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ÖN 
SAYIN OKUYUCU 

KAFDAĞI'nın 6 ve 7 nci sayılarını sizlere bir ay gecikmeli ola. 
rak ve ikisini bir arada ulaştırabildik. Bu bir zorunluluk değildi 
kuşkusuz. Bu sunduğumuz iki konunun (tek başına) bir sayımızı 
dolduruyor olması, programı bu şekilde uygulamamıza neden oldu. 

Öncelikle kendimizi tanımanın yollarını araştırarak girdiğimiz 
çalışmalarımızı, biz kimiz (?) sorusunu yanıtlamaya çalışarak sürdürü. 
yoruz. 19. yy. da Kafkas ve Dağlı Halklarının kavgalarını, yenik düş- 
melerini ve ardından muhaceretle birlikte dağılış nedenlerimizi öğren- 
meye çalışarak. Bu güne değin bu konulara ilişkin yapılan bölük—pör- 
çük çalışmaları didikleyerek bir yol arıyoruz, kurtulması gerektiğine 
inandığımız Adige'lik için. Kurtulması gerektiğine inandığımız di- 
yorum, çünkü, yok oluş artık kapının eşiğinden içeri girmiş durumda- 
dır. O halde kültürel çalışmalarımızı en iyi biçimde yapabilmek için 
kolların bir an önce sıvanması gereklidir; gecikmeyi burada sınırla- 
yarak. 

Sayın Çetin Öner'in DAĞLARA YAZILIDIR kitabının önsözün- 
de söylediği gibi "'Binin atımın terkisine, birlikte arayalım yitirdiğimiz 
şeyleri." | 

Saygılarımla. 

Mansur Ulutaşlı 
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5. YANÇATORAL 

(Bölüm 2) 

İstanbul Kafkas Kültür Derneğinin gayri-resmi yayın organı olan KAFKAS MECMU— 

ASI'nın (1954—56) Mayıs 1956'da yayın hayatından çekilmesinden yedi ay sonra, OCAK 1957 
de "YENİ KAFKAS" isimli dergi yayın hayatına başlar. İ 

Derginin sahibi DR. Vasfi Güsar, yazı işleri müdürü MEHMET KETEY'dir. İki ayda bir 

çıkan dergi "'Siyasi, Tarihi, Edebi"' amaçlıdır. | 

Başlıca yazarları, Mehmet Ketey, Dr. Vasfi Güsar, Seyin Time, Dr. Hilmi Tuğuj, Uğur 

Dipşov, M. Zahide Güsar, Dr. Ahmet Bedevi Atalay, M.Refik Hızel, Aytek Namitok, Kudeyt 

Şurdum v.d. 

Derginin çıkış amacı: ''KAFKAS ve TUTULAN YOL" başlıklı yazıda Dr. Vasfi Güsar 

tarafından şöyle açıklanır: | 

"Kafkas dergisi yeni yazı heyeti ile yeniden intişare başladı. 1953 yılında başlıyan dergi 

rahmetli İsmail Ziya Bersis'in himmet gayretiyle ilmi ve siyasi bir gaye ile ortaya atılmış köstek- 

leme ve muhalefete rağmen, bir seneyi başarıyla tamamlamıştır. Daha sonra çıkan dergiler dü- 

zenli çıkmamıştır. 

Asya'nın selameti, şark milletlerinin huzuru, Kafkasyanın kurtulmasına ve orada kuvvet- 

li bir topluluğun bulunmasına bağlıdır. Kafkasya'nın bağımsızlığı bütün dünya için sukünet ve 

sulh kaynağıdır. Günümüzde Kafkasya'ya hayat hakkı verilmemektedir. 

Bunlara yardım Birleşmiş Milletlerin insani vazifeleri: ve menfaatleri icabıdır. Merhum İs- 

mail Ziya Bersis tarafından dile getirilen bu görüşlerin dile getirilerek, onun takip ettiği yolun 

takip edilmesi en büyük amaçtır. Kafkas kültür vazifesinde, hizmete devam ederken kıymetli 

hemşeri ve vatandaşlarımızdan maddi ve manevi yardım beklemek en büyük arzudur."' (Sayı 1) 

Dergi yayin yaşamı boyunca, başlangıçta belirlediği siyasal çizgiyi sürdürmekle birlikte, 

şiirlerle Kafkasya özlemi, sık sık dile getirilir. Ayrıca, Kafkasya'nın tarihsel açıdan incelenmesi, 

toplumdan haberler, Çerkesçe isim ve soyadları liste halinde yayınlanır. 1960 yıllarında ise K. 

Kafkasya'da oluşan toplumsal siyasal yapı eleştirilmekle birlikte, 1956 yıllarına nazaran K.Kaf- 

kasya'da oluşan yönetime daha sıcak bir yaklaşım ve yumuşama gözlenmektedir. Örneğin der- 
ginin 3. sayısında Mehmet KETEY "Kilit Taşı Kafkasya'' başlıklı yazıda: Kafkasya'nın yerli 
halklarının tarihin çeşitli kesimlerinde saldırıya maruz kaldıklarını, 1567 yılında başlıyan Rus 

saldırılarının' 1864 senesine kadar sürdüğünü, hiç bir yerden yardım alamıyan Dağlıların 297 
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sene saldırılara göğüs gerdiklerini ve önemli bir bölümünün göçe zorlandıklarını ileri sürerek; 
siyasal çalkantılar içerisindeki Kafkasyada 1917 Sovyet devriminden sonra oluşan yeni yünetim 
Kafkasya'ya bağımsız bir devlet statüsü tanımalıdır" demektedir. Yazara göre yeni yapı şu şe- 
kilde oluşturulmalıdır: 

i- Kafkasya coğrafi, iktisadi, milli kültürel bir birliktir. Bağımsız K.Kafkasya federas- 

yonunda her milletin varlığı ve özellikleri mahfuz kalmalıdır. Bu şekil esasen Bolşevik ihtilâli 

sırasında Seyir namı altında kısmen tatbik-edilmiştir. 

2- Bağımsız K.Kafkasya federasyonunun kuzey sınırı Kuma—Maniç hattı olmalıdır. Bu 
hattın güneyindeki mıntıkalara yerleştirilmiiş olan Kazaklar ve Ruslar behamahal çıkarılmalı ve 
yerlerine her ne sebeble olursa olsun vatanlarından çıkarılmış, sürülmüş, tehcir edilmiş Kafkas- 
yalıların eski yerlerine iadesi temin edilmelidir." (Yıl:1 S.3) 

1957 yıllarında ileri sürülen bu görüşlere benzer, bir çok yazıya derginin diğer sayılarında 
rastlanmaktadır. | 

Dergide zaman zaman Kafkasya'da oluşan yeni yönetimi eleştiren veya yapıya yön ver- 
meye çalışan siyasal içerikli yazılara rastlanmakla birlikte, ağırlıkla Kafkasya'nın tarihi, toplum- 
sal yapısı irdelenirken, Türkiye'de yaşayan K.Kafkasya'lı aydınlar, devlet adamları, sanatçılar 
tanıtılmaktadır. 

Daha önceki süreli yayınlarda gözlenen, siyasal yapı ile bütünleşme olgusunu, bu dergide 
de gözlemek mümkündür. Örneğin zamanın Başbakarı Adnan Menderes'e uçak kazasından do- 
layı övgüler düzenlenirken, 27 Mayıs İhtilal'i coşkuyla karşılanmıştır. "Beklenen Güzel Günün 
Ufkunda"' başlıklı bir yazıda, eski hükümet ağır bir şekilde suçlanırken Milli Birlik Komitesi ve 
yeni hükümete şükran duyguları beslenmektedir. 

1961 senesinden sonra oluşan yeni anayasa ve demokrasinin yeniden şekillenmesi, dün- 
yada A.B.D ve Sovyetlerin soğuk savaş etkilerini karşılıklı azaltmaları, Türkiye'nin sosyo-eko- 
nomik nedenlerle Sovyetler Birliğine yakınlaşması v.b. nedenlerle derginin anti-sovyetik siya- 
sal çizgisinde eskiye göre bir yumuşamanın oluştuğu gözlenmektedir. Örneğin Kabardey- 
Balkar Cumhuriyetindeki tiyatro çalışmaları geniş bir şekilde anlatılmıştır. 

Oluşan yeni demokratik ortamda, bazı konuların cesaretle ele alınıp işlendiği ve eleştiril- 
diği görülmektedir. Örneğin 1961 yılında Çanakkale'nin bir köyünde Atatürk resmini yırtan bir 
öğretmenin K.Kafkasya kökenli olmasını, resim yırtmanın bir nedeni gibi gösteren Dünya Ga- 
zetesi ve Akbaba Dergisine, o günkü siyasal koşullara rağmen cesurca vevap verilir. Derginin 
49. sayısında "Bu da mı Fırsat" başlıklı bir yazıda, Dr. Vasfi Güsar, Akbaba Dergisinin 9 Şu- 
bat 1961 tarihli sayısında Yusuf Ziya Ortaç'ın “Edebiyatı olmayan millet olur mu?... Tek 
Çerkes Romancı, tek Çerkes bestekar gösterebilir misiniz?" şeklindeki sözlerine uzunca bir ce- 
vap verir. K.Kafkasya kökenli yazar, çizer, müzisyen, devlet adamlarına ilişkin geniş bir isim 
listesi ile Kafkasya'nın tarihine ilişkin açıklamalarda bulunur. 

Derginin 32. sayısında, Kundeyt Şurdum yazı işleri müdürü olur ve okurlara ilk çağrısını 
yapar. Kafkas kültürüne ilişkin derleme çalışmaları yapılarak dergiye gönderilmesi ve Kafkas 
Kültür Derneğine üye olmaları istenir. Cezayirin hürriyeti ve bağımsızlığı yolunda barış adına 
can vermiş olanların, bir ilanla saygı ile anıldığı bildirilir. 

Derginin 1962 yılının Aralık ayında yayınlanan son sayısının kapağında Hürriyet gazete- 
sinde yayınlanan "KUZEY KAFKASYANIN YÜZÜ GEÇKİNLER KOROSU" başlıklı bir 
resim yayınlanır. Sovyet Abhazyasında yüz yaşını geçenlerin bir dernek ve koro kurdukları bil. 
dirilir.



1957 yılında başlayan yayın hayatını 1962 Aralık ayında sona erdiren 'YENİ KAFKAS" 

dergisinde: 

1) Kafkas tarihi, toplumsal yapısı, coğrafyası, yoğun bir şekilde irdelenerek, bu konula- 

ra ilişkin iktibas yazılara yer verilmiştir, 

2) Diğer süreli yayınlarda gözlenen anti-sovyet çizgide bir yumuşama gözlenmiştir, 

3) Esir Milletler konusu zaman zaman işlenmiş ve Kafkasya'nın bağımsız bir devlet 
olma istemi tekrarlanmıştır. 

4) K.Kafkasyalılara ilişkin isim ve soyadları bir liste halinde yayınlanarak, unutulan 

geleneksel isimler yeni kuşaklara hatırlatılmı ştır, 

5) K.Kafkasyalıların muhacerette yaşadıkları çeşitli ülkelerden haberlere yer verilerek, 

bilgilenme sağlanmıştır. 

6) K.Kafkasya kökenli yazar, çizer, devlet ve bilim adamları detaylı bir şekilde tanı- 

tılmıştır, 

7) K.Kafkasya'ya ilişkin yayınlar, tarihi günler liste halinde yayınlanarak bu konuda 

bir kaynakça sağlanmıştır. 

Dergide ileri sürülen bazı görüşleri, günümüzde değişen ve gelişen uluslararası ilişkilere ve 

yeni fikirlere göre değerlendirerek, eleştirilecek yönleri bulunabilinir.. Derginin K.Kafkasya'ya 

ilişkin ileri sürdüğü siyasal tezlerin günümüzde değişen ve gelişen dış ve iç politik yapıya ters 

ve anlamsız gelen tarafları bir yana, Kafkasya'nın tarihi, kültürü, toplumsal! yapısı ve muhaceret- 

teki sorunlarının irdelenmesi, yeni kuşaklara geleneksel kültür birikimini aktarması açısından 

önemli bir görev yaptığını söyleyebiliriz. 

Yeni Kafkas Dergisinin yayın hayatının sona erdiği 1962 yılından 2 yıl sonra Ankara'da 

Mayıs 1964'de "' KAFKASYA" İstanbul'da Ağustos 1964 de "BİRLE ŞİK KAFKASYA" dergi- 
leri yayın hayatına girer. Bu yazı serisinin bundan sonraki bölümlerinde sözü edilen dergiler 

irdelenecektir. 

Sürecek 

  

    

  

  
MÜLTECİLER 

  / KAFDAĞI 
  

    

AFRİKA MÜLTECİ GÜNÜ 
  

“Yurt, ait olma hissidir, tanıdık simalar, bireyin kişiliğinin bir parçası 

olan dil, tarih ve gelenekler dünyasıdır. İnsanlar bu düzenin bir parçası ol- 

duklarını ve bunun içinde hakları olan bir konuma sahip olduklarını bilir- 

fer,” 

  

Afrika, ''Uygar'' Batı—Avrupa ülkeleri 

tarafından uzun ve 2orlu savaşlar sonucu 

sömürgeleştirilmiş, fakat siyasal bağımsızlığını 

da daha zorlu mücadeleler sonucu kazanabi|- 

miş bir kıta. Ne yazık ki, sömürgeciliğin bir 

sistem olarak yıkılması, Afrika'nın sorunları- 

nın çözümü anlamına gelmedi. "'Başında 'ko- 

loniyel' şapkası, omuzunda tüfeği ve elinde 

kamçısıyla'' eski sömürgeci tipi ortadan kay- 

bolurken, ekonomik ve kültürel bağımlılığın 

sürekliliği için oldukça zengin bir yeni-sö- 

mürgeci politika demeti Afrika'ya empoze 

edildi: Ülkeler/halklar ve kabileler arasındaki 

anlaşmazlıkları körüklemek; çeşitli ekonomik, 

siyasal (ve askeri) yöntemlerle bağımsızlığına 
kavuşmuş ülkeleri "'hizaya getirmek'', kukla 

yönetimler kurmak; "'dost ve müttefik"' ırkçı 

rejimleri (İsrail, Güney Afrika Cumhuriyeti, 
vb.) yerel jandarma olarak kullanmak, vb. 
Bütün bunlar sömürge sonrası dönemin bilinen 

taktikleridir. 

Afrika'daki önemli sorunlardan biri de 

sömürge yıllarının bir mirası sonucu Siyasal 

sınırların obölgesel özellikler gözetilmeden 

belirlenmesi ve bunun yarattığı etnik karga- 

şalıktır. "'Sınirlar etnik ve tarihsel özellikler 

dikkate alınarak çizilmemiştir. Sınır çizgi- 

lerinin 9044'ü paralel ve meridyenlere, 9630'u 
dümdüz ya da yuvarlak çizgilerle, 9629'u da 
nehir, dağ ve vadi gibi coğrafi özelliklere göre 

çizilmiştir. Sömürge sistemi yıkılmaya yüz 

tuttuğu Sırada kıtanın siyasal haritası göste- 

riyordu. İngiltere 20, Fransa 18, Portekiz 5, 

İspanya 4, İtalya 3 ve Belçika 2 toprak sahi- 
biydi. Çoğunun nüfusu çok azdı. 16'sında bir 

milyonun altında insan yaşıyordu. 22 tane- 

sinde nüfus 1-5 milyon arasında idi)” Bu 

ve benzeri diğer nedenler sonucu oluşan kar- 

gaşalık, savaş ve baskılar Afrika'da günümüze 

kadar çözümlenemeyen bir ''Mülteci'' soru- 

nunun temelini oluşturdu. o 

1975'te .nüfusu 400 milyon olan Af- 

rika'da, günümüzde 4 milyon "'resmi'' mülteci 

vardır. Hemen belirtelim ki mülteci kavramı 

sadece kendi isteği dışında zor ve baskı 50- 

nucu yerinden/yurdundan koparılan, sürülen 

insanları kapsamaktadır. ''Ekonomik göçmen- 

ler"' yani ekonomik nedenlerle göç eden insan- 

lar bu kavramın (ve sayının) dışındadır. 
"Mülteci Sorunu''nun gittikçe artan bir önem 

kazanması sonucu 1969 yılında Afrika Bir- 

liği Örgütü (ABÖ hemen hemen bütün Afrika 
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devletlerinin katıldığı bir örgütlenmedir.) ''Af- 
rika'da Mülteci Sorurlarının Özgül Yönlerine 

İlişkin Yasa"'yı kabul etti. 1975 yılında da 
ABÖ Bakanlar Meclisi, yasanın yürürlüğe 

girdiği 20 Haziran'ı "Afrika Mülteci Günü" 

olarak ilan etti. Böyle özel bir günün tanın- 

masının amaci, Afrika'da gün geçtikçe artan 

mülteci sorununa ilgiyi çekmek ve bu sorunun 

temel nedenlerine kalıcı çözümler getirilmesi 

gereğine yoğunlaşılmasını sağlamaktı. 

Afrika'da mülteci sorunu genellikle 

ulusal kurtuluş mücadeleleri dönemlerinde or- 

taya çıkmıştı. Örneğin Cezayir'in bağımsızlık 

savaşında yaklaşık 200 bin kişi Tunus ve Mo- 

rakko (Fas)'a mülteci olarak sığındı. MART 
1962 ateşkesinden sonra mültecilerin yurt- 

larına dönebilecekleri bildirildi ve gönüllü 

dönüş MAYIS ayında başladı. İki ay içinde 
yaklaşık 180 bin kişi eski yuvalarına yeniden 

yerleşmişti. Zimbabwe'nin (eski ismiyle Ro- 
dezya'nın) bağımsızlık mücadelesinde de ben- 

zer şeyler yaşandı. Bu mücadele döneminde 

komşu ülkelere gitmek zorunda kalan mül- 

tecilerin hepsi, savaşın bittiği 1979 Ağustos 

unda yurtlarına davet edildiler. Savaş sonrası- 

nın yıkımına rağmen iki yıl içinde mültecilerin 

çoğu bu davete uydu. 

Bölgesel kargaşalık ve ırkçıların baskı ve 

saldırılarına, özellikle Afrika Boynuzunda 

(Etiyopya, Sudan, Somali vb.) bu sorunun 
önemli nedenlerinden biridir. Bu bölgede yüz- 

binlerce insan yurtlarından ayrılmak, yabancı 

ülkelerde yoksulluk ve yalnızlık içinde yaşa- 

mak zorunda bırakıldı. Günümüzde ise Afrika- 

da'ki mülteci sorununun odak noktası Güney- 

Afrika'ya kaymaktadır. Apertheid (ırk ayrımı) 

politikasının vahşice uygulandığı Güney Afri- 

ka Cumhuriyeti'nin, sadece kendi sınırları 

içerisinde değil Mozambik ve (sözde bağımsız 
olan) Namibya gibi ülkelerdeki halklara sadece 
siyah oldukları için uyguladığı katliamlar 

ve zulüm Sonucu binlerce insan yurtlarından 

ayrılmak zorunda kalmıştır. 

Yukarıda kısaca özetlediğimiz nedenler- 

den ötürü yüzbinlerce insanın mülteci konu- 

munda olduğunu belirtmiştik. Bu talihsiz 

insanların sayısal dağılımı ise şöyledir: (Bu 
sayılar resmi olarak kabul edilen değerlerdir. 

Gerçek durum daha farklı olabilir.) 
Cezayir: 165 Bin, Sudan: 974 Bin, Etiopya: 

164 Bin, Somali 840 Bin, Uganda 112 Bin, 

Burundi 198 Bin, Tanzanya 220 Bin, Zaire 

300 Bin, Malawi: 210 Bin, Angola: 92 Bin, 

Zambiya: 134 Bin, Zimbabwe: 65 Bin, Güney 

Afrika: 150 Bin 

  

  

  

  

  

Sayılar açıktır ki dünyanın her yerinde mül- 

teciler için geçerli olan belirli duygu ve dü- 

şünceleri yansıtmamaktadır. Bir Avrupa'lı 

mültecinin bir zamanlar dediği gibi "'yurt, 

ait olma hissidir, tanıdık simalar, bireyin ki- 

şiliğinin bir parçası olan dil, tarih ve gelenek- 

ler dünyasıdır, (İnsanlar bu düzenin bir parça- 

sı olduklarını ve bunun içinde hakları olan bir 

konuma sahip olduklarını bilirler. Yerinden 

sökülmüş bir insan bu güvenliği kaybetmiştir." 

Afrika bağlamında, mültecilerin anayurtların- 

daki fiziksel ve toplumsal çevreye olan bu 

bağları özellikle güçlüdür. Çünkü Afrika'lı 

mültecilerin çoğu kırsal kesimden köylüler 

ve göçebelerdir. Yaşam tarzları kendi toprak- 

larındaki koşullar ve toplumsal örgütlenmeleri 

tarafından belirlenmiştir. 

Bu nedenlerden dolayı, ABÖ, Birleş- 
“mesajı. Afrika'nın bazı kesimlerinde gelişen miş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser- 

liği (UNHCR) gibi Afrika'daki mültecilere 

yardım eden uluslararası kuruluşlar, mülte- 

cilerin yurtlarına dönmeleri konusuna özel bir 

önem vermekte, bu doğrultuda çalışmalarını 

yoğunlaştırmaktadır.? Bu çalışmaların siya- 

sal nedenlerle kısa dönemde başarı şansı olma- 

dığı durumlarda da mültecilerin içinde yaşa- 

mak zorunda bırakıldıkları ülkelere yerel 

entegrasyonu veya daha rahat yaşayabilecek- 

eri bir başka ülkeye yerleşmeleri doğrultusun- 

da yardımlar yapılmaktadır. 

Son olarak UNHCR Genel Başkanı 

Jean—Pierre Hocke'ın 20 HAZİRAN 1987 
dolayısıyla yayınladığı anlamlı mesajını aktar- 

mamız gerek: ''Dayanışma şükran ve umut 

üzerine bir kaç kelime söylemek istiyorum. 

Herşeyden önce, hoşgörüsüzlük ve baskı so- 
nucu muhacerete zorlanmış olanlarla bir 

dayanışma mesajı. Bu kötü dönemde mülte- 

cilerin UNHCR'nin daima onların yanında 

olduğunu, onları koruduğunu, ve yardım etti- 

gini bilmeleri gerekiyor. Sonra, şükran için bir 

kaç söz: mültecilere yardım ve ev sahipliği 

etmek gerektiğinde Afrika halklarının cömert- 

liği ve insancıl ruhu ile hiçbir şey yarışamaz. 

son olarak ve hepsinden önemlisi, bu bir umut 

koşullar şimdi binlerce insanın kendi yurtla- 

rına, köylerine ve evlerine geri-gitmesini müm- 

kün kılmaktadır. UNCHR yine, mültecilere 

güvenlik ve onurlu bir şekilde evlerine gitme- 

leri için her türlü yardımı yapmaktadır ve bu 

yardımlarına (o devam edecektir." diyen 

UNHCR'nin Genel Başkanına bu onurlu 

çalışmalarının devamında başarılar diliyoruz. 

  

  

1. Türkkaya Ataöuv, Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri AÜSBF Yayınları Ankara 1977. 
2. Bu konuda UNHCR'nin çıkardığı Refugees dergisinin 43. sayısında (Temmuz 1987) ayrıntılı 

bilgi verilmiştir. 
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Thaytsıkhu BEMIRZA 
      

GÜRCÜ GÜLÜ 

  

"İlyada'yı okumamış, Dante'yi, Shakespeare'i, Balzaek'i, Tols- 

toy'u, Yesenin'i, Cervantes'i, Swift'i, Mayakovski'yi, Sadi'yi, Gencel'i, 

Nizami'yi bilmeyen, Hind'in, Çin'in şiir sanatını henüz öğrenmemiş 

olan bir ozandan şiir adına ne bekleyebilirsiniz? Bir ozan yaşamı sü- 

resince okumaya zorunludur. Yemek-içmek zorunluluğu gibi." 

  Dırmit Gulya     
Kimi zaman, kişinin ayağı büyük taştan ziyade küçük taşlara çarpar ve kişiyi tökezle- 

tir. Küçük taş düşürmese bile tırnak kırar, yara açar. Büyük taş daha az tehlikelidir. Zira onun 

yanını dolaşıp yola devam etme olasılığı vardır. 

Eskiden beri, büyük toplumlar ve akıllı insanlar üzerine bir dize yazı yazmayı dilerdim. 

Bu yazı dizesi ile; geleceğimiz olan delikanlılarımızın, gençkızlarımızın ufuklarını, dünyalarını 

zenginleştirecek, bilgi düzeylerini yükseltecek nitelikteki büyük toplumların ve uygarlıkların 

kültürel değerlerini kendi ana dilleri ile sunmak amacımdı. 

Geleceğin büyükleri olan bu çocuklar: ''Büyüyünce ne olacağız, nereye ulaşacağız?" 

diye düşünmüşlerdir, zaman zaman. Bu çocuklardan birisi neden Mozart, neden bir Paganini 

olmasın? Neden bir Einstein olmasın? Her çocuğun iç dünyasının zenginliğini, yeteneklerini, 

onların küçük beyinlerindekini şimdiden kim bilebilir? Daha çocukluklarından başlayarak on- 

lara, insanlık ve uygarlık hizmeti vermiş büyük devlet adamı, sanatçı ve bilginlerin düşüncelerini 

ve yaşam tarzlarını, yaşam felsefesini öğretmek, bu açıdan onları yönlendirmek gerekir kanısın- 

dayım. 

Bu işe bu amaçla başladım. İlk yazımın konusu da ünlü ozan Eugene Pottier idi. İşte bu 

safhada yazımın başında sözkonusu yaptığım küçük taşa.ayağım takıldı. Tırnağımı kırmadıy- 

sam bile kalemimin ucunu aşındırdı. Küçücük yazımı ilk kez okuduğum kişi şöyle bir soru yö- 

neltti: Ni 

— Pottier ne zaman yaşamıştır? 

— Falan, falan tarihleri arasında. . . 

— O zaman sen neredeydin? Onunla birlikte miydin? 

Sıkı ve ciddi bir öğretmenin, tembel bir öğrenciyi sınava çekmesi gibi üzerime gelmeye 

başlamıştı. 

Ne yaptımsa bir yararı olmadı; yazımı eline sikıştırdığım bu kişiyi tatmin edemedim. 

Pottier'in yaşamını bilmek, bu bilgiyi yetiştirmekte olan yeni kuşağa aktarmak zorunda oldu- 

gumu böylece anlamış oluyordum. Dahası, onun son sözleri hala kulağımdadır; 
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— Biz savaşın içinde yaşadığımız halde, gördüklerimizi yazmaya cesaret edemiyoruz. Sen 

hiç görmediğin halde Fransa'ya ulaştığın gibi, onların devrimi ve devrimcileri üzerine hangi 

cesaretle yazı yazabiliyorsun? 

Bu sözlerden sonra ne yapabilirdim? Yolumun üzerindeki küçücük taş tırnağımı kırmıştı. 

Pottier için yazdığım küçücük yazım henüz isimsizken ölmüştü. 

Bu bölük pörçük anıları yeniden hatırlayışım şundandır ; olgun bir insan kendi başına 

gelişmemektedir. Hiç bir toplumda tek başına gelişip kalkınamamıştır. Toplumlar birbiri ile 

karşılaşır, birbirlerini izler, birbirlerini etkilerler. Dilleri, kültürleri birbirlerine karışır, birbiri 

üzerine iz bırakır. Bir toplumun yetiştirip bağrından çıkardığı bir büyük kişiliğin diğer uluslar- 

ca benimsendiği, diğer toplum ve ulusların, giderek insanlığın ortak öğünç kaynağı haline gel- 
diği de tarih içerisinde görülmüştür. Bugün bir toplumun ulaştığı bir estetik veya güzellik 
düzeyi tüm dünyanın ortak çiçeğidir. Eğer böyle olmasaydı, ilginç ve ünlü Gürcü ozanı Şota 

Rustaveli bu gün tüm insanlığın ozanı olamazdı. 

Şota Rustaveli'nin doğumundan buyana 800 yıl geçmiştir. Bu olay üzerine yeni birşey 

anlatmam anlamsız ve hatta olanaksızdır. Baş tarafta sözü edilen olaydaki kişinin dediği gibi, 

ben Rustaveli ile elbette birlikte olmadım, birlikte yaşamadım. Rustaveli hakkında büyük dü- 

şünür ve ozanlar her şeyi söylemişlerdir. Ancak, konu Rustaveli'nin salt ismi ölsa bile onun hak- 

kındaki bazı konuları kendi ana dilimle, küçük okuyuculara, öğrencilere ulaştırmak istedim. 

Günümüz gençleri Rustaveli'nin ismini yazar yazmaz onun ilginç Poem'i "Kaplan Postu- 

na Bürünmüş Kahraman'ı anımsamaktadırlar. Bu nedenledir ki bu ünlü kişi 800 yıldır yaşa- 

makta ve insanoğlunun hafızasında yerleşmekiedir. Bu nedenle, bu konudaki düşüncelerimi 

okuyucuya aktarmak: istedim. 

Rustaveli'nin ''Kaplan Postuna Bürünmüş Kahraman'ı yazmasından bu yana geçen zaman 
400 yılı doldurmakta ise de, bu yapıtın dünya kültürüne katılması, insanlığın tümü tarafından 
öğrenilmesi daha çok yakın bir tarihtir. 19. yüzyılda Rus devlet memuru Yevgeniy Bolhovi- 
tinov bu ünlü yapıtla karşılaşmış ve büyük bir şaşkınlık içinde, karşılaştığı bu kültür olayını 

duyurmaya başlamıştır. 

Bolhovitinov, bu buluşunu dünya kültürü açısından, arkeologların gün ışığına çıkardığı 

“büyük uygarlık bulguları ile eş değerde tutmuştur. Bu ünlü yapıtın varlığı hemen duyulmuş ise 

de, henüz başka dillere çevrilmediği için içeriği hakkında kesin bilgiler yoktu. Ancak, zaman 

içinde bütün dillere çevrilmesi ve dünya yuvarlağını dolaşması şansı, bu yapıtın alın yazısı ola-. 

rak belirlenmişti. Bu gün bu alın yazısı gerçekleşmiştir. Yapıtın başka dillere çevrilmeye başlan- 

masından bu yana 60 yıl gibi kısa bir süre geçmiştir. Ru güne dek Rus, Fransız, İngiliz, Çin, 

Japon, İtalyan, Polonez, ve Çek dilleri ile, Sovyetler Birliğinde konuşulan çoğu dillere çevril- 

miştir. 

Abazin halkı bu büyük Poem'i Rus dili ile okuyuv öğrenmiştir. Bu büyük destanın tama- 

mını şiirsel özelliğini kaybetmeden Rusçaya çeviren Ozan Konstantin Balmont'un Rustaveli 

ile nasıl tanıştığını dinleyelim; - 

"Ben. Rustaveli'yi okyanusun özgün enginlikleri ortasında, Kanarya adalarında tanıdım. 

Güzel ve erdemli tanrıça Athena'nın adını taşıyan İngiliz yolcu gemisinde Oliver Wordrop ile 

— tanıştım. Daha sonra cebinden çıkardığı düzeltilmiş fragmentleri gösterdi, okuttu. Bu metin 

kendi kızkardeşi Marjory Scott Wordrop tarafından büyük bir sevgi ve heyecanla İngilizceye 

çevrilen "Kaptan Postuna Bürünmüş Kâhraman"' idi. Engin ve özgür okyanusun ortasında, gü- 

neş, deniz, yıldızlarla başbaşa, içten ve sıcak bir sevgi, bir dostluk ortamında, bütün bu saydık- 
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larımın tanık olduğu bir ortamda "Gürcü Gülü" ile karşılaştım. Bu karşılaşma hiçbir zaman 

unutulamayacak derecede önemli bir olaydı." 

Rus ozanı o gün karşılaştığı '"Gürcü Gülü'' nden elini (ve gönlünü bir daha ayıramadı. 

1916 yılında büyük bir özlem ve sevinç içerisinde bu Poem'in tamamını çevirerek Dünya kül- 

türüne armağan etti. Bu nedenle bu tarihin anlamı ve değeri büyüktür. Bu yapıt İngiliz yazarı 

Marjory Scott Wordrop'un eline nasıl geçmiştir. Bu olayı da İrakly Abaşidze şöyle anlatmakta- 
dır: ' . . 

"İngiliz yazarı Marjory Scott Wordrop geçen yüzyılın son yarısının sonlarına doğru Gürcüs- 

tan'a gelmiştir. O zamanlar ünlü halk ozanı İlya Çavçavadze ona, bu ünlü Poem'i tanıma fırsa- 

tını vermiştir. Bu kadın yazar, bu ünlü yapıta tanımlanamıyacak bir biçimde bağlanmış ki, 

Gürcü dilini tam anlamı ile öğrenmek gibi zor bir uğraşa da katlanmıştır. Marjory Scott Wordrop 

1912 yılında bu yapıtı nesir olarak İngilizceye çevirmiştir." 

Böylece, aynı dönem içerisinde yüzyıllardır yaşıyan Gürcü Poem'inin sesi dünyanın iki 

büyük dilinden insanlığa seslenmeye başlamıştır. 

—"Vephistk'aosani''— 

"Kaplan Postuna Bürünmüş Kahraman''ın Gürcüce söylenişi budur. 800 yaşındaki bu bü- 

yük yapıtı Abazin halkı Rusça olarak okumuştur. Ne zamandır, bu evrensel şiirden, bu dünya 

yapıtından uzaklaşamıyorum. Sevginin habercisi, sevginin dayanağı, yerle gökün birleştiği ufuk 

çizgisi kadar aydınlık, toplumları kardeşlikle birleştiren, mutluluk sofrası ''Vephistk'aosani"' 

yi düşünürken, görüşümün çok uzaklara ulaşmasında etken olmaktadır, beni düşündürerek şöyle 

söyleşilere vardırmaktadır, ''Bu Poem'i ana dilim Abazinceye çevirerek bastıracak bir yiğit ozan 

çıkacak mı? Böyle birisi yetişecekse, bundan daha mutlu daha başarılı bir insan düşünemiyo- 

rum." 
Şota Rustaveli Kraliçe Tamara çağında yaşamıştır. Bu yapıtını ay-güneş parlaklığındaki, 

güzeller güzeli, şarkılarda söylenen, akıllı, erdemli Tamara'ya adamıştır. Poem'in başlangıcında 

anlattığı olay da zaten Kraliçe Tamara'nın yaşamıdır. Ancak olay Arabistan'da geçermişçesine 
yazılmıştır. Oysa anlatılan olayların Arabistan'la hiç bir ilgisi bulunmamaktadır. Örneğin; Arap 

hükümdarı Rostevan'ın oğlu yoktur. Yaşlandığında aklı ve güzelliği ile ünlenen tek çocuğu, kızı 

Tinatina'yı veliaht seçer. 

