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10 YIL SONRA 
BİR BES KASIM GÜNÜNDE 

, Bundan tam on yıl önce 5 Kasım 1977'de 

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nde 

tarihi bir gün yaşandı. Kısaca "geleneksel kül- 

tür değerlerimizi derleyip değerlendirmek ve 

çağdaş dünya kültürüyle uyumlu biçimde ge-. 

liştirerek sürdürmek" biçiminde ifade edilebi- 

lecek bir. ortak amacı benimsemiş olan Kafkas 

Kültür Dernekleri: temsilcileri o gün biraraya 

geldiler, Ortak amacı biraz daha tezelden, bi- 

raz daha etkili ve sağlıklı biçimde nasıl ger- 

çekleştirebileceklerini, belki bir federasyon 

bünyesinde birleşebilme koşullarını oluştura- 

bilecek işbirliği ve işbölümü olanaklarını gö- 
rüştüler. 

Yeni bir umutla biten günün mutluluğu, 

o her zaman olduğu gibi akşam yapılan düzenli 

ve ağırbaşlı geleneksel Kafkas düğünü ile per- 

çinlendi. 

Düğünden sonra, Derneğimiz üyeleri, di- 

ger kardeş Kafkas Kültür Derneklerinden 

gelen konuklarıyla birlikte kızlı erkekli gruplar 

halinde Dernek lokalinden ayrılıp evlerine 

dönmek üzere otobüs durağına gittiler, 
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Durakta otobüs beklemekte olan kızlı er- 

kekli bu topluluk üzerine gece saat 23.30 sula- 

rında plakası okunamayan resmi -bir jeepten 

yaylım ateşi açıldı. )cepin kapısını aralayarak 

uzanan deri ceketli bir kara kolun çektiği te- 

tikle boşalan mermiler. bordür taşlarını yaladı, 
dört kardeşimiz yaralanda ve bir kardeşimiz; 

TSEY MAHMUT ÖZDEN katledildi. 

Plakası okunamayan tesmi jeep uzaklaşır- 

ken olay yerinde polis yaralananların ve onla- 

ra yardım etmeye çalışan topluluğun üzerleri- 

ni aramakla meşguldü. Jeep gözden kayboldu- 

ğunda polisin de arama-taraması sona erdi. 
; : 

Plakası okunamayan o resmi jeep kimin- 

di? Kim göndermişti onu oraya, kim görevlen- 

dirmişti? Jeepin kapısını aralayıp tetiğe asılan 

deri ceketli o kara kol kimindi? Direksiyonun 

başında kim vardı? Bunları gönderen görevlen- 

diren birileri var mıydı yok muydu? Yoksa 

“bunlar kendi iradeleriyle hareket ederek, nezih 

bir kültür ortamında yaşamış olmanın doygun- 

luğuyla her şeyden habersiz, durakta otobüs 

bekleyen kızlı erkekli masum bir topluluğu 

  

  

  

yaylım ateşiyle yere sererek bir “vazife şinas- 

lik“ örneği mi verdiler? Öyleyse, izlerini Kay: 

bettirmekten başka, ödülleri ne oldu? Ya da 

böyle değilse ne ceza gördüler? | 

Bu kahpece saldırıdan beklenen amaç 

“neydi? Tarih boyu nice savaşların, yıkımların 

durduramadığı Kafkaslılar'ın torunlarını kor- 

kutup dağıtmak mı? Yoksa her şeye rağmen 

yasadışı bir kavgaya karışmamayı başarmış 

demokratik bir kültür derneğini tahrik edip si- 

cak savaşa çekmek miydi, bir provakasyon 

muydu amaç? Yoksa, “başka kültür yeşerme- 

sin bu topraklarda, farklı kültürler yok olsun" 

mu dediler, tetiği çeken eller? 

Tam on yıl geçti aradan... “Ve anarşiyi- 

terörü durdurabilen, her türlü suçun ardıntar- 

kasını arayabilen bir de askeri yönetim." Ama 

ne var ki, masum insanların üzerine mermi 

yağdıran, dört kardeşimizi yaralayıp bir kar- 

deşimizi TSEY. MAHMUT ÖZDEN'i aramız- 

dan ayıran katiller bilinemedi, bulunamadı. Ve 

on yıl sonra bir 5 Kasım gününde beyinleri bu- 

ran, yürekleri burkan sorular yine ortada kal- 

dı. 

5 Kasım 1977 saldırısı, kim tarafından ni- 

çin yapılmış olursa olsun, sonuçta; silahların- 

dan ve kaba kuvvetlerinden başka sermayesi 

ve hüneri olmayan kuru kafaların ürünüdür. İn- 
sanın insan haklarının, demokrasinin, 'hülür' 

kavramının ve kültürel değerlerin daha bir 50- 

mutlandığı, daha bir derin anlam ve saygınlık 

kazandığı günümüz uygar dünyasında; evrensel 

insanlık (değerlerinden nasibini . alamamış 

odakların işidir. Bu çağdışı, bu yoz, bu kuru 

kafalar ırkçı-şoven zihniyetleriyle başka türlü 

davranamazlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar 

dünyayı durduramazlar, çağdışı zihniyetlerini 
yürütemezler. Tarih göstermiştir ki, kalemin 

kılıca, adaletin zulme galip gelmesi kaçınıl. 

mazdır. 

5 Kasımları unutmayacağız. Demokrasi, 

kültür ve insanlık düşmanlarına uymayacağız. 

Ama her şeye boş verip uyumayacağız da... 

Zulme karşı adaletle, dıhlaya karşı demokra- 

siyle, kaba kuvvete karşı kalemle karşı koyur- 

cağız. Bilincimiz, onun buyruğundaki yüreği 

miz ve kalemimiz silahımız olacak, kendimi- 

ze-kültürümüze karşı saygımız ve sorumluluğu 

muzla demokratik birlikteliğimiz güvencemiz 

olacaktır. i 

Bu duygu ve düşüncelerle TSEY MAtt- 

MUT ÖZDEN'i onuncu yıldönümünde saygiy- 

la anarken "5 Kasım"lar olmasın! diyurur. 

| KAFDAĞGI 

 



    
KUZEY KAFKASYA ÜZERİNE 

SÜRELİ YAYINLAR 

(BÖLÜM -4j 

1970-80 yılları arasında, Anayasa'nın ön- 
gördüğü demokratik ortamda Türkiye genelin- 
deki süreli yayınlarda bir patlamarın olduğu 
gözlenmektedir. Çeşitli siyasi görüşler belirli 
aralıklarla yayınladıkları gazete, dergi, vb. sü- 
reli yayınlarla, görüşlerini kamuoyuna yansıtı- 
yorlardı. 1960-70 yıllarında bilgilenme ve biri. 

“kim dönemini geçiren Türkiye düşün yaşamı, ' 
10'li yıllarda, bir patlama noktasına ulaşarak, 
çeşitli siyasal görüşlerin yayın yoluyla tartışıl- 
dığı bir yapı oluşturmuştu. 1970-80 yıllarında 
değişerek gelişen Türkiye düşün ve yayın 
yaşamı içerisindeki K.. Kafkasya'ya ilişkin sü- 
reli yayınlarda da nitel ve nicel değişme ve ge- 
lişmeler gözlenmiştir. K. Kafkasya'ya ilişkin 
süreli yayınlardan (1950-70) yılları arasındaki 
yirmi yıllık dönemde, Türkiye genelinde top- 
lam üç dergi yayınlanmasına karşın (1970. 
80) yılları arasındaki 10 yıllık dönemde sekiz 
dergi ve gazete yayınlanmıştır. Süreli yayın- 
lardaki bu gelişmenin temelinde kuşkusuz 
Türkiye'de gelişen ve değişen düşün ve yayın 
yaşamının etkisi yatmaktadır. Ayrıca gelenek- 
sel kültür değerlerini derleyip uygar Dünya 
kültürü ile uyumlu biçimde geliştirmek ama- 
cında olan Kuzey Kafkasyalı aydınların, top- 
lumsal sorunların. çözümü doğrultusunda bir 
arayış içerisinde olmaları, süreli yayınların âr- 
tışındaki diğer bir etmendir, 

1970-1980 yılları arasında, yayın yaşamı- 

(1950 - 1980) 

5. YANÇATORAL 

na 1964 yılında başlayan “Kafkasya Kültürel 
Dergi"nin yanı sıra Haziran 1970'de İstanbul" 
da "Kuzey Kafkasya", "Kafkasya Birlik Mec- 
muası”, "Kamçı Gazetesi", Kasım 1975'te 
Ankara'da "Yamçı Dergisi", Kasım 1978'de 
"Nariların Sesi Gazetesi" ve Ocak 1980'de 
'Nibjeğu Dergisi" yayınlanır. Çıkış amaçları, 
toplumsal sorunları bakış açıları ve önerdikle- 
ri çözümler açısından farklılıklar gösteren bu 
yayınları ayrı ayrı ele alıp incelemeye çalışa- 
cağız. 

KUZEY KAFKASYA DERGİSİ 

1970 Haziran'ında yayın yaşamına baş- 
layan Kuzey Kafkasya Dergisinin sahibi: Ra- 
sih SAVAŞ, Yazı İşleri Müdürü: Tarık Cemal 
Kutlu'dur. İki ayda bir yayınlanan dergi kül 
türel amaçlıdır. Dergi İstanbul'da kurulan ve 
halen faaliyetini sürdüren Kuzey Kafkasya 
Türk Kültür ve Yardım Derneği.nin (sonradan 
adı yasal nedenlerle Kuzey Kafkasyalılar Kül- 
tür ve Yardım Derneği olarak değiştirilmiştir.) 
yayın organı olarak yayınlanmıştır. 1980.85 
yılları hariç yayın yaşamını halen sürdürmek- 
tedir. Başlangıçta iki ayda bir çıkarılan dergi- 
nin, zaman zaman 3 veya 4 ayda bir çıkarıldı 
gı da olmuştur. Başlıca yazarları Beksultan 
Baturhan, Tarık C. Kutlu, Musa Ramazan, 

. Mehmet Aksoy, Rasih Savaş, Mehmet Güneş, 
M. Yüksel Kılıç, Hasan Kalimci, Y. İnoğlu, 

  

      

Zübeydet Şhaplı, Gunokue C. Özbay, Osman 

Çelik, Ufuk Tavkul'dur. Bunların dışında ara 

sıra imzalarına rastlanıp isimlerini sayamadığı- 

mız bazı kişiler de yazılarıyla katkıda bulun- 

muştur. a, 

Derginin çıkış amacı birinci sayıda "Çi 

karken”" başlıklı yazıda şu şekilde açıklarımış- 

tır: "İçinde yaşadığımız devir, bir kısım millet 

lerin hürriyetlerine kavuştuğunu, daha çokla- 

rının da zulüm ve esaret içinde inlediklerini 

gösteren tarihi bir belge durumundadır. Zulüm 

. eden devlet'esir milletlerin tarihlerini, gelenek- 

lerini, edebiyat ve kültürlerini, hatta dinlerini 
yok etme amacını ön planda tutmaktadır. Der- 

gimiz haklınin hakkını aramayı, haksızın da 

hakkını vermek düşüncesini amaç edinerek 

çıkmaktadır. Okuyucularımızın ve hemşehrile- 

rimizin Kuzey Kafkasya hakkındaki derleme- 

leri, örf-adet, folklor, edebiyat, tarih, efsane 

ve diğer daha bir çok sahadaki incelemeleri 

dergimizi güçlendirecektir." 

Derginin amaçları doğrultusunda yapılan 

yyınlar genel boyutlarıyla 1964 yılında yayın- 

lanan "Birleşik Kafkasya" dergisinin yazıları- 

na benzemektedir. Yayınlanan yazılarda Kaf- 

kasya tarihi, coğrafyası, toplumsal yapısı, çer- 

çevesi içinde genellikle Kuzey Kafkasya halk- 

larından Çeçen, Dağıstan, Oset, Avar ve Kara- 

çaylar'a ilişkin bilgi haber ve incelemeler daha 

yoğundur. Dergininbağlı olduğu dernek "Türk 

Göçmen ve Mültecileri Federasyonu'na bağlı 

olup yayınlarda federasyona bağlı diğer. der- 

neklerin yayın organlarına yer verildiği gibi, . 

yeri geldikçe "Esir Milletler" konusu -da işlen- 
mektedir. Bir yandan esir milletler ve Türk- 

İslam Sentezi doğrultusundaki anti-Sovyetik 
tutum ve görüşler savunulurken, öte yandan 

anayurtları Kuzey Kafkasya'da kendi dilleri ile 

yapıtlar veren Dağıstanlı Çeçen, Oset, vb. çağ- 

daş yazarlardan çevirilere de sıkça yer veril 

miştir. 

46. sayıda "Yeni Bir Girişim" başlıklı bir 

yazıyla Kuzey Kafkasya Kültürüne ilişkin 

ödüllü öykü yarışması açılmıştır. 1977 yılın- 

dan başlamak üzere bugünkü K. Kafkasya'ya 

. daha ılımlı bir yaklaşım gözlenmekte, muzey 

Kafkasya'nın idari yapısına, nüfus özellikleri- 

.ne, edebiyatına, yazar ve sanatçılarının tanıtık 

masına ilişkin yazıların, Çeçence ve Dağıstan- 

ca'dan şiir-hikaye, efsane, vb. çevirilerin göreli 

olarak arttığı görülmüştür. Bu arada K. Kaf- 

kasya'yla ilgili bazı kitaplar yayınlanmış, Kaf. 

kas müzik ve şarkı kasetleri satışa sunulmuş, 

çeşitli devlet sınırları içinde (Ürdün, Suriye, 
İsrail, Yugoslavya, ABD) yaşamlarını sürdüren 

K. Kafkasyalılar'a ilişkin bilgiler verilmiştir. 
Ayrıca diğer süreli yayınlarda olduğu gibi (dü- 
gün,. doğum, ölüm, dernek haberleri)ne geniş 
bir yer verilerek toplumsal iletişim sağlanma- 

ya çalışılmıştır. 

53. sayıda Tarık C. Kutlu yazı işleri mü- 

dürlüğünden ayrılmış, yerine M. Nüzhet Çetin- 

baş yazı işleri müdürü olmuştur. Bundan son- 

ra, genel olarak T.C. Kutlu yönetiminde, kimi 

çelişkilere karşın, nisbeten yumuşatılmaya ça- 

ışılan "esir milletler” ve “Türk-İslam Sentezi” 

doğrultusundaki katı anti-sovyetik tutum ade- 

ta dergiye yeniden egemen olmaya başlamış- 
tır. Kuzey Kafkasyalı aydınlar arasında top- 

İumsal sorunların çözümü doğrultusunda yapı- 

lan tartışmalar ele alınarak öne sürülen görüş- 

lerin tarihsel geçmişe ters düştüğü savıylaşid- 

detle eleştirilmiştir. Kuzey Kafkasyalı'ların ' 

kültürel ve toplumsal sorunlarının çözümüne 

ilişkin yeni görüş ve önerilerle yayın yaşamına 

başlayan "Yamçı", "Nartların Sesi", "Nıbjeğu" 

adlı yayın organları, “İstanbul Yolculuğu" adlı 

tiyatro yapıtı, "Ulusal Sorun ve Çerkeşlerin 

Konumu" kitabı çeşitli yönleriyle eleştirilerek 

yeni görüşlere şiddetle karşı çıkılmıştır. Özel- 

likle 1970-1980 yıllarında K. Kafkasya köken- 
li aydınlar arasında tartışılan "Anayurda Dö- 

nüş", "Ulusal Demokratik Haklar" gibi tezler 
dergi tarafından bir siyasal görüşün propagan- 

dası şeklinde yorumlanarak tek çözümün 
1917'lerde deklere edilen "Birleşik Bağımsız 

Kafkasya" tezi olduğu ileri sürülmüştür. 

Derginin yayına girdiği tarihlerde İstar- 

bul'da "KAFKASYA BİRLİK MECMUASI" 

isimli bir derginin de yayına başladığı görük 
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mektedir. 

KAFKASYA BİRLİK MECMUASI 

- Siyasi, sosyal, kültürel ve turistik amaçlı 

aylık derginin sahipleri; Şerafettin Terim ve 
Turhan Yavuz, Yazı işleri Müdürü: Dr. İsmail! 
Arzın'dır. 1953 yılında yayınlanan KAFKAS 

, MECMUASI'nı çıkartan ekip tarafından orga- 
- nize edilen derginin görüşleri, çıkış amaçları, 
"TEKRAR BAŞLARKEN" başlıklı yazıda şu 
şekilde açıklanır. "Şunu açıkça belirtmek is- 
teriz ki, biz herşeyden önce Türk vatandaşı ve 
Türküz. Bu bakımdan aziz vatanımız Türkiye' 
nin yüksek menfaatlerini her şeyin üstünde gö- 
rürüz. Devletimizin güttüğü siyasetin kayıtsız 
şartsız içindeyiz. Cumhuriyet ve demokrasi re- 
jiminin ve onun inkılâplarının Savunucusuyuz. 

© En ileri demokrasilerde görüldüğü veçhile, di- 
nimize ve onun icaplarına bağlıyız. Birlik için- 
de yapıcı ve ilerici olmak şaşmaz hedefimiz- 
dir.” (s. 1, say. 3-4). 

K. Kafkasya'ya ilişkin daha önceki, süreli 
yayınlarda görev almış bazı kişilerle olan dü- 
şünce ayrılıklarının dile getirilerek onları eleş- 
tiren Dergi, kendisinin, Türkiye'de mevcut Kaf- 
kasya, Asya ve Kırım Türklerine ait siyasi ok 
mayan bütün derneklerin ve köylerin fahri or- 
ganı olduğunu duyurur. 

Dergide çıkan yazılarda genellikle Abhaz' 
larâ ilişkin bilgi ve haberlere daha çok yer 

, verilir. Çeşitli dergi ve gazetelerde çıkan, der- 
gi amaçları doğrultusundaki, yazılar iktibas 
edilerek basılır. Dergi doğrudan olmazsa dahi, 
Kafkas Abhaz Kültür Derneğinin bir yayın or- 

. ganı olarak faaliyetlerini sürdürür. Haziran 
1970'te başlayan yayın yaşamını 1971'de ta- 
mamlayan dergi, K: Kafkasya'ya ilişkin süreli 
yayınlar içerisinde bir ekol niteliği taşımadığı 
gibi K. Kafkasyalıların toplumsal sorunlarının 
çözümüne ilişkin herhangi bir tezin savunucu- 
su da olmamıştır. 

K. Kafkasya'ya ilişkin dergi şeklindeki 
yayıncılık sürerken Haziran 1970'lerde siyasi 
amaçlı KAMÇI gazetesinin çıktığını görüyo- 
ruz. 

“KAMÇI GAZETESİ 

Gazetenin sahibi; Ali Erkmen, Yazı işle- 
ri; Yaşar Kemal Aksoy, Sorumlu müdür; Fah- 
ri Özen'dir. Kamçı gazetesiyle K. Kafkasyalı 
aydınlar GUAZE isimli gazeteden sonra ikinci 
kez siyasi bir gazetecilik deneyimine girişmiş 
oluyorlardı. Gazetenin üst sol ve sağ köşelerin- 
de şu spotlar dikkati çekiyordu. “Mabudumuz 
Hürriyet Mabedimiz Vatandır", "Dar kafalı in- 
sanlar hafızalarının almadığı her şeyi fena gö- 
rürler.", “Tek başına akıllı olmayı istemek bü- 
yük bir deliliktir”, "Yarının çiçekleri bugünün 
ekilen tohumlarıdır.” 

Gazetenin çıkış amacı, yayın ilkeleri "Çi- 
KARKEN" başlıklı yazıda şu şekilde açıkla. 
nır, "İnsanlığın gözleri önünde 300 yıl oyna- 
nan bir dram sonucu 1864 yılının getirdiği 
meş'um "Göç, Felaketi" ile anavatanizrını terk 
etmek zorunda bırakılan bu millet, KENDİ 
TOPRAKLARINDA KENDİ KENDİNİ İDA. 
RE EDEN BAĞIMSIZ DEVLET idealine ulaş- 
mamıştır. KAMÇI yayın hayatına atılırken, 
mazisinde ders alınacak olayları genç zihinle 
re aktarmak, var olan kültürü geniş kitlelere 
yaymak, kendini ve sorunlarını kamuoyuna ta- 
nıtmak görevini yapacaktır.” 

Gazete başlangıçta belirttiği ilkeler doğ- 
rultusunda 7 ay yayında bulundu ve ülkenin 
içindeki siyasi çalkantılar nedeniyle yayın ha- 
yatına son verdi. Gazetede her ay bir konu ele 
alınıp incelendiği gibi hikaye, şiir denemele- 
riyle, Çerkesçe şarkı notaları yayınlanır. Nart 
Destanları çizgi roman şeklinde okuyuculara 
ulaştırılır. Ayrıca toplumun çeşitli kesimlerin- 
deki K. Kafkasyalı büyüklerle röportajlar ya- 
pılarak, toplum sorunları ve çözüm yolları 

- doğrultusunda görüşleri yayınlanır. K. Kafkas 
yalı yazar ve çizerlerin . eserleri tanıtılır. 

Kamçı gazetesinin, K. Kafkasya kültürünün 
tanıtılması, geleneksel değerlerin genç kuşak. 

lara aktarılması işlevinin yanı Sıra, toplumun . 
geleceğini ilgilendiren siyasal çözümlemelerin 
arayışı içinde olduğu görülmektedir. K. Kaf. 
kasyalı'ların siyasal konumunu tespit ettik- 

  

  

  

ten sonra, çeşitli bölgelerdeki kişilere sorular 

yönelterek, toplumsal arayışın ». yorumunu 

okuyucuya bırakıyordu. Örneğin, çeşitli bölge 

ve halk katmanlarındaki kişilere şu sorular so- 

ruluyordu: 1) Bugün Çerkes Milleti olan bütü- 

nün basit bir tablosunu çizersek, Muhaceret ve 

Anavatan olmak üzere iki ana bölümden mey- 

dana geldiğini görürüz. 

Sizce Muhaceretteki Çerkes Milleti için 

meselelerine çözüm olarak hangisi geçerlidir? 
(S. 5 Ekim 1970) . 

— Anavatan bugünkü şartlar içerisinde 

uzak bir hayaldir. Ve asimilasyon mukadder- 

dir. Dolayısıyla lüzumsuz gayretlerle iitopik 

- fikirlere yer verilmemeli ve toplumun bugünkü 

rahatı bozulmamalıdır. 

— Muhaceretteki Çerkesler olarak örf ve 

adetlerinin işığı altında, muhacir olarak yaşa- 

dığımız ülkelerde benliğimizi korumaya çalış- 
mamız yeterlidir. 

— Küzey Kafkasya hangi topraklarda olu- 

nursa olunsun, Çerkes sıfatından ayrılmaz bir 

bütündür. Ve "ÇERKES'im” diyen her ferdin 
temel amacı, anavatan ve oraya dönebilmek 
olmalıdır. 

Bu sorularla Gazete, K. Kafkasyalıların 

toplumsal sorunlarının çözümü doğrultusunda 

ciddi bir tartışma başlatmış oluyordu. K. Kaf- 

kasyalı'lara ilişkin süreli yayınlardan 1970 yık 

larına kadar yayınlanan dergiler, çoğunlukla 

kültürel değerlerin genç kuşaklara aktarılması, 
derlenmesi, K. Kafkasya'yla ilişkilerin yumu- 
şatılması (o doğrultusunda yoğnulaşmalarına 
karşın, 1970'lerde siyasal çözümlerin arayışı 
başlamıştır. 

