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Kardas YAYIN İLKELERİ 

1. Ulusak-kültürel sorunlara duyarlı her kesimden, her düşünceden insanın 
görüşleri, çok önemli yasal sorunlar yaratmamak kaydıyla yayınlana- 
caktır. 

2. Demokratik bir tartışma platformu oluşturulacaktır. 

3. Gönderilen yazılar yayınlanamasa dahi, yazı sahiplerine mektupla bilgi 
verilecektir. 

4. Geleneksel Kuzey Kafkasya kültürünün derlenmesi, tanıtılması, çağdaş 
dünya kültürüyle uyumlu biçimde geliştirilerek sürdürülmesi, kültürel 
sorunlar ve çözüm yolları somutlanıp tartışılacaktır. 

5. Demokratik bir iletişim ve etkileşim ortamı oluşturularak kitlede kültür 
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birikiminin geliştirilmesine yardımcı olunacaktır. , 

6. Yazılardaki görüş ve düşünceler aksi belirtilmedikçe imza sahibine ait- 
tir. . ğ 

7. Yazılar düzgün, kolay anlaşılır biçimde açık ve okunaklı yazılacak, çevi- © 
ilerde orijinallerinin fotokopileriyle birlikte gönderilecektir. >   8. Yayınlanan yazılar, kaynak gösterilmek koşuluyla aktarılabilir. 

  

  

  

  

  
  

 



  

  

  
çinde bulunduğumuz yılın başlarında Ankara der- 

neği genç tabanında, bu yıl yaz aylarında bir 

“gençlik şöleni yapılması fikri doğmuştu. Ancak 

bu fikir daha da olgunlaşarak, 21 Mayıs tarihinin bir 

gençlik kongresi ile anılması biçimine dönüştü. 

Bu çerçevede Ankara demeği genç tabanı kendi ara- 

  

larında yaptıkları ön toplantılarla bir taslak program ' 

hazırladı ve çağrıyı diğer illerdeki dermeklerimize ve on- 

ların genç tabanına duyurdu. 

Ancak bu duyurudan önce diğer demeklerin de görüş- 

lerinin alınmasında ve haberdar edilmelerine olanak sağ- 

layan Düzce'de yapılan koordinasyon kurulu toplanlı- 

sında bu konuda ilk duyuru ve görüşmeler yapıldı. 

Ankara Derneği genç çalışanlarının bu çabaları An- 

kara derneğince de benimsenip 11.2.1991 tarihi ve 65 

nolu kararı ile de onaylandı. 
Aynı şekilde koordinasyon kurulu da böyle bir Likri 

onayladığını ve her türlü desteği vermeyi kabul ettiğini 

bildirdi. | 
Kongre fikri bu olgunluğa crişükten sonra 31 Mart 

1991 tarihinde bütün derneklerin bir temsilci ile katıl- 
malarının istendiği. daha önce hazırlanan taslak progra- 

mı görüşmek ve oryanizasyona son şeklinin verilmesi 

için bir toplantı vapıldı. 

Bu toplanlıda orltava konan görüşler ve organizasyo- 

nun biçimi şöyle belirlendi. 

ORGANİZASYONUN AMACI 
Organizasyonun birincil amacı; bütün Kafkasyalıla- 

rın anavalanlarından sürgün edildikleri tarih olarak kabul 

edilen 21 Mayıs 1864 tarihinin anılması ve bu konunun 

geniş bir yaygınlıkla kamuoyuna duyurulması ve dikkat- 

lerin çekilmesi olarak belirlendi. 

Bu temel amaç çerçevesinde kongrenin 21 Mayıs'ın 

ve Kafkasyalıların 21 Mayısta gelmelerinin sebepleri ile 

sonuçlarını orlaya koyacak bir tarih konferansı ile başla- 

masına karar verildi. İ 

Yine kongre boyunca bu birincil amacın tüm yön- 

leriyle işlenmesi için değişik etkinlik ve konferans ko- 

nularının sunulmasına karar verildi. 

Bu tarihi olayın bir gençlik kongresi ile anılması 

ikinci nitelikteki amaç olarak belirlendi. 

Kalkas Kültür Derneklerinde çalışmak gönüllülük 

esasına dayanır. Bu çerçevede her yaştan ınsan dernekleri- 

mizde hizmetlerini birleştirirler. Her zaman en iyisini ve 

güzelini yapmaya üreimeye çalışırlar. Ancak bu iyi bir 

iletişim ve işbirliğini gereklirir. Bu işbirliği ve iletişim 

derneklerde çalışan kuşaklar arasında sürekli mevcut olİ- 

malıdır. Kuşaklar arası iletişim ve işbirliği 1980 yılına 

kadar daha güçlü idi. 1980 Eylülünden sonra dernekle- 

rimizin bir çoğu kapatıldı ve bir boşluk dönemi yaşandı. 

Bu boşluk döneminde de bu iletişimin kopmaması için 

çalışıldı ise de, bu çalışmalar tam başarıya ulaşamadı. 

Daha sonra derneklerimiz açıldı. Bu iletişimsizlik ve iş- 

birliği sorunu kendini göstermeye başladı. Derneklerimi- 

zın daha önceleri çalışan kuşakları ile genç kuşakları bir- 

birlerini tam anlamı ile tanıyamadılar. 

Yapılacak bu kongre, derneklerimizde çalışan genç 

kuşakların tüm yönleri ile kendilerini ortaya koyma- 

larını sağlayacak biçimde olursa, kendilerinden önceki 

kuşaklarla sağlıklı bir ilişkinin zemini kurulmuş ola- 

caktır. 

Bu ilişkinin sağlıklı biçimde ortaya konması ile 

genç arkadaşlarımızın çalışmalarını olduğu kadar önceki 

kuşakların çalışmalarını da güçlendirecektir. 

İletişimsizlik ve işbirliği sadece derneklerin tek tck 
yaşadıkları bir problem değil, aynı zamanda ülkedeki 

tüm demekler arasında da olan bir problemdir. 

Bu problemin üçüncü bir boyutu da anavatanla, ana- 

vatan dışında yaşayan Kafkasyalıların iletişimsizliği ve 

işbirliğinden yoksun oluşlarıdır. 

Bu temel problemin kongrede ağırlıkla işlenmesine 

karar verildi. Bu çerçevede hazırlanacak bir konferansla 

kamuoyunun bu konuya dikkatinin çekilmesine karar 

verildi. Zira gerek kuşaklar, gerekse dernekler ve anava- 

tanla ilişkilerde derinlemesine kurulacak ilişkiler yaşanı- 

lan problemlerin çözümünü kolaylaştırıcı bir etken ola- 

caktır. 

Yine bu konferansla sürgünde yaşamak zorunda ka- 

lan bir halkın yaşamak durumunda kaldığı problemlerin 

cle alınmasına karar verildi. Bu çerçeve, dil sorunu, 
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kültür sorunu genel başlıklarında konfrenaslar sunul- 

© masına karar verildi. Yine bu olumsuzlukların genç ku- 

şaklardaki etkileri de bu konferansların konularına dahil 

edilecektir. 

Yapılan toplantıda kongre tarihi 25-26 Mayıs 1991 

olarak kabul edildi. Belirtilen tarihlerin hafta sonu ol- 

ması nedeniyle katılımın fazla olacağı düşünülmüştür. 

- ORGANİZASYONUN BİÇİMİ 
Ankara derneğinde yapılan toplantıda Ankara'da bir 

organizasyon komitesi kurulmasına karar verildi. Bu 

karar doğrultusunda bir organizasyon heyeti oluşturuldu. 

Seçilen bu heyet kongreyi son şeklini vererek organize 

edecektir. Yine kongreye sunulacak konferans konularını 

seçebilecek yetkiye sahiptir. 

Organize heyeti bu organizasyonu başarıyla gerçek- 

leşlirmek için kendi arasında bir işbölümü yapmıştır. Bu 

çerçevede bütün organizasyondan sorumlu olmak ve bir 

takım idari problemleri daha kolay çözmek için bir genel 

müdür seçilmiştir. 
Kongre 25 Mayıs 1991 günü öğleden sonra açıla- 

caktır. Açılıştan sonra üç konferans konusu dinleyicilere 

sunulacak daha sonra dernek temsilcilerinin derneklerinde 

karşılaştıkları temel problemlerini sunacakları ikinci 

bölüm başlayacaktır. 

Daha sonra Ankara derneği sosyal faaliyetler grubu 

nun sağlayacağı bir organizasyonla akşam yemeği yene- 

cektir. Geceye ise henüz belirleyemediğimiz bir kültürel 

faaliyetle geniş katılım sağlanacaktır. 

26 Mayıs 1991 pazar günü de öğleden sonra baş- 

layacaktır. Program olarak birinci günkü program ola- 

caktır. Ancak konferans konuları ağırlıkla gençlik prob- 

lemlerinden oluşacaktır. Bu günün sonunda kültürel ci- 

kinlikten sonra sunulacak sonuç bildirisiyle konferans 

son bulacaktır. 

Organizasyon komitesi bu kongreye sunulan görüş- 

leri, konferans konularını ve sonuç bildirisini yazılı hale 

getirip bir kitapçık içinde bastıracaktir; Bu kitapçığın 

bastırılması için bütün derneklerin katkısı sağlanacaktır. 

Hazırlanan kitapçık ihtiyaçları oranında bülün derneklere 

ücretsiz olarak gönderilecektir. Bu kitapçığın anavatana 

ve gerekli basın, ajans ve kültürci kurumlara ulaşmasını 

.da organizasyon heyeti sağlayacaktır. 

Kongrede başka ülkelerden konuşmacıların katılma- 

sını, bu mümkün olmadığı takdirde bir bildiri ile katı- 

lınmasını sağlamak için gerekli girişimler de organizas- 

yon heyetince sağlanacaktır. 

ORGANİZASYON KOMİTESİ 
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KUZEY KAFKASYA KÜLTÜR DERNEĞİ 

Yönetim Kurulu 

Sayın Üyeleri, 

Hamburg, ÇERKES KÜLTÜR DERNEĞİ, 
13 Ocak 1991'de yaptığı olağanüstü genel 

kurul ile yeni yöneticilerini işbaşına getirmiş- 
tir. Bu toplantıda "Federasyona" girip-girme- 

me kararı, yönetim kurulunun yetkisine bi- 

rakılmıştır. 

Yönetime gelen ekibin, 1991 yılı çalışma 

planı önerisi, üyelerin onayını ve aktif deste- 

ğini almıştır. 

Tüm kardeş Çerkes Kültür Dernekleriyle 

dostluk ve eşitlik temelinde ilişkilerini sürdü- 

recek olan derneğimiz, bu momeniteki üze- 

rine düşen görevleri yerine getirebilecek dü- 

zeyde kadroya sahiptir. | 

Sizlerin de çalışmalarınızda başarılı olma- 

sını diler, hepinizi sevgiyle kucaklarız. 

Yönetim Kurulu 

Bşk. Naim TEMİZ 
Sek. Kırgız AJÖNBA 

Say. Ünsal AKDOĞAN 
Üye. İlhan ÖZDEMİR 
Üye. Süleyman KOCADAİ. 
Üye. Ali CEYLAN 
Üye. Cavit ALOĞLU 

Denetleme Kurulu 

- Cengiz COŞKUN 

İzzet HASANİ 

Betül KABIBHA 

© 

Hamburg ÇERKES KÜLTÜR DERNEĞİ 
Yönetim Kurulu Adına 

Başkan 

Naim TEMİZ 
11 Mart 1991 
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XXI. yüzyılın eşiğinde, gelişen teknolojiyle oluştu- 

rulan iletişim ağı dünyayı giderek küçültürken, dünya - 

dengelerindeki değişimleri izliyoruz. Değişilere dam- 

gasını vuran 'süper güç' temsilcisi ülkeler, 'yeni dünya 

düzenini' kendi çıkarları doğrultusunda oluşturma an- 

layışı içinde ve tabii ki diğer ülkeler de olayın uzağında 

değiller. 

İki "süper güç"ten söz edilir ve dünya dengelerini 

bu iki süper güç oluştururdu. SSCB ve ABD, 1990'lar- 

da SSCB başa oynamaktan geri adım atınca, dengeleri 

tayin edici güç olarak ABD ekonomik ve siyasi boşluk- 

ları doldurmak ve egemenliği tek elde toplamak yolun- 

da çabalarını yoğunlaştırdı. Ancak ABD'nin ekonomi- 

sinin pek iç açıcı olmadığı gelişemediği, aksine tıka- 

nıklıklar nedeniyle gerilemeler gösterdiği bir dönemde 

"yeni dünya düzeninde" egemenliğin dizginlerini elin- 

de tutması tabii ki kolay olmayacaktı. ABD için Körfez 

krizi ve savaş, ekonomisindeki tıkanmayı aşabilmek ve 

başa oynamaktan geri çekilen SSCB'nin yarattığı boş- 

luğu doldurabilmek, tek egemen güç olabilmek için 

“can simidi" idi. Ekonomisindeki tıkanmayı aşabilmek 

için askeri harcamaları arttırmak ABD'nin her zaman 

kullandığı yöntemdi. "Savaş olasılığı, ekonomik dur- 

gunluk sorununun nasıl daha önceki dönemlerde 

çözümlendiğini anımsamak isteyenlere bu olanağı 

sağlıyor. Askeri harcamaların artması fabrikaları ha- 

rekete geçirir ve işsizliği azaltır. 1930'larda yaşayan 

Büyük Depresyondan çıkartılan en önemli ders budur. 

Bu ders o kadar iyi öğrenilmiştir ki Truman'dan beri 

bütün başkanlar, ekonomide durgunluk belirtileri or- 

taya çıkınca çareyi askeri harcamaları arttırmakta bul- 

muşlardır. Askeri-endüstriyel çıkar ortaklığına karşı 

olduğunu belirten, Başkan Eisenhover bile üç kez 

ekonomik durgunluk tehlikesiyle yüzyüze gelmiş ve 

her defasında askeri harcamaları yükseltmek zorunda 

kalmıştır."(İ) Aynı zamanda ABD dünya efendilğini 

  

Yaşar GÜVEN (Galemko) 
  

yapacaksa ekonominin belirleyici gücü olan petrolü de 

kontrolü altında tutmalıydı. "... Kuveyt, petrol yerine 

sadece hurma ya da muz üreten bir ülke olsaydı, ABD 

herhalde bu ufacık ülkeyi kurtarmak için yarım mil- 

yonluk. orduyu bölgeye yığmazdı..."©) 70 çocuklu, 40 

karılı Kuveyt Şeyhine iktidarını iade etmek için yapıl- 

madı bu savaş, ama savaşın bir nedeni Kuveyt'in 

İngiltere ve ABD'deki 100 milyon doları bulduğu yazı- 

lan yatırımları olabilir. 

Değişen dünyada Körföz krizi sürpriz değildi, 

Amerikalı “ayı" lakaplı generalin yıllar önce Körfez'de 

savaşı düşünmesi, planlar yapması ve planlarını 

yürürlüğe koyması da kehanet değildi. İran'a karşı 

Saddam'lı Irak'ı denge unsuru olarak ileri süren ve 

büyük ölçüde silahlandıranlar Irak'a öyle bir askeri 

çark kazandırdılar ki, Kuveyt'in işgal edileceği ortam 

kendiliğinden hazırlanmıştı. Sekiz yıl boyunca savaş- 

mış, en büyük gelir kaynağı olan petrolün satış fiyatı 

sınırlandırılmış, ekonomisi zorda bir Irak vardı sah- 

nede. SSCB eski Dışişleri Bakanı Şevardnadze "Mos- 

.kova Haberleri" dergisinde yayınlanan demecinde, 

ABD Dışişleri Bakanı Baker'la yaptıkları görüşmede, 

Baker'ın kendisine Irak'ın Kuveyt'i işgal edeceği ola- 

sılığından söz ettiğinde "bunu kesinlikle olabilir gör- 

mediğini" anlatıyor.“) II. Dünya Savaşı sonrası dün- 

yanın jandarmalığına soyunan ABD, Kore, Vietnam, 

Lübnan, Grenada, Libya ve Panama'dan sonra Orta- 

doğu "can simidine" sanılıyordu. Can simidini kendi- 

sine uzatan ve sarılması için ısrar eden(!) ise Sad- 

dam'dı. "Saddam'ın yapılan barış önerisini kabul ede- 

ceğini ve elinden kurtulacağını düşünerek uykuları 

kaçan Bush, şimdi keyifle viskisini yudumlarken kendi 

kendine söyleniyordur; 'İnsanın Saddam gibi düşman- 

ları olduktan sonra, dosta ne ihtiyacı var."(i) 

"Hiçbir şey zaferin yerini tutamaz" demişti, Gene- 

ral MacArthur, bunu bir kez daha ABD adına Bush 
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doğruladı. ABD zaferini kazandı ve artık "en büyük'tü. 

£& K 

Dünyada önemsenecek olgulardan biri de şüphe- 

siz AT. Avrupa'nın "siyasi birliğini" de kapsayan, "Av- 
EM , rupa vatandaşlığı", "ortak dış politika", “parasal birlik" 

vb. hedefleriyle AT, egemen güç olarak dünya denge- 

lerinde tabii ki belirleyici rol oynayacaktır. Ancak 1991 

yılı başlarında yapılan toplantılarda "siyasi birlik" için 

hedeflenen 20 yıldır, kısa olmayan bir süreç. Bir diğer 

gerçek, Körfez savaşı sonrası At içinden çıkan çatlak 

seslerdir. AT komisyonu başkanı Jacgues Delors... "Av- : 

rupalıların ABD'ne karşı Körfez savaşı sonuçları yü- 

zünden direnememesi halinde 'birlik sınavından baş- 

ları öne eğik çıkacaklarını" söylüyor. Delors, Körfez 

savaşı sonrası ticari ve ekonomik güçler dengesinin 

ABD lehine bozulduğunu da belirtmeyi ihmal etmedi... 

“ABD Başkanı George Bush'un, eskiye oranla çok daha 

yüksek sesle konuşacağı', AT Komisyonu'nun... görev- 

lisi Hugo Peamen tarafından açıkça belirtildi."©) Avru- 

pa'nın ABD'siz yaşayacağı günlerin yakın olmadığı 

anlaşılıyor. 

Dönem aynı zamanda, bir yandan ekonomisini 

raya sokmaya çalışan Birleşmiş Almanya'nın, diğer 

yandan yaptığı atılımlarla dikkati çeken Japonya'nın 

dünya dengelerinde söz sahibi olarak ortaya çıktığı ve 

ABD-Japonya, SSCB-Almanya ittifakı senaryolarının 

konuşulmaya başlandığı dönemdi. 

Kk X 

"Duvarımızı geri isteriz!" 

Ekonomik sıkıntılar, siyasi belirsizlikler sonucu 

Doğu'dan Batı'ya dikkate değer göç dalgaları 

başlayınca, Berlin'deki Deutsche Bank yöneticilerin- 

den birinin böyle dediği yazılır. Doğu Avrupa'dan 

daha Batı'ya göç, birçok Avrupa ülkesinin ciddi ön- 

lemler almasına yol açtı. İnsanlar "yeni dünya düze- 

nini" geleceğini daha umutlu gördükleri ülkelerde 

karşılamak istiyorlar. “1980'li yıllarda Doğu Avru- 

pa'nın komünist ülkeleriden Batı'ya göçen insanların 

sayısı yılda 100.000 dolayındaydı. Bu sayı 1989'da 1 

milyonu aştı. Sovyet Göçmen Bürosu yetkililerine göre 

1988 ve 89'da 350.000 kişi Sovyetler Birliği'ni terk etti. 

Moskova'daki diplomatik kaynaklar ise 1990 yılında 

600.000 kişinin Sovyetler Birliği'nden ayrıldığını öne 

sürüyor..."€©) SSCB'nde yayınlanan 'Komsomolskaya 

Pravda' gazetesinden göz etmek isteyenlere uyarı; . 

"Başlangıçta sadece Batı'da olmaktan mutluluk duya- 

caksınız. Herhangi bir iş bile, hoşunuza giden şeyleri 

alabilmeniz için tatlı gelecek size. Sonra özel mülkiyet 

sahibi olmanın tatlı duygusuna kapılacaksınız. Âzıcık 

daha çalıştım mı, tamam diyeceksiniz. Zengin olma 

hayalleri ile dolacaksınız... Yani Batı'nın emekçi ordu- 

sunda bambaşka biri olacaksınız... Sizinle aynı işi ya- 

pan yerli halkın sizden ne kadar çok para kazandığını 

birden hayretle ve acıyla farkedeceksiniz... Piyasa eko- 

nomisinden Afrika, Asya ve tüm Doğu Avrupa'dan ge- 

len işçilerin sizin boşluğunuzu hiçbir zaman işverene 

hissettirmeyeceklerini sakın unutmayın. Bunun için 

öyle ikide bir insancıl ilişkiler veya sosyal adalet filan 

" diyerek bağırıp çağırmayın..."(7) 

Kk K K 

SSCB, Afganistan batağından devrimi ihraç ede- 

meden(!) kurtulmaya çalışırken, Varşova Paktı ülke- 

lerindeki çalkantıları, artık kendi birliği içinde Cumhu- 

riyetlerdeki hareketler nedeniyle ensesinde hissetmeye 

başlamıştı. Tabii ekonomik anlamda "yeniden yapılan- 

ma" ile senelerce tartışma konusu olan siyasi yapısı da 

netleşmeye başlıyordu. Kısa dönemde ise ekonomik 

tıkanıklıkları aşabilmek, verilen kararlarla ancak dış 

yardım istemekle olabilirdi. Dış yardımın önceliği gıda 

yardımı idi tabii ki. Yardım istendi ve Çeçen-Inguş 

Özerk Cumhuriyeti kadın milletvekili Sarhi Umalato- 

va 'Halk. Temsilcileri Kongresi toplantısında Gor- 

baçov'u şöyle eleştirdi: ... Ülkeyi alt-üst ettikten ve halkı 

böldükten sonra iki avucunu açarak dünyadan yarıdm 

istiyor... Belki siz bu tür bağışları istersiniz ama, ben 

kendimi ağır biçimde ihanete uğramış hissediyo- 

rum..."8 Ekonomik sıkıntılara cumhuriyetlerdeki mil- 

liyetçi akımlar da eklenince SSCB kendi kabuğuna 

çekilmek zorunda kaldı. Buna karşın yine de "Körfez 

Krizini yakından izliyorum" mesajını, Ortadoğu'ya en 

yakın bölgesi Kafkasya'ya, Türkiye sınırına yığınak 

yaparak vermeye çalıştı.9) Savaş öncesi ve savaşın 

çeşitli aşamalarında da barış girişimleri ve cılız da olsa 

çıkışları ile kendilerinin unutulduğu bir Ortadoğu ola- 

miayacağını hissettirmeye çalıştılar. 

Geçmişte Doğu Bloku ülkelerindeki en küçük ha- 

rekete duyarlılıkla eğilen Batı, Polonya örneğinde ol- 

duğu gibi blokta oluşan çatlağı büyütmek için her 

çabayı göstermişti. Şimdilerde ise daha temkinli dav- 

ranmaya başladıkları, deyim yerindeyse her olaya 

balıklama atlmamadıkları açıktır. Bir yandan Gor- 

baçov yönetimindeki SSCB ile ABD arasında Batı le- 

hine yeni dengeler oluşmakta, diğer yandan da artık 

bir değil, birkaç Doğu Bloku ülkesi ve SSCB'nin 15 

Cumhuriyeti söz konusu olduğundan, yeni ekonomik 

yükümlülüklerin geniş zaman dilimine yayılması ge- 
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rektiğini düşünmekteler. Almanya'nın birleşme süre- 

cinde yaşadıkları ve yaşayacakları olayın boyutunu 

daha somut ortaya koyuyor. Kaldı ki artık bir başka 

blok ve süper güç söz konusu değildi ve SSCB giderek 

uysallaşıyordu. "Batı Sovyetler'den elde edeceğini so- 

mut olarak elde etti. Almanya'nın birleştirilmesi, Birle- 

şik Almanya'nın NATO üyesi olarak kalması, Doğu 

Avrupa'da sömürgeciliğin sona erdirilmesi ve nihayet 

Ivak'a karşı askeri güç kullanmak için destek sağlan- 

ması... Batı'ya göre Sovyetlerdeki değişiklikler o kadar 

büyük ki; Sovyet yönetiminin perestroikadan önceki 

günlere dönmesi çok zor."(199 Cumhnuriyetleri yöneten 

bürokrat burjuvalar ise artık kendi milli burjuvazile- 

rine dayanıp, Cumhuriyet sınırları içindeki insanların 

SSCB için değil, kendi Cumhuriyetleri için artı-değer 

oluşturmasını istemekteler. Ne ki onlar da ekonomik 

anlamda hazır değiller ve giderek Batı'nın kendilerine 

bu anlamda desteğinin kısa vadede yol-yöntem öner- 

melerle, Birliğin Cumhuriyetlere yaptığı baskıları 

kınamalarla vs. sınırlı kalacağını görmektedirler." An- 

cak Kızılordu'nun Doğu Avrupa'dan çekilmesine yol 

açan uluslararası bir anlaşma veya dünya*kamuoyu- 

nun baskısı sonucu Sovyet askerlerinin Gürcistan' dan 

da çekilebileceğini vurgulayan Gomsakhurdia çGür- 

cistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı), 'Batı'dan siyasi 

ve ekonomikyardım almadan bağımsızlığımızı kazan- 

mak çok zor. Ancakşimdi bize yardım edebilecek ülke- 

ler Gorbaçov'dan çekiniyorlar. Bu ülkeler Gorbaçov'la 

ilişkilerini bozmak istemiyorlar!"(10) 

Cumhuriyetler genelindeki hareketlerin burjuva 

ulusalcılığını aşamadığını ve bunun uzantısı olarak da 

milliyetçilikten, şovenizmden taviz vermeden geliş- 

meye devam ettiğini izliyoruz. Tarihin doğrulaya gel- 

diği gibi egemenler, artı-değer yaratıcılarının özgürce 

gelişmesini şovenizmi ve ulusal düşmanlıkları kışkır- 

tarak, kızıştırarak engellemektedir. Cumhuriyetler 

kendi sınırları içindeki ulusal azınlıklara özgürce baskı 

yapmak isterken, kendilerine Birlik adına da olsa baskı 

yapılmasını istememekte ve giderek olayın boyutları 

"büyük balık küçük balığı yutar'a doğru yol almak- 

tadır. 

Gürcistan bir yandan bağımsızlık ilan edip birlik- 

ten ayrılmak isterken diğer yandan Abhazya ve 

Güney Osetya'da kendi birliğini korumak(!) için bas- 

kılara girişip katliam yapabilmekte, Moldavya aynı 

şekilde Gagavuzlar'a baskı yapmaktadır. Azerbaycan- 

Ermenistan dalaşması da diğer örnek. Gerçek anlam- 

da çifte standard. Tabii bütün bunlar gerçek hedef ol- 

ması gereken "demokrasi" hedefinin ulusalcılıkla ola- 

bildiğince geciktirilmesine yöneliktir. Kültürde ulusal 

özerkliğe sahiplenip orada sınır koyan diğer bir burju- 

va ulusalcılığı gibi bu anlayış da burjuvazinin çıkar- 

larını hedef almıştır, ulusun veya ulusal azınlığın değil. 

“Gerçek demokraside ise herhangi bir ulusa, ya da dile 

ayrıcalık yoktur, ulusal azınlığa karşı en ufak ölçüde 

baskıya ya da haksızlığa yer yoktur." 

Batı'nın Cumhuriyetlerdeki olaylara tepkisi de 

çifte standard örneğidir. Gürcistan'da Kızılordu'nun 

her hareketi izlenip en küçük şiddet olayında Birlik 

Batı tarafindan kınanırken, Abhazya ve Güney Oset- 

ya'da ölümlere varan olaylara Batı ses çıkarma- 

maktadır. Kısa vadede bu olayların Birlikten kopma 

talebi taşımadığı bellidir. 

Özelde Gürcistan; Abhazya ve Güney Osetya 

nedeniyle Kuzey Kafkasyalıların (Çerkeslerin) yakın 

takibindedir. Millici burjuva-bürokrat Gürcistan Cum- 

huriyeti yöneticilerinin özellikle kışkırttığı olayları, an- 

cak Gürcü ve Çerkes halklarının demokrasi temelinde 

dayanışması durdurabilir, Kızılordu değil. Kuzey Kaf- 

kasyalıların Balkar, Inguş, Karaçay unsurları konu- 

sunda net düşünmeleri, halkların eşitliği temelinde ol- 

madıkça da gelecekte burjuva ulusalcılığı tuzağı 

işleyebilir. 

Doğu Avrupa ve özelde SSCB'ndeki son deği- 

şimler sonrası Sosyalizmin çöktüğünden, öldüğünden 

dem vurulmaya başlandı. Sosyal adaletten, demokra- 

tikleşmeden, hukukun üstünlüğünden, eşitlikten, 

emekten, sınıflardan... söz edildikçe sosyalizm süre- 

“cektir. 

Dünyada barış ve demokrasi umuduyla... 
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Sile ii

 Yismeyli Özdemir 

1864 Büyük sürgünü sonucu dünyanın dört köşesine dağıtılan, 
masal, destan ve güzellikler ülkesi Kaldağı'nın Servi Boylu, güzel 
insanları, yabancı gökler altında, yabancı iklimlerde yaşam savaşı 
verdiler. Sığındıkları toprakların insanlarına uyum sağlamak için 
özveride bulundular. Bu insanları sevdiler, bu toprakları da sevdil- 
er, öyle ki, bu topraklar uğruna, kanlarını akıtacak, canlarını vere- 
cek kadar... 

Derken aylar geçti, yıllar geçti... Aradan yüzyıldan fazla bir 
zaman geçti. Bu giden yıllar bu güzel insanların özgün kültürlerinin 
bir bölümünü, dillerini ve daha başka birçok değer verdikleri şeyi 
de götürdü. Yaşamak ve uyum göstermek savaşı içinde geçen bu. 
sürede ulusal kültürlerini geliştirerek, dillerini koruyarak özgün 
yapıtlar vermeleri olanaksızdı. Böyle bir şey de beklenemezdi, bu 
çetin koşullar altında... Bu umarsız topluma umut ışığı olacak, yol 
gösterecek sanat adamları da yetişemedi. Yazarlar, ozanlar, sa- 
natçılar, toplumların meş'aleleridir, toplumların umut ışığıdır. Bu sa- 
natçıların ürettiği yapıtlar, toplumların besin kaynağıdır. Ülkeler ve 
uluslar yetiştirdikleri sanatçıları ile uluslararası düzeyde saygınlık 
ve etkinlik kazanırlar. Yaşadığımız yüzyılın ilk yarısında saldırıya 
uğrayan Finlandiya'yı Fin Ordusu kadar da ünlü besteci Jan Sibeli- 
us'un İsmi korumuştur. Dünya kamuoyu "Jan Sibelius'un ülkesi 
saldırıya uğradı" diye ayağa kalkmıştır. Dünya basınına bu man- 
şetleri attırmak bir sanatçı için ulaşılacak en büyük ulusal onurdur 
bence... 

Kimi ülkeler ve uluslar yetiştirdikleri ünlü ozanlar ve sanat- 
çıları ile anılır olmuşlardır. Bu sanatçılarla ülkeleri bütünleşmişlerdir. 
Bu ülkeler sanatçıları ile tanınır olmuştur. "Homeros'un Yunanistan'ı, 
Dante'nin İtalya'yı, Shakespeare'in İngiltere'yi, Ömer Hayyam'ın 
İran'ı, Calderon ya da Cervantes'in İspanya'yı, Rustaveli'nin Gür- 
cistan'ı” çağrıştırdığı gibi, bugüne dek Çerkes ulusunun adını ev- 
rene duyuracak sanatçılar çıkmamıştır, ama çıkacağına inancım 
vardır. 

Anavatan dışında ölüm-kalım savaşı veren toplumumuzun içi 
sızlayan duyarlı ve yetenekli çocukları artık bu yüzyıllık sessizliği 
bozmaya, bu kalın ve koyu perdeyi yırımaya başlamışlardır. Bugün 
az da olsa, Çerkes toplumunun içerisinden kendi ulusal dokusunu 
kullanarak ulusal sorunlarını, zevklerini motiflerini işleyen ressam- 
lar, yazarlar, ozanlar çıkmaya başlamıştır. Dostum Yenemigue M. 
işte bu az umut ışıklarından biridir toplulumuz için. 

Okuyucu Yenemigue'yi Çeraşe Tembot'un "Tek Atlı" çevirisi 
ile tanıdı ilk kez. Tek Allı anavatan ebediyatından Türkçeye çevri- 
len ilk yapıt oluyordu. Yenemigue'nin dilinden okuduk bu değerli 
yapıtı. Ben Mevlüt'ün gün ışığına çıkarmadığı o doyum olmaz 
güzellikteki şiirlerinin varlığını yıllardır biliyordum. Kafdağı yayına 
başladığında bu şiirlerin yayınlanacağını da umuyordum. Ama Mev- 
lüt düz yazıları, öyküleri ve denemeleri ile çıktı karşımıza. Çeviri 
dalında olduğu gibi, deneme dalında da ilk oluyordu sürgün ede- 

biyatımızın yaşamında... 
Dostum Yenemigue ozandır aslında, hem de coşku dolu, renk 

dolu, sevgi dolu bir ozandır. O kapkara sevecen gözleri bile 
bakışları ile şiir okur gibidir her zaman... Yenemigue Çerkes ede- 
biyatını çok iyi bilmektedir, hele ulusal destanlarımızı yutmuştur. De- 
neme ve şiirlerinde de destanlar gibi dolu, destanlar gibi coşku- 
ludur. Bir oratorya metni olarak kaleme aldığı "Nartlara Saygı" adlı 

ii 

Poem'inin kimi bölümleri Kaldağı'nın 43-46 sayısında okuyucuya su- 
.nulmuştur. 

Mevlüt insanlık kadar eski olan Nart Destanlarının yaşını dile 
getiren ünlü destan kahramanı Sosrikua'nın sözlerini kendi duygu- 
ları ve coşkusu ile birleştirerek çağımıza taşıyor ve haykırıyor: 

Ve henüz balçık halindeyken dünya, 
Gördüm Şecem'in özgür akışını. 
Biz yok eimiştik, hangi tanrı diriltti, 
Şu gözlerini tutan yedi başlı devleri?.. 
Aydınlatmıştı usumuz ve elimizle karanlık, 

Gizem değildi yaşam, büyü ise hiç... 
Nart Destanlarının her kahramanı Yenemigue'nin dilinden ça- 

ğımiza yönelik anlamda ve şiirsellikte konuşmaya başlamıştır. Ve 
binlerce yıllık kahramanlar çağdaş sanatımızda yaşamaya baş- 
lamışlardır. Yüreği sevgi dolu, yüreği Nartlar kadar büyük oza- 
nımız, Bereki-Bolluk tanrısı Thağalec'i çağımıza taşıyarak günümüz 
çerkeslerine seslenmesini sağlamaktır. Çerkes halkının müjdecisi 
olmaktadır bu dizelerde, binlerce yıllık derinlikten gelerek. 

Boy verir benimle başak 
Benimle olgunlaşır. 
Ormanlar benimle büyür, 
Evran güzelleşir. 

Yenemigue halkına seslenirken, sesi bir çocuk sesi kadar taze 
. ve coşku doludur. İnsanlık kadar eski olan Nartları anlatırken, kör- 

pe, şirin, renk dolu çocuk dünyasını da bu destekların içine uyumlu 
bir biçimde yerleştirmesini bilir. O, sanatçı eşi Bidanıgue M.nin 
açtığı çerkes el sanatları sergisinde flüt çalan oğlu Nart Badın'ın 
duygularını bile şiire dökebilecek şekilde çocuk düriyasını işleye- 
bilmektedir... Nasıl mı? Oratoryo'nun şu bölümüne kulak verelim: 

Mavilere uçur beni kırlangıç, 
Yerle göğün birleştiği maviye. 
Hep özlemle yaşayamam kırlangıç, 
Baharı kanatlarına tak getir, 

Yuvan hazır saçaklar altında, 
Red türkülerinde beni uyandır. 
Sevdalıyım baharın coşkusuna, 
Bahar da biraz çocukcadır. 
Ay dolanır tepemizde kırlangıç, 
Hüzünlenirim Ay'ı gördükçe, 
Sen hiç özlem giderdin mi kırlangıç?.. 
Bakarak Ay'ın ondördüne?... 

Ozan bu bölümde sembolist bir yaklaşımla Çerkes ieplumunun 
gelecek özlemini, adeta bir ressam gibi çizmektedir. Kullandığı 
renkler umut vericidir, coşkunluk vericidir. 

Evet, Yenemigue'nin "Nartlara Saygı"sı böyle bir yazının bo- 
yutlarında yeterince işlenemez, bu destansal yapıtın değerlendiril- 
mesini, yorumunu okura bırakmak gerek elbette. Ancak bir hususa 
değinmeden geçemeyeceğim. Fransız şiirinin temel taşlarından 
olan Klasik ozan Malherbe için çağdaşları, Fransız dilini düzene s0- 
kan, bu büyük sanatçı için "Enfik Malherbe Vint-Nihayet Malherbe 
geldi" diyerek sevinmişlerdi. Yüzyıllık uyuşukluğu, tembelliği üstün- 
den atmaya çalışan toplumumuza ışık tulacak olan Göçmen Ede- 
biyatımızın ilk müjdecilerinden olan ozanımızı kutluyorum ve "Niha- 

yet Yenemigue geldi" diyorum. 
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Kurtuluş Savaşında Çerkesler denildiği zaman Çer- 

kes kökenli olsun-olmasın Cumhuriyet çocuklarının he- 
men aklına ÇERKES ETHEM ve AHMET ANZAVUR gelir. 
Ve her ikisini "HAİN" olarak hatırlarlar. Üstelik, Kurtuluş 
Savaşı'na katılan Çerkesler sadece bu iki kişiymiş gibi 
farzedilerek, diğer emektarların hiçbirisinden bahsedil- 
mez. Zira, okul kitapları hep öyle yamış ve öyle oku- 

muşlardır. 

Oysa, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında 
çalışan ve emekli olmak üzere toplam 100'den fazla Çer- 
kes kökenli paşanın varlığı, rahmetli Mehmet FETGEREY 
ŞÖENÜ'nun TBMM'ne sunularında ve HASAN AMCA'nın 
kitaplarında açıkça yer almaktadır. Bu sayıda paşa ye- 
tiştiren bir toplumun çok daha fazla daha alt rütbede 
subay ve yönetici yetiştirmiş olması ve bunların da elini 

kolunu bağlayıp İstanbul'da oturarak ANADOLU MÜ- 
CADELESİNE sırt çevirmeyeceği son derece normal bir 
şeydir. Bu düşünceyle, ulusal mücadeleye katılan Çer- 

keslerden ancak bir kısmını tanıtmak ve hatırlatmak 
amacıyla bu yazıyı kaleme almış bulunuyoruz. 

H. Rauf ORBAY, Kazım ÖZALP ve Bekir Sami GÜN- 
SAV'ın Bandırma'ya kadar giderek özellikle teşkilatlan- 
ma ve Yunanlılara karşı tavır almak maksadıyla göreve 

çağırdıkları ve SALİHLİ-GEDİZ cephesinde kısa sürede 
  

A,K.K.K.D. 125. Yil Anma Toplantılarında sunulan bildiri, 
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“ — Muhittin ÜNAL (AGSAÇE) ——— 

binlerce kişiden oluşan KUVA-İ SAYYARE'yi kuran, Yu- 
nan ileri harekatını durdurarak Ankara Hükümeti'ne 
teşkilatlanma için tam 19 ay zaman kazandıran, ANZA- 
VUR AYAKLANMALARI, BOLU-DÜZCE-HENDEK-ADA- 
PAZARİI-GEYVE-YOZGAT isyanlarını en kritik zama- 
nında bastırdığı için Ankara'da TBMM tarafından milli 
kahraman ilan edilen, Mustafa Kemal Paşa ve diğer ze- * 

vata en küçük bir saygısızlığı görülmemişken ALİ FUAT 
PAŞA'nın Moskova'ya gönderilmesiyle birlikte bir anda, 
kaderi değişen, kardeşleri TEYFİK ve REŞİT'in yanlış 
adımlarına ilaveten Meclisteki Mustafa Kemal aleyhtarı 
mebus ekseriyetinin ve Bati Cephesi Komutanı İsmet 
Paşa'nın tavırları sonucu emrindeki birlikleri serbest 
bırakarak, bir meçhule gitmek zorunda kalan ÇERKES - 
ETHEM'in üzerinde durmayacağız. Çünkü; hem sütun- 
larımız çok sınırlı ve hem de son yılların aktüel bir araş- 
tirma konusu olan ETHEM BEY hakkında birçok eser 
yayınlanmış, filmlere konu edilmiş durumdadır. (Ne yazık 
ki, bu filmlerden biri yayınlanmadan TRT tarafından 
yakılmıştır.) Yıllar yılı tek yanlı yayınlara konu olan 
ETHEM BEY hadisesi, artık kamuoyunun önündedir. Ta- 
ralsız araştırmacı ve araştırma kurumları sayesinde 
yakın gelecekte gerçekleri öğrenebileceğimizden ümit- 
liyiz. 

Burada Ethem Bey ile ilgili olarak bir hususa açıklık 
getirmekle yetineceğiz. Tarih kitapları ve birçok kaynak- 
da, isyan eden Ethem Bey'in Yunan tarafına geçtikten 
sonra onlarla işbirliği yapıp, Türk askerlerine taarruz 

lunmaktadır. Oysa Ethem Bey doğrudan doğruya Yu- 
nanlılar tarafına geçmemiştir. 25-30 kadar sadık adam- 
larıyla Susurluk tarafına itmiş ve bir süre dağlarda 
barınmışsa da rahatsızlığı nedeniyle ESKİ MANYAS 
köyünde Postacı İbrahim Efendi'nin evine sığınmıştır. 
Çetin kış şartlarında giderek daralan Yunan birliklerinin 
arama çemberi karşısında çaresiz Yunanlılarla "Geçiş 
Protokolu imzalayarak, SÖGE köyü yakınlarındaki CAN- 
BAZIN DEĞİRMENİ'nde 1921 yılı Şubat ayının son 
günlerinde teslim olmuştur. Eski Manyas köyünde bu 
olayın canlı tanıkları halen hayattadırlar. Naim Hakan, 

Bahriye Özen, Yakup Başaran, Özdemir Baykal ve Ah- 
met Ançok bunlardan sadece bir kaçıdır. o 

Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonraki 
günlerde ülke ekonomik çöküntü içerisinddir. Eşkiyalık, 
siyasi ve etnik çekişmeler ve çatışmalar giderek artmak- 
tadır. İşgal kuvvetleri İstanbul Hükümeti'ni baskı altında 
bulundurmakta ve aydın insanlar bir bir tutuklanmak- 
tadır. İşte böyle bir ortamda Kuzey Kafkas göçmen- 
lerinin üyesi bulundukları ÇERKES TEAVÜN CEMİYETİ 
ve ŞİMALİ KAFKAS CEMİYETİ yetkililerinin çağrısı ile 24 
Şubat 1919 tarihinde yapılan toplantıya 108 paşa ve üst 
düzey yönetici katılmıştır. 