O çağda, yani Poem'in yazıldığı yıllarda buna benzer bir olayı yaşayan tek ülke Gürcüs- 

tan'dır. Dönemin Gürcü Kralı Georgi Ill.nin oğlu olmadığı için tek çocuğu Tamara'yı kendine 

veliaht seçer. Ancak, kralın danışmanlarının kuşkusu vardır; 

—Kadındır O! Nasıl hükümdar olacak? 

Rustaveli şöyle der; 

— Aslan yavruları (enikleri), dişisi de, erkeği de aslandır. 

" Kaplan Postuna Bürünmüş Kahraman " adlı büyük destanda bu cümleler aynen kullanı!- 

mıştır. la dei 
Gürcü halkının arasında Rustaveli'nin yaşamına ilişkin çok öykü günümüze ulaşmıştır. 

Bu güne dek değerini yitirmeyen bu öyküler, günümüz dünyasının güzellikleri ile birleşmiştir. 

Bu destanla ilgili anlatılanlara kulak verelim; 

"Şota Rustâveli'nin destansal yapıtını bitirmesi onuruna büyük şölenler ve yarışmalar 

düzenlenir, Gürcüstan'da yaşayan en iyi silahşörler, pehlivanlar, süvariler, şarkıcılar, ozanlar 

- geniş Didube kırlarında toplanırlar. Kralice Tamara çevresini saran genç ve güzel nedimeleri, 

yakışıklı ve süslü delikanlılardan oluşan muhafızları ile yarışma yerinde görünür. 
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Altın-ve gümüş sırma ile işlenmiş görkemli çardağın gölgesine çekilip yarışmaları izlemeye 

koyulur. Delikanlılar kuvvet gösterileri yapar, atlı sporlardaki tüm hünerlerini gösterirler, ok 

atarlar, güreşirler, şiir ve şarkı okurlar, o gün herkes özellikle Rustaveli'ye övgü dizerler. Övgü 
yalnız yazdığı kitap için değildir. At yarışlarında ve flüt çalmakta gösterdiği üstün yeteneği de 

överler. 

Yarışmaları kazananlara hakettikleri ölçüde altın kama, altın kakmalı kılıç, pahalı giysiler 

gibi ödüller dağıtıldıktan sonra Kraliçe Tamara elindeki deri parçasını kaldırarak topluluğa 

seslenir; 

— En değerli armağan, altın taç, elimdeki deriyi okla delenindir. ' 

Yarışmaya katılan delikanlılar bu öneriyi beğenmezler. Nişancılıkta ünlenmiş olan Ros- 

tam, Dorik'e, Zurab, Amirindo bir ağızdan Kraliçe'ye yalvarırlar. 

— Majesteleri, mümkünse bu yarışmadan vazgeçiniz, hepimiz yolunuza başımızı koyarız, 

can veririz. Size ok değip kanınız akarsa, bizler halkınız kederden ölürüz, ne yaparız sizsiz? 

Delikanlıların yalvarmalarına Kraliçe'nin nedimeleri, diğer saraylı kadınlar karşı çıkarlar; 

— Kraliçemiz sözünü tekrarlamıyacaktır, deği ştirmeyecektir, hem şimdiye dek Kraliçe'nin 

emrine karşı gelindiği görülmüş müdür?... 

Tamara'da kadınların sözünü destekler. 

— Hem, zaten çok iyi nişancılar olunca korkulacak bir şey de yok. 

.O sırada Rustaveli'nin sesi duyulur; 

— Kraliçem, deriyi kaldırınız, okumla onu delmeye hazırım. 

Herkes Rustaveli'ye böyle bir çocukluk yapmaması için yalvarırlar, Rustaveli kimseyi 

dinleme, Kraliçenin iki parmağı arasında havaya kaldırdığı deriyi sol eliyle yavaşça tutar, 

sağ eli ile tuttuğu okla deriyi deler ve havaya kaldırır. 

Kraliçe; 7 

— "Rustaveli kazandı, altın taç Rustaveli'nin'' der ve konuşmasını gülümseyerek sürdürür; 

— "Uzun veya yakın mesafeden derinin delineceği hakkında bir ölçü vermediğimi düşüne- 

mediniz."' 

Kraliçe kendi elleri ile altın tacı Rustaveli'ye giydirir. O da Kraliçe'nin uzattığı eli saygı 

ile öper. Bu törenden sonra toplantı daha bir şenlenip sürer. İşte o sırada Rustaveli kitabını 

Kraliçe Tamara'ya sunar." 

Gürcü halkına göre "Kaplan Postuna Bürünmüş Kahraman" kitabı en çok sevilen bir 

kadın, bir sevgili gibidir. Hiç kimse bu kitaptan vazgeçemez. Bu ünlü destanı ezbere bilmeyen 

hiçbir soylu kadın kocaya varamazmış, bunu büyük eksiklik sayarlarmış. Evlenen genç kızların 

yazılarak ellerine verilen çeyiz listesinin en başına bu ölümsüz kitabın adı yazılırmış. 

Bu güzel geleneği bu günkü Gürcüler de sürdürmektedir. Bir zamanlar ünlü Gürcü ozanı 

Akakiy Çereteli'nin doğum günü kutlamalarına rastlamıştım. Bu ozanın insanlığını, büyüklüğü- 

nün ölçüsünü vurgulamak için Rustaveli'nin adını kullanmaktan başka birşey düşünemediler. 

Rustaveli'nin Çereteli'ye kalem uzattığı temsili bir resim yapıp gençler onu törende taşımışlar- 
dı.” 

Ey Okuyucu. Eğer bir gün Gürcüstana yolun düşüp oranın konuğu olursan; sana Rusta- 

veli'yi anımsatan küçücük bir armağan verilmiş ise, bil ki sana büyük saygı gösterilmiştir. Rusta- 

veli ismi Gürcülerde tuz-ekmekten daha kutsaldır. 

11



Sözümü bitirirken şöyle bir soru ile yeniden karşılaştım. "'Neden bu satırları yazdım?" 

Rustaveli hakkında yeni birşey söyleyemediğimin farkındayım. Onunla ilgili çok yetkili ağızlar, 

çok şeyler yazıp söylediler. 
“Kimi zaman hüzünlü düşüncelerim beni bir anlık sevinçlere de götürmektedir. ''Home- 

ros'un Yunanistan'la, Dante'nin İtalya ile, Shakespeare'in İngiltere ile, Calderun ve Cervan- 

tes'in İspanya ile, Rustaveli'nin Gürcüstan ile bütünleşmesi, sinonim hale gelmesi gibi, şimdilik 

ortaya çıkmamış, henüz bilinmeyen Abaza ozanı bir Şıhmırza, bir Mehemet doğabilir mi? 

Ne dersiniz?" i ” 

Ben cidden inanmaktayım, edebiyatı, sanatı olan toplumlardan bu düzeyde ozanlar ye- 

tişecektir. Bizim sanatımız ve de edebiyatımız vardır. 

Çev. Yismeyl ÖZDEMİR 

  
Gürcü Kraliçesi Tamara (Tamar Dedopalij I2. yüzyl 
Büyük Şair Şato Rustaveli, "Kaplan Derisi giymiş 
kahramanlar" adlı şiir kitabuu takdim edivör, 

(Thaytsıkhu Bemırza'nın bu yazısı Dorogoy S çastya - Mığua Gurğeaku adlı derlemeler kitabın- 

dan Türkçeleştirilmiştir.) 
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Çar hükümetinin Kafkasyadaki işgal 

politikası: 

Rusya'nın Perslerle (1826—1828) ve 
Türkiyeyle (1827—1829) yaptığı savaşlarda 
zafer kazanması Rus İmparatorluğunun gele- 

cekteki fetihleri için bir basamak olarak kul- 

lanacağı Transkafkasyaya saldırmasını ola- 

naklı kıldı. Çeçenistan'ı, Dağıstan'ı ve Çerkes- 

ya'yı içine alan Doğu ve Kuzeydoğu!” / 

Kafkasya'nın fethedilmiş olarak görülmesine 

rağmen, gerçekte bu bölgelerin özgürlük- 

aşığı odağlı halkları Çar politikasına karşı 

direniyorlardı ve henüz pasifize edilmemişler- 

di. Çar Hükümeti, işgal edilen Kuzey Kafkas- 

ya vilayetleriyle Transkafkasya arasında bir 

tampon bölge oluşturan bu dağlı kabileleri 

boyunduruk altına alma zorunluluğuyla karşı 

karşıya kalmıştı. 

Dağlı halk, Çarizmin sömürgeci boyun- 

duruğunun ağır baskısından yakınmaktaydı. 

Verimli vadileri bırakarak dağlara sürülen 

dağlılardan alınan bu verimli topraklara, Çar 

hükümetinin emellerine destek olacakları 

gözüyle bakılan Kazak köyleri kurulmuştu. 

Çar Hükümeti bu özgürlük -aşığı dağlılara 

karşı saldırılarına 19. yüzyılda başladı. Tekrar 

Ordu Kumandanlığına getirilen Paskevich, 

1837'de Çar'dan "Dağlıları tamamen bastır, 

boyun eğmeyenleri yoket" şeklinde emirler 

alıyordu. Paşkevich atalarınınkine eşit bir 

şevkle ve vahşice bir politika oluşturdu. 

Çar Hükümetinin politik açıdan onur * 

kırıcı, ekonomiyi çökerten ve sürekli bas- 

kısına karşılık dağlılar 1820'li yılların sonunda 

bağımsızlık mücadelesint başlattılar. Mücadele, 

.Çarlığa ve onun uşakları olan yerel Hanlara 

yönelikti ve kısa sürede bir kitlesel halk hare- 

ketine dönüştü. Bu dağlıların sömürgeci Çar 

Hükümetine karşı verdiği bir mücadeleydi. 
Bu mücadelenin, İslamiyet'in bir tarikatı olan 

Müridizm'in dini bayrağı altında olması 

gerçeği Kafkas halklarının geri kalmış topl um- 

sal yaşamlarıyla açıklanabilir. 

Müridizm: İslamiyet'in Kafkasya'da ilk 
olarak görünmesi 7. yüzyıldaki Arap fetihleri 

zamanına raslar, fakat İslamiyet Kafkasya'da 

çok yavaş yayılış ve 18. yüzyıla kadar dağ- 

lara girememişti. Doğuda eski zamanlardan 

beri bilinen ve Kafkasya'ya 15. yüzyılda giren 
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Müslümanlık, rahiplerle çok az benzerlikleri 

. olan Dervişlerin buyruklarıyla oluşturuldu. 

Orta ve Önasya'da iyi bilinen bu buyrukların 
öğretileri Dağıstan ve Çeçenistan'a "'yol"' 

yani kurtuluş yolu anlamına gelen Tarikat adı 

altında yayıldı. Tarikatçılar yani daha doğru 

olarak Müridler öğretmenlerinin isteklerine 

kayıtsız-şartsız itaat etmeye söz vermişlerdi. 

Bu da uzden köylüleri ilk defa oluşturulan 

böyle bir hareketin önemini kanıtlayan bir 

gerçektir. Kafkasya'da tarikatın öğretileri ta- 

mamen diniydi ama sonraları Dağıstan köylü- 

leri arasında yayılmasıyla tamamen askeri ve 

politik bir kişiliğe büründü. Rus araştırmacı- 

ları buna Müridizm adını verdiler. 

Yarag köyünden Molla Muhammed veya 

Kurali Mohama 1823'te tarikatın Dağıstan'da- 

ki ilk öğreticisi olarak ortaya çıktı. Fakat 
onun öğretilerine Gimrili tanınmış bir vaiz; 

Gazi Muhammed, tarafından yeni bir biçim 

verilmiştir. Gazi Muhammed, tarikata askeri 

ve politik bir kişilik kazandırmış ve işgalci- 

lerle birlikte feodal beylerin de dahil edildiği 

kafirlere karşı bir Mukaddes Savaş ve Gazavat 

fikrini ileri sürmüştür. 

, 1820'li yılların sonlarında, Çar'ın istila 

politikasına karşı yürütülen mücadelenin şid- 

detlenmesi gerektiğini hocası Kuralı Mo- 

hama'dan daha hararetli bir şekilde savunan 

Gazi Muhammed, politik mücadeleye olan 

isteğe Müridizm'de-daha açık bir ifade geliş- 

tirdi. Bu sırada Çar Hükümeti, dağlı kabileler 

arasındaki kavgalardan mümkün olduğu kadar 

çok yararlanmaya çalışıyordu. Bu nedenle 

Gazi Muhammed bu kavgaların sona ermesi 

için vaaz vermeye başladı ve hatta kan dava- 

sına bir son vererek kabileleri Çar Hükümeti- 

ne karşı yapılan mücadelede birleştirmeye 

teşebbüs etti. Konuşmalarında, Müridizm ile 

bağımsızlık savaşının birleşmesinin yani Gaza- 

vat'ın gerekliliğine tekrar değindi. Lenin “Po- 

litik bir direnişin dini çerçeve içinde ifade 

edilmesi yalnız Rusya için değil, gelişimlerinin 

belli aşamalarında tüm halklar için geçerli bir 

olgudur" der. Marx'a göre Gazavat, dağlıların 
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bağımsızlık için verdikleri en uygun mücadele | 

biçimiydi. 

Kutsal savaşın başlaması: 

Gazi Muhammed nisbeten kısa bir süre 

içinde Dağlı erkek nüfusunun büyük bir bö- 

lümünü etrafında topladı ve 1830-1832 
yılları arasında başarılı bir dizi askeri hare- 

kat gerçekleştirdi. Gazi Muhammed'in askeri 

bir lider olarak kendisini kanıtladığı Vnezap- 

noya, Burnoya ve Derbent kalelerinin Dağlılar 

tarafından kuşatılması özellikle dikkate değer 

olanlardır. Ama yöre Hanlarına ve özellikle 

Avar Hanedanlarına karşı yapılacak mücade- 

leler de Gazi Muhammed'in planları arasında 
yer almaktaydı. 

Gazi Muhammed, bağımsızlık mücade- 

lesi çalışmalarında bir devlet sisteminin unsur 

larınr yaratmaya çalıştı. Cemaatların (Köy . 

kurultaylarının) ve Müridlerin çoğunluğunun 

desteğiyle Dağlıların İmam'ı veya askeri, 

manevi ve toplumsal yöneticisi oldu. 1832'de 

köyünü —Gimri Kalesini— kendilerini kuşa- 

tan Çar'ın birliklerine karşı savunurken silahı 

elinde olduğu halde öldü. O zamana âit bir 

hikaye Gazi Muhammed'in "'süngüler üzerinde 

asılı durduğunu" ve mücadele ruhunu yükselt 

mek için Müridler tarafından muharebe ala- 

nına dikildiğini söyler. 

Gimri'de Gazi Muhammed'le birlikte 

savaşan Şamil ciddi bir şekilde yaralanması- 

na rağmen düşman birliklerini yarmayı ve 

saklanmayı başarmıştı. Bu sırada, Doğu ve 

Kuzeybatı Kafkasya'da Çar Hükümeti ile 

Çerkes, Çeçen ve Dağıstan'lı dağlılar arasında 

şiddetli çarpışmalar ölmaktaydı. Çerkesler 

savaşı Don ve Volga nehirlerine kadar taşı- 

makla tehdit ediyorlardı. Rus Generalleri de 

askeri seferlere ve hücümlara başlamışlardı. 

Pasifize edilmiş Transkafkasya'da ardı-arkası 

kesilmeyen karışıklıklar patlak vermekteydi. 

Jaro-Belokan'da 1830'da artan vergilere karşı 

halkın başlattığı bir ayaklanma vardı; ayaklan- 

  

  

ma yaklaşık altı ay sürdü ve yerel feodal bey- 

lerinin de yardımıyla Çar Hükümeti tarafından 

vahşice bastırıldı. Aynı şey 1837'de Talych 

Hanlığında da yaşandı. 

Çar Hükümeti Kafkasya'daki kuvvetle- 

rini gittikçe artırıyordu. Her yerde askeri gar- 

nizonlar kurulmuştu. Karadeniz sahilinde, Ka- 

radeniz Hattı olarak bilinen ve Abhazya'dan 
Sujuk Kalesine kadar uzanan büyük askeri 

isihkâm sistemleri inşa edildi. Kuzeydoğu 

Kafkasya'da Kafkas Hattı diye bilinen askeri 

istihkamların sayısı da arttırıldı. 

1832'de toplanan Dağıstanlı Müridler, 

- yaşlılar ve ruhban sınıfı geniş bir mürid kit- 

lesinin lideri olan Gamzat Beyi Gazi Muham- 

med'in yerine geçmek üzere İmam seçtiler. 
Gamzat Bey Çar Hükümetine karşı birleşmek 

üzere Avar Hanlarıyla müzakereye başladı, 

ama bu sırada Gamzat Bey'e bağlı bir grup 

köylü başlarında İmam olmadığı halde Hanları 

yendiler. Khanzukh Müridler tarfından işgal 

edildi ve önemsiz bir Avar Hanı olan Pokhu 
Bike yenildi. Gamzat Bey Khanzukh camiinde 

dua yapılırken haince öldürüldü ve cami ateşe 

verildi. Gamzat bey'i öldürenler ve suikastı 

düzenleyenlerin başları Hacı Murat ve Os- 

man'dı. Bu durumda Rus Generalleri, kukla- 

ları durumundaki Hacı Murat'ın, Avar Hanla- 

rının Müridlere karşı eskiden beri sürdürdük- 

leri mücadeleyi üstlenmesiyle Avar memleke- 

tindeki konumlarını daha da kuvvetlendirdi- 

ler. 

Gamzat Bey'in ölümünden sonra Şamil, 

müridleri toplayıp Hacı Murat ve Rus Gene- 

rallerine karşı mücadele etmek için onlarla 

beraber and içti. 1834'te ise müslüman bilgin- 

lerinin, yaşlıların, Koisubu adayı Uzden 

tanınmışlarının ve dağlık Dağıstan'ın özgür 
halklarının hazır bulunduğu bir toplantıda 

İmam seçildi. 
Şamil; Şamil 1801 veya 1802'de bir 

Avar Uzden Dağlı Ailesinin çocuğu olarak 

dünyaya geldi. Kendisinin gelişiminde önemli 

bir yeri olan Gazi Muhammed'le beraber 

büyüdü. Dağlıların en önemli yöneticisi, ce- 

sur bir askeri lider, gösterişli bir asker ve ka- 

nun koyucu, çelik iradeli, zeki ve gerilla sa- 

vaşlarına lider olabilecek bir kimseydi. Sekre- 

teri, Hacı Ali, -Şamil'i şöyle anlatıyordu: 

"Şamil, bilgili, dindar, uzakgörüşlü, cesur, 

azimli bir adam olmasının yanında iyi bir bi- 

nici, iyi bir nişancı, iyi bir yüzücü, iyi bir 

güreşçi, iyi bir koşucu idi, kısaca onunla kim- . 
se yarışamazdı. Gamzat Bey'le beraber iken 

Dağıstan'ın halkını ve arazisini iyi bir şekilde 

inceledi. Aklına koyduğu her şeyi yapabilir- 

di. Kan davalarının ve klan kavgalarının sona 

ermesinden sonra toplulukları emirlerini yeri- 

ne getirmeye hazır bir halk haline getirdi. 

"'Samil'e olan bağlılık o kadar büyüktü ki 
Dağlılar "Şamil'in bir emri ile canlarına kı- 

yabilir, öz babalarına, kardeşlerine, çocukla- 

rına karşı savaşabilirlerdi.'' Şamil'in İmamlığı 

25 yıl devam etti. 

Köylü hareketi 1830'lu yıllarda Erme- 

nistan'dan Gürcistan'a tüm Transkafkasya'ya 

yayılmıştı. 1837'de Ermenistan'ın Savan Gölü 

bölgesinde büyük bir köylü ayaklanması mey- 

dana geldi. İsyancılar vergilerin azaltılmasını 

ve melik * ©) lerin kaldırılmasını istiyorlardı. 

Aynı yıl Kuba bölgesinde müridizmin slogan- 

larını kullanan başka bir isyan patlak verdi. 

İsyana zorla toplanan müslüman süvari alayı- 

nın Varşova'ya tayin edildiği haberi neden 

oldu. İsyan, hain bir grup bey vasıtasıyla oluş- 

turulan silahlı güç tarafından bastırıldı. Çar'ın 

birliklerinin baskısı altındaki Şamil, isyan- 

cilara yardım edememişti. 

Şamil, Dağıstan, Çeçenistan ve İnguş 

bölgesinin "Özgür topluluklarını" Çar Hükü- 

metine karşı yapılan mücadelede yer almaları 

için ikna etmeye çalışıyordu ve hatta işi 

kutsal savaşta yer almak istemeyen köyleri 

toptan yok etmeye kadar götürmüştü. Şamil, 

otuzlu yılların sonunda çevresindekilerle bir- 

likte dağlık Dağıstan'ın doğal olarak savun- 

maya oldukça uygun ve takviye edilebilir 

durumdaki Akhulgo yöresine yerleşti. Rus 

ordusundan kaçan firarilerin de yardımıyla 

gerçekleştirilen istihkam Sistemiyle zaptedil- 
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mez bir kale durumuna getirilen Akhulgo'nun 
ortasında İmam için Avrupa stili iki ev inşa 
edilmişti. Akhulgo'nun sağlamlığı Çar'ın bir- 

liklerince, başarısızlığa uğradıkları bir dene- 

meden geçirildi. Bu durumda Rus General- 

leri Şamil'e; "'dağ krallığının yöneticisine"', 

bir dizi barış önerileriyle yaklaşmak istediler 

o ama önerilerin hepsi Şamil tarafından redde- 

dildi. Bunun üzerine çok sayıda askeri birlik 

Akhulgo'nun etrafına yığılmaya başladı. Ak- 
hulgo'ya o kadar çok asker getirilmişti ki bu 

. askerlerin çekilmesiyle Karadeniz Hattı güçsüz 

düşmüştü. Kuşatma altındaki Akhulgo 1839' 
da ağır bombardıman ateşine tutuldu. 

Şamil hemen hemen bütün müridlerini 

kaybetti. Akhulgo'da akan bu müridlerin kanı 

binlerce Çar askerinin de hayatına mal olmuş- 

tu, Yöreyi iyi bilen Şamil, ikinci bir defa, 
kendilerini çevreleyen düşman zincirinden 

.kaçmayı başardı. 

Halk hikayeleri, Üzdenlerin savunucusu 

ve Çar Generallerinin korkulu rüyası Şamil'i 

ele geçirilemez bir kişi olarak anlatıyorlardı. 

Şamil'in Akhulgo'dan kaçışıyla dağlıların ba- 

gımsızlık mücadelesinin safhası sona erdi. Bu 

süre içerisinde, mücadele, gücünü Uzdenlerden 

alan geniş çaplı bir ulusal hareket haline 

gelmişti. 

Şamil 1839'un Ağustosunda Çar Hü: 

kümeti tarafından istila edilen ve Rus yöne- 
timinin ağır boyunduruğu altında bulunan, 

* Çeçenistan'ın dağlık bölgelerine çekildi. Gö- 

revli olarak burada bulunan bir maceraperest 

General Pullo, kendisine karışılmamasından 

faydalanarak dağlıları kırıp geçirmekteydi. 

Dağlılar her yıl 20.000 gümüş rublelik dayanıl- 

maz bir vergi ödemek zorundaydılar, birçok 

yerleşim bölgesi tamamen tahrip . edilmişti 

ve dağlılar silahsızlandırılmışlardı. Bu kötü 
muameleler Çeçenleri sonu olmayan ayaklan- 

malara teşvik etti ve bazı köylerde yaşayanlar 

yalnız bir yıl içinde birkaç kez isyan ettiler. 

Şamilin parlak devri (1840-1847): 
Şamil Çeçenistan'da bir kahraman gibi 

karşılanmıştı. Etrafında hemen kalabalık bir 
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mürid kitlesi toplandı. Gazavat tekrar başladı. 

Çar'ın Generallerinin zaman kaybetmeleri. 

ve insiyatifin ellerinden çıkmasına göz yum- 

maları Şamil'e askeri zaferler kazanması için 

uygun bir ortam sağladı. N.G.Chernyskevsky'e 

göre 1940 ile 1847 arası hareketin doruğa 

ulaştığı ve Şamil'in ''parlak devri"'ni yaşadığı 

dönemdir. Akhulgo kuşatmasından sonra Şa- 

mil, askeri bir güç, devlet örgütlenmesi, askeri 

istihkâm sistemi olmadan ve düşmana sürekli 

akınlar düzenlemeden bağımsızlığın kazanıl- 

mayacağına inandı. Şamil, otuzlu yılların 

sonunda Çeçenistan'da harekete geçti. Önce 
askeri istihkamlar kurdu ve müridlerden olu- 

şan askeri birlikler meydana getirdi, Çar'ın 
birliklerine saldırdı, onları geri püskürttü ve 

Çeçenistan'ın önemli bir bölümünü geri aldı. 

1940'dan sonra tekrar Dağıstan'daki özgür 
toplulukların bir kısmının önderi durumuna 
geldi. Adı yine Tüm Kafkasya'da dillerdeydi. 

1840 ve 1846 arasında arka arkaya parlak 

zaferler kazandı. Bilhassa, Sunja'ya Valersk'te 

1840'da meydana gelen kanlı muharebe en 

önemlilerinden biridir ve o Savaşa katılmış 

Şair Lermontov tarafından anlatılmıştır. Çar'- 

ın birlikleri tarafından sıkıştırılan Hacı Murat 

1940'da, düşman olmalarına rağmen Şamil'e 

katılmıştı. 1842'de İchkerin'e yapılan Grabbe 

komutasındaki askeri sevkiyat ve 1845'te 

Vorontsov'un gerçekleştirmek istediği hücum, 

başarısızlığa uğratıldı. Şamil Çar'ın birlikle- 

rine karşı ciddi başarılar kazanmaktaydı. 

Rusların askeri istihkamlarının önemli bir bö- 

lümü tahrip edildi. Özellikle Çeçenistan'ın 
dağlık bölgesi olan İchkern'in içlerine yapılan 

ve başarısızlıkla sonuçlanan sefer en önemli- 

lerinden biriydi; Çar'ın birlikleri dağlıların ger- 

çekleştirdikleri ocesur akınlar ve şiddetli 

hücumlarla dağıtılmış; çok miktarda silah, 

üniforma ve yiyecek müridlerin eline geçmiş- 
ti. Çar'ın Generalleri Şamil'in bu parlak zaferi 

karşısında güvenlerini kaybettiler. 

Bu sıralarda Transkafkasya'nın önemli 

bir kısmı, özellikle Gürcüstan, köylü isyanla- 

rına sahne oluyordu, ve bu durum dağlıların   

Çar yönetimine karşı sürdürdükleri mücade- 

leye yardım etmekteydi. 

Rusya'yı, Kafkasya'daki savaşta güçsüz 

duruma düşürmek isteyen İngiltere ve Fransa 

kendi mütecaviz fikirleri doğrultusunda Ka- 

radeniz sahillerinden dağlılara silah ve askeri 

araç gereç yollamaktaydılar. Ama bu yardım- 

lar çok az miktarda gerçekleştiğinden dağlı- 

ların çoğu kendi köylerinde ürettikleri silah ve 

tüfekleri kullanmaktaydılar. İngiltere kendi 

himayesi altındaki toprakları genişletmek ümi- 

diyle Karadeniz'e silahlı birlikler çıkarttı. 

İngiltere ve Fransalı casuslar Karadeniz sa- 

hillerini dikkatli bir şekilde incelemekteydiler. 

Fakat Anglo-Fransız müdahalesinin Çerkesle- 

rin mücadelesinde önemli bir yeri yoktu. 

Çerkesler bu eşit olmayan savaşta bağımsız- 

lıklarını kendi kendilerine savunmaya mec- 

bur birakılmışlardı ve kazandıkları zaferleri 

de yalnız kendi kendilerine borçluydular. 

Dağlılar kendilerini ormanlık arazide 

saklamakta ustaydılar. Ve sanki ağaçlar, uçu- 

rumlar Rus birliklerine ateş ediyormuş gi- 

biydi. Ağaçları kesip üst üste yığarak kullanış- 

lı barikatlar yapıyor ve arkalarından ateş edi- 

yorlardı. Dağlıların taktikleri Lermontov'un 

"'Valerik”' adlı şiirinde çok iyi anlatılmıştı. 

Bu barikatlar düşmanların ilerlemesini durdur- 

muş ve dağlılara zaman kazandırmıştır. En-. 

gels dağlıların zaferlerinin nedenlerini şöyle 

açıklıyordu: "'Dağlıların bölgelerinin savun- 

masında temel dayanakları saldırı taktikleri- 

dir. Her defasında Rus birlikleri-dağ savaşına 

iyi uyum sağlayamayan İngilizler gibi Kafkas- 
“yalılara saldırdılar, bunları yendiler ve köyle- 

rini tahrip ettiler. Arkalarında bıraktıkları dağ 

geçitlerini kaleler zinciriyle tahkim ettiler. 

Kafkas dağlılarının gücü, onların dağlardan 
düzlüklere devamlı akınları, Rus mevkilerine 

ve karakollarına ani atakları, ileri Rus hat- 

larının gerilerine ani saldırılarına ve kurdukları 

tuzaklara dayanmaktaydı. Yani Dağlılar Rus- 

lardan daha hafiftiler ve bunun avantajların- 

dan en iyi şekilde faydalandılar. Gerçekte, 

dağlıların bütün geçici başarılı başkaldırma- 

larında olduğu gibi bu başarıları da denebilir- 

ki saldırı taktiklerinin ürünüdür" 

Şamil 1840-1841 yılları arasında Çeçe- 

nistan'ın ve dağlık Dağıstan'ın kuzey böl. 

gesinin önemli bir bölümünün yöneticisiydi 

ve etkisi Khabardey'e kadar yayılmaktaydı. 

Savaşabilen onbinlerce mürid önemli noktala- 

rın savunulması için düzenlenmişti ve bunların 

çevrelerinde kendilerine dost insanlar yaşa- 

maktaydı. Şamil'in başlıca gücü Çeçenistan'ın 

ve dağlık Dağıstan'ın kuzey bölgesinin Uzden- 

lerinden oluşmaktaydı. Batı Kafkasya'daki 

kuvvetleri ise henüz serfleştirilmemiş Tifi- 

kotl köylülerinden meydana gelmekteydi. 

Şamil, bağımsızlık savaşında geniş halk 

kitleleri tarafından destekleniyordu ama zen- 

gin tabaka, ruhban sınıfı ve tacir-tüccarlar 

mürid ayaklanmalarında yalnızca zaman za- 

man yer aldılar geneldeyse kendi özel çıkarla- 

rıyla ilgilendiler. 

Samilin imamlığının yönetim sistemi: 

(1840'lı yıllarda mürid hareketinin za- 
ferler kazanması büyük ölçüde Şamil'in İmam- 

lik veya devlet düzenine dayandırılabilir. Bu 

yıllarda imamlık, askeri karakteristikleri net 

bir şekilde belirlemişti. 

Şamil, kontrolü altındaki bölgeyi askeri 

hedeflerine uygun olarak naiblik adı verilen 

bölgelere ayırmış, başlarına da imam tarafın- 

dan atanan vekiller getirilmişti. Bu naiblik- 

lerin sayısı sık sık değişmekte idi; ellilerde 

827 tane vardı. Naibliklerin başlarında bulu- 

nanlara Naib adı verilmekteydi. Bütün Naible- 
rin eşit görevleri vardı ve yönetimlerini 

İmamdan gelen talimatlara göre uyguluyor- 

lardı. Şamil mürid diye bilinen en yakın 

arkadaşlarını Naib gruplarının yönetimiyle 

yükümlü kılmıştı. 

Her Naib'in İmam'ın emirleri doğrul- 
tusunda yetki verdiği, emrine amade hakim- 

leri, alimleri (islam bilginleri), ruhban sınıfı 
ve savaşçıları vardı. Hakimler, ''düzeni sağla- 
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maya", anlaşmazlıklara bakmaya, suçluları 

cezalandırmaya, İmam'ın. emir ve dualarını 

köylerine yaymaya söz vermişlerdi. Davalara, 

şeriat yani temeli müslümanlığın kanunlar 

olan, Şamil ve azaları tarafından İmamlık'ın 

askeri ve siyasi amaçlarına uygun olarak 

ıslah edilmiş kanunlara göre bakılıyordu. 

Naiblerin görevleri özel bir kanunla (nizamla) 
belirlenmişti. Bu kanunlarla her naibin "şeri- 

atın doğru ve sürekli olarak uygulanması, 

kabilelerarası kavgaları çözümlemesi, ve arala- 

rındaki kan davalarına son verilmesi" iste- 

niyordu. 

Şamil devleti 1845'e kadar Dargı, 

1845'ten sonra ise Vedeno köyündeki çok iyi 

donatılmış evinden yönetti. Şamil'in ikamet- 

gâhı etrafında bir sürü bina olan, iyi donatıl- 

mış bir kaleydi. Düz bir yere inşa edilmişti 

ve kendisine bağlı seçme birliklerden oluştu- 

rulmuş özel muhafızlarla korunmaktaydı. Her 

Awul'un (köy), en cesur fertlerini Şamil'in 
muhafızlığı için seçmek gibi bir görevi vardı. 
Naiblerin toplantıları Şamil'in ikametgahında 

yapılır, toplantılarda savaşın idaresi tartışı- 

ir ve Naiblerin haberleri dinlenirdi. Şamil 

kanuni sorunların tartışılmasını kendisi idare 

eder, şikayetleri dinlerdi, bu sırada bir sekre- 

ter de Şamil'in danışmanlarının yardımıyla 

hazırladığı emirlerini yazardı. 