1970 yılına kadar incelemeye çalıştığımız 
süreli yayınlardan BİRLEŞİK KAFKASYA ve 
1970'lerden sonra KUZEY KAFKASYA 
DERGİSİ K. Kafkasyalıların toplumsal sorun- 
larına çözüm olarak “BİRLEŞİK-BAĞIMSIZ 
KAFKASYA" tezini ileri sürmelerine karşın, 

KAMÇI gazetesi de "KAFKASYA'YA DÖ- 

NÜŞ VE KENDİ KADERİNİ KENDİSİNİN 
ÇİZDİĞİ BİR TOPLUM OLMA TEZİ'ni ge- 
liştiriyor, dile getiriyordu. 

K. Kafkasya'ya ilişkin süreli yayınların in., 
celendiği bu çalışmada, yayınların ileri sürdük 

leri tezlerin günümüzün toplumsal ve siyasal 

yapısı, düşünce sistemi içerisinde değerlendi- 

rilip, eleştirilecek yönlerinin bulunabildiği ka- 

nısındayız. Fakat bu çalışmada günümüze 
ters ve anlamsız gelen tezlerin eleştirisinden 
ziyade, ileri sürülen tezler objektif olarak ele 
alınmıştır. 

SÜRECEK 

  

 



  

  
AMSELFELD'de 
BİR ÇERKES KÖYÜ 
  

Kafkas halk ailesinin bir parçası olan 

Çerkesler bir zamanlar Kuban nehri ile Ka- 

radeniz arasında oturuyorlardı. Bu yöreden 

bugün büyük çoğunluğu ayrılmıştır. 

Çerkesler. Batı Avrupalılarca iki yönleriy- 

le biliniyorlardı: Kızlarını hareme satmalarıyla- 

Türk ağa ve beylerinin anneleri olarak güzel 

çerkes kızlarının rolleri çok önemlidir. diğer 

yönleri ise şimdiye kadar tüm Batı Avrupalı- 

ların korktukları Ruslara karşı gösterdikleri 

hiç duyulmamış ve görülmemiş yiğitlikleri ve 

kararlı savaşlarıdır. , 

Çerkesler çok eski zamanlardan beri! hi 

ristiyan dinli idiler ve hatta (Osmanlı himaye- 

sindeki Tatarlara karşı -B.Ö.-) Rusya'nın yar- 

dımını isterlerken 18. yy.dan itibaren de İslam 

dinine döndürüldüler. Ardından Türklerin de- 

vamlı düşmanı olan Moskovitlerin ilerlemele- 

rine karşı kuvvetli bir duvar teşkil ettiler.? 

Çarlık Rusyası Güney Kafkasyayı zapt edip 

hemen tüm diğer Kafkas dağ halklarını kont- 

rulü altına aldıktan sonra kendilerini Adığe di- 

ye adlandıran bu halkın da hürriyetlerinin son 

saatleri gelmişti, Kendisinden her yönüyle çok 

çok daha üstün bir devlete karşı yürüttüğü bu 

yet savaşlarını Tolstoy: “Hacı Murad" adlı ro- 

manında işlemiştir. Rusya'nın düşmanları olan 

İngiliz ve Batı Avrupalıların gösterdikleri sem- 

patiye rağmen -(bu sadece bir sempati olmuş- 

tur. İngiliz politikasının oyununa gelerek, al 

«lanarak savaşa devam etmişlerdir. -B.O.) 1864 

yılımda Çerkes'ler kaçınılmaz darbeyi yiyerek 

yenilgiye uğramışlardır. O zamanlar Osmanlı- 

lar da Çerkesler'e yardım.edebilecek durumda 
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değillerdi. Buna rağmen göçü teşvik ederek, 

huzursuzluğun olduğu ve asayişin bozulduğu 

yerlere göçmen Çerkesleri yerleştirerek müslü- 

man azınlığı çoğaltmayı ve kuvvetlendirmeyi 

tasarlıyorlardı. Osmanlı devleti bu yöntemiyle, © 

kendisinden Önce buralarda hükümranlık 

etmiş Bizans devletinin yöntemini kullanıyor- 

du. Tarihten hepimizin bildiği gibi Bizanslılar 

Bulgarlara karşı daha iyi korunabilmek için 

Asya'dan Mardaitler'le Paulikianer'leri Trakya' 

ya yerleştirmişti. Ancak Osmanlıların kullan- 

odıkları yöntem düşmanları olan Rusları pek 

çok sevindirmiş ve aleyhlerine olmuştu; çün- 

kü çalışmayı sevmeyen, hürriyete aşık yeni te- 

baları kendisi için hiç de rahat verici değiller- 

di. Bu plan Rusya'nın çok işine geldi ve karşı- 

lıksız binlerce hem de çalışkan hıristiyan, Er- 

meni ve Bulgarları kazanmış oldu. 

Böylece 1864 yılı boyunca 400-500.000 

Çerkes Önasyanın kuzey sahillerindeki küçük 

limanlarına, istikbaldeki yerleşim yerlerine da- 

gıtılmak üzere getirildiler, Osmanlıların kötü 

organizasyonu nedeniyle İstanbul ve İngiltere' 

deki "Circassian kommite" tarafından toplanan 

paralara ve kendilerini feda edercesine çalışan 

- batılı doktorlara rağmen onbinlerce kişi açlık- 

tan ve hastalıktan ölmüşlerdir. Kanitz'e” göre 

o zamanlardaki bir muhabire dayanarak Yyaz- 

dıklarına bakılırsa Samsun Limanında 60.000 

yaşayan Çerkesin yanında 50.000 Çerkes 

cesedi yatıyordu. Oradan da dağıtıldıkları yol 

boylarında binlercesi, yeni ümitlerle kandırı- 

larak getirildikleri topraklarda, her mezara her 

gün yenileri eklenerek mezarlar çoğalıyordu.* 

Göçmenlerin bir kısmı Ön Asya'ya” ve Kıb- 
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rıs'a gönderildi; ancak bu göçmenlerin büyük 

bir kısmı Balkan topraklarına götürülerek Rus 

ya'ya ve onun koruduğu dost devletlere ve 

hıristiyan Balkan halklarına karşı cephesini 

kuvvetlendirmeyi düşünüyordu. Böylece 150- 

200.000 Çerkes Güney Avrupa yarımadasında- 

ki askeri yönden önemli bulunan noktalara 

yerleştirildiler. Ancak Çerkesler Türk memur- 

larının sözlerini dinledikleri kadarıyla bu Os- 

manli planına uydular. 

Marmara kıyısındaki Rodosto ve Doğu 

Makedonya'daki Seres bölgelerini, dikkate al 

mayacak olursak, Çerkeslerin büyük bir ço- 

ğunluğu Balkanlar'daki geçit (o yerlerine yer- 

leştirildiler. Kanitz? gezilerinde Çerkesleri 

Tom ve Timok arasında, Niş ve Pirot çevre- 

sinde, Sırp sınırı boyunca Amselfeld'e kadar 

olan yerlere yerleştirdiler. (Buralara daha ön-' 

ce aynı gaye ve düşünceyle yerleştirilen Kırım 

Tatarları ve Nişe kadar yayılmış (genişlemiş) 

Arnavutları kuvvetlendirmek için.) 

Niş yakınında Morova'daki, Morova'dan 

Prokuplje'ye giden yol buraya yerleştirilen 

Çerkes aileleri . tarafından 

korunuyordu. (o Prokuplje'nin o yukarısındaki 

Toplıca'ya da Çerkesler yerleştirildiler, (Suvi- 

do ve Tulare köyleri,Kopaonik'deki Brus geçi- 

tini de Çerkesler koruyorlar”). Aynı zamanda 

Lab ve Moravica vadi yolları ve Morava- Var- 

dar ovaları yine Çerkes köyleriyle korunuyor- 

çok o sayıdaki 

lardı. 

Göçmenlerin bir çokları da Amselfelü'e 

(Kososvo) yerleştirildiler. Bu Çerkesler Sırp- 

lar'ın hem sempatilerini hem de nefretlerini 

aynı zamanda kazanırken tehdit de.ediliyorlar- 

dı.3 . 

Çerkesler'in yerleşim sahaları benim ver- 

diğim bilgilere dayanarak sayın H. Thümmler 

tarafından elinizdeki haritaya geçirilmiştir. 
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Mitroviça: Vuçitrin, Priştina, Ferizoviç (şim- 

Mitrov ga Vuçitrin, Priştina, Ferizoviç (şim- 

diki adı Urosoviç), Gilan, Kaçanık ve Skopje 

(Üsküb) gibi şehir ve kasabalarda oturan Çer- 

kesler olduğu gibi, bunun yanısıra, kuzeyden 

güneye doğru Çerkes köyleri şunlardır. Mitro- 

viça'dan başlarsak: Podujevo, Slavkovaç (200 

Hane), Çerkes selo, Çerkeskoy, Velika Rjeka, 

Hamidiye, Aziziye, Mazgid (100 Hane) .Ajvalr 

ji (30 Hane) Hacıbi, Hamidiye, Çerkesköy, 

Lipljan yakınında adları bilinmeyen iki köy 

(haritada soru işaretiyle gösterilmiştir) Hami- 

diye (Surçin), Donyi, Lıvoç (50 hane), Hami- 

diye Ferizoviç yanında, onun doğusunda yine 

Hamidiye (100 Hane), Pozaranye (100 Hane) 

Çerkes Sadovına (60 Hane) ve Çerkes Selo 

Gyorgoviç. Ayrıca Makedonyada Bitoly Ma- 

nastırda, Gyevgyeli ve Stip köylerinden de 

bahsedilmektedir.  



    

  

— Kanitz'e göre Çerkesler'in yerleştirilmele- 
ri şu şekilde yapılmıştır; Buraların yerli halkı 

olan Bulgarlar ve Sırplar onlara toprak, yiye. 
cek ve evler verdiler, Yani yerli halk çalı çır. 
pıyla örülme ve üstleri sıvalı, toprak damlı ev- 
ler yapmak zorunda bırakıldı. Göçmenler ver- 
gi ödemiyorlardı; buna rağmen Kanitz iş haya- 
tına ve çalışmaya alışmamış dağ çocuklarını 
çok sefil bir durumda, sefalet içerisinde bul- 
muştu. Çerkesler açlıktan ve bulaşıcı hastalık- 
lardan kırılıyorlar, zararlı haşaratlar gibi ölü- 
yorlardı. Çareyi haydutlukta buldular ve bu 
mesleği çok iyi 'yaptılar. Bilhassa at hırsızı 
olarak tüm çevre ahalisi ve yolcular onların 
esiri gibiydiler. 

Türk devleti de (Osmanlılar devri kast edi. 
liyor -B.Ö.-) bu durumun üstesinden gelemi- 
yordu. Çerkesler buralara yerleştirilir yerleş- 
tirilmez bu yöreler hoşlarına gitmediğinden 
tekrar göç için ayaklandılar. Ancak Türk aske- 
ri birliklerince, geriye, eski yerleşim sahaları- 
na sürüldüler. Hıristiyan yerli halk ise Çerkes- 
ler'den nefret ediyorlar ve “Çerkesler insan eti 
yiyorlar" diyerek şayia yayıyorlardı.? 

(Çerkesler -B.O..) İslamiyetin koruyucusu 
ve bekçisi olarak, Balkan Yarımadasında, ilk 
defa olarak 1876'daki Bulgar ayaklanmasına 

- karşı mücadele ederler; bu ayaklanmayı bastı- 
rirken gösterdikleri vahşet Balkan yarımada- 
sında ve diğer hiç bir yerde görülmemiş bir şe. 
kilde olmuştur.” Çarlık Rusya'yla yapılan 
mücadelede böyle bir vahşete rastlanmamıştı 
ve o zamanki dünya basınında nefretini kazan- 
mışlardır. Bilhassa İngiliz basınında da bu vah- 
şetten bahsedilmiştir. Halbuki aynı gazeteler, 
12 yıl önce Çerkesler'i Çarlık Rusyasının zul- 
müne karşı hürriyetin bekçisi ve müdafisi öla- 
rak tanıtarak sempatilerini göstermişlerdi. 
Çerkesler'in bu barbarlıklarıyla "yeniden do- 
gan Türkiye" propagandalarına gölge düşürül. 
mesi Ruslardan korktukları için, İngiliz ticari 

— menfaatlerinin işine gelmiyordu. Kafkaslılar'ın 

0 | 

Balkanlar'dan uzaklaştırılmaları için girişilen 

- diplomatik görüşmeler hiçbir sonuç vermiyor- 

du. Böylece 1877/78 harbinde, Kanitz'in | 

çok öncelerden görebildiği gibi? Rusya Bal- 
kanlarda tekrar Kafkasyalılarla mücadele et- 

mek zorunda kaldılar. Harbin sonunda yapılan 

sınır değişmeleri neticesinde, buralara yerleşti- 

rilen ücretsiz jandarmalar Bulgaristan, Niş ve 
Prokuplye'de yok oldular. Acı çeken ve az- 
gin komşularının kılıçlarından kurtulabilenler 
Küçük Asya'ya göç ettiler. Amselfeld'den de 
aynı göçler. başladı ancak buraları"Türkiye'nin 
sınırları içerisinde kalacağı belli olunca geri 

döndüler,!* Avusturyalı askeri coğrafyacılar 
1900 yılında Kosova eyaletinde çok fakir bir 
durumda yaşayan 6400 Çerkes ve bir çok 
Çerkes köyü tespit ederler. Bunların birçoğu 
at yetiştiriyor, at ticareti yapıyor ve diğerle- 
ri de çok ince gümüş işlemeleri yapıyorlardı. 

1912/1913 Balkan harbi ve Sırbistan tara- 
fından Amselfeld'in ele geçirilmesiyle orada 
yaşayan müslüman halk ikinci defa olarak çok 
zor günler yaşadı ve bir çok Çerkes-dindaşları 

olan Arnavutlarla beraber göçe başladılar. 
Gyorgoviç'* göre Gilan haricindeki birkaç ai- 
leden başka herkes eski Sırbistan ve Makedon- 
ya'dan göç ettiler. Fakat bu doğru değildir. 
1931 yılının Haziran-Ağustos ayında Sırbis- 
tan'a bir araştırma gezisi yaptım. Elimdeki 
Avusturya haritasındaki, Amselfeld'i güneyden 
kuzeye keserek akan Lab nehrinin Sitnica'yla 
birleştiği yerdeki Çerkes köy ismi dikkatimi 
çekti; bu. halk benim uzun zamandır ilgimi 
çektiğinden, -1389 harplerinin yapıldığı yerleri 
ziyaret edince, Ağustos ayında da bu köyüzi. 
yaret ettim. Gerçekten de köye varır varmaz 
hemen etrafımızda iri yarı, mavi gözlü Kafkas 

dağlarının çocukları toplandılar, Amselfeld'de 
yaşayan diğer halklardan görünüş, hareket ve 
davranışlarıyla bambaşka oldukları hemen. 
gözümüze o çarptı. | Konuşmalarımla ve 
gözlemlerimle tamamen yabancı bir halkın 

  

  

  

arasındaki bu kendine has halk topluluğu hak- 

kında neler öğrendiğimi burada yazıyorum. 

Buraya yeni yerleşen Sırplar'ı nazarı itibare al- 

mayacak olursak, Köyün Amselfeld'deki diğer 

köylerden bir farkı olmadığı hissini veriyordu. 

İlgi çekici olarak göze çarpan mezarlıklarıydı. 

Türkçe yazılmış mezar taşları tüm müslüman- 

larda olduğu gibi, üstleri taştan sarık şeklinde 

oyulmuş mezar sütunları, kerpiçten yapılma 

evler, bir katlı çökmüş olan han, çok fakir ol 

duklarının belirtileriydiler. Bunların arasında 

zengin bir ağaya ait olduğu söylenen, ancak 

göç etmiş olan ağanın yıkılmış hanı vardı. 

Resmi adı Donye Stanovtze olan Çerkes 

köy 62 ev ve bunların 50'si Çerkes, geri kala- 

nı Arnavut, Sırp ve Çingenelerden oluşmak- 

tadır. Bir imamı olan camisi de vardır. Çerkes 

evlerinde ortalama dört kişi oldukları bize 

söylendi. Buna göre 200 çerkes köyde otur- 

maktadır. Laba nehri kenarındaki Velika- 

Ryeka'da da beş Çerkes hanesinin, 20 kişiyle 

en yakın Çerkes köyü olduğunu söylediler. 

Diğerlerinin yeni rejimi beğenmediklerinden 

göç ettiklerini, kendilerinin ise buraları beğen- 

. diklerini ve buralardan gitmek istemediklerini 

söylüyorlardı. Bize bunları önce sokakta, daha 
sonra Arnavut fırıncının dükkanında anlatan- 

ların her biri güzel bir erkeğin timsaliydiler. 

Yırtık pırtık şehir elbiseleri giymişler, başla- 

rında da fesleri vardı. Sadece bir tanesinde 

Arnavut elbisesi vardı. Yazın hasat zamanı, 

sadece Çingene uşaklarının yaptıkları işleri 

yapmak zorunda kaldıklarından ve bu iş için 

Fes kullanışlı olmadığından, elbiseleri de kul 

lanışsız olduğundan Arnavut elbisesi giydiğini, 

anlattı. Diğerleri ise görünüşe göre hasat zama- 

“nında da çalışmayı hiç düşünmüyorlar ve "biz 

ağayız ve hiç çalışmıyoruz" diyorlardı. Halbu- 

ki görünüşleri bize zengin oldukları izlenimini 

bırakmıyordu. Köyle Krooatlar'ın denetimin- 

de, bereketli tarımı kaldıran, iki adet biçer-dö- 

ver vardı. Daha önceleri atla besleniyor- 

lardı; köyde bu geçmişin soğukkanlı Kafkas 

atlılarının harplerde en güvenilir arkadaşların- 

dan, geçmiş yılların hatırası ve köyün sevgilisi, 

tek bir kır at vardı. Konuştuğumuz kişilerin 

çok yönlü ve zeki oldukları belli oluyordu; 

anadilleri olan Çerkesçe'nin yanısıra, Türkçe, 

Arnavutça, Sırpça da konuşuyorlardı. Hatta 

birisi Arapça da bildiğini iddia ediyordu. 

Çerkesçe kelimeleri bizler telaffuz etmek iste- 

“ yince, anadillerinin dünyanın en zor dillerin- 

den biri olduğunu gururla söyleyerek, başarı- 

sızlığımıza gülüyor ve eğleniyorlardı. Dünya- 

ca meşhur olan kızlarının güzelliğini malesef 

örtülü olduklarından hayranlığımızı göstere- 

medik, Çocuklar gerçekten de güzeldiler. Çer- 

kes kadınlarının, diğer Balkan halklarının ka- 

dınlarının tersine, serbest hareket etmeleri ve 

meraklı olmamaları bize çek sempatik geldi. 

Çerkesler kendi halkından olmayanlarla da ev- 

leniyorlardı. (Akraba alınamayacağından bu 

neyiorlardı. (Akraba alınamayacağından bu 

yolu seçiyorlardı. Bugün de aynı problem bu- 

rada yaşayan 600-700 kişilik Çerkes grubu 

için geçerlidir -B.O.) Bizim sohbet ettikleri- 

mizden birisinin annesi Boşnak'tı. Bu evler- 

meler yoluyla da halkın kendine has olan özel- 

likleri yok olmaktadır. Aileleri bir ya da iki 

çocuklu olduklarından, her ne kadar Çerkes 

olmanın bilincinde iseler de, gelecekte, kendi- 

lerinden çok daha kalabalık islam dindaşları- 

nın içerisinde yok olacaklarından şüphemiz 

yoktur. 

Mitteilungen der geographischen Geseli- 

schaft in Wien 75. Cilt-1932. 

Çevirmenin Notu: Bonn Üniversitesinin 

Dil fakültesinden Prof. Dr. Johann Knab- 

loch'un arzusuyla, Kuzey Rhein Westfalen 

Eyaleti Kültür Bakanlığından burs alarak 1982 

yılında Amselfeld'e bir araştırma gezisi yap- 

tım. Araştırmanın esas amacı, buradaki Çer- 

kesler'in dillerini tespit etme: ve hikaye, ma- 
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.sal, destan, v5. gibi şeyleri yazmak, yok ol- 

maktan kurlarmaktı. Bunun yanısıra tarihi ve 

sosyal yönlerden de inceleme fırsatı buldöm.. 

Burada günümüzde 600-700 civarında Çerkes 

yaşamaktadır. Yoğun olarak Starioviza ve Mi- 

loşevo köylerinde yaşamaktadırlar. Sayıları bu 
kadar az olmasına rağmen 1931 yılında sayın 
Gustav Bullemer'in yazdıklarının tersine Çer. 
kesler yok olmamışlardır. Çünkü anadilleri 

© BİBLİYOGRAFYA VE DİPNOTLAR: ' 

Verlag: 

'Universitat Bonn, 

olan Adıgece'yi. hepsi konuşmaktadır. Ancak 
başka halktan gelin eve gelmişse bu çocuklar 
çoğunlukla anadillerini - bilmemektedirler, 
Daha detaylı bilgi için bak; Batıray Özbek; 
Erzahlungen der letzten Tscherkessen auf dem 
Amselfeld. Ethnographie der Tscherkessen, 4 

Rheinisch Oo Friedrich 

Çeviren: Batıray ÖZBEK 

I- Çerkesler M3. V. yy dan itibaren Bizans İmparatoru Justinian I zamanında hıristiyan di- 
nine geçmeye başlamışlardır. 

2- F. Kaniiz. Die Tscherkesseneinwanderung nach der unteren Donau. In. Öslerreichische 
Revue İl, 5. 227-244,. 

9- F. Kanitzin yukarıdaki eseri. 
, FE F. Kanitz Donaubulgarien und der Balkan Passim, 

5- B.F. Sarre Reise in Kleinasien (Sommer 1895) s.8, 17ve114. 

1 

7 U 

i 

1 

1 

6- F. Kanitz'in yukarıdaki eseri, 
7- F. Kanitz Das Königreich Serbien und das Serbenvolk Bd. II s. 175, 289, 300.322. 
8 Muk ayese et: Vgl, hierzu und zum Folgenden Detailbeschreibung des Sandschaks Plevije * 

und des Vilajets Kosovo. Wien Staatsdurckerei, 1895, Nachtrage von 1900 und 1909 5. 81-83, 91 200.209.221 233 und TG 
Skopskog Naucnog Drustva s. 143-153, 

9- Gijorgöjevic'in yukarıdaki eseri, 

iorgojevic, Cerkessi u nasoj zemlji. Glasnik 

Çerkesler Hıristiyanlığı kendilerini vatanından eden din olarak kabul ediyorlardı. Daha 
1864 göçü ve onbinlerce ölü, açlık, sefalet ve 12 sene sonra aynı Hıristiyanların ayaklan- 
ması, Çerkesler'in psikolojik durumlarını çok etkiledi ve böyle bir vahşete giriştiler, Tür- 
kiye hariç tüm diğer ülkelerde yaşayan Çerkesler Rus denince, Rus halkını değil sadece hıristiyanları kast ederler. Onlar için düşman Rus halkı değil hıristiyanlıktır. 

I- F. Bamberg Geschnichte der orienialischen An 
Berliner Friedens s. 467-468. 

