yapıştım. Yoruldum, gücüm 
tükendi. Bu da kırılsa düşüp kaf- 
amı patlatmam işten bile değil. 
Fakat bu dal kırılmadı; sağlam 

çıktı. 

Dalın üstünden şaşkın şaşkın 
aşağı bakıyordum. Garip ya- 
ratıklar ağacın altında bağıra - 
çağıra koşuşturup duruyorlardı. 

O sırada yaşlı bir adam gördüm. 

    

  

- GÜLÜNÇ 

Ona bu yaratıkları ne olduğunu 
korkuyla sordum. 

Yaşlı adam, "Onlar senin ağırlı- 

.ğını kaldıramayıp kırılan dallar. 
Fakat senin bildiğin dallardan de- 
ğil onlar. Bak şu şüphe, öteki ter- 
biyesizlik, diğeri dedikodu, dör- 
düncüsü hainlik. İşte yalan, kıs- 
kançlık. O kadar çok ki bunlar. 
Bunlara güvendin; seni aldallılar. 
Başka türlü yapmaya güçleri yok- 

tur. 

Yaşlı adam yoluna koyuldu. 
Tekrar seslendim. "Peki bu 
üstünde oturduğum dal neden 
kırılmadı?" 

"O mu ? O doğruluktur" dedi. 
"Ona bir kez ulaştın mı artık kork- 
ma. Bundan sonra yükselebilir, 
ilerleyebilirsin. Daha üstteki dallar 
cesaret, yiğitlik, arkadaşlık ve 

sevgi." l 

DEĞİLDİ 
Genç dostum Wardeşawe Mec- 

it Maykop'tan konuğum olmuştu. 
Kendisini Khaberdey Cumhuri- 
yeti içindeki şehir ve köylere gö- 
türmemi, gezdirmemi istedi. 

Hemen hazırlanıp, arabamla 
yola çıktık. Köyüm Urajayne'den 
Terekski'ye yöneldik. Orayi gez- 
ip gördükten sonra Planovsko' 
ya, sonra da Stare Uruh'a gittik. 

Sitare Lesken'e, STare Şerec'e, 

Volne Awui köylerine gittik. 

Geceyi Sitare Krepost'ta 

geçirdikten sonra, sabah erken- 

den yola çıkıp Bahsanyunok'a 
vardık. Orada arkadaşım Khard- 
en İvan'a konuk olduk. Bir süre 
oturmuştuk ki, orada tanıştığımız 
Abaza arkadiy hangi köylere gid- 
ip gezeceğimizi sordu. 

    

- Malke'ye, Kamennomosi'a, 

Zolske'ye gideceğiz, dedim. 

Maykoplu dostum tuhaf tuhal 
baktıktan sonra, bana dönerek; 

- Değetfli dostum iki gündür 
geziyoruz. Hala bir Adığe köyü 
göremedim. Bahsanyunok- Ka- 
mennomos, Pleanovska diye do- 
laştırıp duruyorsun beni. Yeter 
artık dönelim, Nalçık(a gidip bir 
de orayı gezelim, dedi. 

Peki deyip döndük, Nalçık'a 
geldik. Zavodskoy caddesine 
çıktık. Gorne Proyez'e gittik. 
Eiralı seyretiikten sonra Gazo- 
voya Caddesi'ne geçtik. Oradan 
da Nadreçnaya'ya, Podgoro'ya, 
Mobelne ve Pereyloka'ya götür- 
mek istedim. Mecit reddetti. 

- Yeter, yeter ! Böyle cadde 
-isimleri bana hiç de çekici gelmi- 
yor. 

- Peki öyleyse kızkardeşim 
Klave'nin okuluna gidelim. Onun 
Adığe arkadaşlarıyla tanışırsın, 

dedim. 

Üniversitenin kız öğrenci 
bölümüne gittik. Burada Mecid, 
kızkardeşimin Adığe arkadaşları 
Maruse, Zine, Elza, Anjella, Mar- 
garita ve Culyetia ile tanıştı. 

Öğrenci yurdundan çıkıp, 
çalıştığım yere geldik. İş arka- 
daşlarım Rafael Mısostoviç, Ed- 
vard Jantemiroviç ve aleksandr 
Hatsıkoviç Mecid'i oldukça sıcak 
karşıladılar. 

Eve döndüğümüzde Warde- 
şawe Mecid, - 

- Anlaşıldı anlaşıldı, dedi. 

Yüzünün aldığı şekle ve 
sözlerine güldüm. Fakat daha 
sonra düşününce güldüğüme 
çok pişman oldum. Çünkü hiç de 
gülünç değildi. 