Devletin yönetimiyle ilgili karmaşık so- 

runlar mecliste tartışılırdı. Burada, önce İmam 

sorunu kısaca anlatır ve kendi fikirlerini söy- 

lerdi. Fakat üyelerin İmam'ın fikirlerini kabul 

veya red etme hakları vardı. İmam'ın yalnız. 

ca askeri veya taktik hareketlerinde karar ver- 

me yetkisi vardı. Sorular mecliste hazırlanan 

bir sıra dahilinde tartışılırdı. Toplantılarda 

nihai kararlar verilir ve derhal yerine getirmek 

için tedbirler anahatlarıyla saptanırdı. Özellik- 

le askeri sorunların sözkonusu olduğu durum- 

larda Şamil Naibleri toplantıya çağırırdı. Bu 

toplantılarda tartışılan başlıca sorunlar Çar 

Hükümetine karşı yürütülen savaş ve müridle- 

“rin güçlendirilmesiydi. Böyle toplantılardan 

özellikle birinin önemli bir yeri vardı. Kayıtla- 
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ra genellikle 1847 diye geçen ama son yapılan 

araştırmalar sonucu 1845'ten geç olmadığı 

anlaşılan ve Andi'de yapılan bu toplantıda 

Şamil Naiblerin ve halkın daha ne kadar itaat 

edebileceklerinin ve savunma yapabilecekle- 

rinin araştırılmasına karar verilmişti. Toplan- 

tıda hazır bulunan üyelerin hepsi Şamil'in 

isteklerini tam olarak yerine getireceklerine 

söz verdiler. Toplantıda Şamil herkesin or- 

tak görevlerini ve ihlali durumundaki sorum- 

luluklarını belirtir yazılı bir emir çıkardı. 

Toplantıda ayrıca Naiblerin yönetimlerini kö- 

tüye kullanmaları ve gittikçe artan servetleri 

sorunu da tartışıldı. Ve naiblerin zengin, mal- 

mülk sahibi olmamalarına, kıskançlık ve zu- 

lümden vazgeçmelerine, birbirlerine yardım et- 

melerine ve hareketlerinin zalimce değil 

şeriata uygun olmasına karar verildi. 

Şamil büyük bir ordu oluşturmuştu. 

Talimnamesinde askeri birimlerin takviye edil. 

me kuralları da belirtilmişti. Her Naib bütün 

köylerden her on aileden bir atlı savaşçı al- 

mak kaydıyla toplanmış 300'den fazla süvari- 

ye sahip olmak zorundaydı. Süvariyi seçme 

yetkisi ailelerin ileri gelenlerine bırakılmıştı 

ve diğer dokuz aile idameyle sorumluydu. Bu, 

Uzdenlerin ağır yüklerinden biriydi ve temelde 

geniş Üzden kitlesinin omuzlarına yüklen- 

mişti. Düzenli orduya ek olarak yine Naible- 

rin emrinde köylerdeki 15-50 yaş grubu 

arasında yer alanlardan teşkil edilmiş milis 

kuvvetleri de vardı. Bunlardan tüfek atış 

talimi yapmaları ve iyi birer süvari olmaları 

istenirdi. Şamil'in ordusunda en önemli gö- 

revler bu milisler tarafından yerine getirilirdi. 

Ayrıca bu orduda Rus ve Polonyalı kaçaklar- 

dan oluşturulmuş bir müfreze de vardı. 

Şamil'in bütün köylere dağıtılmış halde 

bulunan birliklerin başlarında kendi komu- 

.tası altında bulunan subaylar (Naibler ve 

her 500, 100 ve 10 askerin sorumluları) bu- 
lunurdu. Silahlı mürid gücünün çoğu kaleler- 

de yetiştirilmişlerdi. | Şamil'in ordusunda 

milisler de dahil, toplam 40-50 bin civarında 

yaya ve atlı bulunmaktaydı. 

  

  

Şamil savaşçılarını paye ve rütbe vere- 

rek mükafatlandırırdı. Silah, at, koyun, çe- 

şitli maddeler ve para gibi ödüller de vardı. 

Korkaklıklar için üniformalara itibardan düş- 

tüğünü belirtir bir işaret dikilmesini emret- 

mişti. Örneğin sağ kola bir parça keçe dikile- 

bilirdi. Bu işaretler ilk cesaret belirtisinden 

sonra sökülürdü. Kaçmak isteyen askerler kor- 

kaklıklarından dolayı ya bir çukura koyulur 

ya da ayaklarından zincire vurulurlardı. 

Şamil, küçük çapta bir topçu sınıfı 

bile meydana getirmişti. Dağlılar "'bin savaş- 

çı' diye adlandırdıkları topun gücüne büyük 

hayranlık duyuyorlardı. Kendi toplarını kendi- 

leri yapmayı başardılar. Gotsatl'lı Murtaza 

Ali dökümlerdeki hüneriyle ün kazanmıştı. 
Toplarda Şamil'in nişanı vardı. Ama bu top- 

larin kalitesinin çok düşük olduğu da söylen- 

meli. Yapılan 50 civarında topun yalnız 12 ve- 

ya 14'ü kullanılabilir durumdaydı. El bomba- 

ları Ruslardan ele geçirilmişti ama mermiler 

dağlılar tarafından bakıra, kurşun ve kalay 

karışımı bir maden takılarak yapılıyordu. 

Barut Şamil'in düzenlemesiyle çeşitli köyler- 

de yapılıyordu ve hatta Vedeno'da bu amaçla 

bir fabrika kurulmuştu. Şamil güherçile ima- 

latını teşvik ediyordu. Çok miktarda kükürt 

üretilmekteydi. Kılıç ve Kamalar güzel ta- 

bancaların yapıldığı Çeçenistan ve Dağıstan 

daki köylerden sağlanıyordu. Silahların bir 

kısmı ise Türkiye ve Kırım'dan sağlanmaktay- 

dı. Askeri konularda, kendilerine özel ayrıca- 

lıklar verilmiş, Rus ordusundan kaçan asker- 

lerden büyük ölçüde yardım gördüler. Şamil, 

askeri devletinde önemli” toplumsal değişik- 

likler de yaptı. Hanların ve Beylerin eski ay- 

rıcalıklarını kaldırdı. Bu kaldırılan ayrıcalık- 

lar arasında yönetme, yargılama ve vergi koy- 

ma hakları da vardı. Bu reformlar Uzdenlerin 
yükünü şüphesiz hafifletti. Ayrıca köylerde 

oturan kölelerin özgür kabul edilmesine karar 

verildi, kölelerin özgürleştirilmesi sonradan 

tamamlanamadı. 

Şamil özellikle Rus Çarlığının tarafını 

tutan Han ve Beylerle uzun ve yorucu bir 

savaş içerisine girmişti. Dağıstanlı ve Çeçenis- 

tanlı savaşçılar bağımsızlık savaşında Şamil'in 

liderliği altında iken, Avar bölgesindeki Gazi 

Kumuk'taki sarayları ve Tarkov Şamhallığını 

yerle bir etmişlerdi. Bu Hanlıklarda Hanlara 

verilen tüm ayrıcalıklar Şamil tarafından kal- 

dırıldı. Feodalizmin yenildiği bazı köylerde 

toprak sahiplerine bağlı Uzdenler özgürleşti- 

rildi ve köleler azat edildi. Böyle azat edilmiş 

köleler yerli halkla aynı oranda vergi vermeye 

başladılar. 

Şamil, İmamlıkta bir devlet hazinesi 
kurdu. Dağıstanlı, Çeçenistanlı bütün kabile- 

lerin bu hazineye zyakyat (gelirlerinin onda 

biri) ödemeleri istenmişti. Vergilerin düzenli 

olarak toplanması sağlandı. Şamil, o ruh- 
ban sınıfının gelirlerine de sınırlamalar getirdi. 

Camilerin ellerinde bulunan mallar devletle ş- 

tirildi ve ruhban sınıfına uygun ve sabit bir üc- 

ret ödenmeye başlandı. Hazinenin gelir-gi- 

derleri Şamil'in sekreteri tarafından kaydedil- 

mekteydi. Devlet hazinesinin yukarıda sözü 

edilen Zyakyatın dışında başka bir geliri daha 

vardı. Kharaj denilen bu otlak ve birkaç mes- 

ken vergisi her yüz koyun başına bir taneydi 

ve önceleri Hanlara ödenmekteydi. Khum 

(savaş ganimetlerinin beşte biri) Şamil'e yani 
hazineye verilmekteydi. Para olarak yapılan 

bütün yardımlar direkt olarak Şamil'in hazine- 

sine giderken, tahıllar Naibler tarafından 

muhafaza edilir ve İmam'ın talimatlarına uy- 
gun olarak dağıtılırdı. Şamil'in devlet hazinesi 

oluşturması, merkezi bir devletin kurulmasına 

doğru atılmış somut bir adımdı. 

Şamil dağ ticaretinin gelişmesine de ilgi 

gösterdi ve savaş ortamı olmasına rağmen 

ticareti geliştirmek için her yola baş vurdu. 
Ticaret merkezlerine ayrıcalıklar ve çeşitli 

yararlar sağladı. Şamil, kendilerine Devlet ha- 

zinesinden para yardımı yapılan tacirler tara- 

fından çok büyük saygı görmekteydi. Şamil 

dış ticareti de teşvik etti ve İmamlığa dışarı- 
dan mai ithal eden tacirlere çeşitli ayrıcalıklar 
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verdi. Zenginlikten doğan "'ahlaki bozukluğa" 

karşı mücadele etti ve gümüş işlemeciliğini, 

halkının ulusal sorunlarıyla tarımı bir kenara 
bırakıp bu işle uğraşmaya başlayabilecekleri 

korkusuyla yasakladı. Dağlıların Ispartalı gibi 

Müridizm'in kuralları ile birlikte yaşamaları- 

nın askeri disiplinin devamını temin edece- 

gine inanıyordu. Sigara ve şarap içmeleri 

şarkı söylemeleri ve dans etmeleri müridlere 

yasaklanmıştı ve yakalananlara ağır cezalar 

veriliyordu. 

Şamil, şeriatın tam olarak uygulanma- 

sını isterken, Kabile ve klan ayrılığını yok 

etmek için heterojen yerel kanunla (abat'la ) 

da mücadele ediyordu. 

Şamil el sanatlarının gelişimini de teş- 

vik ediyordu. Sarayının etrafındaki Özel 

meskenlerde hünerli silahtarlar, demirciler ve 

marangozlar yaşamaktaydı. 

Şamil reformlarına işlerlik kazandırmak 
için çevresinde ilim ve sanat bilen akıllı adam- 

ların olmasını hayal ederdi. Avrupalıların 

yaşamlarıyla ilgilenirdi ve tesadüfen yaptığı 

bir görüşmede Fransızları, Macarlari ve onların 

yaşamlarını ve askeri (örgütlenmelerini sor- 

muştu. Rusyanın Avrupada kalan bölgesinde 

yaşadığı sırada Avrupa teknolojisine büyük ilgi 

göstermiştir: Gemiler, lokomotifler, dürbünler 

ve rüzgâr değirmenleriyle ilgilenmiş ve hatta 

St. İsaac Katedralinin kubbesini görebilmek 

için sarığını çıkarmıştır. 

Şamilin yenilgisinin nedenleri: 

Şamil'in yönetim sisteminin dağlıların 

bağımsızlık savaşlarında özellikle de en hara- 

retli olduğu dönemlerde zaferler kazanmala- 

rna büyük yardımı olmuştur. Ama kırklı 

yılların sonlarında İmamlıkta dağılmalar görül 

meye başlandı ve Şamil'in yarı-ataerkil de- 

mokrasisinde feodal yöntemlerin canlanması- 

na doğru eğilimler ortaya çıktı. 

Naibler feodal sömürü tarzının yeniden 

kurulmasını ister bir görüntü sergilemeye baş- 

ladılar. Savaş süresince mal-mülke, tahıla ve 

mevkiye sahiptiler. Daha doğrusu bunlar ken- 

20 

  

di emirleri altındaydı. Naiblerin gücü bu zen- 

ginliklerden ve ellerindeki uzdenlerden gel- 

mekteydi. Ve bu, politikalarını da etkiledi. 

Dini, sivil ve askeri araç-gereçler klan ileri ge- 

lenlerinden, ruhban sınıfından, uzden asille- 

rinden ve yaşlılardan oluşan Naiblerin eline 

geçmişti. Zenginleşen rütbeli uzdenler Şamil' 

in yönetim sisteminde merkezi bir yer ele ge- 

çirmeye teşebbüs ettiler. Naiblerin çoğu 

Şamil'in emirlerine uymaktan vazgeçtiler, 

rüşvet aldılar ve halkı soydular. Halk Naiblere 

karşı ayaklanmaya başladı. Naiblerse ekono- 

mik durumlarıni kuvvetlendirdikten sonra Rus 

Çarlık Hükümetiyle gizli ilişkilere girerek ser- 

vetlerin korumaya çalıştılar. Çar Hükümetin- 

den ayrıcalıklı durumlarının devamını istiyor, 

halkı da Şamil hakkında yalanlar uydurarak 

kandırıyorlardı. Amaçları halkı Şamil'e karşı 

kışkırimaktı. Bazı Naibler Şamil'i bırakıp 

Rus Çarlığı tarafına bile geçtiler. Tüm bunlar 

olurken Şamil'in oğlu Gazi Muhammed 

1847'de Dağıstanlı ileri gelenlerinin yaptıkları 

bir kongrede İmamlığın varisi seçildi. Böylece 

seçimle gelen imamlık otoritesi, yerini veraset 

faktörüne bırakmış oldu. Gazi Muhammed'in 

yönetimi altındaki naibliklerin çayır ve otlak- 

larında elde edilen yıllık gelirler devlet hazine- 

sine gitmeyip Gazi Muhammed'in şahsi payı 

olarak kaldı. Toprak bağışları yapıldı. 

Önemli miktarda Naib'in açık ihaneti 
gibi Şamil'in devletinin ekonomik ve askeri 

kaynaklarının tamamen tükenmesi Çâr Hükü- 

metinin istilasına karşı koyan müridlerin gücü- 

nün ciddi bir şekilde zayıflamasına yol açtı. 

Çar Hükümeti de Şamil'in zayıflamasın- 

dan faydalanmak için ordusunu hem asker 

hem de silahla takviye ettikten sonra saldırıya 

geçti. Hile savaşı artık açık savaş durumuna 

gelmişti. Rus komutanı bir tüfek menzili ge- 

nişliğinde kesilen "'dar geçitler sistemine" 

başvurdu, böylece dağlıları ormanların doğal 

koruyuculuğundan mahrum ediyorlardı. 

Batı Kafkasya'daki Müridler ise Çar or- 

dusunun doğuya kaydırılmasının avantajından 

da faydalanarak savaşa devam ettiler. Şamil 

    
  

kuvvetlerini birleştirmek için Kakhetia'ya ve 

Khaberdey'e akınlar yaparak birçok kez batr- 

ya girmeye teşebbüs etti ama bu akınlar başa- 

rısızlıkla sonuçlandı ve 1848'in yazında önem- 

li bir Awul olan Gergebil teslim oldu. İmamlı- 
gın tarihçisi Muhammed Tagir "'Naibler 

hayal-i sükuta uğradılar, ümitleri suya düştü, 

gayretleri, enerjileri ve şevkleri tükendi" 

diye yazar. Mürid kampları arasındaki kavgalar 

her geçen gün biraz daha keskinleşiyordu. Çar 

Hükümeti, Naiblere ve yaşlılara rüşvet verme 

siyasetini benimsedi ve Hacı Murat'ın sadakati- 

ni açıkça transfer etti. İlisul sultanı Daniyel, 

Şamil'e karşı aktif bir hareket başlattı. Mürid- 

ler zayıfladı. Şamil bütün kuvvetlerini savaşa 

sürdü, şimdi artık Tabasaran'a bir sefer dü- 

zenliyordu. Fakat zafer elden gitmişti. Rus 

generalleri muhbirleri aracılığıyla Şamil'in 

kampında olan-biten her şeyden haberdar ol- 

maya başlamışlardı ve her geçen gün azalan, 

tükenen müridlere karşı yeni birlikler, yeni 

takviyeler gönderiyorlardı, 

Kırım savaşının da sona ermesinden 

sonra Kafkasya'ya takviye birlikler gönderil- 

mesi olanaklı oldu. Şamil'in ufak birliği 

Baryatinsky komutasındaki birliklerin oluştur- 

duğu demirden halka ile çepeçevre kuşatıl- 

mıştı, 1858'in tamamı ve 1859'un mayısına 

kadar olan süre içinde General Yevdokimov 

komutasındaki birlikler Çeçenistan'ı istila etti- 

ler ki Çeçenistan Şamil'in devletinin en zen- 

gin tarım bölgesi ve zahire ambarıydı. Şamil'in 

iyi donatılmış ikametgahı ve :müridlerin mer- 

kezi durumundaki Vedeno bir —(13) Nisan 
1859'daki saldırıyla düştü. Şamil Çar ordu- 

larının şiddetli hücumundan önce küçük bir 

mürid grubuyla geri çekilmiş, önce Andiya'ya 

oradan da yüksek bir dağın tepesine, Gunip'e 

sığınmıştı. Gunip kuşatması 10 (22) Ağus- 
i0s'tan 25 Ağustos (6 Eylül) 1859'a kadar 
sürdü. Şamil 300 müridi ve bir topuyla çok iyi 

donanmış binlerce kişilik Çar ordusuna karşı 

kendini günlerce savundu. Ama 25 Ağustos'ta 

(6 Eylül) Gunip de düştü. 
Boryatinsky'nin Çar'a gönderdiği ha- 

ber "Gunip alındı. Şamil yakalandı ve St. 

Petersburg'a gönderildi'' şeklindeydi. Şamil 

bir grup muhafızın denetiminde Petersburg' 

dan Kalugo'ya gönderildi ve 1869'a kadar 

orada kaldı. 1870'te Çar'ın izniyle Mekke'ye 

giden Şamil bir yıl sonra almış olduğu ve bir 

türlü iyileşmeyen yaralardan dolayı öldü. 

Şamil'in yakalanmasıyla, Kafkasya'nın doğu 

bölümünün istilası tamamlanmış oldu. 

1841 GURLA İsyanı: 

Dağlılar bağımsızlıkları için mücadele 

ederlerken Gurla'da bir ayaklanma meydana 

geldi. Şamil'in parlak zaferler kazandığı döne- 

me, 19. yüzyılın ilk yarısında 1841'e rastlayan 

ve Gürcüstan'da meydana gelen bu köylü ha- 

reketi Gurla köylülerinin isyanıydı. 

1841 Gurla isyanı Çarlık Rusyasının sö- 

mürgeci rejiminin ve yerel toprak sahiplerinin 

baskıları sonucu patlak verdi. İsyanın sebebi, 

yeni vergi kanunu ile toprak vergilerinin para 

şeklinde toplanmaya başlamasıydı. Gurla'daki 

feodal sistem aşırı bir şekilde ağırdı. Gurla 

serfleri tamamen toprak sahiplerine bağlıy- 

dılar. Tiflis'te yaşayanların 922 sinin serf 

olmasına karşın Gurla'daki köylülerin 9063'ü 

serfti. Gurla, yönetimdeki bağımsızlığını Gür- 
cüstan'ın diğer bölümlerine kıyasla daha uzun 

süre elinde tuttu ve Rus yönetim sisteminin 

tamamen girdiği ve bölgenin Gürcüstan mere- 

tia eyaletinin bir parçası durumuna geldiği 

1840'ın 10 (22) Nisanına kadar bu böyleydi. 
Bölgenin kontrolünü bir kere ellerine geçiren 

Rus Yöneticileri 1841'de düzenli bir nüfus 

vergisini zorla toplamaya başladılar. Ve bütün 

eski ödentileri para şeklinde ödenen tek bir 

vergi şekline getirdiler. Bu değişiklik zaten 

yerel toprak sahiplerine karşı devamlı artan 

sorumluluklarından şikayetçi olan Gurla köy- 

lüleri üzerinde ters etki yaptı. 

1841'ın başlarında Gurla'da çok büyük 

bir huzursuzluk ve isyanın hazırlık belirtileri 

vardı. Gizli köy kurultayları teşkil edilmişti, 

sorumlu kimselere karşı şikayetler yapılmakta 

ve "tahrik mektupları" ortalıkta dolaşmaktay- 
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dı. İsyan 22 Mayıs (3 Haziran) 1841'de başla- 
dı Ve Ağustosa kadar tüm Gurla'ya yayıldı. 
Rus idari otoritesi tahrip edildi ve toprak 

sahiplerine karşı misillemeler başladı. Gurla 

Hükümeti isyancıların eline geçti. Gurlalılar 

Ozurgeti'deki Gurla idari merkezine, Rus oto- 

ritelerine yardım etmek için acele eden Mag- 

relie Prensi Davlani'nin silahlı güçlerini püskürt- 

tüler. Çar yönetiminin tahminlerine göre isyan- 

cıların sayısı 7000'den fazlaydı. İsyan İmeritia'- 

ya yayıldı. Fazlasıyla rahatsız olan 1. Nikola 

"acilen en etkili ve sonuca götüren önlemlerin 

alınması ve isyancıların bastırılması'' şeklinde 

emirler yağdırıyordu. Eylül başlarında on top- 

la takviye edilmiş 4000 civarında Çar kuvveti 

Gurla'ya getirildi. Zekice hazırlanmış bır plan- 

la isyancıları yandan sarıp Ozurgeti'ye gelen 

komutan Argutinsky' Dolgoruky Çar'ın bir- 

İiklerine çok çabuk bir zafer Okazandırdı. 

Bu sırada yerel asilzadeler Çar'ın yöneticile- 

rine mümkün olan her yolla yardım ediyor- 

lardı. İsyan vahşice bastırıldı. İsyanın lider- 
leri Türkiye'ye kaçtılar, yakalanan 50 kişi 

divan-ı harbe verildi. Ceza müfrezeleri köyde 

intikam aldılar. Köylülere eski vergilerini üç 

gün içinde, günlük vergilerini ise günü gününe 

ödemeleri ve isyan sırasında tahrip olan 

köprüleri, yolları ve binaları yeniden onar- 

maları emredildi. 

Kuzey Batı Kafkasyalı Dağlıların 

Bağımsızlık Mücadeleleri: 

, Şamil'i yenen Çar Hükümeti tüm güç- 

lerini Kuzey-Batı Kafkasyalıların bastırılması- 

na yöneltti. 

Şamil'in parlak zaferler kazandığı dö- 

nemde, Batı Kafkasya'daki Çerkes Kabileleri 

de cesaretle bağımsızlıklarını savunuyorlardı. 

Çar Ordusunun alışmadıkları ve dağlık bir 

arazide savaşmak zorunda kalmalarından do- 

“Şan avantajları zekice kullanıyorlardı. Batı 

Kafkasya'daki Çar kuvvetleri istemedikleri 
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şartlarla yüzyüze gelmişlerdi. Deniz tarafın- 

dan İngiliz ve Fransız kaçak mal gemilerinin 

saldırılarının, dağlardan ise Çerkes kabileleri- 

nin ani hücümlarının tehdidi altındaydılar. 
Bir mermiye hedef olma riskini göze almadan 
kale duvarının dışına çıkmak olanaksızdı. 

Odun kesmek, sığır beslemek, ot biçmek, 

sebze yetiştürmek ve mezar kazmak gibi iş- 

İemlerin hepsi hayatlarına mal olmaktaydı. 

Garnizonların ikmali neredeyse yapılamıyor- 

du. Gerekli olan yiyecek ve malzemenin ik- 

mali Azak denizinden ve yalnızca dokuz mav- 

na ile yapılabilmekteydi. Karadeniz sahili 

hattındaki kalelerde humma ve tifüs gibi has- 

talıklar başgösterdi ve ölüm oranı felaket 

denilebilecek boyutlara ulaştı. Mikrop yüzün- 

den kaybedilenlerin yerini doldurmak için 

gelen yeni kuvvetler yeterli değildi. 

1840'ta dağiılar birçok kale ve istihkam 

merkezini ele geçirdiler. 2 (14) Nisan 1840'ta 
Rus komutanının hayret dolu bakışları altın- 

da Nikolayev Kalesi düştü. Bundan önce zayıf 

bir şekilde donatılmış Karadeniz hattı gedik 

vermişti. Şimdi artık dağlılara silah, barut ve 

demir ikmali yapmak çok kolaydı. 1840 

dağlıların Çar Hükümetine karşı sürdürdükleri 

mücadelede bir zafer yılıydı. Şamil bu avantaj- 

lı durumdan faydalanmak isteyip Süleyman 

Efendi'yi Batı Kafkasya'ya vekil olarak gön- 

derdi ama Süleyman Efendi rüşvet almış bir 

haindi. Buna rağmen Şamil etkisini Batı Kaf- 

kasya'ya kadar genişletme planından vazgeç- 

medi ve bu amacını gerçekleştirmek için mü- 

rid hareketinin önemli bir adamı olan Mu- 

hammed Emin'i seçti. 

Çerkeslerin Bağımsızlık Mücadelelerinin 

Lideri, Muhammed EMİN: 

Muhammed Emin, 1818'de Dağıstan'da 

doğdu. Gençliğinde Koran'ın öğrencisi oldu- 

gundan. adım adım dolaştığı Kafkasya ve 

Küçük Asya hakkında çok iyi bilgi sahibiydi. 

1836'da Şamil'in müridlerine katıldı. Ve 

daha sonra Şamil tarafından Batı Kafkasya'da- 

ki Kuban ötesi bölgeye Naib atandı. Muham- 

  
  

med Emin Batı Kafkasya'ya varır varmaz 

Çerkes kabileleri arasında, Çar Hükümetine 

karşı yürütülen savaş hakkında vaazlar verme- 

ye başladı. Onun öğretileri verimli toprağa 

düştü.“ ) Halkın büyük bir bölümü Çar hükü- 
meti tarafından güçsüz düşürülmüş ve köle- 

leştirilmişti. Ve gazavat bayrağı altında bir 

isyan başlattılar. Batı Kafkasya'nın zayıfça 

birleşmiş “2? çok sayıda kabileler arasında, 
Muhammed Emin bir merkezi devlet sistemi 

oluşturmakta başarılıydı. Kanunlar çıkartıp 

tek tip bir yönetim şekli teşkil etti. Ve düzenli 

bir ordu meydana getirdi. Müslüman din adam- 

ları onun emirleriyle halkı gazavat konusunda 

telkin etmeye çalıştılar. o Müridizmi Çerkes 

kabileleri arasında yerleştirmeye yönelik bir 

siyaset giden oO(Muhammed Emin, Şamil'in 

imamlığına birçok yönden benzeyen bir yö- 

netim sistemi oluşturdu. İki topla takviye edil- 
miş üçyüz ''murtazek'"' savaşçısından oluşan 

bir muhafız birliğinin savunduğu bir kulede 

ikamet ediyordu. Muhammed Emin birbiriy- 

le zayıfça birleşmiş Çerkes kabilelerini yöne- 

tirken askeri birliklerine güveniyordu. Ordusu 

Şamil'inkine benzer bir şekilde tanzim edil- 

mişü. 

Muhammed Emin'in liderliğindeki dağlı- 

lar, Çar Hükümetine karşı yürüttükleri şiddet- 

li savaşta, Rus birlikleri tarafından istila edilen 

bölgeye yalnız 1849 yılı içerisinde 101 akın 

düzenlediler. Rus birlikleri Kırım Savaşı Si- 

rasında Karadeniz Hattı üzerindeki bütün istih- 
kamlarını, dağlıların baskısıyla geri çekmek 

zorunda kaldılar. Muhammet Emin de pozis- 

yonunu güçlendirmek için çok sayıda reform 

yaptı. Askeri fonksiyonları olan "'Halk Meclis- 

leri"' kurdu. Yönetimi altındaki halkı herbiri 

yüz aileyi içine alan cemaatlara böldü. Bunlar 

seçilmiş yaşlılar tarafından yönetilmekteydi. 

Herbiri bir Müftü ve üç Kadıdan oluşan mer: 

kezi idâreli dört bölge organize etti. Her 
Müftü bir bölgenin yönetimindeydi ve onun 

meclisini oluşturan Kadılar yönetimi ve yargı- 

lama gücünü ellerinde tutuyorlardı ve halk 

tarafından sağlanan atlılardan oluşan bir mu- 

hafız alayları vardı. Her bölgede bir cami, bir 

dini okul, suçluların gözetildiği bir hapishane 

hakimlerin, idarenin ve savaşçıların ordugâh- 

ları, bir ambar ve bir ahır vardı. 

Muhammed Emin Tifekotller veya özgür 

köylüler tarafından desteklenmekteydi ama 

başlıca dayanağı özgür olma ümidi taşıyan kö- 

lelerdi. Muhammed Emin yönetimde doğru ve 

adildi, casuslar idam ediliyor, hırsızların elleri 

kesiliyordu. Naib'in emrine itaat etmeyenler, 

müridizme karşı gelenler veya Rus Hükümeti 

tarafını tutanlar yaşına ve cemiyet içerisindeki 

yerine bakılmaksızın hapse atılıyorlardı. 

Yerli halktan koyun, tahıl veya saman 

şeklinde vergi ödemeleri istenmişti. Camiler- 

den gazavatı desteklemek için şeriatça karar 

kılınan dini bir vergi düzenli olarak toplan- 

maktaydı. Muhammed Emin de Şamil gibi 

halkı ticarete teşvik ediyordu. 

Muhammed Emin Çerkes beylerine şid- 

detli akınlar düzenledi. Yerel Feodal beyleri y- 

le mücadele etmesindeki amaç bütün Kuban 

ötesi kabilelerini tek bir birlik altında topla- 

maktı. Muhammed Emin, Şamil'in Batı Kaf- 

kasya'daki Valisi olarak görünmekteydi. Ama 

gerçekte, Kuban'dan Abhazya'ya kadar olan 

bölgedeki tüm Çerkeslerin yöneticisiydi. Rus 

kordonunu yarıp Şamil'le birleşmeyi çok is- 

tüyordu ve birkaç kez harekete geçti ama 

başarılı olamadı. Şamil güçlü olduğu sürece 

Muhammed Emin de zaferler kazandı ama 

Şamil'in ele geçirilmesinden sonra Çar'ın 

orduları tarafından sarıldı. Muhammed Eminin 

Türkiye Sultanı tarafından tayin olunan yerel 

prens Sefer Bey'le yaptığı savaş Çerkes kabi- 

lelerinin gücünü zayıflatmıştı. Halk savaşlar- 

dan dolayı güçsüz düşmüş, Kafkasya'daki 

köylerin büyük bir çoğunluğu yağma edilmiş 

ve ateşe verilmişti. Dağlıların en iyi toprak- 

ları ellerinde alınmış, dağlar temizlenmiş ve 

arazi, gelecekteki Ruslar için hazır duruma 

getirilmişti. 

Muhammed Emin Şamil'in düşmesinden 

hemen sonra 20 Kasım (2 Aralık) 1959'da 
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kuşatma altına alındı. Fakat bu bile Kafkasya 

daki savaşa bir son vermedi. Hemen hemen 

beş yıl, her yönden kuşatılan dağ kabileleri 

kahramanca direndikleri Çar'a karşı “inatçı 

bir mücadele sürdürdüler. 1859'dan sonra 

70 tabur, bir ağır süvari tümeni, 20 kazak 

alayı ve 100 top dağlılara karşı yönlendirildi. 

60'lı yılların başına kadar Batı Kafkasya ile 

mücadele sona ermemişti. 1864 yılı ise genel- 

likle Kafkas savaşlarının sona erdiği yıl olarak 

kabul edilir. Bundan sonra dağlılar toprakla- 

rından sürüldüler. 

Savaşlardan sonra Kafkasya'ya sağlam 

bir şekilde yerleşen Çar Hükümeti sert tedbir- 

ler aldı. Bunlar arasında dağlıların Batı Kaf- 

kasya'daki yerlerinden tahliye edilmesi de bu- 

lunmaktaydı. Dağlılar sığırlarını ve diğer mal- 

mülklerini çok düşük fiatlarla sattılar; bir su- 

bay 50 kopek (Rus Para birimi Rublenin 01'i) 

karşılığında 40 koyun alıyordu. Atlar 10 ko- 

pek karşılığı satılmaktaydı. Türkiye'ye göç 

edenlere silahlarını yanlarına almalarına izin 

verilmemişti, bu yüzden dağlılar silahlarını 

ederlerinin onda birine sattılar. Bölge terkedi!- 

mişti. Öyle ki Tuapse'den Bzybi'ye kadar olan 

bölgede dağlıların yaşadığı yalnız bir köy 

kalmıştı. Böylece kanlı "'Kafkasya'nın İş. 

gali"' sona ermiş oldu. 

Çar Hükümeti Kafkasya'da yerleşim 

merkezleri kurmaya başladı. 1860 ile 1864 

yılları arasında 111 köye 14396 aile yerleş- 

tirildi. Çar'ın toprak sahiplerini ve burjuva- 

ziyi gözeten politikası, Rus köylülerini ve 

Kazakları bu bölgeye yerleştirmek ve böylece 

süper güç olma heveslerini destekleyen güveni- 

lir bir bölge yaratmaktan ibaretti. 

THE HISTORY OF RUSSJA 

Bölüm: 16, Sayfa: 337-336 

Çev. Tarık TOPÇU 

  

(*) Kuzey-Batı olması lazım, orijinalinden İngilizceye çevrisinde bir hata olmalı. (Çevirenin 

notu) 
(**) Ermenistan'da ve Azerbaycan'da asil sınıf 

(*1) Adığey'de verimli toprak Tifekotl sınıfıydı. 19. yüzyılın başlarından beri anti-feodal ve 

anti-sömürgeci savaşı üstlenen bu sınıf, Muhammed Emin'in oluşturmaya çalıştığı ulusal 

devlet için uygun bir zemindi. 
(*2) Burada "'zayıf birlik"'ten kastedilen 1807'de Kakubatko Şupako tarafından örgütlenme 

temeli atılan Ulusal And Meclisi —Çile Tharı'o Khase— dir. Başta, feodal beylerin ege- 

menliğinde olan bu meclis, Tifekotl'lerin güçlenmesiyle Tifekotl ağırlıklı olmuştur. 

Ulusal And Meclisi zayıf bir birlikti, fakat Adıgey kabilelerinin Adışe Ulusu oluşumuna 

doğru attıkları büyük bir sosyal adımdı. 
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VORŞER Nart TATIŞ 
  

  

  
  

Benim yazdığım yazıyı, ben ne deneme, ne sohbet, ne makale kategorisine dahil edebili- 

yorum. Yazıma Vorşer adı veriyorum. Nedeni; 

1- Yapısal özellikleri bir vorşere benziyor herhangi bir konuya- konuşma diline yakın bir 
dille—başlangıç yapılıyor, konu açımlanıyor, yazan bazan bağırıyor, kızıyor, bazan Sözü şiire 

taşıyor, öğüt veriyor, yeriyor, yalvarıyor. Kısaca bir insana ait kombine davranış gösterileriyle 

konu diğer insanlara ulaştırılıyor. 

