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1. Ulusal-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 & 
birikiminin geliştirilmesine yardımcı olunacaktır. 

Yazılardaki görüş ve düşünceler aksi belirtilmedikçe imza sahibine ait- 
ür. z 

Yazılar düzgün, kolay anlaşılır biçimde açık ve okunaklı yazılacak, çevi-  £ 
rilerde orijinallerinin fotokopileriyle birlikte gönderilecektir. 

Yayınlanan yazılar, kaynak gösterilmek koşuluyla aktarılabilir. 
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A   

KUZEY KAFKASYALILARIN KÜLTÜREL ÖRGÜTLENME 
ÇALIŞMALARI” 

  Yasin ÇELİKKIRAN   
  

KISACA GÖÇ TRAFİĞİ 

Kafkasya'dan büyük göç 1864 yılında olmuştur. Daha 
evvel ve daha sonra kısmi göçler olmuş ise de 1864 yı- 

lında anayurdu terkedenlerin sayısı hepsinden fazladır. 
Anadolu'ya göç trafiği, kısmen, karayolu ile, esas ço- 

gunluk deniz yolu ile olmuştur. Balkanlara yerleştirilen- 
ler ise deniz yolu ile gitmişlerdir. 

1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Balkanlara yer- 
leştirilenler ikinci bir göçe zorlanmış, bunun bir kısmı 
Anadolu'ya, bir kısmı da deniz yolu ile Filistin (bugünkü 
İsrail), Ürdün ve Suriye topraklarına gönderilmiştir. O 
tarihlerde bu topraklar Osmanlı İmparatorluğu hudut- 
ları içinde idi. 

1864 göçündeki insan sayısı hakkındaki rakamlar bir- 
birini tutmamaktadır. Bazılarına göre 500.000, bazılarına 
göre 1.000.000, hatta, 1.500.000, 2.000.000, 2.500.000 diyen 
de var. Bunun da nedenleri şahsi kanaatime göre insan- 
ların sayısını, o günkü yöneticiler bazen yunağo yani ha- 
ne olarak, bazen kişi olarak almıştır. Yunağo olarak alın- 

ca yunağı 10 da olur, 20 de olur hatta kölesi ile gelenler 
vardı; 30-40'da olur. 

Balkanlara 150.000-200.000 kişi yerleştirildiği yazarlar 
tarafından zikredilmektedir. Bu sene durum nedir diye 
yapmış olduğum araştırmalarda bugün Balkanlarda o 
da Yugoslavya'da 700 kişi kadar Çerkes kaldığını tesbit 
ettim. Bunlar da çok dağınık olarak Kosova ovasındaki 
köylerde üçer-beşer kişi olarak yaşamaktadırlar. Toplu 

olarak diyebileceğimiz halen Priştine'de 8 hane, Milo- 
şevo'da 15 hane, Mitroviç'te 5 hane, Stanoviç'te 28 hane 
Çerkes vardır. Yugoslavya'dan 1954-1956 yıllarında da 
çoğunlukla İstanbul'a üçüncü bir göç olmuştur. 

Yugoslavya devlet anayasasının verdiği haklarla ora- 
daki Çerkesler üzerinde "Vatandaş Sırpça konuş, bir Sırp 
dünyaya bedeldir gibi" baskılar söz konusu olmadığı 
için, oradaki Çerkeslerin okulu ve dernekleri olmadığı 
halde kendi öz dillerini çok güzel bilmektedirler. Bu, ora- 
daki insanların benliklerini yitirmemek için çaba göster- 
diklerinin bir ifadesidir. Ben bu güne kadar Yugoslav- 

ya'da doğmuş, büyümüş olanlardan dil ve örf-adet bil- 

ş 

meyene rastlamadım. Anavatan Kafkasya'ya sık sık gi-, 
dip gelmektedirler. Eğitici kitap-broşür, kaset vesaire ge- 
tirerek çocuklarını eğitmektedirler. 

Kafkasya'dan göç trafiğine değinirken okunacak kı- 
sım: 

1876 Meşrutiyet'inden sonra Osmanlı toprâklarında 
yaşayan geviş getiren inek, öküz, koyun, “deve, manda 
gibi büyükbaş hayvanların sayısının tesbiti Padişah tara-. 
fından: istenmiş ve o nedenle eyaletlere mutasarrıflıkla- 
ra (şimdiki vilayet mertebesinde) telgraflar çekilmiş. Bu 
arada şimdi Yunanistân topraklarındâ bulunan 'Yanya 
  

©) 125. Yıl Kültür Haftasında sunulan tebliğ. 

vilayetine de aynı telgraf çekilmiş. Telgraf şöyledir: 

Vilayet-i Yanya, 
Tahi-ı himaye-i hazrei-ül padişahımızın İstatistik-i 

Encümen-i alisine arzedilmek kaydu vechi-le dahil-i Vi- 
layet-ul Yanya'da mevcud-i mevaşinin işarını ıttılar. 

Bugünkü Türkçe ile manası: 
Yanya vilayetine, 
Hazreti Padişahın himayeleri altında kurulan istatis- 

tik bilgileri yüksek komisyonuna sunulmak üzere vila- 
yetiniz dahilinde bulunan geviş getiren hayvan cinsi 

“ sayısının bildirilmesi hususunda bilgi edinmeniz. 

Bu telgrafın çekildiği zamanda Yanya vilayeti kadısı 
yani hakimi ve sayım işlerine bakan kişi yıllık izinde 
imiş. O bölgenin ileri gelen eşrafından biri usulen kadı 
efendiye vekalet ediyormuş. Bu adam da kadı ile geçi- 

nemez ve kadıyı sevmezmiş, kadıya bir kötülük etmek 
için fırsat kollarmış. Tamam şimdi elime fırsat geçti diye 
sevinmiş. Hemen alel acele olarak şu telgrafı çekmiş: 

Dersaadete: 
Hazret-ül padişamızın sayesindeki haşmel-ül devleti 

Osmaniyesine Kadı efendiden maada cümlemiz meva- 
şiyiz. 

Haki pay-i kulunuz 
Kadı-ı Yanya vekili 
Hacı Resul , 

Bugünkü Türkçe ile anlamı: 
Padişah hazretimizin sayesinde olan Osmanlı devle- 

tine, Kadı efendiden başka hepimiz geviş getiren hay- 

vanız. 
Ayağınızın toprağı, kulunuz 
Yanya Kadı Vekili Hacı Resul 

Bunu anlatmaktaki maksadım: Kafkasya'dan göç 
edenlerin sayısı birbirini tutmuyor. O devirde bizim ga- 

- rip göçmenlerin tutanakları böyle kişiler tarafından tu- 
tulmakta idi. Benim kendi köyümde 1960. senesine ka- 
dar muhtarımız ne eski ne yeni yazı bilmezdi. 1945 sene- 
sine kadar köylere gelen tahsildarlâr yalnız toplama çı- 
karmayı bilirdi. Okuma yazması da yok denecek kadar 
azdı. 

A: SİYASİ DERNEK KURUM VE 
KOMİTELER 

a. Türkiye Dışında Kurulanlar 
1. Merkezi Belçika Brüksel de 1911'de kurulan Kaf- 

kas Komitesi,
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2 İsviçre'de, Lozan'da Birleşmiş Milletler bünyesi 
içinde kurulan Kafkas Komitesi, 

3. Merkezi Fransa Paris'te kurulan 1921 senesi faa- 

liyet gösteren Kafkas Komitesi, 

4 Merkezi Polonya, Varşova'da 1921'de kurulan 
Kafkasya Mücadele Komitesi, 

5. Batı Almanya'da 1953'te kurulan Kafkasya İstiklal 
Komitesi, 

6. Batı Almanya Münih'te 1953'te kurulan Alman- 
ya'nın Sesi Radyosu, 

7. Merkezi B. Amerika Newyork'ta 1966'da kurulan 
Kafkasya Mücadele Merkezi, 

8. Merkezi B. Almanya, Münih'te kurulan Çerkes 
Organizasyonları Merkez Komitesi. 

Bu yukarıda sayılan derneklerden, 1911'de Belçi- 
ka'da kurulan Kafkas komitesi ve 1975'te Almanya'da 
kurulan Çerkes Organizasyonları Merkez Komitesi hariç 
hepsi, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kafkas- 
ya'yı terkedenler tarafından kurulmuş anti-Sovyetik Ko- 
miteler olup, maddi-manevi, B. Amerika tarafından des- 
teklenen, yardım gören kuruluşlardır. 

1975'de B. Almanya'da kurulan Çerkes Organizas- 
yonları Merkez Komitesi, Batı Almanya'da, Suriye'den, 
Ürdün'den, Yugoslavya'dan ve bilhassa Türkiye'den iş 
ve ticaret için gitmiş, 1864 büyük göçten kadersizliğini 
almış atalarımızın torunlarıdır. Kuruluş ana gayesi kı- 
saca şöyledir: 

"Ana dil ile eğitim sağlamak, örf ve adetleri korumak, 
ana vatan Kafkasya ile yakın bağ kurmak, dönmek iste- 
yenlere maddi ve manevi yardımda bulunmak, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi uyarınca, kendi toprak- 
larında, kendi kaderini kendi tayin etme, temel hak ve 
özgürlükler için mücadele etmektir. 

b. Türkiye'de (Osmanlı İdaresi Topraklarında) 
Kurulan Siyasi Dernekler: 

1915 senesinde Osmanlı Hükümeti desteği ile kuru- 
lan Kafkasya Komitesi. Zamanın Milli Savunma Ba- 

kanı Enver Paşa'nın annesinin Çerkes olması nedeni ile 
bu komitenin çalışmalarına yardımcı olmuştur. 

1917'de kurulan Çerkes Yardımlaşma Derneği. Bu 
dernek daha evvel 1908'de kurulan Çerkes Yardım- 
laşma Derneği'nin siyasi ağırlığının olmayışı nedeni ile 
Kafkasya hakkında aktif faaliyetlerde bulunmak mak- 
sadı ile kurulmuştur. Derneğin kurucuları; Hamidiye 

kahramanı ve Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı Rauf 
Orbay, Hüseyin Kadir Shaplı, Haydar Bamat, Abdül- 
mecit Çermoy, Aziz Meker, Tosun Shaplı'dır. Dernek - 

Başkanlığına Tosun Shaplı getirilmiştir. 

Derneğin amacı; Anavatan Kafkasya ile sıkı temas 
kurmak, Kafkasya'da 11 Mayıs 1918'de Temurkanşura' 
da kurulan ve 1919'da Çar yanlısı General Denikin'in 
yıktığı Kafkasya Cumhuriyeti ile temaslar kurmak ve 
tekrar anavatana dönmek. 

Kurulmuş olduğu 1918 ile İngilizlerin İstanbul'u işgal 
ile kapatıldığı 1919 tarihine kadar dernek Avrupa'ya ve 
Kafkasya'ya heyetler göndermiştir. 

  

GÖRÜŞ-DÜŞÜN, 

1924 de kurulan Kafkasya Kurtuluş Komitesi. Bu 
komitenin de kuruluş amacı Kafkasya'ya dönmek ve 
orada müstakil bir devlet kurmak idi. Ancak Türkiye 
Cumhuriyeti'nin baskıları altında faaliyet gösterememiş, 

merkezini Paris'e nakletmiştir. Göçteki Kafkaslıların 

problemlerini dile getiren "Müstakil Kafkasya" isimli bir 
dergi çıkarmıştır. Zamanla bu komite de dağılmıştır. . 

  

  
  

c. Türkiye Dışında Kurulan Siyasi Olmayan 

Dernekler 

1. 1968'de B. Almanya, Münih'te kurulan Kuzey 
Kafkasya Derneği, 

2 1965'deB. Amerika'da Newyork ta kurulan Kuzey 
Kafkasya Derneği, 

” 3 1920'de Suriye'de Kunetre'de kurulan Çerkes 
Yardımlaşma Derneği, 

4. 1932'de Ürdün'de Amman'da kurulan Çerkes 
Yardımlaşma Derneği, 

5. 1960'da İsrail'de Kfar Kama'da kurulan Çerkes 
Yardımlaşma Derneği, 

6. Hollanda Çerkes Derneği. 

O İsrail'deki Çerkesler ve Dernekleri 

Burda yaşayan Çerkesler 1880 yılında 20.000 kişi Bal- 
kanlar'dan gelmiş olup, ilk yerleşim bölgeleri Akdeniz 
sahillerine yakındır. Bataklık ve sıtma yatağı olan bu yer- 
lerde hastalıktan çok kırılan olmuş ve bilahare iç kesim- 

lere yüksek yerlere çıkmışlardır. Bunların da büyük bir 
kısmı 1967 Suriye-Ürdün ile İsrail Devleti ile olan savaş- 
ta ya Ürdün'e veya Suriye'ye göç etmişler, onların da bir 
kısmı Amerika'ya gitmişler ve yerleşmişlerdir. Bugünkü 
durumda iki Çerkes köyü mevcut olup, birinin adı Kfar- 
Kama diğerininki ise Reyhaniye'dir. Kfar-Kama köyü 
2.000 nüfuslu ve hepsi Şapsığ'dır. Reyhaniye köyü 1.000 
kişi ve hepsi Abzah'tır. 1948'de Filistin'de İsrail Devleti 
kurulunca Çerkeslerin yaşam düzeyi değişmiş, modern 
bir hayata dönüşmüştür. Kadın-erkek hakları eşitlenmiş, 
okuma nisbeti artmış, kadınlara iş imkanları sağlanmış; 
işsiz, boşta gezen kalmamıştır. 

> İsrail Anayasası'nın tanıdığı haklardan Çerkesler fay- 
dalanmış, okullarında Çerkesce eğitim başlamıştır. Adı- 
ge Xace-Çerkes Derneği denilen ve 1960'da kurulan, ay- 
nı zamanda belediye görevlerini ifa eden yerde 4-6 yaş 
grubu çocuklara Çerkesce kiril alfabesi öğretilmekte ve 
ilköğretim olan sekiz senelik (ilk ve ortaokul) devrede 
haftada her sınıfa iki saat Çerkesce eğitim yapılmakta- 
dır. Çerkesce şarkılar, edebiyat ve anavatandaki yazar- 
ların eserleri ve anavatan hakkında bilgi verilmektedir. 
1960'da Çerkesce köy gazetesi yayınlanmağa başlanmış, 
daha sonra bu gazete Kafkas Gazetesi ismine dönüştü- 
rülmüş, 40 sahifelik derginin onu Yahudi dili ile diğer 30 
sahifesi Adığe diliyle bugüne kâdar yayınını sürdüre- 
gelmiştir. Dergi aktüel bir dergidir, siyasetle ilgilenme- 
mekte, edebiyat, tarih, şiir, folklor ve Çerkes camiası ile 

ilgili haberler üzerinde durmaktadır. Anavatan sevgisini 
aşılamakta ve onu en üstün bir varlık halinde işle-    
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mektedir. Derginin ve okulun giderleri Adığe Xase ta- 
rafından karşılanmakta ve devlet de büyük yardım yap- 
maktadır. Biri Kfar Kama'da, diğeri Reyhaniye'de olan 
okulların başöğretmenleri Çerkes, Çerkesce dersleri ve- 
renler de Çerkes olup, ayrıca okul hizmetlerini gören 
memur ve müstahdemler de Çerkesdir. Fen, matematik, 

biyoloji, İngilizce, ibranice, arapça dersleri verenler Çer- 
kez değildir. Kfar Kama'daki okulun 400 talebesinden 
380'i Çerkes çocuklarıdır. Adığe Meclisi dilin kaybolma- 
ması için gayret sarfetmekte, köyde büyük küçük Çer- 
kezceden başka dil konuşmamaktadır. Köyde yahudi bir 
kızla evlenen bir kişi mevcut olup, kız da müslüman ol- 
muş ve Çerkesceyi öğrenerek çocuklarını Çerkes sistemi 
ile yetiştirmektedir. 

Çerkes dil ve örf adetinin kaybolmaması ve işlen-. 

mesi konusunda büyük emeği geçen, Yahya Şevgen, Re- 
cep Hatkuay, Saffan Hağu, Yahya Nepsev, Adnan Gor- 
koj, Yahya Gış, Memduh Giş ve diğer eğitim eleman- 
larını burada huzurunuzda takdir ve saygı ile anmayı bir 
borç bilirim. Sağolsunlar. 

O Suriye'deki Çerkesler ve Dernekleri 

Suriye'ye göç; bir 1864 sonrası, bir de 1878 sonrası 
olmuştur. 1864 sonrası olan göç, Samsun-Uzunyayla- 
Adana-Hatay yolu ile, 1878 ise, deniz yolu ile Balkanlar- 
dan olmuştur. 1990'lü yıllarda yüz bin üzerinde olan 
Çerkesler bugün 30.000'e düşmüştür. Sebep iklime uya- 
mama, kötü yerlere yerleştirme, hastalık, harp, Ameri- 

ka'ya göç ve asimilasyondur. Yerleşim yerleri şöyledir: 

Halep ve Halep yakınında: 

Hanâsır: Kabartay 
Mumbıç: Abzah 

Humus ve civarında: 

Telamir: Abzah 
Tibıl: Abzah 

Iynelasır: Abzah 
Anzat: Abzah : 
Aynil: Çeçen 
Hamra: Çeçen 
Derfur: Oset (Kuşha) 

Hama ve civarında: İ 

Telsnan: Abzah-Şapsığ 
Telade: Abzah-Şapsığ 
Teleacil: Abzah-Şapsığ * 

Kuünetre ve civarında: 

Mansura: Abzah-Bjeduğ 

Muradiye: Kabartay 
Selmaniye: Bjeduğ 
Enzivan: Abzah-Şapsığ 
Mumsiye: Abzah-Şapsığ 
Biracem: Abzah-Şapsığ 
Berika: Abzah-Şapsığ 
Cueyza: Abzah-Şapsığ 
Hısniye: Kabartay 
Fahan: Oset (Kuşha) ve Abaza 

Bu köylerin bir kısmı İsrail işgali altına girmiştir. 
Kunetre ve civarındaki Çerkesler 1967 Suriye-İsrail 

Savaşı'nda orayı terketmek zorunda kalarak Şam'ın alt 

mahallelerine göç etmişlerdir. Halen köylerden kaça- 
mayıp kalan her köyde beş-on aile mevcuttur. 

Dernek faaliyetlerine gelince; 1920 yıllarında Kunet- 
re'de Adige ileri gelenleri milli benliği koruma dil ve örf 
adeti muhafaza için çaba sarfetmişler, Çerkes yardım- 
laşma derneği kurmuşlar, 40'dan fazla, Çerkesce eğitim 
yapan ilkokul açmışlardır. 1928'de Batuko Harun sorum- 
luluğu altında Marc isminde latin alfabesi ile haftalık 
mecmua çıkarmışlar, fakat Suriye hükümetinin baskısı 

ile dergi kapanmış ve yazarlar hapsedilmiş, dernek ve 

okullar kapatılmıştır. Bu konuda faaliyet ve hizmetleri 
geçen Semguğu Emin, Hağur İsa, Blenav Harun, Kat 
Abdurrahman ve diğer birçoklarını saygı ile yadederiz. 

Bu arada Semguğu Emin'in bir şiirinden bir kaç satırı 
size okumak isterim. Bu şiirinde anavatan sevgisini dile 
getiren sözcükler çoktur. 

Çerkesistan ülkelerin en güzeli 
Medeniyette en üstünüdür. 
Dağları bembeyaz, insanları 
Güzelliği ile ünlüdür. 
Misafiri hoş karşılar 
Kötülüğü kamayla savar 
Saygınlıkla yaşardık. 
Sevgi ve mutluluk içindeydik 
Çerkesistan bizim ülkemizdir 
Güzel Annemiz olan vatan bizi unutma 
Ve bizi senden mahrum etme. 

Bugünkü duruma gelince; Şam'da merkezi bir yerde, 

Çerkes yardımlaşma derneği isminde bir dernekleri 
mevcut olup, anavatan ile yakın ilişki içindedir. Zengin 
bir Adığe kütüphanesi vardır. Adığe dili ile kurslar veril- 
mektedir. Folklor çalışmaları ve zaman zaman gösteriler 
tertip edilmektedir. Kafkas halk oyunları Türkiye'deki 
gibi kareografik olarak sunulmakta ise de müzik mahal- 
lidir. Oyun isimleri de Adığe dilindedir. Mesela Türki- 
ye'de, simd, şimga diye adlandırılan vuig oyunu bizim 
bildiğimiz vuig havası ile, lezginga oyun müziği, yine bi- 

zim bildiğimiz, Uzunyayla, Maraş, Hatay, Konya yörele- 
rinde bilinen ve Çeçen denilen lezginka müziğinden 
nüans farkı olan gerçek Çeçen havası ile icra edilmekte- 

dir. Türkiye'de folklor ile ilgilenenler ve hocalık yapanlar



  
  
  

                    Lİ 
alınmasınlar ama doğrusu da budur. Anadolu'da yaşa- 

yan ve oradaki Adığe mahalli müziği ile kulakları dolu 
olan bir kişi, simd, şimga leküri kelimesinden bir şey an- 

lamaz. 1985 senesinden bir hatıramı size nakletmeden 
geçemeyeceğim. O sene İstanbul Kafkas Kültür Derne- 
gi'nin ve Murat Taymaz'ın yetiştirdiği güzel bir ekip An- 
kara'da o yılın Aralık ayında Spor Sergi Sarayı'nda bir 
gösteri yapmış idi, Ankara'ya ben de özel olarak gitmiş 
idim. Ekip hocası olan Murat Taymaz'dan bir ricam ol- 
muş ve o da bunu kırmamıştı. O da şu idi. 4'lü, 6'li lezgin- 

kadan sonra 8'li veya 12'li lezginka oyununu, Uzunyayla 
Çeçeni ile icra ediniz, halk daha mutlu olacaktır, dedim. 

Uygulamayı öyle yaptı, Kafe oyunlarını da yine öyle 
yaptı. Salonda mevcut 5 bin kişiden 5 bini gerek ağız ve 
gerekse el ile oyunlara eşlik etti ve coşku ile alkış topladı. 

Ekip oyunlarındaki gerek isim ve gerekse müzik farkı 
şundan gelmektedir. 1930 yılından sonra Kafkas oyun- 
ları sahne oyunlarına, ekip haline dönüştürüldü. Ekip 
hocaları olan Elbruz Gaytaoğlu, Musa Ramazan, Haşim 

Sotay'ın Dağıstanlı ve lezgi olmaları nedeni ile onların 
Dağıstan'daki folklor okullarında kendi mahalli oyunları 
ile eğitilmiş olmalarındandır. Ben onları kınamıyorum. 
Kendi dili ve alışageldiğini öğrettiler. Aslını yitiren ha- 
ramzadedir derler. Ekip hocalarının bu hususu dikkate 
almalarını temenni ederim. Ekip oyunları ile yetişen 
gençlerimiz köylerde bir düğüne gittikleri zaman mahal- 
li oyunları oynayamadıklarını, ekip çalışmalarındaki mü- 
ziği çalabilen var ise, çaldırıp öyle oynayabildiklerini çok 
gördüm ki, bunu sizlerden de gören olduğunu zannede- 
rim. . 

Suriye'deki Çerkesler dernek kanalı ile her sene belli 
bir kontenjanla 15-20 öğrenci Kafkasya'ya veya SSCB'de 
herhangi bir üniversitede okumak üzere gönderilmekte 
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olup, grup halinde veya teker teker anavatanı ziyarete . 
gitmektedirler. Bu seyahatlerin anavatan sevgisini arttır- 
dığı kurulan dostluk ve yakınlıklar sonucu oraya göç 
etme fikrinin yaygınlaştığı farkedilmektedir. Türkiye'de 
olduğu gibi orda da asimilasyon konusu geçerlidir. 

1986 yılı Suriye seyahatimde, Amerika'ya göç eden- 
lerden gezmeye gelenlere rastlamıştım, büyük bir ne- 
damet duyduklarını ifade etmişlerdi. 

O Ürdün Çerkesleri ve Dernekleri 

Ürdün'deki Çerkeslerin bir kısmı 1868'de Türkiye 
üstünden Samsun-Uzunyayla-Adana-Suriye yolu ile, bir 
kısmı denizyolu ile 1878-1900 arası Balkanlardan diğer 
bir grup ise (Çeçenler) 1905 yıllarında göç etmişlerdir. 

Kafkasya kökenli olan bu üç grup içinde şu kolları mev- 
cuttur. Şapsığ, Kabartay, Bjeduğ, Abzah, Çeçen, Ahaza 

ve Dağıstanlı. Nüfus sayıları 30-35 bin civarındadır. Ür- 
dün'deki Çerkesler gerek Osmanlı, gerekse Ürdün Kral- 
lık döneminde daha ziyade askeri sahada görev üstlen- 
mişlerdir. Hali hazırda maddi durumları oldukça iyidir. 
Gençler yüksek tahsil yapmakta, devlet ve özel sektörde 
iyi mevkilerde bulunmaktadırlar. 

Dernek faaliyetleri; ilk Çerkes Derneği 1932 yılında 
kurulmuş olup, etkin olanlar Mısır'da Ezher Üniversi- 
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tesinde okuyup Ürdün'e dönen Çerkeslerdir. Dernek 

kurucu üyeleri şunlardır: 

  

Neğuç Osman Hasan 

Hurma Zekeriya 
. Hurma İlyas Bekir 
Hurma İbrahim Hüseyin 
Thabısım Muhammed Musa 
Karden Ziya 
Tığuj Yusuf 
Fuad Mustafa 
şefakuj Emin Muhammed 
Nako Mamila 
Negar Bilal Yusuf 
İsmail Musa Kaşif 
Havace Hüseyin Yusuf 
Dr. Şevket Müfti 
Jelako Şahangeri 

sıpa Hamid 
, Canbek İsmail 
Lambaz Hac İsmail 
Sako İsmail 
Alceko Huda Omar 
şeyh Ahmed 
Hac Davut 

. Mamkağ Davut 

Kuruluş amacı ile ilgili tüzük maddesi şöyledir: . 
Çerkesler arası kültürel sosyal ekonomik bağ kur- 

mak, mali durumları bozuk olanlara maddi ve manevi 

yardımda bulunmak, iş temin etmek, öğrencilere burs 

sağlamak, yurt içinde ve dışında yüksek tahsil yapmaları 
için maddi imkan sağlamak, spor klübü kurmak, folklor 
ve beden eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmak. 

Derneğin daha sonraları açılan şubeleri şunlardır: 

1959 da Suveylan şubesi (kendi malı binası vardır) 
1961 de Vasidir Şubesi (kendi malı binası vardır) 
1961 de Naur Şubesi (kendi malı binası vardır) 
1961 de Rıseyfa Şubesi (kendi malı binası vardır) 
1964 de Zarka Şubesi (kendi malı binası vardır) 
1984 de Ceraş Şubesi (kendi malı binası vardır) 
1984 de Amman Şubesi (kendi malı binası vardır) 
1970 de Amman'da kurulan Çerkes Kadınları Yar- 

dımlaşma Derneği 
Derneklerin etkinlik gösterdikleri bu binalar çalış- 

malara müsaittir. Bilhassa Amman ve Vadisir şubele- 
rinde her türlü konfor mevcuttur. Kreş, folklor salonu, 
konferans salonu, futbol ve voleybol sahaları, okuma sa- 
Jonu dinlenme salonu, misafir ağırlama salonu ve hatta 
otel görevi yapacak misafirhane yerleri, televizyon-mü- 

zik salonu, küçük çocuklar için çocuk bahçesi mevcuttur. 

Yukarıda isimleri sayılan bu kurumların 1932'den 
1989 yılına kadar yaptıkları başarılı etkinlikler şunlardır: 

© Çerkes müziği ve sözlü plak doldurmak, 

© Muhtelif tarihlerde Çerkeslikle ilgili piyes sahne- 
lemek, 

© Kafkasya'dan getirtilen video kasetleri çoğalt- 
mak, 

  

  

   



  

  

  

GÖRÜŞ-DÜŞÜN,                                                             
  

  

  

© Kafkasya'dan film getirtip oynatmak, 
© Çerkescedil kursları açmak, 
© Ürdün Radyosunda haftada bir saat Çerkesce 

yayın yaptırmak, 
© Aylık bir dergi yayınlamak, 
© 1954'de Çerkes gençlik klübünü açmak, futbol ve 

voleybol takımları kurmak, maçlarda başarılı oyunlar 
sergilemek, 

© Kafkas halk oyunları ekipleri yetiştirmek, yurt 
içinde ve dışında gösteriler tertip etmek. 

© Her yıl Kafkasya'ya okumak üzere talebe gön- 
dermek. 

1970 yılında kurulan Çerkes Kadınları Yardımlaşma 

Derneği, Kral Hüseyin'den büyük bir arsa hibe olarak 
almış ve modern bir eğitim kampüsü inşaa etmiştir. Bu 
eğitim kampüsünde, çocuk yuvası, ilk okul, orta okul ve 
lise yapan sınıflar mevcut olup, bu eğitim yuvası 1987 de 
ilk mezunlarını vermiştir. Okulda futbol, voleybol, masa 

tenisi ve her türlü spor için saha ve salonlar vardır. Mü- 
zik salonu, sergi salonu, park ve bahçeli olan bu kampüs 
bir büyük üniversite kampüsü niteliğindedir. Kabartay 
Balkar Cumhuriyeti'nden getirtilen öğretmenlerle hafta- 
da iki saat (her sınıfa) Çerkesce eğitim yapılmaktadır. 
Yine haftada her sınıfa 2 saat Çerkesce anlatımlı Kafkas 
oyunları öğretilmektedir. Öğretmenlerden biri Türkiye' 
den davet edilen Düzceli Cankat'tır, diğerleri Kafkas- 
ya'dan getirtilmiştir. 

O Türkiye'de Kurulan Siyasi Olmayan 
Kafkas Dernekleri (alfabetik olarak) 

Adana Kafkas Kültür Derneği: 1968 
Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği: 1961 
Adapazarı Kafkas Kültür Derneği: 1966 
Amasya, Suluova Kafkas Kültür Derneği: 1968 
Antalya Kafkas Kültür Derneği 
Balıkesir Kafkas Kültür Derneği: 1968 

Bursa Kafkas Kültür Derneği: 1918 
Çerkes Yardımlaşma Derneği: 1908 
Çerkes Kadınları Yardımlaşma Derneği: 1918 
Düzce Kafkas Kültür Derneği: 1964 ve 1987 
Erzurum Kafkas Kültür Derneği 
Eskişehir Kafkas Kültür Derneği: 1968 
İskenderun Kafkas Kültür Derneği 
İzmit (Kocaeli) Kafkas Kültür Derneği: 1964 
İzmir Kafkas Kültür Derneği: 1967 
İstanbul 

Dosteli Yardımlaşma Derneği: 1946 
Kuzey Kafkas Türk Kültür ve Yard. Der.: 1251 
Kafkas Kültür Derneği: 1952 
Cihadiye Köyü Kalkındırma Derneği: 1968 
Kafkas Abhazya Kültür Derneği: 1967 
Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı: 1978 
Gn. İsmail Berkuk Vakfı: 1980 
Kafkas Yapı Kooperatifi: 1968 
Kafkas Kulübü: 1970 
Alan Kültür ve Yard. Vakfı (Kuruluş Halindedir) 

Karamürsel Kafkas Kültür Derneği 

Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği: 1967 
Kayseri Kafkas Kültür Derneği 
Kütahya Kafkas Kültür Derneği 
Konya Kafkas Kültür Derneği: 1969 
Mersin Kafkas Kültür Derneği 
Reyhanlı Bayır Kulübü (Spor): 1950 
Samsun Kafkas Kültür Derneği: 1972 
Sivas Kafkas Kültür Derneği 
Turhal Kafkas Kültür Derneği 
Yalova Kafkas Kültür Derneği 

Sayın üyelerimiz ve değerli dinleyiciler, yukarıda say- 
dığım Türkiye içinde kurulan derneklerden etkin faali- 
yet gösteren, kurucu üye ve kuruluş amaçları hakkında 
bilgi edinebildğim dernekleri tarih sırasına göre arze- 
deceğim. 

O #Ose&#A Tavün (Yardımlaşma) Derneği 

23.7.1908 tarihinde İkinci Meşrutiyet'in ilanını taki- 
ben bir ay içinde, 1908 Ağustos ayında, İmam Şamil'in 

oğlu Gazi Mehmet Paşa'nın İstanbul, Laleli, Koska sem- 
tindeki konağında bir toplantı yapıldı. Çerkes Yardım- 
laşma Derneği isminde bir dernek kuruldu. Dernek 

- merkezi sonraki yıllarda ilk önce Fatih Sarıgüzel Cadde- 
sine, sonra Cağaloğlu Divanyolu Caddesi'ne taşındı. 

Derneğin kurucuları: 
Mareşal Merted Abdullah Paşa 
Mareşal Berzek Zeki Paşa 
Serxet Ahmet Cavit Paşa 
Loh Ahmet Hamdi Paşa 

General Pehu Nazmi Paşa 
General Şhaplı Osman Paşa 
Kurmay Bnb. Çunetoko İzzet 
Prof. Aziz Meker 
Gazeteci, romancı, tiyatro yazarı, üniversite öğretim 

üyeliği de yapmış ünlü yazar Ahmet Mithat Hağur efen- 

didir. 
Derneğin kuruluş toplantısında daha pek çok ünlü 

kişiler vardı. O günün hatırasına, konak bahçesinde yüze 
yakın thamatenin katıldığı bir fotoğraf çektirilmişti. Fo- 
toğrafla birlikte katılanların isimleri yazılmış, bir listede 

fotoğraftaki yerler numaralanarak 1, 2, 3 vs. hangi yüzün 

kime ait olduğu belirtilmişti. Bu fotoğrafın 120/40 cm. 
büyütülmüşü rahmetli Dr. Vasfi Güsar ve Bekir Kande- 
mir tarafından 1971 senesinde bu derneğe hediye edil- 
mişti. Bu tablo yıllardır dernektedir. Ancak fotoğrafla 
birlikte verilen liste kaybedildiği için hangi resmin kime 
ait olduğunu şimdi bilemiyoruz. Eğer o liste kaybedil- 
mese idi, bu toplantıya katılanların adlarını size söyleye- 
bilirdim. Kimbilir belki sizin sülalenizden olan kişiler de 

vardır. 

O Çerkes Teavun Derneği'nin kuruluş amacı 
ve organları hakkındaki bazı maddeler: 

Madde 1: "Ve teavenu alael birri vettakka" yani: 
Tanrıdan korkup dinin yasak ettiği şeylerden sakınınız,
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birbirinize iyilik ediniz ve yardımlaşınız, ulu ayeti uya- 
rınca: Merkezi İstanbul'da olmak ve uygun gördüğü yer- 
lerde şubeler açmak üzere Çerkes Yardımlaşma Birlik 
Derneği kurulmuştur. 

Madde 2: Derneğin amacı; 

Çerkesler arasında dine ve güzel ahlaka dair vazife- 
İeri, 

şartlı kaideleri ve medeni kuralları duyurmak ve 
öğretmek, 

Ticarete, sanayiye ve Zziraate ait konularda münase- 

betler kurup geliştirerek maddi ve manevi yararlar sağ- 
lamak, 

Çerkeslerin geçmişteki ve şimdiki halini, çevresini, 

genel tarih ve insanlık tarihini, dilini, eski örf ve adetleri- 

ni meydana çıkarmaktır. 
Madde 3: Milli Eğitim Bakanlığı'nın her köyde veya 

birbirine yakın iki üç köyden birinin merkezinde ilkokul 
açmak hususundaki çalışmaları sırasında, Çerkes köyle- 

rinin de bundan faydalanacağı açık ise de, uzak mesa- 
fede olan köylerdeki çocukların okula gidip gelmesinde- 
ki zorluklar gözönüne alınarak, Milli Eğitimin kuracağı 
bu okullar dışında kalacak köylerde, Milli Eğitim prog- 
ramlarına uygun olarak ilkokul açmak, derneğin bütçesi 
ve mali imkanlar müsait oldukça, münasip görülen yer- 
lerde ardarda birer ortaokul açılacaktır. 

Madde 4: Derneğin fikir organı olmak üzere genel 
merkezde bir gazete yayınlanacak ve bir kütüphane ku- 
rulacaktır. 

Madde 5: Dernek başarılı olarak maksadına var- 
mak için; 

1. Dernek toplanır, danışmalar yapar, görüşür ve bir 
karara varır. 

2 Kitap, gazete, makale, broşür yayınlar. 

3. Lüzum gördüğünde, genel dersler vermek husu- 

sunda, seçilen bir heyet gönderir. 
4. İlmi meseleler konusunda toplanır ve görüşmeler 

yapar, geneli kurulu toplar, tüzük değişikliği için kongre 
yapar. Dernek faaliyetlerini yürütmek için; dernek mer- 
kezinde 1. Genel denetim kurulu, 2. Genel merkez kuru- 

lu, 3. Genel meclis kurulu, şubelerde; 1. Şube yönetim 

kurulu, 2. Şube genel kurulu, kurulacaktır. 
Madde 6: Genel denetim kurulu şimdilik, derneğin 

kurucuları arasından asil ve saygın kişilerden oluşacak, 
ilerde boşalan üyelerin seçimine gelindiğinde, bilgi ve 
tecrübesinden yararlanılabilecek, geçmişi ve muhiti te- 

miz, genel ve özel yaşantısında saygın, sevilen aydın 

adaylardan genel denetim kurulundan iki kişinin istek 
ve kanalı olmak şartı ile gizli oy seçimi yapılarak üçte iki 
oy çoğunluğu alanlar arasından seçilir. 

Madde 7: Genel Denetim Kurulu, derneğin faaliyet- 
leri ve çağdaş maksatlarını fikirden işleme dökmek için, 
çare aramak, bulmak, önlem almak konusunda ayda en 

az bir kere toplanır. Her toplantıda gizli oyla bir başkan 
ve bir sekreter seçer. 

Madde 8: Genel Yönetim Kurulu, asil ve saygın ki- 
şilerden oluşturulan, merkez kurulunca seçilip vekil edi- 
len 10 kişilik bir kurul olup, genel denetim kurulu tara- 
fından teklif edilen ve 60 namzetten gizli oyla en çok oy 

alanlardan meydana gelen 1 yıllık bir kuruldur. 

O devirde Çarlık Rusya'sı anavatandaki çerkezlere 
pek sahip çıkmadığı için, Çerkes Teavün Cemiyeti, şim- 
diki Adığe Otonom Özerk bölgesinde 5 tane 6 yıl eğitim 
süreli ilkokul, daha sonra şimdiki Kabartay-Balkar Cum- 
huriyeti Merkezi Nalçik'te 1 lise ve 1 öğretmen okulu 

açmış, eğitim ve öğretim masraflarını dernek karşıla- 
mıştır. Öğretmenlerin bir kısmı Türkiye'den gönderil- 
miştir. Mesela; 

Düzce'in Çalıcuma köylü İbrahim Hızal Maykop böl- 
gesinde Penexes köyünde, öğretmenlik yaptı. 

İstanbul'dan, Leseruk Harun, Yulapş, Tuğtemkoy, 
Gubekoy, Bıjkohable, Biberdkuaj köylerinde müdürlük 
yaptı. 

Dernek sekreteri Tsağo Nuri, Düzce'den Neğuç Yu- 
,suf Suat, oraya Çerkes çocuklarının eğitimi ve öğretimi 

için gitmiş ve büyük emekleri geçmiştir. 
Bu eğitim yuvalarında fedakarca hizmet eden der- 

nek mensuplarını Kafkasya'da yılmadan usanmadan 
Adığe ulusal birlik ve eğitimi için hizmet eden yukarıda 
isimleri zikredilenlerle birlikte orada olup, bu az da olsa 
irfan yuvalarında emekleri geçen Merkez Ömer Efendi, 

Beslen Şarmat Duderuk Kulay'ı hürmetle anarız. 
Dernek bir yayın organına ihtiyaç duymuş ve 2 Nisan 

1911'de Türkçe kılavuz, rehber, yol gösterici anlamına 

gelen Guaze isimli haftalık ve 8 sayfalık bir gazeteyi 
çıkarmaya başlamıştır. 

Gazetenin Sahibi: Hukuk mezunu Neğuç Yusuf Suat 
Sorumlu Müdürü: Xit Tevfik idi. 
Gazete, Ürdün, Suriye, Mısır ve Filistin'e gönderili- 

yordu. Yayın amacı, Adiğe milli şuurunu ve anavatan 
sevgisini sıcak ve üstün tutmak, benliği yitirmemek ve 
anavatana dönüp orda kendi devletini kurmak idi. Der- 
ginin kuvvetli bir yazı kurulu vardı. Mesela: Tunuslu 
Hayrettin Paşa'nın oğlu Hayrettin Tleş, Hayriye Melek 
Hunç, Lutfullah Şav, Ömer Hilmi Sey, Ahmet Mithat 
Hağur. Gazetenin 7 sahifesi Çerkeslere 1 sahifesi aktüa- 
liteye ayrılmıştı. 

Birinci Dünya Savaşında yazarlarının cephelere git- 
mesi ile 1914 yılında dergi yayına son verdi. 

O Çerkes Kadınları Yardımlaşma Derneği 

İstanbul'daki Çerkes hanımları, ünlü Çerkes tarihçisi 
Met Çunetıko İzzet Paşa önderliğinde, bilhassa eğitimi 
hedef alan, Çerkes çocuklarının benliğini yitirmeden 
hayatta iyi bir insan iyi bir Çerkes olarak yetişmelerini 
sağlamak amacı ile Eylül 1918 de Çerkes Kadınları Yar- 
dımlaşma Derneği isminde bir dernek kurdular. Kuru- 
cular şunlardır: 

Hayriye Melek Hunç hanım 
Reşit Paşa'nın kızı Emine Reşit Zalik hanım, 
General Nazmi Paşa'nın kızı Seza Pehu, Seza Üçer, 

halen sağ. 

Mazhar Müfit Paşa'nın eşi Makbule Berzek hanım 
Mısırlı İshak Paşanın eşi Faika Hanım. 
Görev taksimatı da şöyledir: 
Melek Hunç: Başkan,    



    

GÖRÜŞ -DÜŞÜN, 

Emine Reşit Zalik: Genel Sekreter 

Seza Pehu: Muhasip-Veznedar 

Makbule Berzek: Üye 
Faika Hanım: Üye. 
Dernek yöneticileri, toplamış oldukları para, eşya. 

yardımları ile Beşiktaş'ta Akaretler'de Vakıflara ait bir 

binayı kiralayarak, 6 sınıflı ve Çerkes Örnek Özel İlk oku- 

lu isimli bir ilkokul açtı. Bu bina Akaretler'den Maçka'ya 

doğru çıkarken sağda olan büyük bir binadır. Bina cum- 

huriyetten sonra bir aralık halkevi, sonra Beşiktaş Spor 

Klübünün sonra Yüksek Öğretim Kurulu'nun İstanbul 
İrtibat bürosu olarak kullanılan binadır. 