Çerkeslerin TUĞA ailesinden olan Mareşal Deli Fuat 
Paşa'nın başkanlığını yaptığı bu toplantıda Kafkas göç- 
menlerinin nasıl hareket etmesi gerektiği tartışılmış ve 
sonunda Padişahın desteklenmesine karar verilmiştir. 
Verilen karar TUĞA Deli Fuat Paşa başkanlığında, Mare- 
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şal BERGEZ Mehmet Zeki Paşa, ABUK Ahmet Paşa, KA- 
ZAK Süleyman Paşa ve KARZEG Süleyman Paşa'dan 
oluşan 5 kişilik heyet tarafından Padişah VAHDETTİN'e 
iletilmiştir. 

Kafkas göçmenlerinin yapmış oldukları bu toplan- 
tidan hemen sonra adi geçen dernekler İngilizler tara- 
fından basılmış ve dernek mensuplarından; 

— Dernek Başkanı, eski ittihatçı ve jöntürk, Milli 
ajansı kurucusu ve sahibi ŞAPLI HÜSEYİN TOSUN, 

— Dernek yöneticisi, eski ittihatçı emekli Kurmay 
Albay, Balıkesir Milletvekili oOŞAPLI ailesinden HÜSE- 
YİN KADRİ, 

— Eski Edirne Valisi, ittihatçı, BAJ ailesinden ZEK- 

ERİYA ZİHNİ, | 
— Eski Vali, İçişleri Bakanı, eski ittihatçı HATKO ai. 

lesinden İsmail CANBULAT, 
— İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucusu HANA- 

KO ailesinden Doktor MEHMET REŞİT Beyleri tutuk- 
layıp, Kafkas kökenli birçok yurtseverle birlikte MALTA 
adasına sürülmüşlerdir. 

Kafkasyalıların toplantı yaptığı tarihlerde Padişah 
yönetiminin herhangi bir alternatifi henüz olmamakla be- 
raber, Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Kazım Kara- 

bekir Paşa ve H. Rauf Orbay Anadolu'ya geçip ulusal bir 
mücadeleyi başlatma hususunda karar birliğine varmış- 
lardır. Aralarındaki anlaşmaya göre Kazım Paşa 15. Ko- 
lordunun, Ali Fuat Paşa ise 20. Kolordunun başında bulu- 
nacaklar, H. Rauf Bey ise bütün Batı Anadolu'yu do- 
laşacak ve milli mücadele için ilk örgütlenmeleri baş- 
latacak daha sonra da HAVZA'da tekrar biraraya gele- 
ceklerdir. 

Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkarken iki önemli 
şeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi "Askeri 
destek" olup, bunu Ali Fuat Paşa ve Kazım Karabekir 

Paşa sağlayacaktır. İkinci destek ise "SİYASİ ve İDARİ" 
destekdir. İşte bunu da H. Rauf Bey. sağlamaktadır. Zira, 

-o tarihte Hamidiye Kahramanı ve eski Bahriye Nazırı ola- 
rak gerek Çerkesler ve gerekse tüm ülkede H. Raul, 
Mustafa Kemal'den daha çok tanınmaktadır. Bu husus, 
Erzurum Kongresi'nde açık olarak görülecektir. 

Abazaların ÇİNÇE ailesinden Mehmet Muzaffer 

Paşa'nın oğlu ve son görevi Bahriye Nazarlığı olan 
Hüseyin Rauf ORBAY, Mustafa Kemal Paşa'yı yolcu et- 
tikten sonra, İstanbul'daki güvenilir hemşerileriyle bir bir 
görüşerek amaçlarını onlara anlatmış ve Anadolu mü- 
cadelesine katılmaya çağırmıştır. KUNDUK Bekir Sami 
Bey, ZARAHO Albay Bekir Sami Bey, YENİBAHÇELİ Ah- 
met Şükrü (Oğuz), KUŞÇUBAŞI Eşref Sencer, MEKER 
Aziz Bey, METCUNATIKO İzzet (Yusuf İzzet Paşa) 
KARZEG Salih Paşa, Mareşal TUĞA Fuat Paşa öngö- 
rüşmeyi yaptığı Kafkas kökenli insanlardan bazılarıdır. 

Bu görüşmeler sırasında Teşkilat-ı Mahsusa'nın son 
başkanı KUŞCUBAŞI Eşref Sencer Bey, Enver Paşa'nın 
talimatı gereği daha önce Salihli'deki çiftliğinin mahze- 
nind depolanan silah, cephane ve paraların; örgütlen- 
mede kullanılmasını Rauf Beye önermiş ve kardeşi Ah- 
met KUŞÇUBAŞI'na verilmek üzere bir de mektup ver- 
miştir. 
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Son kabinenin Deniz İşleri Bakanı ve İttihatçı olması 
nedeniyle İngilizler tarafından izlenmekte olan Rauf Bey 
Istanbul'daki temaslarını tamamladığı sırada Mustafa Ke- 
mal Paşa'nın da salimen SAMSUN'a ulaştığı haberini 
alınca (8 Mayıs 1919 tarihinde askerlik mesleğinden (De- 
niz Albay) istila etmiştir.) 22 Mayıs 1919 tarihinde: 

— Eski Mutasarrıf, milletvekili abaza İbrahim Sü- 
reyya YİĞİT, 

— Deniz Binbaşısı ve eniştesi Şapsığ AZİZ Bey, 

— Dağıştan kökenli Yüzbaşı Osman Nuri TUFAN, 
yanında olduğu halde kıyalet değişiirerek BANDIRMA'ya 
hareket etmiştir. 

Bandırma'da Emreköyden Ali Bey ve oğlu emekli 
Binbaşı Reşit Beylerle görüşerek, daha önceden tanıdığı 
ve başarılı bir gerilla savaşçısı olan Ethem Bey'e izin ala- 
rak, SALİHLİ'ye KUŞÇUBAŞI Çiftliğine geçmiştir. Bura- 
da, gizlenmiş olan silah, cephane ve paraları Kuşçu-başı 
Ahmet, eniştesi Binbaşı âziz ve Ethem Beylere teslim et- 

tikten sonra Afyon üzerinden Ankara'ya arkadaşlarıyla 

birlikte hareket etmiştir. 
Rauf Bey ve arkadaşlarının Salihli'den ayrıldıkları 

günlerde merkezi BURSA yöresindeki 56. Tümen Komu- 
© tanlığına, Çerkeslerin VUBIH KÖKENLİ ZARAHO ailesin- 

den ve Bandırma'nın Haydar köyünden Hasan beyin 

oğılu Kurmay Albay BEKİR SAMİ Bey, 17. Kolordu Ko- 
mutanlığına da Kafkas savaşlarının başarılı komutanı ve 
Çerkes tarihcilerinden MET CUNATIKO Y. İZZET Paşa 
kendi isteklerine binaen atanmışlardır.- 

Çerkes kökenli insanların yoğun bulunduğu Marmara 
Bölgesi'ne komutan olarak Yusuf İZZET Paşa ve Bekir 

SAMİ Beylerin atanmış olmasının olumlu eikisi yanında 
gerilla savaşlarındaki maharetini kısa sürede ispatlayan 
ETHEM Bey'in çağrılarına uyarak, yurdun her tarafından 
Kafkas kökenli komutan ve gönüllüler bu bölgeye koş- 
muşlardır. 61. Tümen Komutanı Kazım ÖZALP Paşanın 
da gayretleri sonucunda Yunanlıların önünde.bir savun- 
ma hattı oluşturulmuştur. Çok kısa bir sürede oluşan sa- 
vunma hattında; Bahriye Binbaşısı AZİZ BEY, Bandırmalı 

HALİT BEY, Sarı Efe EDİP BEY, Emekli Yüzbaşı PŞAV 
TEVFİK BEY, Hafız HÜSEYİN BEY, Sındırgılı Kaymakam 
TEVFİK BEY, İnegöl'den ŞİNGUBA KAZIM BEY, Gönenli 
Kaymakam ESAT BEY, Eskişehirli Yetim İBRAHİM BEY, 

Muğlalı CEMAL EFE, Karacabeyli SEFER BEY, Dağıs- 
tanlı CEMAL BEY, Manyaslı TAKIĞ ŞEVKET BEY, Ka- 
ramürsel'den PETEJ HASAN BEY, Köyceğiz'den TSEY 

DAVUT BEY, Balıkesir'den YUSUF ZİYA BEY gibi tamamı 
Kafkas kökenli olan Müfreze komutanları ve emirlerinde- 
ki kafkas gönüllüleri yer almışlardır. 

Bu konuda Yunan Cephe Komutanının kendi üst 
komutanlarına yazmış oldğu raporda yeralmış olan şu. 
satırlar oldukça anlamlı ve manidardır: "... Balkan Sa- 
vaşında HAMİDİYE Korsan gemisiyle tanıdığımız eski 
Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Bey'inkendisi gibi Çerkes 

olup, maiyetinde yetişmiş olan ÇERKES ETHEM BEY'in 
başına geçmiş olduğu ve Anadolu'nun dört bir yanından 
koşup gelen, sayıları 4-5000 kişiyi bulan Çerkesler, Ak- 
hisar-Salihli arasında kuvvetli bir savunma hattı kur- 
muşlardır. Gün geçtikte kuvvetlenen direnişin kırılabil- 
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mesi için çok acele takviye kuvvet gönderilmesi..." 
İzmir'in işgalinden sonraki tarihlerde oluşturulan sa- 

vunma cephesinde oldukça etkin olan Kafkas yurisever- 
leri, düzenli ordu kurulmasıyla ilgili çalışmaların tamam- 
lanması aşamasına kadar yaklaşık 17-18 ay bu cephede 
ve iç isyanlarda başarılı hizmetler vermişlerdir. 

Öte yandan, İzmir'in işgalini protesto maksadıyla 
İstanbul'da düzenlenen mitinglerde de Kafkas kökenli in- 
sanlar yoğun olarak yer almışlardır. Hayriye MELEK 
hanım bunların önde gelenlerindendir. Ateşli hitabetile 
Halide Edip ADIVAR'ın en etkili yardımcısı olmuştur. 

Salihli'den ayrılarak Ankara'ya hareket etmiş oldu- 
ğunu daha önce ifade ettiğimiz H. Rauf Bey ve arka- 
daşlarını; Ankara'da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat CE- 
BESOY Paşa ile 24. Tümen Komutanı VUBIH kökenli KA- 
SEYKO Yarbay Mahmut Bey tarafından karşılanmış- 
lardır. Ertesi günü CEBESOY Paşanın da katılımı ile yola 
çıkan heyet, AMASYA'da Mustafa Kemal Paşa ile buluş- 

muştur. 

5. Kafkas Tümeni Komutanı olup, aslen Kafkasyalı 

olan General Cemil Cahit TOYDEMİR'in evinde yapılan 
görüşmeler sonucunda meşhur AMASYA TAMİMİ kaleme 
alınmış ve yayınlanmıştır. Amasya'da biraraya gelmiş 
olan 20 kişilik kafile içerisinde H. Rauf Bey, Cemi! Cahit 
Bey, İbrahim Süreyya Bey, Osman Nuri Bey ve Mustafa 
Kemal Paşa'nın yaveri Topçu Teğmen Düzceli Muzaffer 
Bey Kafkas kökenli yurtseverlerdi. Ayrıca, Amasya'nın. 

Jandarma Komutanı DEGUMKO Binbaşı Ömer Bey ve 
Mutasarrıf SELMENKO Osman Beyin de Kafkas kökenli 
oluşu gözönünde bulundurulduğunda toplantı yeri olarak 
Amasya'nın seçiminin tesadüfi olmadığı sonucuna ulaş- 
mak zor olmamaktadır. 

19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkan Mustafa 
Kemal Paşa ve arkadaşlarının Amasya'ya kadar olan 
yolculuğu sırasında BERZEG Ekrem Bey, BERZEG 
Kazım Bey, ZEŞO Tahir ve ŞETOH Uzun Musa Bey 
müfrezeleri eşkiyalara ve Rum çetecilere karşı kafileyi 
gönüllü olarak korumuşlardır. Amasya'nın kafile için emin 

- bir yer oluşunu bilmeleri nedeniyle de buradan dönerek 
yerli halkı koruma görevlerinin başına geçmişlerdir. 

Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan üzerinden Erzu- 

rum'a giden ve 3 Temmuz 1919 tarihinde şehre ulaşan 
Mustafa Kemal Paşa Başkanlığındaki kafile bölgesel ni- 
telikli olan ERZURUM KONGRESİ'ni yapıp önemli karar- 
lar almışlardır. 8 Ağustos 1919'da sona eren kongrede 
görev ifa eden Kafkas göçmenleri şunlardır: 

Hüseyin Rauf ORBAY, İbrahim Süreyya YİĞİT, Rize 
delegesi Avukat Abaza HAKKI, Suşehri delegesi Çe- 

. çenzade İsmail HAKKI, Sarıkamış'dan Bekir Sıtkı KU- 
BAT, Muzaffer KILIÇ. 

Erzurum Kongresinde seçilen Heyet-i Temsiliye 
üyeleri arasında H. Rauf Bey dışında Bekir Sami KUN- 
DUK bey de yeralmışlar ve Mustafa Kemal Paşa'dan 
sonra en aktif iki üye olarak görev yapmışlardır. 

Erzurum Kongresini takiben tüm ülkeyi temsil etmek 
üzere SİVAS kongresi yapılmıştır. Bu kongreye Kafkas 
göçmenlerinin önemli katkıları olmuştur. 4 Eylül 1919 ta- 
rihinden başlayan ve 8 gün süren kongreye katılan 38 

    

delege arasında yer alan Kafkas kökenliler şunlardır: 
Abaza Hüseyin Rauf (ORBAY), Oset Bekir Sami 

(KUNDUK), Adige Hakkı Behiç (BAYİÇ), Abaza İbrahim 
Süreyya (YİĞİT), Abaza Emir Paşa (MARSAN), Abaza 
Hikmet Bey (BORAN), Adige Ömer Mümtaz (TANBİY). 

Delegeler dışında kongrenin organizasyonunda, de- 
legelerin misafir edilmesi ve yemek ihtiyaçlarının gideril- 

mesinde yöredeki Kafkas kökenli köylerin ve ailelerin 
küçümsenmeyecek fedakarlıkları olmuştur. Yıldızeli is- 
yanlarının bastırılması için teşkil edilen müfrezelerin 
önemli bölümü Kafkas kökenlidir. Keza 3. Kolordunun 
iaşe ihtiyacının giderilmesinde gönüllü olarak katkıda bu- 
lunan çevre Çerkes köyleri Sivas kongresinde de aynı 
katkıyı yapmaktan geri kalmamışlardır. 

Başlangıçta Sivas Kongresine karşı olan Emir Paşa 
Hürriyet ve İtilaf Partisi Başkanlığı'ndan ayrılıp, Kongre- 
nin organizasyonunda önemli görevler ifa etmiştir. Bekir 
Sami Bey ve Rauf Bey'in tavsiyesine binaen Uzunyayla 
köylerini dolaşıp, Halitbeyviran köyünde Çerkes ileri ge- 
lenleri ile düzenlediği toplantıda seçilen 7 temsilci ile Si- 
vas'a dönmüştür. 

Emir Paşa dışında Sivas kongresinde görev yapan 
Yıldızeli kaymakamı Seyfettin CANBAY, Yüzbaşı SASIK 
Kamil Bey, Teğmen HARATOKA Ahmet Bey, yaver Mu- 
zaffer Kılıç Bey, diğer Kafkas kökenli görevlilerdir. 

Sivas Kongresinin devam ettiği günlerde Elazığ vali- 
si Ali Galip Bey'in öncülüğünü yaptığı, karşı eylemlerle 
Sivas Kongresi basılmak ve önde gelen liderler tutuklan- 
mak. istenmiştir. Olayı zamanında haber alan Mustafa 
Kemal Paşa karşı önlemler almıştır. Bu önlemlerin 
içerisinde 15. Alay Komutanı YEBJİN İLYAS (AYDEMİR) 
bey en etkin görev üstlenmiş ve asilerin dağıtılmasında 
ön saflarda hizmet verdiği için M. Kemal Paşa'nın takdir- 
lerini kazanmıştır. , 

Sivas Kongresinin bitimini izleyen günler, Güney 
Anadolu'daki işgal olaylarının en hararetli günleridir. Bu 
itibarla güneyden gelen talepler üzerine yakın çevre- 
sindeki komutanları bu bölgeye takma isimlerle gön- 
dermiştir. Bunlar arasında da Kafkas göçmenleri ön plan- 
dadır. İşte bunlardan bazıları: 

— Aslan (Toğuzatı): Göksun ilçesi Fındık köyünden 
olup, Güney Cephesi Kuvay-ı Milliye Komutanı ve millei- 
vekili, 

— Rüştü (Bozkurt: Aynı köyden ve milletvekili. 
— Yüzbaşı Kamil (Polat):Uzunyaylalı Kabar- 

taylardandır. "POLAT" takma adıyla ve Çerkes gönül- 
lülerden olan bölüğüyle Maraş, Kilis, Antep savunma- 
larında görev yapmıştır. 

— Sakallı Bedri (Başakancı): Göksun Kamışcık 
köyünden ve Kabartaydır. Gerilla savaşlarıyla bölgede 
aktif görevler yapmıştır. 

— Yüzbaşı Mahmut (Baj): Maraş Jandarma Cep- 
haneliğinin boşaltılmasına yardımcı olmuştur. 

. — Şefik Ali (Özdemir: Antep'i savunanlara komuta 
etmiş, "Etraf Şehir Cepheler Komutanı" sıfatıyla çarpış- 
mış ve milletvekilliği yapmıştır. 

— Yüzbaşı Osman Nuri (Tufan): Kadirli-Kozan yö- 
resini organize etmiştir. Sonradan general ve milletvekili 
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olmuştur. 
Bunların dışında Ceyhan Kaymakamı İbrahim Bey, 

Nuri Çavuş, Yusuf Çavuş, Hamdi Bey, Nuh Ustok ve Ah- 
met Muhtar Bakırlı gibi güney savunmasında emeği 
geçen diğer Kafkas göçmenlerini sayabiliriz. 

Sivas Kongresinden sonraki günlerde Hayat-i Tem- 
siliye üyeleri bir taraftan işgaller ve isyanlarla uğraşırken 
diğer taraftan da Damat Ferit Paşa kabinesini düşürüp 
yerine milliyetçi bir kabine getirilmesine çalışmaktadırlar. 
Bu çalışmada Padişah ile Mustafa Kemal Paşa ara- 
sındaki iki elçinin ikisi de Kafkas kökenli insanlardır. 
Bunlardan biri ABDÜLKERİM PAŞA olup, Mustafa Kemal 
Paşa ile 7 saati aşkın bir süre devam eden telgraf teatile- 
rini doğrudan doğruya Padişah'a sunmuştur. Diğeri ise 
MAREŞAL DELİ FUAT PAŞA'dır. Sivas'dan kendisine 
gönderilen özel mektubu Padişah'a sunduğundan Heyeti 
Temsiliye üyelerince kendisine teşekkür kararı veri!- 
miştir. 

Mustafa Kemal Paşa'nın 
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katıldığı ve birçok kararda imzası bulunduğu bilinmekte- 
dir. 

Ankara'ya gelen Heyet-i Temsiliye üyelerinin ilk ve 
en önemli uğraşıları son Osmanlı Meclis-i Mebusan 
seçimleridir. ülkenin her kentinden Anadolu yanlısı millet- 
vekillerinin seçilmesine özen gösterilmiştir. Ankara'yı da 
H. Rauf Bey'in Başkanlığındaki milletvekili grubu temsil 
etmiştir. 12 Ocak 1920 tarihinde toplanan son meclisde- 
ki H. Raui Bey ile arkadaşları FELAH-I VATAN grubunu 
oluşturmuşlar ve 28 Ocak 1920 tarihli oturumda Misak-ı 
Milli'yi kabul etmişlerse de, son Osmanlı Meclisi İngilizler 
tarafından 16 Mart 1920 tarihinde basılmış, Rauf Bey ve 
arkadaşları tutuklanarak MALTA'ya sürülmüşlerdir. 

Rauf Bey, Meclis-i Mebusan'ın basılması anında kur- 
tulma imkanına sahip olmasına rağmen kaçmamıştır. 
İngilizlerce tutuklanması sırasında kendilerinden aldığı 
"H. Rauf ve arkadaşları zorla tutuklanarak, Meclisten 
götürülmüşlerdir." ifade yazılı belgeyi basına dağıttırarak 

içeride ve dışarıda Anadolu 
  

  

yukarıda belirtilen girişimleri (7 >. Mücadelesinin meşruluğuna 
netice vermiş ve istila etmek 
zorunda bırakılan Damat Ferit 
Paşa kabinesinin yerine, Ma- 
reşal ALİ RIZA PAŞA kabinesi 
kurulmuştur. Bu kabinede yer 
alan Bayındırlık Bakani AHMET 
ABUK PAŞA ile Bahriye (Deni- 
zişleri) Bakanı KARZEG SALİH 
PAŞA Anadolu yanlısı icraat- 
larda bulunan Kafkas kökenli 
bakanlar olmuştur. 

Karzeg SALİH PAŞA, aynı 
zamanda 20 Ekim 1919 tari- 
hinde AMASYA'da gerçekleş- 
tirilen AMASYA MÜLAKATI'n- 
da bulunmuş ve MİSAK-I MİL- 
Lİ'nin İstanbul'a maledilmesini 
sağlamıştır. Burada, dikkati 
çeken bir hususa açıklık ka- 

# 

Amasya'da 

General Cemil CAHİT (TOYDEMİR) 
Beyin evinde yapılan mülakata 

KARZEK SALİH PAŞA, 
BEKİR SAMİ (KUNDUK), 

H. RAUF (ORBAY) ve 
MUSTAFA KEMAL PAŞA 

katılmışlardır. Ev sahibi dahil 

hazır bulunan 5 kişiden 

sadece Mustafa Kemal Paşa 

Kafkas kökenli değildir. 

Bu durum, Kafkas göçmenlerinin 

Kurtuluş Savaşı'ndaki etkinliklerinin 

önemli ve anlamlı 

bir karıtı olmalıdır. 

dair kamuoyu oluşmasında 
önemli rol oynamıştır. Milli 
mücadelenin ikinci adamı iken 
tutuklanarak, MALTA'ya sürü- 
len H. Rauf Bey, 1921 son- 
larında tekrar Ankara'ya dö- 
necek ve BAŞBAKAN olarak 
işgal kuvvetlerinin mağlub 
edilmesinde hisse sahibi olma 
mutluluğunu tadacaktır. 

İstanbul'daki Meclisin İn- 
gilizlerce basılıp dağıtılma- 
sından sora Anadolu'ya geç- 
mek isteyen milletvekilleri, 
komutanlar ve sivillerin sali- 
men Anadolu'ya gidebilmesi 
için Merkez Komutanı Ahmet 
Fevzi BİG Paşa, Ahmet Şükrü 
OĞUZ, Nail OĞUZ, Eşref Sen-         

  zandırmakta yarar görmek- N 

teyiz. 
Amasya'da General Cemil CAHİT (TOYDEMİR) be- 

yin evinde yapılan mülakata KARZEK SALİH PAŞA, 
BEKİR SAMİ (KUNDUK), H. RAUF (ORBAY) ve MUSTAFA 
KEMAL PAŞA katılmışlardır. Ev sahibi dahil hazır bulu- 
nan 5 kişiden sadece Mustafa Kemal Paşa Kafkas 
kökenli değildir. Bu durum, Kafkas göçmenlerinin Kurtu- 
luş Savaşı'ndaki etkinliklerinin önemli ve anlamlı bir 
kanıtı olmalıdır. 

Amasya Mülakatından sonra daha fazla Sivas'da 
kalmayan Heyet-i Temsiliye üyeleri 27 Aralık 1919 tari- 
hinde Ankara'ya gelmişlerdir. Kongrede 11 üye seçilmiş 
olmasına rağmen Ankara'ya gelen 8. üyeden 4 tanesi 
Kafkas göçmenlerinden olup isimleri şöyledir: Hüseyin 
Rauf (ORBAY), Bekir Sami (KUNDUK), Hakkı Behiç 
(BAYİÇ), Ömer Mümtaz (TANBİY). 

İsimleri sayılan 4 kişi dışında İbrahim Süreyya 
YİĞİT'in de Heyeti Temsiliye üyesi gibi toplantılara 

İİ cer KUŞÇUBAŞI, Lapsekili 
LÜTFİ ve Galatasaraylı İsmail, 

Beyler karakol teşkilatının diğer mensuplarıyla birlikte 
yoğun emek sarfeden Kafkas kökenlilerdir. Bu kişiler, 
ayrıca başta Zeytinburnu ve Atış okulu cephaneliği ol- 
mak üzere İstanbul'dan değişik kanallarla Anadolu'ya 
cephane ve silah kaçırılmasının önde gelen yönetici ve 
komutanları olmuşlardır. 

H. Rauf Bey ve arkadaşları Malta adasına sürgüne 
giderken dağılan meclisin bir çok üyesi Ankara'ya 
geçmişler ve ilk Tükiye Büyük Millet Meclisi'nin 28 Nisan 
1920 tarihinde yapmış olduğu toplantıya katılmışlardır. 
169 üyeyle toplanan ilk meclisde 25 civarında Kafkas 
göçmenlerinden milletvekili bulunduğu bilinmekieyse de 

tesbit edilenler şunlardır: 
H. Rauf ORBAY (İstanbul), Rüştü BOZKURT 

(Maraş), Aslan TOĞUZATI (Maraş), Mahmut HENDEK 
(Boki), Hakkı BEHİÇ (Denizli), Ömer Mümtaz TANBİY 
(Ankara), Bekir Sami KUNDUK (Sivas), Emir KARŞAN 
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YİN NİN LİR İNNA RRGEN DUA 

(Sivas), Emir NARŞAN (Sivas), Fuat CARIM (Adapazarı), 
İ. Süreyya YİĞİT (Manisa), Reşit PŞEVU (Manisa), Şeyh 
Servet AKDAĞ (Yozgat), Hakkı Hami ULUKAN (Sinop), 
Mehmet Hulisi AKYOL(Yozgat), Yusuf İzzet MET (Yoz- 
gat), Ahmet Şükrü OĞUZ (İstanbul). 

İlk TBMM üyeleri arasından seçilen ilk hükümet 
içerisinde BEKİR SAMİ KUNDUK Dışişleri Bakanı olarak 
göre almış, Moskova ve Londra Konferansında Ankara 
Hükümeti'ni temsil etmiştir. Maliye Bakanı olarak görev 
üstlenen Hakkı BEHİÇ BEY, Hakimiyet-i Milliye gazetesi- 
nin başyazarlığı, Yeşil Ordu Cemiyeti ve Türkiye Ko- 
münisi Partisinin genel sekreterliği görevlerinde de bu- 
lunmuştur. 

Bekir Sami KUNDUK ve Hakkı Behiç Beyin bakan- 
lıkları dışında TBMM'nin 4 komisyonunda Hakkı Hami 
ULUKAN, Yusuf İzzet Paşa, Emir Marsan Paşa ve Fuat 
CARIM beyler aktif görevler üstlenmişlerdir. Ayrıca Mil- 
letvekili olmayan Recep PEKER bey de Meclis başkatibi 
sıfatıyla oldukça etkin mesai göstermiş ve daha sonraki 
yıllarda Başbakanlığa kadar terfi etmiştir. 

İlk Meclis ve Hükümetin en önemli uğraşları arasında 
İÇ İSYANLAR gelmektedir. Biga-Düzce-Bolu-Hendek- 
Yozgat-Zile isyanları bu isyanların belli başlıları olup, 
tamamına yakın kısmını ETHEM Bey ve müfrezeleri 

. bastırmıştır. İsyan bölgeleri ve isyana iştirak eden insan- 
ların etnik kökenleri incelendiğinde, Kafkas kökenli 

göçmenlerin önemli sayıda oldukları görülecektir. İsyan 
edenlerin ekseriyeti Çerkes kökenli olduğu gibi o isyan- 
ları bastıran kuvvetlerin komutan ve silahlı güçlerinin ek- 
seriyeti de Çerkestirler. Bu çelişkiyi daha iyi kavrayabil- 
mek için isyanların nedenlerini gözden geçirmekte yarar 
bulunmaktadır. 

ÇERKESLERİN İSYANLARA KATILIŞ 
NEDENLERİ: 

1. İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidardan düşmesi 
üzerine Hürriyet ve İtilaf Partisi mensuplarının particiliği 
çok ileriye götürmeleri ve eski ittihatçılarla onlara destek . 
olanları rahatsız etmeye başlamaları, 

2. Hürriyet ve İtilaf Partisi üyeleri dışında Askeri Ni- 
gahban Cemiyeti ve Kızıl Hançer Cemiyeti gibi özellikle 
İngilizlerin güdümündeki kuruluşların bilerek kargaşa ya- 
ratma girişimlerinin etkisi. 

3. Hürriyet ve İtilaf Partisi üyeleri dışında cahil ve 
dini görüşlerini ön planda tutarak hareket eden gerici 
kesimin, yeni kurulan ve daha çok aydın ve devrimci 
görüşteki kişilerin ilgi göstermeye başladıkları "TECED- 
DÜT PARTİSİ"ne duyulan antipati ve bunun istismarı, 

4. Şeyhülislam Dürvizade Seyit Abdullah Efen- 
di'nin imzasını taşıyan ve köy köy dolaşılarak dağıtılan 
fetvanın "Padişah aleyhtarı olan ulusal kurtuluş yan- 
lılarının kanının helal olduğu, Halife lehine savaş- 
mayanların kafir olduğu ve öbür dünyada kabir azabı 
çekeceği,din uğruna savaşanların ölmeleri halinde şehit, 
yaralanınca da gazi mertebesine ulaşacakları..." şeklin- 
deki maddelerin cahil halk kesimindeki tepkileri (Huruc-u 
Alessultan). 

KY sean ana 

5. Halife ve Padişah adına Anadolucuların aleyhine 
başlatılacak savaşlara katılmayan köylerin sürgüne 
gönderileceği yolundaki propagandaların menfi neticesi. 

6. Meşhur31 Mar vakasının organizatörü olan, Fa- 
tih Camii eski imamlarından olup, İttihatçılar tarafından 
Safranbolu'ya sürgüne gönderilen Selanik'li İmam Kör 
Ali'nin köy köy dolaştırılarak düşmanı bulunduğu ittihai- 
çılardan intikal almak üzere yaptığı kışkırtıcı konuş- 
malar. 

7. Padişah iradesi olmadan asker ve para toplan- 
masıyla M. Kemal Paşa'nın, padişah ve halife olmak iste- 
diği yolundaki propagandalar. 
© 8. Eski ittihatçılardan Eşref Sencer Kuşçubaşı ve 
, Yenibahçeli Şükrü Bey'in milli teşkilat kurmak üzere 
Bolu-Adapazarı yöresine gönderilmesi üzerine bu kişi- 
lerin eski düşmanları Sizemug Hikmet Bey ve taraftar- 
larının tepkileri. 

9. Eski eşkiyalardan olup uzun süre zararlı faali- 
yetleri unutulmamış olan Yahya Kaptan, Küçük Arslan, 
Büyük Arslan, İpsiz Recep, Bulgar Sadık, Yalovalı İbo, 
Gebzeli Rıfat Kaptan gibi Rumelili dağ eşkiyasının 
çeteleriyle birlikte köylere inerek, milli mücadele adına 
çalışma maskesi altında halkı soymaya başlaması. 

10. Düzce kaymakamı Abidin Bey ve onun gibi 
düşünenlerin hiç çekinmeden ve uluorta "Bütün Abaza 
ve Çerkesleri yok edip, kökünü kazıyacağız, kızlarını ve 
kadınlarını kendimize cariye yapacağız." şeklinde 

konuşmaları, * 
11. İstanbul "SERBESTİ" gazetesinde neşrolunan 

yazılarda açıkça "Biga'nın 18 köyü top atışları sonucu 
yerle bir edildi. Sıra öbür köylerde..." tarzında ibarelerin 
yer almasının korkunç tesiri (özellikle Yozgat isyan- 
larında); 

12. Marmara Bölgesi'nde karışık olarak yerleşik 
bulunan Çerkes, Pomak, Arnavut, Boşnak, Laz ve Ru- 

melili gibi farklı etnik toplulukların farklı siyasi düşünce 
ve tahrikler sonucunda birbirleriyle cepheleşmeleri (Bo- 
ğazlar hakimiyeti için İngilizlerce tezgahlanmaktaydı), 

13. Yöre halkının birçok yakınının saray emrinde 
hizmette bulunmaları nedeniyle Anadolu'ya nazaran 
Padişah ve Halifeyi ön planda tutmaları, gibi nedenler et- 
kili olmuştur. 

Bahse konu isyanların hemen hemen tamamı; milis- 
lerinin ekseriyeti Çerkes olan Ethem Bey kuvvetlerince 
bastırılmış ve birçok hemşehrimizde ya çarpışmalarda 
ölmüş ya da idam edilmişlerdir. Bunların detayına girme- 
yeceğiz. Ancak, 2. Düzce isyanına kısmen de olsa do- 
kunmadan geçemeyeceğiz. 1. Düzce ayaklanması en 
şiddetli şekliyle bastırılmış olmasına rağmen, vücutbulan 
2. Düzce ayaklanması; Kafkas insanının şiddeti sevme- 

diğine, insanca muamele yapılması halinde kolaylıkla 
doğruyu görebildiğine önemli bir örnektir. 

o 2. Düzce ryaklanmasını yapanlarla, eski Adapazarı 
kaymakamı olup, bilgisi ve cesareti, örgütçü nitelikleri ve 
konuşma kabiliyetiyle çevresini kolay etkileyebilen 
Şapsığ kökenli FUAT CARIM BEY'in ve Bolu Jandarma 
Komutanlığı'na atanan eski Binbaşı ABAZA RÜŞTÜ KO.- 
BAŞ BEY'in konuşmalarında kendi köylerinde, sürül- 
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meden ve emniyetle yaşayabilecekleri vaadini alınca is- 
yandan vazgeçmiş, silahlarını teslim etmiş, bir kısmı da 
Kuvay-ı Milliye'ye katılmışlardır. 

Anadolu isyanlarının bir bir bastırılmasından sonra 
sıra Ethem Bey kuvvetlerinin bertaraftına gelmiştir. 
Kardeşlerinin yanlış adımları yanında Mustafa Kemal 
Paşa aleyhtarı Meclis mensuplarının da tahrikleri sonu 
cu Ankara Hükümeti ile ters düşen Ethem Bey ile 
uzlaştırma heyetlerinin uzlaşmaya doğru giden gö- 
rüşmeleri devam ederken, ansızın üzerlerine Rıfat Bele 
kuvvetlerinin gönderilmesi sonucu çaresiz kalınca, ciddi 
bir savaşa tutuşmadan ve emrindeki tüm askerleri ser- 
best birakarak çekilmiş ve sonucunda da kardeşleri 
Reşit ve Tevfik Bey Yunan tarafına geçmesine rağmen 
kendisi güvendiği adamlarıyla Sındırgı tarafına gitmiş ve 
25 gün sonra da "geçiş protokolu" tanzim ederek Yu- 
nanlılara teslim olmak durumunda kalmıştır. Zira, iç İs- 
yanları bastirırken izlediği sert ve affetmez tutumu nede- 
niyle dahil de düşmanı çoktu ve yaşatmaları kabil değildi. 
Bu açıdan, teslim olmaya mecbur kaldığı anlaşılmaktadır. 
Üstelik hastalığı nedeniyle mücadele gücü de kalmamış, 
bir an önce tedavi altına girmesi gerekmekteydi. Nitekim 
İzmir'de derhal hastahaneye yatırılmıştır. 

İç isyanların tamamen bir tarafından sonra artık sıra 
Yunanlılarla savaşa gelmiştir. Bu dönemin başından so- 
nuna kadar Mustafa Kemal Paşa ile olmuş ve verilen 
görevleri başarı ile tamamlamış oldukları için bugün T.C. 
Devlet Şeref Mezarlığı'nda yatan ve istiklal madalyalı 
Kafkas kökenliler şunlardır: 

General Yusuf İzzet Paşa: Sakarya Taarruzunda 
İhtiyat Kuvvetleri Komutanı, 

Yarbay Mahmut Hendek: 24. Tümen Komutanı ve 20 
Kolordu Komutan Vekili, Düzce'de şehit edilmiştir. 

General Mürsel Bakü: Süvari Tümen Komutanı olup, 

İzmir'e ilk giren Tümenin Komutanı, 
General Deli Halit Paşa: 9. Kafkas Tümen K., Ko- 

caeli Grup Komutanı, 

General Aşir Atlı: 23. Tümen komutanı, 
Yarbay Ethem Servet Boral: Süvari Tümen Komu- 

tanı, tüm savaşlara katılmıştır. 

General Cemil Cahit Toydemir: 5. Kafkas Tümeni 

Komutanı, 
Miralay Mümtaz Çeçen: 57. Tümen Komutanı, 
Bunlara ilaveten Devlet Mezarlığında yatmaya hak- 

ları olduğuna inandığımız; 
General Hunç Ali Sait Akbaytogan: Doğu Cepheleri 

Komutanı ve ordu müfettişi, 
Miralay Zerako Bekir Sami Günsav. 56. Tümen Ko- 

. Mutanı, 17. Kolordu K. Vekili hakkındaki yanlış kararların 
düzeltileceği ve onların da nakledilebileceğini umuyoruz. 

Rütbeleri itibariyle Devlet Şeref Mezarlığında yat- 
maya hak sahibi olmayan fakat Kurtuluş Savaşının her 
kademesinde sadakatla ve başarıyla hizmet verdiği 
halde şu ana kadar isimleri geçmemiş olan diğer Kafkas 
kökenli subaylardan bazıları da şunlardır: 

General İsmail Bekok: Kolordu Kurmay Başkanı, 
General Hasan Atakan: Batı Cephesi karargahı kurmay 

subaylarından, Miralay Ahmet Alankuş: Doğu Cephesi 

Kafkas Gönüllüleri Alay komutanı, Yüzbaşı Mehmet Ali 

Bey: Doğu cephesinde tabur komutanı, Yüzbaşı Tahsin 
Bey: Doğu Cephesinde tabur komutanı, Yüzbaşı Osman 
Öğünbey: Doğu cephesinde tabur komutanı, Yüzbaşi 
Süleyman Öğünbey: Doğu cephesinde tabur komutanı. 

Yazımızın bu satırına kadar genellikle askeri, mülki 

ve idari kökenli olan hemşehrilerimizin sadece isimlerini 
yadetmekle yetindik. Oysa, Prof. Dr. Murat Cankat, Dr. 
Mustafa Reşit, Dr. Vasfi Güsar ve Dr. Cemil Tamzok gibi 
tip adamları yanında sınırlı imkanlarıyla AHALİ gazetisini 
Samsun yöresinde çıkaran İsmail Cenani ORAL ile Kas- 
tamonu yöresinde DOĞRUSÖZ gazetesini çıkararak, 
Anadolu mücadelesinin bayraktarlığını yapar İSMAİL 
HABİP SEVÜK beyleri ismen olsun anmamak haksızlık 
olurdu. | 

Şimdiye kadar haklarında özet bilgi verilen hemşeh- 
rilerimiz dışında gerek üst rütbelerde gerekse ast rütbe- 
lerde ve mülki yöneticiliklerde olmak üzere şu anda tes- 
bit edemediğimiz birçok Kuzey Kafkasyalının Türk Kurtu- 
luş Savaşı'nda canla başla mücadele verdikleri muhak- 
kaktır. Bu konuda bilgi sahibi herkesden yardım bekli- 
yoruz. Konuyu kitap haline dönüştürürken, unutulan 
hemşehrimiz kalmasın istiyoruz. i 

Vatanın ne demek olduğunu, vatanının düşmanlar 
tarafından istila edilmesinin vermiş olduğu ızdırabın ne 
demek olduğunu iyi bilen, kendi anavatanlarından uzak- 
ta ve 45 ayrı ülkede "Bir gün gelir, bağımsız Kafkas- 
yamıza geri dönebiliriz” ümidiyle göçmen olarak yaşayan 
Kuzey Kafkasyalılar, diğer ayrılıkçı ve bölücü unsurların 
hiçbirisine benzemeden, bulundukları ülkelerin bütün- 
lüğüne ve yasalarına son derece bağlı olarak, sadece ve 
sadece milli benliklerini muhafaza etmek, kültürlerini ve 
dillerini yaşatabilmek gayretiyle geçirdikleri 126 yıl 
içerisinde, içinde yaşadıkları ulusların karşılaştıkları fe- 
laketlere o ulusun bir ferdi olarak göğüs germekte en 
küçük bir tereddüt gösermemişlerdir. İşte bu düşünce- 
den dolayıdır ki, Türk Kurtuluş Savaşı'nda bir görevi 
yapmış olmak için değil, vatan hizmeti yapmanın bilinci 
ve aşkıyla en önce cephelere koşmuşlar ve gerektiğinde 
de hiç tereddüt etmeden ölmüşlerdir. 

Bugünün Türkiye'sinde sayısı 2 milyon civarında 
olduğu tahmin edilen Çerkesler içerisinde Türk Kurtuluş 
Savaşı'nda yanlış cephelerde yer alanlar (Ahmet ANZA- 
VUR, Süleyman Şefik Paşa, Miralay Zeki Bey vs) olduğu 
gibi kendilerine tevdi edilen görevlerde pasif kalanlar (Ali 
Nadir Paşa gibi) ve iradeleri dışıda tahriklere kapılarak iç 
isyanlara katılanlar da olmuştur. Bu tür olumsuzlukları 
terazinin bir kefesine, yukarıda örneklerini verdiğimiz 

olumlu katkıları da terazinin diğer kefesine koyduğumuz 
zaman açıkça görülecektir ki, Kuzey Kafkasyalıların 
Türk Kurtuluş Savaşlarındaki günahlarının yüzdesi 15-20 
seviyesinde ise sevaplarının yüzdesi de asgari 80-85 
seviyesindedir. 1989 yılında tamamlanan ve hak sahip- 
lerinin nakledildiği T.C. Devlet Mezarlığı'nda, henüz du- 
rumları netleşmemiş olan Albay Bekir Sami GÜNSAV ve 
General Ali Sait AKBAYTOGAN hariç 61 kahraman 
emektarın içerisinde 9 hemşehrimizin yatıyor olması yu- 

karıdaki düşüncemizin en açık kanıtıdır. 
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Değerli Okuyucu 

Kafdağı Dergisinin son iki yılında sizlerle hep 
Bu sayıda yazısı ile biraz içeriğe yönelik biraz teknik 

konulara ve ekonomik olanaKşızlıKlara yönelik ola- 

rak sohbet etme olanuğını bulmuştuk, Kısaca siz- 

lere bu yazılarda sık sıK ağladıK, dertlerimizi an- 

atak, 

Bu Kez böyle bir dert anlatımının ötesinde gün- 

cel konulara ilişkin sohbet etmeye çalışacağız. Ba- 

zen daldan dala Konacağız bazen de bir Konu üze- 

rine yoğunlaşıp tartışacağız. Ya da anılarda geze- 
ceğiz. 

İşte bunun içindir Ki, yazımızın adını çeşit- 
Cemeler Koyuverdik, 

Kk X 

Yaşadığımız ülke içerisinde herbirimizin bir çok eşi 

dostu ve arkadaşının olması kaçınılmaz bir gerçektir. 