2- Geleneksel ilkelerden, evrensel ilkelere uzanmam, benim ve halkımın acilen gereksinme 

duyduğu öz güveni kazanmam lazım. Ben kendi kültürümün bir kavramını bir yazım biçimi ola- 

rak sunacağım. Bu ilk denememdir. Başarılı olmayabilir. Ancak bu şekilde devam edebilirsem; 
A- Vorşer biçimlemesinin sınırının daha da netleştirilmesi, 

B- Burdan hareketle diğer arkadaşların bu yönde düşünme ve üretme arzularının kamçı- 

anması şeklinde olumlu düşünüyorum. 

Türkiye'de sanıyorum bir milyona yakın Çerkes'in varlığından çoğumuz haberdarızdır. 

— Peki Ankara çıkışlı Kafdağı ile İstanbul çıkışlı Kuzey Kafkasya dergilerinin sahip ol- 

duğu okuyucu sayısından haberdar mıyız? Ben bu konuyu biraz irdelemek istiyorum. 

Şimdi bir milyon insanın yarısını okur-yazar kabul edelim. Bu sayının yarısının, ülkedeki 

eğitim proğramının yetersiz olması nedeni ile okuyamadıklarını var sayalım. 

— Eder mi ikiyüzellibin insan? Eder. 

Gelin bunun yarısını da estetik kaygılar taşıyan, güzele meyleden özgürlük-demokrasi- 

insanlık suçu işkence-zor yaşam koşullarının nedeni. . . vb. gibi kavram ve konular üzerine 

kafa yoran, dünyanın insanlarca ortaklaşa nasıl insanca paylaşılabileceğine ilişkin soruları gün- 

demde tutan insanlar olarak kabul edelim. Kalan yüzyirmibeşbin insanın yarısını da, değişik 

düşünsel ve gelecek dünyanın biçimlendirilmesi üzerine gözlenen ayrımlar nedeni ile dara düşe- 

lim. Eder altmışbin insan. Gelin bunun yarısını da geleneksel kültürden hareketle evrensel kül- 

türe katkının gerçekleşeceğini savunan bireyler olarak kabul edelim. 

Bu garip hesaplaşmaya devam edersek her iki dergiyi çıkaran bir avuç insana ulaşacağız. 

(Aslında çizilen bu garip grafik tüm ülkegeneline de uygulanabilir ) 

- Tamam, çok yoğun ideolojik bir atmosferden çıktık ve ülke genelinde yaşamsal konu- 

larda üretim azalmıştır. Çünkü toplumun nabzı atmıyor ki! 

— Peki bu durumu kabul edecek miyiz? 

- Yani kendi toplumumun içinde bulunduğu durumu bir insanlık sorunu kabul edip bunu 

şiiri ile öyküsü ile dile getiren insan sayısı bu kadar az mi olmalı?.. Toplumumun bırakın diğerle- 

rini, yüksek öğrenim gören bireyleri ile düzenli yayınları izleyenlerin sayısı arasındaki oran kör- 

kunç! Yoksa kof kafalı ünüversitelilerimizle mi öğünüyoruz? Toplumumuzn içinde bulunduğu 

bu konumdan yırtılırcasına memnunluk duyan, aşağılık yaratıkların varlıklarından habersiz- 

. misiniz? Yani insanları okumaktan alıkoyan; güzelden, yaşamın ayrıntılarından- geçmişin yalan- 

larını yakalamaktan alıkoyan kişiliklere bu pasif yaşamınızla nasıl izin verirsiniz? Nasıl yaşama 

biçimini başkalarından kopya alarak tasarlarsınız? Nerde onur nerde onurlu yaşama isteği? 
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Yoksa şapşal saksağanım 

Benim insanlarım 

Aşık mı olamıyor ki 

Şiir yazmıyorlar pembe bulutlar üstüne? 

Yoksa kemer burunlum | 

Duygulari çok mu basit ki 

Ortaya koyamıyorlar? 

Benim insanlarım 

Karlı doruklardan 

Uçsuz ve bucaksız düşünce denizinden 

E tkilenmiyorlar mı? 

Benim insanlarım 

Yaşamayı sevmiyorlar mı ki gül tohumu 

Düşüncelerini - kaygılarını - düşlerini - sevinçlerini 

Neden dile getirmezler? 

Hey tanrılar, kullarınıza acır olduk 

Biz şairler! 

Ve gümüş yürekli bu toplumun artık 

Acze tahammülü yoktur... 

Bir toplumda bireyler, estetik yaşamdan uzak yaşamaya çabalıyor ve güncel yaşamdan 

rahatsız olmuyorsa, güzeli aramıyor, edindiği bilgilerin doğruluğundan şüphe etmiyorsa, insan- 

lik kavramını çağdaş normlarla yeniden gözden geçirmiyorsa, erdemlerini şöyle arasıra bir ba- 

kıma almıyorsa, yaşamı (istediği halde) yaşayamadığını haykırmıyorsa elbet o toplum kısırdır. 

O toplumun, kutsal tapınaklarda, hiç de haketmediği yok oluş helvası dağıtılıyor demektir. 

Ve tek suçlu (diğer bilinen nedenler bir yana) aciz bireylerdir. 

Elinde olmadan geldiği dünyada, nasıl zaman geçireceğini bilmeden gezinen bir sürü alık- 

la aynı kültürü paylaşmaktan utanç duyuyorum. Bu kadar saldırganlık yeter. (Saldırım; bir çok 

şeyin farkında olup barındırdığı bilgileri aktarmak için elini oynatma çalışkanlığı göstermeyen, 

tam bir uyuşukluk içinde gezinen kişileredir.) 

Şimdi, güncel olarak, bir yığın çapraşık- somut olarak ortaya konulamayan- girift sorun- 

larla içiçeyiz. Çoğumuz şunu biliyor ki sorunlar aşıldığı anda ve aşma süreci içinde var olma- 

nın kıvançını duyabileceğiz. 

Sahip olduğumuz kültürümüz bize; içinde barınd ırdığı farklı yapılardan dolayı, aynı meka- 

nı paylaştığımız toplumlardan çoğu yerde ayrılan bir yaşama biçimi, yaşamı biçimlendirme ye- 

teneği, düşleme gücü kazandırmıştır. Bu durum ne bir övgü, ne bir yergi nede yerinme.gerekti- 

rir. Bu bir saptamadır. 

Biz yaşamın şarkısını her toplum gibi kendimize özgü bir ritmde, ayrı bir makamda, bize 

tad ve lezzet veren bir biçimde söylüyoruz. Ve de bundan sonra çağdaş ilkelere ters düşmeden 

söylemek istiyoruz. Asıl konu da bu. Sunulan istek evrenseldir. Ve tüm dünya toplumlarının 

vaz geçilmez hakkıdır. 
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Eh... Epey yol aldık. (Şimdi çoğu okurla özdeşleşmiş durumdayım.) Esas sorun belirti- 

len evrensel istemin somutlaştırılmasıdır. Bu da sorunla karşı karşıya bulunan halkın bireyle- 

rinin emek vermesiyle, özveride bulunmasıyla, yürekli olmasıyla, yaşam bilinciyle, bilgi ve sa- 

natla olur. 

“Efendim biz bu evrensel ilkeye yürekten inanıyor ve kabul ediyoruz. Ne yapabiliriz? 

Yani, Kafdağı çıktığından beri bangır bangır bağırıyor; geleneksel kültür çağdaş insanı 

doyuracak- tatmin edecek boyut zenginliğinde değildir. Yaşadığımız ve bir insanlık sorunu ola- 

rak saydığımız bu durumu dünya kamu oyuna taşımalıyız. Bunun da seçeneklerinden biri - ve 

geri dönüm payı çok az olanı - süreklilik sağlayacak, yarınlara kaynak olacak, birikim oluştura- 

çak olan yazındır. Dahası sanatsal eylemlerdir, şiirdir, resimdir, tiyatrodur, danstır, müziktir, 

romandır vb. 

Günümüzde acı çeken toplumlar, sanatsal eylemleri ile savaşımlarını verirken dünya kamu 

oyuna sorunlarını anlatıp taraftar kazanıyorlar. Güney Amerikalı sanatçılar uygun örneklerdir. 

Artık, kitle iletişim (araçları tüm toplumları yakınlaştırmıştır. Bunun yanında, değişik 

ülkelerden - bir araya gelen - insanlar guruplar oluşturarak, dünyanın nasıl insanca paylaşılaca- 

gına ilişkin düşünceleri değişik tavırlarla savunmaktadırlar. Bu uğurda acı çekenlere, çektiren- 

lere kamusal baskı oluşturarak yardım ediyorlar. İ 

Özetlersek; temel isteğimiz, en uygun mekânda, farklı olan yaşama biçimimize engel 

olunmamasıdır. Bunu topluma anlatmak için her şeyden önce bilgi gereklidir. Bilgi ayrıntıyı 

getirir. Ayrıntı, esasını bütün boyutlarıyla kucaklar. Bilgi, bilinmemezliğin doğurduğu tutsak- 

lığın sonunu getirir. Bilmek sevgiyi, bilmek anlayışı doğurur. Bilgisiyle kazandığı tüm bu olum- 

lu özellikleri de belirli estetik formlarla çevresindeki insanlara ulaştırma isteği, çağdaş insan 

ahlâkının zorunluluğudur. 

Yüreğimizde utanacağımız hiçbir duyguya ve sevgiye yer bırakmayalım. Utanç duymadı- 

ğımız duygularımızı da insanlara iletme cesaretini -lütfen- gösterelim. 

Ve sözü Bizenikh'oa'nın bir şiiriyle bağlayalım. 

İnsan 
Birini İ 
Bir şeyleri seviyorsa - 

Tutkundur artık 

Doğaya. 
Ve yaşamaya 

O zaman 

Bu kavga 

Kavgandır 

Kavgamdır 
Kavgamı zdır . 

Sözü uzattık affola, 

27



  

İHİ 

  

  
KÖYLERİMİZİN TAR 

Dumen HASAN   
  

Adige köylerinin önemli tarihsel geli- 

şimleri vardır. Köyler eskiden şimdiki yerle- 

rinde oturmuyorlardı. Tarih bize Adiğe köy- 
lerinin sürekli olarak ayhı yerde oturmayıp 

zamanla yerlerini değiştirmiş olduklarını gös- 

termektedir. Bu değişimin nedeni Adiğelerin 
konar göçer bir ulus olmalarında olmayıp 

kendilerini savunma ihtiyacından doğuyordu. 

Bu nedenle de köylerini ülkeyi istila etmek is- 

teyen saldırganlardan korumaya müsait olan 

ormanların içinde, yüksek ve engebeli dağ- 

ların korunaklı yerlerinde kuruyorlardı. Düş- 

manlar ülkeden kovalandıktan sonra köylüler 

yaşama daha elverişli olan yerlere dönerlerdi. 

Adiğelerin eskiden beri köylerini dere ve 

#mak kenarlarına veya dere ve ırmaklara uzak 

olmayan orman içlerine kurmakta oldukları- 
nı görüyorz. Adiğe köylerini Ruslar "Avul", 

Kırım Tatarları ise "Kabak'' olarak adlandır- 

maktadırlar. 

Köyler isimlerini, köyün sahibi olan 

Feodal beylerin soy isimleri veya isimlerin- 

den alıyordu. Köyler ayrıca "'Pşı"' köyleri ve 

"Vork'' köyleri olarak ikiye ayrılırdı. Vork 

köyleri kendi aralarında Vorklar arası sınıf ve 

derecelere göre de bölümlere ayrılırlardı. Kö- 

yün sahibi olan kişi Pşı veya Vork olduğuna 
bakılmaksızın "'Köybeyi" diye adlandırılırdı. 

Köyler mahallelere ayrılır ve aynı sülaleden 

olanlar bir mahallede otururlardı. Köy kaç 

mahalleden oluşursa oluşsun köy başı ve köy 

alı diye iki bölümden meydana gelirdi. 

Köyün sahibi olan feodal bey köyün başında 
oturur, diğerleri de sınıf ve derecelerine göre 
Feodal beyden sonra köyün sonuna doğru 
sıralanırlardı. 

Köyün yönetimi köybeyine aitti. Köyde 
yaşayanlar ondan habersiz herhangi bir işe 
girişmezler ve herhangi bir karar almazlardı. 

. Herkes köybeyinin aldığı kararlara ve verdiği 
buyruklara uymak zorundaydı. Köylüler köy- 
beyinin o kararlarını Obeğenmezlerse Büyük 
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feodale (Pşı) giderek itirazda bulunabilirlerdi. 
Bu durumlarda büyük feodalin vermiş oldu- 

ğu karar kesindi. Büyük feodalin köy beyinin 
vermiş olduğu kararı bozarak yerine kendisi- 
nin karar verme yetkisi vardı. Ancak köy 

halkı köybeyinin kararlarından yakınmadıkça 

büyük feodalin kendiliğinden köy beyinin 
kararlarına müdahale hakkı yoktu. 

Eskiden köylerde evler çitten yapılırdı. 

Evin kurulacağı alana' kazıklar çakılır, araları 

evin yüksekliği kadar çitle örülüp üzerine ki- 

rişler konarak çatı örtülür ve duvarlar toprak- 

la sıvanırdı. XVHHİ. yy. başlarında taştan evler 
yapılmaya başlanmış ise de bu tür evleri ancak 

feodaller yaptırabiliyorlardı. 

o XVI.—XIX. yüzyıllarda yapılmış Adiğe 

ülkesinin birkaç haritası mevcutsa da bu hari- 

talardan köylerimizin kesin sayısını ve oturum 

yerlerini tamamıyla öğrenemiyoruz. Bu şekil. 

deki ilk haritanın Rus Coğrafyacısı Çiçagov 

Stepan tarafından 1744 yılında yapıldığını gö- 

rüyoruz. Çiçagov haritasında köylerin isimle- 

rini belirtmiyor. 1753 yılında Adiğe elçisi 

olarak Moskova'ya giden Mençiş Vumar ve 

Acıkay OoMembethusen'in Oo göstermeleriyle 

Adiğe köylerinin isimleri ve oturdukları yer- 

ler haritaya işlenmiştir. Bu haritada Kabardey 

ülkesinin doğu sınırı Sunje nehri, batı sınırı 

Kuma nehri olarak gösterilmekte ve bu alanda 

133 köye yer verilmektedir. Köyler genellikle 

nehir kenarlarında olup Bahsen, Şecem, Nal- 

şık, Şhalıko, Argudan ve Sunje nehirleri 

kıyısında sıralanmaktadır. Bunlardan Bahsen 

Irmağı kenarındaki köyler şunlardır: 

1. Kurğoko Muhammet'e ait 2 köy 

2. Hatehuşoko Kasey'in köyü 

3. İslam Aliy'in köyü 
4. İslemey 

5. Jerejtey, 

6. Kunaşhable 

7. Dumeney 

  
  

8. Kuşmezikoy 
9. Zeğeştokoy 

10. Tulathable 

11. Kazanların köyü 

12. Tijey ii 
13. Pşısıkuhable 

14. ASlençirlerin 2 köyü 

15. Yirigulerin köyü 

16. Hutatelerin köyü 

17. Çerihulerin köyü 

18. Kaseyhable 

19, Cetejey 

20. Şıpşlerin 3 köyü 

Nalşık ırmağı kenarındaki köyler şun- 
lardır: 

1. Tavlerin köyü 

2. Şehomsehable 

3. Amzeşhable 

4. Begupshable 

5. Mahoko 

6. Vıkohable 

7. Toğlanların köyü 

8. Kazenekoy 

9. Kanderhable 

10. Vuçavhable 

11. Karaban köyü 

12. Mekanhable 

13. Janıkoy 

14. Kojokoy 

15. Ağzağların köyü 

16. Pşıhable 

17. Koğolıkoy 

18. Kılıçbiyhable 

19. T'am köyü 

20. Seltenekoy 

Şecem ırmağı kenarında 10 köy mevcut 
olup 9'u Kundetlere 1'i Karabelere aitti. 
Kulkujın ırmağı kenarında 10 köy mevcut 
olup 8'i Sidaklara, 1'i Tijlere, 1'i de Hatehu- 
.şokolara aitti. Şhalıko ırmağı kenarında 8 köy 
mevcut olup 4'ü Beştoko Beçmirzelerin di- 
gerleri de Ketiıko Aslanbeç ve Kundetey Ta- 
tarhan'ın köyleri ile Kasımhable ve Psıç'ev 
köyüdür. Kışbel ırmağı kenarında Tambiylere 

köyüdür. Kışbel ırmağı kenarında Tambiylere 
ve Kündetlere ait iki köy bulunmaktadır. 
Ardon ırmağından başlayarak Terç ırmağına 
kadar 29 köy konuklanmış olup bu köyler 
şunlardır: 

1. Betoşlerin 2 köyü 

2. Yeluhu'nun oğlunun köyü 
3. Tuzarların köyü 
4. Anzorların 14 köyü 
5..Almirzelerin 5 köyü 
6. Şolehu'nun köyü 
7. Mertazelerin 5 köyü 

Tetertupta ise Koğulokolara, Yelço- 
banlara, Kuşmezekolara, Cılahstenlere ait ol- 
mak üzere 5 köy bulunuyordu. Burada ayrıca 
Abrechable diye bir köy vardı. 

o Sünje nehri kıyısındaki köyler ise 
şunlardı: 

. Yinarıkoy 

. Ja$işelerin köyü 

. Şılhabe'nin köyü 

. Beştoköy 

. Nesren 

. Kaziy'in köyü 

. Yeldirlerin köyü 

. Abey 

9. Hapsey 

10. Hanhable 

11. Pışt 

12. Kurğekoların köyü 
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Bu haritada köylerin genellikle Bahsen- 
den başlayıp Terç ve Sunje nehirleri boyunca 
konuklanmış olduklarını görüyoruz. Bunun se- 
bebi de düşman saldırılarında Psıh uabe ve Be Ş- 
tav arasında yerleşmiş olan köylerin ilk darbe 
yiyen köyler olmasıdır. Bu nedenle halk iyi 
arazilerini bırakıp savunmaya daha elverişli 
kesimlere yerleşiyordu. Türkiye ve Rusya 
arasında kabul edilen Küçük Kaynarca antlaş- 
ması (1774) ile Kabardey'in bağımsızlığı 
tanınınca halk verimli arazilerine dönebilmiş- 
tir. 

Sözünü ettiğimiz bu köyler şimdiki köy- 
ler gibi büyük değildi. En büyükleri 150-200 
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fane, küçükleri ise 20 haneden oluşuyordu. 

. Adiğe tarihi üzerine çalışmış olan Gordanov'a 

göre o tarihteki Kabardey'in nüfusu 200 

bindir. Kimi tarihçilere göre de bu sayı 350 

bin olarak kabul edilmektedir. XIX. yüzyıl 

başlarında Kabardey haritalarında Adiğe köy- 

lerinin isimlerine daha sık rastlanır olmuştur. 

General Yermelov'un emriyle 1825 yı. 

lında Kabardeyde yaşayanların köy köy ya- 

zımları yapılmıştır. Bu belgelerden Kabar- 

dey'in kaç feodal bölgeye ayrıldığını, her 

feodalin kaç köyü bulunduğunu, her köyde 

ne kadar insan oturduğunu ve bunların hangi 

sınıflara mensup olduğunu anlamaktayız. Bu- 

'na göre Büyük Kabardey Hatehuşokoların, 

“Misostların, Beçmirzelerin, Ketıkoların, Küçük 

Kabardey ise Talostenlerin ve Çılahstenlerin 

elinde bulunmaktadır. Tamamı 105 köy olup 

19'u Pşı, 50:si L'akoleş, 22.si Beslen Vork, 

14'ü Vorkoğlu köyüdür. Büyük Kabardey'in 

köy adedi 84, Küçük Kabardey'in 21.dir. 

105 köyün 20.si Hatehuşokolara, 20.si Misost- 
lara, 21'i Katıkolara, 23'ü Talostenlere 21.'i 

de Cılahstenlere aittir. 

Bu köyler bulundukları Irmak kiyıları- 

na göre şunlardır: 

BALK ırmağı kıyısındaki köyler: 

. Hatehuşoko Temirbolet'in köyü 

. Dumen Hatehuşoko'nun köyü 

. Hatehuşoko Misost'in köyü 

. Kon Aliy'in köyü 

. Babıgu Yelmirza'nın köyü 

. Kazanş Jambot'un köyü 

. Aşabe Temiriko'nun köyü 

. Agubeç Aslanbeç'in köyü 

. Hutat Dohuşuko'nun köyü 

10. Karamire Dohuşuko'nun köyü 

11. Aslençir Mıhametmirze'nin köyü 

12. Karamirze Noğoy'un köyü 

13. Şejoko Şuguane'nin köyü 

14. Sidak Hamirze'nin köyü 

15. Kunaş Lihu'nun köyü 

16. Adelceriy Mıhamet'in köyü 

17. İnal Aslanbeç'in köyü - 
18. Yeldar Betceriy'in köyü 
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19. Kasey Kanemet'in köyü 

20. Caterjey 

21. Doletceriy İ 

22. Kuşmezko Hatehuşoko'nun köyü 

BAHSEN Irmağı kıyısındaki köyler 

1. Tambiy Husin. 

2. Tambiy Doletceriy 

3. Tambiy Mudar 
4. Tıj Kalğe 

5. Alpşav Adelceriy 

6. Şıpş Kılşer 

7. Yelbızdıko Hamirze 
8. Babıgu Beçmirze 

- 9. Kundet Tolosten 

10. Altedoko Hacı 

11. Hapsey Yusuf'a ait 16 köy dür. 

ŞECEM Irmağı kıyısındaki köyler: 

1. Tohutemiş Kambulet 

2. Kandet Jansehu 

3. Şocen İslam 

4. Kundet Kasey 

5. Zekue Beçmirze 
6. Atpan Beslen 

7. Anzor Şore 

8. Anzor Yediç ii 

9. Bore Kasbolet'e ait köylerdir. 

ŞHALIKO Irmağı kıyısında Davuteko 

Batceriy ve Koşroko Misost'a ait birer köy, 

Aruvan suyu kıyısında ise Şıpş Muse ve Şe- 

netloko Vumar'a ait iki köy bulunmaktadır. 

ŞEREÇ Irmağı kıyısındaki köyler: 

1. Janhut Kuşuku 

2. Havud Saralp 

3. Hatuhu Yelbahsit 
4. Thağaşe Bitu 

5. Tolğan Bore 

6. Kılışbiy Çervan 
7. Trame Kalmık 

8. Misost Alimirze 

9. Şipş Şuguane 

10. Aslençır Aslen 

11. Guçej Aslanbeç   

12. Kılışıko Kambot 

13. Ağzeğ Batık 

14. Host Şumaho 

15. Mekare Beçir 

16. Dehujoko Dohute 

17. Betoko Aslanbeç 

“18. Tav Muse 
19. Mehaho Ketıko 

20. Şenibey Şumaho 
21. Zehoho Tolğen | 

22. Kesin Hatehuşoko 

23. Jembeç Met o 
24. Mekan Temirko | 

25. Ketiko Kambot'a ait köylerdir. İ 

ARGUDAN Irmağı kıyısındaki köyler: 

1. Vurım Solmen 

2. Hamirze Mirzebeç 

3. Ako Muhamed 

4. Atpan Jambot 

5. Dohuşoko Muhamet 

6. Dohuşoko Alıcıko 

7. Kojoko Kaziy 

8. Anzor Beçmirze 

9. Thaşegov Duvay 

10. Der Hatce'ye ait köylerdir. 

Ml suyu kenarında Anzor Hatu ve 

Koğulko Almirze'nin, Lesken suyu kenarında 

ise Anzor Pşımaho'nun köyü bulunmak- 

tadır. 

TERÇ Irmağı vadisindeki köyler: 

1. Bekoviç Çerkask 

2. Anzor Mıhametmirze 
3. Kundet Beslen 

4. İndar Habiyuh 
5. Astemir Gudeberd 
6. Şerceseko Şerehmet 

7. Tenaş Pşımaho 

8. Hapse Temiriko 
9. Azepş Âsleniko 

10. İndar Kasbot 
11. Abey Mamsır 

12. Bolet Mıhamet 

13. Alho Temiriko 

14. Yinaroko Şu 

15. Mertaze Cırandıko 

16. Kunıj Aslemirze 

17. Kahoj Hatehuşoko 

18. Boteş Aktole 

19. Yelihu Hamirze 

20. Yelihu Aslanbeç 

21. Tuzar Berd'e ait köylerdir. 

1822-28 yıllarında Rus çarının Kuzey 
Kafkasya politikasına karşı çıkan O birçok 
Adiğe köyü Psıj (Kuban) bölgesine yerleşti. 
1837 yılında yapılan yazımlardan Adiğe köy- 
lerinin azaldığını görmekteyiz. Bu yazımlara 
göre Büyük Kabardaydeki köy sayısı 76, Kü- 
çük Kabardeyde 17 olup toplam köy Sayısı 
93 dür. Bu köylerde ise 35 bin kişi yaşamakta- 
dır. Tarihte Adiğe nüfusunun ilk defa bu 
kadar azaldığı (görülmektedir. Bu azalışın 
sebebi 1804-1810 yılları arasında Kabardey 
de görülen Kolera (Yemine) hastalığı, Kuban 
bölgesine yapılan göç, Kafkas savaşlarında 
verilen zayiat ve Türkiyeye yapılan göçierdir. 

Sonraki yıllarda Adiğe nüfusunda bir 
çoğalma görüyoruz. Şöyle ki, 1837 yılında 
Büyük Kabardeyde 76 olan köy sayısı 1847 
yılında 86 ya, Küçük Kabardeyde 17 olan köy 
sayısı 36 ya yükselmiştir. Küçük Kabardeyde 
iki katına varan bu artışın nedeni Kızlarda 
oturan Bekoviç Çerkask'ın köylerinden 70 

hanenin, Büyük Kabardeyde oturan Anzor 

Boroko'nun köyünün tamamının ve Çeçenis- 

tandan 518 hane ile Osetyadan 160 hanenin 
Küçük Kabardeye yerleşmeleridir. | 

1865—1867 yıllarında devletce verilen 

bir kararla Kabardey'deki küçük köyler birleşti 
rilerek Büyük Kabardeyde 33, Küçük Kabar- 
deyde 9 köy kurulmuştur. Yeni düzenlemeye 
göre köyler şu şekilde birleştirilmiştir: 

KÖYÜN ADI 

' Karmehable 
2. Aşebey 

3. Hasenbiy 
4. Lasıfhable 

5. İnalhable 

6. Konhable 

7. Hatehuşoko'nun köyü 
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8. Hatehuşoko Beçmirze'nin köyü 

9. Navrız Beçmirze'nin köyü 

10 Tambiy Zerikuş'un köyü 

11. Kuşmezikoy 

12. Kaseyhable 

13. Tijey 

14. Tambiy Batırbeç'in köyü 

15. Tohtemi şey 
16. Birinci Kundetey 

17. İkinci Kundetey 
18. Şhalıko 

19. Koşrokoy 

20. Volne Aul (Beretem) 
21. Kılışbiyhable 

22. Dığujıkoy 

23. Kojoköy 

24. Dohuşukoy 

25. Jenhotey 

26. Donuşuko Jambot'un köyü 

27. Şenibey 

28. Tlostenaliylerin köyü 
29. Anzor Kesın'ın köyü 
30. Hatuyey 

31. Anzor Hatu'nun köyü 

32. Koğulkoy 

33. Kojoko Pşımaho 

BİRLEŞTİRİLEN KÖYLER 
1. Dumeney—Hağundekoy-Üereştey 
2. Hajıhable—Trame 

3. Agubeçir 

4. 5 Abaza ailesi 

5. İnal kardeşlerin köyleri ve Sidak Ciran- 
duk'un köyü 

6. Abzuvanhable 

7. Şocen Cırandık'ın köyü 

8. Zek'uelerin köyü 

9. Navrız Hamirze, Tambiy Mirzebeç'in köy- 

leri ve Jambeçey köyü 

10. Tambiy Berd, Sakmanların köyü 

11. Bjehokoların köyü 

12. Cetajey, Kunaşhe, Der, Yeltar, Sidak Ka- 
raşay'ın köyleri 

- 13. Atpanların ve Derlerin köyleri 

14. Bramitlerin köyü 

15. Tohtemiş Jambot'un köyü ve Kazanların 
köyü 
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16. Kundet Korğoko, Kundet Batırşe, Sasıkla- . 

rın köyleri i 

17. Kundet Kambot, Altudokolar, Pırkışların 

köyleri 

18. Şerdanhable, Kunıjey, Davtokoy, Kundet 

Lako'nun köyü 

19. Şıpş Aktole ve Hemirze'nin köyleri 

20. Kılşıkoy, Ağzağlar ve Havudların köyleri İ 

21. Atlesçirlerin köyleri ve Guçejey 
22. Zehohuların köyü 

23. Dohuşuko Beçmirze ve Jeneko Muse'nun 

köyü 

24. Tavların köyü 

25. Kaziylerin ve Hostlerin köyü 

26. Mehareler, Mekanlar, Alpşavların köyleri 

ve Kojoko Şugane'nin köyleri 

27. Pounejlerin köyü ile Kazanşların köyünün . 

yarısı 

28. Yelbızdıkoy, Hemirzey, Yerçeney 

29. Anzor Aslemirze ve Tembot'un köyleri 
Küçük Kabardeydeki köyler de birleşti- 

rilerek 9 köy meydana getirilmişse de birleş- 

tirilen köylerin isimleri hakkında bir bilgi | 
bulunamamıştır. Yeni teşkil edilen 9 köy 

şunlardır. 
1. Boteşey 

2. Mertezey 

3. Borıkoy 

4. Hapsey 

5. Astemirey o 

6. İslemey . 
7. Yinerikoy 

“8. Abey | 

-. 9. Boletey e 
© 1865-67 yıllarında köyler bu şekilde 

birleştirilmiş iseler de sürekli ölarak aynı şe- 

kilde kalmamış bir köyden diğerine göçeden- 

ler olmuştur. Sözünü ettiğimiz bu köylerin 

herbirinin kendine mahsus ilginç tarihleri var- 
dır. Bu köyler Kabardeyde Sovyet yönetimi - 

kuruluncaya kadar isimlerini değiştirmeden 

muhafaza etmişlerdir. 8 : Temmuz .1920 . 
de Nalçık devrim Komitesinin aldığı bir ka- 

rarla adını Feodallerin isim ve soy isimlerinden 

alan köylerin - isimleri değiştirilmiştir. Buna 

göre ismi değiştirilen köyler şunlardır: 

  
  

KÖYÜN ESKİ ADI: 
Kuşmezikoy 

Tambiy Zerakuş'un köyü 

. Tambiy Berd'in köyü 

Abıkuhable 

© Babıkoy 

Yinalhable 

Kaseyhable * 

Karmehable 

Laşıfhable 

Yukarı Kojokoy 

Aşağı Kojokoy 

Kılışbiyhable 

Dohuşukoy 

Koşrokoy 

Misostey 

Tohutemişey 

Yukarı Kundetey 

Aşağı Kundetey 

Hatuyay 

Anzorey (Aslamurzı Anzarova) 
Anzorey (Kaysına Anzorova) 
Koğulkoy 

Jenhothable 

-Şıpşhable 
Beremte 

Kundetova 

Mertezey 

Abey 

Boletey 

Hapsey 

Astemirey 

Borıkoy 

Boteşey 

İslemey 

Kanşıvoy 
ŞİMDİKİ ADİ: 
Stare Krepost 

Kızburun 11İ 

Altud 

Dzeliko 
Sermak 

Karağeş 

Bahsenenke 

Kamennomosti 

psıhurey 

Jemthale 

Aşağı Serec 

Nartan 

Stare Serec 

Kanja 

Aruvan 

Laşinkaş 

Birinci Secem. 

İkinci Secem 
- Stare Vuruhu 

İkinci Lesken 

Stare Lesken 

Vurıhu 

Psıgonsu 

Kahun 

Volne Aul 

Şhalıko 

Deyske 

Vorojayne 

Terekske 

Hemidey 

Yukarı Akbaş 

Arik 

Planovska 

Yukarı Kurp 

Aşağı Kurp 
Tarımın ülkede gelişmesi ve tarımsal 

alanların genişlemesi sonucu köylere uzakta 

kalan tarım alanlarının işlenmesindeki zorluk- 

lar nedeniyle bazı büyük köylerin bir kısmının 

ayrılarak yeni köyler kurulması zorunlu oi- 

muş ve bu nedenle yeni köyler kurulmuştur. 

Bu köyler şunlardır: 
KÖYÜN ADI YENİ KURULAN KÖY 
Malke Kamılıko—Bateh 
Kızburun İ Psınedahe 
Leskenlli Yeroko 
Vurıhu Vozrec ve Psıkod'ın yarısı 
Şhalıko Cermenşik 
Psıgonsu Zeriğij 
Şecem || Çerne Reçke 
Kuba Kuba-Tebe 
Kamennomost. Dzelıkodes 
Stare Lesken Psıkod 
Kareğeş Psıkod 

, Karağeş Psınşoko 

Yukarı Şerec Psınabe 

Stare Şerec Mer zehu 
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MİTOLOJİ       

NART BADİNOKUE 

Nart Badinokue o (Abzekh, Şapsığ, Bjeduğ, Hatikuey, deyişi ile Şebatnıko) Kuzey Kaf- 

kasya Mitolojisi kahramanlarının en ilginçlerinden biridir. Daha önce sözü edilen Sosrıkua, 

Tlepş ve benzeri kahramanlar, iyi savaşçı olmak, toplumu yönetmek gibi özellikleri ile destan- 

larda izler birakmışlardır. Badinokue ise bu özelliklerinin yanı sıra müzik, şiir, gibi sanat alan- 

larına yönelik davranışları ile Nart toplumunu estetik açıdan etkileyen bir destan kahramanıdır. 