* KHAĞHIRMES Boris'in, 1974 yılında ELBRUS Basımevinde basılan, " Maxuem yi Makh (< Günün Sesi) " adlı ki- 
tabından; DİŞEK' Elmas tarafından çevrilmiş ve K'EREF Yalçın tarafından düzenlenmiştir. 
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MUHACERET ŞİİRLERİ 
  

YALNIZLIK 

Hava kararmakta, 
İnsanlar koşuşmakta daracık evi erins 
Gülüyorum acı acı 
Gidecek yer yok. 
ellerim ceplerimde 
Dudaklarımda "Sermafe", 
Yolumu aydınlatmıyor sokak lambaları . 
Korkuyorum. 
Küfrediyorum 
Her gece sevgilimi haremine çalan 
Ve aç köpeklerini 
Üzerime salan şehre. 

BARIŞ VE DOSTLUK ÜZERİNE 

. Kanallarında 
Taşımaktan bıktıysan 
Göz yaşlarını 
Beyaz güvercin, 
Ve artık usanmışsan 
Muhacirleri avutmaktan, 

“Bırak aksınlar 
Yer yüzüne. 
İslctsınlar 
Susamış yüreklerini. 

GELİN DOSTLAR 

Tutulmuşsa dilimiz 
Tutsaksa hayallerimiz 
Yorgunsa yüreklerimiz 
Ve nihayet; 
Elimizde değilse geleceğimiz, 
Kalem - kağıtla mı olur, 
memleket türküleriyle mi ? 
Gelin dostlar 
Verip elele 
Bu işin oluruna bakalım, 

THATS Tamer 
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MUHACERET ŞİİRLERİ 
  

SÜRGÜNDEN GÖRÜNTÜLER 

Alabildiğini koyvermişti kendisini 

Ayrılık acısı, 

Güçsüz, yorgun omuzlarımıza. 

Yetmiyormuş gibi 
Yüreğimizi kaplayıvermişii 

O kahrolası hüzünler. 

Binlercemiz çocuktuk 

Ya da başkabirşeydik o gün. 

Biz çaresiz göçmenler 

açmışken yelkenimizi 

Kader rüzgarına, 
Acımasızca dövüyordu takamızı 
O deli Karadeniz. 
Ve sonunda 

Ayaklarımız değince soğuk toprağa, 

Birşeyler bırakmıştık geride 

Çünkü yer kalmamıştı ona 

Bu uğursuz teknede. 

Dilim mi tutuldu ne ? 

Neden anlatamıyorum ben 

Mavilikleri gözgürce ?. 

Korkuyor muyum yoksa ? 

Ama ben kartalım 

Oralar benden sorulur. 
- Hem hakkım değil mi benim 

Göklerde uçmak deliceb 

THATS Tamer 
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MUHACERET ŞİRLERİ 
  

KUBAN 

$ 

Görmedik "Kuban" seni ömrümde hiç, 

Ama biliyorum nasıl çağladığını. 

Biliyorum her akşam hüzünlenip: 

“Evlatlarımdan ayrıyım' diye ağladığını. 

© Biliyorum, görmesem de görür gibi. 
Çünkü TUAPSE'den kalkan her gemi, 

Haberini getirir bana 
Karadenizin kıyısındaki ocağıma. 

#* # # 

Kızımızı aldılar Kuban'ım, 
Kalpağımızı çaldılar, 

Senden ayrıldıktan sonra. 

Dağılttılar, sürdüler, bozdular 

Dahası sana hasret bıraktılar. 

Ama yeter beklediğimiz Kuban'ım. 

Biz gelemiyorsak bile, 

Haydi sen gel bize. 

Hiç olmazsa kollarından birini, | 

Sadece birini uzat bize... 

GUDÜJ Taner Ö, 
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BOYU ŞAPSIĞH HALK DERNEĞİ YÖNETİCİLERİ 
TÜRKİYE'DE 

Anavatan Kuzey Kafkasya'nın Karadeniz 
kıyısındaki çıkış kapisi niteliğindeki kıyı 
boyu Şapsığh bölgesinden, Halk Derneği 
yöneticileri Mart ayında Türkiye'yi ziyaret et- 
tüler. Dernek Başkanı Mak.Müh. TEŞŞU Mur- 
din, Başkan Yrd. Eğitimci - Tarihçi XHUŞT 
Aslanbiy, Genel Sekreter, Parlamenter ve Hu- 
kukçu KHOBI Kazbek ve eşi ekonimist KHOBİ 
Sveta'dan oluşan grup, sırasıyla; Ankara, 
istanbul, Bandırma, Antalya, Samsuh ve 
Düzce'deki hemşehri, akraba ve Dernek yetki- 
liileriyle çeşitli görüşmeler yaptılar. Ankara'da 
Kültür - Eğlence gecesine katılan konuklar, 
yaptıkları konuşmalarla ve geleneksel 
şarkıları seslendirerek halkı coşturdular. 
Halkın ilgisinden çok memnun kaldıklarını 
bildiren konuklar, anavatanla kurulan kültürel 