Hatta bu arkadaşlarımız, dostlarımız o kadar değişik ve 

çeşitli gruplardır ki, kimi zaman bir ikilem, üçlem içe- 

risinde kalırız. Çerkes grubunun içerisinde konuşulan 

konularımız üç aşağı, beş yukarı hep aynıdır. Kendi ulu- 

sal sorunlarımıza ilişkindir. Kendi ulusal sorunlarımızla 

yapılanlara veya yapılmayanlara ilişkindir. 
Ne var ki, Çerkes olmayan bir topluluk içerisinde 

ise ülkeyi kurtarmayı refaha çıkarmayı konuşmaktan tu- 

tun da dedikodulara varana değin her türlü konu üzerinde 

adota sek sek oynarız. 

Böyle bir toplulukta bulunuyorsak ve de çok iyi 

tanımadığımız kişiler varsa zaman zaman çekinerek za- 

man zaman da pat diye kendi sorunumuzu ortaya koya- 

rız. Tanımayanların hemen de Çerkes olmanız ilgisini 
çekiverir. Havadan sudan derken bu kişilerin ya yakını 

ya arkadaşı ya da akrabası arasında bir Çerkes çıkıvcrir. 

Başlar onların meziyetlerini anlatmaya. Teorbiyesini, bo- 

yun eğişini, hamaratlığını, oyunlarını, yemeklerini ve 

de daha bir çok iyi yanlarını sayar durur. Sanki kendisine 

“İşte biz Çerkeslerden kız aldık, ya da onlara*gelin ver- 
dik" gibi garip bir gururlanmayla kendisine paycler çıka- 

rır. Tutkunluğunuzdan bahseder. Ama siz belli bilinçleri 

PO Sö a 2 > ERA v v YALA 

alabilmiş bir insan olarak tatmin olmazsınız. Çünkü çö- 
züm ve politika anlamında ne orada anlatılanlar, ne de 

akraba oldukları bu kişilerde bu anlamda birşeyler bula- 
maz göremezsiniz. 

Böylesine topluluklarda siz biraz bu tür politik ko- 

nulara girdiğinizde ise sorunu bilginiz çerçevesinde ak- 

tarmaya çalıştığınızda, yarı şaka yollu yarı ciddi —ki so- 
nunda iş ayrıntılı bir biçimde ciddiyete dökülür- sizi Şo- 
venizmle suçlamaya başlayabilirler. Onlar için iyi olan 
kaynaşmadır. Onlar için iyi olan değişik milletlerle akra- 

ba olup, kendilerine paye çıkarmaktır. Onlar için iyi 

olan entelektüclizmdir. 

Bilinçli bir Çerkes, Şovenist olabilir mi? Ya da 

Çerkesler entelektüc! olabilir mi? Çerkesler kendilerini 

üstün görebilirler mi? 

Evet hepimiz zaman zaman şovenizme kaçan dav- 
ranışlar içerisine girmiş olabiliriz. Diğer milletleri dışla- 

mış olabiliriz. Ama bizi bizden birini alıp veya vererek 

akraba oldukları payesiyle gururla söyleyenler bizi 1s- 

temeden de olsa böyle davranışlara çekmiyorlar mıdır? 

Yararları olduğu için kullanmıyorlar mıdır? 

Azınlığın Şovcnizmi olmaz diye beylik laflar etmek 

istemiyorum. 

Anılarla, somut olaylarla niçin dışlamadığımızı be- 

lirten olgulardan biraz söz elmek islüyorum. Dünyada acı 

çekmeyen millet yok gibidir. Lakin Çerkeslerin çektik- 
lerini çeken az gibidir. 

Dostum Hayri Kazbek duygulanarak anlatmıştı. An- 

latırken bile bambaşka bir insan olup duygulanmıştır. 

Kafkasya ziyareti sırasında kendisini Soçi'de bir müzeye 

gölürüyorlar. Müzenin direktörü olan Rus Polovinkina 

Tama RAVASİLEVNA isimli biri, kendisine müzeyi 
gezdirmiş. Müzede sürgünü anlatan resimler sergilen- 

mekte. Her bir eserin önünde belki saatlerce konuş- 

muşlar. Ve işte bir Rus, Çerkes olmayan bir insan sanki 

bu sürgünü kendi ataları, dedeleri yaşamış, bunca acıyı 

kendisi çekmiş gibi ağlayarak anlatıp durmuş. 

İşte bizi böylesine anlamaya çalışan insanı Çerkes 

değil diye dışlayabilir miyiz? Çerkes değil diye hakir 
görebilir miyiz? Mümkün değil... | 

Ama sen zaten misafir olduğumuz ülkende, misafire 

uygulanacak kuralları bir kenara bırakalım, şu veya bu 
biçimde Çerkeslere ilişkin bir toplumsal olayda bulun- 

muş vc sonrasında bırakın ulusallığın insan olarak bile 

yapılamayacakları yapar, dedikodular çıkarırsan seni içi- 

mize alabilir miyiz? 
İşte bu da mümkün değil, 
Peki ya biz dosdoğru insanlar mıyız? Bizim de içi- 

mizde kötüler ve iyiler var. Kendini yansıyanlarımız var. 
Entelektüclizm uğruna ulusallığından vazgeçip, ulusal 

'sorun halledilmeden entelektüclizm olmayacağını unu- 

tanlar var. Hepsinden önemli iki arada bir derede kalanlar 

var. 
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Aslında sorun ulusallığın nerede bitip entelektüci- 

liğin nerede başladığının ayrılamaması sorunu. Bunu çö- 

zenlerde şovenizmi bulabilmek biraz güç gibi. 

KK X 

Geçtiğimiz aylarda dünyamız bir savaş yaşadı. İn- 
sanlar öldürüldü. Ülkeler işgal edildi. Ama sonuçları ha- 
ia sürüyor. Bu gidişle de sürecek. 

Bunun bir doğal sonuç olarak bir göç akınına uğ- 

radığı bu ülke. Televizyonlar binlerce insanın perişanlı- 

Sını çaresizliğini biraz duygu sömürüsü gibi verilişini 

gösterdi. : 

Bu ülkede Çerkes olup da sürgünü, göçü ve onun 

acısını bilmeyen, tahmin edemeyen, yer değiştirmenin; 

ilkel şartlarda yer değiştirmenin daha ilk başlangıç oldu- 

Sunu bilmeyen yoktur herhalde. 

Ben bu görüntüleri izlerken atalarımı, dedelerimi 

aklıma getirdim. Adeta 130 sene sonra aynı şeyleri yaşa- 

dım. Ve de ister istemez kıyaslama yapıverdi kafam. 

Hangisi daha kötü, daha zor, daha çetin diye. Ya da han- 

gisi kötünün iyisi diye. Adeta doluya koyduk almadı. 

Boşa koydum dolmadı. 

Sonuç belki duygusallıktan kaynaklandı ama ata- 

larımızın daha güç, daha zor şartlarda bu işi gerçekleş- 
tirdikleri oldu. ” 

Yardım örgütlerinin olmadığı, ayağını toprağa basa- 

madığın, gemi bile diyemeyeceğin varını yoğunu verip 

" balık istifi gidebilmek için bir yer bulabildiğin bir or- 

tam bence bugünkü insanların göçüyle kıyaslanamaya- 

cak derecede kötüdür. 

Kaldı ki bizler yaşadık. O bir başlangıçtı. Bugünün 
gelen insanları içinde bir başlangıç. Bizim rüyalarımızı 

dönüş süsledi. Onlarında süsleyecek. Önce varlıklarını 
kaybedecekler, sonra dillerini, sonra belli mekanlara süs 

olacaklar. Sonra onlar bahane edilerek sırtlarından çok 

şeyler kazanılacak. Ama onlar perişanlıklarına devam 

edecekler. Ve beyinlerinin benliklerini kültürlerini kay- 

bedecekler. Her şeyi öylesine sıcak yaşayacaklar ki, ya- 

nacaklar. Sonunda kül olduklarında ise kendilerini ve 

ısıtamadıkları kalan duygularıyla hissedecekler. 

Galiba makro anlamda tarih tekerrürden ibaret. Bun- 
dan 127 yıl önce, Çerkesler, 10-15 yıl önce Türk asıllı 

Afganlılar, 5 yıl önce Kuzey Iraklılar bugün yine onlar, 
yarın kim bilinmez. 

Dünyamızda ya da ülkenin birisinde nedense hep 

mühür kimde ise Süleyman o oluyor. Dünyada süperler, 
Irak'ta Saddam, 127 yıl öncesinde Çarlar, İngilizler, Os- 
manlılar, insan iradesi halk iradesi hep oldu bittiye geli- 

rilmip insanlar siliniyor. 

Kk Kk X 

Derneklerimiz, misaliri olduğumuz ülkede benliği- 

  LA Same ian RR 

mizi en iyi koruyabildiğimiz, bu yönde çalışmalar yapa- 

bildiğimiz çözümler üretmeye çalıştığımız sıcak ortam- 

lardır. 

Ancak nedense kimi zaman global bir yapıda kalarak. 

dışarıya ulaşmakta, yani köydeki ya da büyük şehrin 

uzağındaki bir Çerkese ulaşmakta, her şeyi yapmasına 

rağmen zorlanıverir. 

Nedense derneğin organize ciliği bir gösteri ya da 

geceye yüzlerce kişi katılır da dernek faaliyetlerini sürük- 

ieyen onlarca kişidir? 

Bunun bir çok nedeni vardır sanırım. Derneklerden 

kaynaklanan ve ulaşılamayan insanlardan kaynaklanan. 

Bence üzerinde durulması gereken önemli nedenler- 

den birisi insanımızın kafasındaki dernek ve dernekçilik 
anlayışıdır. Türkiye'nin geçirmiş olduğu 12 Eylül döne- 

minin gelirdiği anlayışın, dernekçiliğe yüklediği suçla- 

malardır. Yanlış bilinçlendirmektedir. 

Oysa dernekler tüm dünyada etkili bir lobi faaliyeli- 

dir. Türkiye'nin dışında da hiç bir ülkede dernekçiliğe 

kavga yeri hır gür yeri gözü ile bakılmaz. 

Denir ki gerçekçi olarak "Derneklerde siyaset yapı- 

İıyor. O yapılmasın gelelim." 

Denir ki "Dernekçilik işsizin güçsüzün işidir. Bıra- 

kın onlar uğraşsın." 

Dernek sözü daha başlangıcından itibaren bir siyasi 

kavramdır. Sendika gibi, grev gibi, parti gibi. Ve der- 

nekte ben kültürümü koruyacağım, baskın kültürün kül 

türümü asimilasyona uğralmasını engellemek için çaba 

alacağım, kendi kültürel değerlerimi (oyun gibi, ancnc 

gibi) yaşatacağım, bunun yapılmasını istiyorum, dediği 

zaman ne kadar karşı olursan ol siyaset yapmaya politi. 

kaya bulaşmış olursun. 

Sadece bunları yapar ve kendi içinde oynayıp uygu- 

layıp durduğun sürece de kapalı bir kutu içerisine kısılır 

kalırsın. Lobicilik yapamadığın için de kültürünü koru- 
man için gerekli olan normlar bütününe etkili olamaya- 

cağından her getirilen kural koyacağım dediğin kültürüne 

yeni bir darbe vuracaktır. 

Bunu sağlayacak her dernek ise bu kültüre fayda ye- 

rine zarar getirecektir. 

Dernekçilik işsizin güçsüzün uğraşlığı bir iş de de- 

gildir. Çalışan derneklerimizde kaç kişi bulunabilir bu 

şekilde. Üç ya da beş kişi. 
Bence dernekler hele hele bizim derneklerimiz bir 

okuldur. İnsanı düşüncede geliştirir. Toplumda geliştirir. 
Toplumsallaştırır. Hepsinden önemlisi de insanı sev- 

meyi öğretir. İnsanı sevmeyi bilemeyen insanın ise ne 

ulusallığına ne de savunduğu görüşe zerre kadar kalkısı 

olamaz. 

Öylesi ise bizim insanımızın özellikle şu dönem- 

lerde güce ihtiyacımızın olduğu dönemlerde derneklerden 

uzaklaşarak, onları güçten yoksun bırakarak sorumsuz 

ve de duyarsız olduğuna inanmak istemiyorum. 
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17 Mart 1991 tarihinde SSCB'de yeni birlik andiaşması 
için ülke çapında referandum yapıldı. Ülkede başlatılan 
“yeniden yapılanma" sürecinde önemli bir yeri olan, yeni birlik 
andlaşmasına bazı Cumhuriyetler katılmaz iken, nüfusun önemli 
bir bölümü yeni devlet biçimini onayladı. Özellikle azınlık halk- 
ların bulunduğu bölgelerde katılım çok yüksek oldu. Basına 
yansıyan kadarıyla yeni birlik sözleşmesi; Cumhuriyetler, Özerk 
Cumhuriyet ve bölgeler arasındaki statü farkını kaldırarak 
"EŞİT, EGEMEN" cumhuriyetlerden oluşan yeni bir SSCB'nin 
yapılanmasına imkan sağlamaktadır. İ 

Ülkenin yeniden yapılanması döneminde egemenliklerini ilan 
eden Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Adige Cumhuri- 
yetleri yeni birlik içerisinde etki ve güçlerini daha çok arttı- 
racaklardır. Siyasal ve ekonomik açıdan güçlenen bu cumhuri- 
yetler, yeni birlik andlaşmasının getirdiği olanaklarla, anavatan 
dışında yaşayan soydaşlarıyla daha yakın ilgilenme ve yardım 
olanaklarına kavuşacaklardır. Bu açıdan SSCB'deki yeni birlik - 
andlaşması, anavatan dışında yaşayan Çerkesler için ayrı bir 
önemi vardır. Yeni üst bir siyasal örgütlenme içinde,. "eşit, 
egemen" haklara sahip K. Kafkasya Cumhuriyetleri (Savunma, 
dış politika, stratejik maddeler hariç) her alanda (sosyal-eko- 
nomik-kültürel) özgürce hareket edeceklerdir. 

K. Kafkasya'da bu olumlu gelişmeler olurken, Stalin döne- 
minde bağımsızlıkları ellerinden alınarak, Şoven bir politikayla 
Gürcistan'a bağlanan ABHAZYA ve GÜNEY OSETYA'da çok 
ciddi siyasal çatışmalar olmuştur. Yeni birlikte yerlerini almak 
için egemenliklerini ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'ya kar- 
şı, Gürcistan bunların eğemenliklerini red ederek işi silahlı ça- 
tışmaya kadar götürmüştür. Abhazya ve Güney Osetya birlik- 
ten yana oy kullanırken, Gürcistan yeni birliğe karşı çıkarak 
bağımsızlık yolunda yeni bir adım atmıştır. 

Yeni birlik andlaşması Kuzey Kafkasya'da oluşan "eşit, 
egemen" cumhuriyetlere yeni olanaklar getirmesi beklenirken, 
Abhazya ve Güney Osetya'da çok önemli siyasal sorunları be- 

, raberinde gelireceğe benzemektedir. 
Örneğin birliğin devamından yana oy kullanan Güney Oset- 

ya'nın egemenlik hakkı, Gürcistan tarafından, elinden alınarak 

doğrudan merkezi yönetime bağlanmıştır. Bunun üzerine silahlı 
çatışmalar çıkmış ve yüzlerce insan ölmüştür. 

Mevcut Anayasa ve birlik andlaşmasına göre yönetilen Ab- 
hazya ve Güney Osetya'ya karşı, şoven baskılar sürdüren Gür- 
cistan'ın, bağımsızlığını ilan ettikten sonra neleri yapabileceği 
az buçuk tahmin edilmektedir. Mevcut şartlarda her türlü yasal 

. güvencelere rağmen, şoven baskılarını sürdüren bir Cumhuri- 

yetin tam bağımsızlığından sonra, neleri yapabileceğini düşün- 
mek bile istemiyoruz. Gürcistan Cumhuriyetinin bağımsızlık ve 
birlikten ayrılma istemlerini saygıyla karşılamakla birlikte, 

* 1921 de Cumhuriyet olan Abhazya ve Güney Osetya'nın tarih- 
ten gelen egemenlik haklarının engellenmemesi gereklidir. 
55CB'den ayrılma talebinde ısrarlı olan Gürcistan'ın, Devlet- 
ler Hukuku ve halen bağlı olduğu Sovyet Anayasasını dikkate 
alarak Abhazya ve Güney Osetya'nın kendisinden ayrılma hak- 
kına saygı göstermelidir. Geşmişte geçirilen acı tecrübelerin 
ışığında, bu temennimizin gerçekleşeceğini pek sanmıyoruz. 
Birlikten ayrılma istemleri yoğunlaştıkça; Abhazya ve Güney 
Osetya'da gerginlikler tırmanacaktır. Kuşkusuz bu durum 
azınlık nüfusa sahip Abhaz ve Öset kardeşlerimizin aleyhine ol- 
acaktır. Yeni birlik andlaşmasının getireceği sosyo-ekonomik ve 
kültürel olanakların yanı sıra, yukarıda açıklanan olumsuz siyasal 
gelişmeler, yurtsever güçlerce iyi değerlendirilmelidir. Geçen 
yıl Abhazya'da meydana gelen olaylar karşısında Kuzey Kalf- 
kasya'daki kardeş halkların gösterdiği dayanışma, Gürcistan 
üzerinde etkili olmuş, bir çok karar geri çekilmiştir. Daha sonra 
K. Kafkasya'nın otokton haklarının dayanışmasını pekiştirmek 
amacıyla, DAĞLI HALKLARI ASAMBLESİ kurulmuştur. Önü- 
müzdeki günlerde bu örgüte çok iş düşeceğe benzemektedir. 
Kafkasya'da meydana gelen siyasal olaylara karşı, anavatanda 
ciddi çalışmalar başlarken, anavatan dışındakilerde maalesef 
bir ilgisizlik ve duyarsızlık gözlenmektedir. Abhazya ve Oset- 
ya'da insanlar şoven baskılarla öldürülürken, bizler kafamızı ku- 

ma sokmuş, olayları seyrediyoruz. Oturduğumuz zaman mangal- 
da kül bırakmıyoruz, ama iş anavatandaki kardeşlerimizin so- 
runlarına gelince herkes sus pus. K. Kafkasya'da meydana ge- 
len siyasal çatışmalara karşı mutlaka demokratik bir tepki 
geliştirilmelidir. Derneklerin öncülüğünde açılacak olan imza 
kampanyaları, gazete ilanları, bildiri yayınlama vb. gibi demok- 
ratik yollarla konu kamuoyuna aktarılmalıdır. Çar kolonyalizmine 
karşı yıllarca vatanlarını savunmaya çalışan insanların torunları, 
bu toprakları yürekleri, beyinleri, elleriyle korumaya çalışıyo- 
rlar. Gelecek kuşaklara vatan diyebilecekleri bir toprak par- 
çası bırakabilmek için kanlarını akıtan, canlarını veren bu insan- 
lara karşı, anavatan dışında yaşıyan bizler ULUSAL NAMUS 
BORCUMUZU ödemek Zorundayız. Bu ödeme ekonomik alanda, 
kültürel alanda, DÖNÜŞ şeklinde nüfusun çoğaltılması alanında 
olabilir. Bunların hiçbirisini yapamıyosak, bir imza da atamayız 
mı? Tarihte vatanlarına sahip çıkamayan, antik bir halk olmak 
istemiyorsak, ULUSAL NAMUS BORGUMUZU ödemenin bir 
yolunu mutlaka bulmalıyız. 
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* AKK.K.D. 125. Yıl Anma Toplantılarında sunulan bildiri. 

I. DÖNEM 

Çerkeslerin yabancı uluslarla politik 

ilişkileri, daha doğrusu politik içerikli giri- 

şimleri ilk zamanlarda sınırlı bir şekilde, K. 

Kafkasya'da kendini söz sahibi gören, sa- 

vaşlarda isim yapmış soylularca veya bun- 

ların önerdiği daha alt düzeydeki kişilerce 

yürütülüyordu. Bu girişimler bir plana otur- 

tulamadığı gibi diplomatik kurallara dayan- 

mayan temelsiz, kısır bir takım eylemler 

niteliğindeydi. 

Bu girişimler önceleri sınır komşusu 

“Çarlık Rusya'sı ile ve dostça bir yaklaşım 

biçimindeydi. Çerkesler özgürce yaşamak dü- 

şüncesinin saklı bulunduğu bu yaklaşım- 

larda çarlık yönetimi ile kalıcı bir barış 

umuduyla Ruslara karşı gelmektense onlarla 

barış sürecinde yaşayabileceklerini düşünü- 

yor, bu nedenle de zaman zaman onlara dost 

ve müttelik demekten çekinmiyorlardı. Bu 

ilişkilerle Tatar, Osmanlı ve İran'ın baskı ve 
tehditleri karşısında çarlık yönetimi kur- 

tarıcı olarak görülmüş, çeşitli tarihlerde, üst 

düzeydeki elçilik heyetleri bu amaçlarla Rus- 

.ya'ya gönderilmiş, uzun süre olmasa da kıs- 

men kalıcı bir barış sürecine girilmiştir. O 

dönemlerde Çerkeslerin islamiyeti benimse- 

, memiş olmalarının da bunda büyük bir rol 

oynadığı söylenebilir. 1552, 1555 ve 1556 ta- 

rihlerinde dostluk ve barış antlaşması yap- 

mak amacıyla Rusya'ya gönderilen heyetler 

arasında 150 kişilik bir hıristiyan Çeçen gru- 

bu olduğu gibi, Kabardey Prensi Temiryikue' 

nin ve Tizrut'un elçileri Kaniko Meşiko, Yer- 
buzlı Ivan ve Teneşiko da yer almıştır. Ne 

yazık ki, bir süre sonra Çarlık yönetiminin 

Çerkeslere karşı dostça olmayan, niyetleri 

anlaşılmış, iki taralça benimsenen bu anlaş- 

maların Rusların Kafkasya'yı istilalarında 

bir basamak olarak kullanılmak istendiği su 

yüzüne çıkmıştı. İşte bundan sonradır ki 
Çerkesler Kuzey Kafkasya dışında kendile- 

rine Ruslara karış koyabilecek devletlerle 

ilişkiye girmeye başlamışlardır. Bu sıra- 

larda İslamiyetin, K. Kalkasya'da yayılışının 
hızlanışı ve dini nedenlerle bu yaklaşım 

daha ziyade müslüman ülkelere olmuştur. 

Politik etkinliği, bölgede en büyük askeri 
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güce sahip bulunması yüzünden Osmanlı yö- 

netimi ile ilişkilere girişilmiş, bunun dı- 

şında aralarında İndar Hacı Berzek'in bulun- 
duğu bir Vubuh Heyeti Mısır'a M. Ali Paşa'ya 

bu amaçla gönderilmiştir. 1840 yılında ger- 
çekleşen bu ilişki bilindiği gibi fazla bir 

katkı sağlayamamıştır. Bundan sonraki pol- 

ilik girişimler daha ziyade İmam Şamil ile 
Naib Muhammed Emin taralından ve etkili 

bir şekilde Çerkes-Rus Savaşları sırasında 

yürütülmüştür. Çarlık yönetiminin K. Kaf- 

kasya'yı kesin istila tarihi olan 1864 yılına 
kadar sürdürülen politik çalışmalardan 2Zi- 

yade Osmanlılardan askeri alanlarda destek 

sağlamaya yönelik bir şekilde yürütül- 

müştür. 1851 yılında İstanbul'a gönderilen 

Delege Yusuf Efendi Osmanlılar aracılığıyla 

Polonyalılarla ilişkiye girmiş, o dönemlerde 

Ruslarla büyük savaşıma girmiş olan Polon- 

yalılar kendi çıkarları doğrultusunda Çer- 

kesleri desteklemekten çekinmemişlerdir. 

Yusuf Efendi Osmanlılara yardım istemek 
amacıyla gönderilen ilk bilinen Çerkes dele- 

gesidir. Daha sonra Çarlık yönetimiyle sür- 

dürülen savaşların gelişmesi üzerine 1859 

yılında Adıgey'de Büyük Çerkes Kurultayı'n- 

da alınan bir karar gereği Hacı Hasan Huş- 

tuko başkanlığında kalabalık bir heyet yine 

İstanbul'a gönderilmiştir. Bu tarihlerden 
sonra artık Çerkesler tamamen Osmanlı yö- 

netiminin denetimine girmiş durumdadır. 

Çerkesler'e yapılan ve yapılması düşünülen 

her türlü yardım bazı ödünler karşılığında 

sürdürülmektedir. Osmanlı İmparatorlu- 
gu'nun da kendi canının derdine düşmüş ol- 

ması, askeri ve politik gücünün çok zayılla- 

. ması nedeniyle bizzat Osmanlıların da yön- 

lendirmeleriyle Çerkesler, genellikle de İngi- 
lizler'den yardım almak düşüncesiyle Avru- 

pa'ya yönelmişlerdir. 1861 yılında Polonyalı 

Adam Çartoroski Adıgey'in Avrupa temsilci- 

si olarak atanmış, 1862 yılında İmam Şamil 
bizzat Cemaleddin adındaki Lezgi temsilcisi- 

ni İngiltere'ye göndermiş ise de hiç bir olumlu 
sonuç alamamıştır. Yine aynı yıl M. Emin 

. kalabalık bir heyeti Sultan Mecit'e gön- 

dermiş, bundan da bir sonuç alınamamıştır. 

1862 yılında başlarında yine Şapsuğ Hacı Ha- 

san Huştuko ve delegeler Nathoç Güstaniko 

A 

-bulunuyordu. 
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İsmail ile Vubuh Zöyf Birakay İsmail, Abd- 
zah Hacı Haç önce Fransa'ya, oradan da 

İngiltere'ye aynı amaçlar doğrultusunda git- 
mişler, fakat sonuç yine olumsuz olmuştur. 

Bu girişimler K. Kafkasya'nın Çarlık Rusyası 

yönetiminin istilasına kadar sürmüş 1 nci 

dönemi kapsar. 

2. DÖNEM 

Çerkeslerin Çarlık Rus yönetimince ana- 

vatanlarından sürülmelerinden sonra mu- 

hacerette yaşadıkları dönemlerde göze çar- 

pan politik çalışmalarda bulundukları göz- 

lenmiyor. Zaten perişan bir şekilde, yaşam 

kavgası içerisinde, Osmanlı İmparatorlu- 
gu'nun çeşitli bölgelerinde, dağınık bir bi- 

çimde bulundukları bu dönemde, ulusal gele- 

cekleri için bir eylemde bulunmaları da bek- 

lenemezdi. Ancak imparatorluğun çeşitli 

bölgelerinde, yoğün bir şekilde yerleşik bu- 

lundukları kentlerde bazı kültürel hareket- 
lerde bulunduklarını görüyoruz. Bu girişim- 

lerde, içinde yaşadıkları imparatorluğun to- 

taliter, insan haklarından habersiz, yöne- 

ticileri tarafından çeşitli engellemeler, hatta 

baskılarla susturulmaya çalışılıyordu. : 

1908 yılında ilan edilen 2. Meşrutiyet'ten 

sonra özellikle İstanbul'da Çerkes Aydınla- 
rının kültürel amaçlı çalışmalarını izliyo- 

ruz. Suriye, Ürdün gibi Çerkeslerin yoğun- 
lukta bulunduğu bölgelerde ise büsbütün 

çalışmalar ancak 1930'lu yıllarda başlamış 

İSLAM BİRLİĞİ İÇERİSİNDEKİ 
ÇALIŞMALAR 

Çarlık Rusyasının çökme ve bolşevizmin 

doğuşu sıralarında bazı Çerkes aydınlarının 

Rusya müslümanlarının ulusal uyanış ve 

özerklik hakları alma çabalarının yanısıra, 
islam milletlerinin çalışmalarına katıldık- 
larını görüyoruz. Bunlar arasında en önem- 

isi bütün Rusya uluslarının 1 Mayıs 1917 

yılında Moskova'da bir araya geldikleri kon- 

gredir. Kongrede Tatar Bigeef başkan olarak 
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görev almış, bir solcu demokrat, aynı zaman- 

da askeri ve işçi temsilcilerinin Petersburg 

Sovyeti üyesi olan Dağıstanlı Ahmet Tsali- 

kof da Dağıstan temsilciliği yapmıştır. Tsa- 

likof kongrenin açılış konuşmasını yapmış, 

müslüman istekleri ile devrimci amaçları 

birleştiren önerilerde bulunmuştur. Bu ko- 

nuşmadan sonra 10 kişilik bir yönetim kuru- 

lu (Tsalikof, Topçupa Şef, Azeri Aktiameotf, 

Kazak Dost Muhammedoi, Abdullah Hoje 

(Türkistan) ve diğerleri) oluşturuldu. Bütün 

çabalara rağmen bu kongreden bir sonuç 

alınamadı ve delegeler dağıldılar!?). 
Daha sonraları Rusya'daki Ekim Devri- 

mi'nden sonra 18 Ocak 1918 tarihinden son- 

ra, bizzat Stalin'in girişimiyle özel bir İslam 
İşleri Komitesi kuruldu. Bu komitenin 
uzantısı olarak da İslamlık ve Marksizmin 
birbiriyle birleştiği bir Sovyet şeriatçılığı 

oluşturuldu ki Dağıstanlı Tarko Hacı, Çeçen 

Sultan Molla ve Kabardin Katharof bu ha- 

reketin propagandasını yürüttüler©), 

Bu iki önemli olaydan sonra K. Kafkas- 

yalıların İslam Birliği çerçevesinde bir 
girişimleri görülmemiş, Çerkeslerin bundan 

sonraki çalışmaları ise daha ziyade Avru- 

pa'da anti-sovyet bir çalışmaya yönelmiştir. 

Avrupa'daki politik çalışmaların yanısıra 

Çerkes Kültürü ile ilgili girişimler de önem- 

lidir. Paris, Varşova, Berlin gibi politik mer- 

kezlerde Kafkasyalı göçmen pekçok ayın, 

çeşitli adlarla genellikle Sovyet Rusya aleyh- 

tarı hükümet ve kuruluşlarca finanse edilen 
dergiler yayınlamışlardır. Bunlar arasında 

Kafkas Kallıları, Şimali Kafkasya, Milli Fi- 

kir, Savaş, Çağrış, İleri, Ülkemiz, Gelecek Po- 
lonya'da, Promethe, Kafkas vs. Fransa'da, 

Der Kafkasus (Kafkasya), Birleşik Kafkasya, 

Serbest Kafkasya vs. Almanya'da yayınlanan 

Ordu. 

Bu yayınların büyük bölümü 2 nci Dünya 

Savaşı'na kadar yayınlarını sürdürdüler, 2. 
Büyük Savaştan sonra pek az yayın kaldı. Ve 

1960'lı yıllardan sonra hemen hemen hiç 

yayın ve politik bir kuruluş kalmadı. Yalnız 
Amerikalıların finanse edip Sovyet Mahkur- 

mu Milletlerinin aydınlarının yönettiği bir 

dergi Münih'te, (Dergi) adı altında uzun süre 

yayında bulundu. 

İSTANBUL ÇERKES TEAVÜN 
CEMİYETİ VE KAFKASYA KOMİTESİ 

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönem- 
lerinde 1908 yılında ilan edilen 2. Meşru- 

tyetten hemen sonra, merkezi İstanbul 
Çemberlitaş'ta olmak üzere, Çerkesler ara- 

sında yardımlaşma ve kültürel çalışmaları 

amaçlayan bir dernek kuruldu. Bu derneğin 

yönetim kurulu 1915 yılı yaz aylarında 

yaptığı bir toplantıda Kafkasya'nın Çarlık 

yönetiminden kurtulmasını amaçlayan ça- 

iışmaların başlatılmasına ve bunun için de 

Osmanlı Hükümetinden alınan direktif ve 

izin sonunda, yine aynı yıl aralık ayında 

yaptığı ikinci bir toplantıda bir siyasi ko- 

mite oluşturulmasına karar verildi. İşte bu 

tarihte kurulan bu komite (Kafkasya Komite- 

si) adı altında politik olarak çalışmalarına 

başladı. 1915 yılı aralık ayında çalışmala- 

rını gündeme getirmek ve Avrupa Devletleri- 
nin ilgi ve yardımlarını sağlamak amacıyla 

bu komite Berlin, oradan da Viyana'ya gitti. 

İşte ilk defa İstanbul'da oluşturulan bu Kaf- 
kasya Komitesi bundan sonra Avrupa'da pol- 

itik girişimleri oluşturan bütün diğer Kalkas- 

yalı ulusların kurduğu cemiyetlerin çekir- 

değini oluşturmuştur. Bu komitede Kuzey Kaf- 
kasya'da adına Mareşal Fuat Thuga Paşa 

(Başkan), Prof. Aziz Meker, (Türkiye'nin 

Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Cebesoy'un 

başkatibi ve Ankara Ziraat Fakültesi Pro- 

fesörü), Doktor İsa Ruhi Paşa (Harbiye Ba- 
kanlığı Sağlık Dairesi Reisi) Kuzey Kalkas- 

yalıları; Kinyaz Maçabelli ve Kamil Togiridze 

(Gürcisatn'ı), Selim Behbudof (Azerbaycan'ı) 

temsil ederek Avrupa'ya giden heyette yer 

almışlardır. Bu heyet Avrupa'nın büyük dev- 

letleri arasında diplomatik ilişkilerde bu- 

lunmuş ve Kalkas Devletlerinin bir federas- 

yon altında bağımsız bir şekilde özgürlük- 

lerinin tanınması için bu devletlerce gerekli 

yardım ve desteğin sağlanmasını istemiştir. 

Komite 1916 yılında lağvedildi. Milletler Ko- 

mitesine de katıldılar. Almanca, Fransızca, 

o Macarca eserler çıkarılıp yayınlandı. Yazıl- 

dı. Fuat Paşa komite ile gizli temaslar kurdu. 

Fakat daha sonra çeşitli nedenlerle bu ko- 

mitenin Gürcistan ve Azerbaycan üyeleri ko- 
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miteden çekilmiş ve Kafkasya komitesinde 
yalnız Çerkesler taralından (Türkiye'de Ku- 

zey Kalkasya Siyasi Muhacirler) komitesi adı 

altında çabalarını sürdürmeye karar vermiş- . 

tir. Kafkasya komitesinin dağılıhasının en 

büyük nedeni büyük devletlerin Kafkasya- 

lılar arasında etkinlik kazanma savaşı- 

mıdır. Gürcüler Almanya'dan, Azerbaycan- 

lılar Osmanlılarda, Ermeniler de başlangı- 

cından beri İngiliz ve Amerikalılardan yar- 

dım almak ümidini taşıyorlardı. Çerkeslerin 

ise müslüman olmaları ve dağınık bir şekilde 

bulunup politik etkinliklerinin çok az ol- 

ması nedeni ile hiçbir güçleri yoktu. Osman- 

llar her ne kadar Çerkesleri destekler gö- 

rünüyorlarsa da bu gösterişten ibaretti. Daha 

sonra Avrupa'da 1911 de Brüksel'de Belçikalı 

Paul Otlet ve Litvanyalı J. Gabriyş (Uluslar 

Birliği-Union Des Nattionalities) adı altında 

bir örgüt kurludu. Bu örgüt her ne kadar Doğu 

Avrupalı (Letonya, Estonya) milletlerin kur- 

tuluşu için çalışıyorsa da Kafkas Milletleri de 

bu kuruluşlarda seslerini duyurabiliyorlardı. 
Bu örgüt sırasıyla, 1912 de Paris'te ilk, 1915 

Haziran ayının 26'sında ikinci kongresini 

yaptı. Politik nedenlerle örgüt merkezini 

Paris'ten İsviçre'ye nakletti. Bu Rus mahku- 
mu uluslar için çok olumlu karşılandı. 

Çünkü bu örgütte kendi haklarını daha 

sağlam bir destekle dile getirebileceklerdi. 

. Nitekim bu milletlerin temsilcilerinin istek 

ve baskıları sonucu 27 Haziran 1916 da I10- 

zan'da 3. bir kongre yapılması tasarısını gün- 

deme getirip, 29 Haziran 1916'daki 3. kon- 

grede Çerkeslerin sözcülüğünü yapan Adıge 

İsmail Bidanuk ile Dağıstanlı Lezgi Tahir-ül 
Hüseyin Çerkeslerin sorunlarını dile getir- 

. diler, 
Bundan sonraki politik girişimler üaha 

kapsamlı, daha organize edilmiş bir biçimde, 

fakat Çerkesler açısından hiç de iyimser bir 

şekilde gelişmedi. Çünkü yukarıda belirtil- 

diği gibi Çerkesler uluslararası bu kongrede 

daima ikinci planda ve zoraki bir şekilde yer 

almışlardır. 
1918 yılında Kalkas Devletlerinin (K. Kal- 

kasya, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan) 

bağımısızlıklarının ilanından sonra ve bir 

Kaikas Federasyonu oluşturma yolundaki 

çalışmaları da dış zorlamalar sonucunda 

suya düştü. Ve Kafkasya tümüyle yeniden Rus 

egemenliği altına girdi. 
işte bu tarihlerden sonradır ki, Kafkasya 

dışında ve merkezi Berlin, Paris ve Varşova 

olmak üzere Kafkas Devletlerinin yeniden 

özgürlük ve bağımsızlıklarını kazanmaları 

yolundaki çalışmaları yoğun ve en etkin bir 

“şekilde sürdürüldü. Bununla ilgili olarak ilk 

kez 10 Haziran 1921 tarihinde dört Kafkas 

milleti arasında Paris'te bir merkez oluştu- 

ruldu. Dört ulusun temsilcileri bir dekle- 

' rasyon yayınlayarak bağımsızlıklarının 

doğrultusunda isteklerinin tanınmasını is- 

tiyorlardı. Bir madde içerisinde belirtilen is- 

tekler kısaca stratejik konumu dolayısıyla 
bütün batı dünyasının özgürce yapabilmeleri 

ve her ulusun buralardan geçişinin sağlan- 

masını, bu amaçla da Kafkasya'nın dört ulu- 
sundan oluşan bir birliğin oluş-turulmasını 

öngörüyordu. Bu bildirinin altında; K. Kaf- 

kasya adına Abdülmecit Çermoy, Gürcistan 

adına A. Chenkeli, Azerbaycan adına Ali 
Merdan Topçubaşı ve Ermenistan adına da A. 
Agoronyan'ın imzaları bulunuyordu. Bu ta- 

rihten 3 yıl sonra 23 Eylül 1924'te Kafkas 
uluslarının ekonomik ve kültürel gelişme- 

lerini sağlamak amacıyla bir birlik etralın- 

da toplanmaları gerektiğini savunan bir bil- 

diri yayınlandı. Bu bildiride Topçubaşı (Azer- 

baycan), A. Hatisyan, V. Papazyan iErme- 

nistan); A. Çaenkeli, H. Ramişivili (Gürcis- 

tan), A. Çermoy, Haydevoğlu (K. Kafkasya) 

adına imza koymuşlardı. i 

i Kasım 1924 tarihinde ise yeni bir bildiri 

ile İstanbul'da Kalkasya Kurtuluş Komitesi 
oluşturuldu. Kafkaslı dört ulusun ortak çı- 

karlarının gerçekleşmesi için Türkiye'de 

çalışmalarına karar verilen toplantı sonun- 

da yayınlanari bildiride Ermenilerin yer ai- 

madığı gözleniyor. Bu bildiride Kuzey Kafkas- 
ya adına V.G. Jabağı, A.H. Kantemir Aytek 

Namitok, Gürcistan adına M. Tsearelli A. As- 

satiani, D. Vaçnadze, Azerbaycan adına Hüs- 
rev Sultanzade, Abdül-Ali Emircan, A. Şey- 

hülislamzadenin imzaları bulunuyordu. 

1925 yılından sonra çalışmalarına baş- 

layan komite Türkiye'nin baskıları sonunda 

merkezini yeniden Paris'e taşıdı. 1929 yılın- 
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da Paris'te konlederasyonun yayın organı 

Müstakil Kafkasya dergisinin yayın hayatı- 

na başladığı görülüyor. 

Yine 1930 yılı başında Paris'te Kafkasya 

Tetkik Cemiyeti çalışmalara başlayarak 17 

Ocak 1933'te "Societe Sâvan" Salonunda Er- 

meni delegelerin katıldığı bir toplantıda (Er- 

meni A.Hatisyan ve A. Camelyan) Kafkas 

Konfederasyonu içerisinde 4 Kafkas ulusu- 

nun birleşmesi görüşünü yeniden gündeme 

getirmişlerdir. 

Bu dönemin kayda değer en son ve en 

önemli toplantısı 14 Ekim 1934 tarihinde 
Brüksel'de yapılmıştır. 1928 yılında Paris'te 

oluşturulan Kafkas Komite üyelerinin girişi- 

miyle yapılan kongre sonunda 6 maddelik 

bir bildiri hazırlanmış ve bu bildiri de yine 4 

Kafkas milletinin birlik içerisinde federas- 

yon çerçevesinde birleşmesi tezi ortaya âatıl- 

mıştır. Bu kongrede Ermenistan yer alma- 

mışsa da bildirinin 6. maddesinde Ermenile- 

rin bu birlikte yer alınası unutulmamıştır. 

Kafkasyalı 4 ulusun bundan sonraki 

dönemlerde etkin bir çalışması görülmüyor. 

Araya giren 2. Dünya Savaşı dolayısıyla 

bağımsızlık ve özgürlük yolundaki eylemler 

bundan sonra Nazi Almanyasının denetim ve 

istekleri doğrultusunda Berlin'den yönetil- 

miş ve lehlerine olmaktan ziyade Kafkas- 
yalıların aleyline bir yol izlenmiştir(). 

KURTULUŞ SAVAŞINDA 
ÇERKESLERİN KATILDIKLARI 
POLİTİK KURULUŞLAR 

İyonya Devleti: Başkenti Bursa olar 
.padişahlığa bağlı hıristiyanların anti kem- 

alist Türklerin ve Çerkeslerin oluşturduğu bu : 

devletin Batı Anadolu Devleti adı altında ku- 

rulması öngörülmüştür. Daha sonra Baş- 

kenti İZMİR olmak üzere Bursa ve Marmara 
Denizine kadar sınırları içeren ve Yunan- 

lıların egemenliği altında kurulması düşü- 
nülen bu devletin adına (İyonya) adı verilmek 
istenmiş ve 24 Mayıs 1922 yılmında Yunan . 

Başbakanı Venizelos'un teklifi üzerine kuru- 

luş İngilizler tarafından olumlu karşıla- 
narak devletin kuruluşu için her türlü yar- 

dım ve destek vaad olunmuştur. ii 

KARARLARA KA İMRAN 

KARİB ÇERKESLERİ 
KUK CEMİYETİ 

  

TEMİNİ 

Bu cemiyetin kurucuları 24 Ekim 1921 

tarihinde İzmir'de toplandılar. Cemiyet Kur- 
tuluş Savaşını desteklemiyor, Batı Anado- 

lu'da Yunan egemenliği altında Çerkeslerin 

bir ulus olarak tanınmasını istiyordu. Ay- 

rıca bir barış anlaşmasıyla Çerkeslerin 

savaşta uğradıkları zararın Türk Hüküme- 

tince ödenmesinin gerekliliğini ileri sürüyor, 

Çerkes Ethem yanlısı bir politika izliyordu. 