Kabardey— Besleney— Abazin şivelerinde "'Badinokua"' olarak geçen bu kahramanın is- 

mine Karadeniz'in doğusundaki mezar taşlarında rastlanıldığı açıklanmaktadır. Gürcü bilim 

adamı Y.A.Çavaşvili'nin ''Gürcü Tarihinin Problemleri" adlı yapıtında bu sav açıkca işlen- 

miştir. (1) 
Prof. G.V. Ragova'ya göre, bu denli karışık Adige isimlerinin yazıldığı ve kullanılmaya 

başladığı tarih bilinmeyecek kadar eskidir. (2) 

Şebainıko ismi, el açıklığı anlamına da gelmektedir. Bolluğu içerir ve çok heceli bir 

sözcüktür. Bu isim hece hece ayrıldığında "'Şe-ben-riterer'' oku çok veren anlamı çıkmaktadır. 

Oku ve yayı çok kullanan Nart kahramanları için çok doğal bir isim olduğu görülmektedir. 

"“Ko—oğul'', "yıko—oğlu"' anlamına geldiği kimi okuyucularca bilinen basit bir dilbilgi- 

sidir. ''Şebetiniko"' ismi ise "'çok silah verenin oğlu" anlamına gelmektedir. Aynı kurallara uyan 

Adige isimleri pek çoktur; "'Khışoko, Aleçiko, Ghıbjıko"' gibi bu isimlerdeki "'ş'' harfi 

Şapsığ söyleşisinde ince, diğer Adige boylarının söyleşisinde kalın olarak kullanılır. Şi (ka- 

lin), Şi Çince), aşe, "Şebetniko"' sözcüklerinin etimolojik araştırmasını yaparken dikkatleri 
"be" sözcüğü çekmektedir. Bu sözcük eski Adige dilinde bulunmakla birlikte, bugünkü Kabar- 

dey söylenişinde fazla kullanılmamaktadır. O halde Adige'ler Karadeniz, Kerç, Azak ve Psıj 

kıyılarında topluca yaşarlarken ve aynı lehçe ile konuşurlarken "be" takısıda dilde yaşamakta 

idi. Öyle ise "'Şebatnıko!'' ismi de o çağlarda kullanılmaya başlanılmıştır. o Şebatnıko ismi 

Abhazlarda da pek değişmeden kullanıldığı (Nart Şbatnukua — Naşbatıkua) ortaya çıkmakta- 
dır. Adige Phonem'lerinin (Na-ş-ba-tı-kuo) hepsi Abhaz dilinde yaşamaktadır. Hatta Adige 

telafuz kurallarına uygun biçimde Abhazcada da kullanılmaktadır. 

Bu gün Adıgey'de, Karadeniz kıyısı Şapsığ'larında, "Şebatın'', ''Şebatnıkua"' denildiği 

halde Çerkesyada, Kabardeyde bu isim "'Şebadınekua"' "“Badınekua"' şeklinde kullanılmakta- 

dır. Bu isimdeki "'T'' Phonem'i iç Adıge (Kabardey-Besleney) dilinde kullanılırken kelime için- 
de "D" olmaktadır. Bu konuda birkaç örnek vermekte yarar vardır; "Tighuse-Dighuse, Tha- 

mate-Thamade'"' şekline dönüşmektedir. Kabardey söylenişindeki ''Badınokua"'ismi komşu Oset 

“ ve Abazin söylenişlerine Kabardey telâffuzuyla geçmiştir. Ve bu dillerde de "'Badınokua"' şek- 

linde kullanılmaktadır. (3) 
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Bütün bu açıklamalardan sonra, ulaşılan sonuç şudur; 
"'Şebat", "'Şebainıkua"', "'Badınokua'' sözcüklerinin ifade ettiği aynı addır. İsa'dan önceki 

yüzyılda yazılmış Grek destanlarında bu isimlere rastlanmaktadır. Ayrıca Linguistik karakter- 
lerde yukarıda sözü edilen özellikler de vardır. O halde bu ünlü Nart isminin Adige - Abhaz 

grubu Kuzey Kafkasyalılara ait olduğu gerçeği aydınlığa kavuşmaktadır. 

Kahramanımızın isminin bunun dışındaki özellikleri Hadağatle Asker'in ünlü "Nartlar" 
derlemesinde yeterince belirtilmiştir. Bu yazıda biz, Kafkasya dışında, özellikle Türkiye'nin be- 

lirli bir bölgesinde yaşıyan Kuzey Kafkasyalılar arasında, bu kahramanın nasıl tanındığını ve 

Grek mitolojisindeki aynı tip motiflerle karşılaştırmasını yaparak kısa da olsa Hadağatle As- 

ker'in bu konuya ilişkin derlemesinde haklı olarak açık bıraktığı bir cepheyi tamamlamak ama- 

cındayız. 

Badınekua mitolojimizde Khâmılepşine (4) çalan, kırlarda, ormanlarda, sürülerini otlatan, 

doğaya aşık bir kahraman olarak tanımlanır. Kafkasya'da yapılan derlemelere girmeyen bir öy- 

küsü aynı zamanda folk danslarımızdan "'Kafe-Zefako"' nin doğuşunu da anlatması bakimindan 

ilginçtir; 

Nart Badınokue yukarı Kuban yamaçlarında sürüsünü otlatmaktadır. Çevredeki toprak ve 

yaylalar varlıklı bir prensin yönetimindedir. Prens'in krzı genç Guaşe uzun süredir melanko- 

lik bir hastalıktan kurtulamamaktadır. Yemeden, içmeden kesilmiş gülmez, konuşmaz olmuş- 

tur. Kızını bu hastalıktan kurtaramayan Prens, uçan kuştan medet umar hale gelmiştir. Her ya- 

na haber salarak kızını bu beladan kurtaracak ki şiyle evlendireceğini, o kişiye mal ve mülkünün 

yarısını vereceğini duyurur. Ülkenin dört bir yanından gelenler her konuda her türlü ustalık- 

larını gösterirler. Şarkı söylerler, masal anlatırlar, Prensesi güldürmek için her yola başvururlar, 

ancak güzel Guaşe'yi karanlık dünyasından kurtaramazlar. 

Bir gün, Nart Badinokue sürüsünü suya saldıktan sonra bir ağacın altına çekilerek Khamı- 

lapşıne'sini dudağına götürür, bütün ustalıklarını göstererek çalmağa başlar. Sesten sese, melo- 

diden melodiye geçerek hızlanır. Sihirli borusundan o güne dek duyulmamış güzel sesler dökül- 

meğe başlar. 

Badinokue'nin çaldığı hava o denli güzeldir ki hava almak için bahçeye çıkartılan hasta 

Prensesin kulağına kadar gider. Guaşe yıllar süren bir uykudan uyanır gibi gözlerini açar, gülüm- 

ser, yerinden kalkar, müziğin çoşkusuna kendisini bırakarak o güne dek görülmemiş öncelik- 

te bir dansa başlar. Görenler bu mutlu olayı Prens'e muştulamak için koşarlar." (5) 

Nart Badinokue güzel Guaşe ile evlenir mi bilmiyoruz, ancak "'Kafe"'nin bu gün bile Çer- 

kesler arasında en çok sevilen ve beğenilen danslardan biri olduğunu biliyoruz. Sözü Kafe'ye 

getirmiş iken bu konuda da kısa bir açıklama yapmakta yarar buluyoruz. Adıge dilinde müzik 

eşliğinde oyun, dans genel anlamında kullanılır Kafe sözcüğü. Özellikle Kabardey Besleney 

guruplarında her türlü dans karşılığında kullanıldığı gibi bir erkek ve bir kız dansçının düo 

-, Şeklinde oynadığı, karşılıklı uzun gidiş ve dönüş hareketleri ile oynanan ağır ve soylu bir dansın 

adı olarak ta kullanılır. Gerçekte bu dansın adı Kafe olmayıp "Guaşemakhe veya Guaşemafe"' 

(Prensesin uğuru veya Prensesin günü anlamına) dır. Nitekim Yukarı Kuban (Karaçay-Çerkes 

Özerk Bölgesi) dan gelip Uzunyayla'ya yerleşmiş olan Abazin Köylerinde bu gün bile bu dansa 

Guaşemah ue denmektedir. 
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Bir Guaşeyi onulmaz hastalıklardan kurtaran bir melodinin, bir dansın bu tür adlandırı!- 

ması anlamlı olduğu kadar Nart Badinokue'nin özelliklerini yansıtan destanların halkımızın 

belleğinde ve zevkinde şimdilere dek yaşayan bir kanıtıdır. 

Nart Badinokue'yi müzikle ilişkisi bakımından Grek Mitolojisindeki Tanrı Pan Latin mi- 

tolojisindeki "'Faunus'' adlı kahramanlara benzetebiliriz. Grek Mitolojisinde Tanrı Pan, küçük 

baş hayvanların ve çobanların koruyucusudur. (6) Keçi ayaklı ve insan başlı olarak düşünülürdü. 

Bu anlatıma uyan başka bir destan kahramanı daha vardır. Çerkes Mitolojisinde, keçi ayaklı 

olan ve düğün, bayram gibi özel günlerde ortaya çıkan Ceğafa adlı bu kahraman özellikle Abazin 
Halk destanlarında sık sık konu olur. Tanrı Pan kavalını çok sever, insanların ve hayvanların uy- 

kuya daldığı sıcak yaz günlerinde öğle vakti birden bire beklenmedik gürültüler koparır, çevreye 

korku Saçarmış. Maraton savaşlarında Persleri bu şekilde bozguna uğrattığı için Atina'lılar 

Tanrı Pan için Akrapol eteklerinde bir tapınak yaptılar. Pan'ın bu özellikleri çağdaş edebiyat ve 

sanatta bile etkisini göstermiştir. Örneğin Türk yazarlarından Gündör Dilmen'in ''Midasın Kulak- 

ları" adlı tiyatro yapıtında işlenen konu Tanrı Pan ile Tanrı Apollon arasında lir ve kaval ile 

yapılan bir müzik yarışı sonunda hakem seçilen Frigya Kralı Midas'ın başına gelenler anlatılır. 

Fransız bestecilerinden Claude Debussy "La Mer" adlı yapıtında Tanrı Pan'ın gürültüsünü ve 

kavalını simgeleyen solo flüt partisini "Prelude de L'apre midi D'un Pan" (Bir Pan'ın öğleden 

sonrası) bir bölümde işlemiştir. 
Bizim Miythe'imizde Nart Badinokue omuzları Kafkas dağları genişliğinde olarak tanıtılır. | 

Bu özellikleri ile günümüze dek şarkı ve destanlarda yaşayagelmiştir. 

Yismeyi ÖZDEMİR 

  

1. Y.A. Cavaxhaşvili “Vestnik Drevney Yistoriy, NO: 4 1939 N.44 

G.V.Ragova; K. Vaprosu, o strukture İmennih ocnov yi Kategorih Grammatiçeskin 

klasov B Adıgıysky (Çerkessky) yazıkah"' Tibilisi 1956, No. 28 
Hadağaile Asker, 'Hartkher, Adıge Epos'' Tume 1 S. 58-59 Maykap, 1968 
Kamıştan yapılmış bir Kafkas flütü. . 

6. Bu tekst, Pınarbaşı ilçesinin Kazancık köyünde K' unip'at Kadir tarafından anlatılmıştır. - 
Y.özdemir çocukluğunda duyduğu şekli ile kaleme almıştır. 

6. AzraERHAT, Mitoloji Sözlüğü. ö 
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rar verir. Pşı büyük bir öfkeye kapılır. "— 

- NART BADİNOKUE VE GÖKKUŞAĞI (| 
(Abazincenin A şkarıwua şivesi ile anlatılmıştır) 

Bir gün Nart Badinokue hayvanlarını otlatırken bir Çerkes Prensi (pşı) nin tarlalarına za- 

Nasıl korkmaz bir çoban parçası, bana zarar verebi- 

lir. . 2" olay büyür. Nart kurultayı toplanır, Badinokue den olayı anlatmasını isterler. Nart Badi- 

nokue şöyle konuşur; 

— Yağmur sonrası idi, önümde rengarenk bir gökkuşağı belirdi, ona daldım, bakıp du- 

rurken, bir ses duydum, bana sesleniyordu. Sesin yerine vardım. Adiyukh yere çakılmış duru- 

yordu. Bir yandan da debeleniyordu. Ne oldu, derdin ne? diye sordum, şu cevabı verdi, "Yüzü- 
gümün kaşını temizleyip yağmur sonrası yüzüğümün kaşı ile ışıklar saçarak eğleniyordum. Kar- 

$ı yamaçta yaşıyan aç gözlü pşının kızı yüzüğümle yaptığım gökkuşağının bir ucunu yakalaya- 

rak kendi kazanlarına kulp olarak taktı. Onun için toprağa çakılmış gibi ayrılamıyorum. Yüzü- . 

gümü de kurtaramıyorum. dedi. Bunun üzerine gökkuşağına kemendimi takıp çektim, yeri gö- 

gü sarsan devkazanın gürültüsünden ürken hayvanlarım Prens'in arazisine girdi, suçlu olan Prens - 

ve kızıdır, zira bu gökkuşağını çalmak için kızını öğütleyen Prens'tir"' der. 

Yaşlı Pşı bunu kabullenmez, : "'— Yalan söylüyor, koca kazanı nasıl ışık bir kulpla kal- 

dırabilirmiş, inanmayın'' diye bağırır. . 

Topluca olay yerine giderler, Adıyukh'un yüzüğünden yansıyan ışıkların Prens'in ordusunu 

doyurmak için kullandığı kazana çivilenmiş ve kulp yapılmış olduğunu görürler Badinokue'ye; 

"Haydi kaldır"' derler, Badinokue kemendinin bir ucuna bir çapa takıp dağların sivri kayalık- 

larına fırlatıp tutturur, diğer ucunu gökkuşağına bağlayacak şekilde ortalayıp düğümler. Ke- 

mendi çekip kazanı yerinden oynatır. Havaya kaldırır. Kazanın elden gittiğini gören cimri 

Pşı bağırarak kazanın altına gelir. Kazanın ağırlığına dayanamayan kement kopunca Pşı kaza- 

nın altında kalıp ölür. Destanlarda Prenslerin son buluşunu böyle anlatırlar. 

Anlatan, K'unip'at'Kadir. Uzunyaylanın Kazancık - 

(Başılbey) köyünde Yismeyi Özdemir tarafından 
derlenmiştir. 

  Paştı GERMAN 
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    ÇEVİRİ 
  

KAFKASYADA 

YER MEKAN DÜZENLEMESİ 

GÖRGÜ KURALLARI 
  

  
B.Kh. BGAZHNOKOV 

    

Yer (mekan) yapılanması veya düzenle- 
mesini yöneten kurallar (proksemik (*) 
davranış kuralları), genel olarak görgü kuralları 

arasında özel bir yer tutar. Bir yanda, tutum 

ve davranışlara ilişkin her türlü görenekler, 

öte yanda, insanlar arasındaki toplumsal etki- 
İleşim sırasında yerin/mekânın ayrımı ve dağı- 

lımına ilişkin önceden saptanmış görgü ku- 

ralları ile ilgili bir o kadar düşünce mevcuttur. 

Bu tip gerçeklerin ve ilişkilerin doğası 

ve işlevi sorunu çeşitli bilimsel disiplinlerin 

(Sosyoloji, antropoloji ve dilbilim) temsilcile- 
rinin ilgisine gereksinim duyar. Biz antropo- 

loglar için özel önemi olan konu yerin yapı- 

lanma biçimlerinin her zaman özgül bir çağın, 

özgül bir toplumsal ve etnik çevrenin izini 

taşımasıdır: bunlar bir halkın (etnosun) 
“*) kültürünün öğeleridir. Yerin düzenlenme- 

sinin algılanması sorununa ilişkin bu tamamen 

antropolojik olan yaklaşım Amerikan antro- 

(#) Proksemik (proxemics): insanların birbirleriyle ilişkilerinde (konuşurken, selamlaşırken, 

pologu E.T.Hall'da görülmez. Fakat, yerin 

kullanma, temelluk etme ve algılamaya ilişkin 

insan faaliyetlerini inceleyen görece bağımsız 

“bir bilimsel disiplinin, proksemikin (proxe- 

mics) temellerini Hali'in oluşturduğu unutul- 

mamalıdır. Amerikan antropolojisinin özelliği 

olan belirli bir düzeydeki ampirizmine karşın 

Halil'in çalışması *İ) bu doğrultuda önemli 

teorik ve pratik kullanımı olan çalışmalara bir 
ivme kazandırdı. Özellikle proksemik davranış 
sorunu (nun incelenmesi) tam zamanındadır: 

Sovyetler Birliği'nde “?) olduğu gibi diğer 
ülkelerde de, özellikle Amerikan ve İngiliz 
psikolojisi ve dilbiliminde proksemik davranışı 

inceleme zorunluluğu kabul edilmektedir. (8) 

Bu makalede iletişim gereksinimiyle uy- 
gulanan proksemik davranışlar (bir başka ifa- 
deyle simgesel olarak -semioticaliy- önemli 
proksemik davranışlar) incelenmektedir. Bu 

otururken, yemek yerken, ub.) doğal olarak korudukları yersel/mekânsal düzenlemenin anlam, 

düzey ve etkilerinin ve bunların çevresel ve kültürel etkenlerle olan ilişkisinin incelenmesi. —ç.n. 

(**) "Etnos'' kavramı "'halk"' kavramının belirsizliğinden kaçınmak için Y. V. Bromley'in öner- 

diği bir kavram. (bkz. Y.V. Bromley, ''The Term 'Ethnos' and Its Definition" Racesand Peop- 

les: Contemporary Ethnic and Racial Problems, 2. baskı, 1977, ss. 17—40.) Bu kavram "Ulus", 
'"'milliyet'? ''aşiret/kabile'! "etnik grup"' gibi belirli bir düzeyde dil, kültür ve yaşam biçimi bir- 
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“liği olan, ortak bir etnik-kimlik taşıyan, yani etnik olarak diğer insan toplumlarından ayrı 

bir bütünsellik gösteren tüm etnik topluluk biçimlerini tanımlamaktadır. Bu nedenle "'etnos kül- 
türü'', bağlama ilişkin olarak, "'ulus kültürü'' "milliyet kültürü'', bu. kültürleri ifade edibilir. -ç.n. 

; 

5 
? 

  

“şıtlığı vardır. "Sağ", "üst", 
, yakın", "ön", 

olgunun genel hatlarını, bir halkın kültüründe- 

ki konumunu göstermek için bizim en çok 

bildiğimiz materyaller, Adige halklarının 

(Adigeyliler, Çerkesler ve Kabardeylerin) 
0) görgüsü örnek olarak kullanılmıştır. 

Adige halkları arasında bireyler-arası iliş- 

kilerdeki alan veya yerin yapılanmasının genel 

doğası klan ilişkilerinin kalıntıları olduğu ka- 

dar feodal toplumun ideolojisi ve toplumsal 
koşulları tarafından belirlenmişti. Bu, prokse- 

mik davranış tarafından dolaysız olarak yön- 

lendirilen toplumsal etkileşimin -düzenleyici 

ilkelerinin kökenidir; örneğin (yaş ve toplum- 
sal konum açısından) büyüklere saygı, konuk- 

severlik, kadınlara saygı, alçakgönüllülük, ne- 

zaket, ölçülü davranış. ““? Alan (veya yerin) 
simgesel olarak önemli parametrelerinin içeri- 

ginin, genel olarak diğer pek çok halkınki ile 

aynı olduğunu belirtmeliyiz. İlk olarak, 

““'saygın-daha az Saygın" (parametreleri) kar- 
“iy tçe yı ye 

merkez", "daha 

“ön cephe", "ileri", "ilk" 

kavramları genellikle saygınlık konumu: ile 

eşleşirken, '"'sol'', "'alt'', "kenar", "uzak", 

"'arka'', "arka cephe", "'geri"', "'son'' kavram- 

ları da daha az saygın olan ile eşleşmektedir. 

Fakat ileride göreceğimiz gibi bu değişkenle- 

rin (parametrelerin) saygınlık ve az saygınlık 

anlamı ve somut toplumsal önemi çok özgün- 

dür. Ni 
ipshche - Ishehkhere (yukarı-aşağı) 

Karşıtlığı 
  

Bu Adige halklarının en eski etnografik 

kavramlarından biridir. Kabardeylerde ve Çer- 

keslerde ipshche saygın olan yöndür, yani dağ- 

ların olduğu, bölgeyi güneyden kuzeye aşan 

nehirlerin ;Terek, Baksan, Kuban, Malyi Ze- 

lenchuk, Laba, vd.) yükseldiği yön. Kuzeyin 
(Güneyin?) karşıtı olan yön daha az saygın 

olarak görülür ve ishchkhere olarak tanımlanır. 

Kabardey ve Çerkes köyleri ve genel olarak 

bütün örgütlü (yerleşik, düzenli) yerler bu il- 
keye göre iki bölüme veya iki yöne ayrılmıştır. 

. Bütün koşullarda ipshche en saygın yöndür. 

Yaşlıların anlattıklarına göre, beyler 0) 

hiçbir zaman hiçbir kimseye nehrin kendi- 

lerinden daha yukarısındaki kesimlerine yer- 

leşmesine izin vermemiştir. Gerçekten de fe- 

odal soylular köyün, geleneksel olarak k'uezh' 

apshche şeklinde tanımlanan (anlamı, "köyün | 
yukarı Saygın kesimi") kesimine yerleşirlerdi. 
Soylular, köyün orta, özellikle alt kesimle- 

rinde kesinlikle oturmazlardı. Ipshche yönün- 

den gelen bir şahıs, bütün diğer koşullar eşit 

olmak koşuluyla, ishchkh'ere yönünde yürü- 

yen şahıstan daha önemli kabul edilir ve 

daima ilk önce o selamlanırdı. Adigeler se- 

lamlaşırken şöyle söyler: "'selamır ipshchekle 

dekh'ein khueishch'', "'selamımız yukarıya, 

ipshche yönüne ulaşsın''; yani dağlara doğ- 

ru, daha saygın olana doğru. Bu düşüncelerle 

tamamen uyum içinde olarak, ipshche yönün- 

den gelen konuklar (yine diğer bütün koşullar 
eşit olmak şartıyla) başka bir yönden gelen 

konuktan daha saygın görünürdü. İpshche 
kelimesi genellikle "sağa doğru" terimiyle eş 

anlamlı olan ilk anlamından oldukça bağımsız 

olarak, avlu, oda, âraba gibi yerlerde daha 

saygın olarak görülen yeri tanımlayacak şe- 

kilde kullanılmıştır. 

Şimdi de ipshche yönünün (bu örnek- 
te güneyin) niçin tercih edildiği üzerine bir-iki 
şey söyleyelim. İlk olarak şunu belirtelim ki, 
Kabardeyler ve Çerkeslerin yerleşim bölgele- 

rinde (Büyük Kafkas Dağları'nın merkezi 
kesimlerinin kuzey yamaçlarında) güney (dağ- 
ların olduğu yön) kuzeyden daha yüksekte- 
dir ve, bilindiği gibi, "daha yukarı" olan ''da- 

ha saygın'', "'daha önemli" kavramları ile eş- 

(*) Bu üç terim, sırasıyla, Adige öB, Karacay-Çerkes Öb ve Kabardey-Balkar OSSC'nde yaşayan 
adige kökenli topluluklar için kullanımakladır. —ç.n. 

(*) 'Bey"' pshı (prince), "soylu''vork (noble) terimlerinin karşılığı olarak çevrilmiştir. —ç.n. 
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'leşmektedir. Ayrıca, ek olarak (belki de en 
önemli neden budur) güney, tepeleri karla 
kaplı dağların, yaşam kaynağı olan nehirlerin 

oluştuğu yerdir. Bu, güneyin en önemli yön 

- olduğuna ilişkin düşünceyi yaratmak için 

yeterliydi. Kısacası, toplumun ilk oluşum 

dönemlerinde dağlara ve özellikle nehirlere 

gösterilen saygı, Kabardeylerde ipshche ile 

tanımlanan, bu yöne doğru özgül bir saygı 

tutumu yarattı. Bu kelime, Adige halklarında 

kutsallık, üstünlük ve kuwet kavramlarını ifa- 

de eden pshch öğesi ile de ilişkilidir. 

Bazen bu yöne saygının kökeninde, gü- 

neyin Mekke'nin yönü olmasının yattığı 

şeklinde dini (İslâmi) bir yorum da yapılmak- 
tadır. Fakat bunun ikinci derecede önemli 

olduğu açıktır. Herşeyden önce bunun kanıtı 

(batı) Adigeleri arasında saygın yöne ilişkin 
düşüncelerin özgünlüğüdür. (Batı) Adigelerinde 
de saygın yön ipschche ile ifade edilmektedir 

fakat bu yön, Kabardeylerdeki gibi güney de- 

gil, doğu yönüdür. (Batı) Adigey bölgesindeki 
Laba, Kuban gibi tüm büyük nehirler (Kabar- 
deylerdeki gibi güney değil, doğu yönüdür. 

(Batı) Adigey bölgesindeki Laba, Kuban gibi 

tüm büyük nehirler (#Kabardey'deki gibi gü- 
neyden kuzeye değil de) doğudan batıya doğ- 

ru akmakta ve batıda denize dökülmektedir. 
Doğu, nehirlerin doğduğu yeri (ve Şabsug'lar 
için, ek olarak, nehirlerin yükseldiği yeri), 

daha saygın ve önemli yeri ifade ederken, 

batı, iklakhe, ykhe (kelime anlamı, “en alt", 
iv vŞ 2,11 "son", "aşağı"') daha az saygın olanı ifade et- 

mektedir. İ 

Böylece ipshche yönünün gerçekten 

nereye doğru olduğu konusunda farklılık var- 

sa da (Kabardeylerde güney, (batı) Adigeyli- 
lerde doğu), bu yönün ahlaki ve törel değeri 
aynıdır; tüm yer/mekân © yapılanmasının da- 

yandığı bu ilke, nezaket ve incelik içeren kar- 

şılıklı ilişkilerdeki pek çok kuralı (da) belir- 
lemektedir. 

"Merkez—Çevre", "Ön—Arka'"' karşıtlık- 

ları 
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Antropologların iyi bildiği gibi, (Adige- 
lerde) oyun (dans) oynanırken kızlar evin 
önünde bir yarım-daire oluştururlardı. Bu, | 
çiftlik merkezine ve eve yakın olan bölgeye 

daha saygın bir konum kazandırılmasıyla 

ilişkilidir. Eğlenceye katılan daha az saygın 

gruplar evden (görece) daha uzak, bir yerde 
dururlardı. T (embot) Çeraşe'in anlattığına 

göre, "kızlar tarafından oluşturulan yarım-dai- 

re, ortada dans için boş bir alan bırakacak 

. şekilde, yol tarafına dizilmiş erkekler tarafın- 

dan kapatılırdı. Daha arkada, karanlık bir or- 

man gibi, atlıların sırası yükselirdi. Bunların 
ardında da gençler ve çocukların gürültülü 

kalabalığı gelirdi'“”) o Müzisyenler (keman, 
flüt, rattle players) dairenin içinde erkeklere 
yakın yer alırlardı. Khan Girei'in ifadesine gö- 

re "(resmi) görevlilerin çocuklarının da bura- 
ya at Sırtında getirilmesi az rastlanan olaylar- 

dan değildi." (6) Son olarak, kızların sırasının 

ortası, ve bunun karşısında, erkeklerin sırası- 

nın önü en saygın kişilere (yaş ve konum açı: 

sından büyüklere) ve, herşeyden önce, beyle- 

rin ve soyluların temsilcilerine ayrılırdı. 

Eve yakın olmaya verilen bu önem ziya- 

retçilerin atlarını bağladıkları yerde de açıkça 

görülmektedir. Kabardeyler arasında, sıradan 

bir insan atını avlunun orta kısmındaki tet- 

her'e (at bağlanan yere) bağlamayı aklına bile 
getirmezdi; dizginleri eğer üstüne atarak, atını 

dışarıda bırakırdı.” Besleneylerde iki, bazen 

de üç çeşit tether olurdu. Bunlardan biri 

köylülere, diğeri soylulara ve (beylerin ve soy- 
luların avlularında) üçüncüsü de beylere ayrıl- 

mıştı. Beylerin kullandığı tether avlunun en 

arkasında (eve en yakın kesimde), köylülerin- 
ki kapıya en yakın yerde, ve soylularınki de 

bu ikisinin ortasında yer alırdı. (8) 

E şler arasındaki kaçınma kuralı da ev ve 

çevresinin çok ilginç bir mekansal yapılanma 

biçimine yol açmıştı. Sadece erkekler giriş/çı- 

kış için evin ön kapısını (unegupe) kullanırdı. 

Kadınlar bunun aksine, giriş/çıkış için evin 

arkasını kullanırdı (shyg'ugeugze). Evin ve 
bahçenin bu özel tasarımı kaçınma adeti için 
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en uygun koşulları yaratmıştı ve bu biçim 

özellikle Kabardeyler arasında çok yaygındı. 

Bu durum kadınların aile içerisindeki bağımlı 

konumunu açıkca sembolize etmiştir. 

Kesin olarak uygulanan kurallardan biri 

de her zaman daha saygın insanlara yüzü-dö-. 

'nük durulması gerekliliğiydi. Bu nedenle yaş- 

lıların veya üst-konumdaki insanların oturdu- 

“gu bir odadan geri-geri çıkılması gerekiyordu. 

Açık yerlerde de daha genç olanlar, yaşlılar- 

dan ayrılırken, arkalarını dönmeden önce 

. birkaç adım geri çekilirlerdi. Bir erkek bir 

bayanın yanından ayrılırken sağına: kadını 

alacak biçimde sola dönerek uzaklaşırdı, 

çünkü sağ taraf daha saygın yön olarak ka- 

bul edilirdi. Benzer kurallar konuklar evden 
ayrılırken de uygulanırdı. Konuklar atına bi- 
nerken yüzünü eve dönük tutar, sonra sola 

dönerdi. Aynı şekilde, evin kızı, konuğa gü- 

le—güle dedikten sonra, konuğu yüzü—dönük 

bekler, bu bekleyiş konuk ufukta veya yolun 

dönemecinde gözden kayboluncaya kadar sü- 

rerdi. 

"“Sol—Sağ" Karşıtlığı 

Diğer * halklarda olduğu gibi Adige 

halkında da "sağ'' daha saygın yön olarak ka- 

bul edilmişti. Doğal olarak bu durum prok-. 

semik davranışlarda da etkisini gösterdi. Ör- 
neğin, Kabardey'de bazı bölgelerde, erkekler 

sağ taraflarını klanın en yaşlısına bırakacak 
şekilde soldan yürürlerdi. “9? Bir erkek ve ka- 
dın beraber yürüdüğünde sağ taraf her zamanı 

kadına ayrılmıştı. K.Khetagurov'a göre bu uy- 
gulama bütün Kuzey Kafkas halklarında adet- 

t. “9? Bununla birlikte batı Adigelerinde 
bu uygulamada bir kaç değişiklik vardı. İlk 
olarak, bazı batı Adigelerinde, özellikle Şab- 
suğlar ve, bazı durumlarda, Bjeduğlarda bu 

“ kural çok güçlü olmamış ve belki de etkisini 
“İslam dininin etkisiyle kaybetmişti. İlginç bir 
rastlantı sonucu, orta ve batı Avrupa ülke- 

lerinde de bu adetin yaygınlaşması göreli ola- 

rak geç —Ronesans dönemi— olmuştur.'!! ) 
Adigeydeki bölgelerin çoğunda adet ko- 

numuna gelmiş bu kuralın çiğnenmesi de (is- 

tisnaları da) incelemeye değer. Burada. eşi 

ile beraber olan bir erkeğin durumunu düşü- 

nüyoruz. Bu durumda kuralın tam tersi ge- 

çerliydi (kadın solda, eşi sağda) ve Adige- 
lerin söylediğine göre bu durum eşler arasın- 

daki ataerkil ilişkiyi göstermekteydi. Fakat 

belki de, bu açıklamanın arkasında, e dini 

inançların etkisi yatmaktadır. 

Buna rağmen, sağ tarafın ve daha saygın 

olan yönün kadınlara ayrılması kuralı genel 

olarak uygulanırdı. Bu sadece yolda yürürken 

değil, diğer tüm durumlar için de geçerliydi. 

Örneğin, 1850'lerden sonra bir Kabar- 
dey köyünde (aul'unda) çekilmiş bir fotoğ- 

rafta ondan fazla insan bir evin önünde, 
kadınlar erkeklerin sağ tarafında, durmakta- 

dır. Açıktır ki, bu durum bir tesadüf sonucu. 

değildi. “12) Aynı şey, daire yapılarak oyna- 

nan oyunlarda (udzh) kızların, eşlerinin sağ 

tarafında durması gerektiği şeklindeki kural : 

için de söylenebilir. 

Sol-sağ Karşıtlığı, yalnız erkekler veya 

yalnız kadınlar beraber yürürken de görülebi- 

lir. İki erkek beraber yürürken genç olan 

yaşlının sol tarafında durur. Bu durum sayı 

artınca hemen değişir; eğer üç erkek beraber 

yürüyorsa, bu sefer en genç olan, en yaşlı- 

nın sağ tarafına geçerken, orta yaşlı olan da 

en yaşlının sol tarafında bulunurdu. Şunu da 

eklemek gerekir ki, kalabalık bir atlı veya yaya 

grup yolda ilerlerken üç kişiden fazlasının 
yanyana durmaması tercih edilirdi. Son ola- 
rak, tahmin edilebileceği gibi, beyin (pshchy) 
yeri, yaşı göz önüne alınmaksızın, en Saygın 

yer, yani sıranın ortasiydı. 1872'de yayımla- 

nan ''Kabardey Bölgesindeki Ayrıcalıklı Sınıf- 

lar Üzerine Çalışmalar"' isimli kitapta şöyle 
denilmektedir: “Bir bey ile beraber atlı veya 

yaya olarak gelen şahıslar konumlarını şöyle: 

ayarlarlardı: en saygın vork 'İ 3) beyin soluh- 
.da, yaş veya kıdem açısından ikinci olan vork 
beyin sağ tarafında durur; diğerleri de arkadan 
ve yanlardan yürürlerdi. . " (14) Bu kural, 
belki de savaş durumundaki  sıralanmayı 
göstermektedir. Bu durumda sağ tarafta bu- 
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iunan genç haberci rolündedir (Iuekhutabge, 
psherykh', psheryk'guedze); soldaki şahıs ise 
atlıların önderinin baş yardımcısı konumun- 
dadır. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz kuralların 

mantığına uygun olarak yolcuların konumu, 

. olası her durum için belirlenmiştir. Örneğin, 
bir bayan iki veya daha fazla erkekle beraber 
yürüyorsa, en genç erkek (haberci) bayanın 

“. Sağ tarafında, en yaşlı erkek de sol tarafında 
“bulunurdu. Herhangi bir nedenle bir sıra oluş- 

© turacak biçimde bir araya gelmiş insanlar için 
de benzer kurallar. geçerliydi; bir avluda 
yolda, fotoğraf için poz verirken ve hatta ca- 

mide ibadet ederken. 19. yy'in ikinci yarısın- 

daki yazarlardan, Khanuko soylularından “19 ) 
Krym Girei, bir yazısında, Kudako'nun Natuk- 

hay aul'unda, geleneksel görgü kurallarının 

(camide) ouygulanmayacağını. düşünüp, bir 
dağlının sol tarafında durduğunu anlatır. Sı- 
radan bir insanın Khan'ın sağ tarafında durdu- 
gunu gören cami imamı (molla) vaazi yarıda 
“keserek talihsiz dağlıyı adetleri çiğnediği için 
azarlamış, sonuçta dağlı yerini sessizce değiş- 

tirmişti. Bu olay üzerine Krym Girei "'İma- 
mın söylediklerine kalben karşıydım, çünkü 
genel dini ilkelere göre Allah'ın indinde tüm 

insanlar eşittir'' demektedir. *19) 

Karşılaşma ve toplantıları yöneten (a- 

det) sistemi özel bir inceleme gerektirir. Ge- 
nel kural olarak bir erkek, bir bayanı, onu sağ 

tarafıma alacak şekilde yanından geçmek z0- 

rundadır ve böylece saygısını göstermiş olur; 
'iki erkek geçişirken birbirlerini sol tarafları- 

| - na alırlar. "'tsykhubzym k'emyshyr irat, 
tsiykhukh'um leshcher irat" ("'kadın kamçı 
tarafında, erkek silah tarafında") sözü bu du- 
.rumu hatırlatıcı (mnomonic) bir kural olarak 

, kullanılır. Burada anlattığımız proksemik 

normlarını hatırlama açısından bu kural çok 

uygundur, çünkü dağlılar soğuk metalik silah- 

“larını sol taraflarında, kamçılarını da sağ. 