ilişkilerin daha da yoğunlaştırılmasını, dil 
ve kültüre sahip çıkılmasını istediler. Kendi- 
lerinin sayıca çok az (yaklaşık 15.000 kadar) 
“olmalarına ve uzun yıllar ulusal - kültürel hak- 
lardan yoksun bırakılmalarına rağmen dil ve 
kültürlerini unutmadıklarını, asimilasyona di- 
rendiklerini, bugünlerde özerk bölge olma is- 
temlerinin gerçekleşeceğini belirttiler. Ana- 
vatanına dönmek isteyenlere her türlü desteği 
vereceklerini belirten konuklar, Ankara'dan 
sonra İstanbul'da Dostluk Kulübünün 
yemeğine katılarak, yetkililerle ekonomik 
ilişkiler konusunda görüşmelerde bulundular. 
Daha sonra Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği'nin açılış gününe katıldılar. Orada 
yaptıkları konuşma ve verdikleri müzik konse- 
riyle halkın yoğun ilgisiyle karşılaştılar. 
K.Kafkas kökenli Belediye Başkanı kendile- 
riyle özel olarak ilgilenerek, kurulan kültürel 
ilişkiye ilişkin düşüncelerini basın bülteniyle 
halka duyurdu. Bandırma Belediye Başkanı 
Sayın Sedat PEKEL'in yayınladığı yazıyı aynen 
sunuyoruz. 

Bandırma Belediye Başkanının bu örnek 
davranışını KAFDAĞI dergisi kutluyor, kendi 
öz kültürüne sahip çıkmanın bu güzel 
örneğini diğer Belediye başkanlarından da 
bekliyoruz. 

Konuklar Antalya'daki görüşmelerden son- 
ra Ankara'da açılan Çerkes el Sanatları sergisi- 
nin açılışında bulundular ve bu serginin 
AnavatanK.Kafaksaya'da da sergilenmesini 
istediler. Bu istek memnunlukla karşılandı. 
Konuklar 10 günlük bir gezi sonrası 
Türkiye'den ayrıldılar. 

  

  

T.C. 

BANDIRMA BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI 
    

BANDIRMA 

4 Mart 1991 

Sayın; 

KARADENİZ KIYI BOYU ŞAPSIĞLARI 

DERNEK YETKİLİLERİ, 

Dernek Başkanı Yüksek Mühendis Sayın 
TEŞU Murdin, Dernek Başkan Yardımcısı 
Eğitimci ve Tarihçi Sayın HUŞT Aslanbiy, 
Dernek Genel Sekreteri ve Parlamenter, Hu- 
kuk Danışmanı Sayın KHOBJ Kazbek ve eşi 
Ekonomist Sayın KHOBJ Svet'den oluşan hey- 
etinizin Bandırma'mızı ziyareti bizi çok mutlu 
etli. Ayrıca, Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği Tanışma, Dayanışma ve Eğlence Gece- 
si'ne şeref vermenizden büyük onur duyduk. 
Bizlere bahşettiğniz bu ilgi ve yakınlık için 
sizlere ve şahsınızda tüm dernek üyelerine 
şükranlarımı sunuyorum. 

Tarihsel ve kültürel açıdan dostluk ve 
kardeşlik duygularıyla bağlı olduğumuz Kuzey 
Kafkasyalı kardeşlerimizle daha sıcak 
ilişkiler kurmamız konusunda, bu ziyaretini- 
zin önemli bir adım olacağı inancındayım. Bu 
inançla; 2 - 7 Haziran tarihleri arasında, her 
yıl geleneksel olarak düzenlemekte olduğumuz 
Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve 
Turizm Festivali'nde, sizleri de aramızda 
görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu yol 
ve önümüzdeki yıllarda, çeşitli etkinlikler ile 
sizleri Festivalimizde konuk etmek istiyoruz. 
Festival dışında da bilimsel, kültürel ve sanat- 
sal alanlarda sizlerle yapacağımız işbirliği, 
bize büyük haz verecektir. 

Bu duygularla, Kuzey Kafkasya'daki 
kardeşlerimize en içten sevgi ve selam- 
larımızı sunarken, sizleri her zaman ara- 
mızda görmek istediğimizi özellikle belirtir, 
başarılı çalışmalarınızın artarak sürmesini 
dilerim. 

Sedat PEKEL 

Belediye Başkanı     
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Çerkes kadınının eski bir 
uğraşı olan ve onların düş 
gücünü, estetiğini yansıtan El 
işleri sergisi VAKIFBANK   

  

çalışmalarının önemli 
bir Oo başlangıcını 
oluşturmuştur." dediler. 

Sergiye ilişkin     

Küçükesat Şubesinde 1! 
Mart 1991 tarihinde açıldı. Eskişehirdeki Çerkes 
BİDANUKHUE ailesinden Melekhan ve Meral 
kardeşlerin özgün bir teknikle hazırlamış oldukları ser- 
gi büyük ilgi gördü. 