21 kişilik kurucuları arasında ileri gelen 

Çerkes aydınları yer almıyordu. Çerkes Kon- 
gresi daha önce büyük devletlerin, özellikle 

İngiltere'nin korumacılığı altında Anadolu 
Çerkeslerinin Karadeniz kıyılarınd toplanıp 

özerklik kazanmalarını istemişti. 13 Aralık 
1921 tarihinde İngiltere'nin İstanbul Yüksek 
Komiseri Rumbold olayı İngiltere Dışişleri 

Bakanlığına Lamb Ramb Raporu adı altında 

bildirmiştir. İ 

Kongreye katılan, tüm Çerkes delegelerin- 

den 18 kişi 150'likler listesine alınmıştır. 

Çerkes Kongresine karşı tepkilerin başında 

ise İstanbul'da 12 Ağustos 1921 tarihinde top- 
lanan Çerkes Kongresinden gelmiştir. Bu 

kongrede Müşir Fuat Thuga Paşa Anadolu" 

daki Mustafa Kemal Hareketine bağlı karar 
almıştır. İstanbul'da Fuat Paşa'nın Başkan- 

lığında alınan bu karar kanımıza göre 

İzmir'de kurulması düşünülen veya Karade- 
niz kıyılarında oluşturulması tasarlanan 

Çerkes Özerk Devletinin imkansızlığı gözö- 

nünde tutularak alınmıştır. 
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NALÇİK KENTİ VE 
KÜLTÜREL-TOPLUMSAL DURUM 

Dil toplumsal bir olgudur. Toplumun ana iletişim aracı 
kaldığı, yani üretici olma özelliğini sürdürdüğü sürece dil, ken- 
dini yeniden üretmeye (yaşamaya) devam eder. Diaspora'da 
(Sürgün Dünyası) Kafkas Dilleri 1950 yıllarına değin kendile- 
rini yeniden üretebiliyorlardı. Ancak, toprakta geleneksel 

ilişkilerin çözülmesi, kente göç ve pazar ekonomisine bağlı ola- . 
rak Türk toplumu ile kaynaşma sürecine geçilmesile, artık ken- 
dini üretebilme yeteneği cılızlaşmıştır. Anadiline olan siyasal 
(maddi ve manevi) baskılar, 1971 ve 1982 gerici-ırkçı terör- 
leri ve 1982 Anayasası'nda ifadesini bulan Çerkesçe dil yasağı, 
özümlenmenin hızlanmasını sağlamıştır. 

Bir arada yoğun nüfus (Adıgey: 96 bin; Şapsığe: 8 ya da 
" 12 bin; Çerkesya Bölgesi: 40 ya da 52 bin; Kabardey: 394 

bin) ve bazı resmi devlet olanaklarından yararlanma nedeniyle, 
Kafkasya'daki çözülme Diaspora'dakine göre gecikmiştir. An- 
cak, bu son yıllara değin, bir Ruslaştırma politikası uygulandığı 
da görülmektedir. Halen de bu baskı tam kalkmış değildir. Do- 

layısıyla gerçek bir egemenliğin gereği kaçınılmaz olmaktadır. 
Yoğun Rus nüfusu baskısı altındaki Adıgey gibi ya da çok 

dilli olan Karaçay-Çerkes, Abhazya ve Kabardey-Balkar gibi 
bölgelerde sorunlar tam çözümlenememiştir. Egemenlik ilanları, 
ulusal dili başkent ve kendi konuşma alanında bile eşit (gerçek 
resmi) dil haline getiremeyecek ise, çözülmeyi durduramaya- 

caktır. Bu konuda olumsuz işareetler de alınmaya başlanmıştır. 
Adıgey'in bölge parti örgütü lideri ve Parlamento Başkanı 

CARME Aslan konuya ilişkin olarak şunları söylemektedir 

(özetle): Adıgey'de herkesin bildiği (anladığı) dil, Rusçadır. 
Bu böyle kalacaktır (herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır). 
Adıgece eskiden kenara itilmiş durumdaydı ve gerektiği kadar 

öğretilmiyordu. Şimdi ona daha fazla önem vermemiz gerek- 
mektedir. Adıgece bilme zorunluğu ise radyoevi ve basımevi 
müdürlüğü gibi Adıgece ve Rusçayı birlikte bilmeyi gerektiren 
bazı görevler için aranacaktır (Sots. Adıgey gazetesi 19.10. 
1990; Carme'nin demecinin tam bir çevirisi için bk. "Kafkasya 

Gerçeği", 4/1991). 
Afrika'da eski İngiliz, Portekiz, Fransız ve İspanyol sö- 

mürgelerinin bir çoğu bağımsızlıktan sonra eski sömürgeci 
devletlerin dillerini kullanmayı sürdürmüşlerdir. Sayın Carme' 

eşlere alayla aza aa ear ana a ay AY al A Kay ş aray ayi DİLİ a a ggiai aile Şa ARŞ 

nin sözleri de ister istemez çok dilli ve kabileli olan yukardaki 
ülke örneklerini akla getirmektedir. Oysa, karşımızda, sözge- 
imi, Diaspora ve Kelt dilleri örnekleri de vardır. 

Yüzyıl önce konuşulan İrlanda ve Gal dilleri, kentleşme ve 
endüstrileşme sonucu İngilizce karşısında hızla gerileyip, yok 
olmanin eşiğine gelmişlerdir. Şimdi devlet desteği de bulan 
İrlanda dili bir türlü eski konumuna getirilememektedir. İskoç 
dili can çekişirken, Comwali dili ise çoktan yok olmuştur (Tek 
istisna, ölü İvrit dilini yeniden canlandırıp resmi dil haline geti- 
ren İsrail'dir). i 

Sonuç olarak, yuritaşlarına kendi ulusal dilini öğretmeyi 
zorunlu tutma gücü bile bulunmayan bir devlet egemenliği, 
tartışmalı ve kuşku götürücü kalacaktır. 

Olumlu olarak, bir de İsviçre örneği vardır: Burada, bir 
kanton (eyalet) içinde bile dil yöreleri çizilmiştir; örneğin, 
Graubünden Kantonunda Almanca, İtalyanca ve Romanşça ko- 
nuşulan yöreler vardır. Çoğunluğun Almanca konuşması, öteki- 
lerin çeşitli kısıtlamalarla karşılaşması gibi bir sonuç getirme- 
mektedir. 

Bir başka örnek olarak, protestan kantonu Zürich'in baş- 
kentinde 240 bin protestana karşılık, zaman içinde —çalışmak 
için gelenlerle— 250 bin katolik nüfus toplanmıştır. Ama bir 

"Katolik Kültür Merkezi" kurulması için yapılan bir başvuru, 
"Kantonun protestan geleneği temeli üzerinde kurulu olduğu, 
onun bu özelliğinin yok olmasına yol açacağı" gibi bir gerekçeyle 
Kanton Konseyi (Parlamento) tarafından geri çevrilmiştir. 
Şimdi katolikler dinsel gereksinimlerini (ibadetlerini) komşu 
kalolik kantoniara giderek gidermektedirler. 

Nalçik'teki durum ise farklıdır: Burada dışarıdan gelme, 

önemli bir bölümü iş nedeniyle gelmiş ve geçici olan Rus-nüfusun 
dili neredeyse tek dil haline getirilmiştir. 

Eski Rus yerleşimleri olan Prohladni ve Mayski ilçelerinde 
(rayon) Rusçanın da resmi dil olması doğaldır. Ama, Nalçik'teki 
uygulama, geçmişteki zorlayıcı Ruslaştırma politikası ve bunun 

kalıntıları nedeniyle olumlu olmayıp, sadece Ruslar arasında kal- 
mayacak, önce başkenti, ardından tüm ülkeyi Rusça adına özüm- 
lenmeye götürebilecektir. 

Cumhuriyet yönetimi, gerçekçi bir biçimde, Adıgece ve 
Balkarcayı birer egemen ulus dili haline getirmek durumun- 
dadır. Aynısı öteki bölgeler için de (Çeçen-İnguş ve Dağıstan 
gibi zaten geleneklerine çok bağlı olan yerler dışında) söz ko- 
nusudur. 

Sonuç olarak, SSCB'nde ve Kafkasya'da çözümü gerekli 
daha birçok sorun bulunmaktadır. 

TIRKAVUZ KENTİ VE DURUM 

Bir turizm ve madencilik bölgesi olan Tırnvuz, kentsel 
(metropoliten) alanının ayrı yönetimi vardır. Bu bölgede Bal- 
karlar (9 29.4), Adıgeler (5 17.1), Ruslar (9 38) ve öteki 
milliyetlerden kişiler turizm ve madencilik gibi değişik işlerde 
çalışmaktadırlar. Burası, başta Elbrus (Oşhamafe: 5642 m) 
olmak Üzere yüksek dağların, çayır ve piknik yerlerinin maden 
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sularının, buzul ve buzul göllerinin bulunduğu turistik bir 
köşedir. 

Bu bölgede Elbrus tatil köyünde ELBRUS, Terskol kö- 

yünde TERSKOJL, Elbrus-Terskol köyleri arasında YÜSENGİ 
.ve İTKOL (Narzanov çayırı başında), Çeget dağı eteğinde 
AZAVK gibi büyük ve lüks turistik oteller bulunmaktadır. 
Ayrıca çok sayıda kamping ve dinlenme yeri de vardır; bir tele- 
ferik hattı ile de ELBRUS dağına tırmanılmaktadır. 

Bu yöre, Balkar halkının 1944'te sürülmesi üzerine Gür- 

cistan'a eklenmişti. Bazı Balkarlar bu yöredi de içine alacak ve 
başkenii Tırnavuz olacak bir Balkar Cumhuriyeti kurmak iste- 
mişlerdi. 

Tımavuz yöresi, aynı zamanda koyun ve keçi otlatılan, ark 

beslenen, irmak ve göllerinde alabalık avlanan bir bölgedir. 

TARIM VE HAYVANCILIK 
Tarım genellikle sulamaya dayalıdır. Ana tarım alanı Ka- 

bardey Ovası (Kabardey T'uaş'e) ile akarsu vadileridir. Bura- 
larının doğal bitki örtüsü çayır ve steplerden oluşmuştur. 
Buğday, mısır, ayçiçeği, kenevir, gül ve meyve yetiştirilir. 

Toprak, SSCB devletinin mülkiyetindedir. Devlet; top- 
rağı, eve bitişik bahçelerde kişilerin, kolhozlarda da ortak ola- 
rak köylülerin kullanımına veriyordu. Artan toprak, devlet ta- 
rafından sovhoz (devlet çiftliği) biçiminde işletiliyordu. Şimdi, 
mülkiyeti yine devlete ait olmak üzere ama uzun süreli: olarak 
toprağın kooperatifler yoluyla, kişilere kiralanmasına başlan- 
mıştır. 

Rus SFSC Devlet Başkanı Yeltsin, toprak üzerinde bi- 
reysel mülkiyeti ve pazar ekonomisini savunmaktadır. 

Kabardey-Balkar köyü nüfusunun büyük çoğunluğu Adige 
kolhozculardır: Cumhuriyetin 294.600 olan köylü nüfusu içinde 
Adigeler 211.976 (4 72), Balkarlar 38.865 (9 13.2), Ruslar 
da 41.453 (9o 14)'ür. 

Stalin döneminde başlatılan toprağın kollektifleştirilmesi 
sonucu, özellikle kolhozcu köylü nüfus ağır biçimde ezilmiş ve 

geri bırakılmıştır. Gelişen teknolojeden de gereğince yararlan- 

amayan kolhozcular yoksul düşmüşlerdir. Bu da işi yavaştan 

alma ve tembellik gibi hastalıklara yol açmıştır. 
Şimdi, toprak üzerinde bireysel mülkiyetin tanınması ve 

pazar ekonomisine geçilmesi ile, üretimdeki tıkanmanın aşılması 
beklenmektedir. Ancak, tutucu çevre buna karşı çıkmaktadır. 

Cumhuriyette hayvancılığın da önemi büyüktür. Özellikle 
güneydeki dağ vadilerinde yaşayan Balkarlar ile onlara komşu 
Adıgelerin ekonomisi öncelikli olarak hayvancılığa dayanmak- 
tadır. Köylüler, öteden beri, hayvanlarını yazın kendilerine ait 
saydıkları dağlardaki çayır alanlarında beslemekte, kışın düze 
inmektedirler. Mevsimlik göç biçiminde sürdürülen bu hay- 
vancılık koyun ve keçi beslemeye dayanır, daha az sayıda sığır 
ve atda beslenir. i 

Adigelerin “şağdıy" adını verdikleri ünlü Adige (Kabar- 
tay) atları halen beslenmektedir. Ancak, atçılığın batılı anlam- 
da canlandırıldığı ve buna modern bir biçim verildiği söyle- 
nemeyecektir. 

iaiytatip'ete tel şTuralae”a UN Ale EM A Na atar sie' ETA eÜ eter eta ete diRiriR LANAN A EŞ a aa elele early ede ENEZ 

Adıge at soyunun en ünlüsü olan “şevluh" cinsi, Adıge Bi- 
imsel Araştırma Ensütüsü Müdürü Sayın MEGULE Cabrail'in 
verdiği bilgiye göre, Sovyet iç savaşı sırasında ateş hattında 

kalarak yok olmuştur. Çerkes atları ve bu at üzerine İstanbul 
eski Süvari Binicilik Mekiebi öğretmenlerinden Binbaşı Rıza 
Haydar, yayınladığı okul ders kitabının 115. sayfasında şu bil- 

giyi vermektedir: 
“Çerkes cinsi; şekilleri muntazam ve kametleri (boy) mür- 

tefi (yüksek) olduğu kadar bacakları kuvvetli ve Arap atla- 

rında görülen güzel baş ve boyuna ve oldukça mükemmel te- 
nasüb endama (uyumlu bedene) maliktirler. 

Bu hayvanlar taab (yorgunluk) ve meşakkate ve açlığa ko- 

laylıkla alışır, kollarının (bacak) kuvvet ve metaneti (daya- 
nıklılık) sayesinde en saab elmürur (geçilmesi en güç) dağ yol- 
larına, en tehlikeli uçurum kenarlarına tırmanırlar. His ve zeka- 

ları katiyen şimal hayvanlarına mukayese değildir (kıyaslana- 
maz). Güya hitabı ve itabı (seslenme ve azarlama) anlıyor- 
muşcasına itaat eyler. 'Yat' denince cansız gibi yatması ve 
vücudunu düşmana siper ederek kafasını kahibinin tüfeğine 
mesned (dayanak) etmesi ve 'kalk' emrini alınca hemen yerden 

e. 

yerden hemen) kaçırması Çerkes beygirlerinin" özelliklerin- 
dendir. 

"Çerkes atları sahibini hamal (yüklenmiş) iken nehirlerden 

yüzüp geçmeyi pek çabuk öğrenirler. 
Çerkes cinsi feresenin (atın) en âlâsı (mükemmeli) “şav- 

luh" namıyla beylere mahsus (özgü) olup oyluklarına bir ne'al 
(nal) veya ok damgası vurularak ecnası adiyeden tefrik ederler 
(Adi cinslerden ayırırlar) Birinci kitap: Hayan Meraklılarına, 
Arşak Garoyan Matbaası, İstanbul). 

Günümüzde elde kalanı kadarıyla Adıge at cinsinin iyileş- 
tirilmesine çalışılmaktadır. Hayvancılık yanında, tavukçuluk ve 
alabalık üretimi de gelişmektedir. 

MADENLER VE ENDÜSTRİ 
Başlıca madencilik alanı Tırmavuz kenti ve çevresidir. Bu- 

rada zengin molibden ve tungsten yatakları işletilir. Ügolni'de 

taş kömürü, Malka vadisinde de zengin altın, krom ve nikel ya- 
takları ile bir miktar petrol vardır. 

Endüstri özellikle Nalçik ve Prohladnı kenilerinde top- 
lanmıştır. Bu keniler ağırlıklı olarak Rus nüfusludur. Dolayısıyla 
modern endüsiri, başka bir anlatımla ülkenin üretim gücü Rus- 
ların elindedir. 

Endüstri kuruluşları olarak Nalçik'te petrol sondaj aygıt- 
ları, kereste, mobilya, dokuma, giyim, ayakkabı, çimento ve cam 

ürünleridir. Üretimi Prohladnı'da da makine endüsirisi top- 
lanmıştır. Öteki kentlerde tarım ürünleri işlenir. Gerekli enerji 
akarsular Üzerinde kurulan hidroelekirik santrallerininden 
sağlanır. Isınmada doğal gaz kullanılır. 

ŞİMDİKİ YÖNETİM BİÇİMİ 
Kabardey-Balkar 1991 yılı başlarında (şubat ayı) ege- 

menlik ilan etmiş, ancak Adıgey gibi, Rus SFSÇ içinde kal- 
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mıştır. Yeni biçimiyle Kabardey-Balkar SSC'nin en üst ege- 
menlik organı 160 üyeden oluşma parlamentodur (Yüksek Sov- 

“ yet). Son seçim sonuçlarına göre parlamento 102 Adıge, 21 

Balkar ve 37 Rus milletvekilinden oluşmuştur. Parlamenio 
Başkanı (Cumhurbaşkanı) ve Başbakan Adıge asıllıdır. 

Egemenlik bildirisinde devletin iki egemen toplum olan 
Adıge (Kabartay) ve Balkarlara dayandığı, bu iki halkın ister- 
lerse ayrılabilecekleri ve kendi egemen cumhuriyetlerini kura- 
bilecekleri hükmü yer almıştır. Bu arada toprak iemeline da- 
yanmamakla birlikte, Ruslar da cumhuriyetin Üçüncü etnik top- 

lumu olarak kabul edilmişlerdir. Bildiride Mart 1944'tekine 
uygun olarak Balkarya sınırlarının yeniden çizilmesi gereğine, 

değinilmektedir (Bildiri için bk. "Kafdağı", 43-46/1991, s. 
107). 

Şu durumda, Balkarya sınırları çizilip henüz ayrı bir 
yönetim bölgesi olarak ayrılmadığına göre, coğrafi ilçe yöne- 
tümleri halen geçerlidir. Balkarlar Sovetski, Ruslar Prohladnı 

ve Mayski ilçelerinde, Adıgeler de öteki ilçelerde ağırlıklı olarak 
yönetimi ellerinde bulundurmaktadırlar. Nalçik' ve Tırnavuz 
kentsel bölgelerinde ise, karma bir yönetim vardır. 

Her üç toplum da sosyal yönden kendi kendine yeterlidir. 

Karışma daha çok kentlerde görülmektedir. Balkar köylerine 
yerleşmiş Adıge ve hatta Rus aileler pek yoktur, ama bazı Bal- 

karlar Adıge köylerine yerleşmiştir. Bu nedenle, az sayıda da 

olsa Adıgece bilen Balkar ve Ruslara rastlanmaktadır. 
Cumhuriyet yönetimi, 1990'da aldığı bir kararla, Cumhu- 

riyet topraklarında doğmayanların ülkeye (Kabardey-Bal- 
kar'a) yerleşmelerini yasaklamıştır. Buna Adıge (Kabartay) ve 
Balkar kökenli olanlar dahil edilmemiştir. Çünkü Kabardeylerin 
bir bölümü kafileler halinde, baskılar yüzünden 1860 yılından 

- başlayarak 1903 yılına değin dış ülkelere göç etmişlerdir. Haj- 
ret Kabardayları da dahil göç edenlerin sayısı, belgelere göre 
20 binden çoktur. Hajret Kabartaylarının bir bölümü öteki 
Adıgelere karışmış ise de, Diaspora'daki Kabartay nüfusu ha- 

len, en az 200 binin üstünde olmalıdır. 
Prof. Andrews'in Einic Groups in ihe Republic of Turkey 

(Almanya, 1989) adlı incelemesine göre, Türkiye'deki 47 etnik 

topluluk içinde "Çerkes, Abaza dilinde konuşanlar bir milyon, 
Gürcüler. 60 bin, Lazlar 250 bindir" (Cumhuriyet 27.03. 
1991). i 

Kafkasya dışındaen çok Kabardey Türkiye'dedir: Kayse- 
ri, Sivas, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Adana, İçel, Ankara, 
Eskişehir ve Balıkesir illerinde, oralardan göç etmiş olarak da 
İstanbul ve öteki kenilerde. Kabardeyler ayrıca Ürdün, Suriye 
ve ABD'nde de yaşarlar. 

Dolayısıyla Kabartay-Balkar Cumhuriyeti'nin, Adıgey gibi, 
bir bölüm Adıge ve Balkar göçmeni, ileride yerleştirebileceği 
düşünülebilir. Bu konuda, Adıgey'e ilişkin olarak da olsa Carme 
Aslan güçlüklerden söz ettikten sonra şunları söylemektedir. 
Dış ülkelerdeki Adıgeler dönseler de bölgeye (Adıgey'e) sığa- 

cak olandan fazlası kabul edilemez. Ayrıca bu soydaşlarımız sa- 
dece bölgemizden değil, öbür bölgelerden gidenleri de kapsa- 
maktadır. Bu nedenle, dönenler içinde Kuzeybatı Kafkasya'nın 

(Eski Çerkesya-C.H.) değişik ilçelerinde (rayon) yerleşmek is- 
teyenler de olacaktır (Daha geniş bilgi için bk. "Kafkasya 
Gerçeği", 4/1991, s. 28). i 

Bu görüş, kanımıza göre gerçekçi ve tutarlı bir yaklaşımı 

sergilemektedir. Bu konuda sevindirici büyük gelişmeler var- 

dır. Çerkeslere giderek ülkeleri geri verilebilecektir. 

Kabardey-Balkar SSC'nda yerel yönetimler olarak ilçe 

meclisleri, köy meclisleri ve bunlarca seçilen yönetim organları 

yürütme komiteleri' vardır. 

Cumhuriyetin egemenliğin simgesi olarak bayrağı, devlet 

arması ve ulusal marşı olacaktır. 

DOĞAL KORUMA ALANLARI 
Orman, su ve hayvan varlığını korumak amacıyla oluşi- 

urulmuş birçok doğa koruma alanı (zapovednik) ile hayvan 
varlığını koruma ve üretme alanı (zakaznik) vardır. Buraları bi- 

rer turistik alan özelliği de kazanmıştır. Bunların başlıcaları 
Çegem ve Çerek ırmaklarının kaynak kısımlarını da içine alan 
'Kabardino-Balkarskiy visokogorniy gos. zapovednik' ile bunun 
doğusunda kalan ve Kuzey Osetiya'ya ulaşan uzantılarıdır. Bu- 
ralarda ormanlar ile, soyu tükenmeye yüz tutmuş dağ keçisi, 

kızıl geyik, ayı, vaşak, yaban tavuğu ve yaban sığırı gibi hayvan- 

lar yetiştirilmekte ya da koruma altında bulundurulmaktadır. 

EDEBİYAT 
© Bölgedeki Adıge edebiyatı ya da Kabartay edebiyatı, Ku- 

zeybatı Kafkasya "Büyük Adıge Edebiyatı'nın bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Bilindiğine göre, ilk Kabarday yazarı ŞORE 
Negume'dir (1794-1844). Kabardeyler özerklikten sonra 

(1920) sürekli yazıya kavuştular. 1924'te kabul edilen, gide- 
rek mükemmelleştirilen Latin harflerine dayalı Adıge alfabesi, 
bir süre sonra Stalin'in Ruslaştırma politikasının bir-gereği 
olarak 1936'da yasaklandı, yerine bugün de kullanılan Rus alfa- 

'besi kabul ettirildi. Sonuç olarak, bir duraklama ve zor günler 
dönemi başladı; Ruslaşmaya karşı çıkan çok sayıda aydın ve ya- 
zar cezalandırıldı. 

1920 sonrasının iki önemli yazarı PAŞ'E Beçmirze (1854- 
1936) ile ŞOÇENTSUK Ali'dir (1900-1942). İlkinin şiirleri, 
Ali'nin de şiirleri yanında "Kambot ile Latse" adlı şiirsel romanı 
yayımlandı. Daha sonra K'ISOKO Alim, K'UAŞ Betal, ŞORTEN 
Askerbi, ŞOCENTSUK Adem, AKSIRE Zalimhan ve TEUNE 

Haçim gibi güçlü yazarlar da edebiyata katıldılar. 
Balkar edebiyatının öncü kişisi, 1945'te sürüldüğü Orta 

Asya'da ölen Kazım MEÇİYEV (1859-1945) olup, sürgünde 
yazdığı şiirler ve konuşmalarla Balkar halkına moral vermiştir. 

Balkar edebiyatının uluslararası üne kavuşmuş bir şairi de 

şimdi ölmüş olan Kaysın KULİYEV'dir. 
Her iki halkın yazınında da politika, tarin ve toplumsal ya- 

şam gibi konulara ağırlıklı olarak yer verilmektedir. 
Şu sıralarda radyo-televizyon, basın, tiyatro ve üniversite 

çevreleri bu edebiyatların gelişmesi ve tanınması doğrultu- 
sunda çalışmalarda bulunmaktadırlar. 

Egemenlik kazanılması sonucu, film endüstrisine de geçil- 
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mesi ve yazınsal ürünlerin daha köklü ve geniş çerçevede de- 
ğerlendirilmesi olanakları da doğacaktır. Şimdiden etkili sa- 
natçı kuşakları belirmeye başlamıştır. 

TURİZM 
Kabartay-Balkar SSC'nde dağcılık (alpinizm) ve kayak- 

çılık turizmde ağırlığı taşır. Bu bakımdan tüm Kafkasya'da en 

önde gelen yer burasıdır. Turların başlangıç yeri Nalçik'tir. 

Buradan ırmak vadileri boyunca uzanan yollar izlenerek güneye, 
Ana Kafkaslara doğru gidilmektedir. Yollarda çok sayıda ko- 
naklama yerleri, özellikle Elbrus (Oşhamafe) önlerindeki vadi- 
lerde turistik otel, motel ve kampingler bulunmaktadır. Başlıca 

turlardan bazıları şunlardır: 
1. Nalçik-Elbrus önü yolu: Nalçik'ten hareket edilmekte; 

Çegem, Baksan, güney boyunca sıralanan Adıge ve Balkar köy- 

leri geçilerek Tırnâvuz kentine ulaşılmakta, daha sonra Verhniy 
Baksan, Elbrus ve Terskol'a ulaşılmaktadır. Nalçik-Verhniy 
Baksan (eski adı Urusbiyev) arası 101 km'dir. Burası Elbrus 
önü (Prielbrus) tur yollarının ayrıldığı yerdir. Buradan akarsu 
vadileri boyunca değişik turlar düzenlenmekiedir (Toplam 29 
tur; daha fazla bilgi için bk. B.M. Beroyev, Prielbrusye, Mosko- 
va, 1984). 

Prielbrus yöresinde, Adıgey'in aksine, büyük yatırım ya- 
pılmıştır. Vadilerde turistik oteller bulunmaktadır. Bu yörede 
yaya ve atlı olmak üzere dağ turları düzenlenmektedir; örnek - 
olmak üzere birkaçı şunlardır: | 

a) Novıy krugozor: 19 km, 4-5 saat süren bir yaya yol- 
culuğu yapılmaktadır. Baksan vadisi izlenmekte, Uşba, Şhelda, 
Donguz-Orun, Çeget dağları seyredilmektedir (yükseklik 
2900 m). 

b) Terskol vadisi: 15 km, 4-5 saatlik yol. Bu yolculukta 
2.900 m. yükseklikteki Terskol buzul dili görülebilir. 

c) Büyük Azav buzulu: 8 km.,3-4 saatlik yol. Buzul ve 
şahane manzaralar görülebilir. 

Patika yollarda dahil bu yolların tamamı 29 turistik yoldur 
(1984'e göre). Başlıca turistik (lüks) oteller Elbrus (Elbrus 
köyünde), Yusengi (Elbrus-Terskol arasında), Terskol (Ters- 

kol köyünde), Azavk (Çeget dağı eteğinde). Ayrıca Narzanov 
çayırlığında (Terskol-Elbrus arası) İtkol oteli bulunur. Çevre- 

- de buzullar, ulu dağ, çayırlık ve geçitler vardır. Bu arada, Don- 
guz-Orunbaş Dağı eteğindeki Donguz-Orunköl gölü de görü- 
lebilir. 

Bu otellerde, motel ve kampinglerde kalan turistler, Bal- 
“ kar rehberler önderliğinde dağ yürüyüşleri yapmakta, dağlara 
tırmanmaktadırlar. 

2. Nalçik-Verhnaya Balkariya yolu: Nalçik-Sovetskoye 
üzerinden Çerek Irmağının Çerek-Balkarskiy kolu vadisi boyun- 

ca güneye uzanan bu yol boyunca Babukeni güneyindeki Mavi 
Göller (Oz. Goluboye) görülebilir. Burası bir dinlenme ve piknik 
yeridir. Daha güneyde Verhniyaya Balkariya adlı Balkar köyü 
bulunur. Burada ören yeri de (eski kent kalıntısı) vardır. 

Turistler Verhn. Balkariya'da Balkar rehberlerin yöneti- 

minde dağ yürüyüşleri yapmakta, buzulları ve doğa koruma 
alanlarını görmektedirler. . 

MADEN SUYU KAYNAKLARI 

Bu bakımdan cumhuriyet toprakları şanslıdır. Nalçik mer- 

kezi, hemen yakındaki Belaya Reçka köyü, en batıda Dolina Nar- 
zanov, Elbrus köyünde, Çerek-Balkarski kaynağı yakınında, bu- 
zulların eteğinde, daha başka yerlerde, örneğin Malka vadisinde 
Habaz yakınlarında maden suyu kaynakları bulunmaktadır. 

Bütün bu maden suları ve öteki güzellikleri ile, bölge, 
55CB'nin en önde gelen turistik köşelerinden biridir. 

ÖREN YERLERİ 
Kabarday-Balkar yöresi Taş Çağı'ndan beri insanların 

yaşadığı yerlerdendir. Bunlara ve daha sonraki insan yerle- 

şimlerine ilişkin çok sayıda mağara, mezar ve ören (harabe) 
yerleri vardır. Buralarda, kazı yoluyla elde edilen arkeolojik 
eserlerin bir bölümü çalınıp kaçırılmıştır. Ötekiler ise (en çok) 
Nalçik'teki ESKİ ESERLER MÜZESİ'nde bulunmaktadır. 
Başlıca ören (eski kalıntı keni) yerleri şuralardadır: 

1. Etoko (kuzey sınırında, Tambukan Gölü yakınında), 2. 
Baksan Irmağı vadisinde |. ve 11. Kızburun ile Zayukovo (Zeyıko) 

köyleri yanında üç ören, 3. Zalukokuaje, 4. Nijiney Çegem 

(Çegem vadisi), 5. Verhniy Çegem (Çegem vadisi), 6. Mayski, 
7. Stariy Lesken (Lesken vadisi), 8. Argudan (Arvan ilçesi), 9. 

, Verniy Akbaş (Terek ilçesi), 10. Verhniyaya Balkariya (Çerek- 
Balkarskiy vadisi). 

Buralara, daha çok, dağ ve piknik gezileri sırasında uğ- 
ranılmaktadır. Buralarda ve daha başka yerlerde köy müzeleri, 
anıtlar ve ünlü kişilerin büstleri, vb. bulunmaktadır. Çok eski 
dönemlerden beri bir yerleşme alanı olan Kabarday-Balkar en 
son İpek Yolu ticareti ile de bağlantılıydı. 

. KABARDAY-BALKAR SSC İLE ÖTEKİ BÖLGELERDE 
GELİŞMELER VE SON DURUM 

1. Rusya SFSC Parlamentosu'nun (Yüksek Sovyet) 
1990'da yapılan ikinci toplantısında Rusya SFESC Anayasası'n- . 
da değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, bütün özerk bölgelerin, 
bağlı bulundukları eyaletlerden (kray) ayrılmaları ve özerk 
cumhuriyetler ve eyaletler. gibi birer bağımsız birim olarak 
doğrudan federasyona alınmaları kabul edilmiştir. Şu durumda 
Adıgey ÖB (oblast) Krasnodar, Karaçay-Çerkes (Not: Çer- 
kessk kent adıdır, bölge anlamındaysa yanlıştır) ÖB de Stav- 
ropol eyaletinden kendiliğinden ayrılmış olmaktadır; nitekim 
ayrılma işlemi tamamlanmıştır. 

2. Adıgey ve Karaçay-Çerkes ÖB'nin kesin statüsü Rus- 
ya SFSC ve SSCB ile imzalanacak federasyon sözleşmelerin-. 
den sonra kesinlik kazanacaktır. Şu anda henüz bağımsız özerk 
bölge statüsü sürmektedir. i 

3, Gorbaçov önderliğinde hazırlanan birlik sözleşmesi 8 
Cumhuriyet (Rusya SFSC, Ukrayna, Belorusya, Kazakistan, 
Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan) ta- 
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rafından olumlu karşılanmış, 6 cumhuriyet tarafından da (Es- 
tonya, Letonya, Litvanya, Moldavya, Gürcistan ve Ermenistan) 

reddedilmiş, bir cumhuriyet ise görüş bildirmemiştir. 

17 Mari 1991'de yapılan referandumda SSCB halkı, 9 
cumhuriyette yenilenmiş bir SSCB'nden yana olduğunu bildir- 
miştir. Sözkonusu 6 cumhuriyet ise referandumu boykot 
eimiştir. 

Gürcistan'dan ayrılma kararı alan Abhazya ÖSSC ile 
Güney Osetya ÖB'nde Abhazlar ve Osetler olumlu oy kullanmış, 

Gürcüler ise referandumu boykot etmişlerdir. 
4. Abhazya ÖSSC'nde Sovyet İçişleri Bakanlığı birlikle- 

ri güvenliği sağlarken, Gürcistan'dan ayrılma ve cumhuriyet 
olma kararı alan Güney Osetya Özerk Bölgesi'nin özerkliği Gür- 
cistan Parlamentosu tarafından kaldırılmış; buraya silahlı 
müdahalede bulunulmuştur. 

Halen Gürcü milislerin (polis güçlerinin) büyük ölçüde de- 
netimi altında bulunan Güney Oseiya'da zaman zaman kanlı 
çatışmalar sürmektedir. Ancak, Kuzey Kafkas halkları da soru- 

na adil ve barışça bir çözüm bulunması yönünde çabalarını 
arttırmışlardır. 

SSCB Parlamentosu, Gürcistan Parlamentosu'nun Güney 
Osetya yönetimini kaldıran kararını geçersiz sayarak Osetleri 
destekleyici uygulamaları başlatmıştır. - 

5. "Kafkas Dağlıları Assamblesi" gündeminde Güney 
Osetya ve Yukarı Karabağ özerk bölgeleri sorunlarının barışçı 
yoldan çözümlenmeleri ile, 1945'te Stalin tarafından ortadan 

kaldırılan ve o zamandan beri halkı ağır baskılar altında bıra- 

kılan Karadeniz Kıyıboyu Şapsığlarının özerkliğinin yeniden ku- 
rulması sorunları bulunmaktadır. Bu üç sorun Moskova ve 

Nalçik'te yapılan toplantılarda ele alınıp görüşülmüş; destek- 

ieme kararları alınmıştır. 

6. Rusya SFSG Parlamentosu, Devlet Başkanı Boris 
Yeltsin'e pazar ekonomisine geçiş konusu da dahil olmak üzere 
reformlar konusunda geniş yetkiler verdi (Nisan, 1991) 

Ayrıca Rusya SFSC Devlet Başkanının, ilki 12 Haziran 
1991'de olmak üzere halk tarafından seçilmesi kararı da alındı. 

7. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Dev- 
let Başkanı Boris YELTSİN'in önerileri doğrultusunda, Rus- 
ya'dan göç elmiş yada dede ve ninesi göç elmiş kişilerden İs- 
teyenler Rusya SFSC'nin doğal yurttaşı sayılacaklar ve bun- 
lara, Öteki gerçek yurttaşlara tanınan haklar aynen tanına- 
caktır. 

Buna göre kontenjan sayısı 3.000.000 olarak konan Dias- 
pora'daki (Sürgün Dünyası) Kuzey Kafkasya asıllı insanlar da 
Rusya SFSC'ne doğal yurttaş olma, mal-mülk edinme ve iste- 
dikleri taktirde, tarihsel bölgelerine yeniden yerleşme ve ser- 
besiçe Rusya'ya girip çıkma haklarına sahip olacaklardır. 

Bu konudaki ilk genişletilmiş toplantının Ağustos-Eylül 
1991'de yapılması kararlaştırılmıştır. (Kaynak-Hafitse Mu- 
hammed'in özel olarak verdiği bilgi, ayrıca Maykop Radyosu, 
5.04.1991 günlü Adıgee yayın) 

8. Adıge Özerk Bölgesi yönelimi ile Krasnodar Eyaleti 
yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonunda karşılıklı daya- 

nışma ve ekonomik işbirliğinin sürdürülmesi ve bu işi düzenle- 
yecek bir kurul oluşturulması kararlaştırılmıştır. ” 

9. Gorbaçov tarafından önerilen ve halk çoğunluğunca 

olumlu karşılanan taslak halindeki SSCB Birlik Sözleşmesi, 
SSCB Anayasası'ndan üstün olacaktır. 

Sözleşmeye göre, egemenlik ilan eden özerk cumhuriyet- 

“lerde (Çeçen-İnguş-Kabarday-Balkar, vb.) katılımcı olarak 
birlik sözleşmesini imzalayacaklar, birlik cumhuriyetleri ile eşit 
haklara kavuşacaklar ve dış ülkelerle ekonomik, ticari ve dip- 

lomatik ilişki kurabilecek ve temsilcilik açabileceklerdir. 
Taslak sözleşmede toprak ve yeraltı (maden) kaynakları 

üzerinde devlet mülkiyeti ve merkezin kontrolu sürüyorsa da, 
YELTSİN'e verilen olağanüstü yetkiler arasında toprağın bi- 
reysel mülkiyete devri ve pazar ekonomisine geçiş konuları da 

bulunmaktadır. 

Görüldüğü kadarıyla, sorunlar üst düzeylerde ele alınmak- 
ta ve geniş boyutlu olarak çözümlenmek istenmektedir. 

Örneğin, Krasnodar eyaleti (kray) yönetimi, Krasnodar 

toprakları üzerinde yerleşme ve devlet kurma hakkının sadece 
bu yerlerde yaşayan yerli halk Adıgelere ve Ruslara ait olduğu 
biçiminde bir karar alınarak, Ermeni, Mesket Türkü ve Kürt 
gibi toplulukların yöreye yöelik göç akınını yasaklamıştır. Bu ya- 
sak kapsamına doğal olarak Diaspora'daki Adigeler de giriyor- 
du. Ancak, Rusya SFSC tarafından dışarıda yaşayan soydaş 
nüfusun (Rus, Kazak, Kafkaslı, Tatar, vb.) yurttaşlığa alınması 

yönünde alınan ve yukarıda değinilen ilke kararı, Krasnodar ve 
Siavropol eyaleti topraklarını kendiliğinden Çerkeslere aç- 
maktadır. 

Nitekim Adigelerin sadece bir bölümü Adıgey, Karaçay- 
Çerkes ve Kabarday-Balkar bölgelerinden dış ülkelere git- 
mişler, çoğunluk ise Krasnodar ve Stavropol eyaletlerinin öteki 
ilçelerinden çıkartılmışlardı. 

Böylece son ilke kararı ile bir haksızlığın giderilmesi yolun- 
da olumlu adımlar atılmış olmaktadır. Adıgelerin dönüşü konu- 

sunda 19.10.1990 tarihli Sots. Adıgey gazetesinin sorularını 
yanıtlayan CARME Aslan da buna benzer bir noktaya şöyle 
değinmişti (özetle): 

“Adigelerin yakın bir gelecekte kitlesel olarak dönmelerini 
beklemiyoruz. Sorun, ilgili devletler arasında karşılıklı görüşme 
ve uzlaşma yoluyla yasal bir çerçevede, geniş boyutlu olarak 
çözümlenebilir" 

Burada eksik kalan taraf, bireysel dönüşler için neler 
yapılabileceği konusuydu. Bu konuda sadece özerk bölgelere 

yerleşebilmek gibi bir sınırlama durumu vardı. Yapılması düşü- 
nülen bu, son düzenlemelerle Kuzeybatı Kafkasya (Çerkesya) 
topraklarının bütünü kısıtlamasız Çerkeslere açılmış olacaktır. 
Aynı şey öteki Kuzey Kafkas ve Rusya halkları için, kendi 

bölgelerinde olmak Üzere geçerlidir. 
Bu, son derece sevindirici bir gelişme olup, birçok tarihsel 

haksızlığı da onarıcı bir nitelik taşımaktadır. Gelişme, aynı za- 
manda, Dünya barışı ve gelecek için de yeni bir olumlu dönemi 
başlatıcı özelliktedir. (Sürecek) 

Gelecek Sayı: STAVROPOL EYALETİ 
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.MEOULE Cabrail 
(44-20 Aralık 1990) 

Sayın konuk, kendinizi ve ailenizi tanıttıktan 

sonra, başında bulunduğunuz Adige Bilimsel Araştırma 

Enstitüsü hakkında bilgi verir misiniz? 

Adıgey'in Koşhabl köyündenim. Hajret Kabartayla- 

rındanım. Eşim MEHOŞ Asyat lise tarih öğretmeni, oğ- 

- lam Aydemir ise lise son sınıf öğrencisidir. . 

Adıge Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün dil, edebi- 

yat, tarih, sosyoloji, ekonomi, sosyal antropoloji ve ar- 

keoloji bölümleri bulunuyor. Bilimadamı sayımız 60 

kişi, ki SSCB'nin en geniş kadrolu enstitüsü bizimkidir. 

Ensütümüzde sizin de tanıdığınız Prof. Dr. Asker HA- 

DAĞATL ile, Prof. Dr. Abu ŞHALAHO da çalışmak- 
tadır. 

Bu arada tarihbilimi uzmanı Kazak asıllı Dr. V.P. 

GROMOV ile bir Abhaz bayan dışındaki elemanlarımız 

Adıge asıllıdır. 

O Enstitünüz hangi kaynaklara dayanarak -çalış- 

makta ve yayın yapmaktadır? i 

Enstitümüz elemanlarına aylık ödenir. Bunu; araş- 

tırma ve yayın giderlerimizi kendi gelirlerimizden, Adıge 

kolhozlarının ve devletin yardımlarından sağlarız. Çalı- 

şanlar ayda 400 ruble alırlar. 

(O Prestroika (yeniden yapılanma) ve Adıgey'in 

Cumhuriyet olması size neler sağlayacaktır? 

Önce, izin verirseniz, dün ne idik, bugün ne durum- 

dayız, yarın ne olabiliriz, soruları üzerinde biraz dura- 

yım: 

1923'te Adıgey Özerk Bölgesi'nin nüfusu 111.354; 
bu nüfus içinde Adıgeler 68.238 idi (yüzde 61.2). 1923' 

ten 66 yıl sonra, 1989'da Adıge ÖB'ndeki Adıge sayısı 
95.500'dur (yüzde 22.1). Görüldüğü gibi 66 yıl içinde 

Adıge nüfusu sadece 27 bin (yüzde 40) artmıştır. Aynı 

dönemde Kabartay nüfus 107 binden 363 bine çıkmış, 

artış 256 bin (yüzde 240) olmuştur. Aynı oranda bir ar- 

tışla Adıgey nüfusunun 230 bin dolayında olması gere- 

kirdi. İkinci Dünya Savaşı içinde 15 bin ile 17 bin ara- 
sında bir nüfus yitirdik; ama 200 bini aşkın bu nüfus yi- 

timinin nedeni nedir? 