. starafılarında, sağ ellerinde taşırlardı. Tesadüfi 

olarak (incidentaliy), erkeklerin karşılaşma 
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kuralları tamamen rasyonel bir biçimde —kar- 

şılaşan silahlı insanların ihtiyatlı tutumlarıy- 

la— açıklanabilir. Gerçekten de bu kural izle- 

nerek, erkekler aralarındaki mesafeyi biraz 

daha açmakta, böylelikle kama ile yapılacak 
ani bir saldırıya karşı daha uygun bir konum- 

da bulunmaktadır. Başka bir deyişle, her iki 

şahıs için de bu (potansiyel) bir savaş konur 
numudur., ve daha sonraları genel bir toplum- 

sal etkileşim kuralı haline gelmiştir. 

Erkeklerin kadınların yanından geçerken 

onları sağ taraflarına alma kuralının bir istis- 
nası vardır. Doğu Kabardey'de erkek, köyün 

girişinde bir kadına rastladığında, kadını köy 

tarafında bırakacak şekilde yürürdü. Bu du- 
rumda kadının (kural) olarak sağ tarafta olma- 

“sı gerekliliğine karşın, sol tarafta da Kalabilir- 
di. Bununla birlikte bu kural, kadına olan say- 

gının en ince biçimini yansıttığı şeklinde yo- 

rumlanmaktaydı. Bu durum, erkeğin daha za- 

yıf olan cinsiyete asilce saygi gösteren, kadını 

koruma biçimi olarak düşünülmüştü. Burada 

da kadına merkeze veya evin bulunduğu yere 

daha yakın olan yeri vermek doğrultusundaki 

eğilim karşımıza çıkıyor. 

Yaşlı erkek ve kadınların ancak sol 

taraflarından geçilirdi, böylece daha saygın 

olarak görülen yaşlıların sağ yanında bir 

an bile durulmuyordu. Önden giden birisine 

yetişildiğinde de her zaman o şahısın sol 
tarafından o yaklaşılır, daha sonra gerekli 
olursa, konum değiştirilebilirdi. Eğer iki kişi 
bir şahısa arkadan yetişirlerse, o şahıs ikisinin 

sağına geçerdi; daha sonra gerekirse sıra yeni- 

den düzenlenebilirdi. | 
Sol-sağ karşıtlığının proksemik olarak 

“önemli bedensel davranışlar üzerindeki etkisi 
ile ilgili son birkaç şey eklemek gerekiyor. Pek 
çok halkta görüldüğü gibi, bir eve/odaya gi- 

rilirken kapı eşiğinden ilk önce sağ ayakla ; 

geçmek gerekiyordu. Bıçak, bardak, ekmek, 

kitap gibi herhangi bir nesne sağ el ile alınır 

veya sunulurdu. Aynı şekilde, her iki elin 

haraketliliği gerektiğinde, sağ el daha önde 

tutulurdu; örneğin, konuklara havlu verilir- 

ken sağ el misafire daha yakın tutulurdu. 

  

"İleri—-Geri"' Karşıtlığı 
  

Tahmin edilebileceği gibi "'ileri'' ko- 

numu "'geri"' konumuna göre daha prestijli 

olarak kabul edilirdi. Atlı bir grup yolda gider- 
ken grubun (yaş/konum açısından) daha ö- 

nemli olanları en önde giderdi; daha önce söy- 
lediğimiz gibi daha genç olanlar en yaşlının 

iki yanında dururdu. Bu düzen yaya olarak ve- 

ya bir araç içinde yolculuk ederken de koru- 

nurdu. Günümüzde (de) otobüs, araba, uçak, 
vb. araçlarda yolcuların en kidemlileri en önde 

oturur. Arabada en yaşlının en önde, şoförün 

yanında oturması hala kesinlikle uygulanan 

bir kuraldır; bu kural, daha kıdemli şahısların, 
güvenli diye, arabanın ârkasıma oturması şek- 

lindeki gene! Avrupa normlarının tam tersidir. 

Feodalizm döneminde, savaş esnasında 
veya askeri tatbikatlarda grup lideri (ki bu 

genellikle bey olurdu) daima grubun “önünde 
yer alırdı. Herhangi bir tehlike anında grup 

lideri bu konumunu başka bir savaşçıya terk. 

ederse adı korkağa çıkardı. (17) Aynı neden- 

den dolayı, geri çekilme esnasında, atlıların 

lideri grubun artcı muhafızlarının arasında bu- 

lunurdu (bu durum anlamsal olarak "'önde"' 

olmaya denkti). 

Kafkasya'nın her yerinde olduğu gibi 

 Adigeler arasında da eşi ile beraber yolda yürü- 

yen bir kadının, kocasının bir kaç metre ar- 

kasında olması gerektiği şeklinde bir kural 

vardı. Bu proksemik davranış normu, açık 

olarak, iki geleneği aynı anda içermektedir: 

1. erkek ve kadın arasındaki kaçınma adeti, ve 

2. kadınin aile içerisindeki eşitsiz konumu. Bu 

durumun başka bir açıklamasını da 1.V. Suk- 

hanov şöyle yapmıştır: ''Bu adetin kaynağı, 

çok karmaşık olan antik çağa, kabileler- 

arası düşmanlık ve kan davaları dönemine ka- 

dar uzanır. O devirde erkek, silahı ile düşmanı- 

nın Saldırılarına karşı korumak için önde gi- 

derken, kadın arkadan yük ve çocuklarla bir- 

likte gelirdi."'(18) 

“İlk-Son"' Karşıtlığı 

Görgü kurallarına göre mekandaki özgül 
“ olayların yeralma düzeni, etkileşim içerisinde- 

ki insanların toplumsal önemi üzerine olan 

. düşünceler ile direkt olarak ilişkilidir. 

Bir grup konuğa hoşgeldiniz denilirken 
ilk önce en .yaşlı olanın eli tutulmalıydı, 

daha sonra toplumsal önemlerine göre diğer 

konukların elleri sıkılırdı. Tüm hizmetlerde de 

aynı sıra gözlenir; örneğin konuk ağırlanırken, 

yemekten önce elini yıkarken, yemek ikram 
edilirken, vb. Açıktır ki bütün bu durumlarda 

sadece yaş olarak en büyük olan en saygın 

olarak kabul edilmez. Genellikle kadınlar 

erkeklerden, konuklar evsahibinden, (yaşca 
genç olsa bile) bey köylüden daha kidemli 

kabul edilir. Böylece yukarıda sözü edilen 

kurâllar özel durumlara göre uygulanır; 

Örneğin, K.Koch'un belirttiği gibi, iki grup 

karşılaştığında erkekler önce kadınlara selam 

vermek zorundaydılar. 

Oturma esnasında da uygulanacak özel 

kurallar vardı. En kıdemli görülen şahıs en 

saygın yere ilk olarak oturur, daha sonra, ki- 

dem Sırasına göre, diğerleri onu takip ederdi. 

Fakat gruptaki (özel ilgi gösterme anlamında) 

en yaşlı kavramı yine belirsizdir. Grupta kadın 
varsa onlar daha kıdemli olarak kabul edilirler 

ve daha önce otururlardı. Kadınlardan sonra 
konuklar, yaş ve konuma bakılmaksızın, ge- 

leneksel konuk/konuk-olmayan ("'kh'ashchle 
- kheg'erei"') ilkesi doğrultusunda otururdu. 

'Son olarak, feodal hiyerarşi de normal oturmâ 
düzeninde bazı değişikliklere yol açmıştı: 
yaşına bakılmaksızın ilk önce oturma hakkı 

genellikle en soylu olanındı. 

John Bell'e göre, açık havadaki toplantı- 

larda bile, khanuko (“Kırım hanları soyundan 
olanlar) ilk önce, daha sonra beyler, soylülar, 
ve son olarak da köylüler otururlardı.'“? 9) 

Tüm dünyada yaygın olduğu gibi odaya . 

. girerken, yolda yürürken vb.; yaşça ve konum 

açısından büyük olan önde giderdi. Fakat 

Adige halklarında önemli bir farklılık vardı: 

bir kadının bir erkeğin yolunu kesmesi kesin- 
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likle yasaktı. (Toplumda kadına verilen tüm 

saygınlığa çok belirgin bir şekilde ters düşen) 
bu yerleşik geleneğe göre, kadın yolda karşı- 

dan karşıya geçeceği zamân, metrelerce uzak- 

tan gelen bir erkeği beklemek zorundaydı. 
Kadın, erkek kendisini birkaç metre geçene 

kadar (başını eğerek) beklerdi. Şüphesiz bu 
(adet), kökleri kadınlardan zararlı büyülerin 
yayıldığına ilişkin eski: (antik) düşüncelere 
uzanan bir ataerkil normdu. Kadının erkeğin 

yolunu kesmesi kötü bir olayın kehaneti ola- 

rak kabul edilirdi. İnsanlar bunu, işlerinin yo. 
lunda gitmeyeceği; amaçlarına ulaşamayacak- 

ları, uğursuz bir olayın, hatta ölümün onları 

beklediği . şeklinde : yorumlarlardı. 20 yy. 

başlarında, bir Kabardey köyü olan Verkhnii 

- Akbash'da .bir adam yolunu kestiği için bir 

kadını bacağından vurmuş ve bunun için de 

ceza görmemişti. Yaralının akrabaları ve köy- 

lüleri, kadını vuran adamın bölge mahkemesi- 
nin ileri gelenlerinden biri olmasını da hesaba 

katmışlardı.? 1) Şüphesiz bu olay: tipik bir 

durumu göstermemektedir, fakat yine de ol- 

dukça öğreticidir. 

“İlk"' kavramının "en saygın olan" 
kavramına karşılık gelmesi doğrultusundaki 

eğilimin de bazı istisnaları vardır. Örneğin 
Kabardeylerde dansa khagarei'e (en soylu ke- 
sime) mensup bir genç başlar, ondan sonra da- 

ha genç biri khagarei oynardı. Ancak onlardan 

sonra en saygin şahıslar, özellikle: konuklar, 

oyuna katılırdı. Son olarak, sadece bir khaga- 

rei (kafe) oyunları bitirirdi. 
Saygın Yer Kavramı 

Oda içerisinde kapıya en uzak olan yer - 
zhanta (Kabardeylerde zh'antle, (batı) Adige- 
lerinde (zhanti) en saygın yer kabul edilirdi, 
ve bu günümüzde de geçerlidir. Burası yaş ve- 
ya konum açısından en büyük olanın yeriydi, 
diğerleri, en gehci kapıya yakın olacak. şekilde 
otururlardı. Bu genel. bir kuraldı. Günümüzde 
bile bu kural, devlet kurumları dahil olmak 
üzere, Adigelerin yaşadığı her yerde uygulan- 
maktadır. Bir kaç kişinin çalıştığı bir odada, : 

- çalışanların en kıdemli olanının masası en 
saygın yerde bulunur. “22) Çalışan şahsın 
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bir konuğu geldiğinde zhanta'ya uygun olarak 

makamın konuğa verilmesi sıksık görülen olay- 
lardandır. Burada şunu da belirtmek gerekir 

ki, geleneksel olarak konuklar, geriç bile olsa- 
lar, saygın yerde oturma hakkına sahipti. 

Geçmişte, en soylu kesimler, khanuko'lar, 
beyler ve soylular, yaşlarına bakılmaksızın, 

bu hakka sahiptiler. Son olarak; kahramanlık- 

ları ile tanınmış savaşçılar için saygın yerde 

oturmak, yaşa ve konuma bağlı değildi. 'A. 

Namitok'â göre kahramanlara gösterilen saygı, 

onların eşlerine de gösterilirdi; : bu nedenle 

onların eşleri, kadın toplantılarında saygın 

yere otururlardı. 23) Zhanta teriminin saygın 

yeri tanımlamak için kullanılmasına ilişkin 

olarak şunu söyliyebiliriz: geçmişte bu 

yer, ocağın olduğu, giriş kapısından en uzak 

ve soğuktan daha iyi korunmuş olan yerdi. 

Batı Adigelerinin konutları ile ilgili özel bir 

çalışma yapmış olan A.A.Miller şöyle demek- 

tedir: ''Ocağın hemen yanında (servis masası” 
ile birlikte) düşük bir kil yatak veya divan | 
olurdu. Konukların ağırlandığı odâda bu yer, 

konukların ateşe yakın oturduğu saygın bir 

yerdi". *23) john Longworth'a göre bu yer 
döşemeden üç inç (75 mm) yukarıda olurdu. 
(25) Bunun başka bir anlamı da vardır: 

19.yy'in ilk yarısındaki yazarların raporların- 

dan bildiğimiz gibi, bir konuk vaya bir yaşlı 

ile beraber oturma şerefi verilmiş olan genç- 

ler döşemenin üzerine otururlardı, yani böyle- 

ce kelimenin açık anlamıyla yaşlılardan daha . 

aşağıda olurlardı. 

Evin reisi olan baba, odada ateşe yakın 

olan saygın yerde otururdu. Kil divan (zhanta) 
onun ev halkı üzerindeki gücünün ifadesi ve 

ailedeki ataerkil sistemin sembölüydü. Aile 

reisi evde olmasa bile ailenin hiçbir üyesi bu 

yere oturmayı hayal bile edemezdi - bu gele- 

neksel toplumlara özgü bir kuraldır. “26) 
Kısaca, zhanta kavramının ocak kavramı ile 
birleşmesinin, ocağın kutsallığı ile atalara olan: 

(kutsal saygının birliğini yansıtmış olması 
mümkündür. 

toplumundaki aile üzerine söylediklerine de-. 

ginmemizde fayda var: ''Baba ocağa en yakın 
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F.de Coulanges'in eski Roma. 
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olan yerde oturur, ateşi yakar ve ateşin sürek- 

iliğini korurdu. O (ailenin) ruhban liderle- 

riydi. . . Tek başına soyu temsile eder, aile 

cult'u ona dayanır, adeta Indus'un dediği gi- 

bi: 'Ben tanrıyım' diyebilirdi. Ve ölüm geldi- 
ğinde kutsallaşacak, .ardındakiler onun için 

dua edeceklerdi." 7) 

Tekrar geleneksel Adige konutunun ya- 

pısına dönelim. Ocağın veya ateşin olduğu 

yerin karşısındaki yer (Batı Adigelerinde 
phk'etslakle, pkh'etslekal'epi, Kabardeylerde, 

dak'ekhekle) ateşi koruyan en gencin yeriydi. 

Burası genellikle ateş için odunun konulduğu 

yerdi. Başka bir. deyişle ''yaşlı-senç"', saygın- 

az Saygın''karşıtlığı, oda içerisinde "'zh'antle- 

dak'ekhekle'' karşıtlığına denk düşüyordu. Bu 

nedenlerden dolayı, aile ve soy topluluğu içe- 

risindeki toplumsal davranış normlarını güç- 

lendiren vecizeler görürüz! "'fyzm i Iykh'iyr 

zh'antlashchi, Ilym i Iykh'iyr dak' ekhek- 
leshch"' - "kadınlar zhanta soyudurlar (daha 

saygındırlar -B.B.), ve kocalar dakakhacha 
soyudurlar (daha az saygındırlar -B.B)"; 
“mal'kh'er dak'ekheklem kyflekl'ym"' -"'da- 

mat dakakhacha'nın ötesine geçmez". Şimdi, 

özellikle Hatukay, Bjeduğ, Şabsuğ, Natukhay 

sivi bazı etnografik Adige gruplarında "'zhan- 

a" (zhantl) teriminin günümüzde sadece ge- 
lenekâel Adige evlerindeki ocağa yakın yerleri 

gösterdiğini anlayabiliriz. Adigeyin batı bölge- 

lerinde bu terimin genel olarak saygın yer 

kavramına dönüşümü, ve buna karşılık olarak 

ocağı olmayan çağdaş konut koşullarına 

(eski kanıtlar yorumlanarak) uygulanması ya 
hiç bir zaman gerçekleşmemiştir, ya da (bu 
Kavramsal dönüşüm süreci) daha tamamlan- 
mamıştır. 

Oturma -Avakta Durma'' Karşıtlığı 

Bır yaşlı geldiğinde. ayağa kalkmak 

ve Saygı gösterisi olarak ayakta kalmak günlük 

ilişkilerde doğal ve zorunlu görülürdü. Bilin- 

diği gibi pek çok toplumda bu tipik bir kural- 

dır, fakat, gerçekte, ilk bakışta göründüğü ka- 

dar evrensel bir olgu değildir. Örneğin. Pole- 

nezya'daki (topluluklarda) gençler ve daha 

düşük konumda olanlar yaşlılar ile konuşur- 

  

ken oturmak zorundaydılar. (28) 

Bu tamamen simgesel farklılığa ek ola- 

rak, ayakta durma davranışı, yoğun bir top- 

lumsal bilgi içeren doğasındaki önemli farklı- 

lıklar tarafından da belirlenmiştir. Adige halk- 
ları arasında, ataerkil sistem, anaerkilliğin 

kalıntıları, konukseverlik, toplumsal (feodal) 
farklılıklar, mertlik/nezaket öğeleri bu davra- 

nış biçimine (ve böylece bu davranışın top- 
lumsal önemine ve yaptırım gücüne) yansıtıl- 

mıştır. Hatta yaş ve konum açısından büyük 
olan bir şahsın ismi geçince gençler. ayağa 
kalkmak ile yükümlüydüler; adı geçen şahsın 
hayatta olup olmaması bu durumu değiştir. 

miyordu. Ev sahibi konüğunu ayakta karşılar, 
o oturduktan sonra konuğun daveti olmadan 

kendisi oturmazdı'? 9): hatta bazen evsahibi- 

nin hiç oturmadığı olurdu. Kunatska'da 

(konukların ağırlandığı ve toplantıların yapıl- 

dığı oda) gençler konukların önünde en ufak 

bir yorgunluk veya hoşnuzsuzluk belirtisi gös- 

termeksizin saatlerce ayakta dururdu. Bir 

erkek' içki bardağını bir bayana kaldırdığı 
zaman, bayan (teşekkürlerini) belirtip, içkiyi 
içip, bardağı geri verinceye kadar (herkes) 

ayakta durmak zorundaydı. Saygı duyulan- 

yaşlılar, kendi değerlerinin tam bilincinde ola- 

rak, genç bir bayanı gördüklerinde ayağa 
kalkarlardı. Genelde, Yaşları ne olursa olsun, 

erkekler bir bayanı ayakta selamlamakla 

sorumluydular. Karadeniz yöresi Adigeleri 

hakkında oldukça bilgili olan P.Lapişkii, 

bir gözlöminde "'Adigeler yaşlıların ve genç 
bayanların önünde ayağa kalkarlar''89) de. 

mektedir. Khan-Girei de bu konuda daha ön- 
celeri şöyle yazmıştır: "Erkekler, çok uzak- 

tan da olsa bir bayanın geldiğini gördüklerin- 
de bayanın konumu ve özelliği ne olursa ol- 
sun, bayan gözden kayboluncaya kadar ayakta 

durmak zorundaydı"',S1 ) 

Yukarıda saydığımız tüm kurallar, belki 

ilk kural hariç, günümüze kadar belirli bir dü- 

zeyde korunmuştur. Ancak bu tip toplumsal 

davranış normlarının çoğu, kendilerinin varo- 

luşunu sağlayan koşullarla birlikte yokolmuş- 
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tur. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Feodal 

hiyerarşiden kaynaklanan oturma sırasındaki 
özellik, geçen yüzyıla kadar gözlenmiştir. 

Kunatska'da iki bey veya bir bey ile bir.soylu 

“aynı sofraya oturamazdı. Genellikle bir bey 

veya khanuko, yalnız başına üç ayaklı bir sof- 

raya otururken, soylular ve köylüler ayakta 

dururdu. daha sonra soylular genellikle üç 

kişilik gruplar halinde sofraya otururlardı. 

Konuklar ağırlanırken genellikle evsahibi tara- 

fından birkaç kişi duvar boyunca devamlı 

. ayakta durarak oturanlara Saygı gösterir ve 

masadan yemek ikram edildiğinde bunları 
kunatska'nın köşesinde (ayakta) yerlerdi. Bu 
tip şahıslar özel bir isimle adlandırılmışlardı; 

shkh'eg'eryt ("'büyüklerin başında bekleyen"). 
Fakat genellikle köylüler ve köleler bey ve 

soyluların ağırlanmasında bu görevi yüklenir- 

lerdi. Köylüler, beyaz sakallı bile olsa, deği! 

beylerle, soylularla bile. aynı sofraya otura- 

mazdı. T.Kerashev'e göre 'fokoteli (köylüler 
—b'b.), orki'nin olduğu yere oturamazdı.'(32) 
Fakat bu durum sadece Adigelerin "'aristok- 
rat"' alt-grupları için geçerlidir. (Kaberdeyler, 

Besleneyler, Temirgoyler, Bjeduglar, vb.). 
"Demokrat" kabilelerde eski adetler yaş te- 

meline göre gözlenen ''oturma-ayakta durma'"' 

karşıtlığı ile belirlenmişti. F.F.Turnau bu ko- 

nuda şöyle der: Dağlılar için yaş (toplumsal) 
konumdan daha önemliydi. En üst tabakadan - 

genç biri, her yaşlı önünde ayağa kalkmak, 

ismini bile sormadan ona yer vermek, onun 

izni olmadan oturmak ve ondan önce konuş- 

mamak zorundaydı. .. Hatta bu yaşlı bir köle 

için de geçerliydi.'(33) K.F.Neuman, The- 

boud de Marigny ve 19.yy'daki pek çok yazar 

da benzer şeyleri söylemişlerdir. “9“ 
Oturma-ayakta durma karşıtlığı atlılarda 

“da değişik bir biçimde gözlenebiliyordu. Ön- 

celikle şunu belirtelim: eğer atlı bir şahıs, 

bir bayanla veya yaş/konum açısından daha 
büyük biri ile konuşmak istiyorsa öncelikle 

© atından inmek zorundaydı. Kabardeylerde ata- 
sözüdür: "İlynemysyfler khuarem tesmi tsiyk- 
hubzym khuotedzh"' ("insanın iyisi, altındaki 
saf-kan da olsa, bir bayan için attan iner"). 
NN ” 

İki atlı karşılaştığında yavaşlayarak üzengileri 

üzerinde ayağa kalkmak zorundaydı. Aynı 

şekilde, bir atlı, yayaları geçerken nezaketini 

göstermek için aynı biçimde selamlardı. Fa- 

kat bu hareket yaşlı biri, saygı duyulan bir 

kadın veya köyde güzelliği ile anılan bir bayan 

için yeterli değildir. Bu durumlarda atlı, 

30-50 metre önceden attan inerek yayaların 

kendisini geçmesini beklerdi. Eğer yayalar 

herhangi bir nedenle duruyorlarsa, atının diz- 

ginlerinden tutarak at yayalara en uzak tarafta 

duracak şekilde yayaların yanından yürüyerek 

geçerdi. Saygın erkek (veya kadın) yanın- 

dan geçerken, atlı atı ile birlikte yavaşça yü. 

zünü onlara dönerdi. 20-30 metre uzaklaştık- 

tan sonra atına biner, -sağ omuzunu yayalara 

(80 derece) dönük tutarak- sola doğru döner 
ve yoluna devam ederdi. (35) Khan Girei'e 
göre bu kural, bey ve beylerin eşleri başta 

olmak üzere feodal soyluluğa karşı kesinlikle 
uygulanırdı. ““) Hatta Türk yazarı M. Dijuna- 

toko'ya göre Kabardey'de en soylu olsa bile 

bir atlının, o bölgenin beyinin topraklarından 

geçerken attan inmesi ve bölgenin Sınırına 

kadar yaya yürümesi gerekiyordu. (37) 
Mesafe Seçimi 

Dokunma Tabuları 
  

Genç bir şahıs, yaşlı bir şahısla konu- 

şurken arada 100-120 cm. mesafe bırakırdı. 

Bunun için ilk tokalaşmadan sonra yarım 

veya bir adım geri giderdi. '*) Kadınlar ara- 
sındaki konuşmada bu mesafe daha azdır 

fakat kadın/erkek, genç/yaşlı iki kişinin ko- 

nuşmasında bu mesafe, koşullar uygunsa, 

1.55 metreye çıkar. Hatta tokalaşırken bile 

genç şahıs yaşlılara 70-80 cm. den fazla yak- 

laşamaz. (Abhaz görgüsüne benzer şekilde) 
merdivende yapılan konuşmalarda da genç 

o şahıs yaşlıdan bir veya iki basamak aşağıda 

durur. (39) 
Adigelerde toplumsal mesafe göreli ola- 

rak azdır; örneğin Amerikalılarda bu 120-370 
cm arasında değişir. “*9) Bununla birlikte di- 

ğer, halklar arasında (örneğin Araplar, Latin 
Amerikalılar, İtalyanlar) ortak olan bedensel 

temas (omuza vurmak, el tutmak, vb.) (Adige- 

  
  

ler arasında) eskiden bütün toplumsal koşullar- 
da yasaktı. “*!) Bu yasak özellikle karşıt cins- 

ler arasındaki ilişkilerde daha belirgindi. Özel- 
likle bir bayanın elini tutmak, omuzuna do- 

kunmak, vs. kabul edilemezdi. Selamlaşma ve 

vedalaşmalardan başka bu kısıtlamaların, uzak 

ve yakın tanışları, evli çiftleri, kısacası bütün 

tipik toplumsal etkileşim durumlarını içerdi- 
-ği söylenebilir. Bu kısıtlamaların kökenleri, 
açıktır ki, farklı cinsiyetlerin ayrımıyla iliş- 

kili olarak, zararlı bulaşıcı büyü konusundaki 

düşüncelere uzanmaktadır. A.Crowley'in bu 

. konu üzerine dediği gibi ''maddi taşıma kapa- 

sitesi dokunmaya böylesi bir önem yükle- 

miştir ve doğanın, insanların ve ruhların özel- 

liklerini dokunma yoluyla iletilebileceği dü- 
şüncesi, dokunmaktan kaçınma çabasının ve 

ilişki (temas) isteğinin ardında saklanmıştır."" 
(42) 

Adige halkları arasında konuşma esna- 

sında i iyi dilek anlamında söylenen "'su le fiyk- 

le no'use"'— "elim size iyilikle dokunsun" 

sözünün anlamı şimdi daha iyi anlaşılıyor. 

Tabii ki bu kuralın kökeni, çok önceleri bi- 

inçlilikten ayrı düşmüştür: dokunmaktan, iliş- 

kiden kaçınma, dokunduktan sonra özür di- 

leme genellikle nezaketle ilgili olmuştur. 

Kadın ve erkek ilişkilerinde bu kurallar bazen 

şeriat normlarıyla (bu normlar kaçınma kura- 

lının kökeni ile ilişkili olmasa bile) birleşmek- 

tedir. Aynı şey bir erkeğin yanından geçen bir 

kadının, aralarındaki mesafeyi (bir miktar) 

açması için de söylenebilir. Örneğin, Adigeler 

arasında, yol kenarında yürüyen bir kadın, 

bank, vb: yerde oturan bir erkeği gördüğünde, 

aralarında 1—1.5 m. mesafe bırakacak şekilde 

onun yanından geçerdi. 

Aile ve akraba grubu içerisinde yerin/ 

mekanın yapılanması kaçınma adetine uygun 

şekilde gerçekleştirilirdi. Bu konu başka yazar 

larca oldukça güzel gösterilmiştir. (43) Eşler 

sadece gece birbirlerini görebilirler. ve gündüz 

karşılaşırlarsa "'derhal değişik yönlere döner- 

lerdi'". “44) yaşlıların önünde çocukları ile 
biraraya gelmezler ve mümkün olduğunca 

onları kendilerinden uzak tutmaya çalışırlardı. 

© Gelin eşinin akrabalarından, özellikle kayın- 

pederinden kaçınırdı. Ona yaklaşmak bir 

yana, onun oturduğu odanın kapısına bile 

yaklaşamazdı. Aynı şekilde ebeveynlerde 

(evli) çocuklarının odasına ömürleri boyunca 
hiçbir şekilde girmezlerdi. Damat da, başta 

gelinin hala/teyze ve yaşlı kadın akrabaları 

dahil olmak üzere gelinin akrabaları ile karşı- 
laşmaktan kaçınmak zorundaydı. 

Proksemik Davranışın Merkezci! Eğilim- 

leri 

Daha önce anlattığımız geleneksel Adige 

kültüründe : yerin/mekânın yapılanmasındaki 

merkezkaç kuvvetlerine ek olarak, ilişkileri 

kurmak veya sürdürme için törenleşmiş bi- 
- çimlerde özgül merkezcil eğilimler de vardı. 

Konuklara, köyün çıkışına kadar, ve bazen ko- 

şullara bağlı olarak, bölge sınırlarına kadar 

eşlik edilirdi. Bir yolcu, arazide veya ormanda 

arkasından gelen birini gördüğünde onu bekle- 

mekle yükümlüydü; kendi çiftliği sınırlarına 

yaklaşan komşu veya tanıdık birini, hatta 
hiç tanımadığı bir yabancıyı gören şahıs için 

de aynı kural geçerliydi. Yolu üzerinde de- 

mirci (nalbant) gören şahıs durup oradakileri 
selamlamakla sorumluydu: aynı şey rençber, 

çoban, avcı, arıcı, inşaat ustası veya koyun 

kırpıcısıyla karşılaştığında da geçerliydi. Bir 

atlının yolu üzerinde rastladığı çeşitli kutlama 

veya merasimlere, örneğin düğüne“), cena- 

ze merasimine “*“) ;ik hasat kutlamalarına 
(47) yb., katılmak zorunda olduğuna dair 
yazılar da vardır. Aksi takdirde atlı, sadece 
sözlü olarak kınanmakla kalmaz, aynı zaman: 

da, kelimenin tam anlamıyla, cezalandırılırdı. 

Eğer bu tip davranış genç bir geline yapılırsa, 

geline eşlik eden genç ateş ederek atlının şap- 

kasını düşürür, atından aşağı atar ve giysile- 

rini yırtardı, 8) 

Dünyanın diğer halklarında da benzer 

geleneklerin olması, (49) bu davranışın, kö- 

'keni çok eski çağlara uzanan etnik-evrensel 

(bir olgu) olduğunu göstermektedir. Çünkü 

toplumsal gelişmenin erken aşamasındaki 

halklarda yolda topluca giden bir gruba eşlik 

etmek onlara karşı iyiniyet ifadesini belirtir- 

ken, aksi davranışlar da kötü niyet, hatta düş- 
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manlık ifadesi olarak kabul edilir, bu durumda 

grubun üyelerine uğursuzluk ve felaket gele- 

ceği düşünülürdü. il 

Proksemik odavranışlardaki omerkezcil 

eğilimlerin ' çoğu kadına saygı ile ilişkiliydi. 

Örneğin, geleneğe göre, yaya veya atlı olsun 
bir yolcu, yolu üzerinde odun kesen bir kadın 
gördüğünde avluya girmek, kibarca onü yana 

çekip baltasını almak ve odun kesme işini 

bitirmek zorundaydı; yolcu ancak bu işi bi- 

tirdikten sonra yoluna devam ederdi. Ben- 

zer şekilde bir erkek arabaları ile nehir geç- 

meye çalışan bir grup kadın görürse, kendi 

uğraşısını bırakarak (ihtiyaçları varsa) kadın- 
lara yardım etmekle yükümlüydü. Genel olarak 
bir erkek yolda bir kadın grubu gördüğünde 

onlara gidecekleri yere kadar eşlik etmek 

zorundaydı. ““ Bu adet shchudeg'aze (at- 
lıyı takip) adlı geleneğe çok benzemektedir. 

Shchudeg'aze'ye göre, yaş ve konum açısın- 

dan küçük biri daha yaşlı birine rastladığında, 

kendi uğraşısını bırakır, yaşlının soluna geçe-. 

rek onun silah-taşıyıcısı, ahçısı ve emireri gibi 

çalışırdı. Genç, ancak saygin (yol) arkadaşı- 

nın (yaşlının) izni ile ondan ayrılabilirdi. 