2- F. Kanitz Österreichische Revue 1865, 
3- C. Jerecek Das Fürstentum Bulgarien, 8. 146f, 
4- Gijorgovic'in yukarıdaki eseri. 

gelegenheit im Zeitraume des Pariser und 

6- Yukarıda detaylı olarak bahsedilen Kitapla karşılaştır. 
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BİR ELEŞTİRİ 

  

Kafdağı sayın İzzet Aydemir'den bir eleştiri mektubu 

aldı. Eleştirilere verilecek yanıtlar Kafdağı'nın yayın ilkeleri- 

ni de aktarma olanağı sağlayacağından, mektubu ve yanıtı- 

mızı birlikte yayınlamayı uygun bulduk. 

Sayın Aslan ARI, KAFDAĞI DERGİSİ 
Sahibi, 

Aşağıdaki hususların açıklanmasında ve 

kesinlikle bundan sonra da bunlar üzerinde 

dikkatle durulmasında büyük yarar görüye- 

rum. 

Özellikle tarihi konularda yazılan yazılar- 
da, gerek telif, gerekse çevirilerde çok dikkatli 

davranılması, yeni yetişen gençlerimizin tam 

anlamıyla bilinçli olmaları gereği gözden uzak 

tutulmamalıdır. Bu durum aynı zamanda Çer- 

kesler dışındaki kitleye de sağlam, gerçek ve 

inandırıcı şekilde yansıtılmalıdır. Yabancı ya- 

zarlar bilinçsizlikleri ve politikaları yahut da 

çıkarları odoğrultularında tarihi gerçekleri 

saptırabilirler, Fakat bir Çerkes aydını olarak 

bu oyunlara gelmemek, bu gibi yanlışlıkları 

anında yalanlayıp, gerçekleri yansıtmak en bü- 

yük görevimiz olmalıdır. 

* Son günlerde Kafdağı aracılığı ile bir Dağ- 

lı deyimi yaygınlaştırılıyor. (KAFDAĞI, sayı 

6-7,5. 1-13 "Çeviri yazı). 
1933-34 yılları sıralarında Çerkes aydın 

ları Varşova'da politik ve kültürel çalışmaları- 

“ nı sürdürürken, Kafkas Dağlıları adında bir de 

dergi yayımlanmaktadır. Dağlı deyimi onlar 

için, kahraman, sözünün eri, uygar, saygıde- 

ger, vb. anlamlarını taşımakta ve bir öğünç 

aracı olarak kullanılmaktadır. Oysa Ruslar 

Çerkes Özgürlük Savaşını Hıristiyanlığa karşı 
yürütülen “bir eylem olarak göstermekte ve 
Çerkesler'i de Çerkes olarak deği! de vahşi, 
yasa tanımaz, cahil, vb, insanlar anlamına ge- 

len Dağlılar olarak tanımlamaktadırlar. Maale- 

sef bu propagandaları Avrupalılar arasında ba- 

şarıya ulaşmış, Ruslar'ın Çerkesler'e karşı gi- 

riştikleri kanlı eylemler uzun bir süre haklı ve 

yerinde görülmüştür. İşte bu koşullar altında 
Varşova'ya gelen batılı bir aydınlar grubu Çer- 

kesler'le tanışıp onların çalışmalarını izlemiş 

ve "Siz hiç de söyledikleri gibi vahşi, uygar- 
liktan uzak bir millete benzemiyorsunuz. O 

halde neden kendinize Dağlılar dedirtiyor ve 

bunu benimsiyorsunuz? " sorusunu yönelimiş- 

lerdir. Ancak bundan sonradır ki bizimler 

uyanmış ve yıllarca uğraştıktan sonra Kafkas 

Dağlıları deyimini Kuzey Kafkasyalı'lar şekli- 

ne dönüştürmüş ve bir daha da bunu kullan- 

mamışlardır. Cumhuriyet Döneminde Türki- 

ye'de de bu deyim, ayrıntılar dışında kesin- 

likle bugüne kadar kullanılmamıştır. Ama biz 

şimdi kullanmaya başladık. | 

"... Dumezil'de Dağıstanlı'ları İskitler'e 

bağlar. Ama Türkiye, Suriye ve Ürdün'de on- 

lara "Kuşha" derler. Kendilerini Digor ve İron 

diye ikiye böler ve hepsi de İron, yani soylu 
kökenli olmakla öğünürler.” (Kafdağı, sayı 

5,s. 31: Basımdan, Oluşum, 1987, Yaz.Dr.Y. 

Kanbolat). 

Yahu, bu dergiyi hiç okuyan yok mu? 

Henüz bu konuda yeni Dağıstan ve Kuşha ko- 
nusunda kimse bir şey bilmiyor mu? Araların- 

da Dağıstanlı ve Kuşha da mı yok? Dağıstan- 

lılar ne zamandan beri Kuşha yani Oset olarak 

biliniyorlar? 
Bilmem siz bu dergiye iyice eğilmek gere- 

ğini duyacak mısınız? 

Selamlar , 
İzzet AYDEMİR 

Görüldüğü gibi, Sayın Aydemir'in Kafua- 

ğı'na İki somut eleştirisi var; . 
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1. "Kafdağı" aracılığı ile Dağlı deyimi 

yaygınlaştırılıyor." Oysa bu deyim Rus pro- 

pagandasının ürünüdür ve bu oyuna gelmemek 

gerekir. 

2. Kafdağı'nın  “Basından" bölümünde, 

Oluşum dergisinden aktarılarak yayınlanan sa- 

yın Dr. Y. Kanbolat'ın yazısında Dağıstanlılar' 

la Kuşhalar karıştırılmıştır. 

Ve Sayın Aydemir eleştirileriyle birlikte 

sorular sorar: "Yahu bu dergiyi hiç okuyan 

- yok mu? Henüz bu konuda yani Dağıstan ve 

'Kuşha konusunda kimse bir şey bilmiyor 

mu?" 

Soruları yanıtlayarak başlamak gerekir- 

se, Kafdağı'nda yayınlanan yazılar, yayın ko- 

mitesi ve yazı işleri sorumlusu tarafından 

okunmaktadır. Fakat "Basından" yapılan alın- 

tılara yorum getirmemek Kafdağı'nın yayın il. 

kelerinden biridir. Bu nedenle görüşlerine ka- 
tılmamış olsak da, Türkiye basınında çıkan ya- 

zılar yorumsuz olarak "Basından" bölümünde 

yayınlanmaktadır. Çünkü bu bölümün amacı 

Kuzey Kafkasyalılar'a ilişkin yayınlanmış ya- 

zıları Kafdağı okuyucularına sunmak ve değer- 

lendirmeyi doğrudan onlara bırakmaktır, Eğer 

eleştirisi gerekli/zorunlu yazılar varsa, onları 

Kafdağı'nın diğer bölümlerinde ayrıca değer- 

lendirmek mümkündür. 

İkinci eleştiride Sayın Aydemir'e pek hak 
, veremedik. Çünkü “son günlerde Kafdağı ara- 

cılığıyla bir Dağlı deyimi" yaygınlaştırılmiyor. 

"Dağlı" sadece Kafdağı'nın 6-7, sayısındaki ta-. 

rih çevirisinde kullanıldı. Ve bu sayıdaB. Kh. 

Bgazhnokov'un makalesinde kullanılıyor. Bu- 

rada bir ilkemizi daha vurgulayalım. Çeviriler- 

de orijinal metni değiştirmeyi yayın ahlakına 

aykırı buluyoruz. Büyük bir sakınca görmedik. ' 

çe mcini aynen yayınlıyoruz, Sakıncalı buldu- 

gumuz yerleri değiştirmiyor metinden çıkarı- 

yoruz. Ve çıkarılan yerleri de (...) ile belirti- 

yoruz. ” 

“Dağlı" deyimini aynen çevirmekle "oyu- 
na" geldik mi? Bu uyarıyı da haklı bulmak ol- 

dukça zar. Çünkü; 

1. "Dağlı deyimi"ni kullananlar içinde, 
Haydar Bammiat'tan K. Marks'a, F. Engels'den 

İmam Şamil'in Sekreteri Hacı Ali'ye, Çağdaş 
ozanlardan Resul Hamzat'a, . Antropolog 
Bgazhnokov'a kadar: değişik dönemlerde ve 

farklı siyasal eğilimlerde insan bulunuyorsa, 

bu "deyim"in Çerkesler'i "Çerkes" olarak de- 

gil de vahşi, yasa tanımaz, cahil, vb. insanlar 

anlamına gelen Dağlılar olarak tanımladığı" 

görüşü inandırıcı değildir. 

2. Ayrıca yaşamının büyük vir kısmını 

dağlarda, onun olanaklarından yararlanarak 

geçiren, savaşlarda en büyük güvencesi dağlar 

olan insanlar için "özgürlük aşığı dağlılar" de- 

mek, adetlerine "Dağlı" adetleri, aydınlarına 

"Dağlı aydınları" demek yanlış mıdır? “Cum- 

huriyet döneminde Türkiye'de de bu deyim, 

ayrıntılar dışında kesinlikle bu güne kadar kul- 

lanılmamışsa bunda o dağlardan uzak oluşu- 

muzun etkisi yok mudur? Her kavram tarihi- 

mizi, yaşamımızı, Savaşımımızı vurgulayabildi- 

ği oranda değer kazanmaz mı? 
Saygılarımızla 

KAFDAĞI 

  

14 

  

  
  

  

MİTOLOJİ 
      

HIMIŞ OĞLU NART PETEREZ 

Kuzey Kafkasya Halk Destanlarında işle- 

nen kahraman tiplerinin en korkusuzu, en güç- 

“ Jüsü olarak bilinen Nart Peterez'dir. O'nun do- 

ğuşunu anlatan destan tekstlerinden anlaşıldı 

ğı kadarı ile henüz anne karnında iken babası 
ölmüştür. Tekst'te onun için şöyle denir; 

Eğer kız olarak doğarsa 

Dikiş sepeti ördürür, 

,Oturturuz... 

Eğer erkek doğarsa, 

Engin denizlere 

Azgın dalgalara atarız... 

Tanrı Peterez'i 

Erkek yaratır, 

Sıkı bir kamışlığa bırakırlar. 
Engin denizlere, 

Azgın dalgalara ulaşınca, 

Engin deniz beşiğim, 

Azgın dalgalar 

Giysimdir, der... 

Tipiy Bleustan'ın söylediği bu dizeleri 
Yewtx Askerbiy'in Hatukuay yöresinde 1934 

yılında derlemiş olduğu "Hımış oğlu Peterz" 

adlı destandan alınmıştır. 

Büyük. bir fırtına sonucu kıyıya vuran bebe- 

ği çobanlar alıp büyütür ve adını Peterz (düz- 
gün burun) koyarlar. Bu ismin etimolojik in- 
celemesine geçmeden önce başta Tevrat ol- 

mak üzere İncil ve Kur'anda da anlatılan, 
"sepete konulup Nil nehrine bırakılan Haz- 

reti Musa motifi" ile yukarıdaki olayın benzer- 

liğini vurgulamak isterim. Kuzey Kafkasya' 

dan ortadoğu ve Akdeniz havzasına inen Kim- 

. mer, Meot, Frig, Trakhe gibi Proto-Çerkes 

boylarının Akdeniz Kültürü'ne kazandırdıkları 

.bu motif, gittikçe tek tanrılı semavi .dinlerdeki 

ınlatımlarda yerini almıştır. 

- Yismeyl Özdemir 

Kuzey Kafkasyalılarda insanların vücut ya- 
pılarına, yaradılış biçimlerine ya da herhangi 

bir özelliklerine göre isimlendirilmeleri gelene 

gi vardı. i 

Örneğin; Pak'ue: Kütburun 

Naşhua: Gök gözlü, gibi. 

Pe: burun, terez: düzgün-doğru 

Bu iki sözcüğün birleşmesinden oluşan 

"Peterez" Adıgece'de düzgün burunlu anlam 

na gelmektedir. Adıge dilinin kuban şivesinde 

"P" Kaderbey şivesinde “B" şeklinde y yerini al- 

mıştır. 

"Piy:Bıy": Düşman 

Bu değişiklikler konusunda, dil bilgini 

Prof, G.V. Ragova'nın tespit ettiği kurala gö- 

re; batı kuban şivesindeki “P" ve “T" kaberdey 

şivesinde "B" ve "D" şeklinde yumuşak söyle- 
yişe dönüşmektedir. 

Örneğin; "Pite: Bide": Sert-kavi sözcüğünde 
olduğu gibi kural işlerken sözcüğün anlamı 

düşmeden isim ya da terim olarak kullanıldı- 

ğında "Peterez" kaberdey'ce de "Beterez" ol- 

muştur. 

Aynı isim Abhaz destanlarında "Peterez" 

olarak geçmektedir. Oset'ler Kaberdey. söyle- 

yişine yakın biçimde “Batraz" sözcüğünü kul 

lanmaktadırlar. 

Peterz ismi ile anılan, anlatılan, kahramanı 

mızın Antik Yunan'a ulaştığında Herakles adı 

ile başka bir kültürde karşımıza çıktığını gör- 

mekteyiz. Grek Mitolojisinde anlatıldığı biçi- 

mi ile Herakles; Tanrı Zeus ile Elektriyon adlı 

hükümdarın kızı prenses Alkmaine'nin oğlu- 

dur. (Peterez Yıspi prensesinin oğludur) Ko- 
cası Zeus'u kıskanan Hera, Prenses Alkmaine' 

den doğan bu çocuğu yok etmeye çalışır. Ön- 
ce yatağına yılan koyar, henüz sekiz aylık olan. 
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    Herakles yılanı boğar. Daha sonra Kithairon 

dağına gönderirler. Dağda onu çobanlar yetiş- 

tirir, (Peterez'i de çobanlar büyütmüştür) He- 

rakles'in akbabayı vurarak Kaf Dağına çivile- 

nen Prometheus'u kurtarışı motifi ise Pete- 

rez'in Nesren Jak'e'yi kurtarışı motifine ben- 

zemektedir. 

Bu yardımsever, korkusuz ve yiğit destan 

kahramanı Kuzey Kafkasyalıların dilinde, sö- 

zünde ve şarkılarında yüzlerce yıldan bu yana 

yaşamaktadır. 

  

LOKAL KONUSU NEDEN ERTELENDİ 

Şubat 1987'de Derneğimiz kurullarının oy- 
birliği ile aldıkları kararla kent merkezinde; 

gerek merkezdeki, gerekse Ankara dışından 

gelecek hemşehrilerimize çok yönlü hizmet 

verebilecek kapasite ve kalitede bir lokal açıl 

ması planlanarak, organizasyon için 3 kişiden 

oluşan bir tertip komitesi görevlendirilmişti. 

Tertip komitesi görevlileri, bir yandan lo- 

kal binasi için yer araştırması yaparken diğer 

yandan da Ankara'da bulunan sayın hemşeh- 

rilerimizin önemli bir bölümüne ulaşarak bu 

konuya ilişkin önerileri ve ilk kuruluş giderle- 

rine katkıda bulunulması dileğini iletmişler- 

dir. 

Önemli bir gereksinim olması bakımından, 

lokal açılması konsu olağanüstü bir ilgi gör- 

müş, hemşehrilerimizin önemli bir bölümü ilk 

giderler için peşin ödemede bulunmuş, bir 

. bölümü de ödeme taahhüdünde bulunmuşlar- 

dır. Toplanan paralar Ziraat Bankası Meşruti- 

yet Şubesinde açtırılan "Lokal Hesabına ya- 

tırılmış olup, Derneğin diğer hesapları ile ka- 

rıştırılmamış, aynı hesapta bekletilmektedir. 

Lokal Kampanyasının yürütülmesi sırasında 

statü konusu önem kazanmış ve fiilen var olan 

lokallerin bugünkü durumu tetkik edilmiş, ay- 

. riça Hukukçuların görüşlerine de başvurulmak 

suretiyle üç ayrı alternatif hazırlanmıştır: 

1. Derneğimize bağlı lokal: 2908 sayılı Der- 

nekler Yasası gereğince; memur, öğrenci, öğ- 

retmen ve kolluk kuvvetlerinde görev alan 

önemli sayıda hemşehrimizin lokale gelemeye- 

ceğinin anlaşılması üzerine, bu statüdeki bir 

lokalden vazgeçmek durun:unda kalınmıştır. 

2. Vakıf ve Bağlı Lokal: Vakıf kurmak ve 

' 
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devam ettirebilmek için yeterli gelirimizin ol 

mayışı, bu statüdeki lokalin gerçekleştirilme- 

sine engel olmuştur. 

3. Ticari bir kuruluş halinde lokal: Gerçek- 

leştirilmesi. mümkün görülmüş, uzun ömürlü 

olması bakımından geniş kapsamlı ve sağlıklı 

bir organizasyonla bu yönde bir çalışmaya 

yönlenilmiştir. 

Ancak, bu aşamaya gelindiğinde, bir kısım 

hemşehrimizin kulüp kurma girişimleri günde- 

me gelmiş ve uygulamaya konulmuştur. Ayrı- 

ca kullanılamaz duruma gelen Dernek binamır 

zın yıkılması ve yerine Dernek mülkiyetinde 

yeni bir binanın yapılması, yapılan yeni bina- 

nın değerlendirilmesiyle daha ileri bir aşamada 

"KAFKAS KÜLTÜR SİTESİ"nin gerçekleşti- 
rilmesi prensip olarak benimsenmiştir. Şu aşa- 

mada yeni Dernek binamız için proje ve ma- 

ket hazırlanmakta olup, Dernek yönetimince 

yakın zamanda tüm hemşehrilerimize geniş 

bilgi sunulacaktır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle aynı zaman- 
da iki ayrı kampanya yürütmek sakıncalı görül 

düğünden, lokal konusu ileri bir tarihe bırakık 

muştur. 

Tertip komitesi üyeleri, nakten yardımda 

bulunan tüm hemşehrilerimizi yakın bir za- 

manda ziyaret ederek son durumu bildirecek, 

dileyen hemşehrilerimize emanetleri iade edi- 

lecektir. 

Tüm hemşehrilerimizin bilgilerine sunulur. 

ANKARA K.K.K. DERNEĞİ 
LOKAL TERTİP KOMİTESİ 

  

  
  

ESKİŞEHİR KAFKAS FOLKLOR 

DERNEĞİ'NİN 20. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ KUTLANDI 

Eskişehir Kafkas Folklor Derneği, kuru- 
luşunun 20, yıldönümünü 16.10.1987 günü, 

Eskişehir'in en büyük düğün salonu olarak bi- 
linen SSK Düğün Salonunda düzenlediği bir 

toplantı ile kutladı. 
Toplantıya beklenenin de ötesinde salon 

kapasitesinin çok üzerinde geniş bir katılım 

gözlendi. Ankara K.K.K. Derneği'ni temsilen 

Dernek Başkanımızın katıldığı geceyi, Ankara, 

İstanbul, Düzce, Kütahya ve başka yörelerden 
gelen çok sayıda konuk da izledi. 

Geceye katılanlar, özellikle Ankara 

K.K.K. Derneği'nin 23. kuruluş yıldönümü 

programını da izlemiş olanlar "artık salonlar 

bize dar gelmeye başladı." diyerek bu 

durumu, Kuzey Kafkasyalıların kendi kültür- 

lerine, kültürel sorunlarına giderek daha çok 

sahip çıkmaya başladıklarını göstermesi bakı 

mından sevindirici ve önemli bir gelişme bi- 

çiminde değerlendirdiler. 
İddiasız, gösterişten uzak ve son derece 

samimi bir havada geçen gecede yapılan 

konuşmalarda özetle; Derneğin resmen 20 yıl 

önce 1967 yılında kurulmuş olmasına karşın, 

aynı amaç doğrultusundaki çalışmaların, bu- 

gün kendilerine şükran duygularımızı ifade et- 

tiğimiz değerli kurucularımızın önderliğinde 

belirtilerek bundan duyulan sevinç ve gurur 

dile getirildi. Kurucular başta olmak üzere bu 

otuz yıllık süre içinde hizmeti geçenlere, bu 

gecenin düzenlenmesinde doğrudan görev 

“alanlara, katkıda bulunanlara ve katılan ko- 

nuklara teşekkür edildi. İ 

1957 yılındaki yedi kişilik ilk “müteşebbis 

heyet" içindeki tek bayan üye olan Sayın Sai- 

me UĞUR'a bir şilt, diğer kuruculara ve yö- 

netim kurulu üyelerine birer onur belgesi su- 

nuldu. Sayın Saime Uğur'un tümüyle hazırlık- 

sız ve doğal olarak yaptığı son derece duygulu 

konuşma, tüm dinleyenleri de duygulandırdı 

ve coşkuyla alkışlandı. 

Kutlama programında yer alan halk oyunla- 

rı ve topluluğun Salon olanakları çerçevesin- 

deki gösterileri, özellikle de küçük kızlar top- 

luluğu büyük bir ilgi ve sempatiyle izlendi. Da- 

ha sonra yaşlıların ayrı ayrı sundukları yöresel 

oyunlar, tümüyle yaşlılardan oluşan bir ekibin 

kurulabileceğini ve bunun büyük ilgi göreceği- 

ni açıkça gösteriyordu. 
Ulusal yiyeceklerimizden Haluj (Halıve) ik- 

ramından sonra, program, ekip elemanlarının 

da ulusal giysilerimizle yer aldığı, daha çok 

yöresel oyunlarımızın sergilendiği düğün ile 

geç saatlerde sona erdi. 
Genellikle başarılı geçtiğini gözlemlediği- 

miz bu güzel gece için Eskişehir Kafkas Folk- 

lor Derneği yöneticilerini ve tim çalışanlarını 
kutlar, başarılarının sürmesini dileriz. 

    

1957 yılından bu yana aralıksız devam ettiği KAFDAĞI 

NART WEZİRMES/'in TILSIMLI TAŞLARI 
NART PETEREZ'e VERMESİ 

İki adet tılsımlı Birinciyi, Nartlâr'dan 
Eşi menendi olmayan En obur'a verelim, 

Taşlarımız vardı; diye İkinciyi Nartlar'dan 

Söze başlar Wezirmes, En yiğide verelim... 
Biri, biri anda Bir kişiye ikisini 
İstediğin yemeği getirirdi, Birden verirsek eğer, 
Dünya güzeli olan O, hepimizden çok, 
Kızı bulmakta hünerliydi En üstün olur... 

İkincisi... En mert olan en yiğittir. 
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Dağıtalım taşları: 
Hakçasına.... 