Durumu Moskova, Leningrad gibi merkezlerden uz- 

manlar getirterek, onların da yardımlarıyla inceledik. So- 

nuç akraba evliliğinin kural dışı olduğu Adıge toplu- 

SÖYLEŞİLER... 
munda hepimiz "biyolojik akraba" olmuşuz. Öyle ki, 

uzmanların tahminine göre, çok değil 50 yıl içinde ken- 

diliğimizden yok olabileceğiz. 

Bu bakımdan dış ülkelerden dönüş yapacak en az 50 

bin Adıge nüfusa ihtiyacımız var, Kan tazelemediğimiz 

sürece geleceğimiz de yoktur. Bu, bu kadar kesindir. 

Cumhuriyet ilan etmemizde bunun gibi canalıcı 

noktaların da bulunduğu unutulmamalıdır; kendimizi 10- 

parlamamız kaçınılmaz hale gelmiştir. 

İşin bir başka yönü de ekonomiktir: Çok verimli 

toprağımız var. Örneğin, Kazak nüfusun yaşadığı Gia- 

ginski ilçesi: 30 metre kalınlığında dümdüz alüvyon 

ovası, bir benzeri ABD'nin lowa eyaletinde var. Çok 

değerli kerestemiz, Koşhalb ilçesinde zengin doğal gaz 

yataklarımız, geniş seramik toprağımız var. Tüm bu 

zenginlik kaynaklarımız bize sorulmadan ve bir kapik 

bile verilmeden alınıp götürülüyor. 

Bu durumda biz, zavallı Adıge halkı olarak, ne ya- 

pabilirdik ki? Ama tüm bu kaynaklar arlık Adıge Cum- 

huriyeti'nin milli kaynakları durumuna geleceklerdir. 

Şu anda Adıgey'deki Adıgeler için iş yeri yok. Bu 

nedenle 30 bin dolayında Adıge hergün Krasnodar ken- 

ünde çalışıyor. Cumhuriyet kurmadan ve ekonomik cge- 

menlik kazanmadan yurttaşımıza nasıl iş bulabilirdik? 

Çarlık'ın süngü gücüyle dış ülkelere attığı kardeşleri- 

mize nasıl yardım ve dönüş olanağı sağlayabilirdik? Adı- 

ge Cumhuriyeti işte bu sorunların yanıtı olarak düşünül- 

melidir. 

O Cumhuriyetinizde çoğunluk nüfusun Rus olma- 

sı bir takım güçlükler doğurmayacak mıdır? Yönetimde 

ve ekonomide denetim Ruslara geçmeyecek midir? Bir 

önlem olarak Kabartaylarla birleşilemez miydi? 

Kabartaylarla birleşmek, pratik olarak şu an müm- 

kün değil. Ancak, Adıge topluluklarının ve K. Kafkas 

halklarının dayanışması gerekli. Bazı sorunlar bulunma- 

sına karşın, bu yönde çalışmalar başlatıldı ve hayli me- 

safe de alındı. 

Şimdiye değin. özerk bölgemizi parti öyle istediği 

için, yani sırf ilkeler gereği biz Adıgeler yönetiyorduk. 

Artık partinin yönetimdeki tekeli ve ağırlığı son bul- 

duğuna göre, kuşkusuz önlemler almak zorundayız. Bu- 

nu hazırlanacak Anayasamızda belirteceğiz. Nasıl olur, 

onu bilemem; ama cumhuriyetimizi, kendisini kuran 

halk olarak mutlaka Adıgeler yönetecektir. Yani hiçbir 

biçimde ülkemizin yönelimini yabancıların eline teslim 
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edemeyiz. 

Devlet olarak kendi ordumuz ve polisimiz de olacak. 

Bunlar Adıge Devleti'nin güvenliğini korumakla görevli 

olacaklar. Ekonomik kaynaklar da bizim olacak. Mer- 

keze karşı tek yükümlülüğümüz ordu olacak. Bizi sa- 

vunması için Adıgelerden ve Ruslardan oluşma 15 bin 

kişilik bir ordu kuracağız. Bu ordu, SSCB bir dış sal- 

dırıya uğramadığı sürece bölgemizde kalacak ve Adıge 

hükümelinin emrinde olacaktır. 

(O Zenginlik kaynaklarınız arasında olması gereken 

petrol, Adıge atları Şevluklar gibi kaynaklardan Söz et- 

mediniz? Bu konularda da bizi aydınlatır mısınız? 

Petrolümüz 1000 metre kadar yerin derinliğine çe- 

kildi. Bu nedenle çalışmalar durduruldu. İleride Amerikan 
teknolojisi ile çıkarmayı düşünüyoruz. 

Dünyaca ünlü Çerkes at cinsi "ŞEVLUH" artık kal- 

madı. Bu cinsi kendi köyüm Koşhabi'da bir soylu aile 
olan Şevluhlar yetiştiriyorlardı. Bunların at yetiştirme 

çiftliği iç savaşta karşıdevrimcilerin karargahı oldu. Çift- 

lik Sovyet birliklerine kuşatıldı. Teslim olmayı reddet- 

meleri üzerine içindeki atlar ve yaklaşık 300 kişi ile bir- 

likte çiftlik yok edildi. Böylece akıllı Şevluh cinsi at so- 

yu yok oldu. 

Şimdi ŞAĞDIY denilen bozulmuş bir Adıge at cinsi 
kaldı. Onu islaha çalışıyoruz. Bir de unutmadan söyle- 

yeyim "Kafkas" adını taşıyan bir ünlü Adıge dağ köpeği 

cinsi var. Azgın kurtları parçalayacak denli yaman, zeki 

ve sahibine çok bağlı bir cins. Ama şu sıralar fiyatı çok 

yüksek. 

O Cumhuriyetinizin nüfus. yapısını, etnik grup- 

larını ve Adıge kabilelerinin durumunu anlatır mısınız? 

Nüfusumuz 1989'da 432 bin idi. Bunun yaklaşık 96 

bini Adıge. En kalabalık kabile grupu yaklaşık 40 bin 

kişi ile Bjeduğlardır. Sonra Hajret Kabartayları, Şapsığ, 

“K'emguy ve Abhazlar gelir. Bizde sadece bu beş toplu- 
luğun lehçeleri konuşulur. Ötekiler erimişlerdir. Örne- 
ğin, Vulape'de Besleney, Abazin, Hajret Kabardey ve' 

Mehoş kabilelerinden insanlar yaşar, ama konuşma dili 

Hajret Kabartaycasıdır. 

Koşhabi ve Hatukay en büyük iki köyümüzdür, il- 

kinde 7 bin, ikincisinde de 6 bin nüfus yaşar. Öteki köy- 
ler daha küçüktür. Bu arada başkent Maykop'un 1989'da 

149 bin olan nüfusunun 11 bini, 30 bin nüfuslu Yablo- 

novsk'un 10 bini, 13 bin nüfuslu Adıge-Kale'nin de 

(Adıgeysk) 10 bini Adıgedir. 

300 bin olan Rus nüfusunun 80 bini Kazak, öte- 

kiler mujiktir. Giaginsk ilçesi nüfus çoğunluğu ve May- 

kop (Tulski) ilçesinin bir bölüm nüfusu Kazak köken- 

lidir. Bunların tutucuları kabilesi içine kapanık ve dost 

olmayan kimselerdir. 

Mujikler ise sessiz, saygılı ve çalışkan köylülerdir. 

Onlarla bir sorunumuz olmadı. Cumhuriyeümizi harare- 

ile desteklemişlerdir. 

20 bin kişilik bir Ermeni azınlığımız da vardır. Son 

dönemde Ermeni, Mesket Türkü ve Kürt göçleri olmuş- 

sa da, Krasnodar eyaleti, sınırlarını bunlara ve tüm ya- 

bancılara, yanı Krasnodar doğumlu olmayanlara kapat- 

mıştır. Buna Ruslar da dahildir. 

O Dil durumu ve Rus çoğunluğun tutumu nedir? 

Eğer Diaspora'dan (Sürgündekiler) 50 bin Adıge 

dönmüş olsaydı, 300 bin Rus nüfusumuzdan belki de 30 

bini kalırdı. Bunlar da dilimizi ve yönetimimizi benim- 

seyenler olurdu. Bununla söylemek istediğim şey, adıge 

dil, kültür ve yönetimini benimsemeyenlerin gitmeleri 

gerekeceğidir. 

Sayıca azız, ama bu bizim egemen bir ulus olduğu- 

muz gerçeğini değiştirmez. Ötekiler nihayet konukturlar. 
Bize zarar verdikleri takdirde gitmeleri gerekecektir. 

Cumhuriyetimiz ya da cumhuriyetimiz dışındaki tarihsel 

topraklar üzerinde başka uluslârın hak iddialarını da ka- 

“bul edemeyiz. Yoksa işin önü alınamaz. Örneğin, Erme- 
niler, Krasnodar eyaleti içinde özerk bir cumhuriyet ve 

yine Rumlar da Anapa'dan Soçi'ye kadar olan Karadeniz 

kıyılarında bir Grek cumhuriyeti, Kazaklar da Krasnodar . 

.topraklarının tümünü kapsamak üzere bir Kazak Cum- 

huriyeti kurma isteğinde bulundular... 

Or Siz uzman bir tarihçisiniz, üstelik Bilimsel 

Araştırma Enstitüsü'nün de başındasınız. Adıgelerin kö- 
kenini Hatti-Hititlerden ya da Sind-Meotlardan başlatan 

görüşler vardır. Siz ne diyorsunuz? 

Hititler (Hatti) ve Meotlar 40 milyon yıl süren in- 

sanın ve Kafkas-Çerkes soyunun yolculuğu sürecinde 

daha dün sayılabilecek birer duraktırlar. Biz kesinlikle 

Kafkas toprağının insanlarıyız. Oradan dört bir yana da- 

ğıldık, devletler ve uygarlıklar kurduk. Bunun araştır- 

ması işiyle uğraşıyoruz. 

Kafkasya ormanlık bir ülkedir. Dolayısıyla konut- 

larımız ahşap olduğundan dayanmadı. En önemli arkeo- 

loji kaynak olan mezarlara da işaret (mezar taşı) koyma- 

dığımızdan, onları rastlantı sonucu bulabiliyoruz. Do- 

layısıyla ağır yol alıyoruz. 

Ancak eldeki bilgi ve bulgulara dayanarak şunu 

söyleyebiliriz. İnsan insan olduğundan bu yana biz Kaf- 
kasya'da yaşıyoruz. 

  

KAFDAĞI © 49-50 e NİSAN-MAYIS '91 
 



şi 
z
a
r
 

  

  

  

O Kafkas.Rus Sa- 

vaşı ve Adıgelerin ülkele- 

rinden ayrılmaları olayları 

nasıl gerçekleşti. Özetle- 

yerek de olsa anlatır mi- 

sınız? 

Çar yönetimi Adıge- 

leri denetleyemeyeceğini 

anladı. Çünkü Rus yönc- 

timini kabul etmiyor- 

ardı. Çarpışmalardan be- 

zen Adıge kabilelerin bir 

bölümü 1859'da silahla- 
rını bıraktılar. Ardından, 

1861'de Hamç'et'ıy (bu- 

gün Hamketinskaya) kö- 

yünde, Çar, öteki Adıge-   
    

  lerin de boyun eymeleri 

durumunda bazı kolaylıklar sağlayacağını söyledi: Ama 

Adıgeler bunu reddettiler. 

Daha sonra Çar, Adıgelerin 1864'te sürüldükleri ve 

şimdi oturdukları Laba ve Kuban solundaki ovalara yer- 

leşmelerini ya da Osmanlıya göç cimelerini emretli. 

1861-64 arasında Abzah, Şapsığ ve Vubıhlar silahla 

topraklarından çıkartılıp Osmanlıya gönderildiler. Bun- 

ların çok küçük bir bölümü, daha önce dağlardan indiri- 

lip Laba ve Kuban ovalarına yerleştirilen öteki Adıgelere 

katıldılar. Daha sonraları bunların bir kısmı yani Şap- 

sığların bir bölümü çıkış yerleri olan Karadeniz kıyısına 

geri dönüp bugünkü Kıyıboyu Şapsığe'nin oluşumuna 

katıldılar. 

O Adıgelerin dönüşü konusunda ne düşünüyorsu- 

nuz? Dönecekler için konut ve iş bulma sorunları nasıl 

çözümlenecek? 

Döneceklere şimdilik konut veremeyiz. Ama iş bu- 

lunabilir. Olaya ilkesel açıdan bakmak gerekir. Adıge 

hükümeti kendi kaynakları üzerinde egemenlik kur- 

duğunda, sanırım konut ve iş bulma sorunu da daha ko- 

lay bir biçimde çözümlenecektir. 

O 3 ok ve 12 yıldız bulunan tarihsel Çerkes bay- 

rağı hakkında bilgi verir misiniz? Bu bayrak sadece, 

Adıgeler tarafından mı kullanıldı? 

Kuzey Kafkasya kabilelerinin, Çeçen, Dağıstanlı 

gibi toplulukların da savaşlarda ok ve yıldız bulunan 

bayraklar taşıdıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu bayrak 

sadece Adıgelere değil, bütün Kuzey Kafkasya halklarına 

altlır. i 

TEŞU Murdin 
(3-11 Mart 1991) 

O Sayın TEŞU Murdin, siz iyi bir Çerkes kemane 

(şıç'epşıne) ustası olma yanında Kıyıboyu Şapsığe 

Adıge H'ase örgütü Genel Başkanı ve SSCB Etnik Top- 

lulukları Örgütü Başkan yardımcısısınız. Bölgeniz nere- 
sidir ve burasının statüsü ne idi? 

Kuzeyde Necepsug (Nicepsuh) Irmağı ile güneyde 

Şahe Irmağı arasında kalan Karadeniz kıyıları bugün için 

Adıge yerleşimlerinin bulunduğu Kıyıboyu Şapsıge ol- 

maktadır. Doğu sınırımız Kafkas Dağlarının subölümü 

çizgisine ulaşmaktadır. Burada, ama daha dar bir alanda 

olmak üzere, 1924-45 yılları arasında ŞAPSIĞ ULU- 

SAL İLÇESİ (rayon) bulunuyordu. 

İlçe merkezi ilkin Aşe yakınındaki Sovet Kuace, ar- 

dından Lazarevsk (Psışuapc) ve en son da Tuapse idi, 

Adıge dilinde "Bolşevik Şapsığ" adında bir de gazetemiz 

vardı. Ancak, Stalinizm özerkliğimize son verdi. 

O Nüfus durumu ve köylerinizi tanıtır mısınız? 

Nüfusumuz 10 bine yakındır. Köylerimizden 12 ta- 

nesi tümüyle Adıge nüfusludur: 1. Neçepsuğ Irmağının 

Psıbe kolu yukarı vadisinde PSIBE, 2. Agoy vadisinde 

AGUY (Kuybişevk), 3. Makopse vadisinde NECIKO; 

Aşe vadisinde sırasıyla 4. ŞHAFİT (Muhortova Polya- 

na), 5. HACUK (1. Krasnoaleksandrovski), 6. KALEJ 

(2. Kransnoaleksandrovski), 7. Ş'OCEYUK (3. Krasnoa- 

leksandrovski), 8. Ş'OYUK (B. Psevşho), 9. KODE- 

ŞHAP' (M. Psevşho), 10. Psesuapse vadisinde THA- 
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ĞGAPŞ (Kirova), 11. ŞEH'EK'EYIŞHU (B. Kiçmay), 

12. ŞEH'EK'EY TSUK (M. Kiçmay). 

Bu 12 köyün dışında Tuapse vadisindeki TSEPSI 

(Tsipka) köyü Adıge-Rus karışıktır. Yeni kurulan küçük 

köyler de vardır: AHINTAM, AGUYAPE gibi. 

Bu arada ŞEHAPE de (Golovink) şimdi bir Adıge 

köyü özelliği kazandı. PSIŞUAPE'de (Lazarevsk) 160, 

Neçepsug vadisindeki Novomihaylovski (NIGEPSUH) 

kasabasında da 130 Adıge ailesi bulunmaktadır. Çevre- 

deki köylerde ve Tuapse'de de Adıgeler vardır. Şimdi bü- 

tün bu yerleşimleri Şapsığ Ulusal İlçesi sınırları içine 

almak istiyoruz. 

En büyük adıge köyü 600 haneli ve 2000 nüfuslu 

AGUS (Kuybişevk) köyüdür. 

0 Belgelerde 1864'ten sonra Karadeniz Bölgesinde 

sadece bir Dağlı köyü kaldığı yazılmaktadır. Bu durum- 

da, insansızlaştırılan Karadeniz Bölgesi'ndeki bu Adıge 

yerleşimleri nasıl ortaya çıktı? Bizi aydınlatır mısınız? 

1864'te Rus istilasının tamamlanması sonucu Bzıb 

Irmağı vadisindeki Pitsunda'ya dek Adıge toprakları, 

Agus Köyü dışında, tek kişi kalmaksızın Adıge nüfu- 

sundan arındırıldı.O, bırakıldığını söylediğiniz köy de 

Agus köyüdür. Aguylular Ruslara karşı politik davran- 

dılar ve vadinin yukarısına, orman içine yerleşerek ko- 

vulmaktan ve cezalandırılmaktan kurtuldular. 

Karadeniz bölgesi Adıgeleri, Şapsığ-Natuhaclar, Ab- 

hazlar ve Vubıhlar Türkiye'ye zorla gönderildiler. Bu ara- 

da çok küçük bir nüfus da Laba ve Kuban boyunda Rus- 

ların Adıgeler için ayırdığı yerlere göç ederek yerleştiler. 

M zamanlar oraları sıtma yatağı, yani ölüm saçan yerler- 

di. O yerlerde, ölsünler denilerek, Adıgeler için ayrılmış- 

u. Şapsığlar Kuban boyunda Afipsıp ve Haştuk köyle- 

rini kurdular, bir bölümü Şapsığ da, Orta Laba ovasında 

Hacemıkohabi (bugün Dodukovskaya) köyüne yerleşti. 

Çok güzel manzaralı ve sağlıklı bir iklimi bulunan 

Karadeniz bölgesi toprakları muzaffer Rus komutanları 

arasında bölüşüldü. Ancak çok geçmeden bakımsızlık 

nedeniyle ortalığı orman ve yabani bitkiler sarmaya, 

doğa vahşileşmeye başladı. Bunun üzerine Rus hüküme- 

ti, çaresiz olarak, Karadeniz bölgesini sivil yerleşime 

açlı. 

Bölgeye Rum, Rus, Ermeni ve Gürcü aileler yanın- 

da Adıgeler de yerleşmeye başladılar. Nitekim, 1881- 

82'de Hacemıkohabi köyünden ve başka köylerden dönen 

aileler bugünkü köyleri kurdular. Kıyıboyu Şapsığe'nin 

Adıge nüfusu 1910'da ancak 1.000 kişiye ulaşmıştı. Bu- 

günkü nüfusumuz ise 10 bin dolayındadır. 

Bugün Adıgey ÖB'ndeki Afıpsıp ve Haştuk köyleri 

ile onlardan türeyen Pseytuk ve Penehes köyleri de 

"“H'EKUJ" (çıkış bölgesi) olarak Kıyıboyu Şapsığe'yi 

görürler. 

O Bu kadar az nüfusa karşın 1924'te nasıl ulusal 

ilçe olabildiniz? Bu noktayı biraz açar mısınız? 

Tarihimizin aydınlanmamış yönleri var: Örneğin, 

Türkiye'den gönderilen ve bizim Cambulat dediğimiz 

NEĞUÇ Yusuf Suat Bey bütün Şapsığları bir araya top- 

layıp Karadeniz kıyısında bir "ŞAPSIĞ BİRLİK CUM- 
HURİYETİ" kurmak istedi. Nitekim birkaç kez toplanan 

" Şapsığlar da "birlik cumhuriyeti (soyuzni respublik) 

kurma kararı" aldılar. Ancak Adıgeler arasında ikilik çık- 

tı, yine bir Şapsığ olan HAHURATE Şıhançeriy bir 

Adıge Özerk Bölgesi (oblast) kurulması ve Şapsığ Ulu- 
sal İlçesi'nin de oraya bağlanması görüşünü ortaya altı. 

Ruslar HAHURATE'yi desteklediler. NEĞUÇ Cambulat 

ise tutuklandı, sabotör ve halk düşmanı olmak gibi o Za- 

manlar için geçerli olan bir suçlamayla idam edildi 

(1924). 

Bu işin yani özerk bölge ve ulusal ilçe kurulma- 

sının Hahurate'nin kendisi tarafından planlanıp planlan- 

madığı, Rusların bu işteki rolü konularını araştırmayı 

düşünüyorum. Sağlığım devam ettikçe de araştıracağım. 

© Ulusal ilçenizin kaldırılması ve sonrasını anlatır 

mısınız? - 

İkinci Dünya Savaşı, Karadeniz kıyılarının stratejik: 

önemini bir kez daha gündeme getirdi. Stalin 1945'te 

özerkliğimizi kaldırdı, bölgeye de yoğun bir Rus nüfus 

getirilip yerleştirildi. Daha sonra kalabalık bir Ermeni 

nüfus da gelip bölgemize yerleşti. Öyle ki bir gelen bir 

daha kendiliğinden gitmiyor. 

0 Bu durumda özerklik ilanınızı kabul ettirebile- 

cek misiniz? SSCB'nde ulusal ilçe örnekleri var mı? 

Biz kimseden lütuf beklemiyor ve toprak istemiyo- 

ruz. Biz bütün bir Kafkasya'da ve bütün bir dünyada em- 

sali görülmemiş bir zulme muhatap bırakılan, toprakları 

ve bağımsızlığı için çok acı çeken bir halkın son kalın- 

tılarıyız. 

Ayrıca, Ulusal ilçe kurma kararı aldığımız toprak, 

bizden zorla alınan vatanımızın çok küçücük bir bö- 

lümüdür. Biz, bizim olup, bizden zorla gaspedilen özerk- 

liğimizi de geri istiyoruz. Şu durumda Şahe'den Neçep- 

suğ Irmağına değin sınırını ilçemiz sınırlarına bir karış 

gerisine çekilmeyi asla kabul etmeyeceğiz. 

Özerkliği bulunmayan küçük etnik grupların assam- 
blesinin başkan yardımcısıyım. SSCB Yüksek Sovye- 
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ti'nde (Parlamento) milletvekili olan biri bana şunu söy- 

İedi: 

“Siz Şapsığlara imreniyorum. Tüm çalışmalarınızı 

yakından izliyor ve dikkatle not ediyorum. Sizden gaspe- 

dilen özerkliğinizi geri alma mücadelenizde yerden göğe 

haklısınız. Sizi destekliyoruz. Ben de sizin gibi küçük 

bir etnik gruplanım. Karciya'da (Finlandiya sınırı) yaşa- 

yan Vep (Lesp) denilen küçük bir halka mensubum. 

Halkımız başka toplulukların içine dağılmış durumda, 

dilimizi de önemli ölçüde yilirdik. Çoktandır uğraşı- 

yorum. Ne mutlu size, benliğinizi korumuşsunuz ve 

birbirinizi tutuyorsunuz", 

Dolayısıyla SSCB'nde bizim gibi çok sayıda Küçük 

halk bulunmaktadır. 

O İlçeniz nüfusu nedir? Adıge nüfus az; üstelik 
bölgenizde ev fiyatlarının çok yüksek olduğu söyle- 

niyor. Diaspora'dan dönmek isteyenler için ne gibi bir 

kolaylık sağlamayı düşünüyorsunuz? 

İlçemiz Büyük Soçi'ye bağlı Lazarevsk ilçesi ile, 
kuzeydeki Tuapse ilçesinin büyükçe birer bölümünü 

kapsamaktadır. Çizdiğimiz sınırlar içinde 150 bin-160 
bin kadar bir nüfus vardır. Azız, ama ülke bizim. 

Nüfusumuz gerçekten az. Mucizevi bir biçimde 

bugünlere değin direnebildik. Kafkasya sizin de öz yur-. 

dunuz. Adıgclerin dönmesi şart. Tüm Kuzey Kafkasya 

halkları dayanışma içinde olmalıyız. Aksi takdirde ge- 

leceğimiz karanlıktır. 

Kıyıboyu Şapsıge; yukarıda sözünü ettiğim 

"Özerkliği Olmayan Etnik Toplulukların Assamble- 
si"nde 2 üye ile temsil edilmektedir. Biri benim, biri de 

Avar asılıl bir Dağıstanlı olan (eşi Çeçen) Prof. Dr. 

İbrahimbeyli Hacı Murat'tır. Bizim ve tüm K. Kalkas- 
yalılar için canla başla çalışan büyük bir yurtsever. 

"Hacı Murat, zor durumdayız, ülkemizi elimizden almak 

istiyorlar" dediğimizde Moskova'dan atlayıp ilk uçakla 

soluğu Kıyıböyu Şapsığe'de alan yılmaz bir savaşçı. 

İşte bizim böylesine canla başla çalışacak d dostlara 

ve gençlere gereksinimimiz var. 

Yerleşmeye gelince, Kıyıboyu Şapsığe kent ve 

köylerinde boş konut, yani satılık ev yok. Demin 

söylediğim gibi bir gelen bir daha gitmiyor. Bunda, 

bölgemizin güzelliği yanında, öteden beri Soçi'nin bir 

bolluk kenti olmasnın da payı var. Rusya'da satılık bir 

lokma ekmek varsa, Soçi'ye getirilirdi. Eskiden beri bu- 

rası bir uluslararası kent. 

Bu nedenle fiyattan çok, satılık ev yok. Sizde im- 

rencrek seyrettiğim gibi tamamlanıp satılık ilanları 

asılmış blok evler bizde yok. 

  

Ancak isteyene toprak verilir, kendi evini kendin ya- 

pabilirsin. Bu bakımdan 1881-82'de sürgünden dönen 

babalarımızın yaptığı gibi, dış ülkelerden dönecek olan- 

ların arsa alıp kendi evlerini kendilerinin yapmaları ge- 

rekecektir. Biz yardımcı oluruz, ama maddi olanak- 

larımız son derece kısıtlıdır. 

Bu arada bir hususu belirtmek istiyorum: Bandırma 

yöresini gördüm. Burada Wubıh köyleri bulunduğuna ve 

Wubıh dilinin halen konuşulduğuna tanık oldum. 

Ayrıca, Düzce'de de Wubıhların yaşadığını gördüm. 

Adapazarı ve Samsun yörelerinde de kalabalık Wubıh 

topluluklarının bulunduğunu söylediler. 

Çerkes nüfusu bulunmayan Wubıh topraklarına 

Wubıhlardan dönüp yerleşenler olsa ne iyi olurdu... .Biz 

sahip çıkmasaydık bütün bir Karadeniz kıyısının akıbeti 

de öyle olacaktı. 

Sırf Şapsığl arın girişimi ile Soçi'de iki caddeye 

Wubıh adını koydurduk. Halen kan dökücü Çarlık gene- 

rallerinin ve memurlarının adını taşıyan birçok yer var. 

Bunları ve Stalin döneminde Ruslaştırılan köylerin ad- 

larını Adıgeceleştirmek istiyoruz. 

O Türkiye izlenimlerinizi ve neler düşündüğünüzü 

söyler misiniz? 

Türkiye de güzel bir ülke. İstanbul, Bandırma, An- 

talya ve Düzce gibi yerleri gezdim. Buralardaki demekle- 

ri ziyaret ctlim. 

Biz küçücük, 10 bin kişilik bir topluluğuz. 

Türkiye'de çok geniş bir Çerkes nüfusun bulunduğunu 

gördüm. Adeta gözlerime inanamadım. Ama bunu 

Kıyıboyu Şapsığe Adıgclerine nasıl anlatacağımı bile- 

miyorum. Bizdeki yaygın kanı, Türkiye'deki Çerkeslerin 

özümlendikleri ve Türkleştirildikleri biçiminde. Bunun 

yanlış olduğunu, herşeye karşın Türkiye Çerkeslerinin 

ulusal özelliklerini ve geleneklerini konumayı 

başardıklarını bizimkilere nasıl inandırmalı? 

Bu bakımdan katıldığımız Bandırma Kafkas 

Derneği'nin açılış toplantısındaki video çekimlerinin bir 

kopyesini bir an önce bize ulaştırmanızı diliyorum. 

Bunu demek ilgililerinden özellikle rica ediyorum. 

Türkiye'de yiğit Çerkeslerin varlığına tanık oldum. 
Aslını, tarihini ve ata yurdunu 127 yıl sonra bile unut- 

mayan kardeşlerimi gördüm. Scvinmiş ve umutlanmış 

olarak dönüyorum. 

Bütün kardeşlerimi kucaklıyor, Dağıstan ve 

Çeçenistan'dan, Kıyıboyu Şapsığe'ye kadar atalar yurdu 

Kuzey Kafkasya'yı görmeye ve yerleşmeye sizleri 

çağırıyorum. 
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Mart sonlarına doğru Pınarbaşı ve Uzunyayla'ya bir 

işim için gittim. Bu vesile ile olsa bile uzun zamandır 

göremediğim yakınlarım, arkadaşlarım ve dostlarımla 

birlikte oldum. Doğduğum ve çocukluğumun geçtiği 

yöreler, benim sevgili, sevimsiz ve çıplak yörem. Şid- - 

detli geçen kışın ardından, daha bir yıpranmış, bitkin ve 

“ bakımsız Pınarbaşı ve kölerinin yorgunluğunu kendi. 
bedenimde duydum. Yamaçlarda, vadilerde ve kuytu yer- 

lerde birikip kalmış, buzlaşmış, kirli-gri kar tabakaları 

sanki doğanın uyanmasına direniyor, karşı koyuyor gibi 

idi. 
İnsanlar da bitkin, yorgun ve umarsızdı. Sarışın- 

kumral, beyaz tenli insanlar, benim selvi boylu insanla- 

rım, onlar da bozkırın rengine uymuş gibi bozlaşmıştı, 

benim yaşımdakileri tanımakta güçlük çekiyordum. Yıl- 

lardır üst üste gelen verimsizlikler, yeterli tahım üreie- 
meme, banka borçlarının faizleri ile katlanarak çığ gibi . 

büyümesi, gübre, yakıt ve yedek parça fiyatlarının ulaşı- 

lamayacak düzeylerde olması ve giderek bütün girdilerin 
artması yaşamı çekilemeyecek hale getirmiş. Henüz 35- 
45 arasındakiler saçı sakalı ağartarak yüzyıllık faniler 
gibi belini bükmüş. Pınarbaşında, kahvede, dükkanda, 
sokakta herkes birbirine dert yanıyor, geçim sıkıntı- 

sından söz açılmayan bir an bile geçmiyor. , 

Pınarbaşı'nda bir gün kalıp işimi bitirince Kayse- 
r'ye döndüm. Can dostlarım Sabahattin ve Seyfettin 

Diyner kardeşlerin avukatlık bürosunda yine eski tanı- 

dıklarım, Av. Şık Mehmet, Av. Kuriwe Seyfettin ve 

diğer tanıdıklarla doyumsuz sohbetler yaptım. Memleke- 

tin acıklı halini konuştuk. Ankara'dan Dernek çevre- 
sinden, Kafdağı yayınlarından söz ettik. 1970'li yıllar 

Ankara'sından, ortaklaşa tanıdıklardan söz açıldı. Derken 
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bir yakınımın, halazademin ani ölümü haberi geldi. 

Cenazeyi apar topar alıp köyümüze, Kazancık'a götür- 

müşler. Ankara'ya dönmekten vazgeçip tekrar Uzunyay- 

Ja'ya, Kazancık köyüne gitmek gerekmekte. Ertesi gün 

erken saatle Seyfettin, eşi Mehpare Hanım birlikte yola 

çıkıyoruz. Kayseri-Bünyan-Pınarbaşı, yol boyu doğa 

uyanma hazırlığı içinde, biz ise bu doğanın bir parçası 

olan bir insanın yaşamını noktalamasının üzüntüsü için- 

de yol alıyoruz. Yaşam ve ölüm iç içe... Hava çok güzel 

bu yöreler için erken gelen bir güzellik. 

Pınarbaşı ilçesini geride bırakıyoruz. Doğa giderek 

daha bir çıplaklaşıyor, daha bir yoksullaşıyor. Kılıç- 

mehmet (Khılıçbihable), Halitbeyviran (Kunaşey), karşı- 

da Allıkesek (Lookuaje-Lookıt), Kaynar, Tahta köprü 

(Khuraşın Hable), Yahyabey (Hadokşukuey) köylerini 

geçiyoruz. Karacaoğlan Çukurova'da kış yelini Şubat 

ayına kovdurur dizelerinde. Burada ise kış yelini mart 

hatta nisan ayları birleşiyor da zor kovuyorlar. Şurada 

bir su arkının kıyısında birkaç başıboş inek, kemikleri 

çıkmış, bedenlerini zor taşıyarak bir kaç tulam taze Ot. 

bulma peşinde. Öte yanda yeni uyanan tarla fareleri yolu 

enine keserek koşmakta, tehlike sınırını aştığına güven 

duyduktan sonra dikilerek bakmakta... Köylerin giriş ve 
çıkışlarında insanlara pek rasılamıyoruz. Kışın etkisini: 

henüz üzerlerinden atamamış ve henüz açık havaya alışa- 

mamış gibi dışarı çıkmaya cesaret edemediklerini düşü- 

neceğiz nerede ise... Her köyde birkaç filozof hindi ve 

çöplüklerde eşinen birkaç tavuk gibi karşılayıp uğurla- 

makta... 

Çocukluğumdan bu güne bu yoldan defalarca geç- 
mişim., Her geçişte ne tür duygulara kapılmışım, düşü- 
-nüyorum... Bu gidişlerimde belleğimde kalan, yer eden- 

İeri karşılaştırıyorum, hep üzüntü, hep acı ve gözyaşı 

içinde geçmişim bu yollardan. Mutluluk ve sevinç için- 

de geçirdiğim yolculuğum çok az, varsa da çocukluk 

yıllarımda kalmış. Nihayet Kazancık görünüyor. Türki- 

ye'nin damı gibi yükselen bu bozkırda, gökyüzünün ma- 

vi yüzüne yakınlıktan ürküp de.yere yapışmış gibi du- 

ran, beyaz evler. Birkaçına son yıllarda kiremit ya da 

çinko, sactan çatılar yapılmış. Geri kalanı benim çocuk. 

luğumdaki gibi dümdüz duruyor. Kışın bıraktığı yorgun- 
luk, uyuşukluk ve tahribalı burada da görmek olası. 
Köyün önündeki çayırları eriyen kar suları basmış ve 

göller oluşmuş. Geçen yıllardan farklı tek olay, tek gö- 

rünüm, iki mahalle arasındaki boşluğa, okulun yanına 
köy postanesinin yapılmış olması. Caminin arasından 

kıvrılarak halamların evine yaklaşıyoruz. Otobüsler, 

minibüsler, taksilerle gelmiş bir kalabalık bekleşmekte. 

İçeriden ağıt ve hıçkırık sesleri geliyor, üzüntü ve acı 

dinmek bilmiyor. Yakınlarım, kuzenlerim, kimi Urfa' 

dan, kimi İzmir, İstanbul, Antalya gibi uzak yerlerden 
gelmiş, şurada Sivas'tan gelen akrabalarimı, öte yanda 

annemin köyünden gelen yakınlarımı görüyorum. Baş- 
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sağlığı dileklerini sunmak ve cenaze namazına katılmak 

için komşu köyler gurup gurup gelmekte ve geleneklere 

uygun bir biçimde yüzlerini ölenin evine çevirerek saf 
halinde durmakta, dualar söylenmekte. İşte Vİranşe- 
hirliler, Kaynarlılar, Yahyabeyliler, Pazarsulular, Üçpi- 
narlılar, Pınarbaşı'ndan gelenler, Karacaörenliler, Demir- 

boğalılar, Yeniyapanlılar ve diğer köylerden gelenler... 
Hepsi aynı törensel davranışlar içersinde, Çerkesce'nin 

değişik şivelemi ile başsağlığı dileklerini sunuyorlar. 

Kabardeyce, Abazaca, Hatıkoyca. Belli bir yaşın üzerin- 

dekiler Hatıkoy, Kabardey ya da Abaza olsun birbirlerini 

anlıyorlar, onlardan sonra gelen genç kuşak ise bu güzcl, 

sıkıntı giderici, ferahlatıcı, herbiri güzel bir retorik $a- 

natı örneğin (huahua) olan başsağlığı dileklerini an- 
lamsız bir yüz ifadesi ile dinliyorlar. Ne tür güzellikler 

kaçırdıklarını düşünerek hayıflanıyorum.'Ölüye gösle- 
rilen saygı, ölümün getirdiği acıları üzüntüleri hafifle- 

tiyor, azallıyor. Seyfettin yanıbaşımda sessizce mırıl- 

danıyor. "Ne güzel bir gelenek, Kişioğlu'nun sevinçli 

gününe gitmesen de olur, ama acılı gününde yanında ol- 

mak... Bu güzel geleneği bu hali ile uygulayan çok az 

toplum vardır, yeryüzünde... Toplumumuz en azından 

bu güzel geleneğini unutmamış. Bence büyük bir olay", 

Evet, dilini unutsa da müziğini, folklorik değerlerini 

unutsa da ölüye duyulan saygı ve bu güzel törensel dav- 

ranışlar yaşamakta hala... Yıllar önce ünlü Macar yazarı 

Tibor Deriy'in “Eglentili bir gömme töreni" adlı yapı- 

tını, yine ünlü Fransız düşünürü Albert Camus'un an- 
.nesinin ölümünü de anlatan, bu ölüm karşısında duy- 

duğu duygularını eleştirel bir biçimde yansıtan L'Etran- 

ger (Yabancı) adlı yapıtını okumuştum. Bu iki yapıttaki 

değişik janrlarda ölüm ve gömme töreni üzerine an- 

latılanları düşünüyorum. Bir gün bir Çerkes araştırıcı ya 

da yazarının bu tür geleneklerimizi niçin ve nedenleri ile 

araştırarak hiçbir zaman kaybolmayacak şekilde yazıya 

girmesi umudunu tekrarlıyorum. 

Köyün mezarlığında yeni yeri canlanan bir yeşil- 

likle karşılaşıyoruz. Dalga dalga bozkırın üzerine dağılan 

imamın sesini dinliyorum. İmam talkın okuyor, bir yıl 

kadar uzayıp gidiyor bu dualar. Düşünüyorum, bu ses bu 

mezarlıkta kaç kez tekrarlanmıştır bu köy kurulduğundan 

bu yana... Bırak bu kadar uzun yılları, kendi ailenden 

kaç kişinin cenaze törenine geldin son yıllarda? Usum 

ayrı kişilik olmuş, bedenimle konuşuyor. Bu köyde 
doğanlar, ölenlerden daha az olagelmiştir hep. Bu durum 
mezarlığın ulaştığı sınırlardan da belli, duvarlara doğru 
az bir kısım kalmış. Bu arada durmadan çalışan kürek 
sesleri o karanlık çukuru dolduruveriyor. Bu topraklar 

üzerinde doğmuş; yaşamış, evlenip yuva kurmuş, sevin- 

mış, öfkelenmiş, üzülmüş, üretmiş, harcamış, çoluk 

çocuk sahibi olmuş bir insan anındayeryüzünden silini- 

veriyor. O'ndan siyah bir toprak yığını kalıvcriyor ânın- 

da... Ne çabuk da gömüyorlar kişiyi, bir ölmeyiver... Ne 

garib bir olay değil mi?.. 

Uzakta köyüm sessizliğe bürünmüş uzanıyor. Ne 

bir ses ne de bir nefes duyuyorum. Mezarlıktakilerin dı- 

şında kıpırdayan bir canlı göremiyorum. Bir zamanlar 

çocuk ve kuzu ses sesleri ile çınlayan Kazancık bahar- 

larını düşünüyoru. O muhteşem hayvan sürüleri, atlar, 

sığırlar, koyunlar artık yok... Köy iyice yoksullaşmış. 

Çocuklar da yok, Kayseri'de iken amcaoğullarından biri- 

nın eşi olan Esmihan yenge ile konuşurken köy okuluna 

giden 4 çocuk olduğunu, bunlardan ikisinin ise köye 
geçici işçi olarak gelmiş bir Türkmen ailesinden oldu- 

Şunu üzülerek öğrenmişüm. Bu gidişle yirmi otuz yıl 

sonra bu köyün yok olma eşiğine geleceğini, kimse kal- 

mayacağını söyleyen yenge ilginç bir tanımlama yap- 

mıştı. Köyümüzün Boncukören denilen yöresinde, 
Rum'lardan kalma bir ören yeri vardır. Köy halkı oraya 

"Eski vatan" anlamına çerkesçe "Xekuj" ismini tak- 

mıştır. İsmihan gelin, köyün giderek yok olmasını, 
nüfusunun azalmasını düşünerek, "Kazancık Köyü'nün 

yakın bir gelecekte bir Xekuj olacağını" söylemişti. 

Sürgün yaşamında geçen 127 yıl içerisinde yaban cilerde 

ne kadar Çekuj bırakmışız, ne kadar mezarlık bırak- 

mışız. Karadeniz kıyıları, Çukurova, Amik bataklıkları, 

balkanlar bu mezarlıklarla dolu. 
Aile mezarlığımıza yöneliyorum. Benim doğumum- 

dan önce ölmüş olan aile büyüklerinin mezarları nerede 

ise silinmiş. En dış çember de annem ve babamın me- . 
, zarları uzanıyor. Başuçlarına dik çöküyorum. Annemin 

mezarı üzerinde erken açmış iki cılız papatyacık dikkati- 

.mi çekiyor. Soğuk mart rüzgarında sallanıyorlar, 

üşüyorlar eğilip kalkıyorlar. Ölülerimizin toprakları üze- 
rinde gıdalanıp o kısacık yaşamlarını sürdürmeye çalı- 

şıyorlar. Evet, ölülerimizi yutan bu topraklar bana başka 

bir konuşmayı anımsatıyor. 1989 yılında büyük sür- 

günün 125 yılını anma ve değerlendirme toplantılarına 

katılmak üzere Moskova'dan Ankara'ya gelen Prof. 