Ayrılma da geleneksel Adige nezaketinin ruhu- 

na uygun olurdu: genç, yaşlıdan bir at boyu 

uzaklaşmak, (daha sonra atına binip) sola 
dönerek yoluna devam etmek zorundaydı.“ 
Günümüzde, Adigeler arasında, gençliğinde bu 
adeti tam olarak uygulamış, bu adeti Adige 

karakterinin en iyi özelliklerinin yansıması 

olarak gören yaşlılar bulunmaktadır. Hatta 
kendisinin çok önemli bir acil işini bırakarak 
en küçük bir huzursuzluk belirtisi gösterme- 
den, saatlerce ve günlerce yaşlılara eşlik eden 
gençler hakkında hikayeler vardır.“ 2) Fakat 
eski shchudeg'aze adeti feodal toplum koşul- 
larına oldukça uymuştu: soylular bu adeti, 
kendilerinin köylülerin üzerindeki üstünlükler- 
ni gösteren bir araç olarak kullandılar. Yuka- 
rıda adı geçen "'Kabardey Bölgesindeki Ayrı- 

“Rusça baskı: Organizatsiia prostrantstva i eti: 
ket", Sovetskaia 

Etnografila, 1983, No. 4. sf. 37. - 50 * 
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calıklı Sınıflar Üzerine Çalışmalar"! da şunu 

okuruz: "Bir beyle karşılaşan her terbiyeli 

Kabardey işini bırakmak ve yükümlülükleri 

bitene kadar ona eşlik etmek zorunda idi." 

53) Aynı çalışmada, beylerin, yolu üzerinde 

karşılaştığı, kağnılarıyla giden bütün bir köy- 

lü grubu kendilerine eşlik etmek için zorla. 

yabildiğini görmekteyiz. 

Bu ve diğer tüm örneklerde bir bey 
(yaşı gözönüne alınmaksızın) proksemik' dav- 
ranışın merkezcil eğiliminde temel figürdür. 

Bey iş için bir köye gittiğinde, başka evlerde 

ağırlanan maiyetindeki şahıslar, hergün beyi 

ziyaret etmek ve gerekli hizmetleri yap- 

makla yükümlüydü.“*) Bölgedeki tüm soylu- 
ların ve beylerin toplanması ona olan saygıyı 

göstermek için yeterli değildi: pek çoğu beye 

her gittiği yerde eşlik ederdi ve ayrılışında, 

oldukça uzun bir yol boyunca, ona eşlik eder- 

lerdi. Bazılarını incelediğimiz bu ve diğer pek 

çok durumda, merkezin önemi ve buna ilişkin 

proksemik davranış modelleri bütünüyle ve ta- 

mamen feodal toplumda hakim olan ideolo- 

jiye ve (bu ideolojideki) temel ve bağımlı 
şahıslara ilişkin nosyonlardaki (düşünceler- 

deki) çeşitli farklılıklara bağlıdır. 
İnsanların (karşılaştıkları zaman) işlerini 

bırakmalarının hem toplumsal, hem de psiko- 

lojik açıdan son derece ilginç olduğu söylen- 

melidir. Bu davranış, şüphesiz ki, diğer şahıs- 

“lara olan saygıyı, onlarla beraber olmanın mut- 
luluğunu sürdürme isteğini sembolize eder; 

fakat aynı zamanda bu davranış, bir konuğu, 

bir yaşlıyı veya bir kadını koruma ve kollama 
düşüncesini de içermektedir. "'Uğurlama"'nın 

(eşlik etmenin) (geçmiş dönemlerde) köle 
yapmak için kaçırılmalara karşı koruma 2Z0-: 
runluluğundan çıkmış olması olanaksız değil- 
dir. Fakat daha sonraları bu davranış saygı ve 
hürmetin, hatta boyun eğmenin bir ifadesi 

haline gelmiştir. Kısacası faydacı işlev (kaçı- 
rılmaya karşı koruma), ahlaki olanla bütünleş- 
miş, (davranış dışsal bir etki için tasarlandığı) 
pek çok durumda ahlaki olana yol vermiştir. 
Bu tip dönüşüm mekanizmaları antropolojide 
oldukça iyi bilinmektedir. 

  
  

Toparlarsak; (oOAdigelerin (o geleneksel 

yaşam biçimlerindeki farklı biçimleriyle prok- 

semik davranışın kurallarının tamamını gör- 

dük. Bu kuralların tarihsel koşullanmaları 

açıktır: sınıf farklılıkları, mertlik gelenekleri- 

nin öğeleri, o feodal toplumun koşullarına 

uyum, eski kabile gelenekleri (konukseverlik, 

yaşlılara saygı, kaçınma adetleri), kökleri 

antik çağda olan etnografik kavramlar, 

büyüsel ve yarı-büyüsel düşüncelerin değişik 

biçimleri, bütün bunlar toplumsal etkileşim 

sürecinde yerin/mekânın düzenlenmesine di- 

rekt olarak etkide bulundu. 

Bununla birlikte simgesel olarak önem- 

li proksemik davranışların nasıl nitelene- 

ceğine ilişkin sorunlar ortaya çıkmaktadır: 

Bu davranışların bir halkın (etnosun) kültürün- 

deki yeri nedir? Benim düşünceme göre bu 

davranışlar iletişim kültüründe özgül bir ta- 

baka olarak görülebilir. Fakat bildiğimiz gibi 

iletişim kültürü halk (etnos) kültürünün bir 

parçasıdır, ve bu biçimde, iletişim etnograf- 

yasının inceleme konusudur. (55) Proksemik 

davranış kuralları iletişim kültürünün diğer 

parçaları ile de yakından ilişkilidir ve, gerçek- 

te, bu ilişkilerden bağımsız olarak kavrana- 

mazlar. 

Proksemik davranış, iletişimsel davra- 

nışın da bir bütün olarak bağımlı olduğu 

bir merkezden kontrol edilir. İletişim kültü- 

ründe bu merkez görgüdür. Görgü, prokse- 

mik davranışın temel ilkelerini oluşturur 

ve buradan, bu kurallarda içerilmiş olan, 

özgül ahlaki vurgu çıkarılır. 

Sonuç olarak, bir kere daha antropoliji- 

nin semiotikten ayrı olamayacağını vurgula- 

mamiz gerekli,, Bu özellikle iletişim etnog- 

rafisi için geçerlidir. Toplumsal ilişki ve bağ- 

ların simgesel (semiotik) düzeninin özgül bir 
tarihsel-etnografik analizi gereklidir: bu düzey, 

iletişimin dilsel ve dilsel-olmayan kural ve 

özellikleri ile temsil edilir. Bu tip çalışmaların 

sonuçları, etnik grupların günlük varoluşları- 

nın değişik alanlarına ilişkin tamamlayıcı 

bilgi olarak faydalı olacaktır. Aynı zamanda 

bu çalışmaların Sovyet etngorafyasında iyi 

bilinen bir sorunun (etnik kültürlerin ve bir 

bütün olarak etnos kültürünün varoluş ve işlev 

görme mekanizmaları sorununun) çözümüne 

de yardımcı olacağına inanıyoruz. 
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"Bende at bir özgürlük simgesi gibidir." 
  

Cumhuriyet Dergi'nin 27. sayısındaki röportajında böyle diyor "Atların Ressamı" ola- 

rak tanınan Avni Arbaş: "Erkek adam sözünden dönmez, yirmi sene sonra sorsalar gene otuz- 

beş'' diyerek belirtiyor yaşını. 

Sanatçı iki yıl kadar İstanbul Konservatuarına devam etmiş. "Bir tarafta müzik, bir taraf- 

ta resim. Sonra düşündüm taşındım, hangisini yapmadan yaşayabilirim? Müziği yapmadan ya- 

şıyorum. Ama resmi yapmadan yaşayamam." diyerek belirtiyor resme olan tutkusunu. 

1941—1942 yıllarında "Uyanış" dergisi çevresinde şiir çalışmaları da yapan Avni Arbaş 

dünyayı, yaşamı ve insanları çok sevdiğini vurguluyor. Sanatçıların duyarlı birer insan olduk- 

larını, herşeyden çok çabuk etkilendiklerini fakat insan ilişkilerinde hoşgörülü, anlayışlı ve sa- 

bırlı olmaları gerektiğini belirterek ''Yaşam demek emek demektir.Emek sarfetmek gerekir." 

diyor. 

Her sanatçının yaşadığı ortamı anlattığını söyleyen Arbaş, resimlerindeki at konusunda 

ise şunları söylüyor: "O at her zaman vardır benim yaşantımda. Belki babamdan geliyor. Çünkü 

her zaman evde bir at vardı. Harika bakışları vardır atın. Ama ben tümüyle çok seviyorum atı. 

Sanki bende at bir özgürlük simgesi gibidir. Ben daha çok simge gibi görüyorum,"' diyor. 

Çetin Öner'in DAĞLARA YAZILIDIR adlı kitabını resimleyen sanatçı "Birgün kalkınca 

kişnemeye başlayacağım gibi geliyor" diyerek Çetin Öner'le nasıl bir paralellik içinde olduğu- 

nu ortaya koyuyor. 

Son olarak Mayıs ayı içerisinde Ankara Artisan sanat galerisinde yapıtlarını sergileyen Av- 

ni Arbaş'a atlı yaşamında aradığını bulması dileğiyle :başarılar. , 
Missost ÖZDEMİR 
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KAFDAĞI 
    

ŞİİR ÜZERİNE 
  

“Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde” P. NERUDA 
  

"İnsanlar daha güzel günlere insanları taşır. . ” 
      

Bu güne kadar Kafdağı'na okuyucuların katılımı en çok şiir çalışmalarıyla oldu. Dergiye 

şiirini gönderenler iki ayrı eğilim gösterdi. Bir kısmı mektuplarının arkasına bir-iki şiirini ekler- 

ken; diğer kısmı da çalışmalarını, belki de yazdıklarının içinden seçtiklerini toplu olarak gön- 

derdi. Toplumsal sorunları dile getirmenin bir biçimi kavramlarla koriuşmaksa diğeri de imge- 

lerle konuşmaktır. Bilimsel çalışmaların dili olan kavramlar, sanatsal etkinliklerle, onun dili olan 

imgelerle bütünleştiğinde ve desteklendiğinde yaşam bulur, etkinliklerini artırırlar. Bu nedenle 

genelde san'ata özelde şiire olan ilgi sevindiricidir. Fakat birkaç şiir yazarak Kafdağı'na gön- 

deren arkadaşlar şiir yazmayı "'kolay"' ve "çabuk üretilebilir" buluyorlarsa bu konuyu irdele- 

mek gerekmektedir. Bu çaba aynı zamanda "'şiiri iş edinenler"'i de tartışmaya katabilirse, ele ş- 

tiri/tartışma süreci onların da şiir üzerine yoğunlaşmalarına katkıda bulunabilecektir. 

Şiir yazmaya başlayanlara hatırlatalım; yazmak kolay değil. Resul Hamzat'ın dediği gibi 

"Şiir, dil ve yeti isteyen ağır bir işçiliği gerektiriyor" 4) Mayakovski de Resul Hamzat ile aynı 

görüştedir. "Şair işçidir'' diyen ozan, şiiri ''çok güç ve çok karmaşık türden bir üretim"' olarak 

tanımlıyor. 2) 

ŞAİR İŞÇİDİR 

Bağırırlar şaire: 

"Bir de torna tezgahı başında göreydik seni. 

Şiir de ne? 

Boşiş. 

Çalşmak, harcınız değil demekki..." 

Doğrusu 

bizler içinde 

tüm değerlerin üstündedir çalışmak. 

Ve kendimi 

bir fabrika saymaktayım ben de 

“Ve eğer 

bacam yoksa 

işim daha zor demektir bu. 

Vücut ve ruh emekçileriyiz 

aynı kavganın içinde. 

Ve ancak ortak emeğimizle 

bezeriz evreni 

marşlarımızı gümbürdeterek! İ) 

54   
  

Mayakovski'ye göre şiir üretiminin başlaması için ön koşul "toplumda, ancak şiir yoluyla 
çözülmesi düşünülecek bir sorun bulunması" kısaca “toplumsal bir buyruğun" olmasıdır. (8) 
Nazım Hikmet de "insanın evvela söylenecek sözü olacak"' der ; "sonra bu söz söylenmeğe değer 
olacak, sonra bunu en uygun, en mükemmel kalıba döküp, o kalıbın mukabil tesirinden de fay- 
dalanarak söyleyecek"'(5 ) 

Muhaceretteki Kafkasyalı şairlerin hemen hepsi bilinçli olarak veya değil "toplumsal bir 
buyruğun"' farkında ve büyük bir kısmının şiir yazma nedeni de bu buyruk. Şiirlerinde genellik- 
le eksik olan ise işçilik. Şiirlerinin ortak özelliği "belli bir ruhsal etkilenme içinde, bir duygu- 
lanma sonucunda'' yazıldıklarının sezilmesi. 

Şiirde duygu gerekli fakat yeterli değildir. N.Hikmet, Yahya Kemal'in "'şevk akşamında" 
yazdığı şiirleri eleştirir. Ve sorar “İspanyol raksı der demez, şaldan, zilden ve gülden başka bir 
şeyi olmaması bir şair için hazin bir şey. Zilsiz, şalsız, gülsüz İspanyol rakkasesi olmaz. Ama 
nefes almadan da insan yaşayamaz. Binaenaleyh, yaşamaktan bahsederken, nefes alma fiilini 
mi ön plana getireceğiz?" “© ) Bertolt Brecht, şairlerin duygularının, ruh durumlarının dağılacağı 
korkusu ile akıldan korkmamalarını öğütler. “Şiirsel bir girişim rastgiden bir girişimse, duygu ve 
us uyum içinde çalışırlar."©7 ) Latin Amerikalı şair Pablo Neruda da Brecht ile aynı görüştedir. 
Neruda "yönlendirilmiş kendiliğindenliğe"' inanmaktadır. Çalışmalarının önemli bir kısmında 
şairin "herhangi bir verili konuda, toplumun bir bütün olarak ihtiyaç duyduğu bir şey hakkında 
yazabileceğini kanıtlamaya çalıştığını" vurgular, eskinin tüm büyük klasik eserlerinin istek üze- 
rine yazıldıklarını hatırlatır. Neruda'ya göre "Özgürlük hiç bir zaman bu nedenle kaybolmamış- 
tır. Büyülü ilham ve şairin tanrı ile haberleşmesi, kişisel çıkarların dikte ettirdiği icatlardır."“8 ? 
“Buğdayın Türküsü" onun 'toplumsal bir buyrukla" 'akıldan korkmadan' yazdığı şiirlerine ör- 
nek olarak verilebilir: 

BUĞDAYIN Halkım ben, parmakla sayılmayan 
TÜRKÜSÜ Sesimde pırıl pırıl bir güç var 

Karanlıkta boy atmaya 

Sessizliği aşmaya yarayan 

Ölü, yiğit, gölge ve buz, ne varsa 
Tohuma dururlar yeniden 

Ve halk, toprağa gömülü 

Tohuma durur bir yerde 

Buğday nasıl filizini sürer de 

Çıkarsa toprağın üstüne 

Güzelim kırmızı elleriyle 

Sessizliği burgu gibi deler de 

Biz halkız, yeniden doğarız ölümlerde.!* 

Özetlersek; 
1. Şiir bir üretimdir, 

2. Bu üretimin başlaması için toplumsal bir buyruk gereklidir, 
3. Şiirde duygu ve us uyum içinde çalışırlar, (Yönlendirilmiş kendiliğindenlikte) 
4. Duygu ve usun birlikteliği verili bir konuda şiirin yazılabilmesine olanak sağlar. 
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Şiiri böyle değerlendiren ozan, "kıvırcık bir koyun gibi gezinen, lirik ve sevdalı temaları 

meleyen biri'' “İ 9) olmaktan çıkarak "şiiri silah yapmış" usta ozana dönüşür. Afşar Timuçin, 

tarihsel gelişimlerinde ve toplumsal sorunlarında Muhaceretteki Kafkasyalılarla ortak paydaları 

bulunan Filistinlilerin şiirini ''kavga şiiri"' ve şairini "'kavga şairi"' olarak adlandırır. Filistin şiiri, 

"vatansız kalmaya zorlanmışlığın yüzyıllardır yurt bilinen topraklardan atılışın tüm acısını dile 

getiren. . . çağdaş bir destanı oluşturmaktadır. "Filistinli kavga şairleri, "İsrail toprakları içinde, 

İsraillilerin elinde kalan ve iyi düzenlenmiş bir "İsraillileştirme'' siyasetinin kurbanı olan insan- 

lara benliğini, tarihsel görevini, yurt sevgisini unutturmamak; öte yandan, İsrail toprakları dışın- 

da yaşayan mültecileri yoksunluğun ve umutsuzluğun pençesinde kıvranan insanlar duru- 

mundan kurtarmak, onları yurt topraklarını düşmandan geri alacak Savaşçılar durumuna getir- 

me'' görevini üstlenmişlerdir. Bunu yapabilmek için, bu kavga şairleri, ezilmiş bir halka insan ol- 

manın anlamını gösteren, umudu, direnci, yıkılmamayı öneren güçlendirici şiirler sunuyorlar. . . 

Diyebiliriz ki Filistin kavga şairleri artık bir halkın, dağılmış ezilmiş bir halkın umut kaynağı 

olm uşlardır.'“! 1) 

Kafkasyalıların da kültürel savaşımlarında bilimsel çalışmalara olduğu kadar, onun sonuç- 

larını sanatsal çalışmalarla kitlelere ulaştıracak, onlara yenilmiş insanların çaresizliğini ve umut- 

suzluğunu değil, umudu ve direnme azmini aşılayacak, ona kendi dilini, kendi geleneklerini, 

kendi uygarlık ve etkin değerlerini hatırlatacak, "'ana tarihinin sütünü" içirecek, "'ana dilinin 

balını" yedirecek . şairlere de ihtiyacı vardır. İşte bu nedenle şiir yazmaya başlayan arkadaşların 

çoğalması sevindiricidir. Dileğimiz bir-iki şiirle yetinmemeleri ve uğraşlarını sürdür meleridir. 

Sözümüzü Resul Hamzat'ın uyarılarıyla bitirelim: 

"(kendi topraklarından kopmuş, yabancısı oldukları "yazın elleri'ne düşmüş.... ozanlar 

kuşatılmış bir askere benzerler'' ve "'kendi toprağıyla bağı olmayan şiir yuvasız kuş gibidir. 

Nice ozanlar bilirim: konmasına izin verilmeyen ve ölüsü yere düşene dek uçmaya zorlanan ser- 

çeler örneği yok olup gitmişlerdir.'" 1 ) 
İnsanlarımızı daha güzel günlere taşıyan ve taşıyacak ozanlarımıza saygılarımızla. 

  

(1) BROY; Aylık Şir Dergisi, Aralık 1986, sayı 14, s: 26 

(2) MAYAKOVSKİ, V; Şür Nasıl Yazılır? Yaşantı Sanat Kitapları, 1983, s: 51 

(3) ÜLKE ÜLKE ÇAĞDAŞ DUNYA ŞİİRİ I; (ÜUÜÇDŞ 1) Milliyet Yayınları 1979, s: 101 
Çev: Ataol Behramoğlu 

(44 MAYAKOVSKİ;s:44 

(6) KURDAKUL, Şükran; Nazım'ın Bilinmeyen Mektupları, Broy Yayınları, 1986, s:44 

(6 OKURDAKUL;s:44-45 
(7) SAF ŞİİR YOKTUR (SŞY); De Yayınları, 1984, 6:66 

(8) SŞY;s:94—95 
(9) ÜÜÇDŞI;s:193 

(10) SŞY;s:14 
(11) Filistin Şüri; YAZKO, 1982 Türkçesi: A. Kadir, A. Timuçin, S.Salom, 8: 13 

(12) HAMZATOVResul; Şiirler. Kalem Yayınları, 1986, s: 96 
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DAĞLININ ÖLÜMÜ 

Bu kan! 

Alnımdaki kırmızı türkü, 

Topraktan doğup | 

Toprakta kaybolan yiğitlerimin 

> Kurumuş , 

Mavi özgürlük yeminiydi... 
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gençlere 

Maviyemi boyayayım sizi? 

— özgürlüğü tadasınız diye, 

Yoksa yeşilemi? 

— yaşamı tutam tutam toplayasınız diye. 

Gelin? 

mavinin sınırında, yeşilin yamacında 

eyerleyip yüreklerimizi 

karlı doruklarda el çalarak 

yapalım düğünümüzü... 

JAN GUAPE 

  

      
    

EEEYY. 

sen göklerde saltanat kurmuşsun. 

— dürtüversem düşersin. 

ben sözlerde 

ben sevdalara kurulmuşum. 

— yüreğimi söküp, dilimi kesmen gerek. 

bu da akıllım 

insanlığın sonu demek.! 

o zaman 

sana bana 
ne gerek! 
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YÜREĞİM KOCAMAN BİR CEHENNEM 7 

Onlar 

önce çatâl bıçak kullanmayı öğrendiler 

bizden, 

- sonra bize saygıyı. 

Ama ne varki onlar ev sahibi 

ben sığıntı. 

Bir dağlıyım ben 

tutsak yüreğim kocaman bir cehennem 

Şamil Hacı Murat Kazanuko Jabağ 

cehennemlerim benim. 

Oysa dağlı yüreğimde 

binlerce dağ çiçeği açmalıydı 

ve ulu çınarlar gibi 

Şamiller Hacı Muratlar Kazanuko Jabağlar 

Damağımda bir başka tat 

kulaklarımda bir başka ezgi 

bir yabancıyım, 

göçebe bir yalnız. 

Kendim koptum kendi öz dağlarımdan 

tutsak oldum. 

Çerkeskamı atıp 

onların töresini kabullendim, 

artık düğünlerimde davulla zurna çalıyor. 

Kapılar kapandı sürgüler sürüldü 

tutsak oldum! 

Bir dağlıyım ben 

Bu cehennem yürekle ne yaparım? 

Bu karanlıkları nasıl yırtarım? 

Dağlarıma nasıl kavuşurum? 

Şamil, Hacı Murat, Kazanuko Jabağ. 

Tuncer Tuğcu Şemikki 

  

    

  Yehutle Y. 
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SİVAS KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ ve 
ETKİNLİKLERİ 

Sivas Kafkas Kültür Derneği yaşamını 

yaklaşık 25 yıldır sürdürmektedir. Bu süre 

içinde kendi çapında çeşitli kültürel çalışma- 

lar yapmış; folklör gösterileri düzenlemiş, üye 

ve hemşehrilerine karınca kararınca hizmetler 

sunmuştur. Dernek olarak varlığını sürdürebil- 

mesi üyelerini birarada tutabilmesi ve dernek- 

le ilişkilerini koruyabilmesi herhalde en önem- 

li işlevi olsa gerektir. 

12 Eylül'de diğer tüm derneklerle birlik- 

“te faaliyetlerini durduran dernek, yine diğer 
derneklerle birlikte 1984 yılında yeniden açıl- 

mıştır. Bu ilk yılda alelacele tutulan dernek 

binasında hemen hemen hiçbir şey yapılama- 

mış, kahvehane görünümü aşılamamıştır. 

İkinci yıla girerken özellikle Dernek 

Başkanı Necati Yılmaz başta olmak üzere 

üye ve hemşehrilerin özverileri, samimi ve 

yoğun çabaları ve İstanbul (Bağlarbaşı) Kaf- 
kas Kültür Derneği'nin Sivas'ta düzenlenen 

Folklör gösterisi gelirini Sivas Derneği'ne br- 

rakmasıyla çok daha güzel, geniş, düzenli ve 

üyelerinin çeşitli ihtiyaçlarını daha iyi karşı- 

layabilecek yeni bir salona taşınmıştır. Böy- 

lece başlatılan sosyal ve kültürel etkinlikler 

giderek arttırılmıştır. Özellikle Kafkasya ve 
Kafkasyalılarla ilgili kitap, dergi, broşür, 

kartpostal, poster. vb. gibi yayınlar üye ve 

hemşehrilere zamanında ve düzenli olarak 

ulaştırılmaya çalışılmıştır. 

© İki yıldır yoğun ilgi gören "Kafkas Halk 
Oyunları Gösterileri"! düzenlenmektedir. Son 

yapılan gecede Ankara Kuzey Kafkasya Kül 

tür Derneği'nin yönetici ve Halk Oyunları 

Topluluğu elemanlarının bir gece öncesinden 

gelmeleri, Dernek lokalinde Sıvaslı hemşehri- 
lerimizle birlikte olmaları büyük bir coşku ve 
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sevinç yarattığı gibi Dernek ve çalışma- 

larına ilgiyi de arttırmıştır. 

Öte yandan Sivas Kafkas Kültür Derneği 
kendi bünyesinde bir Halk Oyunları Ekibi ve 

müzik grubu oluşturmaya da çalışmaktadır. 

Yaklaşık dört aydır yürütülen çalışmalar ya- 

kında gösteri yapabilecek düzeye gelmek ama- 

cıyla yoğunlaştırılarak sürdürülmektedir. 

Yıllardır yapılamayan "'Dernekte Bay- 

ramlaşma Törenleri" gelenekselleşmesi dile- 

giyle geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda başla- 

tlmiştır. Genellikle yaşlılarımız başta olmak 

üzere pek çok hemşehrimiz bu güzel ve an- 

lamlı girişimden dolayı sevindiklerini belirte- 
rek Dernek yöneticilerini teşvik etmişler ve 

kutlamışlardır. 

Yine yıllardır düzenli çalıştırılamayan 

Dernek Lokali özellikle Dernek Başkanı Basri 

Özgür'ün sağlığını bile gözardı edecek kadar 

özverili ve yoğun çalışmalarıyla, Dernek Yö- 

neticilerinin, tüm üye ve hemşehrilerimizin 

destekleriyle belirli bir düzene sokulmuş, 

gelir sağlamaya bile başlamıştır. 

Öte yandan, Dernek tarihinde belki de 
ilk kez yapılmış olan kırda piknik gezisi yo- 

gun bir ilgi görmüş, coşkulu, sevinçli, duy- 

gulu ve anlamlı bir gün yaşanmıştır. İlk kez 
düzenlenen bu piknik gezisi için, Ankara K.K. 

K.Derneği'nin hazırladığı kartpostallar arkası- 

na şunlar yazılmak suretiyle davetiye olarak 

kullanılmıştır: ''Derneğimizin asıl ve önemli 

görevlerinden bir tanesini daha gelenek hali- 

ne getirmek istiyoruz. 

Yılda bir defa da olsa ailece birarada 
olalım, tanışalım, yemek yiyelim, sohbet 

edelim, eğlenelim istedik. 

Birlikte olmaktan duyacağımız sevinci 

paylaşacağımızı umuyoruz. 

    

    

  
  

Onur vermenizden tüm hemşehrilerimiz 

mutluluk duyacaklardır. 

Saygılarımızla... 

Sivas Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu 
adına Basri Özgür" 

.Bu çağrıdan sonra hemşehrilerimizin 

yoğun ilgi ve katılımlarıyla 21.6.1987 Pazar 

günü Kayalıpınar (Lezgi) köyüne yapılan gezi, 
tabiatın çok uygun olması, köyden hemşeh- 

rilerimizin sımsıcak, içtenlik dolu karşıla- 

maları ve katımlarıyla gerçekten mükemmel 

geçti. 

  

Konvoyun köye girişinde genç hemşeh- 

rilerimizden Aydın Erdoğan kurban keserek 

karşıladı kafileyi. Yaşlısı genci, kadını erke- 

ğiyle köyün hemen tümü gelen toplulukla 

bütünleşti ve birlikte köyün bitişiğindeki 

piknik yerine geçildi. Değerli hemşehrileri- 
mizden Yüksel Erdoğan'ın hoşgeldiniz konuş- 

ması ve köyün tarihçesi hakkında verdiği 

bilgiler herkesi duygulandırdı. (Büyük sürgün- 
le birlikte buraya gelen köylüler şöyle ilginç 

bir uygulama yapmışlar: Konutlar bir ana 

cadde boyunca iki taraflı olarak yapılmış. 

Köyün içinde ana caddeye bağlanan paralel 

sokaklar yanında bir de köyün giriş ve çıkışını 

sağlayan çevre yolu yapılmış. Bir bakıma gü- 

nümüzdeki çağdaş yerleşim planını. andırı- 
yor. Tarlalar ise eşit parçalara bölünmüş, 

her aileye nüfus sayısına göre dağttılmış. 

Ailelerde nüfus değiştikçe parça sayısı da 

değişirmiş. Bu uygulamayı gösteren defter 

! 

de tarihsel bir beige olarak halen bu köyde 

korunmaktaymış.) 

Piknik daha sonra Dernek Başkanımızın . 

yaptığı, gösterilen yoğun ilgi konukseverliğe 

ve tüm katılanlara teşekkür eden konuşma- 

sıyla başladı. O anda herkes birbiriyle tokala- 

şıyor, kucaklaşıyor, yerleşme hazırlıkları yapı- 

yordu. Çok geçmeden birkaç yerden akorde- 

on ve Pşıine sesleri yükselmeye başladı. Genç- 

ler grup grup düğünler kurarken diğerleri de 

halı gibi yemyeşil çimenlerin üzerinde, meyve- 

liklerin gölgesinde yerlerini aldılar. 

Daha sonra düğünleri tek bir grup 

    & - 

halinde birleştirilerek büyük bir coşku içinde 

devam etti. 

Düğünden sonra verilen serbest saatte 

tabiatla özgürce kuçaklaşan, gülen koşan top 

oynayan, küme küme. sohbet eden, gezinti- 

ye çıkan gruplar görülmeye değer bir manzara 

oluşturuyordu doğrusu. 

Yemek saati geldiğinde uzun bir sofra 

oluşturuldu. Herkes birbirine birşeyler ikram 
etti, gruplar birbirine gidip geldi, köyün genç- 

leri kızartılan koyun etini, yoğurt, ayran ve 

helva ile birlikte sundular, zevkle neşe içinde 
birlikte yemek yendi. 

Hiç tanışmayanlar, aynı şehirde olma- 

larına karşın yıllardır görüşememiş olanlar 

görüştüler, tanıştılar, söyleştiler, hasret gider- 

diler. Sevinç, coşku, özgürce ve uygarca 

eğlence vardı her yanda. 

Daha sonra yeniden başlatılan düğün 

geniş bir alanda dönüş saatine kadar coşkuyla 
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devam etti. Sanki herkes bugün hiç bitmesin 

diyordu. 

Toparlanılıp piknik yeri terkedileceğin- 

de, pek artık bırakılmamış olmasına karşın, 

gençler yine de bir çevre temizliği yaptılar. 

Arabalara binilmek üzere toplanıldığında 

köy halkı uğurlamak için sıradaydı. Dernek 

başkanı duygulu ve anlamlı bir konuşma ya- 

parak tek tek herkesin elini sıktı ve veda etti. 

Diğerleri de onu izleyerek veda ettiler ve ara- 

balara bindiler. Üç otobüs ve on kadar özel 
araçtan oluşan konvoy müzikli şarkılı bir 

sevinç içinde Sivas'a döndü. 

Pikniğe katılanların tümünün duygu ve 

düşünceleri hemen hemen aynıydı. Çok mut- 

luydular. Düzenleyenlere ne kadar teşekkür 

etsek azdır diyorlardı. Her yıl kesinlikle tek- 

rarlanmasını dilediklerini vurgulayarak belirti- 

yorlardı. Gezi sonrasında, yankılar daha da 

büyüktü. Özellikle, gelmeyenler pişmandılar. 

Gelecek yıl katılımın çok daha fazla olacağı 

anlaşılıyordu. 

Sivas Kafkas Kültür Derneği, yoğunlaş- 

tırdığı bu tür faaliyetlerinin yanısıra çok 
önemli bir atılım daha yaptı. Dernek Başkanı 

başta olmak üzere tüm yöneticileri özverili 

ve cesur bir adım atarak lokal binasının sa- 

tınalınmasına karar verdi. Böylece dernek 

faaliyetlerinin yarattığı sevinç ve coşkuya 

şimdilerde bir de kendi binasına sahip olmanın 

verdiği heyecan eklendi. Dernek binasının sa- 

tınalınmasındaki ilk ve en büyük güvence An- 

kara K.K.K.Derneği'nin Sivas'taki Halk Oyun- 
ları gösterisi sırasında yardım ve destek vaad- 

etmesi ve özendirmesiydi. Bir bakıma ilk harç 

ve temel taşı niteliğindeki bu yardımdan son- 

ra binanın borcunun tamamen ödenmesi ise 

kuşkusuz Sivaslı hemşehrilerimizin gönülden 

destekleri ve özverileriyle gerçekle şebilecektir. 

SİVAS K.K. DERNEĞİ YÖNETİM KURULU 

  

  

  

ÖYKÜ 
  A. Samet SENGİL 

  

    

KAFKASYADA B 

Köyümüzün bir delisi vardı. 

Hep güldüğü içinmidir nedir, onu sev- 

meyen yoktu. İki metreyi aşkın boyuna ya- 
raşır iri cüssesine karşın o denli çocuksu bir 

yüze sahipti ki biz çocuklar, onu kendi ak- 

ranımızmış gibi hep aramızda görmek ister 

güçlü ve geniş dizlerine bir ağaç dalıymışçası- 

na oturup, bembeyaz göz aklarında mutlu- 

luktan pırıl. pırıl dönen mavi gözlerini seyret- . 

meye doyamazdık. Kendisi neredeyse hiç 

konuşmaz, soru yağmuruna tuttuğumuzda da 

en fazla onda birine "evet'' veya "'hayır"' gi- 

bi çok kısa ve kesin cevaplarla durumu geçiş- 

tirirdi. Aslında ben bu tür yanıtlamalarının da 

bir alışkanlık sonucu olduğunu sanıyordum. 

Çünkü, "nasılsın" gibi bir soruya da "'evet"' ve- 

ya "hayır" türünden sözcüklerle karşılık veri- 
yordu. Yinede, böyle bir davranış biçiminden 
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R DELİ BIR    
yola çıkıldığında, insanın, onun hakkında ula- 

şabileceği kişisel yargısını havada bırakacak 

derecede ortama ve yaşanan anlık olaylara uy- 

gun çok anlamlı, şaşırtıcı mimik ve davranış- 

larda bulunuyordu. Yaşlıların onunla olan 

ilişkilerinin daha ciddi bir düzeyde olması 

belkide bu yüzdendi. 

Köyümüzdeki herkes sorumluydu on- 

dan. Sırasıyla hergün bir ailenin, karnını 

  

doyurması, temizliğine bakması adet haline 

gelmişti. Kendisi de bu sırayı hiç bozmadan 

sürdürürdü. 