Bütün Nart Ulu'ları, kararlaştırılan günde 
Hurame Oşha'da! toplanırlar, Kurultay'a Hı 
mışıko da gelir. Peterez'i yetiştiren, büyüten 
çobân Hımış olmadan, kurultay eksik olurdu. 
Ulu Wezirmes, Psıthaguaşe'nin? kızı Prenses 
Yemğazeş Guaşe'nin? oğlu, ünlü thamade 
ayağa kalkar; taşı gösterir; 

"— Nârtlar'ın en oburuna bunu vereceğim.” 
deyince her Nart tek tek oburluklarını anlatır- 
lar. Hımışıka Peterez hiç sesini çıkarmaz. Bu- 
nu gören babası Hımış, ayağa fırlar; 

"— Oğlum Peterez'den daha oburu 
Bulunmez yeryüzünde, 

Bizlerle birlikte, 
-Yedi gün yiyip içer 

- Doyduğunu belirtmeden, 
Konukların hepsi sofradan uzaklaştığında 
Kalanı da-süpürür, 
Kalkıp gider..." | 
Nartlar inanmazlar bu açıklamaya. Thama- 

de açıklamasını ister ondan; 
"— Bir gün akına gitmiştik. Mola verdiğimiz 

yerde, yaşlılar beni suya gönderdiler. Elimde 
Su taşımak için bir kab yoktu. Bir deri bulup 
Suyun altında tuttum. Bir türlü dolmuyordu, 

Doldurabildiğim kadarını alıp götürdüm, Kana 
kana içtiler, hepsine yetti de arttı. Deriyi ne. 
reden bulduğumu sordular, O gün derisiyle 
birlikte yuttuğum, dağ keçisinin postunu, mi- 

demden çıkarıp onunla su taşıdığımı anlattım. 
Tüm günü boşalan o midemi 
geçirdim. Az yiyerek yetinmeyi öğrendim..." 

İlk taşı Peterez'e verirler. | 
Wezirmes ikinci taşı eline alınca, Çoban Hı 

mış yine ayağa kalkar ve konuşmaya başlar, 
"— Bu taş da oğlum Peterez'e verilmeli. 

Nartlar'ın içinde Peterez'den güçlüsü, yiğidi 
yolu. O, üçyüz düşmanı tek: başına öldür. 

ü. 

Nartlar bu açıklamayı biraz abartmalı bu- 
lurlar, Wezirmes, Peterez'e sorar; 

". Nasıl öldürebildin üç yüz atlıyı tek ba- 
Şına?" 
Şi "— Bu yöntemi ay arkadaşım olan köpe- 
gimden öğrendim. Bir gün akından dönerken 
geçtiğim bir köyde üç köpek arkama takıldı. 
Gözü dönmüş gibi saldıran bu üç köpeği gö- 
ren benim köpeğim kaçıp uzaklaştı, diğerleri 
de arkasına düştüler, Köpeğime yardım etme. 

yi düşünürken bir de ne göreyim, üç köpek 
yorgun argın değişik yörelerden gelmekte, kö- 
peğim ise yanıbaşımda, onları kovaladım, üçü 
ayrı ayrı kaldığı için köpeğim onları tek tek 
boğdu. O günden beri düşmanı ne kadar çok 
parçalara bölersem, o kadar çabuk. ve kolay 
yenebileceğimi öğrendim. Üç yüz atlı düşma- 
nı da aynı yöntemle bölerek öldürdüm." 

Ulu Wezirmes ve Nart Kurultay'ı bu açık- 
Tamayı yeterli görüp ikinci taşı da Hımışıko 
Peterez'e verirler, 

— Suriye'de derlenmiş olan bir Adige Tekst'inden Yismeyl ÖZDEMİR tarafından Türkçeleş- tirilmiştir. 

h
i
m
 

” a de "Usandırmayan Prenses" anlamına gelir. 
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. gram Oşha: Nart Kurultaylarının toplandığı kutsal tepe. Bir nevi "Tanrılar Pantheon 'u" » Psithaguaşe: Kuzey Kafkasya M itolojisi'nde denizaltı tanrıçası, . Yemöezeş Guaşe: Güvercin kılığına bürünerek dolaşan, denizaltı lanrıçasının kızı. Adıgece' 

bastırarak . 

  

ALINTILAR 
  

    

  

    

  

“TEK ATTEK MIZRAK“tan 
  

Hemen her kitapta okuru etkileyen, onu 

"yazar bunu ne güzel söylemiş" diye düşündü- 

ren sözcükler, cimleler, pasajlar vardır. Oku- 

run kendisini bulduğu, altını çizmek, tırnak 

içine almak istediği bölümler. 

"Tek At Tek Mızrak” hemen her okurun, 
© özellikle her Çerkes okurun altını çizeceği 

cümleler, tırnak içerisine almak isteyeceği bö- 

lümler, kişiyi sarsan, düşündüren saptamalarla 

dolu. Yazarın "ülkenin tarihine dolanık" an 

larından oluşan kitabın beni etkileyen kimi 

bölümlerini Kafdağı okurlarına ulaştırmak is- 
tedim. 

Nimet Arzık; Şapsığ. Carımların kızı, ök 

dürülen Roma Büyükelçisi Taha Carım'ın kız- 
kardeşi. Bilinen yazarlık yeteneği üzerine söz 

söylemek benim için haddini bilmezlik olur. 

- Nimet Arzık dönemin Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar ile birlikte Libya'da Kral İdris'in konur 

gudur. Büyük babasının isimsiz mezarı başın- 

dadır? ii 

"Ben seni derinimde duyuyorum. O beş 

yaşında, uyanık kara gözlü, Kafkasya'dan ka- 

çırılan küçük oğlan çocuğu, gözümün önünde. 

"Batum'dan gelen o köhne vapuru görü- 

yorum, zamanın insanına dev gibi görünen. 

Rıhtıma yanaşıyor. Sıvışıyorsun, Biliyorsun ki 

kaçmak gerek, Ne büyük yalnızlık çekmişsin- 
dir o uzun deniz yolculuğunda, İstanbul'a ka- 
dar. Beş yaşında bir çocuk, hem de nazlı nazlı 
büyütülmüş. Ne duyar? Onu yaşayamıyorum... 

“Dolaşıyorsun, yüz otuz, yüz kırk yıl ön- 
ceki İstanbul'un sokaklarında, Yaşlı bir bey, 
akşam düşerken seni görüyor. Çerkesçe'den 
başka dil bilmiyormuşsun. Konağına götürü- 
yor. Kalfalar var orda, Çerkes. Fazla bir şey 
anlatamıyorsun, kaçırıldığından başka. Kafkas 
dağlarından, aşiretin Şapsığ'lardan hoyratça 
koparılmış, dönüşsüz bir yolculuğu çıkmışsın. 
Çok sonra aileni buldun. Onlar sana yıllarca 
ağladılar, ne olduğunu bilmeden. Buldun on- 

ları, buldun: Carımlar. “İmgelemi geniş, avan- 
türiye ruhlu, gemi azıya gelmeden tepeden tır- 
nağa akılları, fesata ermeyen insanlar. En yu- 
muşağımız bile öyleydi. (Taha Carım, Ermeni- 

ler tarafından Vatikan'da öldürülen). Ben çok 

çektim, evin havasının evin dışındaki havayla 

ilişkisi olmamasından." (cilt 1, s. 31) Ni 

"Bizim ailenin erkeklerinin çoğu yatakla- 
rında ölmemişlerdir. Öülmleri sır perdesiyle | - 
çevrilidir. 0 

Babam Halit Carım'ın Gönen'de öldüğünü 
söylemişlerdi, İspanyol gribinden. Büyükbaba- 

mın da “arazi ihtilafından öldüğünü" anlatır- 

lardı. Hatta tetiği çeken zavallı Bedeviyi as- 

mışlardı, konuşmasın diye. 
Babam bugün bile Bornova'nın nüfus ka- 

yıtlarında yaşar görünür. 

Gizli ilişkilerini bilmiyorum. Politikaya 
çenesine kadar batmış olduğunu biliyorum ga- 

zeteci olarak. İzmir'de evi, çoluğu çocuğu var- 

ken, Gönen'de ne işi olabilirdi? e 
Çok sonraları, Mere Marie Eva adındaki 

rahibe, ki okulda sınıf hocam ve Bornova'nın 
tanınmış bir ailesi olan Solari'lerin kızıydı, ba- © - 

na birtakım öyküler anlatmıştı Babam öldü- 

günde, on yedi yaşındaymış sör. Anlatılanları 

duymuş. Öldürtmüşler ve bir geminin lombo- 

zundan denize atmışlar. 

Nedeni? Niçini? Nedensiz, niçinsiz öldü- 

rülenler yok mu? Ama ülkenin o bulanık orta- 

mında azıya geme gelmeyen bir gazetecinin ök 

dürülmesi için, bin tane neden ve niçin olur. 

"Annem hamileymiş üçüncü kez, bâna. 

Babam Gönen'e gitmiş nedense. Amcam Fuat. 

Carım sonradan bize ölümünü anlatmadı. Her 

şeyi biliyordu. Birkaç ay sonra haber gelmiş: 

— İspanyol gribinden öldü, diye. 

Bahçede komşular çay içiyorlarmış. An- 

nem upuzun bayılmış taşların üstüne. Büyük 

annem diz çökmüş. Fuad amcam çok genç- 

miş. Adapazarı'na kaymakam atanmışmış. Bi- 

19  



  

zi oraya götürmüşler. Kundaktaymışım. Ama 

o artık Adapazarı'nda yokmuş. Mustafa Ke- 

mal Paşa'nın yanındaymış, Anadolu'da. Komi- 
ser İshak Efendi aileye kol-kanat germiş. Am- 

cam Birinci Büyük Millet Meclisi'ne İzmit 

milletvekili seçilmiş. Genel Kurmay'ın savaş 

tarihinde, değişik aşamalarda adı geçer. İlk, 
sekiz kişi almış yeşil-kırmızı İstiklal Madalya- 
sını. Beş paşa ve üç bey: Mustafa Kemal, İs 
met, Fevzi, Refet, Ali Fuat Paşalar ve Celal, 
Rauf, Fuad beyler. 

Nedense Kâzım Karabekir'e daha sonra 
vermişler. Haklı olarak çok üzülmüş. Sonra- 
dan bu madalya 35 kişiye daha verilecekti, İs- 
tikla Mahkemesi üyelerine, Ama ilk sekizden 
olmak başkaydı, yeşil kırmızı kurdelesiyle. 
Kırmızıyı alan çok, yeşili de. 

Madalya bendedir. "Ulan bunu da bizden 
kimse alamaz ya" diye, düşündüğüm olmuş- 
tur. (Cilt 1, 5. 45-51). 

Ermeni haydutlar Adapazarı Kaymakamı! 
nın evini basmışlardır. 

“Ertesi gün ev dolup taşmış. Geçmiş ol 
suna gelenler kalabalıkmış. Ama herhalde bazı 
kişiler olayı biliyorlardı. Bir büyük kalabalık 
anımsıyorum. Ortada bir sırım gibi genç. Bü- 
yükannem üç kez, tuuu, tuuu, tuuu diyor. Ben 
de onu taklit ediyorum. 

İnsanlar ne garip. İhanetleri onlara töre- 
lerini unutturmuyor. 

İşin içinde parmağı olan, Çerkes asıllı bir 
genci getirmişler büyükanneme. Yüzüne tükür- 
müş herkesin önünde, O da boynunu bükmüş 
ve elini öpmek istemiş. Büyükannem: 
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— Köpeklere verilecek elim yok, demiş, 
cedlerine dua et ki seni parçalatmıyorum. 

Hainin utanmasını bilmesi, ne garip!" 

(cilt. 1, s. 54) 
Nimet Arzık Libya'dadır. 

“Libya Kralı İdris demiş.ki: 

— Hacı Raşit Bey'in bütün ailesini davet 

ediyorum ülkeme. 
Hacı Raşit Bey büyükbabam, baba tara- 

fından. 

O sırada, Celal Bayar, devlet konuğu ola- 

rak Libya'da. 

Buyruk beni buldu: Ailenin öbür bireyle- 

ri, dünyanın dört bir tarafına dağılmış; ya dip- 

lomat ya okumakta. 
Yıl... yıl 57 mi, 58 mi, Celâl Bayar'ın Lib- 

ya yolculuğu? 

Trablus'tayım. Aile dostlarının yaşlanmış 

çocukları beni gezdiriyorlar: 

— Bu portakal bahçeleri Hacı Raşit 

Bey'indi. 

— Bu bahçeler de büyükbabamızındı, 
— Bu araziyi, Medine Mollası, büyükbaba- İ 

nıza hibe etmiş. 

Medine Mollası, büyükbabamın ilk eşi 

"Haminne"nin babası olacak, 

Şimdi bu deniz kenarındaki bahçelerin 

onda biri bizim olsa, diye düşünüyorum, yü- 

zümdeki duygulu gülümsemeyi silmeden. 

— .Bu yerlerin koçanları ailenizde olmalı. 

Benim ailem, neyi saklamış ki? Kafkaslar- 
dan göçeli, hep göçebeliğini yaşamış, hiç bir 
fırsatın üstüne pençesini yummadan! 

Su gibi akmış, yaşamları bile avuçların 

dan..." (Cilt 1 s. 23) i ' 

Dr. HATAM Nejdet 

  

    

/VORŞER 
  

  

  

Selamlar, 
Bugün sizi şiire boğacağım, dostlarım. Sözel 

— Ey bezgin şairlerin hüznü! 

Bana neler yazdıracaksın, diye başlayalım. 
Temel konumuz; sanat ve sanatçılar, örnekleme şiir ve şairler. 

Özünde sanatın çok geniş bir konu olduğunu takdir edersiniz. 

Öncelikle sanatçılar duyarlı-duygusal insanlardır. Acının-sevincin-mutluluğun-korkunun- 

vb. gibi, hemen hemen tüm duyumların en ince ayrıntısına kadar tanıklarıdırlar ve öyle olmala- 

ri gerekir. 

Ve bu müthiş ayrıntıytebilme-görme-sezinleme-kavrama sonrası, bir sanatçının insanlığa 

karşı yapabileceği en onur kırıcı davranış karamsarlık ve dünyayı anlamsızlık konusunda ver- 

mesidir. Bariz bir şekilde günümüze kadar kendi sorunumuzu irdeleyen şairler içinde, istenen 

çizgiye yalnızca Karden Düriye yaklaşmıştır. Geri kalanlar bir mahvolduk, bittik-eridik, evvel- 

den dedelerimiz böyleydi, şöyleydi falar-filan. Yani bir halkın karşı karşıya olduğu yokedilme 

anlamındaki asimilasyon ancak bu kadar berbat-arabesk bir atmosferle verilebilirdi. İnsanlar 

duygulanıyorlar, hemen kağıda kaleme sarılıp ya yazıyor, ya da çiziyorlar. Yokluk ortamında 

kullanıyorlar. Sanatçı, üne kavuşmak, para kazanmak istiyorsa, temel amacı bu ise başlamadan 
bitmiştir. Amaçlanan bu olaylar, tarih içinde toplumun sanatçıya verdiği değer ile gerçekleşir. 

Ve diyor ki şair: 

Sesi duyulmaz biz şairlerin 

Bir de kalp atışlarımız olmasa, 

Biz işte onun için yazıyoruz ya, 

Sokak köşelerinde satılsa bile.” 
Sanatçı, yalnız yaşadığı ona bağlı gelişen olaylarla ilgilenmek gibi bir hataya düşmemeli 

dir. Çünkü hepimiz, binlerce senelik insan emeğinin ürünleriyiz. Sanatçılarımız bu gün, yaşadı- 

gımız çelişkileri, dünyaya anlatmak zorunda iseler, geçmiş ve gelecek zaman içinde insanlar 

için hüküm verecek ve verdikleri hükmün zaman aşımına uğramaması gerekmektedir. 

Öncesizlik ve e sonrasızlık k ıstağında insan 

Bir yalnız gariptir 

Sevgisiyle... sezgisiyle... 

Ve sanatçı kendi i iç hesaplaşmalarını an be an yapabilen, bundan korkmayandır. 

— Savaş 

Öyle bir savaş ki içimde 

İnsanlıkla yaşıt.  - 

—- Korkuyorum canım senin şu 

Özgürlük tutkundan 

yalnızlığa çalıyor çünkü.” 

, 
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Sanatçılar, daha doğrusu tüm insanlar, kendi içlerinde hep yalnızdırlar. Ama sanatçılar, 

“ geri gitmeyi kabullenemeyen onurlu, belki de dinmez savaşta kaçacak yeri olmadığından Z70- 

runlu savaşan figüranlardır. 

Yüreğim 

Tel örgülerle. kaplı. 

- Bir mülteci kampı. 

Ve hiç bir güç ve otoriteye yaratıcılıklarını emanet edemezler. 

Yani güzelim bir şair 

Tanrılara baş eğmez 

Ve bir tanrıyı 

Bir şairden başkası ağırlayamaz. 

Sonunda bu korkunç makro-kaos (toplum-dünya-evren) ve mikro-kaos (benlik-toplum) 
içinde bulunan insanlar, sıradan insanın yakalayamayacağı, göremeyeceği, duyamayacağı 

güzellikleri ortaya koymayı başarır. Bulanık insan dünyasının biraz daha durulmasını sağlar. 

Ve toplumda prestij sahibi olmaları buna dayanır. 

Anlamadım. Elbette canım aşık da olurlar, hem de boy boy ve şair yine der ki; 

Hasretin doygunluğu yeler! 

Saha doymam gerek 

Gün yağmurluym uş 

Gün güneşliymiş 

Umurumda mı? 

Ellerinden lfuversem yeter!” 

Gelelim bize. 

Biz kendi kültürümüzün de çeliştiği ve aynı zamanda kendi içinde büyük bir kültürel kar- 

maşa içinde bulunan bir toplumda yaşama savaşı veriyoruz. İçinde bulunulan konum, tarihsel 

gerçeklerle beraber, gelcek sorununu da içererek, halkın geneline; sistematik bir biçimde -te- 

mel evrensel ilkelere ters düşmemek kaydı ile- ulaştırılmış değildir. 

Halka gerçekleri ulaştırmada, kavranılmasında, bilimsel çalışmalar yanında, şu ana dek 

sanatsal çalışmalar daha bir zayıflık göstermiştir. 

ö 

Genç arkadaşlar; biz kendi özgün motiflerimizle bezenmiş sanat ürünlerimizi artık üret- 
meliyiz, Bu olayı genç duyarlı kuşaklarda tartışma konusu haline getirmeliyiz. Sorunlarımızı 

çok boyutlu bir şekilde ortaya koymalıyız. İ 

Şimdi bu genel olayı, şair ve şiirlerle özelleştirelim. Çünkü biraz anlayabildiğim seçenek 

bu. 

Öncelikle şunu sormalıyız, şiir nedir? 
Şir... aramızda bir asma köprü 

zorlukla geçtiğim, 

Sıkıldıkça gezdiğim, 

Şiir... İçimde ak bir güvercin 

döğüştlükçe... özledikçe. 

Şiir... Kucak dolusu sevgi 

sevgiliye, 

Sandık.dolusu mermidir 

kötülüğe. 
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Peki şiirin görevi nedir, ne yapmalıdır? 

Şür... çiçek balı 

damla damla 

" düşünce sevgi 

İ damlatmalı? 

Bizim şiirimiz nasıl olmalı? 

Şiirlerimde 

salkım salkım 

mor renkli bir hüzün... 

özgürlüğe dolu dizgin al birat... 

dağ seslerinden bir kama... — 

kocaman, dağlı bir yürek bulacaksınız. 

Şiirlerimde bir ölüm-bir aşk 

demli bir hasret 

hep bir ağıt bulacaksınız. 

Şiirlerimde 
çılşın bir yalnızlık, 

törpülenmiş bir umut, 

keskin ve şaşmaz bir istek, 

hep bir dağ kokusu bulacaksınız. 

Şiirlerimden, beni koklayacaksınız. 

Peki şair kimdir? Ne gibi özellikler kazanmalıdır? 

Yüreğim eriyinceye 

kalemim tükeninceye dek 

yazılması gerek herşeyi yazacağım, 

Andım olsun." 

Böyle demelidir benim şairim. Benim şairim; 
Sonunda 

en özel gizlerimi 

10 

acılarımı 

sevdalarımı 

umutlarımı bile yazdırdınız bana. 

Altını imzalayabilirim.” 

diyebilmelidir. 

Sözcükler garibandır. Ara sıra yükün çok ağır olması dolayısı ile çökerler, duyguları-dü- 

şünceleri anlatamaz sözcükler o zaman, 

, Yazmıyayım 

, Yormayın beni 

Yeşil gözlerimden okuyun 

Yüreğimi. 3 

diye seslenmelidir. 

Ve sözü bağlarken şu öğütte bulunmulıdır. 
, Sonunda 

Beraber güleceğiz 

Sevgimizle büyüyeceğiz. 

Mutluluk dileklerimle. 

id 

Şiirlerinden alıntı yaptığımız şairler: 

Sosren MAZE: 2- 10-13, Jan GUAPE: 1-12-14, Öner YILMAZ: 7-8-9-11; Tha SIRIUFI: 3-4-5-6 
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' MÜLTECİLER N.ÇAKANDEMİR 

Dünyada ezilen halkların tarihleri incelendiğinde görülüyor ki, 

sömürgecilere karşı savaşı kaybedip anavatanından sürülen Kuzey 

Kafkasyalı'lar bu konuda yalnız değil. Birçok sömürgeci devlet, sö- 

müreceği alanları işgal ettikten sonra, enazından ezilen halkın mü- 

cadele azmini kırmak için, toplu sürgünleri çözüm saymış. Her Sür- 

gün olayı ise, tarihsel koşullarla etkilenerek farklılıklar gösterse bi- 

le ortak paydaları da taşımakta. Bu sayıda, ilginç bir örneği; 

Refugees dergisinin Ağustos 1987 sayısından çevrilen, sürgün Kızıl- 
derili Oturan Boğa'yı yayınlıyoruz. 

TURA BOĞA . 

(1830 - 1890) 
Roxanne Dunbar Ortiz 

Çev: N. ÇAKANDEMİR 

   

Tatanka Iyotake, diğer bilinen adıyla 

"Oturan Boğa", en ünlü Sioux kızılderili reisi- 

dir. Oturan Boğa, 1850 yılından 1890 yılına 

kadar hayatını, Sioux insanlarına adamıştır. 

Dört yıl süreyle, anayurdunu bırakmaya zor- 

lanıp, Kanada'da mülteci olarak yaşamıştır. 

1874 yılında Albay Custer Amerikan 

T'inci süvarisini Siouxların mübarek saydığı 

KARA TEPELER'den geçirdi. Onun resmi 

görevi anlaşmayla verilmiş topraklara be- 

yazların girmesini engellemekti. Oysa, onun 

asıl niyeti jeolojik çalışmaları yürüten gruba 

eşlik ederek, dağlarda altın olup olmadığını 

araştırmaktı. Bir sonraki yıl, yüzlerce insan, 

altın olduğuna dair yazılan resmi raporlara 
dayanarak KARA TEPELER'e yerleşti. 

i Amerikan hükümeti KARA TEPELERİ 

satın almaya çalıştı. Fakat Sioux'lar, başla- 

rında Oturan Boğa ve Azgın At olduğu halde 
anlaşma ile verilen toprakların istilasına karşı 

çıktılar. Resmi makamlar kızılderilileri uya- 
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rarak topraklarına dönmelerini, dönmezlerse 

askeri harekatla karşı karşıya kalacaklarını 

© söylediler. Kızılderililer bu: tehdidi önemse- 

mediler. 
1876 yılı başlarında, Amerikan ordusu asi 

Siouxları cezalandırmak üzere harekat başlat- 

tı, Askerler, Sioux bölgesini istila ederek, yüz- 
lerce kızılderili evini yerle bir edip, sivil halkı 

öldürdüler. 
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Askeri birlikler, Little Big Horn nehir va- 

.disinde büyük bir Sioux yerleşim bölgesi bu- 

lunduğunu ve Albay Custer'ın burdaki asileri 

cezalandırmak üzere talimat aldığını söyledi- 

ler. 25 Haziran 1876'da askerler Sioux yerle- 

şim bölgesine ulaştılar. Fakat Kızılderililer ta- 

rafından pusuya düşürülerek, Albay Custer da- 

hil olmak üzere, bütün askerler öldürüldü. 