Bu ilkokula daha sonra 4-6 yaş grubu çocuklar için 
ana okulu ilavesi de yapılmıştır. Okulda kız ve erkek kar- 

ma eğitim görürdü. Kullanılan alfabe ve eğitim latin 

harfleri ile idi. Bu eğitim sistemi Osmanlı ve İslam dün- 
yasında ve de Türkiye Cumhuriyeti'nden önce ilk olarak 
Çerkesler tarafından uygulanmıştır. Bu bir tek olay bile 
Kafkas ve Çerkes medeniyetinin daima ileriye dönük 
oluşunun bir göstergesidir. 

Eğitim Çerkesce yapılmakta idi. Yabancı dil olarak o 
devirlerde revaçta olan Fransızca okutuluyordu. Öğ- 
retmenlerin hepsi Çerkes idi ve ücretsiz olarak ders ve- 
riyorlardı. Eğitim programına baktığımızda şunları görü- 
yoruz. 

Adiğe dili ve grameri, 

Adığe tarihi, 
Adığe müziği (genel müzik, solfej ve enstruman kul- 

lanımı öğretimi) 
Coğrafya (Genel ve Kafkasya coğrafyası) 

. Genel tarih, 
Resim-Beden eğitimi, el işleri. 
Osmanlıca, yani Türkçe öğretme. 
Okul müdürü Seza Pehu, ayni zamanda, Türkçe öğ- 

retmeni, Başöğretmen: Lami Cankat, ayni zamanda 

Coğrafya dersi öğretmeni, Zekiye Venje: Türkçe dersi, 
Adiğe Edebiyatı Hilmi Sey, Resim dersi: İst. Güzel Sanat- 
lar Akademisi kurucusu Namık İsmail Zeyf, Çerkesce 
Telafuz: Avukat Şemi Time, Elişi, dikiş-nakış: Anzavur'un 
kızı Saime Beşuk, Beden eğitimi: Emekli Bnb. Nexuş 
Sait, Müzik: Profesör Hege. 

Görüldüğü gibi, Çerkes olmayan bir tek öğretmen 
var, oda müzik profesörü. Bu saygın kişi çocuklara hem 
genel müzik dersi, hem enstrüman kullanmayı, hem de 
Anadolu'dan getirtilen pşinavolardan Çerkes müziğini 
topluyor, armonize ederek notaya alıyor ve çocuklara 
çok sesli müziği öğretiyor ve çaldırıyordu. 

Okulda 150-180 arası öğrenci vardı. Sınıfların öğrenci 
sayısı 25-30 dan yukarı tutulmuyordu. Düzenleme o şe- 
kilde yapılıyordu. Bunun nedenini aranızda öğretmenlik 
yapanlar iyi bilir. Çocukların okul elbisesi Çerkes kıyafeti 
ve şapkaları Çerkes kalpağı idi. Okulun bir tiyatro salonu 
bir kütüphanesi vardı. Bu tiyatro salonunda birçok piyes 
sahneye konmuş ve bir aralık da Seza Pehu hanımın 
Kafkas'a Doğru adlı bir eseri de oynanmıştı. 

Derneğin, Çerkesce annemiz anlamına gelen Di- 
yane isimli bir de dergisi vardı. Diyane Yunan ve Nart 
Efsanelerinde İffet ve Namus Tanrıçasıdır. Dergi 12 sa- 
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hifelik olup 15 günde bir çıkarılırdı. 12 sahifenin 8 say- 
fası Türkçe (arap harfleri ile), 4 sahifesi de latin harfleri 
ile Çerkesce idi. Derginin 1. sahifesi başlıkta (antette): 
Orta yerde Diyane: büyük harflerle yazılıdır. 

Sol tarafta: 
'Ixeni şha: Hunç Xeyriye Melek 
Lehaner: 1386-1920 Çemaz 

Getxape 
Bereskejiy 

Türkçesi: 

Başyazar: Hayriye Melek Hunç 
Tarih: 1386-1920 
ilkbahar 
Çarşamba 

Sağ tarafta 
Ziyer: Pexu Seza 
Vaser Gurişe 15 
Yilesiım 360 
Maze 6 m 180 
Maze 3 m 150 

Türkçesi 

Sahibi: Pexu Seza 
Fiyatı: 15 kuruş 
Yıllık 360 
6 aylık 180 
3 aylık 150 

Ortada Diyane kelimesinin altında şunlar yazılıdır: 
Çerkes bzılfığe zeepee seuçem yi gupşıse deet 
Türkçesi: Çerkes kadınları yardımlaşma derneğinin 

düşüncelerini yükselt. 

Biraz aşağıda şunlar yazılıdır: 
Mefe pşıkutfı kesi ze kıdeçev ş'eniğere, esaçere, 

psevuçere xabzere şiguşaev zı txıl thap. 
Türkçesi: Her onbeş günde bir çıkan ilmi eğitici, sos- 

yal örf ve adetten bahseden bir dergi. 

Sağ tarafta: Lejaper, Beşiktaşım, Akaretım, axet Çer- 
kez bzılfığe zçeepıe zeüçer arı: 

Derginin yeri merkezi: Beşiktaş Akaretlerde Çerkes 
Kadınları Yardımlaşma Derneğinin olduğu yerdir. 

Dergi yazı kadrosu: Met Çunetıko İzzet, Cankat Les- 
tanbiy, İlenav Batuk ve daha birçok aydınlar. 

23 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması mü- 
zakerelerinde "Çerkesler bizim kardeşlerimizdir, onları, 
hristiyan, ortodoks olan milletlerle bir tutamayız, onlar 
bizdendir, azınlık değildir" denmiş, ancak anlaşmadan 

1.5 ay sonra bu güzel oklu ve dernek 5 Eylül 1923 tari- 
hinde kapatılmış, eşyalarına el konmuş ve bütün kitap- 
lar imha edilmiş, yöneticiler 2-3 ay göz hapsinde tutul- 

muş sonra bırakılmıştır. Kütüphanenin zenginliğini rah- 
metli Vasfi Güsar'dan çok dinledim. Çerkes Yardım- 
laşma ve Çerkes Kadınları Yardımlaşma Dernekleri çok 

etkin faaliyetler göstermişlerdir.
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1924 yılından, Türkiye'nin çok partili siyasi hayata 
geçiş tarihi olan 1946 yılına kadar, Türkiye'de Kafkas- 
larla ilgili hiç bir dernek ve kuruluş görülmemektedir. 

Tam 22-23 sene Kafkasya kökenli olanlar bir korku ve 
sindirme politikası içinde yaşamışlardır. Balıkesir yöre- 

sinden 14 köy Doğu Anadolu'ya göçe zorlanmış, askeri 
okullardaki Çerkes kökenli gençler okullarından atılmış, 

1934 senesinde çıkarılan soyadı kanunu ile türkçe an- 
lamı olan soyisimler alınması zorunlu kılınmıştır. 

Demokrasiye geçiş yılı olan 1946'da Dosteli Yar- 
dımlaşma Derneği isminde bir derneğin kurulduğunu 
görüyoruz. Kurucu üyeler şunlardır: 

Dr. İsmail Ziya Bersis, Aziz Meker, Şeref Terim, Edip 
Cankat, Mehmet Ketey. 

Derneğin Kuruluş Amacı: 
Kafkas kültür ve tarihi, folklorunu işlemek, üyeler 

arasında sosyal yardımlaşma yapmak, dar gelirli öğren- 
cilere maddi yardımda bulunmak, üyeler arasında ta- 
nışmayı sağlamak amacı ile, çay, balo, gezi tertip etmek. 

Derneğin merkezi Cağaloğlu Divanyolu'nda bir han 
odası idi. Dernek başkanlığına Şerif Terim getirildi. Der- 
neğin yönetim kurulu toplantıları çoğunlukla, Şeref Te- 
rim'in çalışmakta olduğu Devlet Deniz Yolları Sirkeci'de 
Deniz Yollarına ait dairede, öğle paydoslarında yapılırdı. 
Bir kaç çay tertip edilmiş, yaz aylarında kır gezileri ya- 
pılmıştır. 

G3 Kuzey Kafkas Türk Kültür ve Yardım 
Derneği 

1951 yılında kurucularının çoğu 1920 Kafkas göçmen 
ve mültecisi olan Avar, Lezgi ve Azeriler tarafından "Ku- 
zey Kafkas Türk Kültür ve Yardım Derneği" isminde bir 
dernek kurmuşlardır. 

Kurucu üye isimleri; Vassan Giray Jabağı, Ömer 
Haydaroğlu, Mehmet Ketey, Aytek Namitok, Sait Şamil, 

Bek Sultan Batırhan, Mustafa Dağlı, Şerafeddin Erel, 

Gazihan Bessolt, Mehmet Giray Surç, Ali Malik Naha- 

baş, Abdurrahman. Avar, Mehmet Avar, Ahmet Ava- 
roğlu, Davut Nahabaş, Musa Özdağ, Pşımaho Kozok. 

Derneğin amacı; Kuzey Kafkas tarih, kültür, folkloru- 
nu tanıtmak, bu yönde çalışmalar yapmak, tanışma çayı 
yapmak, gece balo düzenlemek, kitap-gazete yayınla- 
mak, üyeler arasında maddi manevi yardımlaşma yap- 
mak. 

Bu dernek 16.1.1960 tarih ve 4/12617 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Türk Göçmen ve Mülteci Dernekleri 
Federasyonu'na dahil edilmiştir. 1973'te yapılan bir 
kongrede derneğin ismi "Kuzey Kafkaslılar Kültür ve 
Yardım Derneği" olarak değiştirilmiştir. 

Dernek 1 Haziran 1970'den itibaren "Kuzey Kafkasya 
Dergisi" isminde iki ayda bir yayınlanan bir dergiyi çı- 
karmaya başlamıştır. Dergi daha ziyade, Lezgi, Avar ve 
Dağıstan'la ilgili konulara yer vermiş olup, 1976'dan iti- 

  

baren Türk-İslam sentezi ve katı bir antisovyetik tutum 
içine girmiştir. 1980-1985 arası yayına ara vermiş olan bu 
dergi son sayılarında yayın politikasında Türk-İslam sen- 

“tezi tutumunu değiştirmiş ise de son iki senedir yayın 
hayatını muntazam olarak sürdürememektedir. 

Dernek faaliyetlerinde bir duraksama hasıl olmuş, 
mensupları daha ziyade içiçe oldukları Şamil Eğitim 
Vakfı bünyesinde etkinlik göstermektedirler. 

Kafkas Abhazya Kültür Derneği 

Kuruluş tarihi: 1967 

Kurucu Üyeler! Sabri Ander, Nurettin Zafer, Ergun 

Tapşın, Cevdet Tok, Yaman Akdoğan, Savaş Akyurt, Ru- 

hi Yurdakul. i 
-Kuruluş Amacı: Üyelerin kültür düzeyini yükseltmek, 

topluma yararlı insanlar haline getirmek, bilimsel, sa- 
natsal, kültürel çalışmalar yapmak, folklor çalışmaları ve 
gösterileri yapmak, sergi, çay, balo tertip etmek, üyeler 
arasında yakınlaşma ve tanışmayı sağlamak, konferans, 
seminer, sempozyum, açık otrumlar düzenlemektir. 

Bu dernek 1970 senesinde Beyoğlu Kuledibi'nde bir 
apartman katı satın aldı. Yeri sapa ve yüksek kaldırım 
yokuşu olması nedeni ile bu mülk satılarak elde edilen 
para ile İç Erenköy'de bir arsa satın aldı. 1986 senesinde 
yüksek değer kazanan bu arsayı satarak (85 milyon) 1987 
senesinde Üsküdar Selimiye semtinde 500 kişinin rahat 
sığacağı geniş salonlu bir düğün salonunu satın aldı. 
Böylece arsaya bağlamış olduğu parayı akıllıca bir işle 
değerlendirmiş oldu. 

Dernek 23 senelik bir maziye sahip olmasına rağ- . 
men, göze görünür bir etkinlik gösterememiştir. 1989 

senesinde bir canlılık hareketi görülmekte bundan da 
memnunluk duymaktayız. Bilhassa Kafkasya'dan gelen 
Abhaz kardeşlerimizle iyi bir diyalog içine girmişlerdir. 
Gerek grup olsun, gerekse tek tek gelen misafirlerle can- 
dan ilgi göstermektedirler. Kültür alış-verişi hususunda- 
ki girişimleri çok geçmeden meyvesini verecektir. 

Ayrıca bu dernek üye ve yöneticileri Kafkas Kültür 
Derneği ile kardeşane bağ içinde olup ayrı baş çekme- 
mekte olmaları sevindiricidir. Yeni merkezleri olan lo- 
kallerini en kısa zamanda restore edip döşeyerek Kafkas 
toplumunun her türlü gece, çay, balo, düğün ve folklor 
çalışmalarına açmalarını ümit etmekte ve de beklemek- 
teyiz. 

O Cihadiye Köyü Kalkındırma Derneği 

Kuruluş Yılı: 1968 

Kurucu Üyeler: Rasim Direkli, Faruk Durmuş, Servet 
Şengün, Yusuf Giray, Süleyman Günalp (Hafız Yaşar) 

Kuruluş Amacı: Çanakkale'ye bağlı Biga kazası Ciha- 
diye köyünden gelip İstanbul'a yerleşen hemşerilerimiz 
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tarafından köylerini güzelleştirmek, geliştirmek, köylüyü 
kalkındırmak olup merkezi Eyüp'te olmak üzere kurduk- 
ları bir dernektir. Kendi çevresindeki ve köylüleri ile ilgili 
sosyal hizmetler yapmışlardır. 

O Kafkas Yapı Kooperatifi 

İstanbul'dâki Kafkaslıların hiç olmazsa bir kısmının 
bir arada oturmaları gayeleri ile bir Kafkas Sitesi oluş- 
turmak için 1968'de kurulmuştur. Kurucuları: Asım Bo- 
ran, Mehmet Güneş, Kahraman Ertürk, Ziyaeddin Tan, 

Gazi Güngör, Remzi Canpolat, Nazım Duman'dır. Son- 

radan katılmalar oldu ise de sonuç alınamamış ve bu 
güzel teşebbüs 1975'te feshedilmiştir. i 

O Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı 

Kuruluş Tarihi: 30 Mart 1978 
Kurucu Üyeler: 
M. Sait Şamil, Hikmet Arslanoğlu, M. Mehdi Sungur, 

Cevdet Aydın, Hüseyin Horolu, Mehmet Gölhan, Abdül- 

vahit Batu, M. Rasih Savaş, 5. Sabri Polatkan, Halit Tul- 

tay, Ali Tayyar Şekili, Kaşif Kansu, Nur Mehmet Hazer, 
M. İzzet Kandemir, Raşit Öztürk, Musa Ramazan, Mah- 
mut Yenice, Nurettin Ersöz, Abdullah Taşkın, Tamara 

Cankat, Hayri Cankat, Ragıp Saraç, Hafızettin Özkan. 

Kuruluş Gayesi: 
Her yaştaki gençlerle yetişkinlerin fikren ve bedenen 

gelişmelerini sağlamak özellikle orta öğretim yapacak 
gençlerin fikren gelişmelerine yardımcı olmak ve teçrü- 

belerini arttırmaktır. 
Vakıf nitelikli insan oluşumunu hedeflemekte bir ze- 

min hazırlamak istemektedir. On yıl önce Sultanah- 
met'te bir hanın küçük bir odasından hizmet yürütürken 

1982'de Kadıköy Bahariye Caddesi üzerinde bugün de- 
geri 500 milyonun üstünde bir kat satın almış ve etkinlik- 
lerini bu merkezden yürütmektedir. Öğrencilere burs 
vermektedir. Aile toplantıları, tanışma çayları, dostluk 
geceleri, kermes ve balo ve.piknik tertip etmektedir. 
Özellikle belirtmekte fayda vardır ki, o da Kafkas Halk 
Dansları konusunda vakıf ciddi ve devamlı çalışmalar 

yapmaktadır. Bugün gerek kıyafet ve gerckse oyun tak- 
tiği bakımından Avrupa sahnelerinde bile takdir kaza- 
nacak bir folklor ekipleri mevcuttur. Ayrılan ekip ele- 
manının yerine yenisi yetiştirilmekte ve ekip daima gös- 
teriye hazır bir formda tutulmaktadır. İstanbul dışında 
da gösteriler düzenlenmektedir. 

O General İsmail Berkok Vakfı 

31.1.1980 tarihinde, kurucu üyeleri aşağıda yazılı 
kişilerden oluşan bir vakıf kurulmuştur. Bu üyeler: 

Av. Naci Karaca, Av. Rahmi Tuna, Av. Kazım Öz- 

tekin, Av. Yaşar Bağ, Gazi Alankuş, Yasin Çelikkıran, 

Beycan Şen, Remzi Yıldırım, Muammer Tuncel, M. Ne- 

dim Özel, Turhan Doğan, Cevdet Yıldız, Aziz Kaynak, 

Fark Jular, Naim Sarıgül, Orhan Alpaslan, Cihan Cande- 
mir, Mahmut Öztanır, Mehmet Mustafaoğlu, Hatice 

Türkoğlu, Süleyman Şamil Güler, Ramazan Şenol, Ke- 

mal Tura, Fehmi Acı, Halük Yediç. 

Vakfın kuruluş amacı 1. maddede gösterilmektedir. 
Özet olarak; maddi imkanlardan yoksun kabiliyetli 
gençlerin eğitim ve öğretimini sağlamak, yurt ve benzeri 
kuruluşlar açmak, Kafkasya, Türkiye ve genel kültür ile 
ilgili eserlerin yayınını sağlamak, kitaplıklar kurmak, 
kültürel toplantılar düzenlemek, folklor araştırmaları ve 
uygulamalarını yapmak, gençlerin boş zamanlarını 
olumlu yönde değerlendirmek, özendirici bilim sanat 
ödülleri vermek, vakfın amacına uygun etkinlikler gös- 

“ teren derneklere yardım yapmaktır. 
Ne yazık ki bu vakfın ömrü 6 sene olmuş; vakfın ku- 

ruluş gayesi yönünde bir çaba ve faaliyet göstermediği, 
kanun icabı, verilmesi gereken yıllık bütçe-bilanço, gelir- 
gider tablosu ve faaliyet raporlarının verilmediği, hizmet 
sunması için mehil verildiği halde bir gelişme gösterme- 
diği gerekçesi ile, Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesi 
1986/24-1986/372 sayı ile 9.4.1986 sayılı kararı ile feshe- 
dilmiştir. Mevcut 50.000 lirası da Türk Eğitim Vakfı'na 
verilmiştir. 

Kuzey Kafkas Kültür Derneği (Ankara) 

Kuruluş tarihi: 1961 

Kurucu üyeler: İzzet Aydemir, Hasan Dinç, İhsan 
Sabri Pulus, Necati İtez, Hayrettin Şen, Cemal Özpolat, 

“Orhan Ünal, Necati Kaya Erdem. 
Kuruluş Amacı madde 2 de gösterilmiştir: “Gelenek- 

sel kültür değerlerimizi derleyip, uygar dünya kültürü ile 
uyumlu biçimde geliştirmek, üyelerin kültür düzeyini 
yükseltmek, onları geleneksel kültür değerlerine saygılı, 
ülke ve dünya gerçeklerini bilen aydın yurttaşlar olarak 
topluma daha yararlı insanlar haline getirmek." 

Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği, Türkiye'de 
mevcut Kafkas Kültür Dernekleri içinde en rasyonal 
çalışan, faaliyetlerini arka arkaya sergileyen bir Kafkas 
kültür derneğidir. Kuruluşundan 1989 yılına kadar yap- 
mış olduğu faaliyetler sırası ile şöyledir: 

1961-1967 arası dernek geceler, çaylar, geziler ve ben- 
zeri faaliyetler yapmıştır. 1968 yılında Emek Mahallesi 
Şen Yuva Evleri Mecnun Sokak No: 130'da rahmetli Dr. 
Zekiye Kazuk başkanlığı devresinde müstakil 3 katlı bir 
bina satın alınmıştır. Binanın üst katı her yıl 30 öğren- 
cinin yurt olarak kullanmasına tahsis edilmiştir. 2. kat 
sosyal faaliyetler için, zemin kat folklor çalışmaları için 

kullanılmıştır. 1969-1970 devresinde folklor hocası Asetin 
Elbruz Gaytanoğlu öğretim ve denetiminde disiplinli 
folklor çalışmaları yapılmış ve çok kuvvetli ve başarılı bir 
ekip kadrosu oluşturulmuştur. Bu ekip Ankara dışında, 

İstanbul, Bursa, İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Samsun, 
Kayseri, K. Maraş, Adana ve İzmir illerinde coşku ile al- 

kışlanan gösteriler sergilemiştir. Ayrıca yurt dışında, Su- 
riye ve Ürdün'e de çağrılı olarak gitmiştir. Oralarda da



    

  

  
  

                                                                                    
GÖRÜŞ-DÜŞÜN, .       

  

    
  

                                                                      Tr                                                                     

  

takdir toplamıştır. 
1970-1973 yıllarında üye çocuklarına yabancı dil ve 

matematik kursları verilmiştir. Üyelerin sağlık durum- 
ları ile ilgilenmiş, dar gelirlilerin ilaç ve tedavi masraf- 
ları karşılanmıştır. Dernekler arası koordineli çalışmalar 
yapılmıştır. Kafkasya'yı konu alan, poster, takvim, rozet, 
kolye, hatıra eşyaları hazırlamış ve sergiler açmıştır. Seri 

konferanslar, seminerler, açık oturumlar tertip etmiş, 
müzik kursları açmış, bant ve kasetler doldurarak üye- 
lere sunmuştur. Kafkas müzik ve sözlü konserler vermiş- 

tir. Tiyatro üzerinde çalışmalar yapmış ve sahnelemiştir. 

İstanbul Yolculuğu başarılı bir şekilde oynanmıştır. 

Muntazam aylık tanışma çayları, haluj, kalmukçay, psı- 
hal ve maksime günleri hazırlamıştır. Dört Kafkas Hika- 
yesi, Kuzey Kafkasyalı Ressamlar, Besteciler, Hattatlar, 

Çerkes Motifleri, Kuzey Kafkasya Derneği Üzerine Dü- 
şünceler, ünlü Adığe yazar Çeraşe Tembot'un aslı Çer- 
kezce olan Tek Atlı romanı Türkçeye çevrilmiş ve yayın- 
lanmıştır. 1988 yılında küçük çocuklardan oluşan bir 
minikler ekibi yetiştirilmiş, bu küçüklerin oynadıları 
temsil ve folklor oyunları büyük ilgi görmüştür. Dernek 
1987 yılından itibaren aylık olarak "Kafdağı" isminde bir 
dergi yayınlamaya başlamıştır. Dernek büyük bir atılım 
ve cesaretle eski binayı yıkmış ve yeniden binayı mo- 
dern ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde inşaatına baş- 

lamıştır. 1986 yılında derneğin kuruluşunun 25. yılı kut- 
lanmış, kurucu ve eski üyelere hizmetlerinden dolayı 
plaketler verilmiştir. 

1989 yılı ekim ayında yapılmak üzere hicretin 125. 
yılında bir hafta sürecek 125. Yılı Anma ve Değerlen- 
dirme konusunda bir program hazırlayarak gerekli ön 
çalışmaları hızlandırmıştır. Bu anma günleri için yurt 

dışındaki derneklere bilgi verilmiş ve Kafkasya'dan ta- 
nınmış meşhur yazar ve araştırmacılar davet edilmiştir. 

Bu programda seri konferanslar, sergiler, film ve folklor 
gösterileri, tanışma yemek ve toplantıları yapılacaktır. 

0 Kafkas Kültür Derneği 

1952 yılında Cağaloğlu'nda o zaman Halkevi binası 
olan yerde yapılan bir kongrede Dosteli Yardımlaşma 
Derneği ismi değiştirilerek yeniden bir dernek kurul- 
muştur. Yeni bir tüzük hazırlanmıştır. 

Kurucu Üyeler şunlardır: 
Dr. İsmail Ziya Bersis, Hukuk asistanı ve Av. Hayri 

Domaniç, Fen memuru Mehmet Ketey, Dr. Vasfi Güsar, 

Memur Şeref Terim, Tüccar Şecaeddin Nabuk ve Tüc- 
car Muharrem Bilgiç'tir. . 

Derneğin Kuruluş Amacı: Tüzüğün 3. maddesinde 
gösterilmektedir: "Derneğin mevzuu ve gayesi; Kafkas 
tarih, kültür ve ananelerini derleyip yaymak, yaşatmak, 
kültürel toplantılar yapmak. Dernek hiç bir surette siya- 
setle iştigal etmez, bölgecilik ve ırkçılık gayesi gütmez." 

Şunu da belirtmek isterim ki, kimse alınmasın: O za- 

man hazırlanmış olan dernek tüzüğü, şimdiki dernek 
tüzüğünden daha tertipli, dernek organlarının çalışma 
düzeni daha açık ve seçiktir. 

Kongre öncesinde 1951 de kurulan Kuzey Kafkasya 
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Türk Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticileri ile gö- 
rüşülerek, iki derneğin bir çatı altında toplanmasını iste- 
miş, çaba göstermiş ise de karşı taraf yanaşmamış ve ka- 
bul etmemiştir. 

Dernek sırası ile merkezini şuralara nakletmiştir: 
1953-1954 Mercan yokuşunda Gaziantep işhanının 

bodrum katı, 

1954-1955 Beyoğlu, Lüksemburg apartmanı 2. kat, 
1955-1960 Laleli Ordu Cad. Canok Pasajı. 
1961-1962 Beyazıt'ta Terzi İbrahim Layık'ın terzihane- 

si. 
1962-1963 Beşiktaş'ta bir hanın zemin katı. 

1963-1965 Cağaloğlu, Divanyolu Ersoy Pasajı Av. Naci 
Karaca yazıhanesi. 

* 1965-1966 Dernek Başkanı Yaşar Bir zamanında satın 
alınan Beyoğlu Elhamra Tiyatrosu 5. katındaki daire. 

Satış akti yapmış olan bu dairenin sahibi, apartman- 
da bulunan diğer kat sahibi ve büro sahiplerinin, folklor 
çalışmalarımızdaki gürültüden dolayı şikayetçi olmaları 
nedeni ile daireyi satmaktan vazgeçmiş, verdiğimiz 50 
bin lirayı geri vermiş, oturduğumuz iki sene için de para 
almamıştır. 

1969 dan bu yana Üsküdar Bağlarbaşı, Nuhkuyusu 
Cad. 192/2'dedir. 

Şimdi merkez olarak kullanılan bu kat 175 metrekare 
olup, 90 bin peşin 70 bin 3 ay vade ile dernek başkanı 

Sait Şurdum, 2. Başkan Prof. Hayri Domaniç, Asım Bo- 
ran, Sadettin Sami Aycan imzası ile satın alınmıştır. Bi- 
nanın alınmasında maddi ve manevi büyük katkıları 
olan, başta Sait Şurdum, Hayri Domaniç olmak üzere 
diğer yöneticilere, az veya çok demeden nakdi ve eşya 
yardımında bulunan bütün hemşerilerimize şükran- 
larımızı sunmayı bir borç biliriz. 

1966 yılında Türkiye'deki bütün Kafkas Derneklerin 
bir merkez kontrolünde bir federasyon şeklinde yö- 
netmek fikri doğmuş yapılan bir kongrede derneğin ismi 
Türkiye Kafkas ve Yardımlaşma Derneği şekline dönüş- 
türülmüştür. 1968 yılında Türkiye'de o zamanki mevcut 
bütün Kafkas isimli (X uzey Kafkas Türk Kültür ve Yar- 
dım Derneği hariç) Ankara'da bir toplantı yapılmıştır. 
İstanbul'dan temsilci olarak Ömer Büyüka, Dr. Vasfi 

Güsar, Yasin Çelikkıran, Fahri Huvaj gönderilmiştir. Ba- 
kanlıklar katında yapılan girişimlerde kamu yararına 
dernek olmadıkça federasyon olamayacağı mevzuatın 
buna müsaade etmediği bildirilmiş olduğundan bir yıl 
sonrasi kongrede derneğin ismi tekrar Kafkas Kültür 
Derneği'ne çevrilmiştir. 

Derneğimizin kuruluşundan bu yana faaliyetlerini 
anlatırken bunu devre devre anlatmak daha açık ola- 
caktır. 

1946-1957 Devresi: 

Bu devrede yaz aylarında ikişer defa kır gezisi, kış ay- 
larında birer çay tertip edilmiştir. Bir araya gelindiğinde 
kullanılan müzik aleti göç esnasında atalarımızdan kal- 
ma eski tip mızıkalardı. Eski püskü bazı tuşları düşmüş 
olmasına rağmen ihtiyacımızı görüyordu. Zaten İstan-  
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bul'da bu mızıkalardan bir veya iki tane zor buluyorduk. 
Getirip götürmek ve sağlam olarak geri iade etmek bir 
sorun oluyordu. Çoğunlukla evlerde toplanılıyor, sohbet 
ve oyun yapılıyordu. Bu devrede bir yayın organı çıkar- 
mak için hazırlıklar yapılmış, daha fazla bir etkinlik gös- 
terilememiştir. 

1952-1960 Devresi: 
Bu devrede canlı bir etkinlik gayreti gösterilmiştir. 
Sahibi Dr. Vasfi Güsar, Yazıişleri Müdürü Mehmet 

Ketey olan ve iki ayda bir yayınlanan "Kafkasya Mec- 
muası" yayınlanmaya başlanmıştır. 1956'da derginin 
ismi "Yeni Kafkas" olmuştur. 

Seri konferanslar bu devrede başlamıştır. , 

Üniversitede okuyan 20 gence onurları rencide edil- 
meden kitap ve para yardımı yapılmıştır. 

Haftada iki gün dernek merkezi olan Canok Pasajı' 
nda ücretsiz hasta muayenesi yapılmış, reçete ve ilaçları 
dernekçe karşılanmıştır. 

İş arayanlara iş bulunmuş, yersiz kalan üniversite 
öğrencilerine yurt temin edilmiştir. 

Disiplinli folklor çalışmaları başlamıştır. Bugünkü 

grup ekip oyunları, karografi bu devrede başlamıştır. 
Ondan evvel oyunlar ferdi idi. Kafkasya'dan 2. Dünya 

. Savaşı'nda çıkmış Almanya'ya gelmiş oradan da Tür- 
kiye'ye mülteci olarak gelen Musa Ramazan, Mehmet 
Atalık, Elbruz Gaytaoğlu, Ali Sürcü, Hasan Salkuci, Ha- 

şim Sotay öğretim ve denetiminde ekip yetiştirilmeye 
başlanmıştır. 

Yaz aylarında kır gezileri, kış aylarında çay ve geceler 
tertip edilmiştir. 22 Mart 1954 yılında şimdiki Sheraton 
Oteliin olduğu yerde bulunan ve İstanbul'un en lüks ve 
büyük salonlu Taksim Belediye Gazinosunda büyük bir 
balo yapılmıştır. Bu baloya, bütün vilayet, ordu ve bele- 
diye ileri gelenleri, konsolosluk ve elçilik mensuları ve 
Paris'ten Kafkas dilleri üzerinde profesör olan Dümezil 
davet edilmiştir. İstanbul içinden ve dışından gelen 

thamateler ve hanımları babalarından, nenelerinden 

kalan Çerkes kıyafetleri ile genç kız ve erkeklerimizden 
diktirebilenler yine Çerkes kıyafeti ile baloya iştirak 
etmiş, geceye duygusal bir hava vermişlerdir. Kafkas 
melodileri daha önceden her aletin katılabileceği şe- 
kilde orkestra için notaya alınmış olduğundan gazino- 
nun orkestrasına bu notalar verilmiş, bizden de çalan- 

ların iştiraki ile 20 kişilik bir orkestra ile oyunlar icra edil- 
miştir. 600 kişinin katıldığı bu balo kimse dağılmadan sa- 
baha kadar iyi bir nizam ve intizam içinde geçmiş ba- 
sında büyük bir sansasyon yaratmıştır. 

1960-1970 Devresi: 

1960 ihtilaninin birinci yılında toplumda bir sinme ve 
korkü hasıl olmuştu. Dernek faaliyetleri kesintiye uğra- 
mıştı. Derneği tekrar faaliyete geçirmek için yapılan 

teşebbüslerde bilhassa yaşlı kuşak çekingen davran- 

mıştır. Ancak genç bir grubun önderliğinde dernek tek- 
rar faaliyete geçmiştir. Yaş ortalaması 20-21 olan bu genç 
Adiğe grubu bu yükü omuzlamış, çoğu üniversite talebe- 

si ve maddi olanaklardan yoksun olan bu gençler büyük 
bir arzu, gönülden heves ve coşku ile derneği canlan- 
dırmışlar ve faaliyetlere başlatmışlardır. Bu genç grup- 
tan sevgi ve saygı ile bahsetmeyi bir görev addederim. 
Çektikleri sıkıntıyı yakinen gördüm. Bu isimler şunlardır: 

Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Kazım Öztekin, 
Kenan Şah, Halit Karça, Ahmet Tokoğlu, Meral Kosova, 

serpil. 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Öğrencisi Yılmaz 

Ku, Ayhan Bilgin. | 
Ev kızı Nurten Lu, Nurten Atik, Terzi Özdemir Heki- 

moğlu, Sinemada görevli Özdemir Öğüt, küçük memur 
Naci Berk. 

Bu isimlerden Naci Berk, Halit Karca, Kenan Şah 
rahmete kavuşmuşlardır. Bu devrede etkinlikler şun- 
lardır: 

Yeni Kafkas isimli derginin yayını devam ettiril- 
miştir. 

Toplanan 10-20 ve en fazla 1000 liralık bağışlarla El- 
hamra Tiyatrosunun 5. katındaki daire satın alınmıştır. 
Bu daire Yaşar Bir'in başkanlığı devresinde olup, kendi- 
sinin ve çevresinin yakın katkıları olmuştur, emeklerin- 
den dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 

1967 İsrail ile Ürdün ve Suriye arasında patlayan 
savaş zamanı, Türkiye'de okuyan Ürdün ve Suriye Çer- 
kez kökenli talebelere, babalarından para gelmediği için 
bir yoksunluk içine düşmüşlerdi. Bu öğrencilere müna- 
sip şekilde kırmadan incitmeden para yardımı yapıl- 
mıştır. 

İstanbul içi ve dışı piknikler yapılmıştır. Bilhassa Şile 
yolundaki bir köy civarında 10 otobüs dolusu hem- 
şerimiz götürülmüş iyi bir disiplin içinde gidilmiş, eğ- 
lenilmiş ve dönülmüştür. 

Dernek kültürel ve folklor çalışmalarını 25.1.1970 tar- 

ihinde geçtiği bu lokalde yapmaya başlamıştır. 

1970-1980 Devresi: 

Bu devrede de folklor, gezi, gece, çay tertipleri ya- 

pılmış ise de ağırlık kültürel yöne aktarılmıştır. Verilen 
konferanslardan mühimleri seçilerek “Kafkasya Üzerine 
5 Konferans" isimli bir kitap yayınlanmıştır ki, her Kaf- 
kaslının okuması ve evinde bulundurması gereken kay- 
nak bir kitaptır. 

Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda Adığe dili ile bir konser 
verilmiş, Ankara Kuzey Kafkas Kültür Derneği Tiyatro 
kolu davet edilerek, Tepebaşı Kazablanka Gazinosu'nda 

-Adiğelerle ilgili bir temsil verdirilmiştir. 
1970-1980 devresi Türkiye'de toplumun gençliğin ve 

aydın kitlenin demokrasi yolunda mücadele verdiği fikri 
tartışmaların çok olduğu sağ, sol, milliyetçi, dinci akım- 
ların karşılıklı mücadele ettiği çeşitli fraksiyonların der- 
neğe çengel atarak kendi fikri paraleline çekmek iste- 
diği bir devredir. Aynı zamanda dernek yöneticiliğinin 
zor olduğu bir devredir. Derneği politikadan mümkün 
olduğunca uzak tutmak, örgütlerin bir odak noktası ha- 
line gelmesini önlemek, önceden ne getirip ne gö- 
türeceği belli olmayan bu akımlardan koruyarak ve aynı 
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zamanda gençlerimize de ılımlılık düşüncesi aşılayarak 

bu çekişmeli devrede faaliyetleri aksatmadan yürüten 

dernek başkanları Sait Şurdum, Kazım Öztekin, Yaşar 
Bağ, Rahmi Tuna ve beraber oldukları idare heyetlerine 
teşekkürlerimiz tabii ve daimidir. 

1980-1989 Devresi: 

1980 senesinde yapılan askeri darbe ve onun getir- 
diği katı kurallarla dernekler 1984 senesine kadar ka- 
patılmış, her türlü faaliyet ve toplantılar yasaklanmıştır. 
Dernek yaşamına bir çok kısıtlama getiren 4.10.1983 ta- 

rih ve 2908 sayılı dernekler kanunu eski dernekler kanu- 
nunu yürürlükten kaldırmış olduğundan derneğimiz için 

yeni kanuna uygun bir tüzük hazırlanmış yapılan bir 
kongre ile kabul edilmiş ve ilgili makamlara verilmiştir. 

1984-85 yılları derneklerin bir sırat köprüsünden geçme 
devresi olup, bu devrede derneğimizin yara almadan ka- 
nun ve nizamlara uygun bir faaliyetle düzlüğe çıkaran 
Rahmi Tuna ve arkadaşlarına emeklerinden dolayı te- 
şekkürü bir borç bilirim. 

1984-89 devresindeki faaliyetlere gelince: 
1985 dönemind iyi bir folklor ekibi yetiştirilmiş, İs- 

tanbul, Ankara ve Sivas'ta büyük bir seyirci kitlesi önün- 
de başarı ile gösteriler yapılmıştır. Bu tarihe kadar İs- 

tanbul Kafkas Kültür Derneği folklor gösterisi için Ada- 
pazarı'ndan öte gidememişti. Bu gösterilerde masraflar 
çıktıktan sonra 5 milyon gibi bir gelir sağlanmıştır ki, bu 
kırılması zor olan bir rekordur. Bu para derneğin üstüne 
kat çıkmak için fon olarak, sarfedilmemesi kaydıyla baş- 
langıç fonu oluşturulmuştur. Emeği geçen başkan Rem- 
zi Yıldırım ve yönetim kurulu arkadaşlarına ve ayrıca 
ekip öğretmeni Murat Taymaz'a ve yine ayrıca sırtla- 
rından onbinlerce ter damlası akan genç üyelerimiz kız 
ve erkek evlatlarıma derin sevgi ve şefkatlerimi su- 
narım. 

Konferans, sergi, çay ve gece tertipleri devam ettiril- 

miştir. 

1986 yılında yönetime gelen Başkan Muammer Tun- 
cel ve arkadaşları, kendilerine devredilen kat çıkma 
fonu olan 5 milyona dokunmamış, 2.5 milyon ilavesi ile 
bu fonu 7.5 milyona çıkarmıştır. 1986 yılında diğer etkin- 
liklere ilave olarak bir yenilik görüyoruz. Onlar da şudur: 

1. Dernekte yabancı dil uzmanı öğretim ve deneti- 
minde İngilizce kursların başlatılması, 

2 Temin edilen bilgisayar aracı ile dernekte bilgi- 
sayar kurslarının verilmesi. 

Bu yenilikler için Muammer Tuncer ve yönetim ku- 
rulu arkadaşlarına teşekkür eder, yeni yönetim kurul- 
larının bu gibi modern atılımlar yapmalarını dilerim. 

1987 devresinde ekip çalışmalarına ağırlık verilmiş iyi 

bir ekip yetiştirilmiş, değişik kareografiler sunulmuştur. 
Takdire şayan şirin görünümlü gösteriler yapılmıştır. 
Gençlerimizi gayretlerinden ötürü tebrik ederiz. Bu yö- 
netimde devir aldıkları 7.5 milyon liranın 10 milyona çı- 
karılması beklenirken 4.5 milyon liraya indirildiğini gör- 
mekteyiz. Bu paranın yalnız faizi 3 milyon lira yapardı. 
Ben burada kimseyi tenkit etmek için değil, gördüğüm, 
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yaşadığım okuduğum bilgileri size sunmak için karşınız- 
dayım. Yönetime gelen kurul derneği maddi manevi ola- 
rak ileriye götürmelidir. Bunu arzetmek istedim. 

1988 yılında kültürel çalışmalara ağırlık verildiği, lo- 
kale kat kaloriferi yapıldığını ve şimdiye kadar denen- 
memiş 30 kişilik bir minikler ekibi yetiştirildiğini görüyo- 
ruz. Faaliyetlerinde başarılı olmalarını diler, devir almış 
oldukları 4.5 milyon lirayı faizi ile muhafazalarını temen- 
ni ediyorum. 

1987-1989 senelerinde gerek ortadoğu ülkelerinden 
ve gerekse Kafkasya'dan birer-ikişer, üçer-dörder veya 

30-40 kişilik gruplar halinde gelen Kafkas kökenli misa- 
firlere dernekçe, sıcak, samimi ve kardeşçe ilgi gösteril- 
miş olup, derneğe davet edilmiş, ufak tefek de olsa he- 

diye alışverişinde bulunulmuş, güzel konuşmalar yapıla- 
rak kardeşlik bağları, duyguları tazelenmiştir. Bu tür 
misafirperverlik Kafkasya'daki kardeşlerimizle olan mü- 
nasebetleri kuvvetlendirecek ve karşılıklı ziyaret ve se- 
yahatları çoğaltacaktır. 

Sözlerimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. 1946'dan 
bu yana dernek olarak yaptıklarımızın bir muhasebesini 
döktüğümüzde, elle tutulur, gözle görülür yapılan şey 
şudur. 1953'ten 1966 yılına kadar yayın hayatını sürdüren 
bir dergiyi finanse, 2 kitap ve 175 metrekarelik-1 kat. 
İçinizde en çok yönetim kurulunda 11 yıl, murakabe ve 
haysiyet kurulunda 8 sene ve üye olarak da 43 sene bu 
dernek içinde yaşayan bir kişi olarak şunu söylüyorum. 
Az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik 43 yıl gece gündüz 
yol aldık bir de geriye dönüp baktığımızda 1 arpa boyu 
yol almışız. Bu niye böyle oldu? Dernek hayatında tec- 
rübeleri olanlar bir araya gelip yaraya bir neşter vur- 
malıdır. Neler yapmalıyız? Mesela ilk olarak dernek ve 
parti hayatında daima fikri ayrılıklar olur. Amaçta bir- 
leştirecek olan tüzüktür. Dernek hepimizindir. Burada 
en eskisi ile en yeni üye arasında fark yoktur. Ev bizim, 
yuva bizim, gaye bizim. A grubu yönetime gelince, B 

grubu ekip ve taraftarları ile çekilip tenkit için pusuya 
yatarsa, B grubu gelince A grubu yan çizerse bu iş yü- 
rümez. Kongrenin s&ç'iği yönetim kurulu hepimiz için 
saygıya layıktır. Kongre öncesi kulisler yapılır bu nor- 
maldir. Kongre biter el birliği ile dayanışma başlar. Aşi- 

, rette bile bir şef, bir ağa seçilir o şef, ağa ne derse o ya- 
pılır. 