Deli, misafiri olduğu evden kahvaltısı- 

nı yapıp çıkar, -Gerçekte buna kahvaltı demek 

hatalı olur, normal insanın günlük ihtiyacı 

olan enerjiyi o tek bir öğünde rahatlıkla alır- 

dı.- yeşil bir deniz gibi uzanan ormandan akşa- 

ma kadar dönmezdi. Tamamen ona özgü olan,   

bu orman gezintilerinde, onu şarkı söylerken 

duyduklarını iddia eden bir kaç kişi vardı, 

ancak, köyün büyük çoğunluğu bunun doğru 

olduğuna inanmıyordu. Bunun iki nedeni var- 

dı; ilki şarkı söyleyemecek kadar ağır başlıy- 

dı(!), ikincisi de onu duyduklarını iddia eden 

kimseler köyümüzün en çok yalan söyleyen 

insanlarıydı. 

Üstelik biz, bu konuyu defalarca sorma- 
mıza karşın, olumlu veya olumsuz hiç bir ya- 

nit alamamıştık. 

1860 yıllarında o uğursuz göçün sürüp 

gittiği günlerdeydi; bizim köyde katılmıştı 

gözyaşı kervanına. Göç hazırlıklarının başlan- 

gıcından bitimine kadar biz çocukların dışında 

kimsenin güldüğü yoktu. Bazen büyük annele- 

rimiz bizi kucaklarına alıp göğüslerine bastır- 

dıklarında, uzun saçlarımız arasında yumuşak 

bir tempoyla gezinen kuru parmaklarına eş- 

lik edercesine sözcükleri uzatarak ve ağlayarak 

--Bu yüzden konuşmaları daha çok bir ağıtı 

andırıyordu.- bizimle dertleşirlerken, . . biz 

dahi ağlamadan edemiyorduk. 

Ben yine de bütün çocuklar gibi bir an 

önce yola çıkmayı, dağları, ormanları, nehir- 

leri, bozkırları aşıp uzak yerlerin renkliliğine 

ulaşmayı hayal ediyordum. Büyüklerimizin 

kendi rahatlıkları için böyle bir düş dünyasını 

tepmeye çalışmaları oldukça saçmaydı (1!) 
Zaten çocuklarla yaşlılar arasında ince ve zarif 

duygular konusunda kesin çizgilerle belirlen- 

miş bir seviye farkının olduğunu çok önceden 

pratik deneyler sonunda anlamıştım! 

Hazırlıklar bir türlü bitmek bilmiyordu. 

Gerçi yola çıkmak için biz çocuklardan başka 

acele eden de yoktu. Kimse, bir diğerine yola 

çıkmaya hazır olup olmadığını sormuyordu. 

Hal hatır sormak, esenlik dilemek gibi sosyal 

ilişkiler göğe çekilmiş, karşılaşılan kimselere 

selam vermek bile lüks olmaya başlamıştı. 

Ancak bazen, dışarıdan gelen kimselerin, 

civar köylerdeki göç hazırlıklarıyla ilgili ge- 

tirdikleri haberleri dinlemek ve yorumlamak 

için ihtiyarlar hep birlikte köyün meydanında 

toplanıyorlardı. Bu tür her toplantının sonun- 

da köyün içinde büyük bir kargaşa olurdu. 

Etraftaki köylerden bir çoğunun gitmekten 

vazgeçtikleri söylentisi yayılır, hemen peşin- 
den bizim köydekilerin de çoğu bağladıkları 

eşyaları çözüp, onlarda burda kalmak iste- 

diklerini, ölüneceksede insanın kendi topra- 

gında ölmesi gerektiğini, bunca yıldır akan 

kanların boşuna olmadığını söyleyerekten or- 

talığı birbirine katarlardı. Böyle durumlarda 

her kes yeniden evine kapanır, yola çıkmaktan 

başka çare olmadığı, hazırlanılması gerektiği- 

ni söyleyecek yeni bir habercinin gelişine ka- 

dar ağlaşıp oturulurdu. Bu karmaşada kalma- 

ya en çok diretenlerde, kocaları ve eli silah 

tutabilecek çocuklarının çoğu savaşta ölmüş 

olan dullardı. Zaten köyün üçte ikiside bu dul- 

lardan oluşuyordu. İhtiyarlarla, cephede yara- 
lanıp savaşamayacak kadar sakatlanan köy er- 

kekleri en çok bunları ikna etmeye çalışır- 

lardı. 

Delimizin ise günlük programı altüst 

olmuştu. Ev eşyaları ve giyecekler topar- 

landığı, yiyecekler stok edildiği, savaşlar yü- 

zünden zaten dibi görünmeye başlamış un 

ambarları taşınabilir bir halde torbalara dol- 

durulduğu için ev halkı bile düzenli sofra 

kuramaz olmuştu. Delinin ev sahipliği böyle 

ters yüz olunca oda kendine yeni bir çözüm 

bulmuştu. Akşam üzeri köyün en açık ala- 

nına gelip uzun bacaklarıyla ileri geri boşluğu 

adımlayarak, kendini misafir edebilecek en 

uygun ailenin çağırmasını bekliyordu. Bu ger- 

çekten de en mantıklı olanıydı. 

Hazırlıklar bittikten uzun bir süre sonra, 

büyük tartışmalar neticesinde göçe karar ve- 

rildi. 
Sabahın çok erken saatinde yola koyul- 

duk.Kesinlikle anlatılamayacak sadece ve Sa- 

dece yaşanılıp sezilebilecek, vücudun bütün 

hücrelerinde doyasıya, ölesiye, bütün ağırlığ ıy- 

la hissedilebilecek bir matem vardı köylüde. 

Attıkları her adımda bir gün yaşlanıyorlardı 

sanki. Onların sık sık geriye dönüp baktıkların- 

da gördükleri şeyi, ben ancak şimdi sezinleye- 

biliyordum. Sırtlanmayan evler, orman tabiat, 
su, emek, toprak ve mezar vardı bırakılan. Hat- 

ta köyümüzden uzaklaştıkça anılarımız bile 
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bizden kopup gerisin geri koşuyorlardı. 
Sicim gibi yağan yağmur ayak izlerimizi 

siliyordu. a 

Tepeyi aştığımızda köy görünmez ol- 

muştu. Kimse ne geriye bakiyordu artık ne 

de ağlayabiliyordu. Deli de peşimizde ara- 

mıza katılmadan bizi uzaktan izliyordu. 

Ben herkesten akıllı davranmıştım. Bir 

elimle sırtıma yüklenen peynir torbasını taşı- 

maya çalışırken, diğeriyle evimizin bahçesine 

kendimin diktiği bir çam fidanını koltuğumun 

altında tutmaya çalışıyordum. O kadar yeşil 

ve tazeydi ki bırakmaya kıyamamıştım. 

Arkamdan birisinin güldüğünü işittim. 

Deliydi. Mavi gözleri her zamanki çocuksu 

saflığıyle ışıl ışıl parlamıyor, bir boşluğu al- 

gılamaya çalışır gibi donuk bakıyordu. İlk kez 

korktum ondan. Gülüyordu, dişlerini görebili- 
yordum ama gözleri korkutuyordu. Kalaba- 

lıktan biraz geride kalmıştım. Delinin ba- 

kışları karşısında kaslarım gevşemiş, bütün 

vücuduma bir ürperti yayılmıştı. Dönüp 

koşmaya başlayacaktım ki dev gibi vücudun- 

dan hiç beklenmedik bir çeviklikle elimdeki 

çam fidanını alıp kaçmaya başladı. 

Bir an dona kaldım. 

Belki çam fidanına duyduğum sevgi, 

belki çocukça bir sahip olma istemi, belki. 

de deliye o ana dek süregelen dostluğumuzun 

verdiği güvenle sırtımdaki torbayı bırakıp 

peşinden koşmaya başladım. 

Aramızda hayli mesafe olmasına, ona 

yetişmemin imkânsızlığına karşın çok geçme- 

den durup beni beklemeye koyuldu. Yanına 

ulaşıp yüzünü gördüğümde fidanı geri alma- 

nın mümkün olmadığını anlamıştım. 

İlk kez gülmüyordu. 
Uzun saçlarını yüzüne işlemişti yağmur. 

Yuvalarından fırlayacaklarmışcasına duran göz 

akları kırmızı bir renge bürünmüş, burun de-. 

likleri çatlamak üzere olan bir atınki gibi açı- 

lip kapanırken derin derin soluyordu. Ayak- 

larımın bağı çözüldü, diz çöküp ağlamaya baş- 

ladım. O, kimsesiz köye doğru koşmasını sür- 

dürdü. Dikkat ettim onun ayak izlerini si- 

lemiyordu yağmur. 
  

GEZİ 
      

  

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Adigeler 

26 Haziran 1987 günü Hatay'ın çok güzel bir 

mesire yeri olan Harbiye'ye gezi düzenlediler. 

Abzakh ve Şapsığ'lardan oluşan Reyhanlı'da- 

ki Adigelerin Kafkas Kültür Dernekleri olma- 

dığından, geziyi gençler, ailelerinde katılımı- 

nı sağlayacak biçimde organize ederek, amaç- 

larının: gençlerle, yaşlıların ilişkilerinin yo- 

gunlaşması, birlikte eğlenme ve kültürel bir 

faaliyette bulunma olduğunu belirttiler. 

Geziye 100'e yakın kişi katıldı. Piknik 

alanına yerleşildikten sonra gruplar halinde 

Harbiye gezildi. Öğle saatlerinde uzunca bir 

sofra oluşturularak hep birlikte yemekler yen- 

di. Daha sonra küçük gruplar halinde bir süre 

eğlenildi. Futbol, Voleybol Karşılaşmaları ya- 

pıldı. En son bütün grubun katıldığı büyük bir 
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'YHANLI 
düğün yapıldı. Gençleri daha güzel oynamaya 

teşvik amacıyla en iyi oynayanlar, oluşturulan 

jüri tarafından 1. —2. —3. olarak seçildiler, 

seçilenlerin ödülleri (Abhaz Ekibi Posteri, 

Kafdağı Dergisi ve Kafkas Kartpostalları) 
Thamete tarafından verildi. 

Hava kararmaya yüz tuttuğunda taşıt- 

lara binilerek Reyhanlı'ya dönüldü. Gençlerle 

yaşlılar, birbirlerine teşekkür ederek bu ge- 

ziden duyulan memnuniyetlerini ve birlikte- 

liklerinin gezi dışında da devamı gerektiğini 

vurguladılar. 

Bir güzel gün daha geride kalırken bir- 

liktelikten duyulan haz insanlarımızın yaşam- 

larına anlam kazandıran Adigeliklerinden vaz- 

geçemeyeceklerini görmek büyük bir mutlu- 

luk kaynağıydı. 

  
  

    
- başlamaz." 

Uğur APİŞ   

  

  

  
ANILARDA BEKİR SAMİ ÇETAWN.   

  

  

"Aydın kişi bir kitle içinde emir ve ku- 

manda ile ölmez. O, inancının ve görevinin 

emrettiği yerde tek başına ölür. Aydın ölümü, 

bir muharebe başarısı için değil; bir inancın, 

bir fikrin tohumunu atmak için olur.'"1) 
Hangisi daha güçlü; insanı eylemleri ile 

yargılayan tarih mi, yoksa eylemleri ile tarihi 

yazan insan mı? Asıl güç ikisi arasındaki sar- 

mal bağıntıyı kavrayarak insana ve tarihe 

egemen olan, günü gelince de çoğu yargıyı 

kökten yıkarak yerine yenisini koyan akıl ve 

sağduyu olsa gerek. Akıl ve sağduyu, nesnel 

gerçeklere çok boyutlu bakmayı, yadsınana 

karşı çözümler önermeyi gerektirir. Yeni 

bulgular ışığında yeniden değerlendirildiğinde 

geçmiş, geleceği aydınlatabilir. Bu işlev ay- 

dının olmalıdır, çünkü "aydın olan kendinle 
2) 

Kavganın, üstelik haklı bir kavganın çe- 

kirdeğini oluşturan ve onu sürükleyenler baş- 

ka herşey bir yana, peşinen yüreklidirler. 

Bir büyük kavgadan doğdu Türkiye. İki 

yanı keskin bir bıçak gibi Batı'da silahlı ey- 

lemle Yunanistan'ı Milen Hattında duraksatan, 

Doğu'da ulusal örgütlenme ile Sıvas Kongresi- 

ne doğru tırmanan Ulusal Kurtuluş Savaşını 

iyi irdelemek ve doğru yargılara ulaşmak şim- 

di akıl ve sağduyunun görevi. Hiçbir emek ve 

  
Bekir Sami 

(31 ağsstor 1919 - Bursa) 

özveri zerresi kaybolmadan gerçek adına ol- 

malı bu değerlendirme. 

"Yüzbaşı Selahattin'in Romanı"'nı okur- 
ken bir kuşağın yenilgisi ve acılarını, Osmanlı 

İmparatorluğunun çöküşünü içiçe yaşamak 
olası. 
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"Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne 

Türkistan 
Vatan sonsuz ve müebbet bir ülkedir, 

Turan." 
dizelerinin ardına düşerek Asya kapılarını zor- 

layan ve yenilgiden sonra Anadolu gerçeğini 

kavrayarak korkusuzca ölüme atılan kuşak bu. 

Yıl 1919. İzmir işgal altında. Albay Be- 
kir Sami 21 Mayıs'da Bandırma'dan Anado- 

lu'ya geçerek Ege'de ilk direnişi başlatıyor. 

Artık cephede ateş hattında çarpışan bir sıra 

neferidir o. Kimi zaman da yurtseverliğinden 

doğan özgüveniyle salt inancının buyruğuna 

uyan ve kitleden koparak tek başına ölüme 

gitmekte tereddüt etmeyen bir aydın. 

Nice yürekli insanlar vardır ki, bilinçsiz- 

ce atılırlar kavgaya; başarı tek ödülleridir. 

Bekir Sami'nin kavgasını anlamlı kılan, ilkeli 

oluşudur. O, ödül beklememiştir hiç. ''Bu işin 

içinde asılmak var, kazıklanmak var, hapsedil- 

mek var, tard edilmek var. Yalnızca birşey 

yok: Armağan! Armağan, vatan kurtulursa, 

"bunda bizim hizmetimiz var'' diye sevinmek- 

tr) diyen ilkeli kumandan beş yıl önce 

1. Dünya Savaşında Birinci Kuvve—i Seferiye 

tümenin kumandanı iken de aynı gözüpeklikle 

vurguluyordu: ''Arkadaşlar! Kavgaya gidiyo- 

ruz. Namus ve vazifenin bizden isteyeceği en 

yukarı işi yapmaya gidiyoruz. Ölüme ve öldür- 
meye gidiyoruz! . 

Bu işi yaparken içimizden şehit olacak 

arkadaşları hürmetle anacak, kahramanca dö- 

güşerek hasbelkader sağ kalacak arkadaşları 

yüreğime basacak, sayacağım. 

Korkak ve tembel olanlar için birtek 

muamelem olacaktır: Beynine bir kurşun Sr- 

karak köpek gibi öldürmek!. . 

İsteyen istediği yolu tutabilir." ©“) 

Romanda, Bekir Sami'nin Divanıharbde 

yargılanmasını istemek üzere Mecliste bir gen- 

soru önergesi verilişi ve olayın gelişimi de 

anlatılıyor. 23—24 Haziran 1920. Yunanlılar 

© Balıkesir yönünde ilerliyor. Bekir Sami 24. 
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ve 11. tümenlere Bursa'ya doğru hareket emri 

veriyor. Mustafa Kemal ve Ali Fuat Paşa bu 

tümenlerin Bozöyük ve İnönü'de durmasını 

ve Bursa'da Savaşılmamasını istiyorlar. Asıl 

görev yeri Eskişehir olmasına karşın, zaman 

kazanarak savunma hattını koruma amacıyla 

Bekir Sami Bursa'daki 800 kişiyle üç Yunan 

tümenine karşı savaşmayı planlıyor. Ne ki, bir 

İngiliz filosunun desteğiyle daha da güçlenen 

Yunanlılara karşı Bursa'da başarı sağlanamı- 

yor. Bursa yenilgisine bir sorumlu arayanlar, 

Bekir Sami için gensoru önergesi veriyorlar. 

"Güneş balçıkla sıvanmaz"' örneği, Ali Fuat 

Paşa'nın cephe raporları onu aklıyor: 

"Bir kumandan ya sevk ve idare hatasın- 
dan veya muharebedeki korkaklık ve hıyane- 

tinden, Divanıharbe verilir. Albay Bekir Sami 

Beyin bir sureti yüksek makamlarına sunulan 

günlük raporlarından kuşku verilmeyecek bi- 

çimde ortaya çıktığına göre, sevk ve idarede 

hatası yoktur."'(©) 

NOT: "" Yüzbaşı Selahattin'in Romanı" 

"2000'e Doğru'' dergisinin verdiği habere göre 

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ordu perso- 

neline ve askeri öğrencilere 2 Mart 1987 tari- 

hinden itibaren yasaklanmıştır. “©? 

Kaynakça: 

(1) — Selçuk, İlhan; Yüzbaşı Selâhattin'in 
Romanı, Cilt2, s. 74 

(2) — Küçük, Yalçın; Aydın üzerine Tezler 

(3) — Selçuk; Cilt 2, s. 46 
(4) — Selçuk;lilt1, s. 114 
(5) — Selçuk; Cilt 2, s. 234 

(6) — Cumhuriyet Gazetesi; 16 Temmuz, 
1987 

  

    
  

  

BASINDAN 
  

MİLLİYET 14 Ağustos 1987 

Yurdakul Fincancı 

ÇERKEZLER 

Aranızda, Çerkezistan Halk Kurtuluş 

Ordusu ya da Çerkezistan Sosyalist Partisi 

gibi bir şeyler duyan var mı? Çerkezler arasın- 

da bir kıpırdanma olduğu geldi mi kulağını- 

za? Örneğin Adapazarı yöresinde Çerkezlerin 
bağımsız bir devlet kurmaya hazırlandıklarını 

falan duydunuz mu? Çerkez gerillalar köy 

basıp adam mı öldürüyorlar? Sözün kısası 

bugün Türkiye'de bir Çerkez sorunu bulundu- 

gunu gösteren en ufak bir belirtiye tanık ol- 

muşluğunuz var mi? 

Ben ne böyle bir hareketten haberdarım, 

ne herhangi bir Çerkez kıpırdanışını duymuş- 

luğum var. Ama yerin kulağı vardır derler. 

İyi saatte olsunlar —herhalde bir bildikleri 
olsa gerek— Türkiye'deki barışçıl Çerkezlerin 

ardına takılmışlar, adım atışlarından tutun 

da iş ilişkilerine, çocuklarına verdikleri adla- 

ra, düğünlerde neden armonika çalındığına 

kadar her şeyi kılı kırk yararcasına izliyorlar. 

Geçen yazımda, Güneydoğu yöresindeki 

Kürt sorununa değinmiş, "Bağnaz milliyet- 

çilikte birleşen ağa kafalı baskıcı devlet gele- 

neğimizin faturası, bugünkü Kürt sorunudur" 

demiştim. 
Bugün birçok devlet kurumuna ve en 

önemlisi gizli polis örgütüne egemen olan bağ- 

naz milliyetçilik anlayışı, dil ve kültür farkını 

sorun yapmayan liberal bir kafayla yer değiş- 

tirmezse, PKK sorunu yetmiyormuş gibi, 

korkarım yıllar sonra, başımıza bir de Çerkez 

sorunu Sararız. 

Kürt sorununu deşen yazım üzerine, bir 

okurumdan gelen mektup düşündürttü bana 

bunları. Rızasını alma olanağı bulamadığım 

için adını saklı tuttuğum okurumun mektu- 

bundan bazı Satırları, gelin birlikte okuyalım. 

“31 Temmuz 1987 tarihli Milliyet'te 

'Kürt Sorunu' başlıklı yazınızı okudum. 

Bölücü, vahşi PKK militanlarını tel'in ediyo- 

rum'"' diyor okurum. Devam edelim: 

""lrkçılığın, şoven, bağnaz milliyetçili- 

ğin neticelerine temas ediyorsunuz. Gerçek- 

.ten Türkiye'de ırkçılar, düşüncelerini, resmi 
politika haline getirmeyi başarmışlardır. 

"Bendeniz Samsunlu, tanınmış bir Çer- 

kez ailedenim. Tarihi ve ilmi açıdan da Türk- 

lerle Çerkezler arasında kesin irk ayrılığı 

olmadığına inanırım. Siyasal görüşüm libe- 

ral sağdır. 1964'den bu yana zaman zaman 

düşüncelerimi Milliyet, Son Havadis, eski 

Forum dergisi gibi yerlerde yayınlama imkâ- 

nını buldum. Adalet Partisi içinde politika ile 

ilgilendim. Komünizme ve faşizme karşı ol- 

duğumu, Batılı liberal demokrasinin uygu- 

lanması yönündeki düşüncelerimi, isteyen her- 

kes kolayca tespit edebilir. Bu şartlar içinde, 

ırkçılığın beni de hedef alacağını düşünmez- 

dim. 

"1983 seçimlerinde, eski AP'lilerin 

ısrarı üzerine bağımsız adaylık için müracaat 

ettim. Veto edildim. Sonradan, veto edilme 

gerekçem, önemli iş irtibatı içinde bulundu- 

gum çevrelere, iş rakiplerime enteresan bi- 

çimde ulaştırıldı. Bana da haber verildi. Ve- 

to edilmemin temel gerekçesi Çerkez olmam 

ve bu nedenle bölücü sayılmam imiş. 

"“Bunun üzerine incelemeye başladım. 

Benim gibi, Türkiye'nin birliği, bütünlüğün- 

den yana, itibarlı işadamı hüviyetinde, libe- 

ral sağ görüşlü bazı Çerkezlerin, sürekli bi- 

çimde MİT ve emniyet takibi ve baskısı altı- 

na alındığını öğrendim. Baskı sosyal ve eko- 

nomik irtibatları kesmek biçiminde uygula- 

nıyor. 
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"Çerkezlerin Türkiye'de bölücü faaliyeti 

olmadı ve yok. 

Neden Çerkezlerle uğraştıklarını soruş- 

turdum. Bazı Çerkezlerin çocuklarına Çerkez 

adı sayılan dede ve ninelerinin adını takması, 

düğünlerinde davul-zurna değil, armonika çal- 

ması gibi sebepler takip sebebi sayılıyormuş. 

Son dönemde ırkçılığın izlerini emniyet, is- 

tihbarat görevlilerinin yüzlerinde, gözlerinde 

daha açık okuyabilir hale geldik. Bu gidiş, 

Türkiye için'çok tehlikelidir." 
İşte bunları yazmış okurum. Herhalde 

siz de benim gibi, bu satırları okuduktan son- 

ra, uyanık polisimizin, bölücülere karşı giriş- 

tiği amansız yaman izciliği, avuçlarınızı 

patlata patlata alkışlayacaksınızdır. 

Boris Godunov'lu, 2'nci Katerina'lı Çar- 

lık Rusyasının şoven Rus milliyetçiğinden az 

çekmedi Çerkezler. Yerleştikleri Batı Kafkas- 

ya'da, Kuban nehri kıyılarında, Küçük Kay- 

narca'dan bu yana başlarına gelmedik kalma- 

dı. Oradan oraya sürüldüler. Osmanlı Ordu- 

suyla birlikte savaşmanın cezasını Şeyh Şa- 

mil'leriyle ödediler. 1856 Paris Antlaşması'n- 

da unutuldular. Ruslara karşı yenik düşen 

ulusal kurtuluş savaşından sağ çıkmış bir 

buçuk milyon Çerkez'den ancak 400 bini 

Osmanlı toprağına sığınabildi. Gerisi soykı- 
rumdan, sürgünden, Sibirya'dan kurtulamadı. 

Bağnaz kafa, bari barışçıl birer Türk o- 

lan torunlarını rahat bıraksın. 

CUMHURİYET 8 MAYIS 1986 

ÇORUM'DA IRK ANKETİ 

ÇORUM, (cumhuriyet)— Çorum'a bağlı 
Alaca ilçesinde ilçe Eğitim Müdürü ve Yardım- 

cisi tarafından dağıtılan 8 bölüm 35 sayfadan 

oluşan anketle vatandaşlardan Alevi-Sünni mi, 

Kürt, Çerkez, Tatar veya Türkmen olup ol- 

madıkları soruldu. 

Alaca Kaymakamlığı'nda staj yaptığı 

“belirtilen maiyet memuru Aslan Kütük tarafın- 

dan hazırlanarak İlçe Eğitim Müdürü Zühtü 

Delibaş ve Yardımcısı İsmail Ceylan tarafın- 
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dan Öğretmenler Yardımlaşma ve Dayanışma 
Sandığı delege seçimleri sırasında öğretmenle- 

re dağıtıldığı belirlenen ankette, vatandaşlara 

şu sorular sorularak cevaplanması istendi: 

"İkamet. ettiğiniz yerde hangi . etnik 
grup çoğunlukta — Tatar, Kürt, Çerkez, 

Türkmen. Siz hangi etnik gruptansınız — Ta- 

tar, Kürt, Çerkez, Türkmen. İkamet ettiğiniz 
yerde hangi mezhep çoğunlukta — Sümni, 

Şafi, Alevi, karışık. Siz hangi mezheptensi- 

niz." 

Olayın ilçede kısa sürede sert tepkiler 

yaratması üzerine konuya Çorum Valiliği el 

koydu ve soruşturmaya başladı. 

Cumhuriyet 21. Temmuz. 1987 

İNONÜ: Anadili KÜRTÇE diye kimse suçla- 
namaz. 

"Birlikte kan akıttık: Misaki Milli sınır- 

ları, konuştuğu dile göre ayrım yapılmadan 

bütün vatandaşların katılımıyla ve akıttıkları 

kanlarla çizildi. Hem bir ülkede farklı diller 

konuşulması, bu ulusun kültürünü zenginleş- 

ürir” 
Hakkı Erdem ve Yücel Sezer'in Kars'- 

tan verdiği manşet olarak geçen haberin bir 

bölümünü aktarıyoruz. 

"Kars—SHP Genel Başkanı Erdal İnönü 
Türkiye'de Kürtçe konuşan vatandaşlardan 

şüphe edilmesine karşı olduğunu belirterek 

"ana dili kürtçe diye kimseyi suçlayamayız 

ve kimseye şühpe ile bakamayız dedi. İnönü, 
Birinci Dünya Savaşında Türkçe ve Kürtçe 

konuşan Anadolu insanının omuz omuza 

savaştığını hatırlatarak, "Bu birliktelik ortak 

bir temel oluşturmuştur. Bizim bu ortak 

temelimizi ayrımcı akımlar hiç bir şekilde 

bozamazlar"' biçiminde konuştu. . 

Erdal İnönü Doğu ve Güneydoğu gezi- 

sinin üçüncü gününde Kars ve ilçelerindeki 

mitinglerde yaptığı konuşmalarda, bölgede 

PKK'cilerin katliamları nedeniyle tüm yöre 

halkının insan haklarının ihlal edildiğini bil- 

dirdi. SHP lideri, vatandaşlara Kürtçe konuşu- 

    
  

yor diye kuşkuyla yaklaşılmasını eleştirerek 

“Misak-i Milli sınırları konuştuğu dile göre 

ayrım yapılmadan bütün vatandaşların katı- 

lımıyla ve akıttıkları kanlarla çizildi. Hem bir 

ülkede farklı diller konuşulması bu ulusun 

kültürünü zenginleştirir. Ama ayrımcı politi- 

ka güdenlere izin vermeyiz"' diye konuştu." 

CUMHURİYET 5 Ağustos 1987 

YARGITAY'DAN İSİM GÜVENCESİ 
ş 

ANKARA (ANKA)— Yargıtay Ücüncü 
Hukuk Dairesi, cumhuriyet savcılıklarının nü- 

fus kütüğüne (geçmiş kişi isimlerinin iptali 

için dava açamayacaklarını ve mahkemelerin 

de isim iptal etme yetkisinesahip olmadıkla- 

rına karar verdi. 

Yargıtay'ın karara bağladığı olayda, bir 

baba, yeni doğan kızına eski Türklerde "'Ca- 

nan" anlamına geldiğini öne sürdüğü "Güp- 

se"' adını koymak istedi. Ancak Kadıköy Nü- 

fus Müdürlüğü "'Güpse''nin Türk gelenekleri- 

ne aykırı olduğu gerekçesiyle yeni bir isim 

bulunmasını istedi. Babanın kabul etmemesi 

üzerine, ''Güpse"'yi nüfus siciline yazarak cum- 

huriyet savcılığına başvurdu. Savcılık da is- 

min iptali istemiyle asliye hukuk mahkemesi- 

ne dava açtı. Yerel mahkeme, görüşüne 

başvurduğu Türk Dil Kurumu'nun söz konusu 

adın Türk örf ve adetlerine- aykırı olduğunu 

bildirmesi üzerine kütükteki ismin iptal edil- 

mesine karar verdi. Kararın temyiz edilmesin- 

den sonra Yargıtay, isim hakkının, tıpkı ya- 

şama hakkı ve onuru gibi kişilikten ayrılma- 

yan bir hak olduğu gerekçesiyle yerel mahke- 

menin kararını bozdu. Yargıtay'ın kararında 

"İsim hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı şahsi bir 

haktır. Hiçbir kişi veya kurum, kişinin rıza 
ve muvafakati olsa dahi bu hakka dayanarak 

taşınan bir ismi iptal edemez. Böyle bir işlem 
mahkeme kararına da konu olamaz"' denildi. 

YENİ GÜNDEM, Yıl 4/Sayı 64 
24—30 Mayıs 1987, s. 31. 

ERGUN GÖZE ÜZERİNE, Prof Dr. Hüseyin 
HATEMİ 

Göze beni "Şah İsmail'ci"' olmakla it- 

ham ediyor. Sırça köşkte oturan, başkasına 

taş atmamalıdır. Bu gibi ithamlar onun çev- 

resine yakışır ve ileride ''menfaatler vaziyeti" 

değişince, çok güvendiği ve kendisinden daha 

vatanperver ağabeylerinden "Çerkes Ethem'- 

ci'' olmak gibi ithamlar duyabilir. Ben elham- 

dülillan Şah İsmail'ci değil Müslümanım, 
bu sebeple de kimseyi Çerkes, Kürt vs. olmak 

gibi “suçlar"'la (.) itham etmeyi aklımdan ge- 
çirmem. Bu üslupda ancak Ergun Göze'ye 

yakışır. 

  

Tarihte KAFKASYA 
Gn. İsmail BERKOK 

Fotokopiden cilt haline getirilen bu de- & 

ğerli eseri Sivas Kafkas Kültür Derneğinden e 

temin edebilirsiniz. 

İsteme Adresi: Sirer Cad. Sirer Pasajı Kat:4 ZE 

No: 9 SİVAS     
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TOPLUM HABERLERİ 

KAYSERİDE KAZA: 
5 Genç Hemşehrimizi kaybettik. 

Yurtdışından işçilerin akın halinde yur- 

da dönmeleri, izni bitenlerin dönüşleri ve iç 

turizmin en canlı dönemini yaşaması nedeniy- 

le yoğunlaşan trafiğe alt yapının yetersizliği- 

de eklenince trafik kazalarında büyük artışlar 

görüldü. 

Kurban bayramının 2. günü Uzunyayla- 

da bir düğüne katılmak üzere yola çıkan 5 

genç arkadaş saat 22.30 da Ekrek-Bünyan 

arasında hatalı sollamanın neden olduğu bir 

kazada hayatlarını kaybettiler. 

Uzunyayla çevresinde beğenilen, girdik- 

leri her mecliste takdir toplayan, dürüst, sa- 

mimi ve geleneksel kültüre bağlı oldukları ka- 

dar çağdaş düşünen kişiler olarak anılan ar- 

kadaşlarımızın ölümü büyük üzüntü yarattı. 

Bir başkasının düğününe katılmak üzere yola 

  
    

çıkan arkadaşlarımızın açı sonu bir atasözü- 

müzde dendiği gibi "'insanlar acı ve tatlı gün- 

leri birlikte yaşarlar"' gerçeğini hatırlattı 
Kazada hayatlarını kaybeden genç arika- 

daşlarımızın isimleri şöyle; Cihat AKAY (Üç- 
pınar köyü) Erdal ÖZDEMİR (Beserek köyü) 
Vedat TEMİR (Borandere köyü) Aslan İYİ— 
GÜN (Akviran köyü) Ahmet ÖZKAN (Eğri 
söğüt köyü) 

Yakınlarının bu büyük acısını paylaşır, 

başsağlığı dileriz. 

EVLENME 
Seçkin AKMAN (BULŞU) ile Erdoğan 

AKMAN kardeşlerimiz 22 AĞUSTOS günü 

KAYSERİ'de yapılan düğünle yaşamlarını bir- 

leştirdiler. Genç çifti tebrik eder mutluluk 

dolu bir yaşam dileriz. 

Süheyla ERDOĞAN (IŞIK) ile Aydın 
ERDOGAN kardeşlerimiz Yıldızeli'ne bağlı 
Kayalıpınar köyünde 8 AĞUSTOS 1987 
günü yapılan düğünle yaşamlarını birleştir. 
diler. Genç çifti tebrik eder, mutluluk dolu 
bir yaşam dileriz. 
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VEFAT 
  

Kavak —Sıralı köyünden hemşehrimiz 

Kadir Baş 6.8.1987 günü vefat etmiştir. 

Yakınlarının acısını paylaşır, başsağlığı 
dileriz. 

  

“ Antalya'lı hemşehrilerimizden Yunus Özbek 
8.8.1987 günü vefat etmiştir. 

Yakınlarının acısını paylaşır, başsağlığı 

dileriz. 

  

Pınarbaşılı hemşehrilerimizden Dr.Yavuz 
TÜR'ün sevgili annesi Mahide TÜR, Temmuz 
ayında Ankara'da vefat etmiştir. 

Yakınlarının acılarını paylaşır, başsağlı- 

gıdileriz. 

  

GENEL KURUL 

Sivas Kafkas Kültür Derneği Olağan 

Genel Kurulu 27 Haziran 1987 günü (Sirer 
Cad. Sirer Pasajı Kat: 4 No: 9) adresindeki 
dernek lokalinde yapıldı. Yönetim Kurulun- 

da görev alanların isimleri ve görevleri aşağıda 

gösterilmiştir. Yeni Yönetim Kurulu'na çalış- 

malarında başarılar dileriz. 

Basri ÖZGÜR (Bşk.) 
Selahattin YARAŞ (Bşk.Yrd.) 
Nagıp AYDEMİR (Sekreter) 
Asri ASLAN (Muhasip) 
Necat ÇELİKTAŞ (Üye) 
Ziyaettin KAMBOL (Üye) 
Yurdaer SAYUNER (Üye) 

    

  

 