VAKIFBANK'ın kültür - sanat etkinlikleri çerçe- 
vesinde hazırlanan serginin tüm tanıtım ve organizas- 
yonu Banka iaralından gerçekleştirildi. Özgün 
Çerkes müziği ve şarkılarının canlı olarak sunulduğu 
serginin açılışına; SSCB Elçilik Müsteşarı Aleksandr 
PRİÇÇEVE, Kültür Müsteşarı Valter ŞANİYE, Kara- 
deniz Kıyı Boyu Şapsığh Rayonu Adığe Halk Derneği 
Başkanı Mak. 

| düşüncelerini aldığımız 
BİDANIKHUE kardeşler şunları söylediler: " 
Halkımızın yüzyıllardır kuşaktan kuşağa ak- 
tardıkları el işlerimizi günümüzün tekniklerine 
göre örnekleyip sunmaya çalıştık. Geleneksel 
kültür değerlerimizi derlemeye yönelik bu 
çalışma, bizler için bir başlangıç. Halkımızdan 
gördüğümüz bu ilgi bizleri yeni çalışmalara mec- 

ur etti. Önümüzdeki yıllarda yeni örneklerle 
karşınıza çıkacağız. Amaç ve düşüncemizi daha 
iyi anlayabilmeniz için hazırlamış olduğumuz bu 
bülteni İütten yayınlayın. Her şeyi orada bula- 
caksınız. 

  Müh.  T'EŞŞU 
Murdin, Millet- 
vekilleri ve çok 
sayıda sanai- 
sever katıldı. 

Serginin diğer 
illerde ve Ana- 
vatan Kuze 
Kafkasya'da da 
sergilenmesini 
isteyen konuk- 
lar; "Türkiye'de 
ilk kez gerçek- 
İeşen bu sergi, 
geleneksel kül- 
tür değerleri 
mizi derleme 

    

Sergiye çok 
4 sayıda ielgraf ve 
| çiçek geldi. Başta 

i Ankara Kuzey 
Kafkasya Kültür 
Derneği olmak 
üzere tüm der- 
neklerimize, hem- 
şehrilerimize gös- 
termiş oldukları 
yakın ilgi ve des- 
tekten ötürü çok 
teşekkür ediyo- 
ruz. Bizleri yalnız 
bırakmadılar. 

Sağolsunlar, 
var olsunlar". 

  
  

Meral SEZGİN (1956 - Eskişehir) 
1978 yılında Kız Teknik Yüksek Öğretmen Oku- 
lu'nun Resim Bölümü'nden mezun oldu. Samsun 
Havza Kız Meslek Lisesi, Eskişehir Olgunlaşma 
Enstitüsü, Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mes- 
lek Lisesi'nde çalıştı. Çeşitli kuruluşların açmış ol- 
duğu resim sergilerine, afiş yarışmalarına katıldı. 
Eski Adığe el sanatlarından etkilenerek motif çalış- 
malarına başladı. Ankara Kuzey Kafkasya Kültür 
Derneği'nin çıkarmış olduğu Nartların Sesi dergi- 
sine çizimler yaptı. Adığe motiflerini geliştirerek 
dekoratif amaçla kullanılabilecek eşyalara uygu- 
ladı. 

Uygulamalarını yaparken Adığe kadınının düşgü- 
cü ve estetiğini yansıttı. Yapıtlarında tahta baskı, 
serigrafi, elde kumaş desenieme tekniklerini kul- 

landı. i 
Halen Ankara Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma En- 
stitüsü'nde Resim Öğretmeni olarak çalışmak- 
tadır.     

Melekhan ATALAY (1952 - Eskişehir) 

1974 yılında Kız Teknik Yüksek Öğretmen 
okulu Giyim Bölümü'nden mezun oldu. Kayse- 
ri Hacılar Pratik Kız Sanat Okulu, Adapazarı Kız 
Meslek Lisesi'nde giyim öğretmenliği yaptı. 
Adığe motiflerini derlemeye 1970 yıllarında 

o başladı. Eskişehir, Kayseri, Adapazarı 

yörelerinden motifler derledi. Adığe kadınının 
o eski bir uğraşı olan keçe kilim çalışmalarından 
esinlenerek çeşitli tekniklerde günümüze uy- 

gun dekoratif eşyalar hazırladı. Tüm 
çalışmalarında tabii gereçler kullandı. 

Ankara Kuzey Kakfasya Kültür Derneği 
yayınlarından, Nartların Sesi dergisinde motif- 
lerin uygulanmalarıyla ilgili çizimler yaptı. Adığe 
motifleri derieme ve geliştirme çalışmalarına: 
devam eimektedir. 