Siouxların bu zaferi orduyu daha da kız- - 

dırdı. Bazı beyazlardan aldığı destek ile, ordu 

her bir kızılderili grubunu takip ederek, bütün 

bölgelerde parça toprak poliçesini uyguladılar. 

Bazı Sioux şefleri teslim olup, halklarını top- 
raklarına geri götürdüler. Azgın At yakala- 

nıp öldürüldü. Raporlara “kaçma esnasında 
ölüm" diye geçti. Oturan Boğa ve halkının bir 

kısmı Kanada'ya kaçtılar. 

Çağdaş bir yazar olan W. Fletcher 

Johnson'a göre, ilkbaşlarda Oturan Boğa'nın, 

Albay Custer ile savaş halinde iken öldüğü dü- 

şünüldü fakat, böyle olmadığı ortaya çıktı. Sa- 
vaştan bir süre sonra Oturan Boğa, yoldaşları 

ve halkının çoğunun sınırdan geçerek İngiliz 

Kuzeybatı bölgesindeki Fort Walsh'a ulaştık- 
ları öğrenildi. Bir Amerikan Komisyonu dö- 

nüşlerini sağlamak için Kanada'ya gönderildi. 

Johnson'a göre Oturan Boğa komisyonu red- 

detmiş. Onun Sioux reisi tarifi, Avrupa-Ame- 

rikalıların, kızılderililere karşı yüzeysel bakış 

açılarını gösteriyor, "sessiz, sabit ve pasif, bu 

orjinal olmayan model reis, bu işe yaramaz 

doktor, bu yaramaz düşman ve ihanetçi arka- 

daş, bu model, kısaca, Machiavell'in ketdi cin- 

sinden, duvarın yakınındaki Buffalo derisine 
. oturarak purosunu aldı ve içti. O terbiyesiz 
haliyle şunları ifade etti, "Beni sorgulamaya 
gelen bu komisyon cehenneme kadar gidebi- 

lir.” Ç 
General Terry, Amerikan komisyon baş- 

kanı, Oturan Boğa'ya teslim olmayan tek kı- 
zılderili grubun bu olduğunu belirti. Oturan 

. Boğa şöyle bir cevap verdi, ”64 yıldır siz beni 

tuttunuz, bana ve halkıma kötü davrandınız. 

Biz ne yaptık ki durmamızı istüyorsunuz? Biz 

hiç bir şey yapmadık. Başka bir yere gideme- 

dik, bu yüzden bu memlekete geldik. Siz bizi 

bir yerden diğerine takip ettiniz, buraya gel- 
mek zorundaydık." 

Anlaşmaları reddederek Oturan Boğa 
şunları söyledi. "Beyaz adamlarla olmak isti- 

yorum. Fakat hükümdarlarım olarak değil. 

Bizim de haklarımızın olduğunun görülmesi- 

ni ve bilinmesini istiyorum." İngiliz hükümeti 
Oturan Boğa ve halkına saklanma hakkı.ve ko- 

ruma verdi. Fakat herhangi bir araç gereç ver- 

medi ve bulundukları bölgeden çıkmaları ya- 

saklandı. Bölge verimsiz, av kıttı ve mülte- 

ciler yiyecek ve gi yeceksiz kaldılar. Sonuç ola- 

rak çoğu açlıktan öldü. Oturan Boğa, Kanada' 

da 4 yıl kaldı fakat diğerleri temelli olarak 
orada kaldı. Oturan Boğa'nın geri dönmesinin 

nedeni, sürgündeki hayatın zor olmasından 

ve ümitsizliğinden değil, ordaki Sioux asilerin 

başına geçme karari idi, 

1881 yılında Oturan Boğa ve 148 kişi geri 

7 yıl sonra Amerika ve Avrupa'da turneler ya- 

pan bir sirk olan Buffalo Bill Cody's Wild West 

Show'a katıldı. Sirke katılma sebebi bilinme- 

mekle beraber, böylece Amerikan halkına kı- 
zılderililerin durumunu iletebileceğine inandı. 

ğı sanılıyor. Fakir ve ayakkabısız beyaz Ame- 

rikalı seyircilerine Oturan Boğa sorardı, "sizin 

hükümetinizin bizden neden nefret ettiğini bi- 

liyorum, onlar benim düşmanım. Fakat anla- 
madığım birşey var, kendisinden olan sizden 

niye nefret ediyor. Siz niye fakir ve zavallısı- 

nız?" Bir süre sonra hükümet Oturan Boğa'yı 

yerleşim bölgesine yine geri yolladı. 

HAYALET DANSI 

Oturan Boğa'nın Amerikan Federal Poli- 

si tarafındar öldürülmesine yolaçan, gösterişli 
"Hayalet Dansı" idi. Hayalet dansı, 1870'lerde 
Nevada'da Paijute Kızılderilileri tarafından kül- 

türel restorasyon töreni olarak türedi ve tüm 
Amerikan Kızılderililerine yayıldı. Mezhep öğ- 

retilerine göre, beyaz baskısından bir kizılde- 

rili kurtarıcının geldiği, beyazların yok edile- 

gr



  

  

      

ceği ve kızılderililerin yaşayacağı sanılıyordu. 

Beyazlar tarafından öldürülen tüm kizilderili 

âsker ve sivilleri hayata döndürecek. Buffalo 

dönecek ve hayat Avrupa istilasından önceki 

gibi devam edecek. Kuraklık, açlık ve toprak- 

larının devredilmesinden kötü duruma düşen 

Siouxlar Hayalet dansına dört elle sarıldılar. 
Bu dans, dinsel pasiflikten çok Sioux halkı 

arasında birlik ve asilik ruhu yarattı. Kasım 

1890 yılına kadar Amerikan resmi makamları 

bu hızla yayılan hayalet dansından paniğe ka- 

pılarak, bir ayaklanmadan korktular. Hüküme- 

tin tepkisi ise bir ordu göndermek idi. Oturan 
Boğa, onu tutuklamak için gönderilen federal 

polis tarafından öldürüldü. Bu halkının paniğe 

kapılmasına yolaçtı ve reislerinden Koca 

Ayak, birkaç yüz aç halkını alarak Kanada'ya 

kaçtı. 7. süvari, onların önüne geçerek, etrafla- 

rını o Sardı 

Wounded Knee'ye götürdü ve silahsız Sioux'la- 

rı hızlı ateş ile öldürdü. 150 kişi hemen öldü. 
100 veya daha fazlası yaradan veya kaçmaya 

çalışırken öldürüldü. 

Amerikan hükümetinin Oturan Boğa ve 

halkını öldürmek için Hayalet Dansından baş- 

ka motifleri de vardı. 1880'in sonlarında tem- 
silciler meclisi tüm kızılderili bölgesini devir 
için teklif etti ve 1887 yılında Dawes General 

Allotment kanunu onaylandı. Tüm kızılderili- 

lerin bunu onaylamamasına karşılık, tüm kur-. 

zey doğu ve yayla bölgelerine giderek kızılde- 

rili toplulukların bölünmeye karşı çıkmasını 

Oturan Boğa sağladı. Bu yüzden kızılderilile- 

rin bulundukları yerlerden çıkmaları yasak- 

lanarak, ölümle tehdit edildiler. Küçük parça 

toprak kızılderili ailelere verildi. Geriye kalan, 

anlaşmayla verilen toprak, fazlalık olarak id- 
rak edildi ve beyaz toprak sahiplerine verildi. 

Böylece Mississippi batısında bulunan, anlaş- 

mayla verilmiş toprakların 90 75'ini kaybet- 
tiler. ” 

Bugün Oturan Boğa'nın anısı, insanlık ve 

yerli halkın haklarının sembolü olarak yaşıyor. 
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ve South Dekata'da bulunan. 
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BEKLENTİLERİ 
Hasan ŞAGUJ 

Türkiye'de Batı hayranlığı ve Batılılaşma 

merakının kökleri Tanzimat döneminden bile 

daha önceye uzanmaktadır. Osmanlılar devrin 

de Batı'ya olan ekonomik bağımlılık Batı kül- 
türünü benimseme çabalarıyla bütünleşmek- 

teydi. Böylece kendi kültürel değerlerinden 

“uzaklaşmış ancak Batı kültürünü de sindireme- 

miş, altı kaval üstü şişhane bir toplum oluş- 
muştu. Kültürel değerlerinden uzaklaşmış bir - 

toplumu sömürmek çok daha kolaydır. Sö- 
mürgeleştirme uzmanı İngilizler'in “Zenciyi 

yozlaştırmak istiyorsan ona ayakkabı giydir." 

atasözü Batılılaşma çılgınlığının boyutlarını 

daha açık belirler. Kurtuluş savaşı sırasında 

İngiliz ve Amerikan mandacıları ile toplumsal 

hayatımızda etkili'olan Batı hayranlığı Türki. 
ye Cumhuriyeti'nde de günümüze kadar ağırlı- 

ğını korumuştur. Öyle ki bugün Türkiye top- 
raklarının çok küçük bir kısmı Avrupa'da ol 

masına, Anadolu halkının Doğulu. özellikler 
taşımasına rağmen kimi çevreler Türkiye 

Cumhuriyeti'ni Dünya'ya Avrupa ülkesi olarak . 

kabul ettirme çabası içerisindedirler. Kapısın 

dan kovulduğumuz AT'ye bacasından girme 

çabalarımız da gündemde olan umutsuz bir 

batılılaşma çılgınlığı girişimidir. 

Türkiye gibi azgelişmiş olan ülkelerin bu- 

gün yaşadığı Batı hayranlığı ve Batılılaşma çıl- 

gınlığını günümüzün yüz milyonu aşan nüfusu 

ve güçlü sanayisi ile Japonya'da 19. yy. sonla- 

rında yaşamıştı. 

1853 yılında. ABD'li Amiral Commodore 
Perry ABD savaş gemileriyle Japonya'ya gelip 

zorla iki Japon limanını ABD ticaretine açan 

ve Japonya'nın kendi ticaretini düzenlemek 
konusundaki o hükümranlığını sınırlayan bir 

SYALILAR'dan. 

  

antlaşma imzalattı. 1857'de yapılan bir antlaş- 

ma ile ABD'ye Japon toprakları üzerinde yeni 

haklar tanındı. Kısa zamanda diğer Batı ülke- 

leri de benzer haklar elde ettiler. Ancak 1850. . 

1870 yılları arasındaki uluslararası konjonktür 

Japonya'nın sömürgeleştirme dönemini kolay 

atlatmasına neden oldu. (Bu dönemde ABD iç 

savaşa giderken İngiltere Çin'de afyon savaşıy- 

la, Fransa ise güçlenen Almanya ile uğraşmak- 
taydı.) İşte bu dönemde, 1867'de Takugava 

“feodalitesini yıkan Japon halkı genç impara- 

torları Meiji yönetiminde beş maddelik bir 

program çerçevesinde demokratikleşme ve ge- . 

lişmeyi gerçekleştirmeye başladı: (a. Her so- 

run kamuoyunca kararlaştırılacaktır, b. Devlet 

işlerinin görüşülmesinde bütün ulus birleşecek- 

tir, c. Herkes istediği mesleğe girme hakkına 

sahip olacaktır. d. Saçma adet ve uygulamalar 

- bırakılacaktır, e. Bilgi, dünyanın her yanında 

aranacaktır. : 
Meiji programı ile gerçekleşen toplumsal 

yenileştirme atılımları sonucu: Bin yıldan beri 

başkent olan Kyoto'nun yerine Tokyo'nun 

başkent yapılması, feodal beyliklerin kaldırı- 

lip, merkezi hükümet döneminin oluşturulma 

sı, köleliğin kaldırılması, kadınlara kocalarına 

karşı boşanma davası açma hakkı tanınması 

gibi yenilikler getirildi. Anjak Japon yönetici- 

KAYNAKÇA 

leri ve aydınları gün geçtikçe toplumu demaok- 

ratikleştirme yerine Batılılaştırma çabasına 

girdiler. 1200 yıllık Çin takvimi bırakılarak 

Gregorien takvimi kabul edildi. Pazar günü res 

mi tatil günü yapıldı. Hıristiyanlığı yasaklayan 

kanun hükümleri kaldırıldı. Batı etkisi yemek 

düzenine, giyime kadar her alana girdi. 

ABD etkisindeki Japonya'da, sömürgeleş- 

me dönemindeki her ulus gibi aşağılık buna- 

lımları o dereceye vardı ki 1880'lerde Batılılaş- 

ma çılgınlık dönemini yaşadı. İngilizce'nin res 

mi dil yapılması düşünüldü. Kafkas ırkından ya- 

rarlanıp planlı bir biçimde Japon ırkının "dü- 

zeltilmesi" önerildi. Bu öneriyi getirenler "Ge- 
riliğimizin nedeni fiziğimizdir, kısa boyumuz, 

çekik gözlerimiz, uçuk benizlerimizdir." demiş 
ler ve buna çözüm olarak da vatanlarından 

zorla çıkartılan Kuzey Kafkasya halkının rota- 

sını Japonya'ya doğru çevirip Kafkas insanını 

damızlık olarak kullanarak "nitelikli" bir Ja- 

pon ırkı yetiştirmeyi önermişlerdir. Ancak 

Amerikalı bir bilginin, Japonca'nın güzel ve yet- 

kin bir dil, bir İngiliz toplumbilimcinin ise 

Japonlar'ın kendine özgü önemli bir toplum 

olduğu yolunda görüş bildirmeleri üzerine bu 

düşüncelerden vazgeçildi. Böylece Dünya Ku- 

zey Kfkasya kökenli, İngilizce konuşan Japorr 

ya'yı hiçbir zaman göremedi. 

1I, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Yıl 1965, S. 293, "Japonya'nın Modernleşme Denemesi“ 

Özer Ozankaya. 

2. Siyaset 85, 26 Mayıs 1985,5. 4. 

"Haftanın Konuğu Özer Ozankaya", Ahmet Tan | İ 

3. "Sosyal Devrimler, Ulusal Savaşlar", J. Nehru, Ant Yayınları, Şubat, 1970. 
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İMAM MANSUR ve K AFKASYA MÜRİD     İZMİ (GAZAVAT) 

“Kavganın, üstelik haklı bir kavganın çekirdeğini oluşturan ve onu sürükleyenler her 
başka şey bir yana, peşinen yüreklidirler.” 

Kafdağı'nın üçüncü sayısında Çetaw N. 

muhaceretteki Kafkasyalı yazarları ikiye ayırı- 

yordu; "Bir yanda kendi kültürüne yabancıla- 
şarak kalemini egemen kültüre adayanlar yer 
alırken, aydın bilinci taşıyan bir grup insan 

olumsuzluklara inat direndiler, direniyorlar. 

Bu direniş yok oluşa karşı direnişin bir boyu- 

tu." (S. 25) Aydın bilinci taşıyan bir insanı- 
mız, Tarık Cemal Kutlu, yeni basılan iki kita- 
ba emeğini katarak "direnişe” destek oldu. 
İkini kitabı yayınlayan Gözde Kitaplar Yayı- 
nevi de oniki yeni kitabın basılacağının müj- 
desini verdi. 

Kafdağı dördüncü sayısında "tarihimizin 

somut olgular temel alınarak bilimsel bir yak- 

laşımla ele alınması"nın önümüzde bir görev 

olarak durduğunu belirttikten sonra, beşinci 

sayıda da tarihe yaklaşımını kısaca özetliyor- 

du. Bu eleştiri/değerlendirme yazısında Kafda- 

gı'nın yaklaşımı temel alınarak, Kutlu'nun iki 

çalışması, İnam Mansur' ve Kafkasya Müri- 

. dizmi (Gazavat)? tanıtılacaktır. 
İlk önce bilimsel çalışmayla ilgili görüşle- 

rimizi açalım. Bilimsel çalışmanın iki temel 

yönü var. Bunlardan birincisi olguların derler 

mesi ve ikincisi de derlenen olguların değerler- 

dirilmesi. Süreç değerlendirmenin tekrar olgu- 

lara dönülerek doğrulanmasıyla tamamlanıyor. 

Değerlendirmenin sağlıklılığı da bilim adam 

'nın geçmiş birikimleri, soruna hakimiyeti, di- 
ğer sorunlarla kurabildiği ilişkiler, vb. ile be- 
Jirleniyor. Bilim yönteminin kavramsal sistem- 

lerin kurulduğu, hipotez ve teorilerin önerik 

diği değerlendirme süreci onun en zorlandığı 

aşama olmaktadır. Olgu toplama süreci bilim 

: / 
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adamının daha çok sabrını, araştırma azmini, 

olanaklarını. zorlârken, değerlendirme süreci 
de entelektüel düzeyini zorlamaktadır. İşte bu 
nedenlerle, yayın alanında birçok eser süreç 

tamamlanmadan sunulabilmektedir. Bu tür ya- 

yınlar olgular/belgeler üzerine yapılan tartış- 

malarla sürecin sağlıklı gelişmesine katkıda bır 

lunurlar ve bu kitaplar “tarihimizin nesnel bir 

yaklaşımla kaleme alındığına”? inanılamayan 

dönemlerde nesnelliğin temellerini oluştur- 

duklarından özel bir önem taşırlar. Sefer 

Berzeg'in son dönem yayınladığı eserler, ol- 
gu/belge düzeyindeki çalışmalara birer örnek- 
tir. Berzeg, bu tür çalışmaların amacını çok 

güzel açıklar; "bilimsel çalışmalara yardımcı 

olmak" 
Kutlu'nun yayına hazırladığı, Aytek 

Kundukh o tarafından yazılan (Kafkasya 

Müridizmi (Gazavat Tarihi) bilimsel çalışma 
süreçleri tamamlanmış bir.eser. Kafkasya Mü- 

ridizmi, o günlerde".. siyasi durumumuzun 

aktüel sorunları hakkında belirli bir fikir yarat- 

mak" içi kaleme alınmış. (KM, 8) "Kafkasya 
savaşının nedenleri ve müridizmin siyasal alan- 
da görülmesi resmi Rus tarihçileri tarafından 

bu savaşın Rusya'da resmilik dışı tarihçisi he- 
men yok gibidir. gerçeğe uymayan bir 

biçimde (o betimlendiğinden" (KM. 20) 
Kundukh resmi tarihe karşı savaşımı görev bil 

resmi Rus tarihçilerinin 

görüşlerini şöyle özetler; "Kafkasya savaşım 

dan söz eden bütün Rus yazarları müridizmin 

tüm Dağlı kuvvetlerini gazavata verdiğini ve 

gazavatın ise "din uğruna kutsal cihat"tan iba- 

ret olduğunu yazarlar. Fakat bu yazarlar kötü 
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.tan başka bir şey değildir." 

niyetle açık ve belirli bir yanılgıya düşüyorlar- 

dı”. Kundukh gerçeğin farklı olduğunu vur- 

gular. “Gerçekte ise Dağlıların Rusya'ya ilan et- 
tikleri cihat' sorunu başka bir biçimdeydi. 

Aslında din uğrunda cihat hiçbir zaman hiç 

kimseye ilan edilmemiştir. ... Bu nedenle gaza- 

vatı cihat diye ileri sürmek, gerçeği saptırmak- 
(KM. 21-23). 

“Kafkasya müridizmi, Kuzey Kafkasya'nın ba- 
ğımsızlığını amaçlayan bir ideolojidir. Dağlı 
tarikatı ise, "bağımsızlık müritlerini" bağımsız 

vatanda tüm Dağlı halklaranın tam ulusal-dev- 
let halinde berleşmelerini sağlayacak amaca 

götüren yol demektir." (KM. 47). 

Özetlersek, Kundukh olgulardan kalkarak 
bir önermeye ulaşır; müridizm "dinsel bir he- 

yecanın değil, yurtseverliğin görünümü"dür, 

(KM. 28) gazavat ise "bağımsızlık mücadelesi" 
dir. "Dağlılar cihat değil, yalnız gazavat, yani 

özgürlük ve bağımsızlık uğruna kutsal savaş 

ilan” etmişlerdir. Kundukh bu önermesini tek- 
rar olgulara dönerek doğrulamayı da ihmal et- 

mez. | 

Kundukh'un 1939 yılında yazdığı eser gü- 

nümüzde de “siyasi” bir önem taşımaktadır. 

Fakat ilginç olan eleştirinin yönünün değişmiş 

olmasıdır. Günümüzde Kafkasyalıların savaşr- 

nın dini savaş olduğunu ileri sürenler Sovyet 

tarihçileri değil, muhaceretteki islamcı hare- 

ketlerdir. (Sovyet tarihçilerinin görüşü için 
Bkz. Kafdağı, sayı 6-7) Bu nedenle Kutlu'ya, 
müridizm kavramına getirdiği açılımlardan do- 

layı, ayrıca teşekkür etmek gerekmektedir. 
Kutlu'nun ilk kitabı bilimsel süreci ta- 

mamlamayı amaçlamakla birlikte olgu/belge 

sürecini aşamamış görünmekte. Bunun en bü- 

yük nedeni çalışmanın amacının netleşmemiş 

olması (veya amacın zamanla değişmesi). Kut- 
lu çalışmaya başlayışı için dört ayrı neden 

gösteriyor; 1) Merhüm Canbek'in İmam Man- 
sur'u araştırmasını istemesi, 2) 1978 yılında 

Prof. Alexandre Benningsen'in Şeyh Mansur 

. Hakkında bir makale yazılmasını istemesi, 

3) İtalyan Augusto Zuliani'nin İmam Mansur . 

hakkında hazırlayacağı kitap için Kutlu'nun 

da katkısını istemesi (İM, 3-4) ve son olarak 
4) Osmanlı arşiv belgelerini okuyucuya sun- 

mak (İM, 14) Açıkça belirtmek gerekirse bu 
kadar çok amaçla başlanılan çalışmayı başa- 

rıle saymak oldukça zor. Kutlu'nun eseri 

İmam Mansur üzerine tamamlanmış bir çalış- 

'madan çok, çalışma başlangıcını veya çalışma 

notlarının derlenmiş/toparlanmış bir biçimini 

andırıyor. Bu nedenle Kutlu kolay kolay öner- 

melere ulaşamıyor veya ulaştığı önermelerin 

de sağlıklılığına güvenilemiyor. Hatta kendisi * 

de çelişkiye düşüyor. 

Kutlu İmam Mansur'un kökeni hakkında, 

Çeçen oluşu dışında, üç görüş olduğunu belir- 

tir; 1) Orenburg'lu bir Tatardır, 2) Osmanlı 
Devletinin ajanıdır, 3) İtalyan asıllı bir Cizvit 
papazıdır.(**) Kutlu, sadece onun ajan oluşuy- 

la ilgili görüşleri, Osmanlı arşiv belgelerine 

dayanarak çürütür. Tatar veya İtalyan oluşu 
tezleri yeterince eleştirilememiştir. Birinci id- 
dia için şunları söyler; Kasım Bey'in "iddiası- 
nın dayanağı ve kuvveti hakkında bir söz et- 

meyeceğim. Bu eseri gözümle görünceye ka- 

dar, yukardaki Kadircan Kaflı'dan aktardığım 

alıntının ilk cimlesinden yana olduğumu be 

lirtmek istiyorum." (İM, 1112) Kutlu Man- 

sur'un İtalyan olduğu iddiasını da iyice araştı- 
ramamıştır. “Henüz inceleyemedim, ama gör- 

düm ki, İtalyan araştırıcılar ve bilim adamları 

Şeyh Mansur üzerinde ısrarla ve bir haylice 

fazla durmuşlardır. İtalyan araştırmacılarının 

Giovan Battista Boetti ile ilgili incelemelerini 

saygıyla anmak isterim. Ama İmam Mansur 

olarak ortaya çıkan Çeçen asıllı Usurma'nın 

Boetti olacağı da çok zayıf görünüyor bana" 

der, Eğer Mansur'un "Şlizelburg kalesinden 

babasına yazdığını ileri sürdüğü bir takım mek- 

tupları da 1876'da Torina'da neşre"dilmişse 

bu belgeleri incelemeden karar vermek enazın- 

dan, bilimsel çalışmada, eksiklik olmaktadır. 