Tsığu Hasan Uzunyayla Çerkes köylerini dolaşarak 

Ankara'ya döndüğünde izlenimlerini sormuştum. Verdiği 
yanıtı unutamıyorum; şöyle demişti: "O beyaz kıraç 

topraklar aslında cansız gibidir. Çerkes halkının bireyle- 

rini ve çerkes kültürünü yutarak yaşamını sürdürmeye 

çalışıyor sadece" demişti. Çok doğru bir söz. Mezarlığı 

terketmekte olanların arasında gözlerim Liy Emir, De- 

gune Mahmut, Nakhşır Hacı Murat gib iköyümün ulu- 
larını arıyorum. Bana Çerkes Halk Dastları tutkusunu 

aşılayan, K'unip'at Kadir, Zöhre Nine gibileri de yok 

artık, yaşamıyor. O kendine özgü esprileri ile uzunsüre 

yaşıyan Khuda da yok. Profesör'ün sözlerini daha bir de- 

rinliğine değerlendiriyorum şimdi. Halkımın kültürünü 

üreten ve yaşalanları bu topraklar yulmuş, bildikleri 

paha biçilmez bilgilerle birlikte... 
Taa karşılarda, Karabe soyunun evlerinin bulunduğu 

uzak mahalleden bir ince duman yükseliyor, gümüş ren- 
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gi. Çayırları ve çukurları kaplayan sular gölgeleniyor, 

mezarlıkta ve köyde garip bir sessizlik, uhrevi bir hava, 

huzur ve sükun dolu bir hava var. Kutsal kitaplarda ve 

dinsel masallardaki gibi, ya da binlerce yıl önce ölmüş, 

ancakşiirleri ile yaşayan Latin ozanı Virgilius'un tasvir 

ettiği o kutsal Latium kırları gibi... 
Yeğenim Liy Sezgin'in omuzuma dokunması ile 

kendime geliyorum. 

Eve döndüğümüzde cenazeye yetişememiş olan bir 

başka gurup ile karşılaşıyoruz. Komşu Türkmen köy- 
İerinden eski ata dostları, sanırım Döhrenk ya da Konal- 

ka köylerinden olmalı bu insanlar, Çerkes törelerinin 

tüm gereksinimini yerine getirerek bizlere başsağlığı di- 

İeklerini iletiyorlar. Kültürel etkileşimin ilginç bir 
örneği. Bu denli güzel, insan asaygı duyan bu gelenekle- 

rin tüm halklarca benimsenmesi ve cvrensci düzeye ulaş- 

ması çok güzel olurdu. Etkilenmenin bir de olumsuz 

yönü var. Sürgün yaşamında çoğunluğun iyi ya da kölü 

birçok yaklaşımından etkilenerek yok olmanın sınırına 

geldiğimiz gerçeği ise içimi hüzünle kaplıyor. 
Ayrılmak zamanı geldi, köyde kalacak olanlarla ve- 

dalaşıyoruz, ağızlar kapanmış, bıçak açmıyor, sessiz bir 

veda töreni ile yola koyuluyoruz. Yol boyu toplumumu- 

zun içinde bulunduğu girdabı düşünüyorum. Türkiye'nin 
başka yörelerinde, Ankara-İstanbul gibi büyük kentlerde 
Kafkas deineklerinin çevresinde herkes Uzunyayla yö- 

resine bir umut bağlamıştır uzun yıllar. Az da olsa ho- 

mojen bir Kafkas kültürünün, dilinin yaşadığı, gelenek- 
lerin uygulandığı anlatılır... Gel gör Ki, bu kırıntılar da 

bitmek üzere. Düşünün bir, yüz haneyi bulanbir homo- 

jen köyde otuz kırk hane kalmışsa, bunların da otuz 

yaşın altındakiler ulusal değerlerine uzak ise, köyden şu 

veya bu nedenlerle ayrılanlar büyük kentlerde perişan bir 

biçimde gecekondu yaşamını sürdürmeye çalışıyorlarsa, 

endüstrinin çarkalrı arasında ufalanıyorlarsa, bir köyde 

okula giden çocuk sayısı dördü bulmuyorsa, Uzunyay- 

la'ya bağlanan umutlar neye yarar? 

- Yanlış anlaşılmasın, okuyucuyu karamsarlığın, 

umarsızlığın koyu karanlığına bulamak istemiyorum, 
ama bütün düşündüklerim gerçek, sürgünde yaşayan Ku- 

zey Kalkasyalıların tek çıkar yolu kendi kaderini tayin 

ederek kendi vatanına dönmesi, orada hala yaşayan kendi 

kültür dünyası ile bütünleşmesidir. 

Bütün günü bu düşünceler içinde tamamlıyorum. 

Akşam Kayseri'de odama çekildiğimde hala düşünüyo- 
rum. Bütün bu karamsar tabloya karşın, yılmamalı, di- 
renmeliyiz diye düşünüyorum. Hem yirminci yüzyılın 

bitiminde Dünya yeniden yapılanırken küçük de olsa 

umut verici gelişmeler de var. Sürgünde yaşayan Çerkes- 

lerde son yıllardaki uyanış, Sohumkale, Maykop, Çer- 

kes, Nalçik gibi merkezlerde sürdürülen yeniden biçim- 

lenme, yeniden derlenip toparlanma çabalarını düşünerek 

az da olsa tescili buluyorum, gözlerimi yumuyorum.     

  Yaşam-Öykü 
  

  

  

  

Yaz, tüm sıcağını gelecek günlere hiçbir şey bırakmamak 

istercesine O gün harcamak ister gibiydi. Sokaklar boşalmış, 

herkes, evinde bulduğu serin bir köşede, kavuran öğle sıcağının 

geçmesini bekliyordu. Sararmış otların arasına uzanmış sim- 

siyah bir yılanı çağrıştıran asfalt, sıcaktan vıcık vicik olmuş, 

güneşin ışıklarıyla üzerinde sanki su birikintileri varmışçasına 

parıldıyordu. İleride, köyün deresinin oluşturduğu havuzu 

andıran bölümde mandalar, kah burunları üzerinde, kah bacak 

* aralarında uçuşan sinekleri kovabilmek için sinirle kuyruklarını 

şaklatıyor, kafalarını bir o yana bir bu yana sallıyorlardı. Dere- 

de yüzen cılız, çelimsiz çocuklar güneşin yakıp sararttığı 

saçları, sarı saçlarıyla tezat oluşturan kararmış vücutlarıyla 

oradan oraya koşuyorlar, kendi aralarında tezek karışımlı 

çamur kavgası yapıyorlar, suda kendi geliştirdikleri oyunlarını 

oynuyorlardı. 

Derenin kenarında, sararmış sarmaşıklarla kaplı çarda- 

ğıyla derme çatma bir görünümdeki minik kahvede uyuklar.gibi 

oturan birkaç kişi ellerinde tuttukları çay bardaklarını unut- 

muşcasına derede yüzen çocukları seyrediyor, arada sırada as- 

falt yoldan hızla geçen arabaları peşleri sıra izliyorlardı. 

Kahvenin, hemen önünde uçuşturduğu toz bulutuyla bera- 

ber eski bir araba durdu; boyası dökülmüş, tamponu eğilmiş, 

arka penceresinde uçları püsküllü kadife perdeli bir araba. 

Sıcak hava, motoru daha bir ısıtmış etrafa keskin bir egzos ko- 

kusu yayılmıştı. 

Arabadan üç köy genciyle beraber giyimiyle, saç kesimiyle 

farklı bir genç indi. Çardağın altında uyuklayanlar, aynı tem- 

bellikle başlarını çardağın girişine doğru çevirdiler. Gözlerinin 

ucuyla, tanımak istercesine yeni genci inceliyorlardı. Gençler 

toz ve terden sararmış gömleklerinin yakalarını çekiştirerek 

serinlemeye çalışıyorlardı. Kapıdan, oturabilecekleri sağlam ve 

temiz bir masa aradılar. Yeni genç, kapı girişinde kendilerini 

karşılayan küçük çocuğa: 

— Salah burada mı? diye sordu. 

Çocuk, Selahattin'i bu kadar samimi bir dille soran bu ya- 

bancı gencin kim olabileceğini merak ederek köyün gençlerine 

baktı: 

— Burda... Çağırayım mı? dedi. Gençler: 

— Çağır, çağır. Ankara'dan misafirin var de, dediler ve 
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köşede, dereyi gören bir masaya geçtiler. 

Salah, saçlarını düzelterek kahveden çıktı, çocuğun gös- 

terdiği masaya doğru baktı. Evet, tahmininde yanılmamıştı. 

Misafiri, yıllardır göremediği çocukluk arkadaşı Jankat'tı. Jan- 

kat da Salah'ı görmüş ve ayağa kalkmıştı. Salah, iki adımda'ma- 
saya geldi, "Ne zaman geldin lan!" diye Jankat'a sarıldı. Yılların 

özleminin sarılmasıydı bu. 

— Bugün, sabahleyin geldim, dedi Jankat. 

— Hakketenne zaman geldin? İnan seni çok özleyiktim... 

— Gerçekten bu sabah geldim. Seni sabahtan uy- 

andıracaktım ya!.. , 

— Keşke uyandıraydın... Göle gider, kimse yokken 

yüzerdik. 

— Geceyüzeriz, eskisi gibi. 

— Yoklan! Artık büyüdük... Sonra... 

— Ne yani, büyüdüysen değişen yerlerin mi var? dedi, 

Jankat gülerekten. Salah, kısa bir suskunluktan sonra aklına 

yeni gelmişcesine, "Sen kilo alıksın biraz" dedi. Gençler, Salah'a 

takılarak, "Salah, ne ilgisi var şimdi bu lafın" dediler. Biri, 

" "Boyu da uzamış mı bari?" diye takılmayı sürdürdü. Salah, on- 

ları duymamış'gibi: 

— Ne içiyonuz? diye sordu. 

— Dut şurubun var mı? diye sordular. 

— Var, hemen yaparım... 

— Dur, dur! Haytalı istiyorum. Ne zamandır Ankara'da 

yiyememiştim, dedi Jankat. 

kk K 

Güneş, zamanının dolduğunu, artık çekilmesi gerektiğini 

bilmesinin siniriyle daha bir kızarmış; kocaman kor halinde bir 

tepsi şeklinde dağların arkasına çekilirken, son kez solumasının 

kızgın havası, asfalt yolun kenarında geleneksel akşamüstü ge- 

zisine çıkan kızlı-erkekli genç grupların yüzlerini yalıyordu. 

Jankat, görünüşte basit fakat hiçbir şeye değişilmeyecek 

güzelliktee zevkteki bu akşamüstü gezilerini özlemiş olduğunu 

düşündü... 

Kızlı erkekli kalabalık bir grup olarak yürüyorlardı. Salah 

bir an gruptan ayrıldı, asfalt yoldan aşağıya kayarcasına indi. 

» APİŞ, HAYATİ 

Kısa bir süre sonra gruptaki kızların meraklı, şaşkın bakışları 

altında elinde pırıl pırıl parlayan salatalıklarla gruba katıldı. 

Grupta, geceki düğün için diğer köylerden gelmiş olan misafir 

kızlar, sevinç ve şaşkınlıkla Salah'ın elindeki salatalıklara bakı- 

yorlardı. Salah, elindeki salatalıkları tişörtüne sürüp daha da 

parlattıktan sonra misafir kızlara iltifatkar bir şekilde uzattı. 

Jankat'a da bir tane verdi. Övünerek: 
— Ankara'da böylesini bulabiliyon mu? diye sordu. 

yankat, hayranlıkla: 

— Nerede be! Oradakiler neredeyse sandal küreği gibi- 

ler, dedi. 

Gençlerden biri coşkuyla: 

— İyi aklımıza getirdin, haydi göle gidip kayıklara binek, 

dedi. 

Etrafını mavi-beyaz bulutların kucaklaşmışcasına sardığı, 

başları göklerde, reçine kokularını değerli bir parfüm gibi et- 

rafa salan çam ağaçlarının ortasında yemyeşil suların Üstünde 

iki sandal, bir o yana bir bu yana yalpalayarak yüzüyordu. Genç- 

ler, küreklerle birbirlerine yeşil suları sıçratıyorlar, sular, ha- 

vada kristal toplar gibi süzülerek gençlerin, sevinç çığlıkları 

atan kızların yüzlerini ıslatıyordu. Gençlerin bir ikisi bilmeden 

olmuşçasına sandaldan suya düşüyorlar, önce, boğulma numara- 

larıyla kızları korkutuyorlar, arkasından çeşitli yüzme şekille- 

riyle kızlara hava atıyorlardı. 

Kızlı erkekli gençlerin, bu kadar yakın dostça beraberlik- 

lerini gölün kenarındaki çay bahçelerinde oturalar, hayranlık ve 

kıskançlık karışımı bir duyguyla izliyorlardı. Çünkü, böylesine 

bir beraberlik, iki cins arasındaki böylesine bir yakınlık ve bağ, 

sonradan bu köye yerleştirilmiş olan bu göçmen topluluk 

dışında yerli halkın hiçbir kesiminde yoktu. Sandalda şakalaşan, 

akşamüstü gezilerine çıkan, zamanı hep beraber yaşayan bu 

gençlerin, bu insanların, bu minik topluluğun dedeleri, hata de- 

delerinin de babaları, yıllar önce minik bir grup olarak bu to- 

praklarna yerleştirilmişlerdi. Geçen zamana rağmen bu minik 

topluluk, yerli halkla karışmamış, daha doğrusu karışmamaya 

özen göstermiş, gelenek ve göreneklerini büyü kbir inançla 

sürdürmüşlerdi. Düğünleriyle, yaşam şekilleriyle, insan ilişkile- 

riyle ve sadece kendi toplumları içinde yaptıkları evliliklerle 

apayrı bir yaşam tarzı geliştirmişlerdi. 
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Gölün suları ay ışığı altında parıldıyor, sazların çıkardığı 

incecik içilen sesler, uzaktan rüzgarın getirdiği mızıkanın se- 

siyle birleşerek gölün kıyısında oturmuş, içkilerini yudumlayan 

gençlerin kulaklarını okşuyordu. Salah: i 

— Haydi, son kez Jankat'ın gelişine kaldırak, dedi. Bar- 

dak bir elinde kalkarken diğer eliyle de Jankat'a sarıldı. Jan- 

kat: 

— Herşey için teşekkür ediyorum. Beraberliğimize, 

mutlu günlere kaldıralım, dedi. 

Salah, içkisini yudumladıktan sonra: 

— Sen ne kadar kibarlaşıksın böyle(!) dedi Jankat'a 

takıldı. 

Gençlerden biri: 

— Olucuya o kadar! Kaç yıldır Ankara'da okuyo, dedi. 

Jankat, Salah'a bakıp gölü işaret etti. Salah, bir göle bir 

Jankat'a baktıktan sonra: 

— Yoklan olmaz! dedi. 

Jankat, yine gölü işaret etti. Yüzünde bir tebessüm vardı. 

“Salah, yine "Yok lan olmaz!" dedi. 

Beş genç, gölün ay ışığında parlayan gümüşi renkteki su- 

larında yüzüyorlardı; eskisi gibi: Çıplak ve çocuksu. 

kk 

Düğün halkası, köyün ortasında geniş bir sahaya kurul- 

muştu. Daire şeklindeki halkanın üst kısımlarında kızlar sıra- 

lanmış, hemen yanlarında erkekler sıralanmaya başlamış, böy- 

lece kızlar, erkeklerin oluşturduğu bir kolyenin Ucundaki elmas 

taşa benzemişlerdi. Erkekler, kızların hemen yanında kurulmuş 

olan tahta ayaklar üzerindeki yassı kalasa ellerindeki kalın s0- 

palarla mızıkanın ritmine uygun olarak vuruyorlardı. Silahlar. 

atılıyor, herkes büyük bir coşkuyla sırası geldikçe alanın or- 

tasında kız-erkek çift olarak oynuyordu. 

Jankat, arkadaşlarıyla halkanın bir yerinde durmuş düğünü 

heyecanla izliyordu. Hemen yanında duran Salah'a bazı kişileri 

gösteriyor, onların kim olduklarını öğrenmeye çalışıyordu. 

Aldığı cevaplar karşısında hayretini. gizleyemiyordu. Uzun 

süredir köyden ayrı olduğunu, yeni nesli tanıyamadığını, onlara 

birşey veremediğini düşündü. Bu düşünceler içerisinde, "Su is- 

tüyon mu?" diyen ince bir ses duyar gibi oldu. Yana döndü, 

doğruydu. Küçük bir çocuk, elinde su dolu sürahiyle bekliyordu. 

Jankat, "Sağol, istemiyorum" dedi. Çocuk diğer gençlere doğ- 

ru giderken, Jankat aklına yeni gelmiş gibi "Bir bakar mısın?" 

diye çocuğa seslendi. Çocuk, sessizce ve merakla Jankat'ın 

«yanına geldi. Jankat: 
— Suistemiyorum, fakat başka bir isteğim olacak sen- 

den, yapar mısın? dedi. 

Çocuk, cevap vermeden sadece kafasını öne doğru salladı. 

Jankat cebinden çıkardığı çikolatayı çocuğa uzatırken, tam 
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“karşılarında halkanın bir ucundaki kızı gösteriyordu çocuğa: 

— Buçikolatayı, şu ilerdeki uzun mavi elbiseli kıza gölü- 

rüp, benim gönderdiğimi söyler misin? 

Çocuk, yine kafasını salladı, çikolatayı aldı ve sıranın ke- 

narından kızların bulunduğu sıraya doğru yürümeye başladı. 

" Salah, Jankat'a dönerek: 

— Tanımadın mı? diye sordu. 

— Kimi? dedi Jankat, karşıdaki kıza bakarak. 

— Çocuğu. 

— Çocuğumu? Yoo, kim ki? 

— Ooo, sen Ankara'da akrabalarını da unutuksun. 

— Nelilgisi var şimdi bunun? 

— İşte, akrabanı tanımadın yal. 

— Öyleyse söyle de tanıyayım şu minik akrabam... 

— Rahmetli Fatoş ablanın oğlu bu. 

— Fatoş ablanın mı? Gerçekten mi? dedi Jankat, kendi- 

lerinden uzaklaşmış olan çocuğu gözleriyle izledi. 

Gözleri, kızların arasında duran minyon yapılı, sarı saçlı, 

ablalarının ortasında düğünü izleyen Fatoş ablayı gördü. 

Kk k 

Güzel bir düğündü. Silahlar susmamacasına atılıyor, sesler 

etrafta yankılar yapıyordu. Hava sıcaktı. Kızlar, erkekler 

dümdüz bir çizgi üzerine yerleştirilmiş gibi dizilmişlerdi. Bu 

halleriyle düğünü gençlerin bacak aralarından izleyen Jankat'ın 

gözlerinde olağanüstü bir görüntü oluşturuyorlardı. Arada 

sırada ayaklarının dibine düşen boş mermi kovanlarını yanındaki - 

arkadaşı Salah'la sevinçle alıyorlar, tekrar düğünü izliyorlardı. 

- Öndeki gençlerden biri arkaya dönüp Jankat'ı omuzundan yaka- 

layarak kendisine doğru çekti. Jankat bir omuzundaki kocaman 

ele, bir gence bakıyordu. 

“ — Bek, şu karşıdaki kızı görüyon mu? dedi genç Jan- 

kata. 

— Hangisini? 

— Siyah etekli sarı saçlı olanı. 

— Fatoş ablayı mı diyon? Ablamın yanında duran... 

— Tamam o! Şimdi şu şekeri al, ona götür. Benim gön- 

derdiğimi söyle. Çok güzel olduğunu, saçlarının çok gözel 

olduğunu söyle. 

— Annem yaptı onun saçlarını! 

Jankat, şekeri büyük bir doğallıkla sahibine ulaştırmak için 

kızlara doğru yürümeye başladı. Bu toplumun düğünlerinin ayrı 

bir özelliği olan gelenekselleşmiş bir çeşit iltifat etme, ki- 

barlıkla beğeniyi gösterme hareketi olan bu minik fakat anlamı 

büyük şekeri, Jankat, Fatoş'a götürmüştü. 

Şimdi de kendisinin minik çikolatası, Fatoş ablasının minik 

ellerinde sahibine doğru gidiyordu. Jankat, çocuğun arkasından 

bakarken kendi çocukluğuna gitmişti. Zamanında kendisiyle 

- 
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annesine şekerleri yollamışlardı. 

Fatoş'u kanıdığından bugüne geçen zamanı, hatta Fatoş'la 

beraber kendi toplumunu da tanımaya başladığından beri ge- 

çen zamanı düşündü. Herşey ne kadar hızlı değişiyordu. Yaşam 

acımasızdı, dişleriyle herşeyi, yokediyordu. Bu dişlerin kendi 

toplumu için çok daha keskin, çok daha parçalayıcı olduğunu 

düşündü. Fatoş da bu keskin dişlerin arasından kendini kurta- 

ramayan biriydi Jankat için. 

Fatoş'la akrabaydılar; aralarında kan bağı olmamasına 

rağmen bir çeşit akrabalıkları vardı. Ablalarının yaşında sarı- 

şın, minyon, içe dönük, biraz da çekingen bir yaradılışı vardı. Bu 

çekingenliğinin ailesinin maddi yönden çok zayıf olmasından ileri 

geldiği kesindi. 
.  Jankat'lar yıllar önce köyden ayrılmışlar, hemen çok yakın 

olan kasabaya yerleşmişlerdi. Fatoş'da sık sık kasabaya, Jan- 

kat'lara gelirdi. Bazı geceler de Jankat'larda kalırdı. Abla- 

larıyla bitmeyen sohbetler ederlerdi. Jankat, onları dinlerken 

uyur, sabahları gözlerini kendi yatağında açardı. Sohbetler 

okul, gençler ve evlilikle ilgili konulardı. Jankat'ın ablaları okul- 

dan bahsetmeye başladıklarında Fatoş, susar onları dinlerdi. 

Okumuyordu, okutulmamış, okuldan alınmıştı. 

Köydeki çocuklar önceleri, büyük bir istekle okula başlar- 

lardı. Bu istek zamanla azalır, bir süre sonra da tamamen yok 

olurdu, okuldan ayrılmalar başlardı. Sanki bu konuda da bir 

gelenekselleşme var gibiydi. Aileler zorlamazdı çocuklarını illa 

okusunlar diye. Gençler günlerini gölde, kahvede, arkadaş evle- 

rinde, düğünlerde geçirirlerdi. Başka köy veya kasabadan 

düğünlere topluca giderlerdi. Geçimierini ise babadan kalma 

topraklardan, hiç geliştirilemeyen topraklardan gelen parayla 

sağlarlardı ki, o toprakları da başkalarına işlettirirler, gelen 

paranın yarısını alırlardı. Bu geçmişten gelen bir yaşam gibiydi 

veya bu topluluğun sadece bu ölümüne yerleştirilen bölümüne 

özgü bir yaşam biçimiydi. Tahsil sonuna kadar götürülemezdi. 

Götürebilen birkaç kişi de kasabadan ayrılırdı. En ilginci de 

tahsil yapılmadığı halde çok güçlü bir kültüre, çok çağdaş bir - 

yaşam biçimine sahip olmalarıydı. 

Kk Kk X 

Düğünde oyun sırası Jankat'a gelmişti. Ankara'da kaldığı 

süre içinde böyle bir düğün özlemişti. Arkadaşlarının coşkulu 

sesleri arasında oyuna çıktı. İleriden de yumuşacık süzülerek bir 

kız çıktı. Silahlar atılıyor, mermileri hemen ayağının dibinde his- 

sediyordu Jankat. 

kk 

Silahlar atılıyordu. Jankat, düğünü arkadaşlarıyla beraber 

ağacın üstünden izliyordu. Ağaçların üstünden izlemek çocuklar 
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için çok daha rahat oluyordu. Hiç olmazsa kimsenin bacak ara- 

larından düğünü izleme zorunluluğu ortadan kayboluyordu. 

Ablası ilk kez büyük bir düğünde, büyüklerle beraber oy- 

nuyordu. Sıranın bir bölümünde, daha ali kısımda ablasının gru- 

bundaki kızlar duruyordu. Fatoş da oradaydı. Ablası ağacın 

altından geçerken Jankat, ablasının yüzündeki ifadeyi daha ra- 

hat görebiliyordu. Yüzünde garip bir endişe vardı. Utanıyor 

muydu yoksa ikinci günkü okuldaki sınavın endişesini mi duyu- 

yordu. 

Artık düğünün sonuna gelinmişti ki, tüm gençlerin bekle- 

dikleri bir andı bu. Değişen müzikle beraber erkekler, kızları 

durdukları sıralardan alarak kol kola "Vig" oyununa çıkmaya 

başladılar. Kısa bir süre sonra kol kola girmiş gençlerden bir 

oyun halkası oluşmuştu. Fatoş da bir gençle beraber bu hal- 

kanın içindeydi. Jankat, genci tanımıştı. Fatoş'a şeker gönde- 

ren gençti. Genç, Fatoş'un gözlerinin içen bakmaya çalışıyordu, 

fakat Fatoş, pek oralı olmuyordu. Belli ki, genci beğenmemişti. 

Jankat, düğün sonrası eve gelmişdi. Vakit o yaştaki bir 

çocuk için epeyce geçti. Annesi: 

— Sabahleyin uyanamayacaksın, dedi. 

— Uyanırım, uyanırım... 

— Ben karışmam, altı buçukta uyanmış olacaksın! 

Jankat: 

— Ablalarım gelmediler mi? diye sordu. 

— Gelirler elbette! dedi. Annesi Jankat'a bakarak. 

- Gece yarısını geçmişti. Kapı yavaşça açıdı. Ablalarıyla 

Fatoş gelmişti. Doğruca odalarına geçtiler, hemen arkasından 

- da.anneleri, odalarına geçti: 

— Neredeydiniz bu saate kadar? Sabaha uyanamaya-. 

caksınız, dedi. Biraz sinirli, biraz sitemkar bir ifadeyle. 
— Uyanırız anne, merak etme... 

— Sabaha yapacak birşey bırakmadınız inşallah! 

— Yokanne... Dersleri daha önce yapmıştık zaten. 

Jankat, kafasını kapıdan içeri doğru uzatarak: 

— Yarın imtihanları var anne, hem hiç çalışmadılar, dedi. 

Anneleri bir Jankat'a bir kızlara baktı: 

— Karnede görüşürüz! dedi ve odadan çıktı. 
Jankat, tam odaya girecekken ablası: 

— Defol yatağına git! Pis fesatçı, diyerek odadan kov- 

du. 

kk 

Mızıkanın sesi, Jankat'a uzaklardan, sihirli bir ortamdan 

gelen, kulağa hafifçe üflenen büyülü bir ses gibi geliyordu, oy- 

narken. Beraber oynadığı kızın mavi ince bir kumaştan yapılmış 

elbisesi kendisiyle dönüyor, kıza, oyuna apayrı bir hava veriyor- 

du hafifçe uçuşurken. Jankat, gecenin, ışıkların loşluğunda mı 

bu mavi bu kadar güzel görünüyordu yoksa, uçuşan sarı saçların 
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altında mı bu kadar güzel görünüyor diye düşündü. Erkek arka- - 

daşları müziğe uygun söyledikleri şarkılarla Jankat'ı daha da 

coşturuyorlardı. Sırada duran, kendisini coşturmaya çalışan 

arkadaşlarına baktı, gerçekten onları özlediğini aynı şekilde de 

onların kendisini özlemiş olduklarını düşündü. Şartlar onu ge- 

rektiriyordu, herşeyin bir bedeli vardı. Okumanın bedeli, kö- 

yünden, arkadaşlarından, alışkanlıklarından ayrılmaktı. Jankat 

bu bedeli ödüyordu, karşılığında da birçok güzel şeylere sahip 

olacak, isteklerini daha fazla gerçekleştirme olanağını bula- 

caktı. Arkadaşları, daha öncekiler, okulu bırakanlar alışkanlıkla- 

rıyla köyde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Eskiler kötü bir bedel 

ödüyor olduklarını anlıyorlardı. Peki, yeniler? Yenilerin bu de- 

ğişen şartlarda ödeyecekleri bedel ne olacaktı, kendileri ve 

toplumları için? 

kk X 

Bir gün Jankat'lara babasının bir misafiri gelmişti. Kıştı, 

dışarıda yağmur yağıyordu. Jankat, oturduğu masada dersini 

yaparken, bir yandan da babasıyla arkadaşının konuşmalarını da 

dinliyordu. Adam, babasına: 

— Adetleriniz çok güzel, birbirinize çok bağlısınız hatta 

birçok şeyiniz çok güzel ama çalışmayı sevmiyorsunuz. Birkaçını 

saymazsak okuyan da pek yok! demişti. 
Babası da: 
— Hepimiz böyle geldik. Biz nasıl geçiniyorsak onlar da 

öyle geçinirler, tarlalar var, mal var... 

— Doğru ama, zaman değişiyor. Biz ilkokulu bitirdik me- 

mur olduk. Şimdi, ortaokul, lise diploması istiyorlar, değil mi? 

Tarlalar desek, çocuklarınız yerlerini bile bilmiyorlar. 

Babası; adamın dediklerini pek önemsememişii. Sadece 

tebessüm etmiş, kafasını sallayarak konuyu değiştirmişti. 

kk 

Düğünde arkadaşlarıyla beraberken, zaman içinde yaptığı 

yolculukta yıllar önce babasının arkadaşının dediklerinin tümü- 

nün doğru çıktığını görüyordu. Eğlenmek, gezmek güzeldi, fa- 
kat hakkedildiğinde güzeldi ve Jankat'a göre bu minik toplum, 

şu an eğlenceyi hakketmiyordu. Zaman, oturup düşünme za- 

manıydı. Herşeyi unulurcasına eğlenmek zamanı hiç değildi. 

kk K 

Jankat'ın ablaları da gelecek kaygısı olmadan, ileride 

düşünecekleri birçok konuyu şu an hiç düşünmeden herşeyi unu- 

turcasına eğlenip, gerçekten unutmamaları gereken konuları 

- unutarak yaşama kendilerini bırakanbirçok gençle beraber oku- 

lu bıraktılar. Hiç üzülmemişlerdi, hiç uyarılmamışlardı. 

  

“Bir yaz gecesiydi. Gökyüzü simsiyah bir kadife gibiydi. 

Yıldızlar, kadifenin üzerindeki simleri hatırlatırcasına yanıp 

yanıp sönüyorlar, pırıl pırıl parıldıyorlardı. Kızlı erkekli bir 

grup Jankat'ların bahçelerinde oturuyorlardı. Çaylar içiliyor, 

mis gibi kokari "Haluj"lar yeniyordu. Herkeste bir rahatlık 

vardı. Okul ve sınav stresini bir Kenara atmışlar, ondan tama- 

men kurtulmuşlardı. O gülen, espriler yapan fazlasıyla rahat 

grubun içinde Fatoş, yine çekingen, yine ürkekii. Jankat'ın ab- 

lası yanındaki arkadaşına: 

— Jankat'ı biraz matematiğe çalıştırır mısın? dedi. 

— Aman be! Bu sıcakta da çocuğu biraz rahat bırakın. 

ı — Sınavlarıvarama... 

— Boşver ya, ne olaca yani! 

Böylesine umursamaz konuşmalara yerinde sadece dinle- 

mekle yetinen Fatoş sinirlenerek katıldı: 

— Siz elinizdekilerin kıymetini hiç bilmediniz, dedi. 

— Nediyon sen ya? dedi gençlerden biri. 

— Hiçbir şeye değer vermiyonuz, dedi Fatoş. Okuyacak 

kişiyi de okutmazsınız. Bari içimizden bir ikisi okusun. 

— Ne olucu yani okumadıysak? Okuyamadıysak dünyanın 

sonu mu geldi? dedi bir diğer genç. 
Bir diğeri: 

— Biz de çalışırız, tarla var, mal var... 

-— Şu yerlerini bile bilmediğiniz tarlalar mı? 

Kızlardan biri söze karışarak: 

— Akıl vereceğine sen niye okumadın? diyesordu. 

Fatoş, cevap vermedi. Ailesiyle bu konuda fazlasıyla kavga 

- etmiş, ağbeyinin baskısıyla okuldan ayrılmıştı. En büyük isteği 

elinden alınmıştı. Sanki, ta o zamanlardan birşeyler yakasına 

yapışmış, elindeki değerlerini, isteklerini almaya, yok etmeye 

başlamıştı. . ii 

Kızlardan biri Fatoş'un kulağına yaklaşarak: 

— Boşver okumadıysak da biz de ileride okumuş birini 

buluruk, dedi. Konuşurken kıkırdıyordü. Fatoş, birşey demedi. 

Kendi kendine, “Okumuş gibi kendisi gibi okumuş birini istemez 

mi?" diye düşündü. Fatoş, diğerleri gibi geleceğe umarsız bir 

şekilde bakamıyordu. Ailesinin hapsettiği kişiliğinden kaynakla- 

nan bir şüphe ve korkuyla bakıyordu geleeğe. İçinde bulunduğu 

toplumu seviyordu; fakat bazı konulardaki değer yargılarını 

sevmiyordu. Herşeyden önce gençlerin bu kadar umursamazlığı 

onu şaşırtıyor, rahatsız ediyordu. Oysa gelecek günlere bu 

toplumdan biriyle, bu gençlerden biriyle hazırlanmak, o günleri 
onunla yaşamak istiyordu. Bazı arkadaşları gibi evliliği bir 

fırsat olarak görmüyor, yaşamı bu fırsatın bir parçası olarak 

algılamak istemiyordu. O, evliliği toplumla yapılmış bir anlaşma, 
toplumsal bir olay olarak görüyordu; ailesi de öyle düşünü- 

yordu. Hatta babası bu düşüncelerinde işi daha da ileri götü- 

rüyor, "Çocuklarımın, özellikle kızlarımın(!) evleneceği kişiler, 

en kötüsü olsun da yine bizimkilerden olsun" diyordu. Fakat 
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yaşamın en kötülerle en kötüleri değil; iyiyle iyiyi de, kötüyü de 
paylaşmak olduğunu unutuyordu. 

Gençler dağılmıştı. Bahçede Jankat'ın ablaları, Fatoş, 

Oya, birkaç yıl önce köyden kasabaya taşınmış olan ailelerden 

birinin kızı olan Nefin ve bir iki kız kalmış, hem kendi aralarında 

sohbet ediyorlar hem de Jankat'a ağaçtan yeni toplattıkları 

yemyeşil erikleri yiyorlardı. Jankat'i yatmaya göndermişlerdi, 

fakat Jankat yatmamış, konuşmalarını büyük bir merakla pen- 

cereden dinliyordu. 
— Bu gece düğünde kimseye şeker bırakmadın, dedi Ne- 

fin, Fatoş'a, hele biri şeker üstüne şeker gönderdi. 

Nefin'in bu sözleri Fatoş'un hoşuna gitmişti. Jankat'ın ab- 
ası: 

— Viıg oynadığın kimdi, misafir miydi? diye sordu Fa- 

toş'a. 

Nefin, Fatoş'un cevap vermesini beklemeden: 

— Misafirmiş... Ankara'da okuyomuş! dedi, sırıtarak. 

Jankat'ın ablası: ii 
— Kafayı Fatoş'a taktı, şekerler, iltifatlar... Ciddi ola- 

bilir. 

— Boşver iltifatı, şekeri. Şimdi şeker gönderirler yarın 

onları çikolata olarak geri alırlar, dedi Nefin. 

Jankat, kulak kabarttığı konuşmaların büyük bir bölümünü 

yorumlamakta güçlük çekiyordu. Kendi kendine, "Ben verdiğim 

şekerleri geri almam, daha çok veririm" diyordu. 

kk * 

— Uzun zamandır gelmemiştin galiba, dedi, mavi elbiseli 

kız Jankat'a. 

— Evet, dedi Jankat. Uzun zamandır gelmiyorum. 

Düğün sorirası her zaman olduğu gibi gençler, bir evin 

bahçesinde toplanmışlar, sohbet ediyorlardı çeşitli konularla il- 

gili. Birkaç genç, misafir kızların etrafına toplanmış, çeşitli il- 

tifatlar ediyorlar, arada kahkahalar atıyorlardı. Jankat'la mavi 

elbiseli kız, bir uçta çimlerin üzerinde oturuyorlardı. Jankat, 

yandaki sandalyenin minderini alıp kıza uzattı: 

— Çimler nemlidir, üşütebilirsin, dedi Jankat. 

— Sağol, dedi kız. Hafif bir tebessüm ederek, beni 
düşünmene sevindim. © 

— Düşünmediğim an yok ki! 

Kız, yerden bir ot parçasını kopardı, kafasını eğdi, söz 

hoşuna gitmişti, fakat bunu Jankat'a hissettirmemeliydi. Jan- 

kat: 
— Ankara'ya her gelene seni sorardım. Şu ana kadar ne 

yaptıysan hepsini bildiğimi söyleyebilirim, dedi. 

— Gönderdiğin kartlar için sağol, dedi kız. 

— Yazmanı bekledim, ama hiç cevap yazmadın...- 

— Bilmem, yazamadım işte! 
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— Bundan sonra inşallah yazarsın, dedi Jankat. 

Kız, Jankat'a dönerek: 

— -Çok değişmişsin, buradakilere hiç benzemiyon artık... 

Jankai, kızın konuşmasının bitmesini bekleyemeden: 

— Nasıl yani? Olumlu mu, olumsuz mu? diye sordu. 

— Sence nasil olabilir? Etrafına bak anlarsın, dedi kız. 

AK Kk K 

Jankat, ortaokuldaydı, zaman kendisine yetişilemeyecek 

- kadar hızlıydı. Değişimler çok fazlaydı. Kendi toplumunda da 

değişimler oluyordu fakat değişimlerde bir olumsuzluk oldu- 

ğunu seziyor, büyüklerin konuşmalarını dinlediğinde değişimle- 

rin olumsuzluğuna daha çok emin oluyordu. Kasabadaki değişim 

köye göre daha fazlaydı. Köyden birçok aile kasabaya taşın- 

mıştı. Çocuklar, kendilerini bir anda farklı bir ortamda bulu- 

yorlar ve bu yeni ortamı yadırgıyorlardı. 

Eskiye göre okuyan kesim biraz daha artmış, bu sefer de 

başka bir problem başlamıştı. Okuyanlar büyük şehirlere yer- 

leşiyor, arkalarında aileleri taşınıyorlardı. Okumayanlar ise yine 

eski yaşantılarını sürdürüyorlardı. Yine arkadaş toplantıları, 

yine eğlenceler, yine babadan oğula geçen yaşam şekli. 

Jankat'ın ablalarından biri evlenmişti. Çok romantik, ölüm- 

süzmüşcesine bir sevgi ve aşkla evlenmişlerdi. Jankat, sürekli 

olarak bu evliliklerden sonra yıllar önce bahçelerindeki Nefin'in 

"Daha sonra verdikleri şekerleri çikolata olarak geri alırlar" 

sözünü hatırlardı. Nefin, evlenmemişti. Belki, şekerlerin kar- 

şılığında çikolata vermek istemiyordu. | 

Bir öğleden sonraydı. Jankat, sınavlara çalışıyordu. Arka- 

daşları kendisini çağırmışlar, fakat annesi kendisini onlarla 

göndermemiş, ders çalışması için zorlamıştı. "Ablaların oku- 

madı, hiç olmazsa sen oku!" demişti. Jankat, gözlerini kitabın 

sayfalarında gezdiriyordu, fakat gözleri kitap sayfalarındaki 

yazıları değil, dışarıda oynayan arkadaşlarını görüyordu. Ku- 

laklarıysa iç odada tartışan ablalarındaydı. 

— Buradan biriyle evlilik yapmayı düşünmüyom! diyordu 

Nefin. 

Ablaları buna karşı çıkıyordu, fakat Nefin'i destekleyen 

bir iki kişi de vardı. Nefin, Jankat'ın ablasına: 

— Öyleyse Kemal'i niye kabul etmedin? diye sordu. 
Jankat'ın ablası, Kemal'in iyi biri olduğunu, kafa olarak da 

anlaşabildiklerini fakat nedense onunla evliliği düşünemediğini 

söyledi. Nefin: 

— Nedenini ben söyleyim, dedi. Birincisi okumamış, ikin- 

cisi işi yok, babasının eline bakıyo ve en önemlisi de diğer evle- 

nen arkadaşlarımız gözünü korkuttular değil mi? 

Fatoş, söze karışarak: 

— Bu, onun bileceği iş, hem herkes Kemal değil ki! dedi. 

Nefin: 
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— Siz, kendinizi kandırıyonuz, dedi. Kemal olmazsa kim 

olucu? Okumuş birini mi bekliyonuz? Yoksa, bir misafir gelir de 

belki bizi beğenir diye mi bekliyonuz? Hiç biri olmaz, okuyan 

kendisi gibi birini ister, çalışan birini ister. Geriye misafirler 

kalıyor, onda da ölme eşeğim yaz gelsin... 

Kızlardan biri: 

— Valla benim evde kalmaya hiç niyetim yok! dedi. İyi biri 

çıkarsa bizden demem ondarı demem hemen evlenir giderim. 

Fatoş: 

— Sennediyon ya? dedi. Kız: 

— Elbette fırsatları değerlendirecem, dedi. Fatoş: 

— Bir defa, ben, evliliği fırsat olarak görmüyom, dedi. 

Sonra, köyden olur, misafir olur ama ben, bizimkilerin dışında 

kimseyle evenmem. 

Kız; 

— ©o000 sen, eskilerin dediği gibi, bizden olsun da 

çamurdan olsun diyon galiba, değil mi? dedi. 

— Heeöyle... Ben böyle öğrendim, dedi Fatoş. 

Nefin atılarak: 

— Fatoşcuğum, belki bazı konularda haklısın ama çamur 

bırak da yerde kalsın, üstünü kirletmeye değmez, dedi. Sonra, 

o çamura bulaşırsah, içinden çıkamaz, gömülür kalırsın! 

Jankat'ın ablası: | | 
— Hepen aşırılarından bahsediyonuz, normali yok mu? 

dedi. Fatoş: li 
— Mullaka kendine göre bir tane vardır, dedi. Nefin: 

— Elbette vardır, ama bir de onu bulmak var! dedi. 

Kız: 

— Nerede onlar? dedi alaycı bir sesle. 
Fatoş: 

— İçimizde onlar, dedi. Sürekli olumsuz örnekleri gör- 

meyi bırakırsak, özentiden kurtulmup kendimize dönersek, evli- 

liği fırsat olarak düşünmekten vazgeçersek, onların hemen 

yanımızda olduklarını görürüz, dedi. | 
Kız; 

— Sana, etrafına iyi bakmalar canım! dedi, Fatoş'la alay 

ederek. 

— Sanadaiyi şanslar canım! dedi aynı ses tonuyla Jan- 

- kat'ın ablası. 

Konuşmaları dinleyen Jankat, "Vay be!'Herşey bizim yü- 

zümüzden oluyomuş" diye düşündü. İlerideki mutsuzluklara 
düşmemek, kötünün iyisi olarak aranan biri olmamak istercesine 

. yanındaki teybi kapatıp kendini daha cidi bir şekilde dersine 

© verdi. 

kk * 

“Okullar tatil olmuştu, yaz gelmişti. İnsanların içinde dışarı 

taşan sıcacık bir mutluluk vardı. Jankat, herkesten daha çok 

mutluydu. Bir üst sınıfa iyi bir dereceyle geçmişti. Mahalleden 

onbeş kişi olarak oturdukları ilk sıralara şimdi sekiz kişi olarak 

oturacaklardı. Daha üst sınıflarda kaç kişi kalacakları ise hiç 

belli değildi. 

Jankat, bahçede fidanların topraklarını havalandırmaya 

çalışıyor ve acemice küreği toprağa saplıyordu. Arada sırada 

da bilmeden küreği ağaca saplıyordu, ağacı yaralıyordu. O ka- . 

dar tarlaya sahip oldukları halde kendisine toprak konusu bir 

türlü öğretilmemişti. 

Bahçe kapısının parmaklıkları arasından komşu kadını gö- 

rür gibi oldu. Kadının görünmesiyle bahçeye girmesi aynı anda 

olmuştu. Jankat'a annesinin evde olup olmadığını sordu. Jan- 

kat'ın cevap vermesini beklemeden evin kapısına doğru yürüdü. 