Halen Eskişehir gazi Meslek Lisesi'nde Giyim 
Öğreimeni olarak çalışmaktadır. 
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Merhaba, 

Kuzey Kaikaşya'nın yerli (oiokhion) halkı olan Çerkesler, mitolojik çağlardan bu yana Üretiikleri 
destanlarda, ağıtlarda ve el sanallarında, uygarlık tarihini adeta ilmek ilmek dokumuşlardır. Tanrılardan ateşi 
çalıp uygarlığı başlatan SAWSURUKHO (SOSRIKHUE), maden çağı uygarlığının ve yenilikçiliğin sem- 
bolü TLEPŞŞ, güç, kudret ve cesaret simgesi HİMIŞŞIKHO PETEREZ, özverili, ileri görüşlü, yönetim uz- 
manı (Thamate) NESREN JJAK'E, barış, diplomasi ve zerafet timsali bilge kadın SETENEY GUAŞE, sanat 
ve estetik adamı BADİNOKHUE (ŞEBATNIKHO) ... bu uygarlık tarihinin mitolojik dönemdeki kilometre 
taşlarından bazıları. 

Bunların içerisinde, özellikle, BADİNOKHUE (ŞEBATNIKHO) ve SETENEY GUAŞE'nin temsi| 
ettiği boyut, sergimizin temel konusu. 

Antik Kuban uygarlığından Anadolu'da Proto Hatti uygarlığına değin uzanan bir çizgide Çerkes 
Halkı, ürettiği el sanatlarında; bir yandan, kendi yaşam biçimini, dünya görüşünü, doğa ile etkileşimini, et- 
no-psikolojik biçimlenişini, sevgisini, umutlarını somutlarken, bir yandan da, insanlığa çağlar boyu nice 
yıkımlar getirdiğine en aci biçimlerini bizzai yaşayarak en ı yakından tanık olduğu "savaş" kavramını, adeta 
tümüyle yaşamdan silmek istemiştir. 

Bu, Çerkes el sanatlarının en çarpıcı evrensel mesajıdır. 

Çerkes el sanatlarındaki motifler, özce, doğanın stilizesidir. Özellikle stilize bitki ve hayvan moti- 
ileri; geyik, turna, tavus kuşu, kartal, kırlangıç, kumru ve at, ağaç, çiçek ve yaprak özel bir yer iultar. 

Armonika, akordeon, şıç'epşine (Çerkes kemençesi), Phapşıne (Çerkes bağlaması), 
Khabıpşıne (Çerkes kabak kemanesi), Khamılepşine (Çerkes flütü), Phaç'ıç (Phaiç-Çerkes ritim-sazı) vb. 
gibi Çerkes folklor enstrümanları da el sanatlarında sıklıkla görülen motif-lerdendir. 

Düğün-bayram, açılış-başlama, barıştırma-arabulma gibi toplumsal törenlerde özel bir simgesel 
ve moral değer taşıyan BJJE (Özel tören kadehi) başta olmak üzere, beslenmede, konuk ağırlamada ve 
insanların hoşça vakit geçirmelerinde kullanılan çeşitli ev ve mutfak avadanlıkları da Çerkes el sanatlarında 
kullanılan anlamlı motiflerdendir. 

Çerkes el sanatlarının dikkat çekici bir başka özelliği de, salt sanat için yapılmış olmamasıdır. 
Çerkes insanı, esas olarak, yaşamda kullanılan, "iyi" ve işlevsel olan araç ve gereçlerin aynı zamanda 
"güzel" ve "anımsaltıcı" olmasını amaçlamıştır. Başka deyişle; "iyi" ile "güzeli “gerekli"'de birleştirmek iste- 
miştir. Bunu yaparken de asla aşırıya, frapana kaçmamış, sade bir güzelliği yeğlemiştir. 

Çerkes kadını, bu anlayışla bu motifleri, kimi zaman doğal, çoğu zaman da stilize biçimleriyle gen- 
el olarak giysilerinde, evinde kullandığı, evini süslediği eşyalarında; keçesinde-kiliminde, yastığında- 
yorganında, yaşamında her zaman özel bir yer tutan konuğuna ya da khaşeni'ne (yavuklusuna) sunduğu, 
sevgi, saygı, dostluk ve bağlılık simgesi armağanında; mendilinde, para Kesesinde... zevk ve sanai dolu 
ince bir estetikle oya oya işlerken, Çerkes erkeği de aynı motifleri, en sadık yoldaşı olan alının koşum 
takımlarında, cesaret, vakar, onur ve gurur sembolü kamasındar-kılıcında, kamçısında ve öleki araç- 
gereçlerinde aynı ! ustalıkla uygulamıştır. 

Kısacası; kadını-erkeğiyle Çerkes insanının emeği, sana! yeteneği ve estetik duygusuyla 
biçimlenen "doğa", yaşamı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için üretilen araç- gereçler üzerinde özgün 

"çerkes motifi'ne dönüşmüştür. 