İkinci olarak, dernek faaliyetlerinde derneğin yap- 
ması gereken uzun vadeli işler vardır. Yönetimin ömrü 
ise 1 yıldır. O halde 5 yıllık faaliyetleri tesbit edip, eski 
yönetimin yaptığını bıraktığı yerden yürütmek gerekir. 
Folklor olsun, derlemeler olsun, müzik çalışmaları olsun, 

güzel sanatlar kolundaki faaliyetler olsun, bunlar zaman 
ister, ayrıca para da ister. Bu tür faaliyetler için her yıl bir 
liste tanzim edilerek 50 kişiden 10 ar bin lira alınamaz 
mı? Bu yılda 6 milyon eder. Her şeyi idare heyetinden 
beklememeli. Eğitilmiş bir kadro kurulamaz mı? Kafkas 
kökenli kardeşlerimiz, gerek resmi dairelerde gerek özel 
şirketlerde ve hatta kendi öz meslek ve işlerinde başarılı 
ve örnek kişi oluyor. Niye biz bunu dernek hayatımızda 
uygulayamalım. Yeni nesil aydındır, bilinçlidir, bu genç 
nesilden istifade edilemez mi?  
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Kent yaşamı ve kenileşme düşüncesi 19. yüzyıl orta- 

larına kadar Kuzey Kafkasya halkları için oldukça yabancı 

bir olguydu. Sosyal hayatlarını klanlar ve kabileler biçi- 

minde sürdüren Kafkasyalılar gerek dağlık, gerekse ovalık 

arazilerde savunması kolay küçük yerleşim birimlerinde, 

köylerde yaşıyorlardı. Feodal yapının hüküm sürdüğü böl- 

gelerde bir prens ailesinin idaresi altında yaşayan halk 

çeşitli soylada ve sosyal tabakalara ayrılarak 3-4 bin nü- 

fuslu büyük köyler kurmuşlardı. 

Kuzey Kafkasya'da kentleşme süreci Rusların Kaf- 

kasya'yı işgali ile başladı. Kuzey Kafkasya'daki kenitleş- 

meyi üç ana gruba ayırabiliriz. 

İlk grupta yer alan Krasnodar, Maykop, Orconikidze, 

Grozni, Mozdok, Kızlar, Buynaksk, Mahaçkala gibi şehir- 

ler 18-19. yüzyıllarda Kafkasya'yı kolonileştirme hareket- 

lerine girişen Ruslar tarafından kurulmuş olan askeri idare 

merkezleriydiler. 

İkinci grupta yer alan Nalçik, Batalpaşinsk (Çer- 

 kessk), Dohşukino, Beslan, Alagir, Gudermes ve Hasav- 

yurt Sovyet devriminden önceki küçük yerleşim birimleriy- 

diler, (Volkova 1969: 168) 

Kabardey prenslerinden Dohşuk'ların kasabaları olan 

Dohşukino'ya Sovyet devriminden sonra feodalizmin izle- 

rini silmek amacıyla Nart Kala adı verildi. 

Üçüncü grupta yer alan Karaçayevsk, Malgobek, Tır- 

navuz, Kaspiysk ve İzerbaş gibi şehirler ise Sovyet dö- 

neminde idari ve ehdüstriyel amaçlarla kurulan yeni şe- 

hirlerdir. 

İlk grupta yer alan kentlerin nüfusu başlangıçta Rus ve 

Ukraynalılar'dan oluşuyordu. Zamanla bu kentlere Ermeni, 

Oset, Dağ Yahudisi, Gürcü, Kabardey tüccarları ve za- 

naatkârları da yerleşmeye başladılar. Bu şehirlerin etnik 

yapısı heterojen özelliğe sahipti. 

1760'lı yıllardan itibaren Oset, Kabardey ve İnguşlar 

Mozdok'a yerleşmeye başladılar. Kabardey feodal prens- 

leri (Pşi'ler) ve onların ikinci sınıf soyluları (Vork'ler) ile bir- 

likte kaçak Oset ve Kabardey köylüleri de kanlı bir feodal 

savaş sonucunda Mozdok'a yerleştiler. 1860'lı yıllarda 

Vladikavkaz bir kent olarak gelişmeye başlayıncaya ka- 

dar Osetler'in kentli nüfusu bir yüzyıla yakın bir süreyi 

Mozdok'ta geçirmişti. Kabardeyler de Mozdok'ta 19. 

yüzyıl sonuna kadar yaşamaya devam ettiler. Ancak nü- 

fusları büyük bir azalma gösterdi. Örneğin Mozdok'ta 
1875 yılında 1.133 Kabardey yaşarken, bu sayı 1897 yılın- 

da 447'ye düşmüştü. Aynı tarihte Nalçik'te ise 65 Kabar- 

dey yaşıyordu. (Vaolkova 1969:169) 

19. yüzyıl başlarında çok az sayıdaki Oset ve İnguş 

Vladikavkaz'a yerleşmeye başladı. 1874 yılında Mozdok' 

    

ta 1.226 Oset yaşarken Vladikavkaz'da 334 OÖset yaşı- 

yordu. 19. yüzyıl sonlarında Vladikavkaz'daki Oset nüfu- 

su 2.900 kişiye ulaştı. 1897 yılında Vladikavkaz'da 378 İn- 

guş yaşıyordu. 

1897 yılında Kumuklar'ın Temir Han Şura (şimdiki Buy- 

naksk) ve Petrovsk (şimdiki Mahaçkala) şehirlerindeki nü- 

tusları 1900 kişiydi. 

Sovyet devrimine kadar, ikinci grupta yer alan yerle- 

şim merkezlerinin etnik yapısı homojen bir nitelik taşı- 

maktaydı. Bunlardan Dohşukino'da (şimdiki Nart Kala) Ka- 

bardeyler, Batalpaşinskaya'da (şimdiki Çerkessk) Ruslar, 

Gudermes'te ise Çeçenler yaşıyordu. Alagir'de Osetler'in 

yanısıra, 1877 yılında oraya göçen Gürcüler de bulunuyor- 

du. Sovyet döneminde ise Dohşukino'da Rus nüfusu ço- 

ğaldı. Gudermes'e de Rus, Ermeni ve Ukraynalı'lar yerleş- 

tiler. 

1926 ve 1959 nüfus sayımlarının sonucuna göre Sov- 

yet döneminde Kuzey Kafkasya halkları arasındaki kent- 

leşme oranını Tablo. 1'de gösterilmiştir. (Volkova 1969: 

171): 
1959 sayım sonuçlarına göre Kafkas halkları arasında 

en çok kentlileşme oranı, 9 25 ile Laklar'da, & 31 ile 

Osetler'de, 96 33 ile Kumuklar'da görülmektedir. 

Balkar (Malkar), Dargin, Kabardey ve Lezgi'ler arasın- 

daki kentli nüfus oranı yüzde 10'un üzerindedir. 

Karaçay, Avar, Çeçen-İnguş, Abazin ve Çerkesler'de 

ise kentlileşme oranı yüzde 10'un altında görülmektedir. 

Sovyet döneminde kent nüfusunun artmasının en 

önemli sebebi halkın çalışmak ya da okumak için köyden 

kente göçetmesiydi. 1952 yılında Kuzey Osetya'nın köy- 

lerinden şehirlere 3.100 kişi göçetti. 1959 yılında Osetya' 

da kent nüfusuna 12 bin kişi eklendi. 
Kabardey'de kentli nüfus 1930'lardan sonra artmaya 

başladı. 1926 yılında şehirlerde yalnızca 866 Kabardey 

yaşarken bu sayı 1959 yılında 22.987 kişiye ulaştı. 

1926 yılında Buynaksk'ta 2.700, Mahaçkala'da 2.500 

olmak üzere toplam 5.200 Kumuk şehirlerde yaşarken, 

1959 yılında kentli Kumuk nüfusu Mahaçkala'da 15 bin, 

Buynaksk'ta 8 bin, Hasavyurt'ta 8 bin olmak üzere toplam 

31 binden fazla idi. 

1959 sayımına göre Maykop'ta 3 binden fazla Adige 

yaşamaktaydı. Aynı yılda Grozni'de 17 bin, Gudermes'te 3 

bin Çeçen yaşıyordu. 

Sovyet devriminden önce Karaçaylılar arasında kentli 

nüfus yoktu. Ancak bazı prens (biy) aileleri Marsana (Kis- 

lovodsk) şehrinde oturuyorlardı. Sovyet döneminin ilk yıl- 

. larında ise eskiden Karaçaylıların elinde bulunan Narsana 

(Kislovodsk) şehrinde 1.500 Karaçaylı yaşıyordu. 1926- 
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TABLO: 1 

KUZEY KAFKASYA HALKLARI ARASINDAKİ KENTLEŞME ORANLARI 

  

  

1926 1959 
Top. Nüfus Kentli Ye Top.Nüfus Kentli Ye 

ADİGE 50.821 19 — 65.908 5.937 9.0 
ÇERKES 12.314 54 0.4 24.145 1.146 5.9 
ABAZİN 10.993 — — 18.159 1.271 6.3 
KARAÇAY 52.503 — — 67.830 4.839 7.1 
NOGAY 36.034 — — 36.657 2.372 6.5 
KABARDEY 122.402 866 0.6 190.284 22.897 12.1 
BALKAR (MALKAR) 33.197 350. 1.0 34.088 4.693 13.8 
OSET 139.120 11.186 8.7 215.463 68.451 31.7 
İNGUŞ 69.954 824 2.3 48.273 4.232 8.7 
ÇEÇEN 193.190 2.001 0.7 243.974 22.318 9.1 
DAĞISTAN HALKLARI 
AVAR 177.341 2.013 1.1 239.373 22.529 9.4 
KUMUK 87.960 6.544 7.4 120.859 40.332 33.3 
LEZGİ 90.509 2.108 23 108.615 12.121 11.2 
LAK 39.878 1.127 2.8 53.451 13.731 25.7 
DARGİN 125.707 891 0.6 148.194 19.505 13.2 
TABASARAN 31.915 34 0.1 33.584 2.284 6.8 
RUTUL 10.333 — — 6.566 15 0.2 
AGUL 7.653 — — 6.378 52 0.8 
TSAKHUR 3.531 — — 4.278 14 0.3 
  

1927 yıllarında ilk Karaçay şehrinin inşaasına başlandı. 

Önceleri Mikoyan Şahar adı verilen, sonradan adı Karaçay 

Şahar (Karaçayevsk) olarak. değiştirilen bu şehir 1930'lu 

yıllarda Karaçay Özerk Bölgesi'nin başkenti oldu. 1934 
yılındaki nüfusu 4 bin kişiydi. 

1959 yılında Karaçay Şahar ve Çerkessk'te 4.800 ci- 

varında kentli Karaçay nüfusu yaşamaktaydı. 1970 yılında 

ise kentli Karaçay nüfusu 16.585 kişiye ulaşmıştı. 

1926 yılında 350 Malkarlı (Balkar) kentte yaşarken, 

1959 yılında bu oran 4.693 kişiye çıkmıştı. 1970 yılında ise 

kentli nüfus Malkarlılar arasında 13.816 kişiydi. 

Kentleşmenin Kafkas halklarına getirdiği önemli sorun- 

lardan biri dil ve kültür yönünden Ruslaşma problemiydi. 

1926 yılında 524 Oset Rusça'yı ana dili olarak kabul 

ederken bu sayı 1959'da 3.446 kişiye çıkmıştı. Bu da entli 

Oset nüfusunun yüzde beşini oluşturuyordu. 

1926 yılında yalnızca 18 Kabardey Rusça'yı ana dili 

olarak kabul ederken 1959 yılında bu sayı 863 kişiye yük- 

seldi. 

Malkarlılar arasında 1926 yılında Rusça'yı ana dili ola- 

rak kabul edenler dört kişi iken, 1959'da bu oran yüzde 

ikiye yükseldi. (Akiner 1983: 230). 1979 yılında bu oran 

yüzde 2.7 idi. 

Karaçaylılar arasında da 1959 yılında halkın yüzde 

1.5'i Rusça'yı ana dili olarak kabul ediyordu. Bu oran 1979 

yılında yüzde ikiye yükseldi (Akiner 1983: 207) 

1d 

Kuzey Kafkasya halkları arasında milii dilini ana dili 

olarak kabul edenlerin yüzdesindeki değişme 1926-1979 

yıllarına göre Tablo 2'deki gibidir (Akiner 1983: 26) 

  

  

  

/ TABLO. 2 

1926 1979 

AVAR 99.3 97.7 
LEZGİ 97.4 90.9 
KUMUK 99.2 98.2 
ÇEÇEN 99.7 98.6 
OSET 97.9 88.2 
KABARDEY 99.3 97.9 
İNGUŞ 99.5 97.4 
KARAÇAY 99.5 97.7 
MALKAR 99.6 96.9 
ADİGE 98.4 95.7 
ABHAZ 83.9 94.3 
ABAZİN 94.4 95.3 
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1. Anayurt-Muhaceret (Diyaspora) İkilemi 
Bilindiği gibi Çerkesler: 
Birinci derecede Rus Çarlığı'ndan; Rus Çarlığının koloniyalist ve 

emperyalist eğilimli politikalarından kaynaklanan ve doğrudan doğ- 

ruya Çerkeslerin fiziksel ve ulusal varlıklarına, toprak bütünlüklerine 
yöneltilen somut ve haksız maddi baskılarla, 

İkinci derecede, Osmanlı İmparatorluğu'nun yine koloniyalist ve 
emperyalist emellerle yürüttüğü Kafkasya politikalarından kaynakla- 
nan ve Çerkeslerin iradelerine, karar verme süreçlerine yöneltilen 
politik, sosyal ve moral baskılarla toprak birliği ve birlikte yaşama 
olanağından yoksun bırakılmışlar, Anayurt kesimi ve Muhaceret kesi- 
mi olarak iki ana parçaya bölünmüşlerdir. 

Çerkes halkının, hiçbir zaman gözardı edilmemesi gereken ve 
diğer bütün sorunlarının da ana kaynağı ve kökeni olan temel ulusal 
sorun, işte bu Anayurt-Muhaceret ikilemidir. Bu anayurt-muhaceret 
ikilemi ortadan kaldırılmadıkça veya Çerkes halkı tümüyle yok edil- 
medikçe, dünyada Çerkes ulusal sorunu daima var olmaya devam 
edecektir. 

İnsanlık, Çerkes halkının uğratıldığı bu trajedinin büyük ayıbını ve 
utancını taşımaktadır. Bu halkın tümüyle yok edilmesi gibi ikinci bir 
büyük insanlık ayıbını ve utancını artık yaşamamalıdır. 

Sorunun çözümü tektir: Çerkes halkının, kendi ulusal bilinç ve 
özgür iradesi ile dünya ülkelerinin ve insanlığın politik destekleryile 
yeniden kendi tarihsel topraklarında birleşip bütünleşerek kendi ka- 
derini kendi tayin eden bir ulus olma hak ve olanağına kavuşturul- 
masıdır. 

Başta da belirtildiği gibi, Çerkes halkının bugün içinde bulunduğu 
tüm sorunların temel kökeni de, geçerli, kalıcı, adil ve nihai tek dğru 
çözümü de budur. Bütün çabalarımız bu amaca yönelik olmalı, her 
şeyi bu amaca etkileri ve katkıları açısından değerlendirmeliyiz. Bu 
amaca olumlu katkıları olan her şey, kaikıları ölçüsünde iyi, yararlı, 
gerekli, olumlu sayılmalı; bu amaca olumsuz etkileri olan her şeyi de o 
ölçüde kötü, zararlı, gereksiz ve olumsuz kabul edilmelidir. Öyleyse 
şimdi hepimizi bekleyen temel görev; en kısa zamanda en çok sayıda 
insanımızı anavatanımızda nasıl toplayabileceğimizi, orada en az so- 
runla nasıl birleşip kaynaşabileceğimizi, potansiyel güç ve olanak- 
larımızı halkımız ve ülkemiz için nasıl en etkili ve verimli biçimde kul- 
lanıp değerlendirebileceğimizi düşünmek, bunun yollarını aramak ve 
bulmaktır. Evet, önümüzdeki temel tarihsel görev ve sorumluluk bu- 
dur. 

Bu sorunun, bugünden yarına, bir anda bu düzeyde çözüleme- 
yeceğini hepimiz biliyoruz. Ancak, bu çözümü hem her an her fırsatta 
ve her düzeyde gerçekleştirmeye çalışmalı, hem gelecekte ulaşılma- 
sı gereken en kutsal ulusal amaç ve hedef olarak her an canlı tut- 
malı, hem de diğer yandan, bu çözümü kolaylaştırabilecek ve bu çö- 
züm gerçekleşinceye kadar ayakta kalmamızı sağlayabilecek ivedi 
çözümlere hızla yönelmeliyiz. 

Şimdi Anayurt-Muhaceret ikileminden kaynaklanan diğer sorun- 
larımıza gelelim. 

2. Anayurtta birbirinden kopuk ayrı yönetim birimlerine 
bölünmüştük 

Toprak birliğimize yöneltilen baskılar, bizi sadece anayurt- 
muhaceret olarak iki parçaya ayırmakla kalmamış, Çerkes halkını 
Anayurtta hem azınlık durumuna düşürmüş, hem de birbirinden uzak 
ve kopuk parçalara ayırmıştır. Bu da sorularımızı arttıran ve çözüm- 

“DAĞI     

lerini güçleştiren ve geciktiren bir olgu olmaktadır. 
Abhazya'daki durumu ve orada yaşananları biliyoruz. Ubıh böl- 

gesi Ubıhlardan tümüyle boşaltılmış durumdadır. Kıyı Şapsığh böl- 
gesi, bir avuç insanıyla ulusal yaşam savaşı vermektedir. Adıgey, 
kötü akibetini görmüş ve bir mücadeleye girişmiştir. Çerkesk'te, bel- 
ki çok daha geri bir yapı, çok daha karmaşık sorunlar yaşanmak- 
tadır. Khaberdey tehlike çanlarını duymaya, "bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın” demenin yanlışlığını kavramaya henüz başlamış 
görünüyor. Mezdegu Adıgelerinden sözeden bile yok. 

Bu yörelerdeki insanlarımız doğru-dürüst bir araya gile gelemiy- 
orlar. Oysa bunlar aynı atanın çocukları; ya kardeş, ya da kardeş 
çocukları. Ama bunlar, görüşmeye görüşmeye, öylesine uzaklaş- 
mışlar, birbirlerine öylesine yabancılaşmışlar ki, ara sira bir araya 
gelişlerinde de anadilleriyle anlaşamaz duruma düşmüşler. O kadar 
ki, basit günlük konularda bile Adığece olarak anlaşamıyorlar. 

Özerk yönetim birimlerinde 70 yıldan bu yana anadil, bir iletişim, 
edebiyat ve eğitim dili olarak kullanılabildiği halde, ulusal, politik, tek- 
nik vb. alanlarda kimse anadilde rahat konuşabilir, iletişim kurabilir- 
durumda değil. Ne yazık ki, bu konularda özgün bir terminoloji üre- 
tebilmiş değiliz. Dahası alfabede bile birlik sağlanabilmiş değil. 

Anayurttaki bu durumlar, bir yandan artık anayurtta da ciddi bir 
asimilasyon sürecinin yaşandığını ortaya koymakta, biryandan da 
hem buna karşı koyacak, hem de dünyadaki bölük-pörçük Çerkes 
hareketlerini toparlayıp birleştirebilecek güçlü bir merkezi yapı bek- 
lentileri içindeki can çekişen muhaceret Adiğelerinde büyük bir düş 
kırıklığı ve umutsuzluk yaratmaktadır. 

Oysa Anayurt kökendir, anayurt temeldir. Anadilin, kültürün, ulu- 
sal varlığın en güçlü olduğu yer, en güçlü olması gerektiği yer ana- 
yurttur. Anayurttaki her şey daima diasporayı etkiler. Anayurttaki 
olumsuzluklar, kopukluklar, dağınıklık, ilgisizlik ve güçsüzlükler daima 

. ulusal hareketleri olumsuz etkilediği, ulusal idealleri köreltebildiği 
gibi, anayuttaki birlik, bütünlük girişimleri, canlılık ve duyarlıklar da 
büyük moral ve güç kaynağı olmaktadır. 

Dolayısıyla anayurtta alfabe ve dilbirliği başta olmak üzere 
bölgesel küçük yönetim birimlerinin hiç değilse federal veya konfe- 
deral bir yapı içinde birleştirilmeleri yoluna gidilmelidir. Böyle bir 
oluşum son derece etkili ve dünya Çerkeslik hareketlerini sürükleyici 
ve yönlendirici bir rol oynayabilecektir. 

3. Muhacerette de çok sayıda aynı ülke sınırları içinde, 
aynı ülkede de birbirinden çok uzak ve kopuk bölgelere 
dağıtılmışlık, toprak birliğimize yöneltilen sözkonusu maddi ve poli- 
tik baskıların yol açtığı bir başka ulusal sorunumuzu olşuturmaktadır. 
127 yıl önce yapılan zorunlu göçler, dönemin Osmanlı topraklarına 
yapılmış olmakla birlikte, gerek bu ülkenin kendi içinde uyguladığı, 
asimilasyonu kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı özel iskan politikaları nede- 
niyle, gerekse imparatorluğun parçalanmasından sonra oluşan farklı 
ulusal sınırlar nedeniyle insanlarımız birbirinden uzak bölgelerde ve 
birbirinden kopuk ve hatta habersiz bir biçimde yokoluş sürecine 
kapılmış durumdadırlar. Zira uzaklık ve etkileşim olanaklarından yok- 
sunluk, tek başına, ulusal direnci kıran ve asimilasyonu hızlandıran en 
etkili faktörlerdendir. Nitekim temel ulusal haklardan yoksun bulun- 
duğu halde, bir arada bulunmaktan, karşılıklı ilişki ve etkileşim ola- 
naklarnı kaybetmemiş olmalarından dolayı ulusal dirençlerini koruya- 
bilen ve ulusal varoluş mücadelelerini onurla sürdürebilen halklar 
dağınıklık ve kopukluğun önemini somut bir biçimde örneklemek- 
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tedirler. Çerkes halkı da belirtilen bu dağınık durumda bulunmasaydı 
belki bu denli hızlı bir asimilasyon süreci yaşamayacak, daha diren- 
gen bir ulusal yapı sergileyebilecekti. 

Burada belirimek gerekir ki, gizli-açık birtakım hesaplarla bu 
dağınıklığın sorumluluğu halkımıza, büyüklerimize yükletilerek, halkı- 
mızda, egemen ulusla kaynaşıp yok oluş sürecini hızlandıracak bir 
umutsuzluk ve ulusal kompleks yaratılmak istenmektedir. 

Nitekim bugün çok elverişsiz yerlerde yerleşik olarakyaşamakta 
olan insanlarımızın pek çoğu, buralarda yerleşmiş olmanin sorumlu- 
luğunu kendi büyüklerinde arama, buna daha kolay inanma eğili- 
minde görünmektedirler. 

Oysa bu dağınıklık, daha doğrusu dağıtılmışlık, aslında atala- 
rımızın yanlış yerleşim yeri tercihlerinin bir sonucu değil, özellikle Os- 
manlı yönetiminin Çerkes halkını sessizce özümleyip yok etme ama- 
cına yönelik bilinçli iskan politikalarının ürünüdür. 

4. Ulusal-kültürel kimliğimizin, içinde yaşadığımız ülke- 
lerin pek çoğunda, neredeyse hemen hepsinde kabul edil- 
memesi, muhaceret koşullarında yok oluşumuzu hızlandıran en 
önemli etmenlerden biridir. 

Bugün İsrail ve Ürdün gibi, çok az sayıda Çerkes nüfus barın- 
dıran bir-iki ülkedeki nisbi kültürel haklar dışında, hiçbir muhaceret 
ülkesinde Çerkeslerin ulusal kimlikleri tanınmamakta, daha doğrusu 
kabul edilmemekte, inkar edilmektedir. 

Muhaceret ülkelerinde ulusal varlığın, hiç değilse Anayurda dö- 
nüş olanakları sağlanıncaya kadar korunabilmesinde bu ülkelerde, 
nisbi de olsa, birtakim ulusal kültürel hakların tanınmasının büyük 
önemi ve etkisi olacaktır. Bu da her şeyden önce içinde yaşanılan 
ülkelerde ulusal-kültürel kimliğin kabul edilmesinden geçecektir. Bu 
sonuç İse, uluslararası düzeyde ciddi bir dayanışma ve etkili bir poli- 
tik mücadeleyle ancak sağlanabilir. 

5. Şimdiye kadar saydığımız, çok kısa olarak üzerinde durdu- 
ğumuz sorunlarin bir sonucu olarak değerlendirilebilecek olan ve 
son çözülmelemede bardağı taşıran damla durumundaki asıl sorun, 
dil, kültür ve dğer ulusal değerlerimizin hızla yok oluşudur. 
Özellikie muhaceret ülkelerinde öylesine hızlı bir asimilasyon süreci 
yaşanmaktadır ki, pek çok yerde anadil artık işlevsel olmaktan çık- 
mış, anadil açısından neredeyse yokoluş çizgisine yaklaşılmıştır. Dilin 
nisbeten korunabildiğinin sanıldığı yerlerde bile anadille iletişim kur- 
ma olanakları hızla azalmaktadır. 

Geleneksel ulusal-kültürel değerlerin korunması ve geliştirilerek 
sürdürülmesi açısından da durum farklı değildir. Kültürel açıdan yoz- 
laşma ve yabancılaşma tehlikeli boyutlarda tırmanış halindedir. 

Daha da kötüsü, halkın ulusal kimlik bilinci giderek tömülen- 
mekte ve ulusal yaşam istemleri tümüyle yok edilmektedir. 

Görünen odur ki, bu yok oluş süreci böyle devam ederse, yakın 
bir gelecekte, gerçekten, kültür verilerini arşivlerde korumak, derle- 
mek için bile bulmak mümkün olmayacaktır. 

6. Bu denli olumsuz koşullar içerisinde belki lüks bir talep gibi 
görünebilecek olan bir başka sorun, aslında bu sorunların doğal bir 
uzantısı durumunda görülebilecek olan dilimizi kültürümüzü, ya- 
ratıcı ulusal yeteneklerimizi geliştirme ve kendimiz için de- 

- ğerlendirme hak ve olanaklarından yoksunluk sorunudur. 
Mevcudu bile koruyamadığımızdan söz ettiğimiz dilin, kültürün ge- 
liştirilmesi ve yeniden üretilmesi doğal olarak olanaksızdır. 

Ulusal kültürel kimliğimizin tanınması nedeniyle, ulusal yaratıcı ye- 
teneklerimizi kendi dilimizle geliştirip kendimiz için değerlen- 
diremediğimiz bir yana, insan olarak, içinde bulunduğumuz ülkenin 
sıradan bir bireyi olarak sahip olduğumuz yeteneklerimizi de, ancak 
olumsuz, kötü bir sonuç verdiği zaman Adiğe veya Çerkes kim- 
liğimizle kendimiz adına değerlendirebiliyoruz. Olumlu iyi şeyler yap- 
tığımızda, bunları yapan ulusal anlamda biz değil, o ülkenin insanı 
olduğumuz vurgulanmak koşuluyla belki ve ancak birey olarak biz 
olabiliyoruz. 

7. Belki de bütün sorunlarımızın çözümünde bir ip ucu bir baş- 
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langıç noktası olarak ele almamız gereken bir başka sorunumuz da 
kendimizi; yani "Dünya'da Adığeler"i tam olarak tanımayışı- 
mızdır. Evet gerçekten dünyadaki nüfus ve konumumuzla, ulusal ve 
bireysel açılardan özelliklerimizle, eğitim, kültür, iş ve meslek vb. 
bakımlardan sahip olduğumuz potansiyle güç ve olanaklarla kendimi- 
zi tanımıyoruz. Bir takım tahminlere dayanan varsayımlarla bir ba- 
kıma kendimizi avutuyoruz. Oysa bireyin olduğu gibi, halkın, ulusun 
da kendisini tanıması, sorunların çözümünde, amaçların gerçekleş- 
tirilmesinde ilk hareket noktasıdır. 

Bu sorunun temelinde de esas olarak, ulusal-kültürel varlığımızın 
kabul edilmemesi vardır. Bazı ülkelerdeki istatistiksel çalışma ve 
araştırma yasakları yanında Çerkes halkı ve aydınları olarak kendi- 
mizden kaynaklanan nedenlerin bulunduğunu da kabul etmek gere- 
kir. 

8. Bu sorunun bir uzantısı olan bir başka sorunumuz da kendi- 
mizi; genel olarak Adiğe halkını, ulusal-kültürel özellikleri, 
sorunları ve talepleriyle dünya kamu oyuna tanıtama- 
mışlığımızdır. Kendini yeterince tanımayan bir halkın başkasına 
tanıtması elbette düşünülemez. Ama bunun ne denli önemli bir sorun 
olduğunu da vurgulamak gerekir. Çünkü bu son iki sorun, kısa ve 
uzun vadeli çözümler için, özellikle uluslararası siyasal destek gerek- 
tiren ulusal çözümler için, son derece önemli bir hareket ve dayanak 
noktası olacaktır. 

9. Dünya ulusları arasında Adığe ulusu olarak layık ol» 
duğumuz yeri alamayışımız, tarihsel süreçler içerisinde yaşadı- 
ğımız her türlü baskı ve haksızlıkların zorunlu bir sonucu olarak oluş- 
muş bir genel sorun olmakla birlikte, bütün sorunlarımızın çözülmesin- 
den sohra zaman içerisinde gerçekleştirebileceğimiz ideal bir ulusal 
ve evrensel hedef olarak da değerlendirilebilecektir. 

Şu kadarını eklemek gerekir ki, içinde bulunduğumuz tüm olum- 
suzluklara karşın, merkezi bir yapının yönetiminde veya en azından 
eşgüdümünde yürütebileceğimiz anti-şovenist, anti-asimilasyonist 
onurlu bir demokratik ulusal mücadele, şimdiden bize evrensel ölçü- 
de layık olabileceğimiz saygın bir yer kazandırmaya başlayabi- 
lecektir. 

10. Son olarak, her ne kadar bizim dışımızdaki başka neden- 
lerden kaynaklanıyor olsa da, son çözümlemede kendi kişisel ya da 
toplumsal kusurumuzdan kaynaklı görünen bir özelliğimize değinmek 
istiyoruz. O da içinde bulunduğumuz: 

a) Ekonomik ve sosyal olanaksızlık ve zorluklar ile 
. bunların yanısıra 

b) insanlarımızın artık kendilerini bırakmış, yok oluşa 
boyun eğmiş ulusal sorunlarımıza yabancılaşmış, duyarsız- 
laşmış, Adığe olarak yaşama isteminden adeta vazgeçmiş, 
insan olarak rahat yaşayabilme olanakları ile yetinir ve do- 
yum sağlar hale getirilmiş olması, başka deyişle, geniş top- 
lum kesimlerinde ulusal direncimizin önemli ölçüde kırılmış ol- 
masıdır. 

Öyle anlaşılıyor ki, bütün sorularımızın en başında toprak bü- 
tünlüğümüze ve bir arada yaşama olanaklarımıza yöneltilen koloniy- 
alist ve emperyalist eğilimli maddi ve politik baskılar bulunduğu gibi, 
bütün çözümlerimizi başında da bu son sorunun çözümü bulunmak- 
tadır. Zira, ister ulusal olsun, isterse toplumsal olsun, sahip çıkılmayan 
hiçbir sorunun kendiliğinden çözülmesi beklenemez. Önce kendimizi, 
sorunlarımıza sahip çıkmaya ikna etmeli, bunun gereklerini yerine ge- 
tirmeli, sonra başkalarından belirli ölçülerde yardım ve destek iste- 
meliyiz. 

Bu denli kendini bırakmış, yabancılaşmış olmayan, daha duyarlı 
insanlarımızın çabaları da hem çok cılıs ve hem de son derece ilişkisiz 
ve koordinesizdir. Her iyi niyetli çabayı saygı ve takdirle anıyoruz. 
Ancak artık içtenlikli ve iyi niyetli çabaların tek başına yeterli ol- 
madığını, çok daha ciddi ve profesyonelce bir anlayış ve yaklaşımla 
örgütlenmek ve mücadele etmek mecburiyetinde olduğumuzu anla- 
malı ve kabul etmeliyiz. 
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Bundan 13 yıl kadar önce Kafkasya'ya ilk geziyi ger- 

çekleştiren Özdemir Özbay, Fahri Huvaj, Nihat Hatam'ın 
seyahat dönüşü Reyhanlı'da anlattıklarını, son yıllarda 

Kafkasya'dan Türkiye'ye değişik nedenle gelenlerin konuş- 

malarını ve Perestroyka'dan sonra sıklaşan ziyaretlerin s0- 

nunda neşredilen yazılı değerlendirmeleri okurken ne yalan 

söyleyeyim, her seferinde "Acaba anlatılanlar doğru mu?" 

sualini kafamda sormaktan kendimi alamıyor, hep tem- 

kinli olmaya çalışıyordum. Son seyahattan sonra kendi 

kendime utandım. Kısmen bile olsa anlattıklarına ve yaz- 

dıklarına şüpheyle baktığım o insanların hepsinden özür 

diliyorum. 

Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Nal- 
çık şehrinde düzenlenen Dünya Çerkes Kongresi ile 21 

Mayıs 1991 günü yapılan sürgünün 127. yılında Anma 

Töreni'ni izleyebilme şansını içeren bir programla bizleri 

davet eden Rodina yetkililerine ve karayoluyla boydan bo- 

ya Kafkasya'yı görebilecek bir seyahat imkanı sağlayan 

Sayın S. Diyner ile N. Hatam'a gerçekten. teşekkür borç- 

luyum. Onlar sayesinde cennet misali anavatanımızı ve 

candan insanlarımızı görüp, tanıdım. Şimdi kendime kızı- 

yorum neden bu kadar geç kaldım diye. 
Kafdağı, bir süredir Kafkasya hakkında değişik açıdan 

ele alınmış yazılara yer veriyor ve onları da zevkle okuyo- 

ruz. Bu nedenle, Kafkasya'yı veya Kafkas insanlarının 

içinde yaşadığı koşulları daha uzun sürede ve detaylı tetkik 

etmiş kalem sahiplerine bırakarak, 14 günlük gezi süre- 

since etkilendiğim bazı olaylardan kısa kısa bahsetmek is- 
tiyorum. 

Mukba Anzor'un yardımıyla Sohum Olimpiyat tesis- 
lerinde konaklayıp, kahvaltımızı yaptıktan sonra beklen- 
mekte olduğumuz dernek merkezine gidiyorduk. Hava ya- 

ğışlı ve trafik olağanüstü kalabalıktı. Rehberimiz Anzor' 

un arabasının peşinden bizim araba parlamentoya döndüğü 

halde ikinci araba bizi izleyemediği için bir süre birbiri- 

mizi kaybettik. Dostumuz Anzor, kaybolan arabayı arar- 
ken biz de Abbaz Tiyatrosu'nun önündeki parkta bekleme- 
ye başladık. Bir kaç dakika içinde etrafımız sarıldı; gözle- 

rinin içi gülen, sanki 40 yıldır tanıdığımız birçok Abhazla 
koyu bir sohbete daldık. Ayakta kahvelerimizi yudumlar- 
ken, yağmurun temposu bir anda şiddetlendi. Sabahattin 

Diyner ile benim Abaza olmamız nedeniyle sohbet daha 
ziyade bizim kümedeydi. Konuşmaların heyecanı ile baş- 

langıçta farkına varmamıştım. Ne zaman sorra Sabahattin 

ile benim elbiseler nisbeten kuru olduğu halde ikimizin 

arasındaki orta yaşlı minyon hanımın sırılsıklam ıslandı- 

ğını farkettim. Üstelik eldeki tek şemsiye de o bayanın ve 
onunda elindeydi. Sohbet ederken, akrabalarını sorarken 
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heyecandan ağlayan bu bayan yağmura aldırmıyor, şem- 

siyesini bir Sabahattin'in bir benim üzerime tutuyormuş. 
Böylesine bir davranışın derin anlamı karşısında gözlerim 
dolu dolu oldu. 

KK K 
Sohum'dan Maykop'a gidiyorduk. Sırasıyla Gudavta, 

Gagra, Adler, Soçi, Pitsunda, Taupsa ve Lazarevski geride 

kalmış gece 23.45 sıralarındaydı. Jibğa'da benzin istasyo- 
nuna girdik. İstasyonda tek müşteri vardı. Yarabbi bir 
“Çerkes bulabilir miyim diye konuşurken, Fahri'nin Çer- 

kezçe kullandığı bir cümleyi duyar duymaz o tek müşteri 

dönüp arabalara da şöyle bir baktıktan sonra "Siz Adigesi- 
niz Nalçık Konferansına gidiyorsunuz" demez mi? Bir an- 

da sarmaş dolaş olduk. 23 litreyle sınırlı tutulan benzin 

ikmalinde sınır kaldırıldı ve bir anda yedek depolarımız da- 

hil tüm ihtiyacımız giderildi. 
Bjeduğ kökenli, Nehaye ailesinden Hazret ismindeki 

ateş parçası bu delikanlı 10 dakika bizden izin istedi ve 

acele evine gitti. Soçi yakınlarındaki lüks bir otelin mü- 

dür yardımcısı olan Hazret, 10 dakika sonra eşi Aşina 

Sony ve oğulları Aslan ve Asker yanında olduğu halde 

yiyecek ve içeceklerle takviyeli olarak döndü. Bizi uğurla- 

yacak herhalde diye düşünürken, sohbet edersiniz diye ço- 
cuklarını bizim arabaya, eşini öbür arabaya bindirdi, ya- 
nına Fahri'yi alarak önümüze düştü Maykop'a kadar bizi 
götürüp aynı gece geri döndü. Bizi götürdüğü mesafe 220 

kilometreydi, uzun uzun düşündüm. Dünyanın hangi ül- 

kesinde hangi ulusun insanı böyle davranışta bulunabilir. 

Acaba aynı ortamda Hazret ile karşılaşırsak aynı şeyi ben 
yapabilir miyim diye kendi kendime sordum. Henüz cevap 

bulabilmiş değilim. 
KK & K 

Maykop'ta sabah kahvaltısı yaptıktan sonra şehrin bir 

kesimini ve meşhur parkını yaya olarak dolaşıp "Şelâme" 
adını taşıyan Adiğe şelâme yapılıp, satılan işyerine girdik, 

zevkle konuşarak şelâmeleri yiyorduk ve heyecanımız do- 

ruktaydı ki, arkadaşım, köylüm, toplumumuzun sayılı de- 

gerlerinin başında gelen Yismeyi Özdemir bir anda hasta- 
lanıp, yere yığılıverdi. Tansiyonu ve kandaki oksijeni 
düşmüş. Ne yapacağımızı şaşırmıştık ki, Doktor Necdet 

Hatam müdahalede bulundu. 3-4 dakika içinde ambülans 
ve beraberinde doktorlar geldi. İlk müdahaleden sonra bir- 
likte hastaneye gittik. Üç saat kadar ilk konsültasyonun 
neticesini bekledik. Hekimlerin kararı kesindi. "Özdemir 

yola devam edemez, siz gidiniz" dediler. Çaresiz ertesi gün 

başlayacak kongreye diğer arkadaşlar yetişmeliydi. Üzün- 

tüyle yola çıktık. Teseltimiz doktorların 10 tanesinin Adi- 
ğe olması ve olağanüstü ilgilenmeleri ile Türkiey'den git- 
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miş olan Bülent, Miraç, Şefik ve güvenilir bir dost olan 

Sultan'ın, Özdemir'i yanlız bırakmayacaklarını bilmemiz- 

di. 
Kk Kk K 

Dünya Çerkesleri için oldukça önemli bir kongreye 

gidilirken Özdemir Yismeyl gibi güçlü bir elemandan 
mahrum kalmış olarak, 18 Mayıs 1991 günü saat 19.30' 

da ulaştığımız Nalçık'ta Rodina yetkilileri olan Clağıstan 

Efendi, Şokuy Muhammed, Kozoka Tole ve Bidanoka Ni- 
hat tarafından karşılandık. Rodina merkezinde kısa bir süre 

dinlendikten sonra kalacağımız misafirhaneye gittik. Aldı- 

ğımız bilgilere göre bu misafirhane partinin üst düzey yö- 

neticilerinin kaldığı özel bir misafirhaneydi. Diğer misa- 

firler Nalçık ve Nart Otellerine yerleştirildikleri halde Batı 

ülkelerinden gelen Hollanda, Almanya ve Türkiye'den ge- 

len misafirlere özel bir önem atfedilmiş ve bu misafirhane 

ayrılmıştı. Hiçbir şeyin eksikliğini hissetmeden güzel 

günlerimiz kaldı burada... 

Kk XX 
19 Mayıs 1991 günü saat 09.00'da Nalçık Oteli'nin 

konferans salonunda Kongre açıldı. İlgi olağanüstü. Nal- 

çık ve Maykop radyoları naklen yayın yapıyor. Delege de- 

ğilim ama misafir olarak katıldığım bu kongrede içimden; 

" Acaba Türkiye'den gelen derekçi arkadaşlarımızın yeterli 

hazırlıkları var mı, burada bizi mahçup etmeyecek bir ak- 

tivite sergileyecekler mi?" gibi soruları kendime soruyor- 

dum, çok geçmeden bu kuşkularımda haksız olduğumu 

gördüm. Fahri Huvaj'ın 9 maddeden oluşan. Çerkeslerin te- 

mel sorunlarını pırıl pırıl bir dille ve üstüne basa basa 

mükemmel sunuşu, gözlerin bir anda Türk heyetinin üze- 

rine dönmesine neden oldu. Gururlanarak izledim. 
Kongre konusunu bir başka yazıya konu olarak ayır- 

“dığımdan teferruata girmeyeceğim. Recep Fethi, Clağıstan 

Efendi ve Naur Zavur'un birlikte görev yaptıkları divanda 
Kafkasya'nın yetiştirdiği sayılı yazar, şair ve araştırma- 

cılara da yer verilmişti. Clağıstan Efendi konuşmasının 

ardından hazırladığı bir tüzük taslağını da genel kurula 

sundu. Konuşma sırası Fahri'ye geldiğinde güzel bir giriş- 

ten sonra arkadaşlarıyla hazırlamış oldukları alternatif ve 

mükemmel bir tüzük metnini genel kurula sunmak iste- 

diğinde Divan TI. Başkanı metnin okunarak sunulması ye- 

rine sonradan dağıtılmasını önermişli ki, son derece sakin 

mizaçlı olmama rağmen ani bir davranışla oturduğum yer- 
den yüksek sesle ve Kabartayça "Okusun, okusun, siz 

okudunuz" deyivermiştim. Dönüp baktığımda, yanımdaki 

Sabahattin Diyner'in de aynı şeyi yaptığını gördüm. Haklı 

talebimiz, bir anda tüm salonu kapladı ve zorunlu olarak 
okunmasına izin verildi. Artık Kongre hakimiyeti Türk 
heyetinindi. 