İleride çiçeklerde uğraşan Jankat'ın annesini gördü. Kadının 

aceleciliği, yüzündeki ifade bir şeylerin olduğunu açıkça gös- 

teriyordu. Kadın, oturduğu iabureden annesine bir şeyler an- 

latıyor, Jankat, arada "Yaal.. Nece!" gibi sözler duyuyordu. 

Daha fazla şeyler duymasını ablasının hemen hemen sonuna ka- 

dar açtığı teybin sesi engelliyordu. Neyseki kadın fazla otur- 

mamıştı. Yapılan kahvenin ardından hemen kalkmış, aynı hızla 

geldiği gibi gitmişti. Jankat, epeyce.meraklanmıştı. Hele ab- 

'lasının endişeli, korkak hareketleri onu daha da endişelenidir- 

mişti. Mutlaka bir şeyler olmuştur düşüncesiyle annesinin yanına 

gitti, mutlaka olanı öğrenmeliydi. Ablalarıysa tüm olayı gördük- 

leri halde merak edip annelerine sormuyorlardı bile. Jankat: 

— Neoldu,anne,o kadının hali neydi öyle? diye annesine 

sordu. i 

Annesi, yeniden çiçeklerle uğraşmaya başlamıştı, fakat bu 

sefer isteksizce ve sinirli bir şekilde uğraşıyordu. Jankat ise 

sorusunda ısrarlıydı. Annesi kafasını pek kaldırmadan, dümdüz 

bir sesle: 

— Oya kaçmış! dedi. Jankat anlamamıştı: 

— Ne kaçması, nereye kaçmış? diye sordu. 
— Nereye mi kaçmış? Kocaya kaçmış! dedi annesi. Çok 

sinirli bir sesle. 

Annesi kendi kendine söylenmeye başlamıştı. Oya'ya külür- 

ler ediyor, beddualar yagdırıyordu. "Bizi rezil ettin! Bekle- 

yemedin mi?" diyordu. Jankat, içeriye ablalarının yanına gitti. 

Onlara: 

— Oya kaçmış, biliyonuz mu? diye sordu. 

Ablası ağlıyordu, diğer ablası. sinirle: 

— Biliyok, dedi. 

Jankat, birkaç dakika sonra olayı daha net öğrenmeye 

başlamıştı. Oya, kendi köyünden olmayan, kendi toplumundan ol- 

mayan biriyle kaçmıştı. Ailesi vermediği için kaçmıştı. 

Arada konuşmalarda Jankat, Oya'yı köyden bir gencin İS- 

tediğini duyardı. Hatta düğünlerde kendisini şekerlere boğar, 

"Vig" oyununu kendisiyle oynayabilmek için var gücüyle uğra- 

şırdı. Jankat, bir kaç ay öncesinde bir tartışmada Oya'nın 
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Fatoş'a iyi şanslar dilediğini hatırladı. Oya, kendine göre şansı, 

fırsatı yakalamıştı. Artık, aldığı şekerleri kocasına çikolata ola- 

rak geri ödemeyecekli! Artık, çamura bulaşma korkusundan 

kurtulmuştu. Fakat yaşamda başka korkuların, başka ödenti- 

lerin olduğunu unutmuştu. 

O minik toplumun tepkileri, her zaman minikliğinin tam ter- 

si düşünülemeyecek kadar büyük olurdu. Toplumun her ferdi 

olaylar karşısında aynı tepkiyi gösterirdi. Eğlencelerde olsun, 

zor günlerde olsun, toplum bir araya gelir o anı, o duyguları 

paylaşırdı. Gerçekien de herkes bu olaylardan aynı şekilde et- 

kileniyor mu diye düşünürdü yerli halk. Etkilenip etkilenmemele- 

ri hiç önemli değildi, bu sınırları kesin çizgilerle çizilmiş gele- * 

nekselleşmiş halk hareketiydi. 

Oya'nın olayı çok kısa sürede toplumun her kesiminde du- 

yulmuş ve aynı şiddette toplumun tepkisini çekmişti. Herkeste 

aynı oranda bir üzüntü gözleniyordu; özellikle, ailesinde adeta 

bir ölüm sessizliği, büyük bir yıkım görülüyordu. 

Toplumun yıllardır sürdürdüğü apayrı bir gelenekti evlilik 

olayı; evlilik, bu toplumda tamamen kurumlaşmıştı. Bu kurumun 

bekçiliğini de yargıçlığını da yine toplum yapıyordu. Bireyler, 

kendi toplumlarının dışında bir evlilik yapamazlardı. Ancak top- 

iumun isteği dışında olurdu bu evlilikler. 
 Jankat'lar akşam yemeğini büyük bir sessizlik içinde yedi- 

ler. Yemekten sonra anne-babası Oya'lara gitmek için çıkmış- 

lardı. Herkes aileyi teselli etmek için yarışır haldeydi. Ablaları 

da kendi odalarında sessizce birşeyler konuşuyorlardı. Konuş- 

malarında arada sırada Oya'nın adı geçiyordu. Jankat, bu sefer 
onları dinlemek yerine arkadaşlarıyla gecenin sıcacık havasında 

gezmek istemişti. Dışarıda herkes aynı şeyi konuşuyordu, her 

kafadan ayrı bir ses çıkıyordu. Kahve önünde oturan gençler de 

aynı konuyu konuşuyordu. Hepsi Oya'yı suçluyordu. Jankat, ar- 

kadaşlarıyla hemen gençlerin yanında oturuyordu. Bu gece 

Mehmet'i gençlerin içinde görememişti. Oya'nın olayını içine sin- 

dirememişti galiba. Jankat, onun şekerlerini Oya'ya götürüşünü 

hatırladı. Ne kadar da çok şeker gönderirdi. Düğün sonunda da 

Oya, bütün şekerleri Jankat'a geri verirdi. "Bunları ben yiye- 

mem, sana ceza bunları ye de dişlerin çürüsün" derdi Jankat'a 

gülerek. Jankat, kahvede her gece aynı yerde oturup sadece 

konuşan, konuştuklarını uygulayamayan gençlere; düğünlerde 

şekerler gönderen, iltifatlar eden gençlere baktı. "Onlar, siz- 

den o kadar şeker istemiyorlar, iltifatlar istemiyorlar, belki, 

başka şeyler istiyorlar. İsteklerini biraz araştırsanıza" diye 

düşündü. Kalktı, eve gitmek istedi. Yol boyunca düşündü. Hak- 

liydı, toplumda bazı şeyler değişmeliydi. Şekerler, iltifatlar 

“yetmiyordu. Hareket gerekliydi. İçinden "Salak herifler, uyu- 

yun!" diye söylendi. Eve geldiğinde, bahçedeki asmanın altında 

sohbet eden ablalarının sesi dış kapıya kadar duyuluyordu. 

Mutfağa girdi, kendine yiyecek birşeyler hazırladı. Hem yemek 

yiyor, hem de konuşulanları dinliyordu. Asmanın altında Fatoş 

— Daha önce bana bu adamdan bahsetmişti, ama bunu 

yapacağını hiç düşünmemiştim, diyordu. 

Jankat, "Demek ablam önceden biliyodu" diye düşündü. 

Fatoş: 

— Ben de biliyodum. Bana da söyleyikti, bu fırsatı 

kaçırmam diyodu, dedi. . 

— Yazıki Memet'e acıdım, dedi kızlardan biri. Fatoş: 

— Çok söyledim kendisine, dedi. Jankat'ın ablasına dö- 

nerek, beraber az mı söyledik, dedi. 

yankat'ın ablası başıyla onaylayarak: 

— Doğru, çok söyledik. Her seferinde, “O, bana ne verici 

ki? Gönderdiği şekerler mi? İş yok, güç yok! Daha babasının 

eline bakıyo!" dedi. 

Kızlardan biri: 

— Peki bu kaçtığı adam ne yapıyomuş? diye sordu. 

— Tüccarmış, anlayacağın zenginlermiş... 

— Neyse zenginmiş, bari rahat eder... 

Fatoş, şaşkın bir şekilde: 
— Ciddimi söylüyon, dedi kıza. 
— Yalanmı ya? Mehmet'e evlenseydi ne olucuydu? 

— Melek ablanın kaçtığı adamdan daha mı zengin bu 

adam? diye sordu Fatoş. Melek abla sabah bizdeydi, o da ağlı- 

yordu Oya için. Zamanında yaptığı aptallığı anlattı. Yalnız pa- 

raya sahip olduğunu ama sahip olduğu çok şeyi kaybettiğini an- 

attı. 

— Para içinde yüzüyo ya sen ona bak! dedi kız. 
— Doğru paraiçinde yüzüyo ama para içinde yüzmek için 

de bilmediğin, bulanık bir suya girilmez ki! dedi Fatoş. Yap- 

tığım hatayı çocuklarıma yaptırmam diyo. Bana hata yapma- 

mamı söyledi. Size güveniyom dedi. 

Arkasından ekleyerek, zaten ben bizimkilerin dışında kim- 

seyle düşünmem dedi, Fatoş. 

Kk Kk K 

Zaman geçiyordu. Çok şey zamanın acımasızlığı altında ezi- 

lip kalıyor veya geçen zaman içinde unutuluyordu. Oya, araya 

girenlerin yardımıyla annesiyle ve ablalarılya barıştırılmıştı. Bu 

arada bir kız daha kaçmış ve aynı olaylar tekrar yaşanmıştı. 

Geçen zaman topluma dışarıdan, kendi dışından iki gelin 

getirmiti. Dışarıdan iki kızla yapılan bu evlilik pek bir tepki ya- 

ratmamış, aksine iki toplumun oyunlarının oynandığı düğünler 

yapılmıştı. Jankat, düğün sonrası damadın kaldığı evde coştuk- 

ça coşan, eğlenen gençlere, damada baktı. "Neden böyle?" diye 

düşündü. Bu yeni damatla Oya'nın yaptıkları farklı şeyler miy- 

di? Yoksa bu toplumda erkekler daha mı ayrıcalıklıydı? Yoksa, 

bu toplum kendi içinde çifte standart mı uyguluyordu? 

| SÜRECEK 
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YENEMİKO MEVLÜT 
        

127 yıl oldu Adıge'nin ana yurdundan 

uzak, kendi ana diliyle okuyup yazamadan, 

her gün kültürel özelliklerinden bir şeyler yi- 
tirerek, tasa ve kıvancını kalbine gömerek 
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yaşamak zorunda kalışı. 127 yıldır asimilas- 

yon canavarının pençesinde can çekişiyor. 

127 yıldır yok olmuşun dayanılmaz sızısını 

içinde hissediyor. 

127 yıldır yazın alanında neler ürettik? 

127 yılı gelişi-güzel mi harcadık? 

Yüzyılımızınına döndüğümüz zaman 

Guaze etkinliklerini görüyoruz. Kentlerde 

yaşıyanlardan tutun da, kırsal kesimlere dek 

uzanmış Guaze çevresinde bulunanlar, insan- 

İarımızı bilinçlendirmek için. Muhaceret 
yazının temelini atmaya çalışmışlar. 

Eğittikleri insanlarını, bir gün ana yuri- 

larına dönebilme özlemiyle, kalkasya'ya 

göndermişler. Osmanli topraklarında dar- 

madağınık yaşayan insanlarımızın gün be 

gün asimile olacaklarının ayırımına var- 

mışlar. Muhaceret yıllarını boşuna geçir- 

memek için geçmişimizle ilgili araştırmalar ' 

yapmışlar, insanlarımıza duyurmuşlar. 

Osmanlı topraklarında yaşayan insan- 

larımız da tasa ve kıvançlarını kendi dille- 

riyle anlatmışlar. Sözlü yazınımıza büyük 

katkıda bulunmuşlar. Nart söylencelerini 

birbirlerine halk ederek bu muazzam eserin 

yok olmasını önlemişler. Sevinç ve tasa- 

larını şarkılarında anlatmışlar. Dolunaya 

o yüzlerini çevirerek ana yurtta bıraktıkları 

akrabalarıyla, sevdikleriyle, Seçemle, Psıl'le 

söyleşmişler. Bir gün olsun unutmamışlar 

ana yurtlarını. Hep özlemle yaşamışlar. Ne- 

sillerin özlemle yaşamasının ne demek 

olduğunu biliyor musunuz? "Evin havasının, 

evin dışındaki havayla ilişkisinin olma- 

masının (Tek At. Tek Miz. s. 32) ne demek 

olduğunu biliyor musunuz? 127 yıl içinde 

üretilen sözlü yazının, kültürün, derleneme- 

den kitaplara emanet edilemeden yok ol- 

masının ne demek olduğunu biliyor musu- 

nuz? 

Az da olsa, bu gün kitaplıklarımızı süs- 

leyen, bizim insanımızın yazdığı, bizi anla- 

tanyapıtlarımız var. İnsanımızın bizi anlat- 

ma, bizim tasa ve kıvancımızı dile getirme 
özlemi var. Sevinçle, baskı yapıtlarını da 

okuyabilme özlemiyle okuduğumuz "Genar" 
ın, "Dağlara Yazılıdır"ın sayın yazarları olan 

Osman Çelik'e, Çetin Öner'e minnet borçlu- 

yuz. Türkiye Kadar Bir Çiçek'in yazarı 
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"Benim yüzüm Çerkes yüzüdür" diyen sayın 

Ergin Günce'yi rahmet ve şükranla anıyoruz. 

Kazağımdaki tayların 

Artık suya inme vakitleridir 

Kardır sonu bu rüzgarın 

(Yirmi Yuvarlak Sigara) 

Şakayla öfkeyle geçti şu son beş on yılın 

delilikleri 

Bir köpektir Çerkes aklı, ağzından bulut- 

lar akar 

Ben maymundan falan türemek isteme- 

dim 

Kediden, köpekten ve attan gelirim. 

(Saçmasapan bir Şiir) 

Çerkesçe konuşmayı bilmezsin, Lazca bil- 

mezsin 

Unuttun bıcak atmayı ve saplamayı 

Adanı olsan bir köpek ve hir tay edinirdin . 

Ellerini yalar keçilerin sabah esinti- 

sinde. 

Bana kalırsa kendinden boşan 

Bir celsede boşanırsın 

Yeter artık yabancılaşman! 

(Saçmasapan bir şiir) 

- Anayurttan koparılışımızın 127. yılını 

andığımız, değerlendirdiğimiz bu toplan- 

tımızda, Türk yazının, hiç olmazsa en ün- 

lülerinin, bize bakışlarını, kısa da olsa 
gündeme getirme gereği duydum. 

"Çerkezistan sahillerini istikşafa giden 
ve bu vesileyle Çerkezler ile temas eden kapu- 
tan-ı derya Gazi Hasan Paşa ile Canikli Ali 

Paşa, verdikleri raporlarda çerkezlerin me- 

denileştirilerek, devlete bağlanmalarının 

mümkün olduğu ve bu suretle şimalden gele- 

cek istilanın önüne geçileceği, bundan başka, 

elden çıkan Kırım limanı yerine Çerkezistan 

sahillerinin ikame edileceği ileri sürü- 

lüyordu. Bu mütalaaları doğru bulan Bab-ı 

Ali, Çerkezlerden icabında 80.000 kişilik bir 

kuvvet çıkarabileceğini tahmin ederek, Çer- 

kezistan'da islamiyetin neşri ve medeniyetin 

temini yolu ile, bu kıt'ayı Osmanlı Devletine 
bağlamayı faydalı gördü ve vazileyi, muha- 

ME NİN AR LZ, AŞ 

rebelerde kazandığı tecrübeleri, dindarlığı ve 

iyi ahlakı ile müntehir Ferah Ali Paşa'ya tev- 

di etti" diyor İslam ansiklopedisi, Osmanlı 
ile Çerkezistan'ın kitle olarak dirsek te- 

masına geçiş tarihi 1781 olarak belirtiliyor. 

Osmanlının Çerkezistan politikası altmış yıl 

gibi kısa bir sürede meyvesini veriyor, 80.000 
kişilik kuvvet çıkarmayı düşlemelerine kar- 

şın, bir toplumun top-yekün göç ettirilmesi 

sağlanıyor. Yine İslam Ansiklopedisi, Çerke- 

zistan'dân göz eden Çerkeslerin sayısını 

1.500.000 olarak gösteriyor. 

Biz, Osmanlı İmparatorluğu'nun iskan 
politikasına değinmek istemiyoruz. 1864 

yılından bu yana tasa ve kıvançta birlik 

olan, cephelerde omuz-omuza savaşan, kimi 

zaman hain, kimi zaman ise kahraman ola- 
rak gösterilen Çerkeslerin, Türk yazınında 

nasıl motive edildiklerini incelemek istiyo- 

TUZ. — 

Türk yazını, Ahmet Mithat Hagur'den bu 

yana, Çerkes insanını öykü ve romanlarına 

konu olarak almış. Fakat, şunu ivedilikle be- 

lirtelim ki, çoğu yazar, adıge töre ve karakte- 

rini incelemeden, bazen kin duyarak, bazen 

de küçümseyerek yer vermiş yapıtında. 
Kemal Tahir, "Yedi-Çınar Yaylası" adlı ro- 

manının 197. sayfasında şöyle yazıyor: 

"Mehdi Beyin avlusuna hışım gibi girdik. 

Çerkes tutumuyla kızlar koşup dizginlere 

yapıştılar. Mehdi Bey: 
— Hoş geldiniz! Hele oturun, yemek yiye- 

lim... dedi. Ayaklarınıza su getirsinler, 

yıkasınlar. Ferahlayın". | 

Kemal Tahir'in sözünü ettiği gibi Adıge 
kızlarının avlularına giren atlıların dizgin- 

lerini tuttukları görülmüş veya duyulınuş şey 

değil. Adıgeler, avlularına giren konuk- 

larının dizginlerini tutarlardı. Ama dizginle- 

ri kızlar değil, erkekler tutarlardı. Sonra, fe- 

odalizmin egemen olduğu bir dönemde, bir 

çerkes beyinin kızının avluya inerek bir 

atlının dizginlerini tutması olacak şey değil. 
Adıgelerin sosyal yaşamlarında kadın-erkek 

arasında kaç-göç denen bir olayın olma- 

masına karşın kızlar, haç'eşlere bile girmez- 

lerdi. Haç'eşler, erkeklerin işlerini konuşa- 

bilecekleri, arkadaşlarının gizlerini dinleye- 

bilecekleri bir yer olarak kabul edilirdi. 
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"Ormanda arkadaşına söylediğin giz, giz ol- 

maktan çıkar. Ama, haç'eşie söylediğin giz, 

haç'eşte kalır" denilirdi. Kızlara da erkek 

veya kız konuk gelirdi. Fakat kıza gelen ko- 

nuklar, kızın kendi odasında ağırlanırlardı. 

Kızların odasına kendi erkek kardeşleri bile 

giremezlerdi. Böylesine kesinleşmiş bir ku- 

rum haline gelen törelerimizin olmasına 

karşın Kemal Tahir, nasıl oluyor da kızla- 

rımıza, avluya giren herhangi bir konuğun 

ayağını yıkatabiliyor? Kemal Tahir, yazdık- 

larını sağlam gözlemlere dayanarak yaz- 

madı. Kendisine rivayet edilenlere dayandığı 

kanısındayım. 

Kemal Tahir, zaman zaman da olsa 

Adıge'yi motie ederken gerçekci olabiliyor: 

"— Kanundur oğlum! Hindistan memle- 

.ketinden buraya kadar bütün hayvan sahip- 

leri bu kanunu bilirler. Değerli hayvanı olan, 

ister istemez, 

Çerkes milletini kendin bilmez değilsin, bun- 

lar at-kısrak gördüler mi çalmadan dura- 

mazlar. Meseldir: Çerkesin yol boyunda atı 

çatlamış... Yere basınca ne dese iyi? "Hey Al- 

lah, demiş, Türk'ün kara bahtına tükü- 

reyim”. Neden? Şurada bir Türk'ün canını ya- 
kacak, hayvanını çalıp sıvışacak da ondan... 
Çerkeslikte at çalmayan oğlana kız bile ver- 

mezler. 
— Peki, at sahiplerinin Çerkes evine 

konmaları neyin nesi? 

— Amanına sığınacaksın! Atı çok değerli 
olanlar, akşamın bastırdığı yerde Çerkes evi 

yoksa, iki konaklık yolu bir edip Çerkes 

evine yetişecekler. 

— Kendi köylerinde hiç çalmazlar mı? 

— Hayır, el sürmezler. Kanunlarında 

yoktur (a.g.y. s. 190-191)" 

Görüldüğü gibi Kemal Tahir, burada ko- 

nuya doğru bir yaklaşımda bulunuyor. Tabi, 
konuya "Çerkes beyi" açısından baktığımız 

zaman doğru. Yalnız, tüm Adıgeler genellen- 
diğinde de burada bir yanlış göze çarpıyor. 

Adıgelerin tümünün at çaldıkları, dahası, at 

çalmayana kız bile vermedikleri bir 
yakıştırma. Adıgelerin geneline özgü bir töre 
değil bu. Feodal beylerin töresi. Böylesine 

önemli konuları irdelerken Adıgelerde iki 

tür törenin var olduğunu gözardı etmemek 

Çerkes beyine konacak... 

> 

gerekir. Feodal beylerin töreleri kendi 

yaşantılarına, dünya görüşlerine özgü tö- 

relerdi. Ünlü düşünür Jebağı, sorunlara pra- 
tik çözümler getirmek amacıyla "Nasıl uy- 

gunsa öyle yap", "Töre, yakışanı yapmaktır" 

demişti ya, feodal beylerde karşılaşmış ol- 

dukları sorunları kendi çıkarları açısından 

çözümlemişler ve bunu töreye yakıştır- 

mışlar. Böyle olunca da Kemal Tahir'in 

sözünü ettiği eylemi, Adıgelerin tümüne 

yakıştırmak doğru olmaz. 

“— Yahu, Çerkes beyi, kendi evinde ka- 

mayı nasıl çerkemiş?" 

Kemal Tahir'in yukarıya aldığımız sözü- 

nü, belirlemeye çalıştığımız mantıkla "Yahu, 

Çerkes kendi evinde kamayı nasıl çeker- 

miş?" diye sordurursak doğru bir mantık kul- 

lanmış oluruz. 

Türk yazınında, Çerkeslere deyinimlerde 

bulunan yazar pek çok. Bunlar, başlıbaşına 

bir araştırma konusu. Ancak, çok önemli ol- 

ması nedenyile Vedat Türkali'nin "Bir Gün 

Tek Başına" adlı romanından bir alıntı yap- 

madan edemeyeceğim: | 
(Köyden getirdim bunu, benden çok genç, 

ama başı yerde, Çerkes kızı... Çerkesler 

saygılı olurlar") Şunu hemen belirteyim ki, 

595 sayfa olan romanda Çerkeslere yapılan 

deyinim bu kadar. Bu tümceyi romandan 

çıkardığımız zaman, ya da başka bir halkın 

adı ile değiştirirsek romanın bütünlüğüne 
zarar gelir mi? Romanı etkileyen, güçlü kılan 

bu tümce mi? diye çok düşündüm. Ama bu ta- 

lihsiz tümcenin, bu güzelim romana gelişi- 

güzel girdiğini görünce üzüldüm. 

Burada vurgulanmak istenen Çerkes 

kızlarının namuslu ve itaatkar olmaları. 

Peki, Anadolu'da namuslu olan başka halk- 

ların kızları yok mu? Var, olmaz olur mu? 

Arnavut, Gürcü, Laz, Tatar, Alevi, Türk kız- 
larının namussuz olduklarını kim söyle- 

yebilir? Peki, niçin illa Çerkes kızı motive 

edilmeye çalışılıyor? Acaba bir art niyet mi 

söz konusu? Yoksa öylesine yazılıvermiş ta- 

lihsiz bir tümce mi? Ben, talihsiz bir tümce 

olmasını yeğlerim. Roman kahramanı Ke- 

nan ile, Çerkeslikle motive edilmeye çalı- 

“şılan Günseli gayrimeşru yaşamamış olsa- 

lardı konunun üzerinde bu kadar durmaya 
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gerek kalmayacaktı. Kenan, toplumsal değer- 

leri hiçe saydığı halde birlikte yaşadığı kızı 

"belki de Çerkes kızıdır" diye motive etmesi, 

bu konuda hassa olmamıza neden oluyor. 

Ömer Seyfettin, Çerkes kökenli bir yazar. 
Doğal olarak da çerkeslerin sosyal, kültürel 

yaşamlarını pek çok öyküsünde ele âlmış. 

Fakat, Ömer Seylettin'in de diğer yazarlar 
gibi Adıgelerin törelerini, gelenek ve göre- 

neklerini bilmediği anlaşılıyor. Ömer Seyfet- 
tin'in Adıgelere kin ve nefret duyduğu öykü-. 
lerinde hemen göze çarpıyor.. 

Ömer Seyfettin, "kendi toplumuna niçin 
böylesine düşman kesilmiş?" diye sormadan 

edemiyorum. vi 

"Gurultu" adlı öyküsünde Ömer Seyfettin 
olay kahramanını şöyle konuşturuyor: 

— Kaynanam adai, uzun boylu bir çerkes 

karısı. 
Yavaş yavaş içeri girdi. Etekledim. Gayet 

kötü, kısırıklı bir Çerkes şivesiyle: 

o o — Estağlurulih efendim, dedi. Oturunuz. 
Size bir lafım var; söylüyeceğim hem kısa, 

hem son... 

Şaşaladım. Ah, bu son söz kısa olmadığı 
kadar mühişti. Bu hain, bu sert kadın, mavi, 

büyük gözlerini yırtıcı bir kuş gibi üzerime 

açarak kızının beni istemediğini, bir daha 
eve gelmemekliğimi, nikahtan vazgeçtik- 

lerini, boşanmazsam yarın saraya gidip hu- 

zura çıkacağını, beni Fizan'a sürdüreceğini 

çakul-çukul söyledi. Ben rettim. 

— Estağfurullah efendim, dedim. Nasıl 

istemem. Küçük hanıma bütün ruhumla pe- 

restiş ediyorum. 

Çerkes karısı ayaga kalktı. Evvelinden 

daha sert, daha yanlış bir Türkçe ile söyle- 

diklerini tekrarladı: 

— Kızımın yatağından kaçmışsın (...) 

(Ömer Seyfettin, Bütün Hikayeleri. C. 1, 
Ötüken Yayınları, s. 225). 

Roman ve öykü, bir toplumun sosyal 

yapısını irdelemesi, doğru ve yanlışlarının 

ortaya konması açısından önemli. Yalnız, 

ortaya konmak istenen, irdelenen sosyal 

yapının da bilinmesi gerekir. Bir toplumun 
toplumsal yapısını bilmeden, doğru ve yan- 

lışı birbirinden ayırmak, parmak basmak 
olası değil, Bu da yetmez. Töre geleneklerin 
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imlediği gerçeklerinde bilinmesi gerekir. Her 

toplumun iyi, ya da kötü olarak nitele- 

yebileceğimiz sosyal yapısının olması do- 

galdır. Törelerin, ortaya çıkmış oldukları za- 

manların gereksinimlerini karşıladıkları, 

daha sonraki zamanlarda bunların yerini ai- 

abilecek yeni yapılanmanın oluşması nede- 

niyle toplum içinde varlıklarını sürdür- 

meleri de olasıdır Öyle ise her zaman her to- 
plumda çağdışı töre ve geleneklerin olabi- 

leceği gibi insanları iyiye, güzele ve çağ- 

daşlığa götüren töre ve geleneklerin buluna- 

bileceği de yadsınamaz. 

Ömer Seyfettin, alıntıda görüldüğü gibi, 
Çerkes toplumunun toplumsal yapısını bilm- 
eden öykülerinde eleştirmiş. Ayrıca, Ömer 
Seyfettin'in Çerkes olduğunu düşündüğümüz 

zaman, böylesine büyük. yanılgılara düşme- 

sinin temel nedenini düşünmeden edemiyo- 

TUZ. 

Adıgeler, yüzyıllardır töre ve gelenekleri- 

ni geliştirmiş, iyiyi, güzeli aramış, saygı ve 

sevginin insanlar arasında yayılmasını, in- 

sana insanca değer verilmesini amaçla- 

mışlarken, bu uğurda savaşım vermişlerken 

"Kızımın yatağından kaçmışsın" gibi bayağı 

- bir lafta ilham etmek insaf dahilinde değil. 

Ömer Seylettin, sadece "Efruz Bey" adlı 
fantazi romanında bizi anlatırken: (...) Top- 

hane kahvelerinin canlı demirbaş eşyası 

makamında olan büyük kalpaklı, gümüş ka- 

malı, bila istisan asil, bey olan Çerkesler... 
hep ayrı kümeler halinde gelmişlerdi (...) 

Çerkeslerin: 

— Efruz Bey bizim cinsimizdendir. Ara- 

basını çekmek bizim hakkımızdır diye dav- 
randıklarını anlattılar. Firuz Bey öğleden 

beri büyük adamlara mahsus “az laf söyle- 

mek" seciyesini iktisap etmişti. 

(.) | 
Biraz gürültü gevşeyince söze başladı: 

— Arkadaşlar! İçinizde bazı cahiller, 

bana Çerkes diyorlarmış! Hayır. Ben Çerkes 
değilim. Ben hiçbir milletten değilim. 

(.) 
Efruz Bey, yalnız kendi cinslerinden 

olduğunu inkar ettiği ince kafalı Çerkesleri 

kandıramamıştı. Onlar, Rum, Bulgar, Yahu- 

di... hasılı hiç bir milleti öpmeye tenezzül et- 
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meyerek; 

— Kendi cinsini inkar eden çingeneden 

beterdiri diyerek söylene söylene Tophane ta- 

raflındaki kahvelerine döndüler. Hiçbir şey 

olmamış gibi yine birbirlerine kabadayı- 

lıklarını, cesaretlerini, doğmamış oğlak de- 

risinden kalpaklarını, memleketteki atla- 

rını, Kafkasya'daki eğerlerini, gümüşlü kam- 

çılarını anlatmaya başladılar" diyerek 

katılabileceğim bir toplumsal portre çiziyor. 

Türk yazınında, başlıbaşına Adıge'yi ro- 

man ve öykülerine konu alan yazarlar da 

var. Biz Kemal Belbahar'ın “Kölelik Döne- 
meci” ile Yaşar Kemal'in "Deniz Küstü"sünü 

ele almak istiyoruz. 

Kemal Bilbaşar'ın "Kölelik Dönemeci'"nin 

en güzel bölümü, "Jenerik" adını taşıyan 

bölüm. "Jenerik"te Osmanlı-Çerkesya ilişki- 

leri trajik bir şekilde veriliyor. Fetret dö- 

nemini yaşıyan Devlet-i Al-i Osman, var- 

“luğını sürdürebilmesi için "Çerkezistahda 

seksenbin başı taslı, zırh kuşanmış" (s. 21) 

müsellah cengaveri "Devlet-i Osmaniye'ye 

bent ve teshir" (s. 21) edebilmesi, "çöken dama 

payanda" vurulabilmesi bakımından önem 

taşıyordu. Vahşi ve dağlı olan bu halk is- 

lamın nuru ile nurlandırıldıktan sonra sek- 

senbin müsellah atlının yanısıra, "Rusya 

içinden talan ettikleri mal ve esirleri, dağ- 
lardan avladıkları samur ve zerduva, orman- 

lardan biçip getirdikleri kereste ve abanoz 

tomrukları. Azak deryasından çıkardıkları 

balık yumurtaları, dillere destan olan altun 

gümüş ocaklarınında" sahibi olacaklardı. 

İmparatorluğun kudretlü ve azametlü za- 

manında "tenvir ve teshiri" düşünülmeyen bu. 

"dağlı ve vahşi" halkın, çöken dama payanda 

arandığı bir zamanda ıslah edilmesine kal- 

kışılması ilginç değil mi? 

Kemal Bilbaşar, Türk yazınına birbirin- 

den güzel yapıtlar kazandırdı. Fakat, "Kö- 

İelik Dönemeci" için güzel bir yapıt diyeme- 

yeceğiz. Kölelik Dönemeci, yanlışlarla, ya- 

kıştırmalarla dolu. Gerçi, "bu romanı ya- 

zarken Abhaz ve Adıgelerin tarih ve folk- 

lörleri bakımından karşılaştığım zorlukları 

çözmede ve bana bilgileri, inceleme ve der- 
lemeleri ve de mektuplarıyla yardımcı olan 

SayınÖmer Büyüka, Sayın Mesut C. Şurdum 

ve Sabahattin Selek'e şükranlarımı su- 

narım”" diyor Kemal Bilbaşar, ama, romanını 

yazdıktan sonra yayımlanmadan önce sözü- 

nü ettiklerinin görüşlerini almadığı kanısın- 

dayım. Eğer Ömer Büyüka bu romanı görmüş 
olsaydı, böylesine büyük yanlışları onayla- 

masına olanak yoktu. 

Kemal Bilbaşar'ın Adıgeleri konuşturma 

biçimine değineceğim önce. sonra da romanı 

baştan başa kuşatmış olan yanlmışlardan 

sadece bir kaçını eleştirmekle yetineceğim. 

8. 50: "Şahşi etmişsen Dıge!”, "Uyar- 

mamışmısen yoksa kızı?", "Uyarmaz olur- 
muyem, uyarmışem", "Kızmış görünürsen... 

Azarlayıp küstürmüyük." 

s. 51: "Cılbak görürük diyi bak nasıl 

sakınır fakir." İ 

s. 54: "Sizin gibi döl vermemiş avratları 

ancak köy erkekleri satın alırlar." 

“Ant verip Şahingiray'a bağlan- 

Görüldüğü gibi, Kemal. Bilbaşar bizi ko- 

nuşturmak istemiş ama, şive hiç de bizim 

Türkçe'yi konuştuğumuz şiveye benzemiyor. 

Bizi, Türkmenlerle karıştırmış. 

s. 66: "Aytar'ın hatırı için" diyerek yemeği 

başlattı. Onun ardından Pşı Dole, aynı sözü 

söyleyerek bir but parçasına sarılıp pençe- 

siyle kavradı, ısırdı. Öteki erkeklerde Ay- 
tar'ın hatırı için birer et aldılar, şapırtıyla ve 

lezzetle yemeğe başladılar." 

Bir toplumu vahşi olarak görürsen ancak 

böyle şapırtıyla, pençesiyle eti kavratarak 

yedirirsin. Oysa, Çerkeslerin özellikle solra- 

da böylesine gelişi-güzel, görgüsüzce yemek 

yemediklerini herkes bilir. 

s. 66: "Erkekler sofrasından-artakalanlar 

kadın ve çocuklara sunuluyordu." 

s. 66: "Hayri davranın duaya!" diyerek 

kalktı, alanın ortasında dikili duran Aytar 

makçetine doğru yollandı." 

s. 164: "Tamata Savluk, saygıyla topar- 

lanıp, kendinden daha yaşlı görünmediği 

halde Tamata Margal'ın omuzunu öptü." 

Adıgelerin omuz öperek selamlaşmaları, 

ya da başsağlığı verdikleri acaba doğru mu? 

s. 170: "Vinberin ana, bu konuşmayı 

kızıyla övünmesine fırsat bilip: 

— Sinemin ceviz sandığını dolduran 
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çevrelerin, keselerin, yazmaların, örtülerin 

oyası, hep başka başkadır yiğidim" dedi. 

“Tümünü de heç kimseden örnek almadan 

işlemiştir güzel kızım!" 

Evlerine konuk gelen, henüz iyi bilmediği 

bir delikanlıya kızını böylesine övmek, bir 

Çerkes anasının işi değil. Hele bir Çerkes de- 

likanlısına, konuk geldiği evin kızının elini 

tutturmasına, ilan-ı aşk ettirmesine ne 

demeli? 

Romanda sözü edilen Perit Hajan, konuk- 

ların karısı, kızı ile birlikte avluda kar- 

şılıyor. Şardan Şore henüz onsekizinde ol- 

masına karşın, babası tarafından kız gör- 

meye gönderiliyor. Perit Hajan'ın kızı Sine, 

yirmisinde ama evde kalmış gibi göste- 

riliyor. Kölelik Dönemecinde sayfalarca 

alıntıyapsak, eleştireceklerimiz bitecek de- 

gil. Biz iyisi mi bu konuyu burada keselim de 

Yaşar Kemal'in Deniz Küstüsü'ne bakalım. 

Yaşar Kemal'in romancı kişiliğini bizim 

burada tartışmamız söz konusu değil. Onun 

romancı kişiliğinin ne denli erişilmez, ne 

denli güçlü oludğunu "Çağımızın Homeri", 

sanı, ortaya koyuyor. Deniz Küstü gibi bir ro- 

manında bizi anlattığı için Yaşar Kemal'e 

şükran borçluyuz. Ve Yaşar Kemal'i, yazdığı 

dilden okuyabildiğim için kendimi mutlu 

sayıyorum. Onun gibi bir yazarın çağdaşı ol- 

mak bile başlıbaşına bir kıvanç. 

Deniz Küstü'nün başroman kişisi gibi, 

Çerkeslerin tümünün yiğit, yoksuldan yana 

tavır alan, insanları ve doğayı seven, geveze- 

lik etmiyen, cömert insanlar olduklarını id- 

dia etmiyorum. Ama, Yaşar Kemal'in düşle- 

rimizi, özlemlerimizi anlatan Kafkasya 

üzerine yazdıklarına toplum olarak katıl- 

mamamız olası değil. Ninelerimizin, ak sa- 

kallı dedelerimizin dillerinden düşürme- 

dikleri, dahası bizim özlemlerimizi, : kaygı- 

larımızı anlatabilmek için Yaşar Kemal ol- 

mak gerekir. 1864 büyük göçünü Selim 

Balıkçıya şöyle anlattırıyor: "Boynu ağrı- 
yordu, boynunda kurşun kalmıştı, düş görü- 

yor, sayıklıyordu. Uzak, hiç görmediği, 

dağların düşünü görüyordu. Orada uzakta, 

mor, sarp kayalıkta, şakırdıyan pırıl pırıl 

dağlarda... Yollara düşmüşlerdi, top sesleri, 

tülek sesleri arkalarından geliyordu... Bir 

derbentteydiler, çok ölü, çok yaralı vardı. 

Kayalıklardan üstlerine ateş açıyorlardı. Ba- 

bası kır atının üstünde, beli savatlı bir ke- 

merle sıkıştırılmış, Çerkes hançeri belinde, 

tüleği elinde, çizmelerinin derisi yer yer s0- 

yulmuş, sarışın, kartal burunlu, uzun boylu, 

gırtlak kemiği dışarıya fırlamış, parlak çok 

parlak, çimeni yeşil gözlü, dimdik duruyor- 

du. Anası ince belli, hep ağıtlar söyleyen, yol- 

da üç kardeşi ölmüştü, ölüm neydi, o zaman 

bir türlü anlayamamıştı, hep acılı konuşan, 

hiç gülmeyen, çok güzlebir kadındı. Babası 

atının üstünde, dağların kayalık geçitine di- 
zilmiş, uçsuz bucaksız göçün, insan selinin 

önünde yukarıdaki kayalıklara, atları kar- 

makarış olarak yanındaki atlılarla kurşun 
sıkıyordu. Aradabir de karmakarış atlılar- 

dan birisi kayalıklardan gelen kurşunla 

bağırarak yere yuvarlanıyor, atların ayak- 

larının dibine düşüyordu. Düşen adamı geri- 

den gelen insan seli kaldırıyor, ölmüşse 

geçitin kıyısındaki bir kayanın üstüne 

koyuyorlar, ölmemişse bir atın üstüne altı- * 
yorlardı. Kayalıklardaki göç, savaş uzun 

sürdü. Babası da yaralanıp atından düştü, 
anası hemen onu yerden alıp geri atına bin- 

dirdi. Babası oluk gibi kanıyordu, güzel anası 

tepeden tırnağa babasının kanına battı çıktı. 

Selim balıkçı görmedi savaşı, kan içindeki 
anasını daha kan içinde, öyle, sırılsıklam 

yaşıyordu. Çok anlatmışlardı her şeyi, her 

anı, barut kokusunu... Babası kanlı han- 

çerini öpüyordu. Bir ovada durdular, ova 

dümdüz, göz alabildiğine uzak, geniş, ye- 

myeşil bir ovaydı. Uzakta, bir çizgi gibi bir 

orman çevreliyordu ulku. Babası iyi olmuştu 

ya, yüzü sarıydı. Düzlükte Çerkes kızları, 

oğlanları, ölümden, yoksulluktan kurtulmuş 

kazaska oynuyorlardı çardakların önünde... 

Atlar kurban ediliyorlardı kurtuluşlarına. 

Ak sakallı, çok yaşlı, ince uzun bir adam bu 

kayalıklardan kurtulmuş, bu ateşten ölüm- 

lerden geriye kalmış kalabalığın başı... Ağır 

ağır toprağa hep düşünerek basan, başı 

önünde, çizmeleri parlayan, al bir atı olan, 

atının üstünde dimdik duran birisiydi. Selim 
balıkçı bu adamın ölümünü görmüş gibi, 

görmüşlükten öte yaşadı." (s. 152) 

Yaşar Kemal, Selim balıkçının sayrı- 
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landığı, dara düştüğü, bir işin üstesinden gel- 

emediği zamanlarda hep geçmişi, göçü, ulu 

Kafkas'ı dağlarını, yeşil ovalarını düşündü- 

rüyor. Bir bölümünü aldığımız balıkçının 

düşünde, "ölümlerden geri kalmış kala- 

balığın başının" ölümünü görmüş gibi ol- 

ması. "Görmüşlükten öte yaşaması", tarihsel 

süreç içinde, göçü yaşayanların gelenekle- 

riyle, dilleriyle, giysileriyle, kısacası topi- 

musal özellikleriyle yok oluşlarının ağıtını 

dile getiriyor. Yaşar Kemal, bu ağıta katı- 

iyor. Gönlü elvermiyor Çerkes insanının ta- 

rih sahnesinden çekilmesine. Anadolu in- 

sanının arasından böyle bir toplumun yok 

olması, bir tabloyu oluşturan renklerden 

bazıları silindiği zaman tablonun özelliğini 

yitirmesi gibi olacağını biliyor. Mozayiği 

oluşturan güzelliklerden birinin yok olması, 

mozayiğin bütünlüğüne zarar vereceğinin bi- 

lincinde. 

Kaf Dağı, Çerkesler için kutsal bir dağ. 

ünlü Nart insanının yaşamı Kaf dağlarının 

eteklerinde, yakınlarında, doruklarında şe- 

killenmiş, güzelleşmiş. Efsanelerimizin kop- 

maz bir parçası haline gelmiş Kaf Dağı. Bir 

elsanemiz şöyle anlatır Kaf Dağının öne- 

mini: "Tanrı, dünyayı insanlara paylaş- 

trmak için randevu vermiş. Her nasılsa 

Adıgeler, tanrının randevusuna zamanında 

yetişememişler. Aradan uzunca bir zaman 

geçtikten sonra akılları başlarına gelmiş. 

Yurtsuz kaldıklarını anlamışlar. Kendi ara- 

larında tartışmaya başlamışlar. İçlerinden 

biri: Tanrı, bizi anlamayacak kadar dar 

görüşlü ise gerçekten tanrı olamaz. Gidelim, 

sorunlarımızı anlatalım, demiş. Öneri be- 
nimsenmiş, tanrının huzuran, Kaf dağına . 