(İM, 13-14). 

© — Kutlu'nun İmam Mansur çalışmasının bir 
eksikliği de birinci ve ikinci bölümleri arasın- 

daki kopukluktur. Hatta ikinci bölümde yaz- 

dıklarını birinci bölüm desteklememekte/çe- 
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lişmektedir. Kutlu ikinci bölümde müridizm 
ve gazavat ile ilgili görüşlerinde Kundukh'a 
katıldığını belirtir. “Yine Aytek Kundukh'un 
çok isabetle belirttiği üzere gazavat özgürlük 

ve bağımsızlık uğruna ilan edilen kutsal savaş- 

tır"der, (İM, 58-59) ve bu görüşü daha da 

açar. İlk bölümde ise İmam Mansur'un müca- 
delesinde vurgu özgürlük ve bağımsızlık müca- 

delesinde değil, “İmam Mansur'u Ruslara kar- 
şı cihada sürükleyen neden: düş'tedir. İmam 

Mansur “iki kez tekrarlanan aynı düşü görmüş- 

tü. İslam peygamberi düşünde kendisine "ci- . 

. (**) Yeri gelmişken, konuyla direk ilgili olma- had” emri veriyordu." (İM. 25-26) 
Bilimsel çalışmalarda araştırma ve sunuş. 

yöntemleri arasında farklılıkların olması gayet 

doğal. Elbette sunuşta izlem, gözlem, deney» 

kavramsal sistemlerin kurulmasedoğrulayıp 

gerçekleme süreçleri birbirini izlemek zorun 

da değil. Fakat özellikle kavram/düşünce kar- 

gaşasının bol olduğu, olguların/tarihsel ger- 

çeklerin pragmatik yaklaşımlarla çarpıtıldığı 

Kafkas tarihinin yazımında olguları, belgeleri 

ve önermeleri birbirinden iyice ayıklayıp ara- 

larındaki ilişki netleştirilmelidir. Tüm ama- 
törlüğüne karşın, Kafkas tarihine katkıda 

bulunacakların böyle bir görevi de üstlenecek- 

lerine inancımla, 
* 

Y.K. TAYMAZ 
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* oOKundukh yer yer kendi yazısında ve Kut- 

lu'nun notlar ve açıklamalarında öner- 

mesiyle çelişkiye de düşer. Dağlıların 

cihat değil, yalnız gazavat ilan ettiklerini 

önerdiği halde, aşağıda örneklendiği gibi 

kutsal cihattan da bahseder, "Bu yüzden 

. biz burada bağımsızlık uğrunda kutsal ci- 

hatla karşı karşıyayız." (KM. 31) 'Dağlı' 

nın ilk görevi özgürlük uğrunda gazavat, 

yani kutsal cihat olmalıdır." (KM, 43) 

"1783 yılındaki bildirileriyle Ruslara kar- 

şı cihat ilan etmiştir. (KM, 119). 

makla birlikte, belirtelim. Bilimsel çalış- 

malarda benzer kavramlar/kategoriler bir- 

likte değerlendirilmeli. İmam Mansur'un 

Çeçen, İtalyan veya Tatar olması ile Os- 

manlı ajanı veya Cizvit Papazı olması ayrı 

ayrı ele alınmalı. 

1, KUTLU, Tarık, C; İmam MANSUR, Ha- 

ziran 1987, İstanbul. 

2. KUNDUKH, Aylek; Kafkasya Müridizmi 

(Gazavat Tarihi) İstanbul, 1987 Gözde 

K.Y. 

3. ŞENER, Cemal; Çerkes Ethem olayı, 4. 

Baskı; Şubat 1986, İstanbul, Okan Y. 
4, Berzeg Sefer E.; Gurbetteki Kefkasya'dan 

Belgeler, Ankara 1985. 
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“DAĞLARA YAZILIDIR”, TEPKİSİZLİK ve 
Çetin: ÖNER 

Edebiyatçıların zor dal olarak niteledikleri çocuk kitapları alanındaki başarılı çalışmaları- 

nın ardından 1984 yılında çıkan "DAĞLARA YAZILIDIR", Çetin ÖNER'in ilk romanı. 

Çetin ÖNER şu anda bir haber ajansında, TIRT için hazırlanan televizyon yapımlarının 

yönetmeni. Gelecekte film çalışmalarına yönelmek istediğini belirten Çetin ÖNER yaptığımız 

söyleşide, romanının kaç adet sattığı sorusuna ilginç bir yanıt veriyor. “Kaç sattığını bilmiyo- 

rum fakat istediğim tepkiyi görmediğini biliyorum.” Çetin ÖNER ne yapmış, ne tür bir tepki 

görmüş veya görmemiştir. Yazarımız ne yapmak istediğini "DAĞLARA YAZILIDIR"”ın ön sö- 

o zünde Dağıstan ulusal ozanı Rezul HAMZAT'tan yaptığı bir alıntı ile açıklıyor. “Evimizin 

önünde hemşehrilerimle oturuyorum. Soru yağmuruna tutuyorlar beni, 

— Uzak ülkelerde hemşehrilerimize rastladın mi? o | 
— O ülkelerde bizi tanıyorlar mı? Bizim de bu dünyada yaşadığımızı biliyorlar mı? 
Yanıtlıyorum ben de. 

— Onlar bizleri nereden bilsinler? Biz daha kendimizi bile tanımıyoruz ki! 

Susup düşünüyorlar bir süre: 

— Öyleyse sen bize de, başkalarına da bizlerden sözet. Bizi bize, bizi onlara tanıt. Yazdık- 

larını öteki dillere de çevirt. Eğer bunu sen, köyümüzün çocuğu olan sen yapmazsan, başka 

biri hiç yapmaz... Kendine özgü düşüncelerini gizlemekten saklamaktan kaçın. Sonra nereye 

koyduğunu unutur, yitirirsin onları." 
Çetin ÖNER bizi, bizlere ve başkalarına, kendimizi daha fazla yitirmeden tanıtmaya çali- 

şıyor. Çalışıyor diyoruz çünkü "DAĞLARA YAZILIDIR” yapmak istediklerinin sadece baş- 

langıcı. Yazarımızın çocukluk dönemi ile başlayan bu roman serisi 1980 yılına kadar uzana- 

cak. 

Fakat şu anda Çetin ÖNER diğer bölümleri yazmama kararında. Yazarımız bu kararının 

tek nedeninin "tepkisizlik” olduğunu belirtiyor. 

"DAĞLARA YAZILIDIR" Türkiye'de yayınlanan ve günümüz Adigeler'ini konu alan ilk 
roman. Diğer bir özelliği de yazarının ilk romanı olması. Tüm bu özelliklerine karşılık, YANKI 

Dergisindeki bir eleştiri dışında basının romana karşı tepkisiz kaldığını dile getiriyor Çetin 

ÖNER. Bize göre Sayın ÖNER'in “tepkisizlik "olarak yorumladığı, basının bu tutumu, başlı ba- 

şına bir tepki olarak da yorumlanabilir! İ 

Çetin ÖNER'e göre tepkisiz kalan diğer bir kesim de K.K. Külüür Derneği ve toplumu- 

muz. Avni ARBA Ş'ın katılımı ile düzenlenen iki ayrı imza gününe ilgisiz kalındığını belirtiyor 

Sayın ÖNER. Oysa Almanya'da düzenlenen imza gününde, doğulu yurttaşlarımızın çok daha 

“ büyük ilgi ve beğenisi ile karşılanmış "DAĞLARA YAZILIDIR". (Bu ilgi, basının tepkisizliği- 

nin nedeni de olabilir. Kimbilir!) « 
"DAĞLARA YAZILIDIR” 1984 yılında yayımlanmıştı. Derneğimiz bu dönemde, anor- 

mal koşullar altında varolma mücadelesi veriyordu. Maalesef çalışmalara gerekli katılımın ol- 
maması nedeni İle en önemli işlevlerinden biri olmasına karşın toplumumuzdaki iletişimi gereğin- | 
ce sağlayamamıştı.Bu nedenle "DAĞLARA YAZILIDIR" derneğimiz tarafından yeterince ta- 

nıtılamamıştır. Sayın ÖNER'in K.K. Kültür Derneği çalışmaları ile Adigeler'deki ve dolaylı 

olarak basındaki bu tepkisizliğin kırılabilineceği yolundaki ifadesi, eğer demokratik şartlar uy- 

gunsa ve gerekli katılım sağlanabilmişse, derneklerin gücünün basını etkileyebilecek boyutlara 

varabileceğini saptaması bakımından çok ilginçtir. 

Sayın Çetin ÖNER'le böyle bir söyleşiyi KASIM ayı içerisinde Derneğimizde yineleyebi|- 

mek dileğiyle teşekkür ediyoruz. 

“MİSSOST Özdemir      



    
    

  

  

ANILAR — YAŞANMIŞ ÖYKÜLER 

“UZUNYAYLA KOVBOYU” 

Geriye doğru, ta çocukluk günlerime ka- 

dar, yaşadığım olayları, yaşadığım ortamı, 

çevremdeki insanları, zaman zaman sinema ş€- 

ridi gibi gözümün önüne getiririm. Gördüğüm 

veya benden büyük olanlardan duyduğum, ya- 

şadığım olayların içinde öyleleri var ki, belle- 

ğimden hiç silinmemiş, tüm canlılığı ile orada 

bir köşede durup durur. İnsanlar da öyle, yıl 

larca önce göçüp gitmişler ama bu insanlar 

bende yaşıyorlar, yaşamım süresince de yaşa- 

yacaklardır. 

Köyümüzün en uzun ömürlülerinden biri 

idi Khuda. Çok renkli bir kişiliği vardı. Geri- 

ye doğru anımsayabildiğim en eski yıllarda bi- 

le iki büklüm bir yaşlı idi. Yaşamı at ve yılkı 
ile uğraşmakla geçmişti. Son yıllarında bile 

(ki ben o zaman üniversite öğrencisiydim) bit- 

kin, kemikleri çıkmış bir çift beygir besler, 
onları arabasına koşup yük ve yolcu taşımak 

için çabalardi. O'nun "AT'la ilgili bilgisinin 

derinliğini bile anlamanın olanak dışı olduğu 

söylenirdi. Hatta abartmalı bir biçimde; "Atın . 
#üm kemik parçalarını ve tüm kılcal damarları 

ni sayısı ve vücuttaki yerleri ile ezbere bilir." 

derlerdi onun için, şimdi onunla ilgili olay ve 

- öyküleri kronolojik bir sıraya sokamamakta- 
yım. Zira Khuda ile ilgili yüzlerce öykü anla- 

tılmaktadır hâlâ... 
- Henüz okula başlamadığım 5-6 yaşlarında 

bile, onun kementle eğitilmemiş yaban yılkı 

atlarını nasıl yakaladığını anımsamaktayım. 

Köyümüzde tarımın yanı sıra, hatta tarımdan 

“ çok hayvancılıkla uğraşılırdı. En çok yetiştiri- 
len hayvan ise at ve koyun idi. Bahar sonu- 

yaz başlarında yabani at sürüleri otlaklardan, 

dağlardan köye indirilirdi. Atların yoğun bir 

toz tabakası içinde köye girişi biz çocuklar 
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için bir bayram olurdu. Yüzlerce at, tay, kıs 

rak, aygır büyük taş avlulara kapatılır, kapılar 

uzun sırıklarla pekiştirilirdi. Avlunun ortasına 

çok büyük ateşler yakılır, kor haline gelen ate 

şin içine at sahibi ailelerin damgaları sokulur, 

kızarması beklenir, bu arada ateş yığını genç- 

ler tarafından sürekli beslenerek canlandırılır 

dı. Koşuşan atların ayakları altında kalıp ezik 

me korkusu yüzünden bütün yüksek duvarla- 
rın, damların üzerine çıkıp sıra sıra bekleşir, 

olup biteni büyük bir zevk ve heyecanlar izlerr . . 

lerdi. 

Gençler, ellerinde at kuyruğu veya at ye 

lesinden örülmüş uzun kementlerle, köşelere 

sıkıştırdıkları atları, yabani tayları yakalarlar- 

dı. Yakalanan atlar, kıskıvrak tutulur, nar gibi 

kızarmış damgalar ateşten çıkarılıp atların kal- 

çalarına basılırdı. Ortalığı duman, yanık et ve 
“ kıl kokusu kaplardı. Yakalanan bazı atların tır- 

nakları kırpılır, düzeltilir varsa yara ve beresi 

tedavi" edilirdi. İşi biten at, kişneyerek, çır- 

pınarak yerinden kalkar, çifte savurarak avlır- 

nun bir köşesinde bekleyen sürünün arasına 

karışırdı. 

Atların bakımı ve damgalanması bitince at 
üstünde uçarcasına giden yılkı çobanlarının 

yönetimi altında, sürü, coşup gelen bir sel gibi 

sokaklardan akar, köyü terkedip yavaş yavaş 

kırlara doğru uzaklaşırdı. 

“ Yararlı bir işi bitirmenin verdiği gönül ra- 

hatlığı ve keyfi ile haç'eş'lere! doluşan erkek- 

ler, yaş gruplarına göre kurulan sofralarda yer- 

lerini alırlar güle-oynaya, coşku ve şenlik içir- 

de yemeklerini yerlerdi. Daha sonra, o günün 
getirdiği mutluluk ve coşku ile halk dansları 

gösterileri başlardı. Armonik sesleri tüm köyü . 
doldurur, dalga:dalga, atların arkasından Kkırla- 

  

ra uzanırdı. Biz çocuklar da bu şölenden payr 

mızı alırdık. Şimdi, geriye doğru bakıp dü- 

şündüğümde, bu güzel geleneğiri, bu güzel eğ- 
lence ve imecenin, binlerce yıldan bu ya- 
na sürüp gelen ve günümüzde son bulan bir 
yortunun kalıntısı olduğu, bereket ve bolluk, 

hasat tanrısı "Thağalec” onuruna düzenlenen 

bu yaratıların çağımıza uzantısı olduğunu kav- 

rayabilmekteyim. 

Bu tür at damgalama günlerinin en renkli 

kişisi şüphesiz Khuda idi. Kimi zaman yaşlı- 

lardan ona öneriler gelirdi; 

“— Khuda, şu demirkırı aygırı görüyor 

musun!, kemendi bir atışta başına geçirecek- 
sin sana bir at var, ama bir şart var, kemendi 

fırlatırken küfretmeyeceksin!” 

Khuda, eline kemendi alır küfredememe- 

nin stresi içinde savurur, savururdu. Hiç bir at 

yakalayamazdı. En galiz küfürler ağzından çt 

karken savurduğu kementler ise hiç boşa git- 

mezdi. Bu onun bir özelliği idi. Bu anlattığım 
olayların geçtiği dönemde, Khuda'nın yaşı 
ben diyeyim 80, siz deyin 90 veya 100... Kısa- 
cası onun yaşını bilen kimse yoktu köyde. 

Kendisi de yaşını bilmiyordu. 19. yy'ın biti- 

minde patlak veren Osmanlı-Yunan savaşını, 
Dömeke-Farsala meydan savaşlarını anımsı- 

yordu. Birinci ve İkinci Balkan, Birinci Dünya 

Savaşları, Kurtuluş Savaşını görmüş, bu savaş- 

ların ateş-barut ve kan süzgecinden süzülerek 
köyüne dönmüş, ne gazilik maaşı, ne bir ma- 
dalya ne de beraat. Doğum tarihi bile bilinme- 
yen bu ilginç ademoğlu 1970'li yıllara kadar 
aynı zindelikte yaşamını sürdürebilmiştir. 

Hem de ne yaşam; Uzun yıllar boyu bir yamçı 

onun için hem yatak hem yorgan olmuştur. 

İki göz odadan oluşan kerpiç bir evde, kendisi 

gibi yaşlı karısı Mercan Nine ile yoksul bir ya- 

şam sürdürmüştür. Khuda'nın her an at kokan, 

kaba-saba, küfürbaz kişiliğinin yanında; Mer- 

. can Nine'nin zerafeti, inceliği akla-kara kadar 
belirgin bir tezat oluştururdu. Nine çok küçük 

yaşta, Saray'a girmişti. 1908 Meşrutiyetinin 

ilanı ile, olgun ve kibar bir hanım olarak köye 

dönmüş, evlenmiş, eşini kaybetmiş, ikinci ev- ' 

liliğini Khuda ile yapmıştı. Omuzunda su taşr. 

ma sırığı (Psıhambeş), ağır kovaların altında 
bükülmüş, ince, zarif vücudunu, binlerce çizgi 
ile buruşmuş ağaç kabuğu gibi yüzünü o 

günün canlılığı ile anımsamaktayım. 

K.huda, son yıllarında, biteviye kendi ken 

dine birşeyler konuşur olmuştu. Mahallenin 

bütün çocukları da. ne konuştuğunu anlamak | 

için, nereye gitse arkasından ayrılmazlardı. 

Konuşmaları artık onun sesli düşüncesi haline 

dönüşmüştü. Khuda'nın aklında düşürdüğü ne 

varsa artık tüm köy halkı bilirdi. 

Köyümüzde eşini kaybetmiş ne kadar dul 

kadın varsa, Khuda'ya göre kendinin khaşen- 
leri? idi. Bir gün komşumuz olan bir dul kadı- 

nın evinin önünden geçerken yüksek sesle dü- 

şündüğünü anımsıyorum: 

— Hey Khuda, miskin Khuda! Böyle iki 

büklüm gitme, phuj (dul kadın) bakıyor, şööy- 
le bir doğrul!" 

© Kadının penceresi önüne gelince o iki bük- 

lüm yaşlının dimdik doğruluşu şaşılacak bir. 

görünümdü. İlk kez bebeği olan gelinlerin an- 
nelerine müjdeyi o götürürdü. Ölü evlerinde, 
cenazenin yanıbaşında yine ona rastlardınız. 

İmparatorluğun son çeyrek yy'ını, Cum- 

huriyet dönemini görüp. 20 yy'ın son 
çeyreğinde de yaşamını sürdüren bu dokuz 

canlı adamın savaş yılları ile ilgili güldürü dolu 
,Yyaşanmış öyküleri vardır: Ona başından ge- 

çenleri sık sık anlattırırlardı. Bazen de, savaş 

arkadaşlarından onunla birlikte dönenlerin an- 

lattıkları tekrarlanırdı. i | 

Birinde, savaş meydanında şehit düşmüş 

bir subayı geri hatlara taşıma görevi vermişler. 

Sırtına yüklediği ölünün ağırlığı altında bunal- 

miş ve söylenmeye başlamış: 

— Öldün mü? Zıbardın mı be. adam? Ne 

den bu denli. sırtıma abandın. Hiç insanlık yok 

“mu sende? Ayaklarını biraz topla, topla da ra- 

hat yürüyelim!” Benzeri durumlar olduğur- 
da darbımesel gibi, hâlâ "— Öldün mü be adam, 
ayaklarını biraz topla!" sözü köyümüzde ku- 

şaktan kuşağa aktarılarak sürüp gitmektedir. 

Kendi ağzından dinlenmiş başka bir olayı 

“daha aldık yazımıza. Değirmende sıra almak 
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için yaptığı bir kavgasını anlatmasına çok za- 

man tanık olmuşumdur; 
— Yahya Bey Değirmenine gitmiştim. 

Türkmenler, sıra sıra arabalarla gelmişler, ko- 

ca depme çuvallarla sıraya girmişler. Benim 

buğdayım az, hem de hiç vaktim yok. Aradan 
sıyrılıp deponun önüne geliverdim. Bunu gö- : 

.. i 

ren Türkmen durur mu? Al ha, ver ha derken 

başladı bir ağız dalaşı. Bununla da kalmadı, 

değirmenin dışında yığılı duran sırıkları, mer- 

tekleri kapan beş-on Türkmen Allah yarattı 
demeden vurmaya başladı. Benim elimde de 

çakıyla düzelttiğim taze söğüt dalı var; bir 

hayli kavga ettik, baktım işin sonu kötü, elim- 

den bir kaza çıkacak, durup dururken katil 

olacağım, İanet olsun! dedim, sırayı onlara bi- 
raktım”. 

Bu denli abartmalı anlatımı hangi güldürü 

ustası yazabilir? Hangi komedyen Khuda'nın 

bu esprisini verebilir? Zaman zaman düşünü- 

rüm; Khuda bir eğitim görseydi kim bilir ne 

yetenekli bir insan olurdu? 

Onun hakkında irili ufaklı yığınla olay ve 

öykü anlatılır köyümüzde. Ben bunlardan biri- 

ni Toroslar'da bir göçer aşireti olan bir öykü- 

sünü anlatmadan geçemeyeceğim. 

. Uzunyayla köylerinin kurulduğu ilk 

yıllardan başlayarak Kurtuluş Savaşı sonlarına 

dek, her sonbahar at ve koyun sürüleri otlatıla 

otlatıla Çukurova'ya, Amik Ovasına, Halep, 

Kuneytre, Şam yörelerine kadar gidilir. Kış 

oralarda geçirildikten sonra, sürüler baharda 

yola çıkar Uzunyayla'ya dönülürmüş. İşte 

böyle bir Çukurova seferinde yılkı çobanımız 

Khuda ve. bir arkadaşı Toroslar'ın güney yü- 

zünde bir göçer aşiretine konuk olmuşlar. Ör. 
lerinde yüzlerce atla yolculuk yapan bu iki 

Çerkes atlısı, göçerler için dağbaşına gelen en 

saygıdeğer Tanrı misafiri, ağırlamamak olur 

mu? Yenmiş, içilmiş, herkes çadırına çekil 

o miş. İlik, mehtaplı bir Çukurova gecesi başla- 
mış. Khuda ile arkadaşına renk renk kilimler 

üzerine kutnu döşekler serilmiş. Khuda' nın 

eskiden beri bir yatak alışkanlığı var ki, tanrı 

kimseye böyle. bir alışkanlık vermeye. Yaz-kış 
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yatağa çırılçıplak girmeyince uyku tutmaz- 

mış. Bu yaylada da alışkanlığını sürdürmüş. İç 

çamaşırlarını, gömleğini, katlayıp yastağın al- 

tina koymuş ve yıldızları seyrederek uykuya 

dalmış. Biraz ilerde geviş getirip bekleşen st 

gırlardan bir sari Halep kırması inek Khuda' 

nın yatağına yavaşça yaklaşmış (sürülerde, bu 

tür bez, çaput yeme meraklısı sığıra pek sık 

rastlanır.) Khuda'nın yastığı altından çamaşır- 

ları o kocaman ağzıyla çekip almaz mi? Yastı- 

gının sarsılmasıyla uyanan Khuda, başına ge- 

lenleri hemen anlamış ve çırılçıplak düşmüş 

ineğin peşine Ağzından bezler sarkan inek 
Koşup gitmiş biteviye onun peşinde de Khu- 

da, yöreyi tanıyamamış olan kahramanımız 

koşarken bir kör kuyuya düşmez mi? Zıpla- 

mak, tırmanmak nafile, kuyudan çıkamamış, 

derken tanyeri ağarmaya başlamış. 