KK £ 
21 Mayıs 1991 günü Çerkeslerin anavatanlarından çar 

tarafından sürülüşünün 127. yılı münasebetiyle Nalçık 
Stadyumunda uluslararası iştirakle bir anma töreni düzen- 
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lenmişti. Saat 11.00'de başlayacak törene Kabartaylar si- 

yah başörtülü, siyah şapkalı veya fötrlü olarak sabahın ilk 

. saatlerinden başlayarak akın akın geliyorlar. O gün işyer- 

lerinde dileyen herkese izin veriliyor. Ülkenin en ücra kö- 
şesine kadar önceden duyurulduğu anlaşılan Anma Günü 

nedeniyle bir günlük oruç tutanlar da var. 

Tören, özel olarak bestelenmiş Yas Marşı'nın dinlen- 

mesiyle başladı, ardından okunan iki şiiri dinlerken 127 

yıl önce sürülen atalarımızın çektikleri çileler birbir gözü- 

mün önünde canlandı ve sonunda istemeyerek de olsa göz- 

lerimden yaş geldi. O an öylesine kendimi kaptırmışım 

ki, o güzelim şiirleri kayda muvaffak olamadım. Başımı 

kaldırıp tribünlere baktığımda genç-ihtiyar onbinlerce in- 

sanın aynı duygularla ağlamakta olduğunu gördüm. Bu 

anı anlatabilmek mümkün değil, mutlaka yaşamak İazım. 

Ben bir kez yaşadım ama doyamadım. Sırf bu nedenle gö- 

nüllü olarak anma törenine bir daha gitmek ve o heyecanı 

bir daha duymak istiyorum. 

Başbakan Memhağ Mişe, Naur Zavur, Sabahattin Diy- 

ner, Batıray Yediç, özel misafir Yahya Kazan ve diğer ya- 

bancı ülke temsilcileri konuşurken halkla birlikte olma 
imkanı buldum. Oradaki heyecan selini, istisnasız hepsi- 

nin candanlığını, bizim buradaki insanlarla onların benzer- 

liğini, akrabalarını sorunların olumlu cevap aldıkları anda- 

ki sevinçlerini, anlatabilmek mümkün değildir. Bu ne- 

denle yüzlerce insanla yaptığımız görüşmeden sadece dört 

yaşlı hanımın sözlerine kısmen de olsa burada yer verece- 

gim. "Mole", "Karden", "Hasuk" ve "Balko" ailelerinin 
kızları olduklarını ifade eden, muhtemelen 60-70 yaşları 

civarında olan bu hanımlarla öylesine sarmaş dolaş olduk 

ki, bir türlü ayrılmama müsaade etmiyorlar. "Sende dede- 

lerimizin kokusu var, ne olru biraz daha kal, biraz daha 

koklayalım..." diyorlar. Birara imkan bulup, uzaklaşmaya 

başlamıştım ki, bastonuna dayanarak arkamdan gelip tek- 

rar boynuma sarılan Mole'lerden olan hanıma ve ardından 

gelen öbür yaşlı hanımtara Kabartayca Türkiye'deki bacı 

ve kardeşlerine söyleyecek sözleri olup olmadığını sor- 

dum. Birbirlerinin sözünü tamamlayarak şu cevabi verdi- 
ler: 

— Kurbanın olalım, oradaki kadın-erkek, genç-ihti- 

yar tüm kardeşlerimize kalpten sevgi ve selamlarımızı 

söyle. Günlerdir radyolarımızdan sizin konuşmalarınızı 

dinledikçe ağlıyoruz. Bize bu günleri yaşattığınız için sağ 

olunuz. Hepinizi buraya, anavatanınıza geri bekliyoruz. 

Yerimiz, yurdumuz hepimize yeter. Evlerimizi, ekmeği- 

mizi sizinle bölüşmeye hazırız. Şayet bu dileğimiz ger- 

çekleşirse, mutlu öleceğiz ve atalarımızın huzuruna 'Kay- 

bettiğiniz kardeşlerinizi biz geri bulduk' diye göğsümüzü 

gere gere çıkabileceğiz..." 

A X& K 
Anma töreninin yapıldığı gün saat 15.00'de Nalçık 

Şehir Parkı'nın en güzel yerinde sürgünü sembolize eden 

anıtın açılış törenine katıldık. Saygı duruşundan-sonra ko- 
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nuşmalar yapılırken, Sabahattin bey ile yine halkın ara- 

sına girdik. Zira ikimiz de halkla görüşmeyi tercih ediyor 

ve hiçbir fırsatı kaçırmıyorduk. Öğleden önce Stadyumda 

Türkiye'de akrabaları olup olmadığını soran yüzlerce kişi- 
ye cevap verip, adres alıp, adres vermiştik. Aynı durum 

anıt açılışı süresinde de devam etti. Törenin sonuna doğru 
yaşlı bir çifti oldukça çekingen bir tavırla bizi izliyor, ko- 

nuşmak isteklerini belli etmelerine rağmen bir türlü cesa- 

ret edemiyorlardı. En sonunda: 

— “Herhalde bizimle birşey konuşmak istiyorsunuz" 

diyerek yanlarına gittim. 55-60 yaşlarında olan sarışın, 

çilli, yeşil gözlü bayan; "Evci, sizin oralarda bizim kar- 

deşlerimiz var mı, diye soracaktım? Annanem göçte giden 

akrabalarından haber alamadığı için gözleri açık gitir. 

Ölmeden önce akrabalarımızı mutlaka bulmalısın, bulma- 
dan öbür dünyada yanıma sakın gelme diye vasiyet etti 

de..." cevabını verdi. 

Kimlerden olduğuna dair yönelttiğim soruma cevaben 

"Yuvan" ailesinden olduğunu söyleyince, Sabahattin bey 

— teferruatlı bilgi verdi. Hanımdan daha yaşlı olan bey söze 

karışarak, "Baturay" ile konuşmak istediğini söyledi. Ne- 

denini sorduğumuzda da "Ben Batırdog'lardanım. Batıray'de 

her halde bizden olmalı." dediğinde ona da Batırdoğ'lar 

hakkında gerekli bilgiyi verip, Batıray ile de görüştürdük. 

Tören bitmiş herkes tahsisli otobüse binmiş bizi bek- 

liyordu. Görevliler bizi de ısrarla otobüse bindirdiler. Sa- 

. bahattin'le zaten yanyana oturuyorduk. Tam hareket anın- 

da, biraz önce konuştuğumuz karı-koca gözümüze ilişti. 

Ellerinde mendilleri olduğu halde hüngür hüngür ağlıyor- 

lardı. Öğrendikleri tek Şey akrabalarının varolduğuydu. 
Ama mutluluk gözyaşları için bu kadarı bile kâfiydi. 

# KK K 
23 Mayıs 1991 günü akşam üzeri Sabahattin Bey ile 

akrabası olan doktorun rehberliğinde Çerkeski'nin "Gum 

' Lokıt" köyüne gidiyorduk. Oradan da Albırğan köyüne gi- 
decektik. Yolda benzinimizin azaldığını farkedip, Üçkö- 
ken'de bir benzin istasyonuna girdik. Görevlilerle konuş- 

mak istiyordum ki aralarında Karaçay diliyle konuştukla- 

rını anladım, Öğrencilik yıllarında Sarayönü ve Başhöyük 

köyü ile yakın ilişkim olmuş, dostlarım vardı. Başhöyük 

köyünün adını söylediğimde; "O köye geçen yıl buradan 

gelin gönderdik, saydığınız insanların çoğunu da tanıyo- 

rum, buyurun bu gece misafirimiz olun" karşılığını verdi. 

Bir taraftan da arabamızın deposu fullenmiş, bidonumuz 

da doldurulmuştu. Hesap ödemek istediğimizde aldığımız 

cevap karşısında şaşırıp kaldık. Güleryüzlü bu mert Kara- 

çay delikanlısının anlayabildiğimiz kadarıyla ifadeleri şöy- 

leydi: 

"Siz, Abazin olduğunuza göre anavatanınıza, buraya 

hoş geldiniz. Yemeğimizi yiyemeyeceğinize, bir gecenizi 

bize ayıramayacağınıza göre müsaade edin de benzininiz 

bizden olsun..." İ 
Kk X 

Şehir merkezlerindeki resmi zevatın ve sade vatandaşın 

duygu ve düşüncelerini kısmen bile olsa öğrendiğimiz 

için köylerdeki durumu merak ederek 23 Mayıs 1991 gü- 

nü saat 21.15'de "Gum Lokıt" köyüne varıp, Yesen Ali' 

nin evine misafir olduk. İki saat kadar kalabileceğimizi 
baştan ifade edip, sohbetlere daldık. İki saat sonra müsaade 

istediğimizde (Nış) kurban kestiklerini iki saat daha kal- 

mamız gerekiğini söylediler. İster istemez kalıp, kaşla- 

göz arasında hazırlanan nefis etlerden tattık ve 01.30'da 
yola iekrar koyulduk. 

Çerkeski'ye geldiğimizde saat 02.30'du. Otellerde yer 

bulamayız diye Albırğan köyüne gitmeye karar verdik. 

.Yola çıktığımızda rehberimiz Yesen ailesinden olan Nal- 

çık'lı doktor; 'Kılıçkıt buraya 10 kilometredir. 10 yıldır 

ablamızı görmedik, ona misafir olursak sevinir" teklifinde 

bulundu. Makul görüp, Kılıçkıt-Psevugedahe köyünde 

Abazin bir aile olan Meker ailesine gece saat 03.00'de mi- 

safir olduk. Mekerlerin evi saray yavrusu bir ev. İçinde bi- 

jlardo salonu ve masası dahi mevcut. Sohbeti uzatmadan 

yattık. İki saat sonra 05.30'da kalktığımda kurban kesil- 
miş olduğunu gördüm. Sabah kahvaltısını 09.00'da kur- 
ban eti ve kalmık çayı ile yapıp, Albırgan'a doğru tekrar 

yola koyulduk. Bu kez Meker Ömer ve Bekir arabalarıyla 
bize rehberlik ediyorlardı. 

Albırğan-Biberdkit benim dedelerimin ve Uzunyayla 

kökenli birçok Abazın ailenin ayrıldığı bir köydür. Çok 

yakındaki "İncik Lokt" köyü ile birleşmiş büyük bir köy. 
Köy hastanesinin baştabibi olan Dr. Yesen Enver'e 

uğradık. O da köydeki Agaçe ailesinin en yaşlısı olan Çe- 

ker amcanın evine bizleri götürdü. Bir gece önce ulaşa- 

bileceğimiz düşüncesiyle orada da kurban kesilmiş oldu- 

gunu ve sofranın kurulu olduğunu gördük. 14 saatte üç 

kurban. Herhalde bir rekor olmalı... 

Kk & 
Sovyetler Birliği Komünizmden uzaklaşıp, pazar eko- 

nomisine doğru yol katediyor. Yeni sistemde, ticaret erba- 
bı, küçük zenaat sahipleri ve sanayiciler önemli görevler 

yüklenecekler. Ama bizim insanlarımız olayın ehemmiye- 

tini istenilen düzeyde henüz kavramış değiller, E Bunların 

istisnalarından birisi Meker Ömer'dir. 

Sanat Meslek Okulu Müdürü iken 250 ruble maaş al- 

makta olan Ömer, yeni sistemin gelişiyle birlikte memu- 

riyet görevinden istifa edip, evinin bahçesinde "oto tamir- 
hanesi" açmış. Köy yerinde olmasına karşın, şimdilerde 

aylık kazancı eski kazancının altı-yedi misline ulaşmış. o 

Diğer Abazinlerle yapmış olduğumuz görüşmelerde 
anladığım kadarıyla meslek sahibi insanlarımız çok. An- 
cak, kendilerine ait işyerleri açma konusunda bilgi ve 

tecrübeleri yok. Alım-satım konusunu bizim insanımız 

pek sevmiyor. Bu düşünceyi derhal yıkmamız lazım. Bu- 
nun için Türkiye'deki iktisatçı, sanayici ve tecrübeli esnaf 

ileri gelenlerinin sık sık ziyarete gitmelerinde, orada yatı- 

rım yapmalarında, yatırım yapmasalar bile insanlarımızı 
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ikaz etmelerinde, gitme imkanı bulamıyorlarsa tecrübe- 

lerini ve tavsiyelerini mahalli gazetelere yazmalarında bü- 

yük fayda vardır. Ömer Meker örneklerini biran önce ço- 

galtimak zorundayız. 
Kk K 

Nalçık-Çerkeski ve Maykop kentleri ile Gunlokut, 
Kılıçkıt, Albırğan ve Anzoray köylerinde olağanüstü gü- 

zellikte sofralar gördük. Sofra adabına diyebilecek tek ke- 

lime yok. Büyüğünden küçüğüne herkes sofrada söz hakkı 

tanındığında şiir söyler gibi mükemmeli konuşmalar yapı- 

yorlar. Ne var ki, özellikle akşam yemekleri 4-5 saat sü- 

rüyor. İçki su gibi. Bu durumu önceden bildiğimizden 
aramızda içki içmeyeceğimize dair sözleştik. "Gençle- , 

rimize kötü örnek olduğu için artık içmiyoruz" şeklinde 

hep aynı cevapları verdik. Kabartay'lar, cevabımızı yadır- 

gadılarsa da Çerkeski Abazinlerince olumlu karşılandı ve 

ayhen tatbik edeceklerine dair söz verdiler. 

Yemek ve içkiyle ilgili konuda benim temas etmek is- 

tediğim husus başka. Her yerde aynı şeyleri sordum: "Yö- 

renizde yaşayan Ermeni- Yahudi-Gürcü ve Rus kökenli va- 

tandaşlarınızdan yemek sofrası başında 4-5 saat geçiren var 

m1?" diye. Aldığım cevap hep aynıydı. "Değil 4-5 saat 1 

saat bile ayırmazlar..." 

Bu cevaplar üzerine: "Şimdi devlete ait kuruluşlarda, 

fabrikalarda ve kolhozlarda çalışıyorsunuz. Birkaç yıl son- 

ra Ermeni, Yahudi ve Gürcülere ait işyerlerinde ve onların 
emrinde çalışmak ister misiniz?" şeklindeki ikinci soru- 

larıma tatminkar cevap alamadım ama düşündürdüğünü - 

gördüm. Şimdilik o da bir şey. Ama ilerisi için galiba geç - 

kalınıyor. 

Kk K 
Üç yıldır Kafkasya'da dini ibadetler alabildiğine serbest 

bırakılmış. Yaşlısında, gencinde ve çocuklarında olağan 

üstü bir ilgi ve yönelik var. Tüm köyler güçlerini birleş- 

tirerek, camilerini yeniden yapıyorlar. Küçüklere Kur'an 

kursları düzenleniyor. Yaşlı kuşağın önemli bölümü, üç 

senedir korkmadan-çekinmeden orucunu tutup, teravih na- 

mazını kılmış, bununla öğünüp, gururlanıyorlar. Köyler- 

de görüştüğümüz insanların bizlerden istedikleri en önem- 

li şey, aydın din insanlarının gönderilmesi oldu. "Önce- 

likle onlar gelsin ve dinimizin doğrularını ve güzellik- 

lerini bize öğretsinler. Yanlış şeyler öğrenip yanlış ibadet 

etmek istemiyoruz." şeklindeki dilekleri Çerkeski'deki 

Abazin ve Adiğelerden de sık sık duyduk. 
İnsanlar, din konusuna o kadar şiddetli arzu ve istek 

duyuyorlar ki, aydın din adamları ile takviye edilmezlerse 
korkarım yanlış yola kanalize edilebilirler ve istismar edi- 
lebilirler. Bunun için aydın din adamlarımıza çok büyük 
görevler düşüyor, 

KK 
Nalçık Hipodromunda misafirler onuruna atyarışları 

düzenlendi. Halkın ilgisi olağanüstü. Bizleri şeref locasına 
aldılar. Halkın yarışlardan çok, bizleri görmek için geldik- 
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ieri besbelli. Gülen gözlerle alabildiğince yakından gör- 

mek istiyorlar. Biz'de aynı ilgiyle çevremizi izliyoruz. Bir 

anda ben kendimi Pınarbaşı'nın pazarında sandık. İlahi ya- 

rabbi bu.ne kadar benzeyiş. Sanki hepsini bir bir tanı- 
yorum. Şu falan köyden, şu filan köyden, bu bizim İkra- 
mi değil mi? Allah Allah bizim Nazif de buradaymış, de- 

mek ki bizim yöre köylüleri araba tutup, komple gel- 

mişler... gibi düşünceler içinde kayboluyorum. 
Kk XX K 

Nalçık Stadyumunda 127. Anma törenlerinin sonuna 

doğru tören alanına 3 Adiğe atlısı geldi. Yamçıları, baş- 

lıkları, eğer ve gem takımı bildğimiz fakat artık sahip ol- 

madığımız eski takımlarımızın aynısı. Atların yanına gi- 

dip okşuyorum ve bir anda gerilere çocukluğuma gidiyo- 

rum. Köyümde önceleri iki ayrı yılkı vardı. Sonra bire 

düştü, daha sonra da tükendi. En fakir ailenin bile 3-4 atı 

vardı. Çocuklar, gençler gece-gündüz atla beraberdik, fakir 
bile olsak, atlarımızla mutluyduk... diye iç çektikten son- 

ra bol bol fotoğraflarını çekiyorum. 

Tören alanına gelen bu üç atlı önemli bir görev üsti- 

lenmişler. Thamada Yoğan İbrahim'in solunda Thamada 
yardımcısı Karden Ramazan, sağında da genç bir Mırzey 

olduğu halde 21 Mayıs günü yola çıktılar. Kabardey, Adi- 

Sey, Mardok, Şapsığ ve Abhaz topraklarını boydan boya 

eski Çerkes atlıları gibi geçecekler ve Sohum'dan alacak- 
ları Abhaz heybesiyle birlikte önümüzdeki yıl yapılacak 

törenlere geri dönecekler... Zor bir görev ama oldukça an- 

lamlı ve onur verici. 

Kk & K 
Konaklama fırsatı bulduğumuz 5 köy dışında yol boyu 

gördüğümüz Çerkes köylerini daha bir alıcı gözle incele- 
dim. Kendi sülalem ve Uzunyayla'daki Abazilerin tama- 

mına yakınının ayrıldıkları köylerdeki hayat seviyesini, 

evlerinin tipini, tarla ve bahçe ziraatlerini, kolhoz hayat- 

larını meraklı gözlerle görüp, ilgililerine sorular sordum. 

Bir ekince karşılığında 49-50 veren ve yılda iki kez mah- 

sul kaldırılan verimli toprakları seyrede seyrede uzaklaşır- 
ken göçe önder olan büyüklerimize içimden çok şeyler 

söyledim. Hele Uzunyayla'daki insanlarımın canla, başla, 

tırnaklarıyla topraklarını kazdıkları halde bire karşılık 5-6 

kaldıramadıklamı düşündükçe üzüntüm daha da derinleşti. 

Her geçen yıl gırtlağına kadar borçlanan Uzunyaylalı kar- 

deşlerimin, köylülerimin, mevcut borçlarını ödedikten 
sonra acaba kaç tanesinin elinde 3-5 kuruşu kalabilir diye 
kendi kendime soruyorum da bulabildim cevap oldukça 

korkunç... Gönlünce giyenemeyeceksin, gönlünce besle- 
nemeyeceksin, gece gündüz durmadan, dinlenmeden Uzun- 
yayla'nın insafsız kışını, çamurunun kahrını çekeceksin, 

sonuçta da borç üstüne borç yaparak nefes alıp vereceksin. 

Böylesi yaşamaya yaşamak denilirse... Oysa, kendini bi- 

len, töresini bilen, dilini bilen ve azla yetinmeye razı ola- 

rak yetişen insanlarımın çok şeyde gözü de yoktur. Tek 

isteği emeğinin karşılığıdır. 
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Muhittin ÜNAL (As 
  

Ankara'da 1989 Ekiminde yapılan 125. yıl Kültür 
Haftası ile başlayan, 1990 yılında Hollanda'da de- 
vam eden toplantıyla olgunlaşan "Dünya Çerkes 
Kongresi" nihayet anavatanın Kabartay-Balkar 
Özerk Cumhuriyetinin başkenti Nalçık'ta 19-20 Ma- 

yıs 1991 tarihlerinde yapıldı. Dernekler yasamız im- 
kan vermediğinden Türkiye Çerkesleri, seçilmiş de- 
İegelerle değil, misafir statüsündeki gönüllülerle 
kongreye katıldı. 

Kongreye Türkiye, İsrail, Almanya, Ürdün, Suriye, 
Yugoslavya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, 
Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti ve Kıyıboyu 
Şapsığ bölgesi temsilcileri katılmışlardır. İki gün 
süren kongre sonucunda benimsenen tüzüğe göre, 
iki yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıda isimleri 
yazılı yöneticiler seçilmişlerdir. Hayırlı uğurlu ol- 
ması ve büyük hizmetler ifa etmesi candan dileği- 
mizdir. 

Genel Başkan: Kalmuk YURA 

© (Sovyet Parlamentosu Kanunlar Komisyonu Bşk.) 
Genel Başkan Yardımcısı: Megetey ABDULLARFI 
(Parlamenter, Yeltsin'in Danışmanlarından) 
Genel Başkan Yardımcısı: Fethi RECEP 
(Hollanda Derneği Başkanı) 
Genel Başkan Yardımcısı: Karden SAMİR 

(Ürdün Delegesi) 
Genel Başkan Yardımcısı: Hatam NECDET 
(Bandırma Derneği Bşk.) 
Genel Sekreter: Şokuy MUHAMMED 
(Nalçık Delegesi) 
Genel Sekreter Yrd.: Abrek ALMİR 
(Maykop Derneği Bşk.) 
Üye: Bidanoga NİHAT 
(Nalçık Delegesi) 
Üye: Jipha LUDMİLA 
(Sohum Delegesi) 
Üye: Tamaza-ANATOLE 
(Çerkeski Derneği Başk.) 

Kongrede konuşulanlar ve alınan kararlar konu- 
sunda yapılacak özet bir değerlendirmede kanaa- 
timce şu hususlar ön planda yer almaktadır: 

1. Kongre, sürgünden bugüne kadar geçen za- 

man içerisinde yapılan en büyük toplantı olması 
bakımından tarihi ve uluslararası bir toplantıydı. 

2. Özellikle Kafkasya'nın en ücra köşesindeki 
sade vatandaştan, en üst düzey yetkililerine kadar 
tüm Kafkas insanının bilinçlenmesine, aynı amaç 

a 

için aynı şeylerin düşünülmesi doğrultusunda bir 
uyanışın başlamasına neden olmuştur. Kongrede, 
yollarda, köylerde ve kentlerde gösterilen olağanüs- 
tü ilgi bu görüşümüzün açık bir belirtisiydi. 

3 Bu kongre sonucunda Dünya Çerkesleri; bir- 
birlerini tanıdıkları gibi özellikle Türkiye Çerkesleri 
adına hazırlanıp, Fahri HUVAJ tarafından sunulan 
rapor içerği ve 9 maddede özetlenen temel sorun- 
larının neler olduğunu öğrenmişlerdir. 

4. Ürdün ve ABD delegelerine kısıni ve ferdi katı- 
lımlarla sadece "Dünya Adige Kongresi" ismi veril- 
mek istenen kongrede; Adigeler dışında Abazin, Ab- 
haz, Çeçen, Osetler ve Dağıstanlılar dışlanmak is- 
tenmişse de Türkiye temsilcilerinin aktif, akılcı ve 
gerçekçi tutumuyla, Dünyada yaşayan tüm Çerkes- 
İere açık olmak üzere "Dünya Çerkes Kongresi" ismi 
verilmiştir. 

5 Kongre sonucunda özerk cumhuriyet ve özerk 
bölge yöneticilerinin yapmış olduğu açıklamalardan 
açıkça görüldüğü üzere, bugüne değin aşırı bürok- 

- ratik formalitelere boğulan ve uzun zaman alan geri 
dönüş işlemleri ve süresinin kısaltılması çalışma- 
ları ciddi olarak ele alınmaya başlanılmıştır. 

& Yönetim kuruluna seçim yapılırken, her türlü 
önyargıdan uzak olarak Çerkes toplumlarının müş- 

terek menfaatleri ön planda tutulmuş olup, ilerisi 

için anlamlı mesajlar verilmiştir. 
7. Kongreye katılan bilim adamları, yazarlar ve 

politikacılar bugüne kadar tartışmalı olan "Göç mü, 
Sürgün mü?" sorusuna açıklık kazandırarak, kesinli- 
kle "Sürgün olduğu" noktasında birleşen açıklamalar 
yapmışlardır. 

Nalçık Kongresinde gündem dahilinde ve hari- 
cinde yapılan konuşmalar ve davranışlarıyla iz bı- 
rakan ve netice üzerind etkili olan ilk on kişiyi ki- 
şisel görüşüme göre söylediklerini de özetleyerek 
şöylece tanıtabilirim: 

1 Nour ZAVUR: Nalçık Derneği Başkanı ve 
Kongre Divanında il. Başkan olarak görev yapan, 
son derece sempatik, tecrübeli, sözünü sakınmayan 
ve şık giyimi ile şişmanlığını göstermeyen ZAVUR'un 
aşağıdaki cümlesi kolay unutulabilecek nitelikte 
değildir. 

",. Bu işi başaramazsak, ölmüş, ana-baba-dede 
ve ninelerimizle onların ecdadının huzuruna öbür 
dünyada hangi yüzle varacağız. Şahsen ben, böyle 
bir vebali göze alamayacağım... 

2. Tsey ADEM: Yugoslavya'dan kendi imkan- 
larıyla gelip Kongreye katılan ADEM bir kez konuş- 
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tu. Ama söyledikleri mermi gibi işledi. Yarını düşün- 
mesi-gereken her sorumluya doping tesiri yaptını 
sandığım cümlelerinden sadece bir kaç tanesi şun- 

ladır: 
“Biz, Yugoslavya'da 17 köy halinde yaşıyoruz. Şu 

anda sadece dilimiz Çerkescedir. Onun dışında öri, 
adet kalmadı. Genç kızlarımız evlenecek Çerkes de- 

likanlısı bulamıyorlar. Üstelik ülkenin en fakiri bi- 
zimkilerdir. Yıldırım hızıyla kayboluyoruz. İMDAT... 
demeye geldim." 

2. Fahri HUVAJ: Kongrenin tartışmasız asla- 
,rındandı. Dil hakimiyeti, konuya emek vermişlerden 
olması, beşeri diyalogdaki yeteneği ile Kafkas halk- 
ları arasında ayırım gözetmeksizin soruna yaklaş- 
ması ile etkili olmuştur. 9 maddeden oluşan temel , 

kova büyük parlamentosunda Kanunlar Komisyo- sorunlarımızı açıklarken ve her firsatta vurguladığı 
şu cümlesi son derece yararlı oldu: 

"Çerkesler olarak, herşeyden öne biz kendimizi 

bilmiyor, kendimizi tanımıyoruz. Dünyanın hangi 
bölgelerinde hangi dil grubundan ne kadar varız. Bi- 
iyor muyuz? Sorunlarını bilmeyen ve kendisini ta- 
nımayan uluslar başkalarını suçlayamazlar. Önce 
kendini bilecek sonra sorunlarını sıraya koyacak ve 
çözüme bu noktadan sonra başlayacaksınız..." 

4. Bğajnoka BARASBİ: Yazar, şair, araştır- 
macı ve sempatik bir hatip olarak dikkati çekerken 
şu cümlesindeki mesajlarında son derece samimiy- 
di: 

"Kafkasya'ya dönerseniz iş ve toprak bulamaz- 
sınız diyenler, tamamen maksatlıdır. Atalarınız bu- 
radan isteyerek gitmedi. Resmen sürüldüler. Onlar 
erkekçe dövüştüler. Tek istedikleri özgürlüktü. On- 
ların torunlarının bu topraklarda hakkı vardır. Siz- 
ler dönseniz de dönmeseniz de biz toprağımızda 
yaşarız. Ama geliniz, güç kalınız. Hiç olmazsa ilk 
etapta gelebilecek olanlarınızı gece gündüz demed- 
en bekliyoruz...' 

5. General İBRAHİM: İri-yarı kalıbıyla tipik 
Rus Generallerini andıran, Çerkesçeyi anlamasına 
rağmen konuşamayan bu hemşerilerimizin tercüme 

- edilen sözlerinde vatanseverlik ve milliyetçilik adına 
güzel şeyler vardı. Aşırı heyecanlı oluşu da sanırım 
bundandı. 

"Sorunumuzu sadece "Adiğe, meselesi gibi gör- 
mek yanlıştır. Şapsığ ve Güney Osetya davaları hâlâ 
ders olmadı mı? Paramparça olan Kazaklar aydın- 
larını dinleyerek yekvücut oldular, Kazaklar uyandı, 
Azeriler uyandı, Gürcüler uyandı, kısacası tüm 
dünya uyandı. Biz hâlâ selâm sabahla uğraşıyoruz. 
Şimdi iş yapma zamanıdır. Gerekirse tek bir dil ve ad 

etrafında bile birleşebilmeliyiz." 
6. Şanıba YURA: Boşu boşuna Dağlı Halklar 

Federasyonu Genel Başkanı olmamış. Duyarlı, heye- 
canlı, ülkesini bütün olarak seven, Adiğe olmasına 
rağmen sorunu sadece Adigelerin sorunu olarak 
görmeyen, Türk heyetinin adeta beşinci bir üyesi 
gibi çalışan ve çok şey söyleyebilmek için çok hızlı 

konuşan bir hatip. 
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“.. Sorunu aynı olan uluslar elele vermeli ve bü: 

yük bir güç oluşturmalıdırlar. Birlikten kuvvet doğar. 
Kuvvet de çok şeyi çözer. Bu açıdan bakınca Kon- 
grede Çeçen, Oset, Lako, Dağıstan delegelerinin ol- 
mayışını talihsizlik sayıyorum..." 

7. Şekuy MUHAMMED: Rodina'nın, Nalçık 
Demneğinin faal elemanlarından, yerinde duramaz 
derecede hareketli, sağlam mantıklı, medeni cesare- 
ü yüksek ve sözünü sakınmayan bir insan. Yeni ör- 
gütün Genel Sekreteri olarak boyunun aksine büyük 
hizmetler verebileceğine inanıyorum. 

",. Sayın Başkan görüşünüze asla katılmıyorum. 
Acele edip ve hissi hareket ederek, yanlış kararlara 
varırsak, ileride yüzümüz kara çıkmaz mı?..." 

8. KALMUK YURA: Çerkes kökenli, halen Mos- 

nunda görevli ve Gorbaçov'un danışmanı olup, yeni 
örgütün Genel Başkanlığına haklı olarak seçilen 
YURA üstüne basabasa şunları söyledi: 

"Adigeler, çok konuşmayı, öğünmeyi ve öğülmeyi 
çok severler. Ama artık çağ değişti. Şimdi iş yapmak 
zamanıdır. Hayırlı bir işe başladık, mutlaka sonuca 

ulaştırmalıyız. Ben de Adigeyim, elele tutuşarak, hiz- 
met vermeye hazırım. Parlamentoda bana düşeni 
yapacağım. Yolumuzun çetin olduğunun da bilincin- 
deyim." 

8 Yediç Batıray ÖZBEK: Toplumu gerçekten 
seven, davasına inanmış, sağlam karakter sahibi, 
enerji dolu, normali birazcık aşar derecede atak, is- 
tikbalde önemli hizmetler verebileceği muhakkak 
olan hemşerimiz muhalif oylarıyla, Divan Başkanı 
ZAVUR'un sık sık esprilerine konu oldu. "Çerkes" 
sözcüğünün tüzüğe ithali sırasında Divan Başkan- 
lığını dahi tanımadan saygı sınırını aşarak, itirazda 
bulunan Amerikalı delegelerin karşısına dikilişi ve 
aşağıdaki sözü sonuç üzerinde etkili olmuştur: 

"... Gerek Kafkasya'daki ve gerekse muhaceretteki 
tüm Çerkeslerin toplam nüfusu zaten sayılı ve azdır. 
Biz bir bütün olalım, sayımızı arttıralım, güç kaza- 
nalım diye çırpınırken Amerika Birleşik Devletle- 
ri'nden gelmiş olan delegelerin aksi düşüncede ısrar 
etmelerini anlamak mümkün değildir. Bu nasıl bir 
mantık?..." 

10. Dr. Ehsan SALEH: Almanya delegasyonu- 
nun başkanı olan doktor, ortayaşın üzerinde, sessiz, 
sakin, az konuşan, kendi halinde birisi. Yakından 
tanımayan biri O'nun hakkında yanılabilir. Oysa, 
mükemmel bir beyefendi; varını, yoğunu, hayatını, 
toplumuna vermeye hazır bir insan. Her konuşma- 
sında paradan söz eden bir başka Amerikalı delege- 
nin tam aksine para ve maldan hiç söz etmezken, 
yeni örgütün finansman ihtiyacının giderilmesinin 
görüşülmesi sırasında bir kez konuştu: 

"Geç de olsa hayırlı bir adım atmaya muvaffak ol- 
duk. İnşallah başaracağız. Başlangıç olarak benden 
10.000 dolar..." 

  

  

  
 



  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                  

  

        

(Geçen Sayıdan Devam) 

Fatoş'ların evinde o gün gözle görülür bir telaş vardı, 
sevinç vardı; Fatoş'u istemeye geleceklerdi. Genç aynı 
köydendi, okumamış, ilkokulu zar zor bitirebilmişti ama 
durumları iyiydi. Köyde herkes bu işi destekliyordu. "İyi 
olur, çocuğun durumu iyi, Fatoş rahat eder" diyorlardı. 
Fatoş da o düşüncedeydi, zaten gözü de öyle yüksek- 
lerde değidi. Kendi toplumundan olsun biraz da geçi- 
necekleri kadar gelirleri olsun yeterdi onun için. Ayrıca, 
kendisi de okumamıştı. Gençler arasında bir aşk yoktu 

ama olsun, önemli olan gelecekti Fatoş için... 

Bazı anlar kendisini şanslı saydığı da oluyordu. İs- 
tedikleri yavaş yavaş gerçekleşiyordu. Çamura bile razıy- 
ken şimdi kendisini sayacak, kendisini rahat ettirecek 
birini bulmuştu. 

Konuyu ilk kez Jankat'ın ablalarına açtığında biraz 
tedirgindi. Jankat'ın ablaları da tedirgin olmuşlardı, fa- 
kat Fatoş'a farkettirmemişlerdi. Fatoş'u iyi tanıyorlardı; 
inceydi, duyguluydu, hayalleri vardı. Bunların yok olma- 
larını istemiyorlardı. 

O gün Jankat'ın ablaları da Fatoş'lara gelmişlerdi. 

Hem arkadaş hem de akrabaydılar. Fatoş heyecanlıydı, 
ürküyordu. Ürkmesinde de heyecanında da bir mutlu- 
luk vardı. Köyün kızları gelip gidiyorlar, her seferinde de 
Fatoş'a takılıyorlardı. Fatoş'un ailesi en az Fatoş kadar 

mutluydu. Kızları kendi toplumlarından biriyle evlene- 
cek, bazı kızlar gibi bir çılgınlık yapmayacaktı. Kendi 
başları da her zaman dik kalacaktı. 

Akşam yemeğinden sonraydı. Köyün yaşlı ve ileri ge- 
lenlerinden bir grup Fatoş'u istemeye geldiler. Bir iki 
saat içinde istenilen sonuca ulaşılmıştı. Fatoş'un ailesi 

gelenlere zorluk çıkarmamışlardı. Zaten hiçbir zaman 
zorluk çıkarılmazdı. Çünkü bu toplumda kız isteme, for- 
malitenin dışına çıkmazdı. Fatoş bunun bir formalite 

olduğunu bildiği halde, âdet olarak gittiği kız arkada- 
şının evinde sonucu heyecanla bekliyordu. 

Zaman, Fatoş için daha hızlı geçiyordu. Köydeki kız- 
ların yardımlarıyla çeyizini büyük bir süratle hazırlı- 
yordu. Bazı geceler arkadaş evlerinde veya akşamüstü 
gezilerinde Fatoş'la genç buluşuyorlar, kendi aralarında 

kimsenin duymadığı konuşmalar yapıyorlardı. Duyul- 
mayan fakat bir romantizmin olmadığı hissedilen ko- 
nuşmalar yapıyorlardı. 

Fatoş sonunda hazırlıklarını bitirmiş, kendisine alı- 
nan bembeyaz ipek kumaş ve tüllerle gelinliğini ha- 
zırlamaya başlamıştı. Gelinliğini kasabada, Jankat'larda 

bir iki terzinin yardımıyla hazırlıyordu. Kumaşın gü- 
zelliği, bazılarını kendi gelinlikterini hatırlatıyormuş- 

çasına kıskançlığa itiyordu. Kumaşlar biçilmiş, sıra di- 

  

kimlere gelmişti artık... 

K KK & 

Gece yarısıydı. Köyde herkes uykuya çekilmişti. Bir 

anda köyü araba sesleriyle beraber arada sırada duyu- 
lan ağlama sesleri kaplamıştı. Fatoş'un gelin gideceği 

evin bahçesinde telaşlı bir kalabalık vardı. Gölgeler ora- 
dan oraya koşuşturuyordu. Gölgeler kucaklarında dik- 
katlice bir şey taşıyorlardı. Taşıdıklarını dikkatlice ara- 
baya yerleştirmeye çalışıyorlardı. Bahçedeki telaşlı göl- 

gelere her geçen an yenileri ekleniyordu. Fatoş'un ba- 
bası da o gölgelerin arasındaydı. Çok geçmeden araba 
yola doğru fırladı. Arkada kalanlar ağlıyor, arabadakilere 
duyurma ümidiyle arabanın arkasından, "Çabuk hasta- 
neye yetiştirin!" diye bağırıyorlardı. 

Kasabada, köyde olanlardan habersiz Fatoş'la Jan- 
kat'ın ablaları karanlıkta oturmuş sohbet ediyorlar, ara- 
da söylediklerine kahkahalarla gülüyorlardı. 

Gece yarısını geçiyordu, kızlar uyumuşlardı. Jankat'ın 
babası solgun bir yüzle eve gelmişti. Anne, köydeki olay- 
ları duymuş, fakat kızlara birşey söylememişti. Karı-koca 
kapının önündeki mindere oturdular. Kadın, kocasının 
halinden birşeylerin olduğunu anlamıştı. Yavaşça, 

— Nasıl oldu? diye sordu. 
— Öldü! dedi adam. Gözlerinden yaşlar akıyordu. 

Yaşlar, kızlarından biri gibi olan Fatoş'a mıydı, yoksa onu 
yarı yolda bırakan-gernce miydi belli değildi. 

Kadın birşey demeden içeri girdi. Kızların kapısın- 

dan baktı, hepsi sere serpe uyuyorlardı. Oturma odasına 
girdi. Dikiş makinasının üzerinde duran beyaz kumaş- 
ları kucakladı. Kumaşlar, üstlerine düşen damlalarla 
ıslanıyor, sarımsı bir renk oluşuyordu üstlerinde. Ku- 
maşlar kucağında pencerenin önüne oturdu. Yıldızlar 
pırıl pırıl parlıyordu. Yaşlı gözlerle parlayan yıldızlara 
baktı, içlerinde bu kadar parlaklığı bırakan yıldızı aradı. 

KA 
Fatoş'a olayı anlatma görevi Jankat'ın annesine düş- 

müştü. Fatoş'un gözlerindeki ışık aniden sönmüştü. Ka- 
dın, olayı dolaylı yollarla anlatmaya çalışmıştı önceleri; 
fakat pek becerememişti. Sonunda söylemek zorunda 
kalmıştı. O an kadının omuzlarından bir'yük kalkmış ye- 
rine yeni bir yük binmişti. Fatoş, olay anlatılırken hiç 
konuşmadı, yüzündeki ifade sertlikle yumuşaklık ara- 
sında girip geliyordu. Konuşmanın sonunda birşey de- 
meden kalktı, pencerenin önüne oturdu. Sabahın serin- 

liği yüzünü okşuyordu. 

Öğleye doğru Fatoş'un annesi geldi, konuşurken ağ- 
lıyordu. Fatoş, kızların odasında gözleri bir noktaya ke- 
netlenmiş oturuyordu. Yüzü balmumuyla yapılmış be- 
beklere benziyordu: Sarı ve cansız. Annesi, diğer odada 
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kızların da yardımıyla eşyalarını topluyordu. Fatoş kalktı, 
makinanın üzerindeki beyaz kumaş parçasını aldı, çok 

dikkatlice katladı. Kumaş elinde, gözleri dışarıda damın 
üstünde dişisine kur yapan güvercinlere katılmıştı, fakat 
arkasında ağlayan annesiyle Jankat'ın annesini görme- 
diği gibi kuşları da görmüyor gibiydi. 

Fatoş'la annesi köye dönmüşlerdi. Ayrılırlarken sa- 
dece Jankat'ın ablasıyla sessizce bakışmışlardı. 

Fatoş, odasına girdi. Yatağının üzerine oturdu. Göz- 
leri karşıda pırıl pırıl parlayarak duran sandığa takıldı. 
Yerinden kalktı, hemen yanında duran naylon torbayı 
aldı. Sandığın yanına oturdu. Elindeki naylon torbadan 
beyaz kumaşları çıkardı, sandığın kapağını açtı. Gözleri 
sandığın içinde parıldayan eşyalardaydı. Eşyalar yavaş 
yavaş gözlerinin önünde kayıyordu. Minik damlacıklar 
eşyalarda ıslak noktalar oluşturuyordu. Minik damlalar 
büyüdü, kumaşlar gözlerinin önünde daha hızlı kay- 
maya başladı, Fatoş, elindeki beyaz kumaşıyla sandığın 

üzerine, umutlarının üzerine kapandı, hıçkırıklarla ağla- 
maya başladı. 

4 & 

Fatoş, uzun bir süre evden çıkmadı. Büyük bir yasın 
içindeydi.: Yas tutuyordu. Evleneceği gence mi, kendi- 
sine mi, yıkılan umutlarına mı tuttuğunu kimsenin bile- 
mediği bir yas tutuyordu. 

Bir gece Jankat'ın babasıyla beraber Jankat'ların ka- : 
pısında belirivermişti. Jankat'ın babası onu zorla getir- 
mişti. Kendi içine kapanmamalıydı. Birşey kaybedilir- 
ken yepyeni başka şeyler bulunabilirdi; hiçbir zaman ye- 
nilgi kabul edilmemeliydi. Jankat'ların evinde bir anda 
görülmeyen bir sevinç dalgası yayıldı. Mutluluk gözler- 
den okunuyordu. Fatoş'la ablası bir anda kenetlenirce- 
sine sarıldılar; ikisi de ağlıyordu. Ablası, sevinçten ağlı- 
yordu, Fatoş'un kendini yenilgiden sıyırmasının sevin- 
ciyle ağlıyordu; Fatoş ağlıyordu. Fatoş kaderine, yeşert- 
tiği umutların sararmasına ağlıyordu. 

O gece sabaha kadar oturdular. Fazla konuşmadılar, 
fakat konuşmayan sadece dilleriydi. Duygular, sürekli 
hareket halindeydi. 

Kk A4 A 

Jankat, yanında oturan mavi elbiseli kızın kokusunu 
daha yakından duymaya çalışıyordu. Değiştiğini, olumlu 
değiştiğini kızdan duyması onu fazlasıyla sevindirmişti. 
Çocukluğundan beri düşlediği şeydi değişmek, insanları 

şekerle kandırmamak. 