çıkmışlar. Tanrı, Adıgelerin sorunlarını din- 

lemiş. Sonra da, sizin nasıl insanlar 
olduğunuzu anlamam için huzurumda kırk 

gün kırk gece eğlenin, demiş. Eğlenmişler. 

Tanrı, sizin gibi bir toplumun benden uzak 

kalmasına gönlüm razı olmaz. Kendim için 

Kaf dağını ayırmıştım. Siz de benim etekle- 

rimde yurt kurun, demiş". Efsane, Adıgenin, 

Kal Dağının eteklerinde yurt kurmasının 
öyküsünü, böyle anlatıyor. 

Yaşar Kemal de Kaf Dağının Adıgelerin 

gözünde ne denli önemli olduğunu şöyle an- 

RAN aa ERMAN EİN ALETİNE AİN DAA Mİ NALA ZE NZAZAZA 

İlatıyor: 

"Uzakta ulu kafkas dağları gözüküyordu, 

ulu, karlı, taa gökyüzünün üstüne kadar 

uzanmış. Babası yere diz çökmüş. Yönünü ulu 

Kalkas'a dönmüştü. Dağların yarı yamaç- 

larında salınan ak bulutlar... Babası çimenli 

toprağı eğilip üç kez öptü. Belki bir daha seni 

hiç göremeyeceğiz, ey anamız, ey dağımız, 

dedi, daha uzun uzun dualar okudu. Uzun 

çığlıklar duydular ovalar, yollar boyunca. 

Selim Toros eteklerinde, böyle uzun, keskin, 

ustura ağzı gibi tıpkı öteki çığlıklara benze- 

yen çığlıklar dudu sonraları kayalıklı Toros 

eteklerinde... Savaş göçmenleri hiç bitmeyen 

ağıtlar yakıyorlardı ölülerine, ta buradan, 
torostan, koparıldıkları ulu dağlara, Kalka- 

sa, yurtlarına, topraklarına..." 

Yaşar Kemal'e katılmamak olası değil. 

127 yıl boyunca Adıge insanı tasalandığında, 

kıvandığında hep Kafkas'ı, ulu dağları, yeşil 

koyakları düşündü. Bu günbile onun özle- 

miyle yanıp tutuşuyoruz. "Ah, Kafkas'ı dünya 

gözüyle görebilseydik" demediğimiz bir anı- 

mız yok. 

"(..) Bu Çerkes kavmi Kafkas'ı alıp taşıyla 

toprağıyla Uzunyayla'ya getirmişti. Ulu kar- 

tallar dönüyordu göğünde Uzunyayla'nın, 

Kalkas dağlarının tıpkısı... Uzun kanatlı, 
mercan gözlü, yırtıcı gagalı kırmızi kartal- 

lar. Ve gökyüzünde yumulmuş akarlarken 

hışırdıyorlardı. İ 

Gene de gece gündüz dillerinde Kafkas, ah 

Kalkas, vah Kafkas... Hiç kimse, hiç bir 

biçimde unutamıyordu Kafkas'ı. Hiç kimse 

yerleşememişti, bağlanamamıştı bu toprağa, 

buranın insanına. Ateş üstündeydiler. Bir 

gün, tez günde, nasıl olsa Kafkas'a varacak- 
lardı, güzel, mor, kırmızı kayalıklı, ulu or- 

manlı yurtlarına... Buranın yerlilerinin 

arasında bir ada gibi yaşıyorlardı. Bir tuhaf, 

bir yabancı..." 

Düşüncelerimizi, düşlerimizi böylesine 

çarpıcı bir şekilde anlatan, bizi iyi anlayan 

ve değerlendiren Yaşar Kemal'e şükran borçlu 

olduğumuzu yineliyoruz. Sağol Yaşar Kemal. 

Sen de Puşkin gibi, Lermentof gibi Adıge'nin 

gerçek dostu olduğunu gösterdin bize. Adının 

dünyada duyulması, ününün her gün yaygın- 

laşmasına seviniyoruz. 
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Sovyet Cumhuriyeti Gürcistan Moskova'dan 

ayrılmanın söylendiğinden daha güç olduğunu 

keşfediyor. Gürcüler e 99'a varan oy birliği ile 

Sovyetler Birliği'nden ayrılma yönünde oy kul- 

landı. Fakat M. Gorbaçev' in cevabi sürpriz 

değildi. Balık Cumhuriyetlerindeki benzer oy- 

lama sonrasında yaptığı gibi, halkın kendi ge- 

İeceğini belirlemek için yapılan referandumu sa- 

dece genel görüş bildirme oylamasından başka bir 

şey olmadığı gerekçesiyle reddetti. 

Referandumdan çıkan tek yanlı sonuç Cumhu- 

riyet içerisindeki şiddetli etnik mücadeleleri 

gizlemiştir. Kargaşa geçtiğimiz 4 ay içerisinde 
140'dan fazla insanın hayatına maloldu. Bu.ise 

Moskova'nın Baltıklardaki bastırma hareketin- 

de olduğu gibi Kremlin'in tanklarını Gürcistan'a 

göndermesi için bir bahane olabilir. Gürcistan, 

Sovyetler Birliği'ndeki pekçok etnik ve ayrılıkçı 
gerginliklerin küçük bir numunesidir. Cumhuriyet 

sadece 3.5 milyon etnik Gürcü'nün değil Osetler, 
Ermeniler, Azeriler ve Rusların da dahil olduğu 2 

milyon azınlık ulusların da evidir. Gürcüler Sov- 

yetler Birliği'nden bağımsızlık için kendi hal- 

kını kışkırtırken Cumhuriyet içersindeki azın- 

lıklar Gürcistandan bağımsızlığı veya Sovyetle- 

rin bir parçası olarak kalmayi tercih ediyor. 

Gürcü karşıtı ayrılıkçılık, halkının komşu Rusya 

Cumhuriyetindeki Kuzey Osetyalılar ile birle- 

şerek bağımsız bir Sovyet Cumhuriyeti kurmayı 

isteyen Güney Osetya'da özellikle daha yaygın. 

Etnik gerginliğin sürdüğü diğer bölgeler Ka- 
radeniz kıyısındaki Abhazya ve Acara bölge- 

İeridir. i 

Gürcülerle Osetler arasındaki çekişme eski- 

lere dayanır. Bugün 250.000'i aşan Osetler Gür- 
cistan'a 13. yy. da geldiler. Bu dönemde ka- 

çınılmaz olarak kendi güvenlikleri için Rus 

Çarlarına döndüler. Bağımsızlığını 1918 de kaza- 

nan Gürcistan, 1921'de Kızılordunun girmesiyle 

tekrar bağımsızlığını kaybetti. Etnik düşman- 

dıkların çoğu Osetlerin Bolşeviklerle bir olduğu 

ve sonra da Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti içer- 
  

Elizabeth Tucker, Newsweek, April 15, 1991, Çeviren: Orhan Yağan. 

sinde otonom statü ile ödüllendirildikleri döneme 

dayanır. 

Bazi gürcüler Sovyetlerin müdahaleye bahane 

yaratmak için elaltından etnik potayı karıştır- 

dıklarını söylüyor. Gürcistan'ın ateşli anti-ko- 

münist Cumhurbaşkanı Zvaid Gamsakhurdia 

Moskova'yı Gürcistan'ı bölmek ve Cumhuriyetin 

bağımsızlık mücadelesini sekteye uğratmak için 

Osetleri silahlandırmakla suçluyor. Osetler soru- 

na daha farklı bakıyorlar. Osetya'nın başkenti 

Tsinvali de halk silahlı Gürcü çetelerce işlenen 

dehşet verici "soykırım" hikayeleri anlatı- 

yorlar. 

Osetyalı bir öğretmen olan Aza Şibireva şöyle 

anlatıyor: "Litvanya'da bir kaç kişi öldürülünce 

bütün dünya çığlıklarla ayaklandı. Burada yüz- 

lerce insan öldürülüyor... Ah!.. hem de nasıl... 
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kafaları keşilerek, canlı canlı yakılarak..." 

Diğer bir Osetyalı İna Hodova Gürcülerin 

kışın en soğuk aylarında enerji hatları ve gıda 

sevk yollarını kapatarak yaşlı insanların ölü- 

müne nasıl sebep olduklarını anlattı. Tşinvalı 

Komünist Parti Sekreteri Zavur Gassiyev'e göre 

69 Osetya köyünden 14.000 mülteci dağları aşa- 

rak Rusya'ya sığındılar. Işinvali çevresinde 

geçtiğimiz 4 ay içersinde 100 den fazla Ösetin ce- 

sedi bulundu. Gassiyev "... cesetleri kanallarda 

çalılıklarda buluyoruz..." diyor. Gürcüler ise aynı 

dönemde 40 Gürcünün öldüğünü ve 8.000 kişinin il- 

tica ettiğini savunuyorlar. 
  

    

o Etnik şiddet hareketleri ilk olarak Abhaz 

ayrılıkcılarının Gürcülerle çatıştığı 1989 yılında 

başladı.' Osetlerin Abhazları desteklemeleri 

Gürcüleri kızdırmıştı. 

Yöresel dillerin konuşulmasını yasaklayan 

lokal partilerin Gürcistan içersinde yapılacak 

seçimlerde aday çıkarmasını yasaklayan yeni 

Gürcistan yasaları azınlıkları Gürcistan'dan 

daha da koparmıştır. Zeytin, mandalina ve por- 

takal bahçeleri bölgesi Abhazya'da yöresel lider 

Zurab Aşinba "Gürcüler bizi bir koloni gibi 

yönetmek istiyorlar" diyordu. 

Geçen Kasımda Cumhurbaşkanı seçilmesinden 

sonra Gamskhurdia, boyun eğmeyen azınlıkları 

bağımsız bir Gürcistan'da vatandaşlıktan atmak- 

İa tehdit etti. Güney Oseiyalılar Gürcistan'dan 

bağımsılıklarını ilan ederek Kuzey Osetya ile 

birleşmek istediler. Gamsakhurdia Güney Oset- 

yanın otonomisini tümüyle geçersiz ilan etti. 

Taninmış bir edebiyatçının oğlu olan 52 yaşın- 

daki Gamsakhurdia'nın kendisi de yazar ve dil 

uzmanı. 1970'lerde Gürcistan'ın bağımsızlığı yo- 

lundaki çabaları nedeniyle hapsedildi. Geçen yıl 

seçildiğinde demokrasi vaadetti ve pek çok kişi 

onu Çekoslovakya'nın devlet başkanı seçilen 

hükümlü yazar Vaclav Havlec'e benzetti. Fakat 

seçildikten sonra muhalefete çok sert uygulama- 
larda bulundu, basın özgürlüğünü kaldırdı. Kur- 

duğu hükümet muhalefetini düzmece silah bulun- 

durma iddiaları ile hapsetti. 

Pekçok Gürcü Gamsakhurdia'yı destekliyor. 

Çünkü Moskova'dan ayrılma mücadelesinin öne- 

mi çok daha fazla. 

Bir gürcü film yapımcısı halkın endişesini şu 

şekilde dile getiriyor: "Hükümetin yaptığı şey- 

lerden nefret ediyorum. Fakat eğer Sovyet tank- 

ları gelirse Gürcü liderleri ile caddelerde yanya- . 

na döğüşürüm." 

Asıl tehlike Gamsakhurdia'nın baskıcı metot- 

larının daha fazla etnik mücadeleler getireceği 

ve o tankları davet edebileceğidir. 

Gürcülerin bağımsızlık istekleri özgürlük ve 

bağımsızlıktan çok şiddete ve diktatörlüğe gi- 

deceğe benziyor. 

f 
  d - . 

DÜZELTME 

1. Geçen sayımızda kapakta dergi 
sayısı 47 olarak belirtilmekle birlikte iç sa- 
hifelerde 49/50 olarak bir teknik hata so- 
nucu çıkmıştır. 

Doğrusu kapaktaki olup, Sayı: 47/48 
olarak düzeltiriz. 

2. -Ayrıca İzmir Derneği Genel Kurul 
Haberleri'nde Yönetim Kurulu üyelerin- 
den 5. sıra çıkmamıştır. 

5. sırada İlhan Önder olacaktır. Dü- 
zeltir, anılan teknik hatalar nedeniyle 
okuyucularımızdan özür dileriz.     # 
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(26): ("Sizler, sürgünün nasıl soluk kesici olduğunu, kendi 

- kökünden kopmanın, vatansızlığın o sinir yıpratıcı korkusunu bi- 

liyor musunuz?) (Umut İçin Senfoni. s. 46, Uğur Kökten) di- 

yordu Thomas Mann. 

Bireylerin ayrı ayrı sorumlulukları vardır uluslarına karşı. 

Bilinç düzeylerine paralel olarak ivme kazanır sorumlulukları. 

İster zorunlu, ister gönüllü, sürgün olan aydın ise her türlü 

baskıya, olumsuzluğa göğüs germesini bilir ve yurt özlemi, 

kültürel tutkusu her soluk alıp-verişinde çığlık haline dönüşür. 

Aydına yapılabilecek en büyük işkence onu yurdundan sür- 

mektir. Çünkü aydın, halkıyla soluk alıp verir. 
Aydınım diyen her insan gerçekten aydın mıdır? Kendi öz 

kültürünü bilmeyen, insanlarını sevemeyen, tarihiyle birleşerek 

ayağını yere sağlam basamayan aydın sayılabilir mi? Yerel ile 

evrenseli nasıl ayırt edebilir böyle olanlar? Kendini tanıma- 

yandan başkalarını tanıması, saygı ve sevgi duyması beklenebi- 

lir mi? 

Ata yurdundan sürülmüş olan birbuçuk milyona yakın insan 

yıllar yılı yurt özlemiyle, yurdundan gelebilecek güzel haberlerin 

özlemiyle yaşadı. Bir gün olsun düşmedi dillerinden atayurtları, 

onun özlemiyle yanıp tutuştular. Atayurduna bu -denli hasret 

kalan, ona uzandığı halde bir türlü yakalama olanağı bulamayan 

başka bir halkın dünyada yaşadığını sanmıyorum. Sessiz, için 

için yanan bir özlemdi bu. 

Sürgünlüğümüzün dayanılmaz acısı içinde kıvranırken ata- 

yurdundan güzel haberler alıyoruz. Adıgey'in cumhuriyet ol- 

ması, Kabartay-Balkar'ın bağımsızlığını ilan etmesi çok büyük 

anlam taşıyor biz sürgünde olanlar için. Yok olma-var olma 
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arasında yıllarca süren gel-gitlerimiz insanlarımızın bu muştuyu 
duyabilme umudu için miydi? Kimbilir... 

Yakın bir gelecekte, dünyanın dört bir yanından atayurt- 

larına dönecek insanlarımızın Adıge kültürünü odak alarak ye- 

niden oluşturacakları kültürün güzelliğini, renkliliğini düşün- 

dükçe heyecanlanıyorum. 

(27): "Şu zavallı ölümlünün/”"Umut" dediği ne ki?/"Bilinç" 

adını verdiği şey/Kartalımı yener mi?" (Narilara Saygı) 

"Umut" sözcüğünü çok seviyorum. Gizemli, geleceğin kapı- 

sını sürekli açık tutan, karanlığın bıktırıcı burukluğunu gör- 

mezlikten gelen, sabırlı ve özverili olmayı öğreten bir içeriği 

var "umut" sözcüğünün. Bir yaşamı, bir tarihi özetleyiverdiğini 

sanıyorum. Direnme, var olma umutla anlam kazanıyor. Ve en 

önemlisi, gün geliyor, bilince dönüşüyor "umut". 

Ulusal sorunlarımızı, dolayısıyla da dünyamızı el yordamıyla 

araştırmaya başladığımız zamanlarda bizi ayakta tutan, güç 

veren, gelecek güzel günlerden süzülerek içimizi aydınlatan 

"umudumuz'du. En olumsuz, en karanlık, en baskıcı günlerimizde 
bile bir an olsun sönmedi içimizdeki umut ışığı. Umudumuz, ka- 

rarlılığımız, içtenlikli oluşumuz tarihi sorumluluklarımızı taşı- 

mamıza yardımcı oldu. 

Dilimizin, kültürümüzün hoyratça ser-sefil edildiği, çılgınca 

yok oluşa her kesin seyirci kaldığı zamanlarda yok oluşa direne- 

bilme umudu ışıdı usumuzda. Bizi yok edebilecek, varlığımızı 

tehdit eden her şeye karşı bir direnmeydi bu, doğru ve yanlışın 

kucak-kucağa beslendiği ve büyüdüğü bir direnme... "TA- 

MER!S", böylesine bir direncin kızı olarak doğdu. Özün, öze 

dönüşünün, özün özü yadsıyışının simgesiydi "Tameris". Ne 

yazık ki “Tameris" adı büyüklerimizin uzlaşmaz karkşı çıkış- 

© larına hedef olmuştu. Zorunluyduk töreye karşı, töreyi koru- 

maya, verdiğimiz mesajın net, anlaşılır olmasına. İşte, "umut", 

"bilince" dönüşüyordu: "Tameris" adı, Nesijleri, Nariları, Pse- 

fitleri, Nejanları, Nesranları, Yermizleri, Janeleri... doğu- 

racaktı. Biz kısaca "Tame" diyorduk ona bize kolkanat olsun, 

uçursun, diye. Umutluyduk "Tame"yle gelecek güzel günleri ku- 

caklayabileceğimize. İşte, umudumuz bilince dönüştü. Bilinç de 

"Tame"yi Nalçık Üniversitesi'ne uçurdu. 
Yüzyirmibeş yıllık birdüşü, bir özlemi, "Tame'"nin omuzuna 

yüklediğimizi düşündükçe, olmaz bu, küçücük bir kızahaksızlık 

ediyoruz, diye isyan ediyorum. Ama onu doğuran düşüncenin, 

özlemin ayağa kalktığını, hedefine doğru kararlı adımlarla 

yürüdüğünü görmek rahatlatıyor beni. 

“Tame" bir ilk, bir öncü. O da bunun bilincinde. Taşıdığı 

misyona uygun olarak davranacağından, düşüncelerini gelişti - 

receğinden kuşku duymuyorum. Umutsuzluğa kapılma Tame. 

Sen umutla beslenip büyüdün, sakın tükenmesin umudun. Sen 

bir simgesin, sürgündeki halkının atayurduna dönüşünün simge- 

Sİ. 

Çok şükür, çok şükür, bu günleri de gördük, çok şükür. 

  

KAFDAĞI © 49-50 e NİSAN-MAYIS '91 
  

NND İDDİA



          

  

  

  

  

  

  

DÜĞÜNLERİMİZ... 

Son günlerde beni en çok üzen şey 

düğünlerimizde gördüğüm manzara... 

Eski Abhaz düğünlerinden eser kalmadı 

diyebilirim. O güzelim oyunlarımızın ye- 

rini çiftetelli, slow dans ve orkestra aldı. 

İnsanlarımız, pistte kendilerinden geçer- 
- cesine oynarken, biri çıkıp da, durun! 
demiyor. Niye oynamıyorsun? diye beni 

çekiştiren arkadaşlarımın, aklımdan bu 

düşüncelerin geçtiğini tahmin bile ede- 

miyorlar. Kültürümüzü kaybetmekten 

korkuyorum ve bu korku her geçen gün 

bir çığ gibi büyüyor, beynimi kemiriyor. 

Gençler! Gelin elele verelim, bütün bun- 
ların yok olmasına izin vermeyelim. Kül- 

türümüzü yaşatalım... 

ARAYIŞ 

Sevgiyi aradım, 

Kumların altında. 

Bulamadım. 

Nasırlı ve Kınalı ellerde 

Göremedim. 

Yosunlu suların dibinde 

Bulanık yaptılar | 

Çalkalayıpta. 

Dizelerde aradım, 

Mürekkep döktüler, Karaladılar, 

GöKyüzündedir dediler,   
  

BARAKA EKIE IAEA AAA ADADA AAA E RAİD EEEE DEE DERUR AAA EEEARAARADA ALARA ELELE KATI KARLA LIIII 

Kafdağı; 
Ulusal sorunlarımızın çözümünde yapmış 

olduğunuz özverili çalışmalarınızdan dolayı size ve 

tüm Çerkes emekçilerine saygılar. 

Aşağıda yazmaya çalıştığım şiirleri inceleme ne- 
zaketini gösterirseniz çok memnun olurum. 

4 

YAŞAMAK 

Gözlerimdeki hüzün yaşamayı istemekten 

Gecelerimin uykusuzluğuda onun için 

Bazen şuursuzca ve sınırsız haykırışlarımda ondan 

Ve yüreğimdeki sancının beynime inmesi 

Ve beynimdeki acının bilinçli başkaldırısı 

İşteyaşamak burda başlıyor; 
Hüznün dirence, acının başkaldırıya dönüşmesi 

Geçmişle çizilen çelişkisiz gelecek 

, Ve yaşam mücadelesinin sonsuzluğu 
Ulusal kararlılık ve direniş 

İşte yaşamak budur... 

AĞLAMAK 

Her zamanki yerini almıştı yine erkenden 

Kafasındaki kalbağı dedesinden kalmaydı belki 

Yüreğindeki sancı, gözlerindeki yaşta ondan kalma 

Dili konuşmaz, fakat gözleri de susmazdı... 

Bazen gökyüzüne saatlerce bakardı. 
Belkide bu, kaderine, kaderimize isyandı 

Gözleri kızarır ve boşanır kafasını indirirdi. 

Ve sakalına karışmış gözyaşlarını yavaşça silerdi. 

  

Yetişemedim... Düşünüyorum da, neden ağlıyordun acaba 
Biliyorum, çünkü şimdi ben de ağlıyorum. 

Saygılarımla... 

Meryem Acar İmdat DİNÇER (Kusö) 

Gölyaka/DÜZCE | 
AL DAMASK KAALE KAALE 
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ÖNERİLER... 

, Devamlı olarak geciktirmeden bir yayın organının 

çıkartılması oldukça zor bir iş olduğunu içinde bizzat 

yaşamamış olanların anlaması Zor bir olaydır. Bunun 

nedenleri üzerine tartışmanın bence hiç bir anlamı 

yoktur. Çünkü, tamamen amatör bir anlayış ve 

çalışmayla çıkarılan bir dergide gecikme gibi ak-. 

saklıkların olması maalesef doğaldır. Kaldı ki, çekilen 

para sıkıntıları da bunun cabasıdır. Bu nedenle, der- 

gimizin devamlı ve aksamadan çıkarılabilmesi için, 

başka olanakların aranması ve denenmesinde yarar 

görmekteyim. Örnek olarak, profesyonelleştirme yol- 

larının araştırılması. Ya da döner sermaye ile dernek 

kasasına yüklenilmeden yazarlara, hiç olmazsa çalı- 

şanlara (yazıları bilgisayarda yazanlara, abone işlerini 

yürütenlere) az da olsa bir para ödenmesi belki de bazı 

problemleri azaltacaktır. 

Dergide genelde ağır bir edebi dil kullanıl- 
mamalıdır. Halkın anlayabileceği bir şekilde-sade ve 

temiz bir dil kullanılmalıdır. Aynı zamanda bilimsel bir 

dilden de kaçınmalıyız. Amaç halka ulaşmaksa bu yolu 

tutmalıyız. Ki, ben bu amaçta olduğumuza inanıyorum. 

Ne kadar acıdır ki, yıllarca yayınlarımız, geniş halk 

yığınlarına ulaştırılmadığından, bugünkü parasal çık- 

mazlara saplanmaktayız. Halkın okumadığı, anla- 

madığı, belirli şehirlerde aboneleri olan bir derginin 
geleceği karanlıktır. Kaldı ki Türk halkı okumayı sev- 
mez. Okumak ilkokuldan başlayarak çocuklara sevdiri- 

leceğine, nefret ettirilir. İşte bu nedenle halkın anlaya- 

cağı bir dil çok önemlidir. Dergi bir kültür dergisidir. 

Yoksa bir edebiyat ya da bilimsel bir yayın değildir. Ta- 

bii ki içinde bu tür yazılarda olacaktır. Ancak sayfa 

sayısı az olmalıdır. Biz halka yanaşmalıyız, uymalıyız, 

ona yayınımızı götürüp okutmalıyız. Yoksa halk bize 

gelmez. Halkın dil seviyesini biz yükseltemeyiz. Amma 

kültür ve bilgi seviyesini kendi diliyle hitap ederek 

yükseltebiliriz. Eğer ihtiyaç, ekonomik ve entelektüel 

güç varsa, ayrı'bir edebiyat ve bilimsel dergi çıkar- 

makta da muhakkak ki yarar vardır. 

Dergimizin konuları maalesef doyurucu olmamak- 

tadır. Konular genelde güncel olmalıdır. Geçmişe az 

yer verilmelidir. Bu güne ve geleceğe dönük olmalıdır. 

Yazılan yazıların pek çoğu maalesef tekrardan başka 

bir şey olmamaktadır. Son 20-30 senede dergileri de- 

vamlı alarak okuyan kişiler bunun farkına varmakta ve 

okumak dahi istememektedirler. 

Konular çok çeşitli olmalıdır. Yani sofrada pek çok 

çerez olmalıdır. Bu çerezler güzel ve en iyilerinden ol- 

malıdır. 

Yol gösterici ve eğitsel özellikli olmalıdır. 

Dergide iyi yönlerimiz olduğu kadar, hatalı yan- 
larımızda yazılmalı, kötü yanlarımız da belirtilmelidir. 

Bunu yapmadığımız müddetçe hayaller aleminde 

yaşarız. Bu ne kadar acı olsa da yapılmalıdır. Yapmaz- 

sak başarıya ulaşmamız da imkansızdır. 

Dergi ve dernekler bir ve beraberce çeşitli kültürel 

yarışmalar düzenlemelidir. Bu yarışmalar her yıl başka 

bir derneğin bünyesinde, tüm derneklerin katılmasıyla 

yapılmalıdır. 

1. Mızıka yarışması. 

2 Akordiyon yarışması. 

a. Göçte çerkes melodileri 

b. Anavatandan getirilen melodiler. 

3. Şiç'e Pşine yarışması. 

4. Şarkı, hikaye, masal, dil vs. yarışmaları gibi. 

Derneklerin folklor ekiplerinde yöresel geleneksel 

milli oyunlar da sahnelenerek oynanmalı. 

Dernekler adlarına layık olan "Kültür" terimine 

layık çalışmaları yapmanın zamanı kaçtı gitti. Onu ya- 

kalamaya çalışmalıyız. Bunun i için tüm varımız ve yo- 

kumuzla: 

1. Eski destan, masal, hikaye, ağıt vs. lerin çok 

acele olarak toplanması ve ses bantlarına alınmasının. 

sağlanması. 

2 Çerkes melodilerinin toplanması ses bandlarına 

kayıt ettirilmesi, notalara geçirilerek ebedileştirilmesi. 

Yoksa tüm bunlar gün geçtikçe mezarlara taşın- 

maktadır. Bunun vebalini de adları Kafkas Kültür 

Derneği olan kuruluşlar ve yöneticileri taşıyacaktır: 

Kayıp olan kültürel birikimlerin önemini burada yaz- 

mayı gereksiz buluyorum. Eğer biz yapamıyorsak Ana- 

vatandan folklörist araştırmacılar acilen davet edilmeli 

ve Anadolu'nun çeşitli yörelerine gönderilerek araştıt- 

malarını yapmaları imkanları sağlanmalıdır. 

, 3 Taşınır Çerkes Kültürünün tüm eserleri toplan- 

arak müze haline getirilmelidir. Yoksa hemşeri- 

lerimizin ellerinde kalanlarda, kültür nedir bilmeyen 

İstanbul kuyumcularının tavalarında eritilerek yok 

edileceklerdir. Üç kerpiçle bir torba çimento her za- 

man bulunur. Ancak yukarıda yazdıklarım asla bulu- 

namazlar. Bunu unutmayalım... / 

Saygı ve Sevgilerimle, 

BATIRAY ÖZBEK 
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ÜZERİNE... 

Değerli araştırmacı Yismeyl Özdemir Özbay'ın 

"Mitoloji ve Nartlar" adlı yapıtını büyük bir ilgi ile 

okudum. Bizlere Türk diliyle böyle bir eseri sunarak, 

Nart Efsanelerinin az da olsa bir kısmını geniş halk ta- 

bakalarına ve bilim çevrelerine sunduğu için kendisine 

teşekkür ederiz. 

İnsanlık tarihinin en eski Mitolojilerinden biri olan 

bu Çerkes Efsaneleri, maalesef Türkiye'de yeterince 

bilinmiyor ve tanınmıyordu. Bu yapıtla sayın araştır- 

macımız bu görevini yapmış bulunmaktadır. 

Yunan mitolojisinden de daha çok eski olan Nart 

“ efsanelerinin büyük bir kısmı Anadolu'da saklı bulun- 

maktadır ya da Anadolu'da yok olup gitmiş ve gitmek- 

tedir. Bu yok olma Çerkes kültürü için çok büyük bir 

kayıp olduğu kadar evrensel kültür için de aynı dere- 

cede bir kayıptır. Mitoloji bugünden yarına yaratılan 

eserler değil, onbinlerce yıllık insanlık tarihinin ve 

kültürünün yarattığı dev yapıtlardır. Bu nedenle milli- 

yetine bakılmaksızın her mitolojinin yok olmadan, edi- 

lemden her millet tarafından yazıya geçirilerek kur- 

tarılması da her milletin insani ve medeni borcu ve 

görevidir. İşte bu görevi en önce üstlenerek Türkiye'de 

araştırma yapan Fransız Dil Bilimcisi Georg Dumezil 

olmuştur. Ancak Kuzey Kafkasya kökenli ya da Türk 

araştırmanlardan hiçbir kimse —Kafkasya dergile- 

rinde yayınlanan bir kaç varianttan başka— bu konuy- 

la ilgilenmemiş ya da ilgilenememişlerdir. Halbuki, 

Anadolu topraklarında o kadar Çerkes yaşamaktadır 

ki, bunlar arasında yapılacak araştırmalarda onbin- 

lerce tekst variantalrı yazılabilinecektir. 

Yismeyl Özdemir Özbay bu yapıtıyla, yeni ku- 
şaklara bir yol açmıştır. onlara köylerinde, kentlerinde 

Nart Efsanelerinin yaşadığını ve bunların kurtarılması 

gerektiğini anlatmak istemiş ve yol göstermiştir. 

Aynı zamanda, adları kültür dernekleri olan dernek 

yöneticilerinin en başta gelen görevlerinden birisinin, 

kültürel değerlerimizin yok olmadan, diri diri mezara 

gömülmeden derlenip yayınlanması gerektiğini de on- 

lara medenice anlatmak istemiştir. 

Bugünkü Adıgey topraklarında tarihimizin en eski 
kanıtları olan KUBAN kültürüne ait arkeolojik eserler 

bulunmaktadır. Adıgey'de o kadar çok tarihi eserler 

bulunmaktadır ki bu topraklara arkcologlar “arkco- 

lojinin Eldoradosu" adını vermişlerdir. Evet bende di- 

yorum ki, Türkiye Kuzey Kafkasya Kültürünün 

“Eldoradosu"dur. Bu yayımıyla Yismeyil, onbinlerce | 

testlerden bir çoğunu kurtarmış ve bu eldoradoda 

kalemiyle kazıya başlamıştır. Kendisine ne kadar övgü 

yazsak yine de azdır. Ve diyorum ki, eli kalem tutan, 

cebinde, evinde bir ses alıcı cihazı olan herkesi bu kut- 

sal kazılarda göreve çağırıyoruz. Bu görev, dil milliyet 

farkı gözetmeksizin herkesin görevidir. 

Mitoloji ve Nartlar, sayın araştırmacı tarafından 

çok düzenli ve sistemli bir şekilde incelenmiştir. Yapıt 

yalnız derleme bir kitap değil, aynı zamanda bilimsel 

ve ciddi bir eserdir. Özdemir Özbay, M.Ö. Yıllarda çok 

sıkı ilişkilerde bulunduğumuz Yunan Efsanelerini de 

alarak, Nart mitik kahramanlarıyla, Yunan mitik kah- 

raman ve motiflerini de karşılaştırmaktadır ki, bu 

yönüyle bildiğim kadarıyla ilk yapıttır. Bu da esere aynı 

bir kalite ve önem kazandırmaktadır. 

Yazar sunuşta "yanılgı, hata ve eksiklerimi samimi 

uyarıları ile tamamlayacak olan okurların ilgilerini bek- 

lemekteyim" diye yazmaktadır. Araştırmacımızın bu 

alçakgönüllülüğüne diyeceğimiz yoktur ve takdirle 

karşılıyoruz. Almanların bu konuda bir sözleri vardır: 

"ÇALIŞMAYAN İNSAN HATA İŞLEMEZ" 

Özdemir Özbay'ın bu yapıtında bu nedenle her- 

hangi bir hata ve yanılgi göremiyorum. Zaten kita- 

bının adından da anlaşılacağı gibi, büyük iddialarla 

yola çıkmamıştır. Adının ve sunuş yazısında belirttik- 

lerinin ilerisinde bilgileri bize aktarmıştır. Kendisine ne 

kadar teşekkür etsek yine de azdır. En son olarak diyo- 

rum ki, çalışma ve araştırmalarının devamını bekler, 

tek hata olarak —daha doğrusu imkansızlıklar diye- 

ceğim— görebildiğim tekstlerin orijinal kendi dilinde 

yayınlanmamış olması. Ümid ederim ki, ileride bu im- 

kanlar doğar ve orijinal dillerde de okuyabiliriz. 

Batıray ÖZBEK 

ŞAAAAASAMANDA YA EAKAI KARA RAK ARAALO EA AAA ERAS RERE EDA EAA LAR LİLAARIREEAAA AE 

KARAÇAY-ÇERKES ÖZERK BÖLGESİNDE 
GEÇTİĞİMİZ YIL KURULAN "AYDIGILARA" 
İSİMLİ DERNEK, NİHAYET BİR BİNA VE 

ADRESE KAVUŞMUŞTUR. 
“DERNEK ADRESİ AŞAĞIDADIR. 

Avea ! 
Carp,, ao çapı Le pek 
Eaparaebo-lLe pece ah TONUNA daa 

ah Coğarek 

DöweeTbe a ga Tonezh Kaku 
24, pet Talas 

Kokauyuğ w YHE0 

r-       İNGEKUNARANALARA ADRASAN ALEL REEL ELEKTİRİ 
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Düşünceler bazen derin izler bırakıyor insanda, yıllar sonra 

da olsa tekrar düşünülüyorlar. Bende iz bırakan bir kaç satırı 

aynen nakledeyim sizlere: "... Kuzey Kafkasyalı göçmenler bu 

ülkede azınlık değil, gerçek vatandaştırtar. Herzaman saygı 

göstermişler ve saygı görmüşlerdir. Her milli olayın içinde ya- 

rarlı, haddini bilen insanlar olmuşlardır. Bu husus bundan sonra 

da devam edecektir." Sanırım yazımı okurken bu satırlara tek- 

rar dönme gereği duyacaksınız. 

Yararlı olmak güzel şey. Söz konusu insan unsuru olunca, in- 

sanlık adına yapılmış herşey yarardır. Bir çiçeği sulamaktan tu- : 

tun da dünyadaki tüm açları doyuruncaya kadar, bir çocuğun 

başını okşamaktan tüm dünya çocuklarına sevecen birdünya 

bırakıncaya kadar hepsi birer insanlık adına kazanımdır. Yararlı 

olmak güzelşey, yararlı olmakta da yarar var. 

Saygı meselesine gelince... 

Saygıdeğer her insana ve olaya saygı göstermekte yarar 

var diye düşünüyorum. Saygı herşeyden önce karşılıklıdır. 

Saygıdeğer birisine saygı duyarsan o da sana saygı duyar. 

Saygına layık olmayan birisine saygı duyarsan o sana yine vaygı 

duyar, çünkü kendince saygı değerliğini onaylayan birisi vardır 

karşısında. Sonuçta saygı duyduğunuz herkes saygılarını suna- 

caktır size, saygınıza layık olsa da olmasa da. Tabi bu çevremiz 

saygılarımıza layık olmayan ama saygı duyduğumuz olaylar ve 

insanlmarla dolu anlamına da gelmez, biraz seçenek yapmakta 

saygı. müsrifi olmamakta yarar olduğu anlamına gelir sadece... 

Gelelim yazıda bahsedilen azınlık olayına. Demokratik top- 

lumlar sınırları içerisinde yaşayan insanları “gerçek"(!) ve 

azınlık vatandaşları diye ayırmazlar. Azınlıklarn toprakları 

üzerinde yaşadıkları ülkenin vatandaşı olmanın aynı gururu ve 

aynı sorumluluğu ile yaşar giderler. Azınlık durumunda olan va- 

tandaşları ise çoğunluğuna göre farklı kültürel yapılarından 

dolayı azınlık olmaları rahatsız etmez ve vatandaşlık olayında da 

statü kaygısına düşürmez. 

Beni esas yaralayan bu satırları yazmamın salt nedeni olan 

konuya gelince: "Had, -ddi: sınır, uç, ni bilmek: kendi değer ve 

yeteneğini olduğundan üstün görmemek. -i kifayeyi bulmak: ye- 

terince olmak. Söz konusu olan toplumsa haddini bildğinden do- 

tayı övgüler yağdıramazsınız sadece haddini aşmışsa yerebilir- 

siniz. Övgüler yağdırdığınız zaman başka bir anlam yüklemiş 

olursunuz o da "haddi kifayeyi bulmak" olur. Hele sözkonusu 

olan toplum haddi kifayesini bir türlü bulamamış bir toplumsa 

büyük yanlış olur. Bilimde, sanatta, politikada, toplum bilimde 

teknolojide sınır tanımayan haddi kifayeyi bulduğuna inanmayıp 

. Sınırlar aşan toplumlara alkış tutuyorum ben. Sınırlarını, kapa- 

sitesini birşeylerin ayakta durması uğruna zorlayan insanlara 

alkış tutuyorum. 

Doğru, Ortadoğu'da hac yolunun korunmasında haddimizi 

r > 

bildik, Golan tepelerinde haddimizi bildik. Kaşeninle geldiğin 

Osmanlıda aynı hareme sen hadım girdin o cariye, haddimizi bil- 

dik. Gidin dediler, gittik, haddimizi bildik. Gelin dediler geldik, 

haddimizi bildik. 

Haddinizi bilin beyler pşine sesi duyunca yüreğiniz kabar- 

masın. Haddinizi bilin beyler Wunafeler sonunda kadehleriniz 

kalkmasın. Haddinizi bilin beyler vatanınız uykularınıza dahi gir- 

mesin, ama temennim odur ki, herşeye rağmen insanlık insanca 

yaşama mücadelesinde ne had tanır ne de-haddi kifaye... 

MEFEWUD FERİDUN 
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neğinin 10.3.1991 tarihinde olağanüstü ku- 

rul yapılarak yönetim kurulu değişmiştir. 

Derneğimizin Kuzey Kafkasyalı insan- 

larımıza kazandırılması düşüncesiyle ha- 

reket edilmiş, yeni yönetim kurulunun nite- 

likli ve kültürel amaca hizmet etmesi 

amaçlanmıştır. ” 
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Asil Üyeler: 
1. Nizamettin Can 

2. Erdoğan Eğir 
3. Metin Başkurt 

Yedek Üyeler: 

1. Erdoğan Başkurt 

2. Sedat Koç     3. Yakup Yıldız 
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Ankara Kafkas Kültür Derneği 

Yönetim Kuruluna 

Bizler İsrail Kfar-Kama Köyü sakinlerinde- 
niz. Bir süredir Kafkasya'ya dönüş ağırlıklı ol- 

mak üzere burada bazı girişimlerde bulunmuştuk. 

Şimdiye kadarki ilişkiler şahıslar düzeyinde 
idi. 

Ulaştığımız noktaya bakınca artık dernek- 

leşme vaktinin geldiğini görüyoruz. Şu an dernek 

kurma çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. 

Sizleri ulaştığımız noktalardan haberdar et- 

mek ve mümkün olduğunca sizlerle alakaları 

sıklaştırmak istiyoruz. 

Dernek kurma çalışmalarına paralel olarak 

yapacağımız işleri şöyle sıralayabiliriz: 

1. Talep ettiğimiz davetiyeler Kafkas- 

ya'dan gelirse Mayıs ayında 4-5 kişilik bir grup 

Kongreye katılmak üzere oraya gidecek. 

2. Daha önce 9 aile dönmek istediklerini bil- 

dirir dilekçeleri oraya ulaştırmıştık. Bu di- 

lekçeler orada muameleye konmuş durumda. 

Mayıs ayında oraya gidecek grubumuzun 30-40 

ailelik dilekçeyi daha beraberinde götürebile- 

ceğini sanıyoruz. 

3. Oradaki yerleşim ve iş imkanları teferru- 

atlı olarak öğrenildikten sonra, büyük ihtimalle 

yaz aylarında artık buradan resmi olarak resmi 

makamlara müracaat etmek. 

4. Bu resmi müracaat ve neticelerini yalnız 

sizlere değil her yerdeki hemşehrilerimize tefer- 

ruatlı olarak bildireceğiz. Bu konu üzerinde ol- 

dukça ciddi ve hassas olarak duruyoruz. 
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5. Amaç, sırf oraya dönmek değil. Oradaki 

hemşehrilerimiz vasıtası ile oranın ihtiyacı 

olup da bizlerin buradan sağlayabileceği ya da 

dönerken beraber götürebileceği bilgi, alet, ede- 

vat ve küçük işletmeler için gerekli makinalar 

teçhizatlar vb. beraber götürmek. 

Bütün bu olayların gerçekleşebilmesi için Siz- 

> lerden şu an için talebimiz şunlar: 

> 

1. Bu konuyal ilgilenen diğer ülkelerdeki. 

şahıs dernek kurum ve kuruluşların adreslerini 

telefon numaralarını hangi dille yazışabilece- 

gimizi bildirmeniz. 

2. Orada çıkan dergi gazete vb. bize 

ulaştırılmasını sizlerden rica ediyoruz. 

Bizim ile yazışmalar Türkçe, Arabça, İbranice 

Çerkesce yapılabilir. 

Not: İstanbul'da Yasin Çelikkıran, Ankara'da 
.Cevat Bağeoğlu, Bursa'da Şamil Jane köyümüzle 

ilgili çok daha geniş bilgilere şahsi ilişkileri do- 

layısıyla sahiptirler. Onlardan bizimle ilgili 

gerçek bilgiler temin edilebilir. 

Mayıs ayındaki ziyaretten sonra gerek der- 

neklerle gerek şahıslarla olan ilişkilerimizin so- 

mut bir plan, somut bir amaç (Örneğin şu şu maki- 

naları Türkiye'den ya da Almanya'dan satın alıp 

Kafkasya'ya gönderebilme şartları) doğrultusun- 

da gelişeceğini umuyoruz. 

Bütün hemşehrilerle Kafkasya'da buluşmak 

umuduyla... 

Son not: Yaz ayları sonunda sürekli bir temsil- 

cimizin Kafkasya'da olmasını düşünüyoruz. Bu 

elbette ki oranın şartlarına bağlı... İ 

Ahmet LIPIY 

15-235 Kfar-Kama 

P.O. Box: 120 

, OISRAEL 

Tel: 6-760 226 
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