Mitolojideki BADİNOKHUE (ŞEBATNIKHO) ile SETENEY GUAŞE'den, tarihsel yaşam süreçleri 
içinden süzüle süzüle, ninemiz HALAW Meryem'e ve anamız KHOŞKHI Habibe'ye kadar ulaşan bu moti- 

'İler, bu sanat anlayışı, bu estetik değerler "yok olmasın", çağdaşlaşsın ve yaşasın istedik. Araştırdık, 
derledik, esinlendik ve zengin Türk el sanatları araç-gereç, bilgi ve deneyim birikiminden de eikilenip yarar- 
lanarak sergimizi oluşturduk. 

Yardım eden herkese, geldiğiniz için de size teşekkür ederiz. 

Hoşgeldiniz ! Buyurun !. 

BİDANIKHO 

Melekhan ATALAY - Meral SEZGİN 
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Bidlanığur 

Melekhan ATALAY Meral SEZGİN 

GE (ÇERKEZ) MOTİFLERİ SERGİSİ 
ANKARA       

  

  

  

ADIĞE MOTİFLERİ 
  

Adiğe'lerin yaşam biçimini, sosyal ve kültürel yapısını yansıtan el sanatlarının, motiflerinin 
günümüzde de yaşatıldığını gözlemliemekteyiz. 

Adiğe Motifleri'nin kullanışı çok eski tarihlere dayanmaktadır. Adığelerin en eski yerleşim 
bölgelerinden olan Maykop yakınlarındaki kurganlarda yapılan kazılarda çeşitli avadanlıkların 
üzerine bu motiflerin işlenmiş olduğunu görmekieyiz. 

Adığe motifleri öz olarak doğadaki canlıların stilizeleridir. Özellikle bitki ve hayvan stilizeleri motifle- 
rimizin ana kaynağını oluşturmaktadır. 

Doğadaki canlılardan etkilenerek motiflerini, desenlerini oluşturan Adığe kadınının, bu çalışmalarını 
evini süslemek için kullandığı dekoratif eşyalarında, keçe kilimlerinde, halılarında, hasırlarında; para 
keselerinde ve giysilerinde görmekteyiz. 

Uğraş alanımız nedeni ile zengin Türk RE! Sanatları ve Gereçleri ile iç içe olmamız çalışmalarımızda 
eikili olmuştur. 

Sergideki ürünlerde baskı tekniklerinden, tahta baskı. uygulanırken, Tokai yöresi bezi ve boyası ku- 
lanılmıştır. 

Serigrafi desenleri Adığe kadının çok kullandığı beyaz işi tekniği, nakış tekniğine uyartamadır. 

elle kumaş desenleme'de ipek kumaş kullanılmıştır. 

Desenler Adığe motifleri temkel alınarak sanatçı tarafından yeniden yorumlanmış ve dızaynı 
yapılmıştır. 

Keçelerde eskiden uygulandığı teknikte (Enkruste) çalışmalar yapıldığı gibi aplikasyon yönlemiyle 
motifler keçelere geçirilmiştir. 

Adiğe «adını çalışacağı keçeyi kendisi ürettiği halde bizim! çalışmalarımızda çeşitli amaçlar için kul- 
lanılan keçemlerden yararlanılmıştır. Ürünler Çerkes düğümü (dentlek), sim, su taşı, kaylanlar renk- 
lendirilerek süslenmiştir. 

Önceleri keçe kilimi duvar süsü ve yaygı olarak kullanılmışken, bizim uygulamalarımız çok amaçlı ol- 
muştur. 

Çalışmalarımızda yararlandığımız kaynaklar: 

Özgün Motif derlemeleri, 

Azamat Min Kutas'ın Adığe Halk Eİ Sanatları kitabı 
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DERNEK HABERLERİ 
  

KAFKAS KÜLTÜR DERNEKLERİ 
KOORDİNASYON KURULU 

( KAF- KUR ) 
KURULDU. 

   

Geleneksel kültür değerlerimizi deri ip uygar dünya kültürüyle uyumlu biçimde geliştirerek 
üyelerin kültür düzeylerini yükselterek onları geleneksel kültür değerlerine saygılı, ülke ve dünya 
gerçeklerini bilen, aydın yurttaşlar olarak topluma daha yararlı insanlar haline getirmeyi amaçlayan 
Kafkas Kültür Derneklerinin sayısı günbegün çoğalmaktadır. 

Genellikle bulundukları yörenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapılarına göre şekillenen bu der- 
neklerin kültürel etkinlikleri, çalışma yöntemleri, maddi olanakları ve çalışma kadrolarının 
özellikleri itibariyle farklılıklar gösterme ktedir. Gün geçtikçe ağırlaşan sorunlara rağmen çalışan in- 
sanlar ulusal bilinçle her türlü engele karşı direnmekte, bu kutsal görevi yerine getirmektedirler. 