— Sen de değişmişsin, dedi kıza. Zaten hep değişik- 

tin ya!... 

Kız, kafasını yavaşça çevirip Jankat'a baktı. Göz göze 
gelmişlerdi. Jankat, utanarak gözlerini kızın gözlerinden 
kaçırdı. 

— Biliyor musun gözlerin çok güzel, dedi. Gözleri- 
nin maviliğini hep aradım. 

Kız, Jankat'ın anlamını çözümleyemediği bir şekilde 
gülümsemişti. Jankat, acemice koparttığı çimlerle oyna- 
maya başladı. Eskiden beri bu kızla karşılaştığında aynı 
tedirginliği duyduğunu, bunun nedenini düşündü. Ne- 
deni belliydi, kız da bunu biliyordu. 
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Genç grup yol boyu gezisine çıkmıştı. Gece olmasına 
rağmen hava alabildiğine sıcaktı. Jankat'la kız, grubun 
en arkasında yürüyorlardı. Jankat, dilinin döndüğünce 
anlatmaya çalışıyordu duygularını. 

Kıza, “Seni s..." demeye vakit bulamadan göğsünde 
uzaktan atılan yumuşak, sulu birşey patlayarak dağıldı. 
jankat'ın gömleği kıpkırmızı olmuştu. Ne olduğunu an- 
layamadan ikincisi, üçüncüsü... Her ikisi de öndeki grup- 
tan atılan karpuzlara hedef oluyorlardı. Salah, elinde ko- 
caman portakal gibi soyulmuş bir karpuzla koşarak yan- 
larına geldi, "Haydi biz de saldıraki" dedi. Bütün grup, 
yolda kahkahalar, çığlıklar içinde karpuz savaşı yap- 
maya başlamıştı. 

Jankat, kızı eve kadar götürmüştü. Üstleri, saçları, 
her yanları karpuz artığıydı. Kız, teşekkür edip ayrıldı. İki 
üç adım atmıştı ki, geriye dönüp tekrar Jankat'ın yanına 

geldi, muzip bir gülümseyişle gözlerini gözlerine dikti: 

— Şimdi gözlerime iyi bak! dedi. Benim gözlerim 
mavi değil yeşil, unutma! 

Jankat, cevap verememişti, vakti de olmamıştı cevap 

vermeye, çünkü kız, eve girmişti bile. 

Jankat, eve dönerken hem gülüyor, hem yaptığından 

utanıyordu. Yıllardır tanımasına rağmen hâlâ gözlerinin 
rengini bilmiyordu. Fakat hiç gözlerine dikkatlice baka- 
mamıştı ki! Gözlerine dikkatlice bakacak cesareti bula- 
mamıştı ki!.. 

XX A & 

Geçen kötü bir yılın ardından Jankat'ın ablasını istet- 
mişlerdi. Genç, başka bir kasabadan olmasına rağmen 
kendi toplumlarındandı. Her ikisi de birbirini istiyordu. 
Geriye ailelerin bitirmeleri gereken formaliteler kal- 
mıştı. Gencin başka bir kasabadan olmasının yarattığı 
tedirginlik de bitince tüm formaliteler bitirilmiş, kız ve- 
rilmişti. N 

Oğlan tarafı geniş bir konvoyla gelmişlerdi kızı al- 

maya. Bu köydekilerden epeyce farklı bir toplum oldu- 
- gunu hemen farkettirmişti. Köydekilerden aynı zaman- 
larda bu topraklara yerleştirilmiş olmalarına rağmen 
bunlar, öz değerlerinden çok fazla şeyler kaybetmişlerdi. 

Köydekiler ne kadar özdeğerlerine sahip çıkmışlarsa 
bunlar da o kadar bırakmışlardı. Köydekiler ve kasaba- 
dakiler, yeni gelenleri şaşkınlıkla izliyorlar, beğenme- 

diklerini açıkça ifade ediyorlardı. 

Fatoş, gelinin odasındaydı, yardım ediyordu. Hüzün- 
lüydü. Odada sadece gelinle Fatoş kalmıştı. Gelinliğinin 
içinde apayrı bir simaya bürünmüş olan Jankat'ın ablası, 
Fatoş'un gözlerindeki hüznü farketmişti. Fatoş: 

— Sen de gidiyon, seni de kaybediyom! dedi, kısık 
bir sesle. 

Jankat'ın ablasının gözleri dolmuştu. Fatoş'u omuz- 
larından tutup kendine çevirdi: 

— Yo, beni kaybetmiyon, dedi. Her zaman kaybet- 
me olmaz. Kaybederken yenişeyler bulunur. Sen de bu- 
lacak bu yeni şeyleri... Belki, içinden söylemesi kolay di- 
yon ama doğrusu da bu... Kaybettiklerimizin arkasından 
kaybolmayak biz de, hayata yenilmeyek! 

Fatoş'la göz göze geldiler, birbirlerine sarıldılar. İkisi 
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de ağlıyordu. Fatoş, "Seni çok seviyom, inşallah mutlu 
olursun!" dedi. Jankat'ın ablası: 

— Ben de seni seviyom, dediklerimi unutma, der- 
ken, Fatoş'un gözyaşları boynundan gelinliğinin altına 
doğru süzülüyordu. 

KK & & 

Fatoş, en sevdiği arkadaşını, hatta kardeşini kaybet- 

mişti. Artık eskisi kadar sık gelmiyordu Jankat'lara, fakat 
Jankat, köye gittikçe kendisine uğruyordu. 

Bu arada bir iki kişi tarafından yeniden istenmişti. 
Kabul etmemişti onları. Herkes, ilk nişanlısını unuta- 

madığı için kabul etmediğini düşünüyordu ve kendisini 
haklı görüyorlardı. Oysa Fatoş, onları sadece yabancı ol- 
dukları için, kendi toplumlarından olmadıkları için ka- 

bul etmemişti. Arkadaşlarından biri: 

— Haklısın, Ahmet'i çok seviyodun, ama ölenle de 

ölünmez ki, şunu kabul et. Durumları da iyi, rahat eder- 

sin. Her zaman kısmet çıkmaz... demişti. 

— Ben bizimkilerin dışında kimseyle evlenmem. 
Zâten ailem de kabul etmez. Yapamam onlarla... 

— Deli olma kız! Hem bizimkilerden kim var? Bi- 
zimkileri bilmen mi, kim teklif edici sana?.. 

Fakat hiç kimse Fatoş'un fikrini değiştirememişti. 
Kendine göre inandığı gerçekler vardı. Okuyamamıştı. 
Okuyarak toplumuna yararı olmamıştı. Hiç olmazsa bi- 
zimkilerden biriyle evlenir, çocuklarımı bu topluma ka- 
zandırırım diyordu. 

Sonunda bütün köyü rahatlatan olay oldu. Fatoş'u 
köyden biri, kendi toplumlarından biri istedi. Belli bir işi 
yoktu, durumları da pek iyi değildi. Fatoş'un ailesi mut- 
luydu. Genç kendilerindendi, hem başları dik olacaktı , 
hem de kızları herkesin acıdığı biri olmaktan kurtula- 
caktı. Fatoş'un arkadaşları Fatoş'u kabul etsin diye zor- 
luyorlardı. Adamın ev başlattığını, hem de hemen gölün 
üstünde dağda, çam ağaçlarının dibinde bir ev yaptığını; 
rahat edeceğini, çocuğa bir şans vermesini sürekli ola- 
rak söylüyorlardı. Fatoş, olayı kabullenmiş gibiydi. Jan- 
kat'ın ablasının dediklerini unutmuyordu: "Pes etmek 
yok! Kaybederken yeni şeyler bulursun!" Bu da kaybet- 
tiğinin yerine bulduğu yeni şey olabilirdi. 

Arada sırada arkadaş evlerinde gençle buluşmaya 
başlamışlardı. Bu arada bir yandan da düğün hazır- 
lıklarına başlanmıştı. Aynı plak tekrardan pikaba kon- 
muş gibiydi. Eşyalar, kumaşlar alınıyordu. Yeni bir beyaz 
kumaş paketi de getirilmişti. Fatoş, getirilen beyaz ku- 
maşı aldığında kafası yeniden karmaşıklaşmıştı; fakat 
tepki göstermiyordu. Yeni kumaşıyla odasına girdi. Ku- 
maş kucağında olduğu halde pencerenin önündeki se- 
dire oturdu. Anılarıyla beraber, üstüne koyduğu yatak ve 
yorganlarla örtmeye çalıştığı sandığına baktı. Anılarını 
gömmüştü, gömmek zorundaydı. Anılar geçmişte kal- 
malıydı. Sandığın üzerindeki yatak ve yorganları kaldır- 
maya başladı. Sandığın üstü tozlanmıştı. Geçen zaman 
sadece, geriye tozlarını bırakmıştı. Sandığı açtı. Uçuşan 
tozlarla beraber anılar da uçuşmaya başlamıştı. En üstte 
biçilmiş beyaz kumaş, konduğu gibi.duruyordu. Fazla 
bekleyemedi. Hızlı hızlı eşyaları çıkarmaya başladı. Ye- 

rine yenilerini koyuyordu. Artık, herşeyi yeniliyordu ken- 
dine göre. 

KA & 

Fatoş, o gün gelin olarak çıkacaktı. Köydekiler, kasa- 
badakiler, herkes oradaydı. Zaten, bu toplumun en gü- 

zel yanı da buydu ya! İyi günde veya kötü günde birbirini 
seven sevmeyen herkesin işbirliği yapmasyıdı. 

Jankat'lar ailece oradaydılar; Fatoş, kendilerinden bi- 
riydi. Ablaları gelinin odasındaydılar. 

Gelinin odasının kapısı açıldı. İçeriye Oya'yla Nefin 
girmişlerdi. Her ikisi de yıllar önce kendi toplumlarının 
dışında gençlerle evlenmişlerdi. Oya, kaçmıştı. Mutlu- 
luğu yakalama umuduyla bekleyememişti bile. Nefin 
ise, kendisinden epeyce büyük biriyle evlenmişti. Her 
ikisi de aldıkları şekerleri ödemek istememişlerdi fakat 
onun yerine ödeyeceklerini de hiç düşünememişlerdi. 

Fatoş, Oya'yı affedemiyor ve onunla görüşmemeye özen 
gösteriyordu. 

Kapıda Oya'yla Nefin'i görünce şaşırmıştı. Oya: 

— Seninle barışmaya geldim Fatoş, dedi. 

Fatoş, sadece Oya'ya bakıyordu. Oya kendilerine 
gösterilen yere oturmadan, Fatoş'a doğru yaklaştı, yanı- 
na oturdu: 

— Her ikimiz de haklıydık Fatoş, dedi. Ben, senin 
kadar cesur olamadım, senin kadar mücadele edeme- 

dim. Korktum!.. Belki, etrafımdakiler beni korkuttu, bel- 

ki annemle babamın ilişkileri... Bilmiyorum nedenini 
ama korktum işte! Hadi, barışalım artık... 

Fatoş, Oya'ya doğru döndü. Korkuları yaşamış iki in- 
san, geçmişin sevgisiyle birbirlerine sarıldılar. Oya ağlı- 
yordu, Nefin'in de gözleri dolmuştu. 

— Ben de senin kadar cesur olamadım, dedi Nefin. 
İ Hatırlıyonuz mu o konuşmalarımızı? İçimizdeki korku- 
larla yaptığımız konuşmaları. Biz şeker gönderenlere 
çikolata vermemek için uğraştık ama, gittiğimiz yerde 
şekerin bile öneminin olamayacağını hiç düşüneme- 

miştik!... 

— Kendimi, kendimizi çok kez rüzgarda savrulup 
bir yere tutunamayan yapraklara, otlara benzetmişim- 
dir, dedi Oya. Sağolsun adam, bir dediğimi iki yapmıyo. 
Para olarak özendiğim herşeyi aldım. Herşeyi alınca 
özendiklerimin onlar olmadığını anladım. Esas özendik- 
lerimin parayla alınamayacağını anlamıştım. Zaten on- 
lar da parayla alınamazlardı. 

— İnsan içine girmeden anlayamıyo. Ben de çok 
iğreti olduğumuzu düşündüm, biraz da çaresizliğimizi... 
Ortadaki bir çizgide gibiyiz... Ne sağa ne sola düşünül- 
memesi gereken bir çizgi... dedi Nefin. 

— Çok kere Memet'le mi evleneydim diye düşün- 
düm. Ama onun da karısı mutlu değil. Hep huzursuz. Ne 
o, benim bulabildiğimi bulabiliyo, ne de ben, onun bula- 

bildiğini, dedi Oya. 

Nefin, Jankat'ın ablasına dönerek: 

— İçimizde en şanslısı sen çıktın, biliyon mu? dedi. 
İyi biriyle evlisin. Hem kendi toplumumuzdan, hem ha- 
yatını kurtarmış, hem de sana değer veriyo. 
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Jankat'ın ablası biraz mahçup, biraz da yapılan iltifat- 
tan memnun bir şekilde: 

— Eğer hatırlarsanız, uygun birini bulursak bizden 
biriyle yapılacak evliliğin tadına doyulmaz güzellikte ol- 
duğunu söylerdim, dedi. 

— Öyle birini bulamayız sanmıştık, dedi Oya. 

— Her zaman vardır, dedi Jankat'ın ablası. Yeter ki 

ne istediğimizi bilelim, kararımızı verelim. 

X K& & 

Düğün alayı gelmişti. Fatoş, yapılan basit bir dü- 
günden sonra oğlan tarafından iki kadının kolları ara- 

. sında evden çıkarıldı. Mızıka gelin şarkısını çalıyordu. 
Kimi sevinçten coşarken kimi duygulanıp ağlıyordu. 

Fatoş, düğün arabasının eski nişanlısının kapıları 
önünden geçmesini istememişti. 

Eskiden gelin arabalarına bakarken, içeride oturan 
gelinin o anki duygularını merak ederdi. Şimdi de kendi- 
si merak ediliyordu. Fakat kendisinin bile bilemediği şu 
anki duygularını dışardan bakan birinin bilebilmesi 
mümkün değildi. | 

AK A4 & 

Bir yıl sonra Fatoş'un oğlu olmuştu. Ona isim verilir- 
ken kendisine bile sorulmamıştı. 

Fatoş, geçen zaman içerisinde önceleri mutlulukları 

yaşadı, arada küçük mutsuzlukların olmasına rağmen. 

Eşinin ailesiyle pek anlaşamamışlardı. Bir çok konuda 
yorum bile yapmasına fırsat verilmiyordu. Evine gelen 
arkadaşları da aynı dertlerden özellikle de kayınvalide- 
lerinden yakınırlarken Fatoş, kendi durumunu düşünür, 
“Hepsi aynıymış" diyerek kendisini teselli ederdi. Bu 
kendi kendini teselli etmeler ta ki, bir gece kocasından 
dayak yeyinceye kadar sürdü. 

Kocası o gece, son zamanlarda sık sık tekrarladığı 
şekilde eve içkili gelmişti. Ortada herhangi bir şeye ne- 
den olacak bir olumsuz hareketi de olmamıştı Fatoş'un. 
Bir anda bir tartışmanın içinde buluvermişti kendini Fa- 
toş, arkasından da suratında tokatlar patlamıştı. Tokat- 
ların acısından çok daha fazlasını yüreğinde hissediyor- 
du. İnandıkları yıkılıyordu. Çocukluğundan beri duy- 
duğu, kendi toplumuna has erkeğin kadına verdiği bü- 
yük değer, duyduğu büyük saygı... Hepsi aldatmaca 
mıydı yoksa? Herşey sadece teoride kalıp pratiğe ge- 
çirilemeyen düşünceler miydi yoksa? Düğünlerde öle- 
siye iltifatlar gören, şekerlere, çiçeklere boğulan; büyük 
sevgilerin, beğenilerin sembolü olan şekerlerin, çiçekle- 

, rin içinden süzülerek erkeğine eş olan; erkeğin koruyucu 

bir kartal gibi etrafında döndüğü Kadının yeri bu muy- 
du? Yoksa, kartal, avını yakalayıncaya kadar mı etrafın- 
da aldatıcı uçuşlar yapıyordu? Yoo, herşey yalandı artık 
Fatoş için. Herşey aldatmacaydı. Sadece bir felsefeyi 
sevdiğini düşündü; fakat felsefe saptırılmış, değerinden 
epeyce kaybettirilmişti. 

Kk K& X 

Zaman geçiyordu. Zaman, Fatoş'a göre çok acımasız 
geçiyordu. Eşi işten atılmış, aylardır hiçbir şey yapma- 

dan kahve köşelerinde oturuyor, geceleri de eve içkili 
olarak gelip tartışmalar çıkarıyordu. Fatoş çaresizdi. Bu 
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durumu kimselere, ailesine bile anlatamıyordu, fakat 

anlatmasa da ailesi ters giden bir şeylerin olduğunu his- 
sediyor, ileride düzelir gözüyle bakıyorlardı. 

Jankat'ın ablası, kasabaya geldiğinde ilk işi Fatoş'u 
ziyaret etmek olmuştu. 

— Seni çok iyi gördüm kız! demişti Fatoş'a. Oysa, 
görüntüsü hiç de hoşuna gitmemişti. 

Kısa bir hasret gidermenin ardından Fatoş: 

— Bir kahve yapıyım da içek, dedi. Evde kahvenin 
olmadığını bile bile. Hemen bir bahaneyle dışarı çıktı. 
Yandaki komşudan aldığı bir fincan kahveyi cebine sak- 
layarak içeri girdi. Misafirine hiç birşey hissettirmek is- 
temiyordu. Oysa misafiri birçok şeyin farkındaydı fakat 
Fatoş'un konuşmasını bekliyordu. 

Evin önündeki kocaman çam, haşmetine yakışır bir 

şekilde hafif sallanışlarla kısık bir müziği andırır bir ses 

çıkararak, altında oturmuş ağlayarak Jankat'ın ablasına 

evliliğini anlatan Fatoş'u teselli eder gibiydi. 

— Ne yapacağımı bilmez hale geldim... İstedikle- 
rimin hiç biri olmadı hayatımda. Yoklukla, kaba hareket- 

lerle geçiyo evliliğim. Saygı yok, sevgi yok... Bazan 
Oya'ya hak veriyorum. Hiç olmazsa rahatı var, diyom. 
Sonra gene vazgeçip, bunu ben istedim diyom. Kıs- 
kanıyom sanma ama senin gibi şanslı olamadım... Hep 
dediğin gibi uygununu bulursak çok iyi olur ama bula- 
madık işte! Bütün suç bizimkilerde, okutmadılar, gö- 

zümüzü açmadılar... 

— Haklısın, hem de çok haklısın. Bizden biriyle 

.olunca bir dert, olmayınca bir dert. Kendimizi savrulan 
yaprak olmaktan kurtarmalıyız, ama nasıl? Senin imkan- 
ların yoktu, birçok şeyi yapamadın, ya biz?.. İmkanla- 
rımızı kullanamadık, kendi kendimizi savrulan yaprak- 
ların içine zorla soktuk, dedi Jankat'ın ablası. 

— Şekerleri geri vermeycik diyenlerle dalga geçer- 
dik, şimdi ben, onları fazlasıyla geri veriyom. Bana "Ye-. 
nilme" derdin, hatırlıyon mu? Nasıl yenilmeyeyim tek 
başıma? Biliyon mu şu köydeki çoğu kadın benim duru- 
mumda ama kimse sesini çıkarmıyo. Yabancı arkadaşlar 
bize, “Sizde kadınlara çok değer veriyorlar" derlerdi de 
biz de sevinirdik, “Doğru” derdik. Kimse bize tersini söy- 
lemezdi ki!.. Belki eskiden öyleydi de şimdikiler kendi 
kimliklerini kaybettiler, belki de hep böyleydi... 

Kk X K 
Jankat, okulda birkaç arkadaşıyla beraber iyi bir gra- 

fik çiziyordu. Hepsinin amacı okumak, yeni düşün- 
celerle yeni bir yaşam kurmaktı. Toplumda bazı düşün- 
celerin değişmesi gerekiyordu. Kafalarında çeşitli re- 
formlar yapmışlardı, ama önemli olan bunu topluma uy- 
gulayabilmekti. Toplumu uyandırarak gerçek kimliğine 
döndürmekti. Okumanın yanında kültürel çalışmalar 
yaparak toplumlarının kültürel yapısını öğrenmeye ça- 

yana, hiç bir zaman başaramayacaklarını söyleyerek 
ümitlerini kırmaya çalışıyorlardı. Jankat'ların en büyük 
güvenceleri, kendi köylerinden olup, büyük şehirlerde 
okuyan kesimdi. Onlar, o büyük şehirlerde çeşitli böl- 
gelerden gelen aynı topluma ait insanların oluşturdukla- 
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rı düşüncelerle ortak bir sentez yaratıyorlardı. Jankat'lar 
da bu sentezlerin esintilerini kendi köylerinde o gençler 
vasıtasıyla hissetmek istiyorlardı. Oluşturulan bu kültü- 
rel sentezle mutlaka bir tabanın oluşturulmasının gerek- 
liliğine inanıyorlardı. Bunun için de o büyük şehirlerde 

bu bileşimi oluşturanların kendilerine doğru uzanma- 
larını büyük bir inançla bekliyorlardı. 

Geçen zaman Jankat'ı daha hırslandırıp, ümitlen- 
dirirken Fatoş'u daha bir ümitsizliğe, Fatoş'la beraber 
toplumun bir kesimini de aynı ümitsizlik çukuruna, ka- 
ranlıklarına itiyordu. 

Fatoş, geçen zamanda mücadele etmiş, fakat başarı 
elde edememişti. Ezilen bir kadın olarak ezilen kadın- 
ların içinde sesini duyuramamıştı! "Kader" diye boyun 
eğen bir topluluğun içinde sesini duyurabilmesi müm- 
kün değildi. Erkekleri suçlamıştı önceleri fakat dahâ 

sonra onları o kadar güçlü yapan; kendi gücünün farkın- 
da olmayan kadınları da suçlamaya başlamıştı. Bazan 

Jankat'ların bahçesinde yaptıkları konuşmaları hatır- 
lardı. Kızlar, ne kadar de kendilerinden emin konuşu- 
yorlardı o zamanlar. Kendilerini güçlü sanıyorlardı ve 
gerçekten de öyleydiler. Daha sonraları kendilerini 
maddi, manevi yönden güçlü kılacak eylemleri bir yana 
bırakarak kendilerini güçsüzlüğün kollarına attıklarını 
anlayamamışlardı bile. Gücün, yeni bir yaşama açılan 
kapının yolu olan okumayı bırakarak ileride yaşanacak 
güçsüzlüklerin, zorlukların esiri etmişlerdi kendilerini. 

Kimse tarafından da uyarılmamışlardı. Öyleyse gerçek 
suçlu, her zaman bir önceki nesillerdi. 

Kk X 

Fatoş'un oğlu büyümüştü. Jankat da liseyi bitiriyordu 
o yıl. Özlemleri olan üniversiteye, yeni düşüncelerin 
içine girecekti yakın bir gelecekte. 

Ablasıyla beraber Fatoş'u ziyaretine gitmişlerdi bir 
gün. Fatoş'u uzun bir süredir görememişti. Daha doğ- 
rusu görmüştü de, Fatoş'un onu görüp görmediğinden 
emin değildi. Belki de özellikle görmezlikten geliyordu. 
Belki de kendisini, eski elbiseler içinde, gölde yıkadığı 
çamaşırlar Kafasında yıkılmış bir Fatoş olarak görme- 
lerini istemiyordu da görmezlikten geliyordu. Peki Jan- 
kat'ı tutan neydi? Neden elindekileri alıp taşımasına 
yardım etmemişti. Belki de o da Fatoş'un duygularını 
anladığı için onların yıkılmalarını istemiyordu. Jankat da 
onu hep hatırlanmak istediği şekilde hatırlayacaktı. Ay- 
nanın karşısında annesinin, sarı saçlarına şekil vermeye 

çalıştığı Fatoş'u o sarı saçlarıyla hatırlayacaktı. 

Fatoş'un oğlu ağlıyordu. Fatoş'un oğlunun ağzına 
burnundan aşağı doğru akan sümüğü giriyordu ağlar- 
ken. Jankat'ın ablası bir çanta dolusu giysi getirmişti. Fa- . 

toş'un oğluyla Jankat'ın ablasının kızı yan yana oynuyor- 
lardı. Fatoş onları inceliyordu. Oğluna bakarken on nasıl: 
düşünüyordu acaba? O minicik bedeni ileride ezici, 
saygıdan ve sevgiden uzak bir hal alacak mıydı? Peki bu 
minik kız? Elindeki değerlerin farkında olup onları daha 
mı güçlendirecekti, yoksa geçmişi mi tekrarlayacaktı? 
Düşünen fakat mimiklerin olmadığı dümdüz bir ifa- 
deyle Fatoş, Jankat'a baktı: 

OYKU 

a — Fatoş ablanı, beyaz ablanı nasıl buldun? diye sor- 
u. 

Jankat hatırlamıştı. Ona sarışınlığından dolayı "Be- 
yaz abla" derdi. Bu çağırış Fatoş'u fazlasıyla memnun 
ederdi. 

— Seni özlemişim! 

— Bende... Seni eriklerinizi, herşeyi... 
Fatoş, daha fazla konuşamamış, ağlamaya başla- 

muştı. Jankat, ablasının işaretiyle dışarı çıkmak için ye- 
rinden kalktı. Fatoş: 

— Yoo otur, çıkma! Senden utanmıyom... Sakın 
unutma, bunlar gibi olma! dedi yalvarırcasına. 

Kocasından, kocası gibi düşününlerden bahsettiğini 
anlamıştı Jankat. Kekeleyerek "Şeyy..." diyebildi. 

— Bak, ablanın kızını görüyon mu? İşte, hep öy- 
leydik! Sevgiyle büyüdük. Anamız sevdi, babamız sevdi. 
sanki ileride sevilmeyeceğimizi biliyolarmış gibi... 

— Sus birşey deme, beni de ağlatacan, dedi Jan- 

kat'ın ablası. 

— Yoo ağlama! Ağlayanlar yeter. Hiçbir dala tutu- 
namayanlar yeteri kadar var içimizde, onlar yeteri kadar 
ağlıyo Zaten, sen bari ağlama! Jankat'a bakarak, "Unut- 
ma dediklerimi! Bunlardan farklı olucan, aranan uygun . 

kişilerden olucan, değil mi?" dedi. 

Jankat ne diyeceğini şaşırmıştı. 

— Sen ver ablana! Söz ver beyaz ablana! Onlar gibi 
olmaycım de! 

— Söz... Söz! Olmaycım dedi, Jankat. 

Güneş batmak üzereydi, Jankat'la ablası Fatoş'dan 

ayrıldıklarında. Aşağıdaki arabaya bindiklerinde Fatoş, 
tepede bir siluet halinde, uçuşan incecik, aşınmış eteği- 
nin üzerinden kendilerine el sallıyordu. 

A £ X İ 

Jankat mutluydu; lise bitmişti sonunda. İçinden, "Si- 

ze geliyorum, beni yeniden yaradın" diyordu üniversite- 
lere. 

Kasabadan ayrılmadan önce Fatoş'u ziyaret etmek 
istemişti. Oya da Fatoş'daydı o gün. Anlaşamadığı için 
eşinden ayrılmıştı. Herşeylerinin farklı olduğunu söylü- 
yordu. Önceleri çözümü para olarak görmüştü ama bir 
süre sonra onun da çözüm olmadığını anlamıştı. Çözüm 
yine: kendi içlerindeydi; toplumun kendi içindeydi çö- 
züm. Yıllar önce dedikleri gibi rüzgarda tutunamayan 
yaprak gibiydiler, oysa toplumun da yaprak gibi savrul- 
duğunu, tutunmakta güçlük çektiğini hiç farketmemiş- 
lerdi. Temelleri çok uzaklarda atılmış olan bu toplum, 

kendisine ait olmayan temeller üzerine tutunmaya ça- 
lışıyordu. Tutunamayanlar acımasızca savruluyordu. 

Fatoş, eskimiş leğeninin başında oturmuş çamaşır 
yıkıyordu. Oya da kendisine yardım etmeye çalışıyordu. 
Her ikisininde yüzü çökmüştü. Jankat, Fatoş'un karşısın- 
da sandalyede oturuyordu, çamaşırlar hemen ayak- 
larının dibindeydi. Çamaşırların kenarında gazinonun 
amblemleri görünüyordu. Geçmişte, kahkahalar atarak 
üzerlerinde yemek yedikleri, yemekleri döktükleri gazi- 
nonun masa örtülerini yıkayabileceğini hiç düşünme- 
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nişti o zamanlar Fatoş. Şimdi, başkalarının kahkahalar 
çerisinde kirlettiği örtüleri yıkıyordu para karşılığında. 
Sazinoya verdikleri eğlence paralarını şimdi bu şekilde 
geri alıyordu. Bugün Fatoş'un aldığı bu paraları yarın ki- 
min alacağı belli olmadan. 

Jankat, o günden sonra Fatoş'u bir daha göreme- 
mişti, sadece telefonda onunla ilgili pek bir şeyin değiş- 
mediğini üstelik ikinci çocuğuna hamile kaldığını 
öğrenebilmişti. 

Jankat, onu bir daha hiç görememişti, ta ki... 

Kk & 

Yarı yıl tatili olmuştu. Jankat büyük bir mutlulukla 
kasabaya gelmişti. Yol boyunca kasabayı, köyü düşün- 
müştü. Değişik bir ortamda olma ona, köyün de kasa- 
banın da değişebilmiş olacağı düşüncesini veriyord. 

Geçirdiği ilk günde kasabasında da köyünde de hiç 

bir şeyin değişmemiş olduğunu görmüştü. Sanki zaman 

durmuş gibiydi. Değişimler dışarıdaydı. Değişimleri an- 
ca değişimleri izleyenler, uğraş verenler yaratabilirdi. 

Akşam, oturmuş ailece sohbet ediyorlardı. Büyük ab- 
lası da evdeydi. Bütün, aile toplanmış gibiydi. Fatoş'u 
sordu: Aldığı cevaplar pek iç açıcı değildi. Çamaşır yı- 
kama, yün örme paralarıyla geçinir hale gelmişlerdi. 
Fatoş, dayağın dışında her şeyi kabullenmişti artık. 

— Niye boşanmıyor? diye sordu Jankat. 

— Boşanma mı? Rezil mi olsun köyde? dedi annesi. 

Jankat, dışarıda kaldığı süre içinde sanki bu toplum- 
da boşanmanın olmadığını unutmuş gibiydi. Boşanma 
bu toplumda hâlâ tabuydu. 

— Herkes birbirini aldatıyor burada, dedi Jankat. 
İnsan mutsuzsa neden boşanmasın? 

— Ankara seni çok değiştirmiş, dedi babası, alaycı 
bir ifadeyle. 

— Siz de değişmemekte inat ediyorsunuz. Boşan- 
ma mutluluklarda olmaz. Bizlerde boşanma yok, peki 
herkes mutlu mu acaba? diye sordu Jankat. 

Jankat'ın bu sözü üzerine annesi, babasına baktı. Ba- 

kışlar birçok şeyi anlatmaya yetiyordu. Gerçekten her- 
kes mutlu muydu acaba? 

Jankat, ablasına bakarak: 

— Yarın Fatoş'a bir uğrayalım, epeyce özledim, de- 
di. 

KK A 

Gece yarısıydı, telefon çaldı. Jankat açtı telefonu. 
Köyden arıyorlardı ve babasını telefona istiyorlardı. 

Konuşma sürdükçe babasının yüzündeki ifade de 
değişiyordu. Bütün ev konuşmayı merak ediyodu. 

— Fatoş çok hastaymış, şehre hastaneye götürecek- 
mişiz hemen, demişti babası, giyinmek için odasına gi- 
derken. 

— Ben de geleyim baba! dedi ablası, babasının ar- 

kasından. 

Ablasıyla babası arabayla çıkmışlardı. Bütün ev gece 
yarısı büyük bir heyecan ve şokun içinde beklemeye 
başladılar. Herkes içinden dualar ediyordu. 

Sabaha karşıydı arabanın farı bahçeyi aydınlat- 

28 

tığında. Hepsi koşarak bahçeye çıkmışlardı. Arabadan 

önce babası inmişti. Diğer kapıyı açıp kızını indirdi. Jan- 
kat'ın ablası babasının kollarında hüngür hüngür ağla- 
yarak arabadan inmişti. Hiç birşey söylenmediği halde 
herşey açıkça anlaşılıyordu. Yine de birşeyler duymak is- 
tiyorlardı. Jankat'ın babası kolundaki kızıyla yürüyordu. 
Gözleri dolu doluydu, fakat ağlamıyordu. Kızını annesi- 
nin kollarına bıraktı, çok kısık bir sesle: 

— Öldü! dedi, kendisi de ağlamaya başlamıştı. 
Sabah olmak üzereydi. Babası tekrar köye dön- 

müştü. Ablası da biraz kendine gelmişti. Olayı kesik ke- 

sik anlatıyordu. 

— İnanamıyorum, diyordu. Hâlâ gözlerimin önün- 
de, derken kısık kısık ağlıyordu. Yol boyunca elleri elle- 
rimdeydi, dayanmasını söyledim hep. Doktorların ara- 
sında giderken biraz doğrulup bana baktı. Elini dudak- 
larına götürüp bana öpücük işareti yaptı. Ablası anlat- 
tıkça ağlıyordu, annesi de ağlıyordu. Sevinmiştim. Ben 

de öpücük gönderdim. Dayan! dedim. Meğer, benle ve- 
dalaşıyormuş o öpücüğü gönderirken... 

A £ 

Jankat da köye gitmişti. Bütün köy aynı üzüntüyü 
duyuyordu. Fatoş'un babası kafası öne eğik oturuyordu. 
Yılların acımasızlığıyla savaşmış, nasırlaşmış kaba elle- 
riyle tuttuğu kafası sallanıyordu. Kafası sallandıkça el- 
lerinin arasından göz yaşları yere damlıyordu; sessizce 
ağlıyordu. Toplumun kurallarıyla hareket etmiş, kızını 
bir kez bile kucağına alıp sevmeyi zayıflık kabul etmiş, 
topluma saygısızlık kaul etmiş olan bu adam, avaz avaz 
bağırarak ağlamak istediği halde, sesini duyurmaya hat- 
ta göz yaşlarını göstermeye utanır bir şekilde ağlıyordu 
giden kızının arkasından. 

Jankat ağlıyordu. Kocaman ağaçların gölün camlâş- 
mış sularındaki titreşimlerine bakarken ağlıyordu. İleri- 
de suda yüzen sandallara baktı. Sandalların içinde kızlar 
erkekler boğuşuyor, birbirlerine su sıçratıyor gibiydi. Bo- 
guşanların içinde Fatoş, ellerini dudaklarına götürmüş 

Jankat'a öpücük işareti yapıyordu. Jankat, dizlerine ka- 
pandı, hiç birşey görmek istemiyordu, gözlerini kapadı. 
Fatoş, kafasında kocaman çamaşır sepetiyle dağı tırma- 
nıyor, alnından da terler akıyordu. 

Fatoş'u sandığından çok daha fazla sevdiğini düşün- 
dü. Kapattığı gözlerinden yaşlar akıyordu. Bahçede 
kızlar tartışıyorlardı. Oya, Nefin, Fatoş kâh tartışıyor, kâh 
gülüyorlardı Jankat'ın gözleri önünde, Jankat ağlıyordu. 
Jankat, hepsine, tutunamayanlara ağlıyordu. 

A 4 *K 

Dektorlara göre Fatoş, kurtulmak istememişti. Vü- 
cudu, beyni mücadele etmek istememişti. Vüctu kendi 
kendini öldürmüştü, bütün müdahaleleri önleyerek. 

Otobüsün aydınlattığı simsiyah yolun üstündeki bey- 
az fosforlu çizgiler Jankat'ın üzerine üzerine geliyordu. 
Çizgilerin üzerinde Fatoş sürekli hareket halindeydi. 
Kâh Jankat'a doğru geliyor, kâh kaçıyordu. Jankat, Anka- 

ra'ya dönüyordu. Olaylar film şeridi gibi gözlerinin önün- 
deydi. Fatoş'un ideallerini hatırladı, "Bu kadar çabuk ça- 
mura karışmamalıydın" diye düşündü. 
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Fatoş'un babasının son halini hatırladı. Mezarın az 
ilerisinde birşeyler mırıldanıyordu. Dua değildi, fakat 
birşeyler söylüyordu. Sesli sesli ağlıyordu, artık kimseyi 

umursamıyordu. 

XX X K 

Jankat, uzun yıllar sonra tekrar kasabasına gidiyordu. 
Uzun yıllar kasabasına gitmemişti. Özlemişti fakat yine 
de gitmemişti. 

Bu sefer kasabada daha büyük değişimlerin olduğu- 
nu farketti. Eskiyi bulamamıştı. Değişen birçok şey var- 
dı. Uyanış olmasına rağmen istenilen düzeyde değildi. 
Kızlar erkeklere göre daha uyanmış gibiydi, güçlü ol- 
maya çalışıyorlardı. 

Toplum kapalılığını kaybetmiş, açılmaya başlamıştı. 
“Evlilik kurumunda bu kendini daha çok gösteriyordu. 
Toplumun dışından da evlilikler yapılıyordu artık. De- 
gişimleri kabul edenlerle etmeyenler eşitlenmiş gibiydi. 

Jankat, kararlıydı. Kasabasından ve kendi toplumun- 
dan biriyle evlenecekti. Her zaman tercihler bizim toplu- 
mumuzdan biri için olmalıydı. Mutsuzluklar olabilirdi 
ama mutsuzluk her kesim için geçerliydi. Kendi toplu- 
mundan biriyle yaşanaca mutluluğun ise benzeri ola- 
mazdı. 

Gece bütün gençler Jankat'ların bahçesinde top- 
lanmışlardı. Alışılagelmiş minik bir düğünden sonra 
sohbetler ediliyordu. Jankat'a şehirdeki yaşam ve orada 
kendi toplumlarına ait insanların yaşam biçimleri soru- 

luyordu. Evlilikle ilgili sorular da soruluyordu. Kızlarla 
erkekler bu sohbet içerisinde farkında olmadan birbirle- 
rini suçlamaya başlamışlardı. 

— Birbirinizi suçlamayı bırakın da çıkışı bulmaya 
çalışın, dedi Jankât. 

— Nasıl yani? dedi gençlerden biri. Sen dışarıdasın 
diye sana kolay geliyor. Bir de bize sor! 

— Hayır! Kolay gelmiyor bana. Sizin zorluklarınızı 
ben de yaşadım ama ben, mücadeleyi bırakmadım. 
Unutmayın ki, hepimizin şansı eşitti, dedi Jankat. 

— Haklısın, düşünemedik o zamanlar. Hiç bugün- 
leri düşünmemiştik. 

— Henüz geç sayılmaz, dedi Jankat. Yalnız teori 
üretmeyi bırakalım da pratiğe geçelim artık. Dedikleri- 
mizi uygulamaya başlayalım... 

— Ne demek yani? diye bir genç, anlamadığını bel- 
li etmemeye çalışarak sordu. 

— Yani, sadece konuşma var. Uygulama yok, dedi 
Jankat. Onun için birbirimizi suçlamayı bırakalım. 

— Biz, onların dışarıyla yaptıkları evliliklere karşı- 
yız, dedi gençlerden biri. 

— Bu tek tarafa karşı çıkmakla çözümlenmez, dedi 
Jankat. Sonra karşı çıkacaınıza kendinizi cazip hale geti- 

“rin... Yapılan evliliklerin nedenlerini araştırın. 

Kızlardan biri gençlere sorarcasına konuşmaya katıl- 
dı: 

— Jankat haklı! Hangi kız, hiç iş tutmayan, para ka- 

zanmayan, emeğin ne olduğunu bilmeyen biriyle evle- 
nir? Emeğin değerini bilmeyen eşinin değerini nasıl bi- 

  

ÖYKÜ 

lecek? 

— Ben dünyaya bir kez geldim, yaşamak istiyorum. 
Önüme çıkan fırsatları elbette değerlendirecem, onun 
için evliliği en iyi şartları verebilecek biriyle yapacam 
tabi kil dedi başka bir kız. 

— Hayır! dedi Jankat. Yıllar önce böyle söyleyen 
kişiler tanıdım. Bu düşünceyle yola çıktılar, fakat sonuca 
varamadılar. Ünutma ki, mutluluk para değildir. O, Sa- 
dece bazı şeyleri belli bir süre için kapatabilir ama gün 
gelir kapattıkları daha büyümüş şekilde açılır. 

Kız, Jankat'a hak vermişti: 

— Haklısın, ama ne yapalım peki? Alternatif o ka- 
dar az ki, okuyanlar dışarıdan evleniyorlar... Tamam ev- 
lendikleri kızlar, hepsi bizim toplumdan ama biz ne ola- 
cağaz? İçerdekiler ise çalışmazlar, uğraşmazlar, baba 

eline bakıp otururlar, arkasından da sevgileri bitirirler... 
Ekonomik özgürlüğü olmayan, eşine nasıl bir özgürlük 
sağlayabilir ki? 

— Haklısın, hem de çok haklısın. Hepimiz dünyaya 
bir kez geldik, onda da rahat etmek istiyoruz. Ama ra- 
hatlığı hiç birimiz başka temeller üzerine inşa edemeyiz. 
Sonra, tek suçlu erkekler değil, siz de suçlusunuz! İm- 
kanlarınız olduğu halde mücadele etmediniz, okuma- 
dınız. Çalışmıyorsunuz da... Sizin de topluma katkınızın 
olması gerekmiyor mu?.. 

— Doğru, bizde de suç var, dedi kızın biri. 
— Ama esas çaba erkeklere düşüyor galiba, dedi 

Jankat. Okuma, iş bulma uğraşılırsa yapılır. Yeter ki biz, 

sevgimizi, saygımızı eksiltmeyelim karşımızdakine. 
Unutmayalım ki biz kadına, insana saygı duyan bir top- 
lumuz. Bu geçmişten gelen, oyunlarımızda yerini bulan 

bir yaşam biçimimiz, felsefemizdir, işte biz bunu yok et- 
meyelim. 

A A 

Grup, gece yarısı yol boyu yürüyüşüne çıkmıştı. So- 
kakta bu toplumun gençlerine alışkın bekçilerden başka 
kimsecikler yoktu. Jankat'la mavi elbiseli kız grubuna ar- 
kasında yürüyorlardı. 

— Seninle evlenmek istiyorum, dedi Jankat, mavi 
elbiseli kıza. Bana bir cevap verebilir misin?. 

— Zamana bırakalım, ikimizde daha geniş düşü- 
nelim, dedi kız. - 

— Ben sadece küçük bir söz istiyorum, dedi Jankat. 