Sabahleyin . otlamaya, meraya çıkacak 

inekleri sağmak için erken uyanan oba sahibi- 

nin gelinlerinden birisi, sürekli inleyerek yak 

varan, ağlayan sese yönelmiş, bir de ne gör- 

sün? Akşamki konuklardan birisi anadan ür- 

yan kuyunun içinde, bir köşeye büzülmüş, 

- kalmış. Khuda yalvarmış; 

— Aman bacım, aman! Başıma bu haller 

geldi, kimsecikler uyanmadan beni buradan çi- 

kar..Sen anam-bacımsın, gözünü yumup Yyak- 

laş, kurtar beni bu rezillikten." Gelin, çıplak 

erkeğin görünüşünün rahatsızlığını önlemek, 

onu görmemek için bir eli ile gözlerini Kapa- 

mış, diğer elini kuyuya uzatmış. Sabahın çi- 

ği ile ıslanan otlardan ayağı kayan göçer geli- 

ni de kendini Khuda'nın yanında, kuyunun 

dibinde buluvermiş. 
— Eyvah -ki eyvah! Kel başın üstüne bir 

de çıban! Artık kurtuluş yok” diye inlemiş 

Khuda. Gelin bir köşede yüzünü elleri ile ört- 
müş, Khuda bir köşede kıvrılmış kalmış. Sa-. 

bah serinliğinde, bilmem korkudan, bilmem 

ayazdan titrer dururmuş. Derken güneş doğ- 
muş. Uyananların ayak sesleri duyulur olmuş. 

Birdenbire çadırlardan bir vaveylâ kopmuş: 
"- Amanın dostlar! yetişin! Gelin git- 

miş! Konuk Çerkes de yok, gitmişler! Almış 

  

  

"gelinimi, kaçırmış! Boyü devrilesi, yere giresi, 

gavur irz düşmanı, namus, ekmek düşmanı!" 

Bir kocakarının bu ulumasını duyan oba er 

kekleri, fırlayan atına binmiş, kimisi de yaya, 

çevreyi taramaya başlamışlar. Oba kadınları 

ise herşeyden habersiz yatağında uyuyan Khır 

da'nın arkadaşını ite-kaka sille tokat götü- 

rüp çadır direğine bağlamışlar. 

Derken, atlılar kuyudan yükselen feryat- 

ları, yardım isteyen sesleri duymuşlar. Gidip 

bakmışlar, bir köşede gelin, öbür köşede zem- 

heri zürafası gibi titreyen Khuda, çıkarmışlar 
ikisini de çukurdan, Khuda'yı ve gelini, kam- 

çı, çoban sopası darbeleri arasında götürüp di- 

ger tutsağın yanına bağlamışlar. 
Haber salınmış oba büyüklerine, gelip 

oturmuş yörük yaşlıları, hemencecik karar 

vermişler. Namuslarına sürülen bu lekeyil(!) 
kan giderir. Khuda, arkadaşı ve de gelin o an- 

da kurşuna dizileceklerdir. 

Şimdi, elleri, ayakları bağlı Khuda'nın 

acısını, ağıdını dinleyin. Günahsız arkadaşına 

mı yansın, günahsız geline mi? Dağılıp giden at 

sürüsüne aldıran kim? Direğin dibine yığılıp öl 
mek sözkonusu iken; iki gözü onbir çeşme, 

ağlamış, yakarmış, yalvarmış; 

"— Etmeyin ağalar, sofranızda rızkınızı 
paylaştım. Namusunuza göz dikmedim. Bizde 
ev sahibinin namusu, kendi namusumuz Sayr 

tir. Ev sahibi, akrabadan da öte yakın olur in- 

sana. Beni dinleyin, gerçekten çamaşırlarımı 

inek kaçırdı. Alaca karanlıkta önümü görme- 

dim, kuyuya düştüm. Ne gelininizin, ne be- 

nim, hele arkadaşımızın, hiçbirimizin günahı 

yok, günahımız yok!" 

Yaşlı-güngörmüş, aksakallı bir yörük aya- 

ga kalkmış; 

"— Beri durun hele!, beni dinleyin, ola 

ki doğru söyler, yok yere kanlı olmayın" de- 

miş ve Khuda'ya sormuş; 

— Çamaşırını çalan ineği gösterebilir mi 

sin? Eğer o ineği seçebilirsen kesilecek, karnı 

yarılıp bakılacak, yok eğer ineğin karnından 

çamaşırın çıkmazsa, vay haline!" 

Khuda çıkmadık canda bir umut aramış. 

Ağlamaklı bir sesle; 

"— İnek ineğe benzer, ay ışığında kovala- 
dığım ineği, gün ışığında bilemem ki, nasıl se 

çerim bunca sığır arasından. Ama yine de tali- 

himi deneyeceğim.” demiş. 

Bir yandan da Allaha yalvarıyormuş: 

— Allahım kaç canın geleceği söz konur 

su! Beni yanıltma, beni utandırma Allahım, sa- 

na sığındım!" Dudakları kıpır kıpır eder durur- 
muş. 

Sürüyü Khuda'nın bağlı olduğu çadırın 
önünden tek tek geçirmeye başlamışlar. Tüm 

inekler kızılsarı Halep kırması, sanki tornadan 
çıkmışcasına birbirine benziyor. Birden umut: 

suzluğa kapılmış, bunca inek arasından ineği 

nasıl seçecek, bitti, mahvoldu herşey derken; 

önünden geçe karnı şişkin ineği görüvermiş. 

Henüz otlağa çıkıp karınları doymadığı için 

bütün ineklerin karnı çökükmüş, bunların ya- 

nında karnı şiş inek ayırt ediliyormuş. Umut: 

la inlemiş: 

— İşte, hırsız inek, bakın karnında çama- 

şırlarımı taşıyor, yakalayın onu!" 

“İneği yakalayan göçerler oracıkta kesip 

karnını yarmışlar. Çamaşırlar ve gömlek, dü- 

rüm dürüm ineğin karnından çıkmış. İpleri çö- 

zülen Khuda, arkadaşı ve gelin sevinç gözyaş- 

ları dökerek yere kapanmışlar, Tanrı'ya dua 

etmişler. 

Kırçıl sakallı yörük yaşlısı, Khuda'nın ko- 

luna girerek onu ayağa kaldırmış; 

"— Sözün doğruymuş Çerkes Ağa, na 

musluluğuna da şüphemiz kalmadı, var git sağ- 

lıcakla!" demiş. 

Önce çamaşır ve giysi vermişler, dağılan 

atlarını toplayıp önüne katmışlar, binek atlara 

halı heybelerle azık ve armağanlar yükleyip se 

lametlemişler onları... 

Khuda hakkında anlatılan, kendisinin an- 

lattığı benim tanık olduğum olaylar sayılmakla 

bitmez. Bir ara, Kayseri'nin Erkilet hava üs 

sündeki Amerikalıların, onun at yakalarken fik 

mini çektiklerini duymuştum. Olayın gerçek- 

lik derecesini saptayamadım. Çekildiği söyle- 
nen filme de ulaşamadım. Çünkü bu Amerika- 
lılar ülkelerine dönmüşlerdi. 
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Khuda, şimdi Kazancık köyü mezarlığın- 

“da yatıyor. Güldürü ve espri dolu bu uzun ya- 
şamlı insanıri, bu "Uzunyayla Kovboyu"nun 
yaşamının noktalandığı bu mezarlıkta, şaha 

(Eylül 1987-Ankara) 

I- Haç'eş:Konuk odası 
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kalkmış bir at heykelinin mezartaşı olarak 

başucuna dikilmesi ne kadar anlamlı olurdu 

diye düşünürüm hep. . 
YİSMEYL ÖZDEMİR 
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Ölüm Yıldönümünde Bir Bilbilimci 

Prof. Hans VOGT 

Prof. Hans Vogt ve çalışmaları üzerine 1973 yılında yayımlanmış 

olan bu makale onun çalışmalarını en iyi biçimde anlatabilecek düzey- 

de olduğundan, ölüm yıldönümü nedeniyle çevrilerek sizlere sunul- 

muştur. 

25 Eylül 1986'da hayata gözlerini yuman büyük araştırmacı ve 

dilbilimci Hans Vogt'un anısına... 

"Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap 

Norwegian Journal of Linguistics 

Number Ii, June 1973-Osl0" 

Profesör Vogt'un yayınlanmış çalışmaları 

.çok geniş konuları kapsar, Vogt genellikle, 

üzerinde otorite kabul edildiği Ermeni ve Kaf. - 
kas dilleri üzerine yazmıştır. Onun aynı za- 

manda diğer konularda da yazıları vardır. 

Amerika Kızilderililerinin dilleri, Bask, Oset, 

Buruşaski, Norveç dilleri, glottokronoloji, ge- 

nel linguistik gibi. Bu yazının sonunda bir bib- 

liyografya ile tamamı gösterilmiştir. 
Profesör Vogt 1903'te Güneydoğu Nor- 

veç'te Fredriketad kasabasında dünyaya geldi. . 

I. Dünya Savaşından sonra üç yılını Fransa'da . 

geçirdi ve 1921'de Rouen'den mezun oldu. 

Norveç'e döndükten sonra Oslo Üniversitesin- 
de çalışmalara başladı. Karşılaştırmalı Hint- 

Avrupa Linguistiği üzerine yoğunlaştı ve daha 

sonra Profesör A. Meillet'in öğrencisi olmak 

için Paris'e gitti. 
A. Meillet'in çalışmaları Ermenice üzerine 

idi, Hint-Avrupa dillerinden enteresan bir bi- 

çimde sapan bu dil, Vogt'un ilgisini cezbedi- 

yordu. Paris'te Gürcü göçmenlere rastladı, on- 

ların dillerini öğrendi ve sonra Ermenice üzeri- 

(1903 - 1986) 

  

Hazırlayan - Çeviren: Özalp - Bülent 

ne Kafkasya etkisi hipotezi kafasında oluşma- 

ya başladı. 
Oslo'daki İnstituttet for Sammenlignende 

Kulturforkskning'in finansıyla, Kafkasya'da 

1932-33 yıllarında bir buçuk yıl kaldı. , 
1971'de Grammaire de la langue 

georgienne adıyla revize edilmiş baskısı çıkan, 

esas adı Esguisse d'une grammaire du georgien 

moderne olan teziyle 1936'da doktorasını ta- 

mamladı. 1937'de Rockefeller fonunun finan- 
sıyla USA'ya Amerikan dil bilimi üzerine ça- 

lışma yapmaya gitti. Yaz tatilinde, onbir haf- 

tasını, textler ve diğer dil bilim materyalleri 

kaydederek Kalispel kızılderilileriyle geçirdi; 

detaylı çalışma Kalispel Dili 1938'de basıldı. 

Kısaltılmış . bir tercimesi 1968'de Le 

Lengage Encyclopedie de la Pleiade'ye girdi. 

. Georgez Dumezil'in bir tekliği ve bunu 
takibeden birlikteki çalışmalarından sonra, 

Vogt 1958'de, bugün Türkiye'de sadece bir- 

kaç köyde konuşulabilen, ölmekte olan bir 

Kafkas dili olan, Wubıkh ça üzerine araştır- 
maya başladı. Türkiye'de Wubıkhça'yı bilem 
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- lerle birlikte çalıştı ve bir ara en iyi bileni altı 

haftalığına Norveç'e götürdü. 1963'te Diction- 

naire de la langue Oubykh'i yayınladı. Bu ça- 

Tışma sayısız textleri ve fonolojik sistem açık- 

lamalarını da içeriyordu. Vogt'un analizine gö- 

re bu dil, seksen sessiz ve belki sadece ikisi te- 

mel olan dört sesli içeriyordu. 

Vogt kelimenin tam anlamıyla, dil yapısr 

nı inceleyen bir kişi (Structuralist)dir. Herhar- 

gi bir ekole bağlı değildir, fakat Pragulans, 

Sapir, Bloomfield ve halefleri ve de kısmen 

Hjelmslev'den etkilenmiştir. 

Vogt dil sistemlerini çok iyi kavrayabilme 

ve incelemelerini okuyucuya net olarak akta- 

rabilme yeteneğine sahiptir. Bu bağlamda, 

1939 ve 1940'ta Norveç fonemiği üzerine yap- 

tığı iki teze değinmek istiyorum. Bu tezler, 

daha sonra bu konu üzerine yapılan çalışma- 

ları etkilemistir. 
1946'da Vogt, Oslo Üniversitesinde Ro- 

mans Filolojisi profesörü oldu ve bu pozisyo- 

Bibliyografya 
Hans Vogt 

nunu 1962'de Alf Sommerfelt'den sonra 
Genel Linguistik kürsüsünü teslim alana ka- 
dar korudu. Bir bilim adamı olarak çalış- 
malarından başka, Vogt zamanının ve ener- 
jisinin önemli bir kısmını diğer aktivitelere 
ayırdı. Onun yüklendiği görevler saymakla 
bitmez; bunlardan ikisini belirtmek yeterli- 
dir. 1964'ten 1969'a kadar Oslo Üniversite- 
si rektörü idi. Ve o yıllarda, 1964'te, Nor- 
veç'tekikarmaşık dil yapısını belirlemek -ye . 
devam -edegelen dil çelişkisini sona erdir- 
mek için bir yol önermesi amacıyla hükü- 
met tarafından bir komiteye alandı. O za- 
mandan beri Vogt Komitesi olarak bilinen 
komiteye başkanlık etti. 

Meslektaşları ve öğrencileri için Hans 
Vogt sonsuz bir destek ve ilham kaynağı 
dır. Dost, yardımsever ve yoigöstericidir. 
Yargılarında objektif, bilgi ve fikirce zengin 
ve kendisine çok şey borçlu olduğumuz bir 
insandır. Ona teşekkür eder ve gelecekte ve . 
rimli uğraşlarla dolu uzun yıllar dileriz. 

Carl. Hj. Borgstrom 

(1972'ye kadar (1972 dahil)) 

Norwegian Journal of Linguistics'in bu ya- 

yının yazarları Hans Vogt'un 45 yılı aşkın 

© Linguistik araştırmalarının makalelerini be- 

iirleyen bir bibliyografya yayınlamaya 

karar verdiler. Profesör Vogt bibliyografya- 

da yer alacak kitaplar ve yazıların seçimini 

şahsen yaptı. Oslo Üniversitesi Klasikler . 

bölümü öğretim üyesi Fridrik Thordarson 
el yazılarını onun talimatlarına göre hazırla- 
dı. 

1929 -1. > Impetrire-impetrare, SO VII, pp. 98-99. 
1930 2. Les deux themes verbaux de I'armenien elassigue, eB'tude sur la traduction des 

Vangiles. NTS IV, pp. 129-145. 

1932 3. Les groupes nomindux en armenien et en georgien anciens, NTS V, pp. 57-81. 
4. Malstrid og klassekamp. Oslo 1932. 535. 
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1935 5. Les formes nominales du verbe armenien. Etude sur la syntaxe de I'armenien 

classigue. NTS VTI, pp. 5-70. 

6. Ernst W. Selmer: Georgische Experimentalstudien. Mit einem Nachtrag von Hans 

Vogt. VA Avh 1985: 1, Oslo 1935, pp. 49-51. 
«. 

1938 (o 7. Esguisse d'une grammaire du georgien moderne. NTS IX, pp. 5-114; NTS X, 

pp. 5-188. (Ph.D. thesis). Published separately in one volume, Oslo 1936, 298 pp 

8. Armenien et caucasigue du sud. NTS IX, pp. 321-338. 

1939 9. Alternances vocaligues en georgien. NTS XI, pp. 118-135. 

10. Some remarkson Norwegian phonemics. NTS XI, pp. 136-144. 

1940 11. La parante des langues du Caucase. NTS XIJI, pp. 242-257. 

12. The Kalispel Language. An Outline of the Grammar with Texts, Translations and 

Dictionary. Det Norske Videnskaps-A kademi i Oslo, Oslo 1940. 178 pp. 

13. Salishan Studies. Comparative Noles on Kalispel, Spokan, Colville and Coeur 

d'Alene. VA Skr 1940:2. Oslo 1940, 19 pp. 

14. The structure of the Norwegian monosyllables. NTS XII, pp. 5-29. 

1942 15. The pluralofnouns and adijectives in Burushaski. NTS XITI, pp. 96-129, 

1943 16. Remiargues sur les noms de lieux du Caucase. SO, fasc. suppl. XI, pp. 176-184, 

1945 17. Substrat et convergence dans evolution linguistigue. Remargues sur Vevolu- 

tion et la structure de Uarmenien, du georgien, de l'ossete et du turc. St Sept. İİ, 

pp. 213-228. 

18. Forelesninger i almen sprakvitenskap (Det propedeutiske kursus). Oslo 1945. 

114 pp. (Published on the basis of a student's shorthand report. Stencilled). 

1947 19. Litt om fonetikk og fonologi. Festskrift til Olaf Broch pa hans 80O-arsdag, Oslo 

1947, pp. 287-292. 

20. Le systeme des cas en georgien ancien. NTS XIV, pp. 98- i40. Georgian transla- 

ton 'by R. zanasia: Hans Pogt'i: Brunvata sist" ema zvel kartulsi in Mimomsxilveli 

4-5, Tbilisi 1968, pp. 251- 284, 

21. Les suffixes verbaux du georgien ancien. NTS. XIV, pp. 38-82. Georgien transla- 

ton by D. Melikisvili: Hans Pogt'i: Zmnuri spuksebi zvel kartulsi in Mimom- 

xilveli 4-5, Tbilisi 1968, pp. 284-316. | ecture). 

22. Sparksystem og sprakutuvikling. NTS XIV, pp. 293-304. (Inaugurali tectu 

1945 23. Le systeme des cas en ossele ALIV (1944, published 1948), pp. 17-41. 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 
34. 

35. 

36. 

(Rapport sur la guestion IV posee au 6e Corigres international des linguistes, 

o Paris 1948): "Dans guelles conditions et dans guelles limites peut s'exercer sur le 

.systeme morphologigue d'une langue (action du systeme morphölogigue d'une 

autre langue?" Actes du Vle Congres international des linguistes, Paris 1948, 

1948, (published Paris 1949), pp. 31-40. 
L'Etude des systemes des cas. Travaux du Cercle linguistigue de Copenhague V 

(Recherches structurales 1949, publiees a I'occasion du cinguantenaire de Louis 

. Hjelmslev), Copenhague 1949, pp. 112-122. 

Un aspect du probleme actif-passif dans le verbe. J Psyen janvier-mars 1950, pp. 

130-138. 

Stalin og den sprakvitenskapelige diskusjon i Soujetsamveldet. Sam 1951, pp. 74 

87. 

Phoneme classes and phoneme elassification. Word 10, PP. 28-34, 
Language contacts. Word 10, pp. 365-374, 

Le basgue et les langues caucasigues. BSL LI, fasc. I, pp. 121-147. 
Georgian translation by N. Iosava: Hans Pogt'i: Bask' uri da K'avk 'asiuri enebi, in 
Mimomsxilveli 6-9, Tibilisi 1972, pp. 280-300. 

Remargues sur la structure formelle du verbe basgue. For Roman Jakobson on 
the Occasion of his Sixtieth Birihday 11 October 1956, The Hague 1956, 

“pp. 600-604, 

Structure phonemigue du georgien. Etude sur le elassemeni des phonemes et des 

groupes de phonemes. NTS XVII, pp. 6-90. - 

Georgian translation by L. Saduri: Hans Pogt'i: Kartuli enis ponemat'uri 

st'rukt'ura. Nark'vevi ponemabisa da » ponemata zgupebis k'lasipik'aciisa, Tbilisi 

1961, 96 pp. 

Les oğclusives de !'armenien, NTŞ XVILI, pp. 143- 161 (with a map). 

(Vile Congres international des linguistes, Oslo 1957), Vue d'ensemble sur le 

congres et ses travaux. (Discours de. cloture). Actes du Ville Congres 

international des linguistes, Oslo 1957 (published Oslo 1958), PP. 852-856. 

Also printed in Orbis VİI, pp. 7-10. 

Pa jakt etter et ukjent sprak. Sam 1959, pp. 424-434. 

Some statistical data on the languages of North-Eastern Caucasus. NTS XIX, 
pp. 779-781. 
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1961 . 37. Zametki po armjanskomu konsonantizmu. VJ 1961, 3, pp. 40-43. 

38. Remargues sur la prehistoire des langues kharthveliennes. BK XI-XII, p. 5-11. 

Georgian translation by G. Ekizasvili: Hans Pogt'i: Senisvnebi kartveluri enebis 
c'inaist'oriis sesaxeb, in Samecniero bibliograpiuli k'rebuli. 2-3 (Tbilisis saxelm' 

ipo universit'et'i, St'udent'ta samecniero sazogadoeba), Tbilisi 1964, PP. 92-97. 

” 39. Armenien et georgien. HA 10:12, col. 631-540. 

1962 40. Knut Bergsland and Hans Vogi: On the validity of glottochronology. C Anthr 

0 1962, No.2, pp. 115-129 and 148-152 (Reply (to Comments)). 

Georgian translation by S. Apridonize: K'nut' Bergslandi da Hans Pogt'i: Glot' 

okronologüs sapuzulianobisatvis, in Mimomxilveli 6-9, Tbilisi 1972, pp. 228-263. 

1963 41. Dictionnaire de la langue oubykh. Avec introduction phonologigue, index 

français-oubykh;, textes oubykhs, ISK Ser, B. LIJ. Oslo 1963, 266 pp. 

1964 42. Sparkforskningen idag. Sparkforskning og sprakopploering. Studentersamfun- 

” dets Friundervisnings Forlag. Oslo 1964, pp. 5-16. 

1965 43. Someremarson theglottochronological word-lists. NTS XX, pp. 28-37. 

1968 44. Le kalispel. Le Lanyage. Enecyclopedie de la Pleinde 25, Paris 1968, pp. 1003- 

1021. 

45. Le classement des formes verbales du georgien. Remargues de methode e 

©5guisse$ d'un systeme, Tbilisis universit'et'i Giorgi Axvledians, Tbilisi 1968, 

pp. 31-39. 

1969 46. Etymologie georgienne. Pratidanam. Indian, Iranian and indo-European Studies 

presented to Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper on his sixtieth Birthday. The 

Hague 1969, pp, 103-107, 

1970 47. The sma spraksamfunn: Noen betrakitninger. Proceedings of the İnternational 

Conference of Nordic and General Linguistics, University of Reykjavik 1969 

(published Reykjavik 1970), pp. 306-310. İ 

1971 48. Grammaire de la langue georgienne. ISK Ser. B. LV. Oslo 1971. 278 pp. 

49. Indoevropejskie (worgnly for: Kavkazskie) jazyki i sravnitel, Nye metody. VJ 

1971, 4, pp. 36-41. 

1972 50. Remargues sur le pronom possessif reflechi du vieux georgien. NTS 26, 1, pp. 

91-97. 

KISALTMALAR 

AL: Acta linguistica, Copenhagen. 

BK: Bedi kartlisa. Revue de kartvelologie, Paris. 