Kendi özel sorunları içerisinde ayakta durmaya çalışan Kafkas Kültür Derneklerinin şu anda bu- 
lundukları düzeyi yeterli bulmak mümkün değildir. Ağırlaşan sorunların çözümü için mutlaka imkan- 
ların. birleştirilmesi gerekmektedir. Kamuoyunda etkin olmak için belirli kültür politikaları ge- 
liştirilmeli ve tüm imkanlar birleştirilmelidir. Türkiye'de yaşayan Kuzey Kafkasyalıların temsilcisi 
olan Dernekler işbirliği ve işbölümüne giderek sorunlara ortak çözümler bulmak düşüncesiyle 26 
KMayıs 1990'da Ankara, 28 Ekim 1990'da Kayseri'de bir araya gelmişlerdir. 

Dernek temsilcileri ortak çalışma ve teşkilatlanma konusunda görüş alış-verişinde bulunmuş, 
çeşitli alternatif modeller üzerinde tartışmışlardır. Mevcut yasal şartlarda tek birleşme modeli olan 
merkez-şube şeklindeki teşkilatlanmanın henüz erken olduğu ve derneklerin psikolojik açıdan buna 
hazır olmadıkları sonucuna varılmıştır. Merkez-şube şeklindeki teşkilatlanmaya gidinceye kadar im- 
kanları birleştirmek, işbirliği ve işbölümüne gitmek üzere Kafkas Kültür Dernekleri Koordinasyon Ku- 
rulu'nun (KAF-KUR) kurulması kararlaştırılmıştır. Bu kurulun kuruluşuna ilişkin taslak plan 16 Şubat 
1991 tarihinde Düzce'de yapılan KKK Dernekler arası genişletilmiş danışma toplantısında lemsilcil- 
erin görüşüne sunulmuştur. Yapılan tartışmalardan sonra taslak geneli olarak benimsenmiştir. Kaf- 
Kur'un idari işlerini yürütmek üzere 5 kişilik bir yürütme komitesi de seçilmiştir. 

KOORDİNASYON KURULUNUN AMAÇLARI 

Kaf-Kur danışma ve dayanışma niteliğinde bir kurul olup amaçları şunlardır: 

1. K.Kafkasyalıların dil, kültür ve toplumsal yapısının yaşatılmasına yönhelik kültürel etkin- 
liklerin (folklor, müzik, tiyatro, yayın, konferans, panel, kültürel ilişkiler vsb...) geniş kitlelere 
ulaştırmak, 

2. Toplumun ulusal-kültürel bilinç düzeyini yükseltmek için Dernekler arasında maddi ve ma- 
nevi olanakları birleştirmek, işbirliği ve güç birliğini sağlamak , 

3. Kamu oyunda etkili olmak, 

4. Dil. kültür, toplumsal yapı konu ve alanlarında görüş oluşturmak, önerilerde bulunmak, 

5. Birlikteliğin oluşturulabilmesi için gerekli asgari yapıya mümkün. olduğu kadar yak- 
laşılabilmesi için tavsiyelerde bulunmak, 

KURULUŞ ŞEKLİ 

Koordinasyon Kurulu derneklerarası, danışma ve dayanışma toplantısına katılan temsilciler 
arasından seçilen 5 üyeden oluşur. Görev süresi bir yıldır. Derneklerin coğrafi dağılımı dikkate 
alınarak seçilen Koordinasyon Kurulu üç ayda bir toplanır ve gündemindeki konuları görüşerek karara 
bağlar. 
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KURULUN GÖREVLERİ 

1. KKK.Derneklerini asgari yılda iki kez toplantıya çağırmak, toplantıya ilişkin konu ve 
gaündemi saptamak, ii 

2. Kültürel etkinlikleri planlamak, izlemek ve değerlendirmek, 

3. Derneklere bilgi akışını sağlamak, 

44 Derneklerin tümünün katılması gereken kültürel toplantı ve programlara temsilciler seçmek, 
bu toplantılara sunulacak tebliğleri hazırlamak, 

5. Kafkas Kültür Derneklerinin kültür politikal arı konu ve alanlarında görüş oluşturmak, 
önerilerde bulunmak, 

4 

6. Turistik, kültürel ve akraba ziyareti amacıyla Türkiye'ye gelen konuklarla kişisel düzeyde te- 
masların kurulmasını sağlamak, 

7. Basın ve yayın organlarında çıkan ilgili haber ve yorumlardan derneklmeri haberdar etmek, 
yapılacak eleştiri ve tepkilerle ilgili işlemleri yapmak, 

8. Derneklere ortak bir rozet ve üye kardı hazırlamak, 

9. Derneklerin tümünü ilgilendiren konularda çeşitli kampanyalar açmak, 

10. Derneklerarası toplantıda verilen diğer işleri yapmak. 

  

m
 

©
 

  

  

  

  
  

İsteme Adresi : Saadet Cad. No; 1 SAMSUN 
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Sayın Yönetmen, 

Son zamanlarda öğrendiğim dergiyi tanımak benim 
için çok sevinçli oldu. Sizin yayınlarınızı tanıyorum. Ba- 
na bir tarihçi olarak yayınlarız çok ilginç geliyor. Der- 
ginizin içeriğini, okur çevrenizi, derginin Türkiye'de ve 
türkçe basıldığını göz önüne alarak, Kuzey Kaikasya 

    
İzmir Kalkas Folklor ve Sanat 

Derneği'nin Genel Kurulu 3 Mari 1991 
tarihinde yapıldı. Dernek organlarına - 
seçilen üyeler aşağıda gösterilmiştir. 