Kız, Jankat'a baktı. İstediği ölçülere gelmişti. Oku- 
muştu, işi vardı, hepsinden önemlisi karşısındakine 
değer veriyordu. Belli belirsiz kafasını evet anlamında 
salladı. Jankat, mutluydu. Uygun olanı bulduğuna ina- 
nıyordu. Yana doğru döndü. Gözleri ileride ışıkları par- 
layan gölü ve hemen üstündeki dağı yakalamıştı. Bir an 
Fatoş'a verdiği sözü hatırladı: 

— Onlar gibi olmayacam, söz! diye mırıldandı. 

— Birşey mi dedin, diye sordu kız. Jankat'ın mırıl- 
dandığını duymuştu. 

— Yo, yo... Birşey yok, dedi Jankat, gözlerinin içi 
gülerek... 

> I 
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Adığey dans folkorunun kaynağı Kuzey Kafkas halk- 

larının ortak ve çok milliyetli kültürüne dayanmaktadır. 

Dansların tarihsel kökenleri; duruş, hareket, esneklik vb. 

öğeleri; Kafkas halklarının genetik yakınlığına, çeşitli 

toplumsal ve geleneksel olaylara, doğa ve toplumsal ya- 

şam koşullarına, en önemlisi, bu halklar arasındaki sıkı 

manevi bağların uzun tarihsel süreçlerdeki ilişkilerine da- 

yanmaktadır. 

Adığey koreografik sanatı, halk yaratıcılığının zengin 

hazinesi, uzun ve tarihsel bir gelişime sahiptir. 

"Eski zamanlarda, Kafkas'da yerleşmiş birçok kavim 

vardı. Bunlar önemli bir gruptu, çünkü ülkemizin güney 

bölgelerini; Kafkas arkası halklarını, Orta ve Doğu Asya, 
Akdeniz halklarını birleştiriyorlardı. Bu topraklardan Hun, 

Avar ve daha birçok ordular geçti. Dağlardaki hayat koşul- 
larının ağırlığına, sürekli saldırı tehditlerine rağmen X VII. 

yüzyılda, Kafkas dağlıları zengin bir sanata sahipti. Tan- 

rılar onuruna söylenen emek türküleri ve 'huaho'ler çok il- 
ginçti. Halk çeşitli tanrıları, çeşitli işleri hamileri altında 

- bulundurduklarına inanıyordu. "Koç Kırkma", "Koşmıy 

Yağışı", "Tırpancılar", "Dua" gibi türküler, iş akışını an- 

dıran metroritmik bir başlangıca sahiptir. Örneğin eski 
Adığey türküsü "Koyun Kırkma"da makasların çıkardığı 
ses ve koyunu kırkan çobanın el hareketleri açık seçik an- 
laşılmaktadır"(1). Hiç kuşku yok ki, bu türkü-dans-hare- 
kette, medoli, söz ve dans kaynaşmakta ve gösteri sanatı 

formüle edilmektedir. 

Adığelerin toplumsal yaşam formlarını, dünya görüşü- 

nü ve sanat anlayışını yansıtan Kafkas efsanelerine göre 
dans, sanatın en belirgin formudur. "Peterez" masalı buna 

örnektir. 

Toplanmış bir gün önemli yiğitler, 

Kara dağda, ta tepede, 

Dağın tepesinde oyuna başlamışlar. 

Bu efsane ve masallar, dansın bir anlamda beden eğiti- 
  

mi görevini yerine getirdiğini göstermektedir. Oyun, 

gençleri savaşa ve kahramanlıklara hazırlamaktaydı. (Ör- 

neğin Nart Badınok-Sert asker, bahadır.) Oyun ve yarış- 

malar ona yetmiyordu, onlardaki ustalık ve çevikliği sa- 
vaşlarda da göstermişti. Kahramanlıkla belki de eşdeğerde 

olan danslardaki ustalık, yaratıcılık ve çeviklik, yiğitiğe 
ilişkin değerlerdi. "Sonra, yiğitlerin oyun yarışında o (Ba- 

dinok), üç ayaklı sini (ane) ye sıçradı ve bakraçları dahi 

dökmeden oyuna başladı. Peterez ve Savsırıko'nun kılıcın 

ağzı ile yaptıkları oyundan sonra, olanaksızı yaptı; kılıcı- 

nın kabzasını yere batırdı ve keskin ucunda parmak uçla- 
rında oynadı" (2). Nart efsanelerinde, Adığelerin kahra- 

manlık destanlarında, çeşitli dans, yarışma, eğlence ve'zi- 
yafetlerde oynanan danslara ilişkin bilgiler vardır. 

Eski kavimlerin aile yaşantısının bir parçası olan, tan- 
rıları öven şiirler ve diğer ayrıntılarıyla beraber hareketler, 

jestler, onların estetik sanatlarına form veriyordu. Günü- 

müzde de putlara ithaf edilmiş eski şiir ve türkülere dansın 

eşlik ettiği bilinmektedir. Örneğin seromoni dansı 'Şıble 
Wuc' gök tanrısı Şıble'ye ithaf edilmiştir. Jan Batist Ta- 

verne avluda gözlediği bir töreni şöyle anlatıyor: "Gök 

gürlediğinde herkes evini terkediyor. Yaşlıların oturarak 
oluşturduğu daire içinde gençler türkü söyleyerek danse- 

diyor. Böylece yıldırım düşen herhangi bir evde ölen ol- 

muyor. Ancak evine yıldırım düşen aile bir yıl boyu dans 

etmekten ve türkü söylemekten başka bir iş yapmıyor." 

Mıyekuape tepelerinde yapılan arkeolojik kazılarda or- 
taya çıkan Kuban kültürüne ait birçok yerleşim bölgelerin 

ve diğer tarih materyalleri, Adığelerin atalarının kültür dü- 

zeyine ilişkin sonuçlar çıkarmaya izin vermektedir. Uzun 

tarihi dönem içerisinde Adığey dansları, toplum yaşan- 

tısını bütünleştirme işlevini yerine getirmiştir. Oyun ve 

yarışmalarda gençlerin beden eğitimini, bayram ve tören- 

lerde eğlenmenin estetik formlarını oluşturmuştur. Aile 

yaşantısında da danslar önemli yer almıştır. Kişilerin ken- 
dilerini ifade etmelerinde, beraberliklerinde, dayanışmala- 

(9) Bu yazı "Adiğey Halk Dansları" adlı kitaptan alınmış ve Türkçeye çevrilmiştir (Beşkok Mashud ve Ludmilla Nagaytseua, Adiğey Halk Dansları, Miye- 

kuape, 1982) 

(1) Nartlara Ait Efsaneler-Kafkas Halk Destanı M, 1969, s. 192. 

(2) Nart Efsaneleri. M. 1949, s. 302.
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rında araç olmuştur. 

Ayaklarla yapılan değişik hareketler, sıçrayışlar ve dö- 

nüşler, dans tekniğinin çok gelişmiş olduğunu gösterir. 

Bu teknik içinde sadece güç, yaratıcılık ve çeviklik yet- 

mez. Aynı zamanda belli bir oyun tarzı (stil) ve vücudu 

çok büyük bir ustalıkla kullanma becerisi ister. Eski ma- 

salların satırlarında yer aldığı gibi, dans yarışmaları, yarış- 

macılardan cesaret, çeviklik ve hazır cevaplılık istiyordu. 

Çeşitli danslar, bir yerde askeri jimnastik olarak fizik gü- 
cün, çevikliğin ve dayanıklılığın geliştirilmesi için araçtı. 

Ağır hüzünlü türkü ve oyunlar, çok hareketli danslar bü- 
yülü eylemlerdi. Böylece çalışmada, avda doğanın gizli 
güçleri ve düşmanlarla yapılan savaşlarda bunların başarı. 

sağlayacağına inanılırdı. Bu tür eylem-danslar, önceleri 

günlük yaşantıyı yansıtırken, daha sonra, insanlar arasın- 

daki duygusal ilişkileri de kapsamına aldı. Dans, tüm top- 

lum ve aile törenlerinde ve bayramlarda önemli bir yer al- 

mıştı. Savaş sonrası başarı ve başarısızlıklarda, tarım 

mevsiminin başında ve sonunda, askeri törenlerde, "şıhaf" 
yardımlaşma törenlerinde vb. hepsinde türkü ve dans var- 

dı. Dans zalimlere karşı protestoyu, dağlardaki hayatın 

zorluğunu ifade edebiliyor; toprakların ve otlakların hak- 

                                                      

sızca parçalanışı ve paylaşımını anlatabiliyor, doğal gü- 

zellikleri, özgürlük, aşk ve gururu simgeleyebiliyor; at ve 

mızrak kullanma becerisini gösterebiliyordu. 

Adığey halk sanatı, birçok tarihçi, araştırmacı ve gez- 

ginin ilgisini çekmiştir. Onların gözlemleri, dans gösteri- 

lerinin yüksek sanat ve estetik düzeyini doğrular nitelikte- İ 

dir. Çerkeslerdeki "Terpsihora" erkek dansı muhteşemdir. 

Erkekler daire şeklinde, büyük sıçrayışlar ve orijinal ayak 

hareketleri ile dönüyorlar. Bir grup genç, daire oluşturarak 

el çırpıyor. Birisi, tezahüratlar altında dairenin içine fırla- 
yarak, sıçrayış ve diğer hareketlerdeki tüm hünesini gös- 

termeye gayret ediyor "yüksek sıçrayışlar, ayakların çeşitli 

yönlere fırlatılmasından oluşan zor figürler". Erkeklerden 

sonra, kızlar da gelerek, pandomimi oynuyorlar. Çerkes 

danslarının yüksek sanat düzeyi, ayak hareketlerinde dü- 

gümleniyor. Pandomim, ellerle yapılıyor. El-kol hareket- 

lerinin son derece hafif, uyumlu ve zarif olması gerekiyor. 

Koyu saçlar, taze yanaklar, küçük güzel ağız, pırıl pırıl 

gözler, güzel vücut yapısı; tüm bunlar doğuştan dans yat- 

kınlığının etkisini arttırıyor. 

Eskiden Adığelerde, belli törenlere ait belli danslar 

mevcut idi. Bunların en yaygın olanları şunlardır: Wuc, 

Zefak, Yislamey, Ziğalat, Tlepeças Wuchuray. Ancak, 

şunu da belirtmek gerekir. Törenlerde, herkesin katıldığı 

danslardan önce, bireysel erkek dansı Tlepeças oynanıyor, 

çoğunluk, yavaş yavaş bu dansın havasına kapılarak diğer 
çok kişili danslara geçiliyordu. Tlepeças, diğer danslar 

gibi değişik bayramlarda oynanıyor, ancak gençlerin, ha- 

sattan sonra büyüklerle yarışacak olgunluğa geldiklerini 
ifadede asıl anlamını kazanıyordu. Şotırıp, Pğeçiç, pşine 
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sesleri gelmeye başladığında, gençler el çırparak ritme 

kapılıyor, şarkı söylemeye başlıyorlardı. Her zaman or- 

taya sıçrayacak cesaretli biri bulunur. Ondan sonra, ikinci, 

üçüncü ve giderek oyun bir yarışma havasına bürünür. 

Geleneksel olarak oynuda, küçük ve kesik adımlarla daire 

şeklinde dönülür. Ortadaki oyuncu, etrafındakilere hüne- 

rini gösterirken, bir yandan da rakibinin kim olacağını 
gözler. Danslarda yarışmaların başlangıcını ifade eden bu 

kendine özgü seromonilerden sonra “kaşo"ler başlar ki, 

bunlarda dansçılar, tüm yaratıcılıklarını, çevikliklerini ve 

cesaretlerini sergilerler. Çünkü, erkek danslarındaki birçok 

hareket -düşüşler, askeri duruş, savaş sahnelerini canlandı- 

ran hareketlerdir. Dönüşler, zor sıçrayışlar, yğitlerin dağ- 

İardaki taşları, ırmakları ve zorlukları yenmelerini temsil 

eder. Bireysel oyunların koreografik tekstleri (metin, se- 

naryo) çok çeşitlidir. Bu çeşitlilik, dansçının yaratıcılı-. 
gına, ustalığına ve canlandırma yeteneğine bağlıdır. 

Bu tür oyun yarışmalar, dansların tekniğini ve komp- 

like hareketlerini geliştiriyordu. Bunun yanında, tabii ki, 

halkın içinden çok iyi oyuncular yetişiyordu. Gezgin D. 

Bella'nın 1837-1839 yıllarında Çerkesya'ya yaptığı gezide 

edindiği izlenimler, Kafkas dağlılarının dans tekniğinin 
çok gelişmiş olduğu yöndedir. Buraya "Cubge"de, 8 Ma- 
yıs 1837 yılında alınan notlardan bir alıntı yapalım. "Ak- 

şam yemeğinden sonra, akşamın geri kalan kısmını nasıl 

geçireceğim diye düşünürken büyük bir memnuniyetle 

gördüm ki, eğlencenin başladığını işaret eden daire oluştu- 

ruluyordu. İlkönce el çırpmaları başladı, sonra yavaş ya- 
vaş yükselen melodiye dairedeki herkes katıldı. Sonunda, 

uzun kaftanlı ve cesaretli biri dairenin ortasına fırladı ve 

dansa başladı. Şarkı gittikçe yükselirken, el çırpmalar hız- 

lanıyor, oyuncuyu cesaretlendirici haykırışlar artıyordu. 

Birazdan danscı öyle coştu ki, çabukluğu, çevikliği ve il- 
ginç dönüşleri en ünlü Avrupa danscısını bile kıskan- 

dırırdı..." En önemlisi, parmak uçlarıyla sıçrayışları, ken- 

di ekseni etrafında son derece hızlı dönüşleri idi. 

Halk sanatının eski formları; masallar, gezgincilerin 

gözlemleri, tarihçi, araştırmacı ve dans folklorunun gele- 

neksel formları, Kuzey Kafkas halklarının tüm koreogra- 

fik kültürü, tüm sanatlar gibi, Kuzey Kafkaslıların ba- 

gımsızlık ve yeni hayat mücadeleleri ile yakından ilgili 

olduğunu gösteriyor. Danslardaki mert ve yiğit karakter, 
Adığey halkının yüzyıllar boyunca yaşam mücadelesi ver- 

“mek zorunda kaldığı çetin maddi güçlüklerle oluşmuştur. 

Dağ koşullarında maddi refah sağlamak, tarım aletleri yap- 
mak, at.yetiştirmek, toprakları için mücadele etmek gibi 

uğraşlar halk kahramanları yaratmaktaydı. 

Askeri jimnastik niteliğindeki danslar tüm aile ve top- 

lum yaşantısında yer almıştır. Bu danslarda, merklik, ce- 

saret ve yiğitlik, en basit sanat ifade formlarında, dansın 

laubalilik götürmez kompozisyonunda, karmaşık ve çevik 
dansta, tereddütsüz ve anlamlı jJestlerde, sıçrayışların uyu- 
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munda bile vardır. Toplum içinde hareket tarzı, mert ve 

yiğit karakter, fiziki ve manevi güç, yarışmalarda, oyun- 

larda, avda, uzun yürüyüşlerde, işte geliştiriliyordu. Bir 

şeyin üstesinden gelme, rakiplerini yenme, halkta hayran- 

İk ve saygı uyandırma, cesaretli yiğitlerin yanında yer al- 

ma demekti. Halk sanatındaki bu estetik idealler, günü- 
müzde de mevcut. Yine günümüzde, Adığey dansları, di- 
ğer Kafkas danslarından içerik, titizlik, vakur ve kendine 
özgü mertlik ve yiğitlik statüsü ile ayrılmaktadır. Onlarda 
ellerle yapılan hareketler, oyun tütizliği ve asaleti gizle- 

mektedir, Onlarda laubalilik ve kabalık yoktur. En hızlı 

danslarda bile, dansçılar, geleneksel ütizliğe, görüntüye, 

estetiğe, pozların doğruluğuna, hareketlerintam yapılma- 

sına sadık kalmakta ve dikkat etmektedirler. 

Adığey kız danslarının azamet, gurur, asalet ve estetik, 

kadın ve anaerkilliğin derin toplumsal-tarihsel kökenlerine 

saygıyı ve güveni yansıtır. Büyük Oktobr öncesi dönem- 

de, erkek hakları kadın haklarından çok ve üstün olmasına 

rağmen, Adığeler için kadın; iyiliğin, saflığın, bilgeliğin, 
aşka özlemin, yakınlığın, insanlığın simgesidir. 

Adığey kadın danslarının en iyi ifade aracı kollardır. 
Onların hareketi estetik ve duygu yönünden zengindir. 

Tek, çift, ya da toplu danslarda, dans boyunca kollar, hare- 

ket ve diyaloğdadır. Kimi vakit kesin ve hırslı, bazan Öl-. 

çülü ve yumuşak kol hareketleri, dansın duygusal yükür- 

nü, ruh zenginliğini ve derin anlamını ifade eder. İşte bu- 
nun için tüm danslarda; tek, çift veya toplu, basit ya da 
karmaşık, zaman zaman düşünceli, zaman zaman zaptedil- 

mez ya da ağır; halkın kadına ilişkin idealleri verilmekte- 

dir. 

Vücudun anlamlı asil duruşu, el hareketlerindeki este- 

tik, ölçülü bütünlük, vurgulanan titizlik, azamet ve gurur 

tüm bunlar, kadının estetik idealini oluşturmaktadır. Ka- 

dın ve erkek arasındaki karmaşık normlar, danslarda da ifa- 

desini bulmuştur. Dansın hızlı, canlı ve tutkulu oluşunu, 

danscıların gerçek hayattaki konumları belirlemektedir. 
Genç delikanlı kıza karşı saygılıdır. Gerçek yaşamda oldu- 

Su gibi (mütevazi, titiz ve sessiz) kız, tüm hareket ve fi- 

gürleri, partnerine olan duygularını belli etmeden yerine 
getirmek zorundadır. Bu nedenle olsa gerek, özellikle 

gençler, "Wuc" dansını çok severler. Katı geleneklere bak- 

maksızın, bu dansta erkekler, kızların koluna girmektedir 

ki, bu da birkaç sözcük söylemeye ya da buluşmak için 

sözleşmeye yeterlidir. 

Bakın 1837 yılında geleneksel dans Wuc'ı seyreden D. 

Beli, bu dansı nasıl anlatıyor: "Bu esnada oraya halk top- 

landı ve sıkı bir çember oluşturuldu. Çember, genç erkek 

ve kızlardan oluşmuştu. Birkaç genç, kızların koluna gir- 

miş, diğerleri ise birbirlerinin parmaklarından tutmuşlardı. 
Dansın düzenleyicisinin elinde uzun bir sopa olduğu hal- 
de, çalgıcılar ve müziğe eşlik eden erkekler çemberin için- 
deydi. Dans, vücutların ileri-geri ritmik hareketinden olu- 
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şuyordu. Sanki tüm danscılar yavaş yavaş tepeye sıçra- 

yacaklardı." 

Tüm toplum ve aile bayramlarının, törenlerinin düzen- 

lenmesini, bu işle özel olarak görevlendirilmiş kişilerin 

(hatiyako) üstlendiğini belirtiyor D. Beli. Hatiyako'lar ge- 

İenek ve görenekleri, merasimleri, sıraları ile bilen kişiler 

arasından seçilirdi. Bunların bayram ve törenlerde bulun- 

ması zorunluydu. Hatiyako'lar daireyi oluşturur, törenler- 

deki büyüklerin, atlıların, yayaların, çalgıcıların, danscı- 

İarın, kadınların yerlerini belirler, düzeni sağlar ve dansla- 

rın doğru oynayıp oynanmadığını gözetirdi. Bununla bera- 

ber, herkes gibi geleneksel giysiler içindeki Hatiyako'yu 

ayırmak güçlü. 

İçerik bakımından danslar, belirli tarım, askeri ve diğer 
olayları yansıtıyordu. Dinsel moral ve törenlerin aksine, 

korcografik yaratıcılık, doğal insan duygularını, hayat 

sevgisini, irade enerjisini desteklemiştir. Dans, ağır iş ya- 
pan köylü veya aynı zamanda savaşçı dağıl olan insanların 

dünyasında özgün bir ışıktır. 

Danslarda özellikle, yaşama gücü, sonsuz optimizm 

ve özgürlük tutkusu da anlam kazanmıştır. Halkın yaşan- 

tısında dansların birçok işlevi vardır. Danslar, bir ileşitim 
ve eğitim aracı, haz kaynağı, kendini kanıtlama gibi doğal 
gereksinimi karşılama aracıydı. Danslardaki geleneksel 

kompozisyon yapısı (ahlâki değerler ve sanat-estetik ge- 

reksinimler) bir yanıyla insanlara hazır formlar sunarken, 

diğer yanıyla geleneksel katı formları yıkarak fantaziyi, 
yaratıcı düşünceyi, bireyselliği özgür bırakmaktadır. o 

Bu yeni formlar, geleneklere ve mevcut sanata katı- 

larak, onu daha da zenginleştirmiştir, ayakta kalmasını, 
yaşamasını, canlılığını ve gelişmesini sağlamıştır. Mev- 

cut ve oynanan grup dansları, gençlerin toplu danslara ne 

denli ilgi gösterdiklerini belirtir. 

Halkın günlük yaşantısındaki yaygınlığına, üstün sa- 

nat değerlerine ve ifade gücüne rağmen, Adığey koreogra- 

fik kültürü, 1917 yılına kadar, köy yaşantısının sınırlarını 
aşamamıştır. Büyük Oktobr, Adığelerin, ekonomik, top- 
lumsal ve kültürel gelişmelerine yeni ufuklar açmıştır. 

Halk dansları sanatı, Sovyet idaresi ile yeni içerik ve 

formlar kazanmıştır. Çok sayıdaki özgün korcografik top- 
luluklar, Adığelerin yeni sanat yaratıcılığı ve etkinliği ile 
halk danslarına yeni sahne formları katmışlardır. Toplum- 

sal hayattaki değişmeler, Adığey halkının geleneksel 

formlarına da damgasını vurmuştur. Dağ köylülerinin ya- 
nık türkülerinin yerini, canlı dans melodileri almıştır. 
Şimdi, Adığey avullarında pşine sesleri, phaçiç vuruşları, 

şontrıp'ın, at kişnemelerinin ve halkın düzenlediği yarış- 
maların sesleri geliyor. Adığey kültürü özellikle 30'lu 

yıllarda hızla gelişmiştir. 

Bu yıllarda, Adığey koreografi sanatındaki hızlı geliş- 

melerin yanında, tarihi, kültürü ve gelenekleri öğrenmek
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ve yaşatmak amacıyla ilgi artmıştır. Toplu sanat eikinlik- 

lerinin kazandığı büyük boyutlar, halk danslarının sahne 

formu kazanmasına, oyun ustalığının mükemmelleşme- 

sine ve bölge gösterilerinin yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Adığe milli sanat yaratıcılığı, milli dans folkloru, bu 
yıllarda zenginliğini ve parlaklığını sahnede sergilemiştir. 

Halk yaratıcılığının sergilendği "olimpiyatlar"da yetenek- 

İiler ortaya çıkmış, geniş kitlelerin sanat yeteneğini top- 

İuca kullanma olanağı doğmuş, halk sanat ve kültürünün 

çalışanların hayatlarının bir parçası olduğu vurgulan- 
mıştır. 

1936 yılında, profesyonel sanat topluluğu "Adığey 

Devlet Halk Türkü ve Oyunları Ansamblesi" kuruldu. Bu 

topluluğa çok sayıda iyi türkücü ve oyuncu katıldı. Bun- 

lar, heyecanlı, milli gelenekleri devam ettiren etkin sa- 

natçılardı. Topluluğun ilk programı, geleneksel, eski Adı- 

gey dans ve türkülerinden oluşmuştu. Onlardan sonra, ağır 
ama enerji dolu Zefak, rahat ve düşündürücü formuyla 

Wuc, kanlârı kaynatan Zığalat, tutkulu ve zor figürlü Tle- 

peças, şakacı ve canlı Zığagus programa eklendi. Toplu- 

luğun sanatçı ve türkücüleri, eski türkü ve dansların der- 

lenmesine çok önem verdi. Topluluğun bu titiz çalışma- 
ları sayesinde birçok milli Adığey dansı, estetik ve kom- 

pozisyon özgünlüğünü yitirmeden günümüze dek muhafa- 

za edilebildi. Çok kısa bir zamanda topluluğun repertuvarı 

genişledi, konularına göre Adığey danslarının koreografik 

görüntüleri, vokal-koreografik kompozisyonları ele alındı. 

Adığey dans koreogralisine, sahne dansları tarzındaki yeni 

gelişmelere, bu topluluğun katkısı ölçülemeyecek kadar . 

büyüktür. 
. Çağdaş yaşamdan alınan konular, dans araçları ile can- 

landırıldığında, gelenek ve göreneklere yeni anlam ve içe- 

- rik katılmış, zenginleşmiş olmaktadır. Yeni hayatı, özgür 

gelişmeyi, vokal-koreografik kompozisyonu "Pşış Irma- 

ğı, Korografik Resim, Avcı ve Kız, Partizan Suiti vb." 

yansıtmaktadırlar. Bu topluluktaki sanatçıların icra usta- 

lığı, topluluğun ününü Kuban sınırları dışına da yay- 

mıştır. Topluluğun sanat eğitimindeki etkinliği, halk sa- 
nat ve türkülerinin gelişmesindeki ve tanıtılmasındaki ça- 

lışmaları Sovyet Hükümeti tarafından ödüllendirilmiştir. 

Tüm topluluk üyelerine 1957 yılında RSESR (Rus Sov- 

yet Federe Sosyalist Cumhuriyeti) devlet sanatçısı unvanı 

verilmiştir. Sanatçılarla beraber bu değerli unvana balet- 

 mayster H.B. İgnalenko, grup solistleri M. Beşkok ve Y. 

Hacayev de layık görülmüşlerdir. 

Milli dans folklorunun araştırılması, muhafazası ve 

sahne uyarlaması alanında 1971 yılında kurulan Adığey 

Dansları Assamblesi'nin çalışmaları da azımsanacak gibi 

değildir. Bu topluluğun programında, Yislâmey, Zefak, 

Wuchuray gibi geleneksel dansların yanında, şimdiki 

Adığeylilerin yaşantısını yansıtan sahne çalışmaları da 

vardır. Bunlara örnek olarak; Buğday, Bizde Aulda, Halk 

İİ çeviri-iNcELEME 
  

Oyunları, Zafer Günü'nü gösterebiliriz. Danslarda, şakalı 

minyatürlerle masal ve efsane kahramanlarının portreleri 

de çizilmektedir. Kurnaz Kuyijiy ve Aptal Yinıj, Tlapetei, 

Beyaz Çerkes Kızı vb. Adığey Devlet Dansları Assamble- 

si sürekli gelişmektedir. Sanatı birçok cumhuriyet ve 

kentlerde izleyiciler tarafından beğenildi; Topluluk, Uk- 

rayna, Beyaz Rusya, Baltık Bölgesi, Orta Asya, Bulgaris- 
tan, Çekoslovakya ve Japonya'da gösteriler yaptı. 

Konser etkinlikleri ve 1972-1973 döneminde gençlerin 
estetik eğitimi alanındaki başarıları nedeniyle topluluk, 

1974 yılında N. Ostrovski adına Krasnodar Kraykomu 

VEKSM ödülüne layık görülmüştür. 1977-1978 sezonun- 

da ise, genç topluluk RSFSR (Moskova) dans topluluk- 

ları yarışmasında profesyonel olgunluk sınavını başarı ile 

vermiştir. "Sosyalik Emeğin Kahramanı" ve "Lenin" ni- 
şanları sahibi, devlet sanatçısı İ.A. Moisseev başkan- 

İığındaki yetkin jüri topluluğa ikincilik ödülünü ver- 

mişür. 

Şimdi, Adığe Özerk Bölgesi'nde, kültür evi, kültür sa- 
rayları ve kulüplere bağlı olarak çok geniş bir gönüllü 

koreografik toplulukları ağı etkinliklerini sürdürmektedir. 

Bu ağın koreografik eğitimi de başarı ile yürütülmektedir. 

Her topluluğun yanında koreografik stüdyolar da kurul- 

muştur. Bölge Halk Sanatı Evi'ndeki korcografik stüd- 

yosu 15 yıldır Adığey Dansları Assamblesine, Koreografi 

ekinlikleri için, pedagog ve baletmaysterler tarafından 

gönüllü sanatçılar yetiştirmektedir. Koreografi eğitimi 
alanında 1979 yılında açılan 5 yıllık Adığey Müzik Okulu 

büyük başarılar kaydetmektedir. Burada profesyonel bale 

sanatçılarının yetiştirilmesi, kuşkusuz profesyonel ve 

amatör Adığey dans sanatını daha da zenginleştirecektir. 

Adığey sanat yaratıcılığı ve koreografi kültürü, ülke- 
mizin sorunlarının çözümünde olduğu kadar, fikir ve mo- - 

ral eğitiminde de yardımcı olmaktadır. Yeni kültürün şe- 

killenmesinde, yeni neslin eğiliminde, halk sanatı ve ge- 

leneklerin muhafazası, koreografi sanatının gelişmesi, so- 

runlarının çözümlenmesi önemli olmaktadır. 

Adığey'de çağdaş dans, başarı ile gelişmektedir. Gele- 

neksel halk dans formları, günümüz yaşantısına başarı ile 

uygulanmakta ve uyarlanmakta ki, bu da günümüz toplu- 
munun estetik ideallerine cevap vermektedir. 

Koreografi eğitimi ile fikir-estetik eğitiminin dans ara- 
cılığı ile yapılması, amatör koreografinin sınırlarını aş- 

mıştır. Günden güne, çağın getirdiği ve gerektirdiği yeni 

formlar gelişmiştir. Sanat okulları, ritm dersleri ve genel 

okullarda dans dersleri artık vazgeçilmezdir. Adığey dans- 
larının temellerini öğretmedeki karmaşık ve zor metodlar, 

Bölge Halk Sanatları Evi Stüdyolarındaki birikim ve top- 

lulukların yardımıyla bu kitapta toplanabilmiştir. Amacı, 

çok milliyetli çağdaş sanatın öğretilmesine yardımcı ol- 

maktır. 
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1. GİRİŞ 

Ülkemizde köy gençliği üzerinde yapılmış araştırma sayısı çok 

denecek kadar azdır. Bu nedenle tek bir kırsal yerleşmede de olsa 

köy gençliği üzerinde bazı temel bilgilerin elde edilmesi amacıyla 

böyle bir araştırmanın yapılması planlanmıştır. Bunun için de çok iyi 

bilinen Büyükçamurlu köyü seçilmiştir. Bu köyde 10 gün konaklanılmış 

ve bu süre içinde 16-28 yaş grubunun oluş-turduğu gençlerle müla- 

kat yapılmış ve böylece köy gençliği hakkında kimi bilgilerin derlen- 

mesine çalı-şılmıştır. 

Büyükçamurlu köyünde yapılan bu araştırmada özellikle gençle- 

rin eğitim, dini inanç, meslek seçimi Ve evlilik kurumu gibi konulara 

ilişkin görüşleri, davranış ve tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrı- 

ca bu çalışma içinde yaşlı-genç anlaşmazlığı, boş zamanların değer- 

lendirilmesi ve gençlerin dış çevre ile olan ilişkilerine de yer veril- 

miştir. Kuşkusuz bir köyden elde edilen bu bilgileri genellemek müm- 

kün değildir. Bu bakımdan yukarıda sözü edilen konularla elde edilen 

bulguların sadece araştırma kapsamına alınan Büyükçamurlu köyü 

için geçerli olduğunu özellikle vurgulamak gerekir. 

2. MATERYAL METOD 

Bu araştırma 1989 yılında K. Maraş ili Göksun ilçesinin Büyük- 

çamurlu köyünde yapılmıştır. Araştırmanın ana materyal kaynağı 16- 

28 yaş grubu içinde (gayeli örnekleme yöntemi ile seçilen) toplam 32 

erkek ve kadın denekten anket yoluyla derlenen bilgiler oluştur- * 

maktadır. 

Öte yandan köyün yaşlıları ve köyün öğretmenleri ile görüşme- 

ler yapılarak, köy ve köy gençliği üzerinde bu kişilerin de görüşleri 

alınmıştır. Ayrıca anket uygulamaları dışında, gözlem yoluyla Büyük- 

çamurlu köyü genç-liğinin köydeki yaşantısı izlenmeye çalışılmıştır. 

Köy gençliği üzerinde yapılan bir araştırmada gençlik yaşının be- 

lirlenmesinde köyün gençlik yaşı anlayışını dikkate almak uygun gö- 

rülmüştür (ATALAY, 1979). Bu tür benzeri bir uygulama Büyükça- 

murlu köyünde de izlenerek köyün gençlik yaşı anlayışı köy halkının 

görüşleri doğrultusunda saptanmıştır. 

Tablo 1 

Ankete katılanların yaş gruplarına ve 

cinsiyetlerine göre dağılmı 

  

  

  

  

Kadın Erkek Toplam 
Yaş 
Grupları Sayı Sayı Sayı o 

16-19 4 25.00 5 31.25 9 28.13 
20-24 8 50.00 4 2500 12 37.50 
25-28 4 25.00 7 4375 1 34.37 

Cevaplayan Sayısı (| 16 100.00 16 10000 16 100.00 
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3. BÜYÜKÇAMURLU KÖYÜNÜN TANITILMASI 

  

3.1 Köyün Tarihi 

Köyün yaşlılarından alınan bilgilere göre; köyün kuruluşu yak- 

laşık 110 yıl öncesine dayanmaktadır. Köyün en yaşlısı istiklal savaşı 

gazilerinden Hasan Yağmur, 1896 köy doğumlu olup, bunların ataları 

Kafkasya'dan gelmiştir. Köy dışarıdan yabancı nüfus almadığı için 

homojen bir yapıya sahiptir. Yani köyün tamamı Kafkas kökenlidir. 

3.2. Köyün Coğrafi Yapısı 

Büyükçamurlu köyü, K. Maraş ili Göksun ilçesine bağlı olup, 

ilçeye 18 km. uzaklıkta bir vadi içinde kurulmuştur. Köyde tipik kara- - 

sal iklim hüküm sürmektedir. Köy ve çevresi ilk ve sonbaharda daha 

çok yağış almaktadır. Tarım alanları yer üstü su kaynaklarından (de- 

re suyu) sulanabilmektedir. Köyün içme suyu yeterli olmakla birlikte, 

ancak suyun guatr hastalığına neden olduğu söylenmektedir. 

3.3. Köyün Ekonomik Durumu 

Köyde topraksız alie yoktur. Buna karşın köyün başlıca gelir 

kaynakları; bitkisel ve hayvansal üretimin yanı sıra orman işçiliğinden 

sağlanmaktadır. Tarım ürünleri çoğu aileler için yeterli gelir kaynağı 

değildir. Çünkü bitkisel üretim ve hayvansal üretim aile ihtiyacını kıs- 

men karşılayabilmekte, hatta kimi ailelerin üretimi yetersiz bile kal- 

maktadır. Tarım işleri babadan kalma metodlarla yapılmaktadır. Köy- 

de tarla hazırlaması işlerinde iş hayvanı; yoksa çiftçi köy kooperatifi- 

nin traktörüne veya çevre köylerdeki traktörler sahiplerine kira 

karşılığı iş yaptırmaktadır. Köyün hayvancılık yapılacak geniş merası 

(yemlik yeri) olmasına rağmen köyde ancak aile ihtiyacını karşıla- 

makta. 

Köyde ayrıca orman işçiliğine de gidilmektedir. Ancak orman 

işletmesi ödemeleri çok geç yapmakta ve böylece harcanan emeğin 

karşılığını alabilmek için uzun zaman beklemek zorunlu olmaktadır. 

Köyde gelir kaynaklarının yetersiz olması ve köy nüfusunun sürekli 

artması toprak-insan dengesini bozmakta ve böylece köylünün ge- 

çimini tarım dışında kaynaklardan araması zorunlu olmaktadır. 

3.4. Köydeki Başlıca Sosyal ve Ekonomik 

Kurumlar 

Köyde cami, ortaokul, ilkokul, sağlık ocağı, orman içi köyleri kal- 

kındırma kooperatifi ve kahvehane bulunmaktadır. 

4. KÖY GENÇLİĞİ ve EĞİTİM 
Büyükçamurlu köyünde ilkokul öğrenimi 1930, ortaoklu öğrenimi 

1980 yılında başlamıştır. Köyde ilkokul çağına gelmiş tüm çocuklar 

okula gönderilmektedir. Köyde ortaokulun açılmasi ile daha fazla 

(özellikle erkek) öğrencinin ilkokul sonrası öğrenime devam etmesi
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mümkün olmuştur. . 

Bütün aileler; çocuklarının en az ortaokulu bitirmek istemelerine 

rağmen, kalabalık nüfuslu ve ekonomik durumdan yetersiz olan aile- 

ler kız çocuklarını ortaokula göndermemektedirler. Ancak erkek ço- 

cukların okuması için her türlü güç şartlara katlanılmaktadır. Ortao- 

kul mezunları Devlet Parasız Yatılı okulları sınavlarına katılmakta- 

dırlar. 

Erkek öğrencilerin hedefi, aileye fazla masraf çıkarmadan oku- 

mak ve sonunda memur olabilmektir. Lise öğrenimi sırasında ya ka- 

sabada ev tutulur veya kasabadaki (diğer illerdeki) yakın akrabalar 

yanında kalınır. 

4.1. Ankete Katılanların Eğitim Durumları 

Ankete katılanların eğitim durumlarına ilişkin bulgular Tablo 2'de 

verilmiş olup, ankete katılanların tümü bir eğitim kurumunu bitirmiş ya 

da okumaktadır. 

  

  

  

  

TABLO 2 

Ankete katılanların eğitim durumu 

Kadın Erkek Toplam 
Eğitim 

Durumu Sayı Sayı Sayı 

İlkokul mezunu 1 68./5 6 37/50 17 53.13 
Ortaokul mezunu 3 1875 8 50.00 11 34.37 
Liseye devam 1 6.25 — 1 3.13 
Lise mezunu 1 6.25 2 1250 3 9.37 

Cevaplayan sayısı 16 100.00 16 100.00 32 100.00 

-Diğer taraftan 25-28 yaş grubunda ankete katılanlar arasında 

lise mezunu bulunmadığı, buna karşılık yaş gruplarının küçülmesiyle 

lise mezunlarının oranında bir artışın olduğu görülmektedir. Yaş kü- 

çülmesiyle eğitim düzeyinin yükselmesi şeklindeki ortaya çıkan doğru 

yönlü ilişkinin en baş nedeni, köyde orta okulun açılmış olması, ayrıca 

ailelerin çocuklarını okutma isteğinin artması, okuma ile daha düzenli 

ve garantili tarım dışı geçim kaynaklarının bulunacağı inancının yay- 

gınlaşmasıdır. 

4.2. Ankete Katılanların Üst Kademedeki 
Okullarda Okuyamama Nedenleri 

Görüşme yapılan gençlere "Neden daha üst kademelerdeki 

okullara gidemediniz?" şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Bu soruya alı- 

nan cevaplar Tablo 4'te gösterilmiştir. 

  

  

  

  

  

Tablo 2'de ilkokuldan sonra okuma şansının erkeklerde kadın- 

lardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Nitekim ankete katılan- 

ların tamamının en az ilkokul mezunu olmasına rağmen, erkeklerde il- 

kokul sonrası devam etme oranı 9e 62, kadınlarda ise bu oran “e 
31'dir. 

Gençlerin yaş gruplarına göre eğitim durumlarına ilişkin bulgular 

Tablo 3'te gösterilmiştir. 

TABLO 3 
Yaş gruplarına göre ankete katılanların eğitim durumu 

  

  

  

  

16-19 20-24 25-28 
Eğitim 
Durumu Sayı Sayı e Sayı 

İlkokul mezunu 2 2222 7 5833 8 77.72 
Ortaokul mezunu 4 4444 4 3334 3 27.28 
Liseye devam 1 itt2 — — 
Lise mezunu 2 2222 1 8.33 — 

Cevaplayan sayısı 9 10000 12 100.000 İl 100.00 
  

Yaş gruplarına göre ankete katılanların eğitim düzeyi incelen- 

diğinde 16-19 yaş grubunda ilkokul sonrası okullara gitme oranı yak- 

laşık 9b 78, 20-24 yaş grubunda 9b 42'ye ve 25-28 yaş grubunda ise 

bu oran “b 27'ye düştüğü görülmektedir. 

TABLO 4 
Ankete katılanların okuyamama nedenleri 

Kadın Erkek Toplam 
Okumama 
Nedeni Sayı Sayı Sayı 

Kazanırsam Y. Öğrt. 
- okuyacağım 2 12.50 2 12.50 4 12.50 
Ekonomik durum 9 56.25 4 25.00 13 40.62 
Dışarda okuma güçl. 4 25.00 1 6.25 5 15.62 
Ailem istemedi 5 37.50 i 6.25 7 21.87 
Kendim istemedim 4 25.00 9 56.25 13 40.62 
Başarısızlık — i 625 1 3.12 

Cevaplayan sayısı 16 16 32 
birden fazla cevap 
verilmiştir. 
  

Ankete katılanlardan alınan cevaplar cinsiyete göre (kadınlar 

ve erkekler açısından) değerlendirildiğinde, verilen cevapların fre- 

kansları farklılık göstermektedir. Kadınların ilk sonrası okullara gide- 

memelerinin başlıca nedenleri arasında ekonomik yetersizlik (9o 56); 

ailenin istememesi (“e 37), dışarda okumanın sosyal ve ekonomik 

güçlüğü (9b 25), yer almaktadır. Diğer taraftan ilk okul sonrası daha 

üst kademedeki okullara gidememeleri; kendim istemedim (9 56), 

ekonomiky etersizlik (96 25), ÖYSM sınavını kazanamamak (96 12) 

gibi nedenler gösterilmektedir. 

Burada dikkati çeken bir husus, kızlar için ailenin istememesi 

veya dişarda okumanın sosyal ve ekonomik güçlüğü gibi nedenlerin 

erkekler için pek sözkonsu edilmeyişidir. Erkeklerin okuması aileleri 

tarafından üstle-nilmesine rağmen 9b 56'si kendilerinin okumak istem- 

ediklerini belirtmişlerdir. Bu cevabın ardında erkeklerin açıkça 

söyleyemedikleri başarısızlık yatmaktadır. 

4.3. Gençlerin Okusalardı Seçecekleri Meslek 

Görüşme yapılan gençlere okumuş olsaydınız hangi mesleği 

seçerdiniz? sorusu sorulmuş ve alınan cevaplar Tablo 5'te veril- 

miştir. 
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TABLO 5 
Gençlerin okusalardı seçecekleri meslekler 

| Kadın Erkek Toplam 
istenilen 
Meslek Sayı Sayı Sayı 

Öğretmen 9 56.25 1 625 10 31.25 
Doktor 2 12.50 4 50.00 6 18.75 

Avukat — 3 — 3 12.50 
Polis 4 50.00 — 4 975 
Ormancı — i 6.25 i 3.2 

Mühendislik — i 625 1 312 
Tüccar — i 625 i 3.12 
Elektrikçi — 1 625 i 3.12 
Serbest Meslek — i 625 i 3.12 

Çiftçi — 1 625 i 3412 
Ev Hanımı i 6.25 — i 3.12 
Düşünmeyen 2 12b50 2 6.25 

Cevaplayan Sayısı 16 16 32 
  

Kadınlar genellikle öğretmen (9 56) ve polis (9 12) erkekler ise 

doktor (96 25), avukat (9 19) olmayı isteriz şeklinde cevap ver- 

mişlerdir. Tabloda erkeklerin kadın-lara göre daha çeşitli meslek sa- 

hibi olmak istedikleri dikkati çekmektedir. 

Kadınlar; öğretmenliği kadınların tabiatına uygun olması, tatilinin 

çokluğu, çocuk sevgisi ile bir meslek olması nedeniyle seçtiklerini be- 

lirtmektedirler. 
Erkeklerin doktor ve avukat olmak istemeleri kişilere ekonomik 

açıdan diğer mesleklere göre daha avantaj sağlaması ve serbest 

çalışma imkanından kaynaklanmaktadır. Öte yandan lise mezunu 

olan gençler doktor, avukat, mühendis olmak isterken eğitim düzeyi 

düşük olan kişiler öğretmen, polis, ormancı gibi devlet memuru ya da 

elektrikçi, ev hanımı gibi serbest meslekleri seçmektedir. Öte yan- 

dan tabloda sadece bir kişinin baba mesleği çiftçiliği seçmiş olması 

gençlerin tarım dışı bir sektörde çalışma eğiliminde olduklarını açıkça 

ortaya koymaktadır. 

5. GENÇLİK ve EVLİLİK 

5.1. Evlenme Yaşı 
Köyde yapılan evliliklerde evlenme yaşı kadınlarda ve erkek- 

lerde farklılık göstermektedir. Kadınlarda ilk evlenme yaşı 20-25, er- 

keklerde ise 23-29 yaş arasındadır. Köyde en küçük yaşta evlilik 

olayı 5 yıl önce 18 yaşında bir erkek ile 16 yaşında bir kadın ara- 

sında olmuştur. Öte yandan görüşülen gençlerden 9e 19'u evli olup, 

evlenme yaş ortalaması 23'tür. 

5.2. Evlilik Öncesi Kız-Erkek İlişkileri 
Büyükçamurlu halkı Kafkas kökenli olup, köy sakinleri çoğunlukla 

köy içinden birbirleri ile evlenmektedir. Köyde birbirine uzak akraba 

olan gençler arasındaki kız-erkek arkadaşlığı çok yakındır. Yakın ak- 

raba olan gençler devamlı bir araya gelmekte ve bunlar birbirlerini 

öz kardeş gibi görmektedir. Bu bakımdan öz kardeşler arasındaki 

kız-erkek ilişkileri nasıl ise çok yakın akrabalar arasındaki ilişkiler de 

öyledir. 
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Birbirleri ile uzak akraba olan gençlerin bir araya gelmeleri ge- 

nellikle "zeğhes"lerde veya düğünlerde olmaktadır. "Zeğhes" aynı 

yaş grubundaki köy gençlerinin evlerde bir araya gelinerek sohbet 

edildiği, birlikte mahalli oyunların oynandığı, gençlerin çeşitli konuları 

tartıştığı fikir ve düşüncelerini belirttiği bir toplantı günü olmaktadır. 

Köyde hemen hemen her akşam çeşitli yaş gruplarındaki gençlerin 

“zeğhes" toplantıları olmaktadır. Uzak akrabalar arasındaki kız er- 

kek arkadaşlığı iki şe-kilde görülmektedir. Köyde “zeğhes" toplan- 

tılarında edinilen hemen herkesin "ahiret kardeş” dediği bir arkadaşı 

ve ayrıca bir de "kaşeni" vardır. Ahiret kardeşlik; kız ile erkeğin 

ölünceye kadar birbirlerile öz kardeş gibi yakın ilişkiler içinde olma- 

sıdır. Kaşen; Türkçe karşılığı bulunmamakla birlikte, gençlerin tutum 

ve davranışlarını, güzelliğini, beğendiği, kısaca hoşa giden gence (K- 

E) verilen addır. Gençler genellikle zeğhes ve düğünlerde kaşen 

tutmaktadır. Erkekler kaşenlerini açıkça söyledikleri halde, kızlar 

kendi kaşenlerini pek belli etmek istemezler. 

Köy halkının Kafkas kökenli (Çerkes) olması nedeniyle kız-erkek 

ilişkileri diğer Anadolu köylerinden farklıdır. Daha açık bir deyişle 

gençlerin (K-E) bir araya sıkça gelerek sohbet etmeleri, topluca 

yöre oyunlarını oynamaları köyün toplum değer yargıları ile çelişkili 

sayılabilecek bir davranış biçimi değildir. 

5.3. Eş Seçiminde Gençlerin ve Ailelerin 
Tutumları 

Yapılan ankette gençlere "normal eş seçiminde karar verme 

yetkisi nasıl olmalıdır?" şeklinde bir soru sorulmuştur. Alınan cevaplar 

Tablo 6'da gösterilmektedir. 

  

  

  

  

TABLO 6 
Ankete katılanların normal eş seçimi hakkında düşünceleri 

Kadın Erkek Toplam 
Eş Seçiminde 
Düşünceler Sayı e Sayı Sayı | 

Sadece aile büyükleri 
karar vermelidir — — — 
Aile büyükleri rızamı 
alarak karar vermeli 2 12.50 — 2 625 
Aile büyüklerine 
danışıp karar verm. 13 81.25 Mf 68.75 24 75.00 
Hiç kimseye danışm. i 5.25 5 31.25 6 18.75 

Cevaplayan Sayısı 16 16 32 
  

Tablo 6'da görüldüğü gibi kadınların 95 81'i eş seçimi konusunda 

aileme danışıp kendim karar vermeliyim; *b 12'si aile büyükleri bana 

danışıp karar vermelidir, “6 6'sı hiç kimseye danışmadan kendim ka- 

rar vermeliyim yanıtını vermişlerdir. Erkeklerde ise “o 75'i aile büyük- 

lerine danışıp kendim karar vermeliyim, 9e 25'i aile büyüklerine danı- 

şıp kendim karar vermeliyip şeklinde görüş bildirmişlerdir. Demek 

oluyor ki, görüşme yapılan gençler eş seçiminin aile büyüklerinin rıza- 

sını almak koşuluyla kendi kararları doğrultusunda gerçekleşmesini 

arzu etmektedirler. , 

5.4. Eş Seçiminde Köylü-Kentli Tercihi 

Eşin köylü ya da kentli olması konusunda ankete katılanlardan 
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alınan cevaplar Tablo 7'da gösterilmiştir. 

  

  

  

  

TABLO 7 
Ankete katılanların eş seçiminde tercihleri 

Kadın Erkek Toplam 
Tercih edeceği - 

kişi Sayı Sayı Sayı “b 

Köylü Ti 68.75 16 10000 27 84.37 
Kentli 2 12.50 — 2 6.25 
Anlaşacağı Biri 3 18.75 — 3 937 

Cevaplayan Sayısı 16 16 32 
  

Yapılan ankette kiminle evlenmek istersiniz sorusuna kadınların 

9 69'u köylü, e 19'u anlaşacağım birisi (fark etmez) şeklinde cevap 

vermiştir. Erkeklerin 9 100'ü kendi köyünden bir kızla evlenmek iste- 

diğini dile getirmişlerdir. 

Gençlerin köyden biri ile evlenmeyi tercih etme nedenleri şun- 

lardır: Köylü ile daha iyi alaşabilmeleri, düşünce farklarının köylü ile 

- evlenildiğinde daha az olacağı kanısının olması, sosyal, ekonomik ve 

kültürel yönlerden seviye farkının az olması, kısaca toplumun değer 

yargılarını tam olarak paylaşabileceklerine inanmalarıdır. Gençler 

sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kendileri ile denk olduklarına 

inandıkları kişileri eş olarak seçmeyi uygun görmektedirler. 

Yapılan ankette gençlere "Evlenecek birinin hayatını kişiyi (kız- 

erkek) önceden tanıması gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusu S0- 

rulduğunda, gençlerin tamamı "evet şeklinde cevaplandırmışlardır. 

Gençler evlilikten sonraki yaşamında eşler arasında problemle- 

rin az olması, sorunların daha kolay bir şekilde çözümlenebilmesi için 

birbirlerinmi önceden tanıyarak evlenmeleri gerektiğine inanmak- 

tadır. Aynı şekilde gençler evlenecekleri kimsenin fikir, düşünce, ri, 

adet ve gelenekler, ekonomik durum gibi yönleriyle tanıması gerek- 

tiğine inanmaktadır. Kısacası her konuda denk olabilecek birisini 

aramaktadır. Bu şekilde oluşturulan evliliklerin daha sağlıklı ve do- 

layısıyla daha dayanıklı (uzun ömürlü) bir alie yuvası nitelğinde ola- 

cağı görüşünü paylaşmaktadırlar. Birbirlerini önceden tanımadan: ya- 

pılan evliliklerin ciddi sorunlara yol açacağı inancı denekler arasında 

yaygındır. 
Yapılan ankette köydeki evliliklerde, evlilik öncesi kadın ve er- 

keğin birbirlerini tanıma olanağının olup olmadığı sorusunu şöyle ya- 

nıtlamışlardır;-köyün sosyal yaşantısı ör adetlerinin evlilik öncesinde 

kadın ve erkeklerin birbirlerini yeterli ölçüde tanımayı mümkün kıldı- 

ğını belirtmişlerdir. Gençler zeğhes ve düğünlerde bir araya geliyor- 

lar, çeşitli grup oyünları oynayarak, fikir ve düşüncelerinin açık bir 

şekilde dile getirip birbirlerini daha yakından tanıma imkanı buluyor- 

. lar. Bu beraberlikler gençlerin evlilik öncesi birbirlerini tanıyabilme- 
lerine yeterli olmaktadır. 

5.5. Gençlerin Kız Kaçırma ve Boşanma 

Olayına Tutumları 

Yapılan ankette, gençlerin kız kaçırma olayına karşı tutumları so- 

rulmuş, alınan cevaplar Tablo 8'de gösterilmiştir. 
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TABLO 8 
Ankete Katılanların kız kaçırma ve boşanma 

olayına karşı tutumları 
  

  

  

  

Kadın Erkek Toplam 
Tutumlar 

Sayı Sayı Sayı “e 

Karşıyım 8 50.00 2 1250 10 31.75 
Normal 8 50.00 id 87.550 22 68.78 

Cevaplayan Sayısı 16 16 32 
  

Tabloda görüldüğü gibi ankete katılanlardan kadınların “e 50'si, 

erkeklerin 9 142'si kız kaçırma olayına karşı çıkmakta diğerleri ise 

normal karşılamaktadır. Kız kaçırmayı normal karşılama nedenlerin- 

den birincisi, gençlerin kararlara ailelerin karşıçıkması, ikincisi ise 

ekonomüik şartlardır. Öte yandan kız kaçırma olayına karşı çıkma ne- 

denleri arasında, aileler arasında kırgınlık meydana geleceği, kaçan 

kızlara ailenin sosyal ve ekonomik desteğinin azalacağı endişesi yer 

almaktadır. i 
Büyükçamurlu köyünde boşanma olayı hiç görülmemiştir. Bunun 

nedeni eşler arasında sosyal ve kültürel açıdan bir denkliğin bulun- 

ması, eş seçiminde gençlerin kararlarının daha etkili olması, gençlerin 

evlilik öncesinde birbirlerini tanıması ve evlilik yaşının yüksek olması 

gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. 

6. KÖYDE GENÇ-YAŞLI İLİŞKİLERİ 
Köyde yaşlılar ve gençler arasında önemli boyutlara ulaşan bir 

görüş ayrılığı bulunmadığı söylenebilir. Gençlerin eleştirildikleri başlı- 

ca konular arasında; gençlerin dini ibadetlerini yerine getirmeleri 

konusunda yetersiz görülmeleri, ekonomik yönden gençlerin yeterli 

- gelir elde edememeleri, mevcut iş imkanlarını yeterince değerlendi- 

rememeleri, aile bütçesine yeterince katkıda bulunamamaları, her 

türlü zor imkanlara karşı gençlere (E) sağlanan okuma imkanlarını iyi 

değerlendirememeleri gibi konular yer almaktadır. Kadınlar ise pan- 

tolon giymeleri durumunda eleştirilmektedir. , 

Köyde, köyle ilgili kararlar genellikle köyün yaşlı erkekleri ta- 

rafından alınmaktadır. Gençler karar verme konusunda pek etkili ol- 

madıkları halde alınan kararların uygulanmasında önemli rol oynar- 

lar. 

7. KÖYDEKİ GENÇLERİN GÜNLÜK YAŞANTISI 

Köyde genellikle sabahları erken kalkılmaktadır. Kızların bir kısmı 

kuran kursuna, ya da dikiş kursuna devam etmektedir. Evde kalan- 

lar ise ev işlerini bitirdikten sonra arkadaşlarını ziyarete (gezmeye) 

gitmektedirler. Erkekler önce hayvan bakımı (yemleme, sulama) gibi 

işlerle işe başlarlar. Bir kısmı ise günlük odun ihtiyacını kırar ve daha 

sonra arkadaşlarıyla beraber olurlar. 

8. KÖY GENÇLERİNİN YAŞAMAYI 
İSTEDİKLERİ YERLEŞME YERİ 

Yapılan ankette "özgürce karar verme durumunda olsaydınız 

nerede yaşamayı tercih edersiniz?" sorusuna ankete katılanların 

verdiği cevaplar Tablo 9'da görülmektedir. 
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TABLO 9 
Ankete katılanların tercih edecekleri yerleşim yeri 

Kadın Erkek Toplam 
Yerleşme İstenen | 

Sayı Sayı Sayı 

Köy 4 25.00 7 4375 TÜ 34.37 
Şehir 12 75.00 9 56.25 21 65.63 

Cevaplayan Sayısı 16 16 32 
  

Kadınların 9 75'i, erkeklerin yarıdan biraz fazlası (9 56) şehirde 

yaşamayı tercih edeceklerini belirtmişlerdir. 

Ankete katılanların şehirde yaşamayı tercih nedenleri tablo 10' 

da gösterilmiştir. 

  

  

  

  

TABLO 10 
Ankete katılanların şehirde yaşamayı tercin etme nedenler 

Kadın Erkek Toplam 
Tercih Nedenleri 

Sayı Sayı Sayı 

Şehir 9 75.00 7 77.78 o16 76.19 
Köy hayatının zorluğu 4 33.33 i Hİ 5 23.80 
Şehrin çekiciliği 3 19.99 2 22.22 5 23.80 
Sağlık hiz. yetersiz i 933 — 1 476 

Cevaplayan sayısı 12 9 21 
Birden fazla cevap 
verilmiştir. 
  

Tabloda görüldüğü gibi kadınların “o 75'i şehirde her türlü iş, 

eğitim ve sağlık imkanlarının mevcut olması nedeniyle, “o 33 köyde 

yaşamanın zorluğu, 9 16'sı şehrin çekiciliğinden dolayı kenite otur- 

mayı istemektedir. il 
, Erkeklerin şehirde yaşamayı isteme nedenleri; şehirde iş imkan- 

larının fazla olması (“e 78), şehrin çekiciliği (96 21), köy hayatının zor- 

luğu (96 11) şeklinde belirimişlerdir. * 

Köyde yaşamayı tercih eden gençlerin köyde yaşamayı isteme 

nedenleri Tablo 11'deki gibidir. 

  

  

yal ilişki ve dayanışmanın güçlü olması (9 25) ve köyde yaşamanın 

rahat ve sakin olması (“e 25) şeklinde belirimişlerdir. 

Erkeklerin köyde yaşamayı tercih etmelerinde köy hayatının ra- 

hat ve sakin olmasının (96 86) önemli rolü olduğu anlaşılmaktadır. 

9. GENÇLERİN TARIM DIŞI BİR SEKTÖRDE 
ÇALIŞMAK İSTEMELERİ 

Yapılan ankette "tarım sektöründe mi, yoksa tarım dışı bir sek- 

törde mi çalışmak istersiniz?" şeklindeki soruya ankete katılanların “e 

81'i tarım dışı sektörde çalışmayı tercih edeceklerini belirtmişlerdir. 

Ankete katılanların tarım dışı sektörde çalışmak istemeleri ne- 

denleri Tablo 12'deki gibidir. 

TABLO 12 
Ankete katılanların tarım dışı sektörde çalışmak 

isteme nedenleri 
  

  

  

  

Kadın Erkek Toplam 
Nedenler 

Sayı e Sayı Sayı 

Ekonomik 10 66.66 13 92.85 25 86.20 
Sosyal 7 46.66 4 28.557 1 37.93 
Tarımda çal. zorluğu 9 60.00 3 2142 12 41.37 

Cevaplayan sayısı 15 3 29 
Birden fazla cevap 
verilmiştir. 
  

Tabloda görüldüğü gibi kadınların yaklaşık 9b 67'si ekonomik, “b 

60'ı tarımda çalışmanın zorluğu, 9e 47'si de sosyal nedenlerden do- 

layı tarım dışı bir sektörde çalışmak istemektedirler. 

Erkekler ise kışın ekonomik açıdan yetersizliğini (9b 93) neden ' 

olarak göstermektedirler. 

10. GENÇLERİN DİNİ İNANÇLARI 
Köyde yaşlı kişilerin gençleri eleştirdikleri en başta gelen konu- 

lardan biri de, gençlerin dini ibadetlerini yerine getirme yönünden 

yetersiz bulunmasıdır. Öte yandan orta yaşlı kişiler gençleri daha 

sonraki yıllarda (yaşlanınca) onlar da namaz kılar düşüncesi ile hoş- 

görü ile karşılamaktadır. Köyde dini bilgiler genellikle okulda okunan 

kitaplardan, aileden ve arkadaşlardan öğrenilmektedir. 

  

  

  

  

  

  

TABLO 11 
Ankete Katılanların Köyde Yaşamayı Tercih Nedenleri Yapılan ankette dini konularda bazı sorular sorulmuştur. Bu so- 

rulara alınan cevaplar Tablo 13'te gösterilmiştir. 
Kadın Erkek Toplam . 

Tercih Nedenleri TABLO 13 
Sayı “e o Sayı “o Sayı e Ankete katılanların namaz kılma durumu 

Köyün rahat ve Kadın Erkek Toplam 
sakin olması 1 25.00 6 85.70 7 63.63 O NamazkKılma 
Alıştığım toplum olması 2 50.00 1 14.30 3 36.36 (Durumu Sayı “b Sayı Sayı 
Köyün birbirine bağlı 
olması 1 25.00 — 1 9.09 Beşvakit kılıyor — — — 

Önemli günlerde ve 
Cevaplayan Sayısı .4 7 1 cuma günleri kılıyor 16 100.00 10 6250 26 81.75 

Sadece bayram ve 

Tabloda görüldüğü gibi kadınların yaşamayı tercih etme neden- Hiç kılmıyor. kılıyor — $ 37.0 Ni 18.5 

leri yakın akraba ve tanıdıkların köyde bulunması 9. 50) köyde 50S- Cevaplayan Sayısı 16 16 32 

38 

 



  

  

                                                                                                                                                                                                                                Ji               

  

          TMM KÖY İNCELEMESİ       
  

mena 

Ankete katılanların namaz kılma durumu cinsiyete göre ele alın- 

dığında kadınların dini ibadetlerini daha fazla ve düzenli bir şekilde 

yerine getirdikleri görülmektedir. Kadın deneklerin tamamı cuma 

günleri ve önemli dini günlerde Recep, Şaban, Ramazan aylarında 

namaz kıldıklarını belirtmişlerdir. Gençler arasında beş vakit namaz 

kılan olmadığı gibi hiç kılmayan da yoktur. 

Erkek deneklerin yaklaşık 95 63'ü cuma namazlarını, ramazan te- 

ravih namazını, bayram ve cenaze namazını kıldıklarını belirtmişlerdir. 

Ankete katılanların tamamı oruç ibadetlerini yerin getirmektedir. 

Oruç tutma, namaz kılma gibi algılanmıyor. Köyde oruç tutmaya na- 

mazdan daha fazla önem veriliyor. Köyde oruç tutmayı adeta dini 

inancın temel belirtisi olarak değerlendiriliyor. Köy dışına çalışmak 

için giden gençlerin oruç tutmadığı duyulursa bu kişiler kınanmakta 

ye kendilerine köye geldiklerinde büyük tepki gösterilmektedir. 

Oruç üzerinde gösterilen bu duyarlılık namaz üzerinde o kadar gös- 

terilmemekte. Dolayısıyla namaz kılmayan fazla kınanmamaktadır. 

Farzlardan, namaz çok önemsenmezken oruç çok önemsenmekte- 

dir. Ayrıca gençler arasında farz namazları kılınmazken ramazanda 

teravih, bayram ve cenaze namazları kılınmaktadır. 

Köyde kış aylarında kuran kursu açılmakta ve gençlere burada 

kuran okutulması öğretilmektedir. Anket sonuçlarından kadın denek- 

lerin “o 69'u, erkek deneklerin ise 90 19'u kuran okumasını bildikleri 

anlaşılmaktadır. Kuran okumasını bilen kadın deneklerin erkek de- 

neklerden daha fazla olmasının nedeni erkeklerin büyük çoğunluğun 

ilkokul sonrasında eğitimlerine devam etmelerine karşın kadınların 

ise ilkokul sonrası genellikle köyde kaldıkları ve dolayısıla kış ayların- 

da kuran kursuna devam etmiş olmalarından ileri gelmektedir. 

.Köy gençliği kendilerini dinlerine bağlı saymakta ve ibadet yap- 

mamalarının dine bağlılıklarını azaltmadığı görüşünde birleşmektedir 

ler. Gençlerin yaşlı kişilerden farkı bunların dine bağlılığı kalpte 

görmeleri, ibadeti tek ölçü olarak kabul etmemeleridir. Gençler güç- 

lü bir inanç içinde olduklarını kötü şeyler düşünmediklerini haram ve 

günah olan davranışlardan kaçındıklarını belirtmektedirler. 

  

11. KÖY GENÇLERİNİN KİTLE HABERLEŞME 
ARAÇLARINDAN YARARLANMA OLANAKLARI 

Büyükçamurlu köyünde elektrik olmasına rağmen yansıtıcı bulun- 

mayışı nedeniyle köyde televizyon izleme imkanı yoktur. Erkek de- 

neklerin bir kısmı önemli programları (özellikle spor ve eğlence prog- 

ramları) izlemek için ilçeye (Göksun) gitmektedir. Bu bakımdan genç- 

lerin bugünkü köyde özellikle şikayet ettiği konu televizyonun seyre- 

dilmeyişidir. 

Gençlerin bugün köyde ençok faydalandıkları kitle haberleşme 

aracının radyo olduğu söylenebilir. Nitekim yapılan ankette radyo 

dinler misiniz? sorusuna evet diyenlerin oranı “e 94 olarak belirlen- 

miştir. Öte yandan gençler radyoda özellikle hangi programları din- 

ledikleri sorusu yöneltilmiş alınan cevaplar Tablo 14'de gösterilmiştir. 

Radyo programlarının seçimi Tablo 14'te görüldüğü gibi müzik 

eğlence programlarını dinleyenlerin oranı kadınlarda “ 100, erkek- 

lerde ise “e 93'tür. Arkası yarın programlarını. dinleyen kadınların 

oranı 9b 60 iken erkeklerin oranı 9o 13'tür. Öte yandan spor pro- 

gramları erkekler “e 33, haber programları ise kadınların “o 36'sının 

- İlgisini çekmektedir. Tarımsal yayın programlarının az da olsa (o 6.6) 

kadınların dinlediği görülmektedir. 

TABLO 14 
Ankete katılanlar radyo programlarını seçicilik durumu 
  

  

  

  

Kadın Erkek Toplam 
İzlenen Programlar 

Sayı Sayı Sayı 

Müzik Eğl. Programı 15 100.00 14 93.33 29 96.66 
Haberler 5 8333 6 40.00 ii 3643 
Arkası Yarın 9 60.00 2 1383 fi 36.93 
Spor Yayınları 1 6.66 5 33.33 6 20.00 
Köy Programları i 6.66 — i 333 

Cevaplayan Sayısı 15 15 30 
Birden fazla cevap 
verilmiştir. 
  

Köy gençleri için gazete ilgi ile ve sürekli okunan bir yayın aracı 

değildir. Köye gazete ve benzeri yayınlar köylünün ilçeden dönü- 

şünde girmekte ve kimin eline geçerse onun tarafından okunmak- 

tadır. Gazete seçiciliği yapılmamaktadır. Gazete okunduğu zaman 

kadınların ilgisini çeken başlıca konular günlük önemli olaylar, kadın- 

lara özgü sütunlar (fal ve bulmaca köşesi) erkeklerde ise günlük 

olaylar, spor, fıkra ve bulmaca köşeleri ve ilgi duyulan ünlüler ile ilgili 

yazılardır. Yapılan ankette gazete okuyor musunuz sorusuna kadın 

deneklerin tamamı, erkek deneklerin ise “e 81'i evet demişlerdir. O- 

kuma sıklığı sorulduğunde ise "bulduğum zaman okurum" şeklinde ce- 

vap vermişlerdir. 
Yapılan ankette gençlerin kitap okuma durumu hangi yazarlar- 

dan ve hangi tür kitapları okuduğu sorulmuştur. Kadınların 9 56'sı 
erkeklerin ise 9 50'si kitap okuduklarını belirtmişlerdir. Buna göre 
erkeklerin kitap okuma oranı kadınlara göre biraz daha azdır. Bunun 
nedeni kadınların evde daha fazla boş vakitlerinin bulunmasıdır. 
Gençler okudukları kitapları yazar isimleri ile söyleyememektedirler. 
Okunan kitap çeşitleri fazla olmayıp özellikle roman türü kitaplar 
daha ağırlıktadır. Köyde mevcut olan kitaplar arkadaşlar arasında 
el değiştirerek okunmaktadır. Okunan kültürel kitapların konusu Kaf- 
kas kültürü ile ilgili kitaplar olup, bunun yanı sıra Yaşar Kemal ve 
Kemalettin Tuğcu'nun yayınları da okunmaktadır. 

12. GENÇLERİN DIŞ ÇEVRE İLE İLİŞKİLERİ 
İncelenen köy gençliğinin dış çevre ile ilişkisini belirleyici sorular 

sorulmuştur. Ankete katılanlar köy dışında nerelere gittikleri Tablo 

15'te gösterilmiştir. 

  

  

  

  

TABLO 15 

Ankete katılanların köy dışında gittikleri yerler 

Kadın Erkek Toplam 
Gidilen Yer 

Sayı Sayı Sayı 

İlçe (Göksun) 14 87.50 16 100.00 30 93.75 
İl (K. Maraş) 7 4379 9 5625 16 50.00 

Kadirli'ye 7 4379 9 5625 16 50.00 
Diğer İllere 1 63.79 16 100.00 27 84.37 

Cevaplayan Sayısı 16 16 32 
Birden fazla cevap 
verilmiştir. 
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Ankete katılanların köy dışında gittikleri yerler Tablo 15'de 

görüldüğü gibi ilçe (2. 94), il (9 50), Kadirli ilçesi (96 50), diğer illere 

(Adana-Mersin) (9 84) tür. 
Gençlerin Göksun ilçesine gidiş nedenleri cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. Kadınların ilçeye gidiş nedenleri daha çok alış-veriş 

ve yakın akraba ziyareti ile ilişkilidir. Alış-veriş (90 86) için günü birlik 

gidilmektedir. Ziyaret (96 100) için gidildğinde akrabaların yanında 

uzun bir süre kalınmakta ve çeşitli şekilde aileye yardımcı olunmak- 

tadır. Kadin denekler arasında da az oranda olmakla birlikte ilçeye 

okumak (9b 7) ve hastalık (96 14) için de gidlimektedir. İlçeye yılda 4- 

5 kez gidlimekiedir. 
Erkeklerde ilçeye gidiş nedenleri alış-veriş (9 94), çalışmak (90 

56) okumak (95 50), gezmek (96 31), ziyaret (9 6) dır. Erkeklerde 

ilçeye gidiş genelde günübirliktir. Okumak ve çalışmak için gidenler 

uzun süre kalmakta ve bunlar genelde kendileri ev tutmakta eya 

yakın akrabalarının yanında kalmaktadır. Çalışmak için gidenler lo- 

kantalarda, çayhanelerde garsonluk yapmakta veya çeşitli inşaat 

işlerinde çalışmaktadırlar. Burada erkeklerin küçümsenmeyecek 

oranda çalışmak ve gezmek amacıyla ilçeye gitmeleri dikkati 

çekmektedir. 

Gençlerin (9b 50)'si il'e gittiklerini belirtmişlerdir. İl'e gidiş neden- 

leri kadınlar için daha çok ziyaret, okumak ve hastalık içindir. Erkek- 

ler ise çalışmak, okumak ve özellikle gezmek için kente gitmektedir. 

Bu nedenlerin en başında gezmek için gitme gelmektedir. 

Diğer illere gidişler konusunda kadınlar ziyaret, okumak ve has- 

talık; erkekler ise askerlik, çalışmak ve ziyaret nedeniyle gitmekte- 

dir. Diğer illere çalışmak amacıyla giden gençler sürekli iş bulama- 

makta ve mevsimlik olarak şantiye ve firma işlerinde çalışmaktadır. 

Bunlardan sürekli iş bulanlar orada kalmaktadır. 

SONUÇ 

İncelenen köy gençliği arasında erkeklerin yaklaşık “e 62'si, 

kadınların da 9 31'inin ilkokul sonrası eğitimlerini sürdürebildikleri 

anlaşılmaktadır. Bu da bize Büyükçamurlu gençleri arasında erkek 

çocukların kız çocuklarına göre daha üst kademedeki eğitim kurum- 

larına devam etme şanslarının bulunduğunu söylemektedir. Gerçek- 

ten kızların ilkokul sonrası öğrenimlerini sürdürememe nedenleri; ai- 

lelerin ekonomik yetersizliği (96 56) ile açıklanmak istenirken, erkek- 

lerde ise (“b 56) "kendim istemedim" gerekçesi gösterilmiştir. Oysa 

erkek deneklerin bu tür cevapları ardında okulda baarısız olmaktan 

kaynaklanan eğitime devam edilememesi gibi bir durum söz konusu- 

dur. 

Meslek seçimi konusunda kadınlar öğretmen, erkek denekler 

ise doktor olmak istemektedir. Ancak erkeklerin kadınlardan daha 

çok sayıda meslek seçme şansına sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

Meslek seçiminde bir diğer konu kadınlar çok kısa yoldan elde 

edebileceği bir mesleği (öğretmenlik-polislik gibi) istemiş olmalarıdır. 

Öle yandan lise mezunu olup, üniversiteye devam eimek isteyen 

(sinava hazırlanması) erkekler; doktor, mühendis, avukatlık gibi üni- 

versite mezunluğu ile erişilebilecek işler istemektedir. 

Köy halkının Kafkas kökenli (Çerkes) olması nedeni ile Büyük- 

çamurlu'da kız-erkek ilişkileri diğer Anadolu köylerinden oldukça 

farklıdır. Bir başka deyişle gençlerin (kız-erkek) sıkça bir araya ge- 
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lerek sohbet etmeleri, yöre oyunları oynamaları, köyün toplum de- 

ğer yargıları ile çelişkili sayılacak bir davranış biçimi değildir. 

Gençler her konuda (sosyal, ekonomik ve kültürel) birbirleri ile 

anlaşabilecekleri biriyle evlenmek arzusundadır. Bu nedenle gençler 

eş seçiminde aile büyüklerinin rızasını almak koşuluyla kendi vere- 

cekleri karar doğrultusunda bu işin gerçekleşmesinden yanadırlar. 

Aynı şekilde gençler evlenecek kişilerin önceden birbirlerini tanıma- 

larının aile yuvası açısından daha uzun ömürlü olacağı görüşünde bir- 

leşmektedirler. 

Kız kaçırma olayı Büyükçamurlu köyü gençleri için doğal olarak 

karşılanmaktadır. Köyde, köyün kuruluşundan bugüne kadar her- 

hangi bir boşanma olayına rastlanmamıştır. Bunda eşler arasındaki 

sosyo-ekonomik denklik yanı sıra, eşlerin evlenme yaşınında yüksel- 

miş olmasının önemli payı vardır. 

Köyde önemli boyutlara ulaşmış bir yaşlı-genç anlaşmazlığından 

söz etmek pek mümkün görülmemektedir. Köyde anlaşmazlık konu- 
larının biri erkekler, yaşlılara göre dini görevlerini (oruç, namaz gibi) 

yelerince yerine getirememektedirler. Bayanlar için de pantolon 

giyilmesi şikayet konusu olmaktadır. 

Gençlerin büyük çoğunluğu tarım dışı bir alanda çalışmak iste- 

mektedir. Bunun temel nedeni ardında köyün ekonomik açıdan ye- 

tersiz oluşu ve tarım kesiminde sosyal güvencenin bulunmayışı yat- 

maktadır. 

Köy gençleri için bu gün köyde televizyonun bulunmayışı en 

büyük eksiklik olarak görülmektedir. Bu bakımdan köyde radyo 

gençlerin boş zamanlarında en çok dinledikleri bir kitle haberleşme 

aracıdır. Gençler öncelikle radyoda müzik-eğlence programlarını 

dinlemekte, bundan başka programlarda ise erkekler spor, kızlar ise 

daha çok arkası yarın programlarına ilgi duydukları söylenebilir. 

) yal YURT 5 İ İ RLERİ | 

SAVAŞÇI ANALAR, 
Savaşçı yetiştirmiş Savaşçı Analar 
sıkıntı duyarak oğullara, beyazlamış saçlar 
—Bugün gelmeseler de, gelirler yarına” 
Dolmuş düşüncelerle beklenirken çocuklar 

Oğullar gelmezler döküldü dışarda onlar 
Ağlamayın sakın ha uğuldayarak 
Korudu vatanlarını düşmandan onlar 

Rahatımız, yaşamımız ondan değil midir Ki... 
İdil kenarından, Berlin'e Kadar 

Serpilmiş mezar taşları tüm şehirlerde 
Altınla kaplı isimler yazılı üstlerinde 

Ateşler yaktırıyorlar parlatarak çiçeklerde. 

Savaşçı yetiştirmiş, Savaşçı Analar 
Ağlamayın gelmezler eve oğullar 

Gülümserken yavaşça, yıllarda yoğunlaşan 
Verilen canlar her zaman halklarda yaşar... 

  

      Çeçen Şairi SAİD RAŞİDOV   

Çeviren: Medet Önlü 
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Ölümün koynunda ben 
Seni hatırladım 
Kuban. 
Sende gördüm kendimi 
Bütün haykırışları sende duydum. 

umutlarımı, nefretlerimi 
Sende yakaladım 
Nalçık. 
Dil gelmezlikleri 
Sende konuşturdum. 

Sende hissettim 

Tüm acıları 

Maykop. 
  

Bu hastalığı 

© Senden kaptım. a 

Rüyamda seni gördüm 2 
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Thais Tamer ADIGÜZEL 
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i Gün oldu, A 
Yeşil sarıklı bir mollanın 

Haremliği idim. 
Canıma kıydım. 

Gün oldu 
Vuruştum: 

Kraldan daha kralcı, 
Hain ilan edildim. 

Gün oldu 
Toy bir militanın 
Ürkek ellerinde 

Yasadışı bir bildiri idim 
idam edildim 
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   Gün geldi, 
Artık ben benim. 
Anlıyor musun? 
Ben, benim... 

Thats Tamer Adigüzel 
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ANAVATAN Kuzey Kafkasya'da 1 Haziran-16 Haziran ta- 
rihleri arasında yapılan Nalçik I.Kuzey Kafkasyalılar 
Festivali'ne katılan A.K.K.K.D. Müzik Grubu 
üyelerinden Sasık Şamil Dinç, Baj Ziya Şenvar, Aüzba 

Saim Özcan ve Kankuş Ender'le yaptığımız röportajı 
yayınlıyoruz. Derneğimizi en iyi şekilde orada temsil et- 
tiklerine inandığımız bu arkadaşları ve söyleşide bulu- . 
namayan diğer tüm müzik grubunu en başta da Maestro 
Mansur Özen'i üretimlerinden dolayı tebrik ediyor, 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

  

Birinci Nalçik Dünya: Çerkesleri Festivali Programı Nasıldı? 

A.K.K.K.D. Müzik Grubu olarak nasıl bir araya gelip katıf- 

dınız? 

SASIK ŞAMİL DİNÇ Grubun oluşturulmasında eskiden beri müzik işiy- 
le uğraşan kişilerin biraraya getirilmesi ve yenilerin katılımıyla oldu. 

11 kişilik bir gruptuk. Dar bir zaman ve dar çalışma olanakları ve 

kısa bir zamanda ve özellikle Maestromuz Mansur Özen'in yoğun 

çabalarıyla bir araya gelip çalıştık ve ilk gösterimizi Ankaralı hemi- 

şerilerimize yaparak ertesinde Nalçik'e ulaştık. Nalçik Festivaline 

başarılıdır ya da başarısızdır şeklinde bir yaklaşımda bulunmak İs- 

temiyorum. İlk kez düzenlenmiş olmasının getirdği başka organi- 

zasyon olmak üzere bir çok aksaklıkları vardı. Ancak hedeflenen 

kaynaşma amacına ulaştığı için başarılıdır denilebilir. Başarısız di- 

yebilmek insafsızlık olur. Tabana yaygın değildi. Bu da oradaki po- 

litik oluşumların bence bir yansımasının göstergesiydi. Su yüzüne 

çıkmayan bir çok politik oluşumların olduğu bir yer gibi geldi bana 

Kafkasya. 
BAJ ZİYA ŞENVAR. Benim duyduğum ve edindiğim izlenimler itibarıyla 

böyle bir organizasyona Türkiye'den bir grubun katılması düşünül- 

müş. Daha sonra olayı daha büyük ve kapsamlı bir hale getir- 

mişler. Türkiye'deki katılımda bu çerçevede oldu. Amaç insanların 

biraraya getirilip kaynaştırımasıydı. Başarısız denemez. Bunun 

dışında Şami!'e katılıyorum. Ancak bana göre madem muhaceret 

Çerkesleri önemli ölçüde katılmaları gerekiyordu, muhaceretten 

gelenlere daha fazla gösteri olanağı sağlanmalıydı. Örneğin bu 

Türkiye için yapılmışsa gruba özel konserler verdirilmesi gibi. Bu 

tür aksaklıklarda böyle bir organizasyonun ilk olmasının önemi 

büyüktü. Olayı biraz da böyle organizasyonun ilk olmasının önemi 

büyüktü. Olayı biraz da böyle organizasyonları sık yapamamanın 

verdiği tecrübesizlik ve kadrosuzluk olarak görüyorum. 

KANKUŞ ENDER KANKUŞ Arkadaşlarımdan farklı şeyler söyleyeme- 

yeceğim. Organizasyonda önemli eksiklikler vardı. Ancak bu be- 

nim için hiç mi hiç önemli değil. İlgilendirmiyor da. Önemli olan ki- 

şilerin kaynaşması yeni dostlukların ve yeni bir takım bağların ku- 

rulmasıydı. Bu anlamda benim için Kafkasya ulviyeti olan bir şeydi. 

Bana çok şey kazandırdı. Bence başarılı oldu. Amacına ulaştı. . 
AÜZBA SAİM ÖZCAN Festival yapmak amacıyla düzenlenmişse daha 

düzenli olabilirdi. Ama amaç kaynaşmaksa ki öyle sanıyorum ol- 

dukça güzeldi. Bu arada ben biraz programdan sözedeceğim. İlk 

günümüz yerleşmekle ve bir çok insanla tanışmakla geçti. O gü- 

nün akşamında 5-6 dakikalık bir gösterimiz oldu. Ertesi gün Tür- 

kiye grubu olarak radyoda program yaptık. Üçüncü günümüz fes- 

tlal yürüyüşü ve yürüyüş arasındaki gösterilerle geçti. Nalçik par- 

kında sona eren yürüyüş bana göre oldukça entesti. Daha sonraki 

günlerde gündüzleri bizleri Nalçik'in önemli yerlerini gezdirmekle 

müzeler parklar gibi geçti. Zaman zaman köylere gidenlerimiz 

oldu. Geceleri ise salonlarda küçük gösterilerimiz oldu. Ayrıca 

ekiplerin ve müzik gruplarının çalışma salonları ve olanakları konu- 

sunda bir çok incelemede bulunduk. 
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Katılım ve İlgi nasıldı? 

SASIK ŞAMİL DİNÇ Bence ulaşmak istediği kesime ulaştı. Köylere ise 

ulaşıldığı kanısında değilim. Ancak Türkiye'nin herhangi bir kentin- 

deki karpuz festivali oluyor da festivale nasıl ilgilenenler ve o 

ilçenin insanları katılabiliyor ve de Türkiye'nin ücra bir köşesinde 
bu olay ora insanına ulaşmıyorsa burada da böyle bir benzeri so- 

run vardı. Yani nasıl Türkiye'de bir takım bizle ilgili olan ya da ol- 

mayan organizasyonlarda bir katılım sorunu yaşanıyorsa orada 

da yaşanabiliyor. Ancak gerek stadyum ve gerekse salonlardaki 

katılım oldukça yoğundu. 

KANKUŞ ENDER Katılımın festivalin stadyumda yapılan ilk açılışında 

stadyumun 7.000 kişilik olmasına rağmen stadyumda 3-4 bin 

kişinin olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ancak daha sonra 

salonlarda verdiğimiz konserlerde salonların tıklım tıklım dolması 

umudumu aritirdı. Hele hele gittiğimiz Zelikokuaşe köyünde çok 

büyük coşkuyla karşılaşmamız oldukça sevindirdi. 

BAJ ZİYA ŞENVAR Benim bu söylenenlere ekleyeceğim festival süre- 

since duyduğum ve görebildiğim izlenim Nalçik kentindeki dahi bir 

çok kimseye ulaşılamamış olduğudur. Reklam, afiş türü gibi duyu- 

rumlar Nalçik sokaklarında yok denecek kadar azdı. Stadyumdaki 

açılışın katılım azlığı da bunun sebebi olsa gerektir. Aksi halde du- 

yarsızlıktan kaynaklandığını sanmıyorum. 

AÜZBA SAİM ÖZCAN Ben diğer ülkelerden sağlanan katılımlara deği- 
neceğim. Amerika, Hollanda, Almanya, Ürdün, İsrail gibi ülkeler- - 
den gruplar vardı. Gerek onların ve gerekse Nalçik'teki insanların 

ilgisini ve katılımını coşkulu ve yeterli olarak görüyorum. 

  

| Köylere gittiğinizde köydeki insanların yaklaşımı ve davra- 

nışları nasıldı? ” 
ö 

SASIK ŞAMİL DİNÇ Ben köylerdeki yaklaşımı duygusal buldum. Görüş- 

tüğümüz hemen hepsi bizlere "Niye gelmiyorsunuz?" diyordu. 

Onun ötesine pek geçemiyorlardı. Bence bu da ulusal bilinçlerinin 

fazla olmamasından kaynaklanıyor. Ancak bu konuları açtığımızda 

istisnasız herkes dönüş konusunda üzerlerine düşeni her düzeyde 

yapmaya hazır olduklarını da açıkça ve büyük bir içtenlik ve de sa- 
mimiyetle belirtiyorlardı. 