Yeni Yönetim Kuruluna işlerinde 
başarılar dileriz. , 

YÖNETİM KURULU 
(Asil Üyeleri 

1 - Cafer UHAKOĞLU 
2 - Fuat OKTAY 

3 - Cevdet ASLAN 
4 - Ferhat UZDAŞ 

6 - Ertan KIRLI 

7 - Nesrin UTKU 

YÖNETİM KURULU 
(Yedek Üyeler) 

“1 - Necdet TÜRKAY 
- İbrahim ODA 

3 - Cengiz BAYSAN 
4 - lale KARAOĞLUN 
5 - Fuat AYDEMİR 

DENETLEME KURULU 

(Asil Üyeler) 

- Fikret DOĞAN 
2 - Tayyar ONDER . 

3 - Selami DAĞTEKİN 

DENETLEME KURULU 
(Yedek Üyeler) 

- Fikret ÖZDEMİR 
2 - İsmail DOĞAN 

3 - Kamil USLU 

ONUR KURULU ÜYELERİ 

- Orhan SÜREN 
2 - Nazmi TİMER 

3 - Cemalettin ARINÇ 
Â - Kemalettin BAYSAN 
5 - Osman İLKKURŞUNLU 

6 - Aslan EFE 

7 - Aykut GÜSAR 
8 - Döğan ÇINAR 

9 - Seyfi YILMAZ 

  

  

  

halklarının karşılıklı ilişkileri olduğu Sovyetler Birliği 
öncesi dönemdeki Türk halkı ve öteki Türk dillerinin 
oynadığı tarihsel role ilişkin bir yazımı hazırladım ve 
“Katdağı" na gönderiyorum. Eğer makalemi derginizin 
gereklerine göre basmayı düşünürseniz yazımın kop- 
yelerini bir kısmını rusça ve ingilizce çevirisini de 
türkçe'de daha iyi basılır diye gönderiyorum. 

Ben Grozni'de Çeçen - İnguş Üniversitesi Dilbilim 
Bölümü'nde Filoloji asistanı ve öğretim görevlisiyim. 
Kafkas, Türk ve Rus dilleri tarihi ve Dilbilim uz- 
manıyım.Bu ve başka dil öğrenme sorunları ve diller ta- 
rihi üzerine ,nem kendi ülkemde, hem yabancı 
ülkelerde 50 yayınım var. Avrupa Dilbilim Atlası'nın 
Çeçen - İnguşetiya üzerine muhabiriyim. Sovyetler 
öncesi dönemde Kuzey-Batı Kafkas Dillerinin et- 

kileşimi tarihine ilişkin sorunlar üzerinde bir tez 
yazıyotum. Bu tezin bir bölümü, baba tarafından Khu- 
muk olan (annem Çeçen'di) atalarımın anısına ad- 
adığım bu makalenin bir kisminda sunulmaktadır. İki 
kuşak atalarım Türkiye'de yaşamıştı. 

Aslında bizim aile geleneğimizde, çok iyi bilinen bir 
Khumuk köyünden olan ve Mekkeyi yaşamında iki kez 
Ziyaret etmiş olan benim büyük-büyükbabam 1920 
yılında 106 yaşında. İmam Şamil'in yenilgisinden sonra 
Türkiye'ye gitti. Annemin ölümü ve cenazesinden 
sonra İstanbul'a gidip Ayasofya Medresesi'nde arapça 
ve farsça okuttu, aynı zamanda Türkiye'de doğan 
oğlunu (Büyükbabam Hadibulla) eğitti. Birçok sorunlar- 
dan sonra Büyük-büyükbabam Dağıstan'a Auderi'ye 
geri döndü. 1917 devrimine kadar yıllarca Türk dergile- 
rine ve gazetelerine aboneliğini sürdürdü. Böylece 
aile geleneğimizi sürdürmek, büyük-büyükbabamın 
mezarı önünde saygı ile eğilmek ve Ayasofya'nın du- 
varlarına dokunmak istiyorum. Belki İstanbul ya da 
İzmir'de birileri benim atalarımı anımsar ve belki geriye 
belgeler kalmıştır. Çünkü içsavaş sırasında bütün aile 
kayıtlarımız yok olup jitti. 

Eğer yazımla birlikte bu mektubum derginizdeki il- 
gili bölümde yayınlanırsa çok sevineceğim... Umarım 
bana yazacak birisi çıkar. 

Sevgi ve saygılarımla... 

Raşid Hüseyinov 

” 
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