BAJ ZİYA ŞENVAR Ben köylere gitme olanağını bulamadığım için fazla 

gözlemde bulunamadım. 

KANKUŞ ENDER İnsanlar dönüş konusunda oldukça duygusallar. An- 

cak çok boş da değiller. Sordukları sorular bu yönde olup, araştır- 

maya yönelik sorulardı. En çok sorulan soru ise dönecek misin? 

idi. Bundan sonraki en çok sorulan sorulardan bir tanesi ise 

Türkiype'deki yaşayış tarzımız ve buradaki durumumuz ile ilgili 

olan sorulardı. 

AÜZBA SAİM ÖZCAN Benim gördüğüm kadarıyla iletişim bozukluğun- 
dan kaynaklanan şehir ve köy arası düşün farklılıkları vardı. Her 

gittiğimiz yerde gençler büyük bir duygusallık içerisinde "birleşme- 

liyiz, dönmeniz gerekli, birlikte çözümümüze ulaşırız" gibi sözler 

söylüyorlardı. 

SASIK ŞAMİL DİNÇ Benim köyde konuştuklarımın büyük çoğunluğu 40 
yaşın üzerindeki insanlardı. Bunların içerisinde de oldukça politik 

sayılabilecek bir çok insanla görüşebilme olanağı buldum. 

BAJ ZİYA ŞENVAR Benim gençlik kesimi ile biraz fazla görüşmem oldu. 

Abhazya radyosundan gelen Bella isimli bir bayan “Kesinkes dön- 

mek" gerektiğini ısrarla söyleyip durdu. Geldikleri anda ise tama- 

men kendi sorumluluklarında olacağını söyledi. Dönüş konusunda 

gördüğüm kadarıyla yükü çeken Xase çevresindeki 20-25 yaş 

arası gençlik kesimi. Türkiye'deki gibi. Bu kesim çöktüğü zaman bu 

işin biteceği görüşü hakim. Bunun için de bu kesimin Türkiye'den 

geleceklerle güçlendirilip desteklenip ivme kazandırılması gere- 

keceğini ısrarla vurguluyorlar. Bu durun Nalçik'te oldukça belirgin. 

Maykop'ta ise yine bu yükü çeken Xaseler. Her anlamda önemli 
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araştırma ve çalışmalar içerisindeler. Bunun başını da ekonomik 
anlamdaki çalışmaları, hazırlıkları oluşturuyor. Bunun bir ivme ka- 

zanmasını İse Türkiye'nin önemini vurgulayıp buradan yapılacak 

dönüşe büyük umutlar bağlıyorlar. 

AÜZBA SAİM ÖZCAN Ben bu konuda Abhazya'nın tutumuna biraz de- 
ğinmek istiyorum. Görüşleri "Gel, gör ve kararını ver" şeklinde özet 

lenebilir. Gelip 4-5 hafta kalıp 2 sene, 3 sene sonra geleceğim dü- 

şüncesine karşılar. Kesin kalma kararını ver ve ondan sonra gel 

düşüncesi ağırlık taşımakta. 

  

Dil sorununuz oldu mu? 

SASIK ŞAMİL DİNÇ Ben dili bildiğim için fazla problemim olmadı. An- 
cak, zaman zaman dili iyi bilememekten kaynaklanan sorunlar 

yaşadım. Şunu ifade edebilseydim dediğim çok olmuştur. 

BAJ ZİYA ŞENVAR Benim dil problemim oldu. Duygularımı yeteri kadar 

anlatamamanın sıkıntısını oldukça çok yaşadım. Tercümanların 

kim olursa olsun yeteri kadar ve benim duyduğum coşkuyla anlat- 
amadıkları hissine zaman zaman kapıldım. İnsanın kendi vata- 

nında kendi canıyla konuşamamasının insana ne kadar ağır gel- 

diğini ve bunun acısının ne denli büyük olduğunu hissettim. Her- 

hangi bir şahsın Arabistan'a gidip oranın halkıyla ya da oradaki bi- 

risiyle konuşamaması pek zorluk çıkarmamakta veya tercüman 

yoluyla halledilebilmekte. Ancak vatana gidip de orada kendi akra- 

banla konuşup duyduğunu anlatamama ve bunu tercümanın da 

hissettiremediği hissine kapılma oldukça acı bir olay. 
KANKUŞ ENDER Benim Ziya kadar bir problemim olmadı. Genelde an- 

laştım ama iyi bilememenin sıkıntılarını hep çektim. Bir röportaj es- 

nasında çok şeyler söylemek istedim. Ancak duygularımın çok 

azını aktarabildim.Sebeb ise yeterince dil bilemememdi. 
AÜZBA SAİM ÖZCAN Ziya'nın söylediklerinin aynısını yaşadım. Sade- 

ce Abazaca bilmenin gittiğimiz bölge itibarıyla pek etkisi olmadı. 

Yanında bir dilin daha gerekliliğini ya da ortak bir dilin kollanımının 

gerekliliğini hissettim. Öteki konularda ise adeta bir sağır ve dilsiz- 

den farksızdım. Bunun dışındaki görüşmeleri hep tercümanlık ya- 

pan arkadaşlıkların sayesinde öğrenebildim. Sadece Abhazya 

olaylarının anlatımı sırasındaki anlatımları heyecanları gözlerinden 

ve duygularından coşkulu anlatımlarından adeta anlayabiliyor- 

dum. 

  

Resmi makamlarla bir görüşmeniz oldu mu? 

SASIK ŞAMİL DİNÇ Çok fazla oldu diyemeyeceğim. Eski yapının deva-. 
mı olan resmi yöneticilerin fazla uğramadıklarını öylesine bir 

uğradıklarını gözlemledim. Niçin uzak kaldılar bilemiyorum. Oysa 

bu organizasyon Kültür Bakanlığının düzenlediği bir organizas- 

yondu. Bulunmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Adige Xase'deki 

bir takım muhalif grupları da göremedim. Bunun dışında öğrencilik 

ve kendimle ilgili bir kurs meselesi için görüştüm. Olmaz demedi- 

ler, demiyorlar ancak olmuyor da. Nedenini çözemedim. 

BAJ ZİYA ŞENVAR Benim gördüğüm kültür bakan yardımcışı dedikleri 

Aves oldu. Benimsınav nedenilye erken dönmem konusunda uçak ' 

bileti sorun oldu. Bir türlü yeteri kadar ilgi bulamadım. Böyle bir or- 

ganizasyonda bu ilgisizlik dikkatimi çekti. Xasi yöneticilerinin 

katılmasını da biraz Xase Rodina çekişmesinden doğduğunu duy- 

dum. 

KANKUŞ ENDER Ben, böyle bir Kültür Bakanlığının düzenlediği önemli 

organizasyonda bakanlık ve devlet yetkililerinin ilgisiz kalmasın- 

dan dolayı hayal kırıklığına uğradım. 

AÜZBA SAİM ÖZCAN Festivalin yoğun programı nedeniyle ayrıntılı bir 
görüşme yapma olanağı olmadı ancak verilen davetlerde ve kar- 

şılaşmalarda kısa kısa görüşmelerde bulunduk. Onun dışında res- 

mi sıfatlı kişilerin bu kadar ilgisizliği konusunda arkadaşlara ka- 

tliyorum. 

(0 Oradaki Çerkeslerin dışarıya bakışları özellikle Türkiye'ye 

bakışları nasıl? 

SASIK ŞAMİL DİNÇ İnsanlar samimi ve sıcak. Dışardaki insanlarını 

özellikle de Türkiye'dekileri kucaklamaya hazır ve Türkiye'nin 

apayrı bir yeri var. 
BAJ ZİYA ŞENVAR Sevecen ve sıcak bakiyorlar. Dışarıda yaşayan 

Çerkeslerin konumlarını oldukça merak ediyorlar. Türkiye'de Çer- 

  

kezlerin geleneği yaşatamadıkları ve kaybolup gittikleri gibi bir iz- 
lenimleri var. Bizim kısmen de olsa folklorü, kısmen de olsa dilimizi 

koruyabildiğimizi örnekleriyle gördüklerinde şaşırıyorlar. Bmerak- 
larını da çoğunlukla gelip görmek suretiyle giderme istekleri ol- 

dukça fazla. 

KANKUŞ ENDER Ziya'ya katılıyorum. Bunun en büyük göstergesi ise 

hemen hepsinin ortak olarak sordukları sorular. Bence Bulgar 

Türklerinin Türkiye'ye göçü gibi bir duygusal istememezlik ve 

problemler yaşanmaz. 

SASIK ŞAMİL DİNÇ Ben katılmıyorum. Yaşanır. Ancak çok çabuk at- 

latılır. Ancak duygusal olarak bir çok konuda endişe taşımadıkları 

için yaşanmaz. Ancak benzer ekonomik ve konut gibi problemler 

yaşanabileceğini tahmin ediyorum. Ne var ki, bunu da halledebi- 

lirler. 

AÜZBA SAİM ÖZCAN Dışardakilere daha bir umutla bakıyorlar. Bek- 
lentileri vardı. Dışarıdakilerinyerieşmeleri ve orada da aktivitelerini 

sürdürmeleri gerektiği yönünde yoğun bir görüş hakimdi. Duygu- 
sallığı aşmaya başlıyorlar gibi geldi bana. 

Diğer ülkelerden gelen gençlerle uzun uzun tartışıp sorun 

hakkında görüş alışverişinde bulunabildiniz mi? 

Organizasyonun yoğunluğu içerisinde uzun uzadıya bir görşüme 

yapma olanağı bulamadık. Genellikle konserler ve davetler öncesi 

kısa kısa görüşmelerde bulunduk. 
    

ti 
j Oradaki ve buradaki gerekse tüm dünyadaki Çerkes gençli- 

ğine İletmek istedğiniz mesajlarınız var mı? 

SASIK ŞAMİL DİNÇ Orada bir takım akımlar görüşler ve yapıla işler ya- 

vaş yürüse de önemli bir gelişme kaydettikleri kaçınılmaz. Silkindi- 

ler ve bir şeylerin farkına varıp kendilerine geliyorlar. Ve bu izledik- 

leri yol gidişatları oldukça iyi ve yeterli. Devam etmelerini arzu 

ediyorum. Yapabildikleri bir çok şey ileride büyük şeyler yapip bu 

işi kotarabileceklerinin birer güzel kanıtı. Kendi aralarında güzel bir 

dayanışmaları var. Özellikle Abhazya ile mükemmel denecek bir 
dayanışma içindeler. Bu da çok güzel ir olay. Bizlerin de buna 

katkıda bulunmamız gerekir. Bu konudaki en güzel söz ise orada 

adeta bir kahraman olmaya aday olan Mirza Aslan'ın sözü. O 

"Sistem ne olursa olsun ulusal çıkarımı gözetir ve bu konuda her 

şeyi yaparım" diyor. 

BAJ ZİYA ŞENVAR Bence Kafkasya'daki bu gelişmeler Ekim Devrimi 

ile getirilen kapalılığa bir başkaldırı. Fazla bir ivmeye sahip değil. 

Ama gittikçe bilinçlenip kendi ulusal çıkarlarına faydalı herşeyi 

alıyorlar. Kullanıyorlar. Dışardaki Çerkeslerindurumunu görüyorlar 

ve bunun nihai çözümünün çabası içerisindeler. Bunun içinde sa- 

dece ulusal kültürel düzeyde kalmiyorlar. Ekonomi, sosyal paket 

programlar hazırlanıp sunma çabasındalar. Kısaca şunu söylüyor- 

© lar: Biz çalışıyoruz. Siz de çalışın. Çalışma rekabeti içerisinde ola- 

lim. Gelen insanların bize öğretecekleri ekonomik ve siyasal an- 

lamda çok şey var. Bekliyoruz" diyorlar. Bence de çok bektelime- 

meleri gerekiyor. 

KANKUŞ ENDER Dönüşü istiyorlar, dolu insanlara ihtiyaçları var. Çalı- 

şacak gönül vermiş ve verecek insan istiyorlar. Buradaki gençler- 

den isteğim çalışarak çalışmak ve mücadele için bekletmeyelim. 

Oradaki genç arkadaşlarımdan istedğim, bizlere dönüş konusun- 

da daha somut ve gerçekçi organizasyonlarla yardımcı olmaları. 

AÜZBA SAİM ÖZCAN Bana göre bundan sonra bütün yük gençlerde. 
Gençler uyandırılmalı. Uyanmalı. Birlik ve beraberlik içerisinde ol- 

malı. Böylece erişilmez bir güce ulaşacaklarına inanıyorum. Bunun 

tek çözümü de dönüştür. Bu en kötüsünden sayısal bir güç ve bir- 

liktelik sağlayacaktır. Ancak dönüldüğünde hedefi bitmiş sayma- 

mak orada da çalışmak gerektiği konusunda net olmamızda gere- 

kiyor. Bunun için Türkiye'deki gençlere büyük işler ve çabalar 

düşmektedir. Buralarda biz gençler için zaman kaybetmenin bir 

anlamı yok. Ben dönüyorum. Herkese de aynı şeyi öneriyorum. Ni- 

hat Bidanuk'un orada söylediği bir söz hala kulaklarımda çınlıyor. 

O, "Ben 20 yaşımda gelmeliymişim. 35 yaşımda geldim, çok şey 

kaybettim" diyordu. Katılmamak mümkün değil. 

  

Lİ Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. 
o 
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2. Dünya Çerkes Kültür Haftası, 3-9 Temmuz 1991 ta- 
rihleri arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da yapıldı. 

2. Dünya Çerkes Kültür Haftası, 21-28 Ekim 1989 tari- 
hinde "Kuzey Kafkasya Kültür Haftası" adıyla Ankara' 
da yapılan toplantının bir devamı niteliğindeydi. Anka- 
ra'daki toplantı sonrasında, bu tür toplantıların iki yılda 
bir tekrarlanması ve ikinci toplantının da "2. Dünya Çer- 
kez Kültür Haftası" adıyla Amman'da yapılması karar- 
laştırılmıştı. Amman'daki kültür haftası bu kararın so- 

mut olarak hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Doğal 

  
olarak ilk toplantının deneyimlerini de değerlendirmiş 
oluyor. 

İkinci Dünya Çerkes Kültür Haftası, ilkine göre son 

derece geniş olanaklar içinde gerçekleştirildi. Her şey- 
den önce hafta, Ürdün Kralı Hüseyin Bin Tallal'ın ma- 
nevi himayesinde veya gözetiminde, Ürdün Hayır Der- 
neği'nin ve Ürdün'deki varlıklı hemşehrilerimizin geniş 
ekonomik ve teknik destekleri ile gerçekleştirildi. 

3 Temmuz 1991 günü haftanın açılış programı uygu- 
landı. Kral Hüseyin'in iki saatten fazla süre katılarak iz- 
lediği açılış töreni geniş katılımlı ve görkemliydi. Açılış 
programında ilk sözü alan Çerkes Hayır Derneği Genel 
Başkanı Khardan Semir, Krala, Kraliçe ve kraliyet aile- 

sine, konuklara teşekkür etti ve hoşgeldiniz dedi. Özel- 
likle Kral Hüseyin'e bu kültür haftasını kendi gözetimi 

“ve himayesi altında bunca geniş bir. özgürlük ortamı 
içerisinde yaptırdığı için şükran duygularını dile getirdi. 

© Ürdün devletinin kuruluş yıllarından bu yana Kral Hü- 
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seyin'in büyük dedesi ile birlikte çalışan o günden bu 
güne kraliyet ailesi ile adeta bütünleşmiş durumda bu- 

lunan Çerkesleri anımsattı. Ürdün devletinin gelişmesi 
ve güçlenmesi için onların şimdiye kadar ellerinden ge- 
len her türlü imkan ve çabayı asla esirgemediklerini, on- 
ların çocukları ve torunları olan bugünkü Çerkeslerin de 
aynı sadakat ve fedakarlık duyguları içinde olduğunu 
vurguladı. 

İki yıl önce Ankara'da yapılan toplantıda ikinci top- 
lantının Ürdün'de olmasının kararlaştırıldığını hatırla- 

tarak, bunun en önemli nedenlerinden 
birinin Ürdün Kralı Hüseyin'in dünya- 
da saygın bir adının bulunması ve Çer- 
kez halkına duyduğu yakınlık olduğunu 
belirtti. Bu tutumundan dolayı Kral 
Hüseyin'e, yakın ilgilerini ve yardım- 
larını esirgemeyen devlet yöneticileri- 
ne tekrar teşekkür ederek başkanı bu- 
lunduğu Çerkes Hayır Derneği hak- 
kında kısa bilgiler sundu. Çerkes Hayır 
Derneği'nin Ürdün'de kurulmuş der- 
neklerin en eskilerinden biri olduğunu, 

1932 yılında kurulduğunu belirtti. Çer- 
kezlerin Ürdün'de sahip oldukları say- 
gınlıktan büyük onur duyduklarını, bu- 
gün pek çok üst düzey makamlarında 
Çerkeslerin görev ve sorumluluk üst- 
lendiklerini, bunun da bu saygınlığın 
bir göstergesi olduğunu ifade etti. 

Çörkes Hayır Derneği'nin kuru- 
luşundan bu yana, hayır ve yardım iş- 
leri yanında Çerkes kültürü ile de uğ- 

raştığını, dünyanın neresinde olursa olsun Çerkes kültü- 

rünü korumak ve geliştirmek gerektiğini belirtti. Çerkes- 
lerin, hangi ülkede bulunuyor olurlarsa olsunlar, o ülke 

kültürüne kendi kültürlerini de kattıklarını, pekçok bilim 

adamı, yazar, ozan, kültür adamı yetiştirdiklerini ve iki 
yılda bir tekrarlanan bu Çerkes Kültür Haftasının da in- 
sanlara Çerkes kültürünü tanıma fırsatı verdğini ifade 
ederek konuşmasını şöyle tamamladı: 

“Ekselansları! 

Amman tarih boyu hep kültürlerin buluşma noktası 
olagelmiştir. Bugün Çerkes Hayır Derneği'nin gerçek- 
leştirdiği 2. Dünya Çerkes Kültür Haftası da önemli bir 
kültür etkinliğidir. Kültürümüzü geliştirme ve tanıtma 
amacımızın gerçekleşmesini, Kralımızın gölgesinde 
içinde bulunduğumuz ülke açısından da hayırlı ve uğur- 
lu olmasını diliyorum." 

Amman Çerkes Hayır Derneği Başkanı Khardan Se- 
mir'in konuşmasından sonra, kültür haftasına katılan 
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konuklar adına Çerkesk Adığe Derneği Başkanı Tamaze 
Anatole bir teşekkür konuşması yaptı. Tamaze Anatole 
besmele ile başladığı konuşmasında; Ürdün Kralı Hüse- 

yin'e Ürdün'deki Çerkeslere gösterdiği yakın ilgi ve des- 
tekten dolayı, ayrıca bu kültür haftasını böyle kendi gö- 
zetim ve denetimi altında yaptırması nedeniyle teşekkür 
etti. Kral Hüseyin'in bu. davranışının Çerkes nüfus barın- 

dıran diğer ülkeler açısından önemli bir örnek oluştur- 

duğunu belirtti, Çerkeslerin içinde bulundukları hiçbir 
ülkede problem oluşturmadıklarını, tersine, o ülkenin 

kalkınması, gelişmesi ve korunması için her zaman elle- 
rinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam ede- 
ceklerini ifade etti. Bugün kendilerine imkan ve fırsat 
verildiği takdirde, sadece içinde yaşadıkları ülke için 
değil, aynı zamanda bu ülkeler aralarındaki ilişkilerin 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi açısından da önemli fonk- 

siyonlar görebileceklerine inandığını, 
bu ülkeler arasında doğal bir dostluk 
ve barış köprüsü oluşturabileceklerini 

vurguladı. Başta Kral Hüseyin olmak 
üzere Ürdün Devlet yetkililerine, Çer- 
kez Hayır Derneği yöneticilerine ve 

çalışanlarına şükran ve başarı dilekleri- 

ni sunarak sözünü bitirdi. Adığece ola- 
rak yapılan konuşma arapçaya çevril- 

di. 
2. Dünya Çerkes Kültür Haftası'nın 

bundan sonraki programı farklı biçim- 
de gelişti. Önceden hazırlanan ve bas- 
tırılan program, çeşitli ülkelerden, özel- 
likle Anayuft Çerkesya'dan beklenen 
konuklatın gelememesi nedeniyle uy- 
gulanamadı. 

Onbiri Kabardey-Balkar Cumhuri- 
yeti'nden, sekizi Karaçay-Çerkesk 

Cumhuriyeti'nden, 16'sı Adığey Cum- 
huriyeti'nden olmak üzere anayurt 

Çerkesya'dan en az 35 konuk bekleni- 
yordu. Bunlardan sadece 4'ü (Karaçay- 
Çerkesk Cumhuriyeti'nden) ilk günkü 
açılış programına katılabildi. Haftanın 
son gününde Kafkas Dağlı Halklar As- 
samblesi başkanı Şşenibe Yura, ertesi 

gün de Parlamenter ve eğitim yöneti- 
cisi Kambeçokhua Aziz yetişebildiler. 

Kükür Haftası'na Türkiye'den 4, 
Amerika'dan 4, Almanya ve Hollanda' 
dan da birer kişi katıldı. 

Konukların, daha önce kararlaştırı- 
lan sayıda katılmaması yüzünden pro- 
gram ertesi gün yeniden ele alınarak 
tarihi ve turistik yerlerin ziyareti ve ye- 
mek davetleri aynen korunmakla bir- 
likte konferans bölümleri değiştirildi ve 
yeniden düzenlendi. Sabah oturumları 
kaldırıldı ve sadece akşam saatlerinde 

konferanslar verildi. 
Konukların gelememesi, daha çok 

bürokratik engellere ve başka nedenlere bağlanmaya 
çalışılmış olsa da, biz, bunda çağrı yazılarının gerektiği 
kadar erken bir tarihte gönderilmemiş olmasının da 

önemli etkenlerden biri olduğu kanısındayız. Bundan 
böyle bu tür toplantıları düzenleyecek kuruluşların da, 
toplantılara katılması gereken konukların da işi biraz 
daha ciddi biçimde ele almalarının, gerekli işlemleri bir 

an önce yaptırıp hazır beklemelerinin gerekli ve yararlı 
olacağına inanıyoruz. 

Toplantıya Ürdün dışından çağrılan 50'den çok ko- 
nuğun yanısıra, çeşitli konularda konuşmacı olarak gör- 

ev almak üzere Ürdün'den de araştırmacı, bilim ve kül- 
tür adamı olarak 11 kişi çağrıldı. Açılış programından 

sonraki beş günlük süre içinde; dil, edebiyat, eğitim, ta- 

rih, kültür, ekonomi, yayın ve ulusal-kültürel sorunla- 

rımızla ilgili olarak 30'a yakın tebliğ sunuldu. i 
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Tebliğler Adığece, Arapça ve Türkçe olarak sunuldu. 
Aynı anda simultane çeviri cihazları ile diğer dillere de 
çevrildi. 

Genel olarak başarılı ve herhalde yararlı geçen -2. 
Dünya Çerkes Kültür Haftası sonunda hazırlanan ve 
Adığece olarak okunan kısa deklarasyonu aşağıda su- 
nuyoruz. Bunun dışında daha kapsamlı ve uzun bir dek- 
lerasyon metni de arapça olarak okunmuştur. 

2. DÜNYA ÇERKES KÜLTÜR HAFTASI 
KARARLARI 

3-9 Temmuz 1991 günleri Ürdün-Amman'da gerçek- 
leştirilen 2. Dünya Çerkes Kültür Haftası'na katılanlar- 
ca alınan kararlardır: 

1. Büyük saygı duyduğumuz ekselansları Kral Hü- 
seyin Bin Tallal'ın Ürdün'de yaşayan soydaşlarımızla 
ilişkilerini, diğer ülkeler için de örnek alınması gereken- 

bir durum sayıyor, halkımıza gösterdiği dostluk ve yakın- 
lık nedeniyle, aynı zamanda bu kültür haftasını gözetimi 
ve himayesi altında gerçekleştirmiş olması nedeniyle 

kendilerine şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Bu 
şükranın ifadesi olmak üzere kendilerine bu kültür haf- 

tasına katılanlar adına bir şükran telgrafı gönderiyoruz. 
2. Dünya Çerkes Kültür Haftası'nın bundan böyle, 

Nalçık'ta kurulmuş bulunan "Dünya Çerkes Kongresi 

Teşkilatı"nın kararı ve inisiyatifi altında yapılması gerek- 
tiğine, bundan sonraki toplantı yerinin tarihinin ve gün- 
deminin de bu teşkilat tarafından belirlenmesi gerek- 
tiğine, 

3. Dünya Çerkes Kongresi Teşkilatı ile kültürel ko- 
nularda birlikte çalışmak üzere her ülkedeki Çerkes kül- 

tür organizasyonları tarafından birer komite oluşturul- 
ması ve bu komitelerin hemen çalışmaya başlamaları 
gerektiğine inanıyoruz. 

4. Nartlar, Memlük (Sultanları), ulusal töre ve kül- 

türümüz gibi dünya halkları tarafından gerektiği kadar 
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bilinmeyen konularda insanları bilgilendirebilmek için 
olanakları üzerinde kültür organizasyonlarımızın çaba 
göstermeleri gerektiğine, 

5 Anayurt Kafkasya'da yaşayan soydaşlarımızın di- 
ni yaşamlarını gerektiği gibi yaşayabilmeleri için her ba- 
kımdan kendilerine yardımcı olunması gerektiğine ina- 
nıyoruz. 

6. Hangi ülkede yaşıyor olurlarsa olsunlar Çerkes- 
lerin tanışmaları ve ilişkide bulunmaları gerektiğine, bu- 
nun, içlerinde yaşadıkları ülkelerin ilişkileri ve dünya 
barışı açısından da yararlı olacağına inanıyoruz. 

7. Çerkeslerin, içinde bulundukları ülkelerde sada- 
kat ve dürüstlük içinde yaşadıkları gibi, anayurtları Kaf- 
kasya'ya da yararlı olabilmeleri için çaba göstermeleri 
gerektiğini unutmamak gerekir. 

Bu kültür haftasını düzenleyenlere, katılanlara, kat- 
kıda bulunanların hepsine teşekkür ediyoruz. Esenlik di- 
İeklerimizle... 

Amman, 8.7.1991 

Ertesi gün, 9 Temmuz'da yapılan son değerlendirme 
toplantısı ve söyleşiden sonra program sona erdirilmiş 
ve konuklar ülkelerine dönmeye başlamışlardır. 

UYGULANAN PROGRAM 

3.7.1991 Çarşamba 
09.30-13.30 oOKral Abdullah Camii ve Kültür Merkezi 

Ziyareti, Amman Kalesi, Eski Amman, 

Kültür müzesi ziyaretleri. 
14.00-16.00 o San Rok Otelde öğle yemeği ve istirahat. 
18.00-20.30 Oo Açılış Programı 

Kral'ın teşrifleri ve selamlaması, 

Semir Oarden'in konuşması, 
Tamaze Anatole'nin teşekkür konuşması, 
Çerkes Özel Okulu folklor topluluğu gös- 
terisi, Çerkes Gençlik Derneği folklor top- 

luluğu gösterisi, Kralın se- 
lamlaması ve vedası, ka- 
panış. 
Nadi'I-Ehli Kulüpte akşam 
yemeği. 

21.00-24.00 

4.7.1991 Perşembe 

08.00-13.30 Ölü Deniz'i ziyaret 
Otelde dinlenme 
Semir Karden'in konuş- 

ması ve dil, eğitim, edebi- 

yat konularında konfe- 
ranslar. Haşokhue Ami- 
nat, Hakhun Barasbiy, XE- 
KU Musa, Dr. Hikmet 

Hilmi, Khul İsam da şiirini 
okumuştu. 
Çerkes Hayır Derneği 
Amman İşleri Komitesinin 
davetlisi olarak Otel Ro- 
yal'da akşam yemeği 

17.00-21.00 

21.00-24.00 

 



cr 
  

                                                                                      

5.7.1991 Cuma 

Dr. Tokhue Hüseyin'in evinde öğle yeme- Stem 13.30-16.00 

18.00-21.00 

vw. 

Konferanslar (Osman Çelik: İngiltere'nin 

Kafkasya Siyaseti, Ççhuşha İzzet'in Çerkes 
Göçü, Khocaşovkhue Valid T'AŞ'ın 19. yy. 

da Çerkes Göçünün Temelleri, Kemal Ja- 
lougua'nın Osmanlı Devleti'nde Çerkes- 
leri İskan Politikası, Muhammed Said 
Azokhue'nin Ürdün'de Çerkeslerin Tarım 
Ekonomilerinin Tarihi) 

6.7.1991 Cumartesi 

08.00-13.00 
13.30-16.00 

17.00-21.00 

Cereş Kentine gezi 
Hhot Muhammed Şuayb'in verdiği öğle 
yemeği. 
Konferanslar (Şşenibe Yura'nın Adığe Örf 
ve adetlerinin temel felsefesi, Fahri Hu- 

vaj'ın İlk gazetecilik deneyimimiz; Ghuaze' 
si, Ahmet Ubdarrezzak Kekujj'ın İftiraya 
uğramış Memluklar'ı, Şşhalahhue Mu- 
hammed Şami'nin Mısır ve Suriye'de Çer- 
kez Sultanları Dönemi, Tamaze Anatole' 

nin Çerkesya'da Çerkeslerin konumu) 

7.7.1991 Pazar 

13.30-16.00 
17.00-21.00 

21.00-24.00. 

Birmamit Fevvaz'ın evinde öğle yemeği 
- Konferanslar (Mecdeddin Hayri Hhımış' 
ın Kalkınma ve yenileşmenin Ürdün'deki 
Çerkeslere etkileri, Muhammed Ali Vor- 

dum'un Kuba Şaban'ın Çerkes Kültürünü 
koruma konusundaki çabaları, Şşhalah- 
hue Seteney Şami'nin Çerkeslerin Ürdün' 
deki sosyal ve ekonomik rolleri, Faysal 
Habtuş'un Mehmet Ali Paşa'da sonra 

Çerkesler) 

Vadissiyr Köyünde toplantı ve akşam ye- 
meği 

8.7.1991 Pazartesi 

17.00-20.00 

20.00-21.30 

22.00-24.00 

9.7.1991 Salı 

Konferanslar (Şşhalahhue Muhammed'in 

Mısır'da Çerkes Sultanlarının müslüman- 
arap kültüründeki rolleri ve dış saldırılara 
karşı arap ülkelerinin korunmasındaki rol- 
leri, Yedic Batıray'ıri Çerkeslerle ilgili eski 

yayınlardaki resimlerin dilinden Çerkesler 
slayt gösterisi, Hhuvajj Fahri'nin günü- 
müzde Çerkeslerin ulusal kültürel sorun- 
ları. 
Özel Çerkes Okulu mezunları diploma tö- 
renleri. 
Çerkes Hayır Derneği'nin akşam yemeği 

Sabah programı Şşhalahhuc Muham-med'in Setenay- 
ların verdiği sabah kahvaltısı, Çeçen eski bakanının ver- 

... 

rasyonun okunması, Hediyelerin sunulması. 
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Çerkes Kültürünün yaşatılması ve bunun için 

nihai hedefe ulaşılması yönünde Türkiye Kuzey 

Kafkasya Kültür Dernekleri arasına bir yenisi 

daha katıldı. 

Esas İtibariyle uzun yıllardan beri bU müca- 

delenin içerisinde bulunan Tokat ve Yöresi Çer- 

kesleri ninayet kurumlaşmış düzeyde bu müca- 

deledeki hakları olan yeri kurmuş oldukları To- 

kat Kuzey Kafkasya Kültür Derneği ile almış ol- 

dular, 

Derneğin kurucu üyeleri aşağıdaki hemşeh- 

rilerimizden oluştu. 

1. Muzaffer Kalkan 

İlhan Aydın 
İlhami Haykır 
Dursun Şimşek 

Ömer Soyüpek 
Fevzi Ay 

Cevdet Uğur 

Olcay Dönmez 

Metin Çelik 

Kuruluşu ile birlikte G.O.P. Bulvarı No: Ti 

TOKAT adresinde çalışmalarına hemen başlar- 

yan ve Eylül-Ekim aylarında ilk genel kurulunu 

yapacak olan TOKAT KUZEY KAFKASYA KÜL- 

TÜR DERNEĞİ kurucularına ve çalışanlarına ara- 
mıza hoşgeldiniz diyor, çalışmalarında başarı- 

lar diliyoruz. 

Gerek dergi ve gerekse A.K.K.K.D. olarak 

her türlü çalışmalarında yanlarında olduğumuzu 

bildiriyoruz. 
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 Kafkasya Kurulu Yönetim Kurulu eski Bi 

il üyesi Sapsığ Mehmet Uygur Küblü ile 
8 Melike Çağar, geçtiğimiz ay evlenmişlerdir. 
il Genç çile di ömür boyu mutluluklar dileriz. : 

  

Reyhanlı 5 Yenişehir Kuzey Kafkasya 8 Küfür 

Derneği kurucularından, İskenderun Kuzey 
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OKUYUCUDAN, MEKTUPLAR... 

  

Kanımcâ bu sözcüğün ne anlama geldiğini hemen 
hemen bilmeyen yoktur. Bu nedenle de kelimenin söz- 
lük ya da aksiklopedik anlamı üzeride durmak istemi- 
yorum. Durmak istediğim konu ise, dünyada bazı idea- 
list kişileri siz okuyuculara yazarak tanıtmak ve bizim 
idealistleri yıların teorilerinden uzaklaştırarak pratik ak- 

siyonlara itmek ve neticede de kendi kendilerini değer- 
lendirmelerini sağlamak istiyorum. 

Çerkes toplumuna idealistçe hizmet edenlerle söze 
başlamak istiyorum. Bunlardan birincisi, Polonya asıllı 

Subay Theophil, Lapinski ve beş yüze yakın silah arka- 
daşları. Lapinski, Polonya Çarların istilasına uğrayınca, 
silah arkadaşlarıyla birlikte Osmanlı Devleti üzerinden 
Çerkesya'ya, giderek, Çarlara karşı yıllarca savaşır. Ora- 
dan silah arkadaşlarının çoğu dönemezler ve Adığey'in 
hürriyeti için canlarını sakınmadan, çekinmeden verir- 
ler, kanlarını akıtırlar. Bu savaşlarında da daha sonra da 
hiç bir maddi ve manevi çıkarları olmadığı halde bile 
bile yaşamlarını halkımız için feda ettiler. Kendilerini 
saygıyla anar, huzurlarınızda saygıyla eğiliriz. 

Yine David Urguhart, İngiltere İstanbul Başkon- 
solosluğu katiplerinden, Adığey'e giderek orada Adığe 
bağımsızlık savaşını organize eder. Çarlar onun kellesini 
getirene yüklü paralar vaad eder. Önce İngiltere hükü- 
metinin casusu olarak Çerkesya'ya gelen David, daha 
sonra kendi arzusu ile, devletinin politikasına karşı gele- 
rek, Adığeleri desteklemeye devam etmiştir. İngiltere'de 
durmadan konferanslar düzenler, oraya Çerkes Thama- 
telerini götürür, onların tüm masraflarını da kendisi 

üstlenir. Thamatelerin İngiltere hükümeti ve Kraliçeyle 
görüşmelerini sağlamıştır. Daha sonra "Karadeniz'in 
serbest bir deniz olarak herkesin serbest ticaret yapabi- 
leceği" deklerasyonunun Çarlarca engellendğini kanıt- 

layabilmek amacıyla "Vixen" adlı ticaret gemilerini Ka- 
radeniz'e gönderir. Bu gemiler Çarlarca ele geçirilerek 
müsadere edilir ve geriye verilmezler. İngiltere hükü- 
meti de geri alabilmek için hiç bir çaba sarf etmez. Şüp- 
hesiz ki bu çalışmalarda ve bu müsâderede David Urgu- 

hard bey pek çok malını ve servetini yitirmiştir. Bunu da 
bile bile yapmıştır. Neden acaba bu kadar çok servetini 
çekinmeden Çerkesler için harcamıştır? 

ok Se 

Muhammed Emin, Dağıstanlı bir din adamı. Abed- 

sechleri bir araya getirmeyi başarıp, tek bir cephe ha- 
linde Çarlara karşı savaşır. İstanbul'a kandırılarak getiri- 

lince, Çar konsolosluğunun protestoları sonunda tutuk- 
lanarak, Şam'a sürgüne gönderilerek orada kendisine 

yüksek meblağ bir maaş bağlanır. Ancak M. Emin bu 
bağlanan maaşı bir kenara iterek, gizlice sürgün yeri 
olan Şam'dan kaçarak, ölümü göze alarak, binbir tehlike 
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ve takiplerden kurtularak tekrar Abedzech bölgesine 
döner. 

M. Emin'i servetten, paradan, mülkten ve rahat bir 

yaşamdan vazgeçirerek oraya çeken kuvvet nedir aca- 
ba? 

Dünyaca ünlü Doktor Albert Schweitzer'i duymayan 
ya da tanımayan yoktur içinizde kanımca. Albert 
Schweitzer, bir doktor olarak Avrupa'da çok iyi, rahat 

olanhayatını terk ederek, Afrika'ya, Kongo'da, balta gir- 

memiş ormanlarda yaşayan yerli halkların yanına gide- 
rek, orada bir hastahane kurarak, yıllarca karşılıksız ola- 
rak hasta yerlileri tedavi etmiştir. Düşünün dünyanın en 
medeni devletini ve nimetlerini, arabadan, elbiseden, 
yiyecek ve giyeceğe kadar herşeyi bir yöne iterek, taş 
devri insanlarına hizmet etmiştir ve onlar gibi ömrünün 
sonuna kadar orada yaşamıştır. Ne büyük bir insanlık 
ve insancıllık örneği. Ne büyük bir asalet örneği. 

392 302 392 
a e Sin 

, Nikaragua, Sandinistlerce Diktatör Samoza'dan kur- 

tarıldığı yıllarda, Alman Televizyonu'nun bir kanalında 
enteresan bir yayını takip ediyordum. Frankfurt kentin- 
den üç çocuk babası bir taksi şoförünü tanıtıyordu. Bu 
örnek taksi şoförü, çok zengin bir ailenin tek çocuğu ve 
babası vefat etmiş, babasından kendisine 15.000:000 
(onbeş milyon) Alman Markı miras kalmış. Bu paranın 
tümünü alarak Nikarâgua'ya giderek, yıllarca harpten | 
yıpranmış, yakılıp yıkılmış memlekette, okullar, hastaha- 
neler yaptırarak paranın tümünü zor durumda olan in- 
sanlar. için harcamış. "Bu Kadar yüsek bir meblağdaki 
parayı nasıl olur da hiç içiniz acımadan harcayabildi- 
niz?" sorusuna gülerek şu cevabı verir. "İsteyerek, büyük 
bir zevk ve şevk içinde harcadım. Para ne ki? Ben taksi 
şoförü olarak ayda 3.000 DM arasında para kazanı- 
yorum. Çoluk çocuğumla birlikte rahat ve huzur içinde 
bu parayı yiyorum. Gaye para olmamalı eğer biraz in- 

. sanlığımız var ise. Bu kadar yüksek bir meblağı har- 
cadığım için de -ki daha fazlası olsaydı onu da harcar- 
dım- asla pişman değil, bilakis tüm ailece mutluyuz." 

Bilmiyorum ne yazmak istediğimi, nelerduyarak bu 
makaleyi yazdığımı anladınız mı? Anlamadınız ise zaten 
açıklamaya gerek de görmüyorum. Eskilerin diliyle "Arif 
olan anlasın", diyor bu gerçek insanoğullarını takdir edi- 
yor, ölenlere rahmet diliyor, huzurlarında saygıyla, sev- 

- giyle ve taktirle eğiliyor, yaşayanlara da uzun ömürlerle, 
mutluluklar diliyor, halkımızdan da bu tür idealist 

kişilerin çıkmasını diliyorum. 

- Dr. Batıray YEDİC



  

  

  

  

  

  
  

Pier-Cardin ve seçkin markalarla hizmetinizdedir. 
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DEĞERLİ OKUYUCU 

ÇERKES ETHEM DOSYASINI AÇIYORUZ ..... 

Neden Çerkes Ethem Dosyası ? Bilineceği gibi halen Türkiye Cumhuriyeti tari-— 
hinde yeterince aydınlığa çıkmamış oldukça fazla noktalar bulunmaktadır.Bunların a- 
rasında Çerkes Ethem Ülayının apayrı bir yeri vardır bizler için. Çünkü Çerkes Ethem 
Türkiye'de yaşayan tüm Kuzey Kafkasyalılar için bir imge olmuştur. Birileri yapılan 
bir işte biraz ilerigittiği genel düşünceye aykırı bir şeyler söylemeye kalktığı Z78- 
man kendisine halk arasında ya Çerkes Ethem denilmiş yana O'nun torunları demek su — 
tiyle kâh aşağılanmış, kâh susturulmuştur. 

Üte yandan bügüne kadar Çerkes Ethem Olayını inceleyen tarihçi,yazar ve bilir 
adamlarından Çerkes olan yok denecek kadar azdır. Bizlerin bildiği bu konuda duşar- 
lık gösteren bizlerden birisi olan tek kişi Agace Muhittin dir. 

Birey bazında durum böyle ikende toplumumuzun kitlesel örgütlenme biçimi ol- 
mak durumunda olan Kuzey kafkasya Kültür Dernekleride bu konuda açık ve somut bir 
şeyleri fazlasıyla söyleyebildiklerini söyleyemeyiz. 

İşte bunun içindir ki Çerkes Ethem dosyası belkide milyonuncu defa açılması 
gereği doğmuştur. 

Bu konuda ,konuya emek vermiş kitaplar yazmış bilimadamı yazarlar ve araş 
macılardan tutunda ,okuyucumuz arasında bu işle uğraşmamış ancak her zaman Çerke 

Ethem dolayısıyla bir anıya muhatap olmuş yada duymuş her insanın görüşlerine yer 
vereceğiz. 

Bu konudaki tüm okurlarımızın ilgisini ve görüşlerinide beklemekteyiz. 
Çerkes Ethem -olayının,halkçı yanı,isyan yönü ve yaptığı hizmetlerle,hakkında 

çıkarılmış affa rağmen bir iade-i itibarın gündeme gelip gelemeyeceğini,en başta 
sizlerin saniyen hukukçuların ve bilimadamlarının görüşleriyle tahlile çalışacağız, 

Bu sayımızın kapağını süsleyen bu konu bir dizi inceleme ve röportaj olacaktı: 
Bu nedenle ne denli bu olay hakkındaki düşüncelerinizi bize iletirseniz 

o denli geleceği ışık tutabilecek sağlam tahliller ortaya koyabileceğimizi inanıyo— 
ruz. 
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Hepinizi saygıyla selamlar esenlik dolu günlerde bir daha ki sayıda buluşmayı 
dileriz. 

Mustafa Aziz ÜZBEK 
Yazı Işleri Sorumlusu 

   