BSL: Bulletin de la Societe de linguistigue de Paris, Paris. 

C Anthr: Current Anthropology, Chicago. Z 

HA: Handes Amsorya, Zeitschrift für armenische Philologie, Wien. 

ISK:Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, Oslo. 

J Psyeh: Journal de psychologie normale et pathologigue, Paris, 

NTS: Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap, Oslo. 

Orbis: Orbis. Bulletin international de documentation lingüistigue, Zouvain. 

Sam: Samtiden, Oslo 

SO: Symbolae Osloenses, Oslo. 

St Sepi: Studi Sepientroionalia, Oslo. 

VA Avh: Det Norske Videnskaps-Akademii Oslo, Avhandlinger li, Oslo. 

VA Skr: Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Skrifter 11, Oslo. 

VJ: Voprosy jazykoznanija, Moscow. 41
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  FESAPŞ DZEPŞ Kimmer 
    

Eskiden olduğu gibi günümüzde de biriyle 

karşılaşılınca selamlaşmak insan olmanın ge- 

reklerinden sayılır. Bugün biriyle karşılaştığı- 
mızda ya "Selamün Aleyküm" ya da “Merha- 

ba" deriz. Bununla birlikte Adıgelerin milli se- 
lamı olan “Fesapş" tabirini de kullanırız. İsla- 
miyetten önce genel olarak bu selam kullanıl 

maktaydı ve aynı zamanda "Hoşgeldin" mana- 
sına da gelmekteydi. Adığe dilinde, gelen mi- 

safire yine "Fesapş" denmektedir. Karşılık 

olarak da “Hoşbulduk” manasına gelen "Tha- 

 vevopsovapş" denir. 
, Apş veya Apşi kelimesi Adığelerde bir hi- 

tap sözüdür. Genel olarak yalnız başına kulla- 

nılmaz. Önüne mutlaka bir ek gelir ve öyle 

kullanılır. Zamanla kullanılan hitap sözleri bu- 

lunulan ortama göre, karşılaşılan kişinin o arr- 

daki uğraşısına göre çok çeşitli olmuştur.. 

Adığe dilinde yaşayan ve günümüze kadar ula- 
şan hitap sözleri (bilebildiğimiz kadarıyla) 
şunlardır: 

“ — Seyahate çıkan, uzak bir yere giden 

kimseye, "yolun açık olsun" manasına gelen 

“Gogumafe vejapşi" denir. 
— Arkadaş, eş, dost veya akrabanın geçici 

bir süre için bulunduğu yerden ayrılarak bir 

yere gidip gelmesinden sonra veya dönüşünde 
karşılaşıldığında "sağlıklı bir şekilde yetiştin, 

gittin geldin, hoşgeldin" manasına gelebilecek 

olan “Fesıjapşi" denir 
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— Yola çıkan, bir yere giden kimseye rast- 
lanıp “Fesapş” diye selam verildiğinde, kendi- 
sine karşılık olarak "Allah razı olsun, buyrun 

birlikte gidelim" manasına gelen "Thavevepsov 

tızedejapş” denir. 

— Hayvanlarını otlatan bir çobana rastla- 

nıldığında "daha çok otlat, sürün artsın” 
manasına geleri "Behuapşi" denir. 

 — Çift süren, tarlayı eken birine rastlarıl- 

dığında selam olarak "ürünün bol olsun” mana- 
sına gelen "Gebeju voğotapşi" denir. 

>— Tarlada harman yapan birine rastlanıl- 

dığında “ürünün, harmanın bol olsun” manas 

na gelen " Vihamboğapşi" denir, İ 

— Tarlada ekin biçen, ürün kaldıran veya 

yiyecek hazırlayan ya da yemek yiyen birine 
rastlanıldığında "Allah güle güle yedirsin, iyi 

- günlerde ye, afiyet olsun" manalarına gelen 

“Guhaho oşhapşi" veya "Yençe oşhapşi" de- 

nir. 
— Adiğeler iyi ve kötü günlerinde dostlar 

nı, akrabalarını, yanlarında görmek isterler. Bu 

nedenle düğünler ve cenazeler Adiğeler için 

ayrı bir önem taşır. Ölenin cenazesinde bulur- 
maya özen gösterirler. Cenazede bulunama- 
yanlar daha sonra ölenin yakınlarına tâziyet- 

te (başsağlığı dileme) bulunmaya giderler. Tâ- 
ziyette bulunacak kişi, genellikle üzgün bir va- 

ziyette ölünün yakınlarına başsağlığı diler, 

orada bulunanların üzüntülerini azaltacak söz- 

ler söylemeye çalışır. Günümüzde, tâziyette 

bulunmaya gelen kişi eve buyur edilirken ken- 

disine herhangi birşey denmez, merhaba, hoş- 

geldin gibi sözler söylenmez. Çünkü gelen şa- 

hıs hoş birşey için gelmemiştir. Nihayetinde 

bir cenaze için gelmiştir. Bazı yörelerde, cena- 

ze sahipleri veya o mahalde bulunan şahıslar, 

farkında olmadan veya kullanacakları: başka 

bir tabir olmadığından "hoşgeldin" demekte- 

dirler. Bu satırların yazarı bu duruma defalar- 

ca şahit olmuştur. Bu tabir cenazelerde pek 

uygun düşmemektedir. Acaba ne söylenebilir? 

Kafkas kültürü konusunda geniş bilgisi olan 
merhum Hizeti Refik Bey'e! göre, tâziyette 

bulunmaya gelen kişiye "Vosapş" denir demiş 

ve açıklamasını şöyle yapmıştır. Bilindiği gi- 

bi eskiden Adığelerde ölünün arkasından ağıt 
yakılırdı. Bu ağıtlarda "Vooo" diye bir naka- 

rat kısmı bulunurdu. "Vo" kelimesi de, üzün- 

tüyü, sıkıntıyı, kötü bir durumu ifade ederdi. 

Bu nedenle "üzüntümü paylaşmaya geldin" 

manasına gelen bu tabir çok eskiden beri kuk 

lanılmaktaydı, bugün de kullanılmalıdır de- 
mişti, Gerçekten de Adığe dilinde kötü bir 
durumla ilgili "yevoy, yevoyguş" gibi kullanı- 

lan sözlerde bu "Vo" sözü kelime içinde yer 

almakta olup günümüze kadar ulaşan ağıtlar- 

da da bolca bulunmaktadır. 

Son olarak da, "Fesapş” diye selam ver- 

me, hoşgeldin deme eylemine “Şufes" dem- 

diğini belirtebiliriz. 

1- Kafkasya'nın tarihi ve kültürü konusunda geniş bir bilgiye sahip olan Refik Hızal (Hizeti), 

aynı zamanda Nari'lara ilişkin hikaye ve masallar anlatır ve ağıtlar söylerdi. "Narixer" ad- 

lı eserin yazarı Hadeğatle Asker 1973 yılında Düzce'ye araştırma yapmak için geldiğinde 

bu beyden Nart destanlarına ilişkin parçalar almış ve eserinde yer vermişti. Refik Bey, 

1970'li yıllarda yanına ziyaret için giden o zamanın Düzce Kafkas Kültür ve Yardımlaşma 

Derneği Yöneticilerine, çok şey bildiğini, bildiklerini aktaramamaktan üzüntü duyduğunu 

belirtmiş, örnek olarak da “Vosapş''ın ne manaya geldiğini, nerede kullanıldığını söyle- 

mişti, 

NOT: Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız tabirlere eklenebilecek sözler bilenler, dergimi- 

ze yazdıkları takdirde, eksiklerimiz varsa giderilmiş olabilecektir. 
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YENİ ÇALIŞMA DÖNEMİNDE 

İLK MALTEPE GECESİ 

1987-88 çalışma döneminin ilk Maltepe gecesi 2 EKİM günü yapıldı. Gecenin açılışı yoğun 

bir katılımla gerçekleşti. Uzun bir ayrılıktan sonra birbirlerini yeniden görebilmenin mutlulu- 

Bunu yaşayan konuklarımız geceden memnun ayrıldılar. Gecenin açılış konuşmasını yapan 

Dernek Başkanımız Sayın Aslan ARI, Maltepe Gecelerinin gelecekteki biçimine ilişkin açıkla- 

maların yanı sira kendi dilimizle müzik yapabilme isteğini de dile getirdi. Konuşmanın tam 

metnini yayınlıyoruz. 

Kıymetli Konuklar, Değerli 

Hemşerilerim, 

1987-88 faaliyet dönemimizin ilk Maltepe 

Gecesine hoşgeldiniz. Uzun bir yaz dönemin 
den sonra tekrar sizlerle bir araya geldiğimiz 

için mutluyuz. 

1980 öncesi Maltepe geceleri, daha çok 

gençlerin bir araya geldikleri, toplu eğlence 

ve tanışma toplantıları şeklindeydi. 

1984'ten sonra derneğin tekrar faaliyete 

geçmesi ile, Maltepe geceleri, daha iyi teşekkül 

etmiş bir organize-programla ve halkın her ke 

simine hitap eden, eğlendiren, aynı zamanda 

düşündüren bir yapıyla ortaya çikti. 

Ekonomik nedenlerle halkın eğlence yer- 

lerine gidememesi, iş ve evdeki televizyon dı- 

şında günlük streslerini atabileceği, bunalımını 

giderebileceği ucuz eğlence yerleri arayışına 

cevap verebilecek şekilde, bu Maltepe Gecele- 

İ rini organize ettik. 

Bu gecelere emek veren tüm gençler sizin 
çocuklarınız olup, tamamen amatör bir çalış- 
mayla “karşınıza çıkıyorlar. Bütün hizmetlerin 
karşılıksız olması, buraya verilen emeğin anla- 

- mını daha da değerli kılmaktadır. Bütün bu ça- 
lışmaları 1984'ten itibaren organize ederek, 
sizlere dernek çalışmalarımızı ulaştırmamızda 
bizlere yardımcı olan arkadaşların tümüne hu- 
zurlarınızda şükranlarımı iletirim: 
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Önümüzdeki Maltepe gecesinden itibaren 

bu görevi, daha bir deneyimli ve daha geniş bir 
kadronun üstleneceğini müjdelerim. 

Değerli hemşehrilerim, 
1980 öncesi Maltepe gecelerini düzenle- 

mek bugüne göre daha kolaydı. O zamanki ge 

niş özgürlük ortamı içerisinde her tür konuyu 

işlemek mümkündü. Ayrıca müzik koromuz, 

dilimizle şarkı söyleyebiliyordu. 

. Müzikli bir eğlence gecesine anlam kazan 

diran, duygulandıran, coşturan en önemli et- 

kenlerden.biri müziğin sözleri ile sunulabilme- 

sidir. İnsanların kendi dilleri ile müzik yapma- 
ları, söyleyen solist veya koroya iştirak etme- 

leri, eğlenceyi daha bir coşkulu, daha bir ha 

reketli hale getirir. Bu bakımdan: En masum 
ve hakkımız olan bir talebimiz var. Kendi dili- 

mizle müziklerimize eşlik edebilme olanağının 

tanınması, insan haklarının da bir gereğidir. 

Değerli konuklar bir başka önemli konu- 

ya değinmek istiyorum. 

Bundan 20 yıl önce, Uluslararası bir fuar- 

da Kafkas Kültürü'nün ve ekonomisinin sergile- 

nebileceğini düşünebilir miydiniz. Şimdi dev- 

letler arası ilişkilerin gelişmesi bize bu imkan- 

ları sağlamıştır. Geçtiğimiz yıl İzmir Fuarı'na 
. Kabardey-Balkar Sovyet Cumhuriyeti'nin pav- 

    

yon açtığinı gördük. Bu yıl da Dağıstan Sov- 

yet Cumhuriyetinin pavyonunu görme imkanr- 
nı bulduk. 

Bizim bu pavyonları özel ziyaretimiz es- 
nasında, Türkiye'nin dört bir tarafından insan- 

larımızın, Kuzey Kafkasyalı kardeşlerini ve 

onların kendi yurtlarında ürettikleri-yaptıkları- 

nı görmek için akın akın geldiklerini ve tanış- 
tıklarını gördük. 

Sinema ve televizyon gösterilerinden ora 

rini, kendi “dilleriyle yaratılan müziklerini İz- 

leme olanağı bulduk. 

Oradan gelen pavyon görevlilerinin kar- 

deşçe ilgilerini gördük. 123 yılın hasreti ile 

birbirimize yaklaştık. Dillerimizle söyleştik. 
“© Aramızda bu sıcak ilginin doğmasına se 
bep olan bizi heyecanlandıran, duygulandıran 
Kabardey Balkar ve Dağıstanlı yönetici ve gö- 
revlilere Ankara'dan hepinizin huzurunda te 
şekkür ediyor, diğer Kafkas Cumhuriyetlerin- 

den de bu kültür iletişimini devam ettirmeleri- 
ni diliyorum. 

Hepinize saygılar. 

Aşlan ARI 

  © 

KABARDEY ÜLKESİNDEN 
BİR KONUKLA SÖYLEŞİ 

Ağustos 1983'te, Kâbartay-Balkar ÖSSC' 
den gelen bir grup Adiğe ve Balkar turist İs 

tanbul'u ziyaret etmişlerdi. Kafilede Kabar- 
tay-Balkar ÖSSC Sağlık Bakanı Bayan Vera 
ŞOGEN de bulunuyordu. 10 Ağustos 1983' 

te İstanbul Bern Otelinin lobisinde Sayın Dr. 

Vera ŞOGEN ile bir söyleşimiz olmuş, sorula- 

rımıza şu yanıtları almıştık: 

Soru- Kendinizi tanıtır mısınız? 

Yanıt- Kuzey Kafkasya'da Kabartay-Bal- 

kar ÖSSC'nin İslamey (Kızbrun) köyünde- 
nim, Atalarım şimdiki Adığey bölgesinden Ka- 
bartay'a göçetmişlerdir. Doktorum ve evliyim. 

Soru- bize Kabartay-Balkar 6SSC" ne iliş- 

kin bilgi verir misiniz? 

Yanıt- Cumhuriyetimizin yüzölçümü 

12.470 km kare, "nüfusu 700 bin, başkenti 

220 bin nüfuslu Nalçik'tir. Nüfusumuzun 315 

bin kadarı Adığe (yüzde 45), 65 bini Balkar 
(yüzde 9), 260 bini Rus (yüzde 37), geri kala- 
nı Ukraynalı, Oset, vb.leridir, 

Kafkasya'nın en yüksek tepesi olan 5642 

m. yüksekliğindeki Oşhamafe tepesi Cumhuri- 

yetimiz içindedir..Cumhuriyetimizde hızla ge- 

lişen bir kültür, sanat ve turizm etkinliği bu- 

lunmaktadır. Endüstri de gelişmektedir: Örne 
gin, cumhuriyetimizin güneyinde bulunan Tır- 

navuz kenti bir madencilik ve endüstri mer- 

>kezidir. Bu kent çevresinde turizm ve dağlık 

kesimlerimizde dağ sporları önem taşımak- 

tadır. Kent nüfusu Balkar, Adığe, Rus ve öteki 

milliyetlerden oluşmuştur. 

Soru- Adığe Özerk Bölgesine ve Karade- 

niz kıyısındaki Kıyıboyu Şapsığe'ye gittiniz 

mi? Buraları “ile ilgili bilgi verir misiniz? 

Yanıt- Soçi'ye giderken bir kez Maykop 

ve Tuapse'den geçtim. Ancak pek ilişkim ol- 

madı. Şapsığlara ilişkin bir yazarın yazılarını 

okumuştum. Burada Şapsığların yaman deniz- 

ci oldukları anlatılıyordu. 

Soru- Hattilere ilişkin neler söylersiniz? 

'Yanıt- Hattilerin Adığelerle ilişkisi SSCB 

(Gürcüstan) ve Çekoslovakya'da bilimsel ola- 

rak inceleniyor.sAdığelerin Hattilerden türeyip 
türemediği, Adiğelerin Anadolu'dan Kafkasya' 

ya göçedip etmedikleri gibi konular araştırıl 

maktadır. 
Soru- Adınız Vera, bize göre hıristiyan 

adı. Mozdok Adığelerinin hıristiyan oldukları- 

nl işitiyoruz..Onlardan mısınız? Bilgi verir mi- . * 
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siniz? İ 
Yanıt- Hıristiyan değil, müslümanım. Biz- 

.de bu tür adlar alınabiliyor. Mozdok yöresi 

© Adığeleri ortodoks hıristiyandır. Mozdek ve 

Malgobek yöreleri tarihsel açıdan Adığe topra- 

“ğıdır. Ancak önderimiz Betal Kalmık vaktiyle 

buraları kardeşçe yardım ve genişlesinler diye- 

rek Kuzey Osetya'ya bıraktı. Bu nedenle ora- 

larda hala Adığeler yaşıyorlar. 

“Soru- Mözdoök Adığeleri cumhuriyetinize 

bağlanmıyorlar mı? Onlar ve Şapsığlar hangi 

dilde öğrenim görüyorlar? 

Yanıt- Bu yöreyi 'Kuzey Osetya'dan geri 

aldığımız takdirde zaten küçük olan kardeş 

Kuzey Osetya daha da küçülecektir. Buradaki 

Adığelerin ve cumhuriyetimiz dışında yaşayan 

Adiğelerin hangi dilde öğrenim gördüklerini 

bilmiyorum. Ancak Şapsığlar 10 bin kişiden 

çok iseler Adığece öğrenim görüyor olmalıdır- 

lar. 
Soru- Cumhuriyetiniz içinde eğitim-öğre- 

tim dili Rusça haline yelirildi, Adığece ise ede- 

biyat dersi ile sınırlandı, Bu durum ileride 

olumsuz sonuçlar yaratmaz mı? Ne düşünü- 

yorsunuz? 

Yanıt- Çocukların ilkin anadilini öğren- 

mesi sağlanmalı. Sonradan Adığece yeterince 

öğrenilemiyor. Deneyler bunu gösterdi. Ama 

yaygın bir dil olan Rusça nasıl olsa öğrenili- 

yor. Soruna bu biçimde yaklaşmayı tutarlı 

görüyoruz. Şimdiki uygulama hatalıdır kanr- 

sındayım. Bu arada İngilizce gibi bir yabancı 

dili de ilk sınıflardan başlatmak gerekir. 

Soru- Adığece film yapımcılığınız ve ti- 

yatro çalışmalarınız ne düzeydedir? 

Yanıt- Sinema film stüdyomuz yok. Bu 

hak bizim gibi özerk cumhuriyetlere değil, 

 Gürcüstan gibi birlik cumhuriyetlerine tanı 

niyor. Ancak televizyon film stüdyomuz var, 

Osetlerle ve ötekilerle birlikte televizyon film- 
leri hazırlıyoruz. Sayımız az. Bizim gibi Sov- 

- yetler Birliğinde az nüfuslu ulusların sayısı 
çok. Bize verilenin onlara da verilmesi gere- 

kiyor. Oysa olanaklar sınırlı. 

Şogentsuk Ali Dram Tiyatromuz var. Ti- 
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yatro temsillerimiz cumhuriyetimiz dışında da 

izleniyor. O zaman kulaklık yardımıyla izleyi- 

ci Rusça çeviriyi dinliyor. 

Soru- Kabartay bölgesi Adığeleri öteden 

beri Ruslarla dost olarak bilinirler. Buna kar- 

şın toprak yitirmenizin nedenini neye bağlı- 

yorsunuz? 

Yanıt- Kabartay Adiğeleri söylenenlerin 
aksine Ruslarla çok savaştılar. Bu nedenle çok 

toprak yitirdik. Elimizden çok geniş topraklar 

çıktı, büralara Ruslar yerleşti. Adığeler müslü- 

man oldukları için Türkiye'ye göçettiler, bu 

da aleyhimize öldu. 

Savaş kötü bir şeydir. İkinci Dünya Sava- 

şı'nda Baksan ırmağının kanlı aktığını gözle- 

rimle gördüm. Alman ve Sovyet askerlerinin 

cesetlerinin ırmağın kiyılarına vurduğunu çok 

gördüm. Savaştan nefret ediyorum. 
Soru- SSCB'nde isteyen istediği yere, ör- 

neğin bir Rus Nalçik'e kısıtlamasız yerleşebilir 

mi? e 
Yanıt: Yasalara göre herkes istediği her 

yere yerleşebilir. Ancak bunun için konut bu- 

lunması 'gerekir. Konut bulmada yerel halka 

öncelik verilir. Bu nedenle cumhuriyetimiz dı- 

şından gelen bir Rusun, parası olmadığı ve 

kendi evini kendisi yaptırmadığı sürece, konut 

bulup Nalçik'te yerleşmesi zordur. İlla yerleş- 

mek isterse ve köylerde konut bulunursa orası 

gösterilir. Ama bu sizin için sorun olmaz, çün- 

kü biz sizlere evimizin yarısını açar ve sizi bağ- 

rımıza basarız (gülüyor). 
Soru- Küçük ulusal toplumların özümlen- 

mesi sorunu sizde de vâr mıdır? 

Yanıt- SSCB'nde ulusal toplulukların 
varlığının ve etnik yapısının korunmasi ve 

bunların geleceğinin tehlikeye sokulmaması 

konusu 'devletin temel politikaları gereğidir. 
Bu konuda çeşitli yasalar vardır. Örneğin, 

İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru çıkarı- 

lan bir hükümet kararnamesi (ukaz) ile küçük 
ulus ve etnik topluluklardan asker alınmaması, 

alınmış bulunan askerlerin tehlikeli alanlardan 

uzak tutulması,-böylece bu ulusların ulusal ge- 

leceklerinin yok olma tehlikesine düşürülme- 

mesi istenmiştir. Bu topluluklar arasında Adı- 

    

geler de vardı. 
Soru- Soylu "Şevluah" cinsi Adığe atları 

korunabildi mi? At yarışları yapılıyor mu? 

Yanıt: İki at yetiştirme haramız var. Bu- 
ralarda Kabartay cinsi yerli atlarımızla yaban- 

cı atları melezleyerek daha iyi cinsler elde et- 
meye çalışıyoruz. Bizde Şevluh cinsi at yetiş- 

ürilmiyor, Adığe Özerk Bölgesinde yetiştirilip 
yetiştirilmediğini bilmiyorum, çünkü orası bi- 

ze uzak ve ilişkim de yok. 

Soru- Türkiye ve buradaki soydaşlarınız 

hakkında neler söylemek istersiniz ? 

Yanıt. Türkiye gördüğüm: kadarıyla ger- 

çekten güzel bir ülke, Gördüğüm kadarıyla 

halkın durumu da iyi. Ankara, Pamukkale, 

İzmir, Bursa ve İstanbul'u gördük. Fakat an- 
" layamadığım' davranışlarla da karşılaştım. Ör- 

neğin, sizlere getirdiğimiz hediyelik eşyaları 
mızın bir kısmına ve özellikle müzik bantları 

mıza gümrükte el kondu. Sizlerden ayrılırken, 

soydaşlarımızın yaşamlarının daha da güzek 

leşmesini, iyi olmalarını, bizleri ve dedelerinin 

ülkesi Kafkasya'yı unutmamalarını diler, sevgi- 

lerimi yollarım. 
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SÖYLEŞİ: 

  

  

ADIGEY'den BİR KONUK 
29.12.1986 Pazartesi akşamı eşi ile birlik- 

te derneğimizi ziyaret eden sayın Kerim 
'TLESERUK ile geniş bir söyleşi yapılmıştı. 

Söyleşide Kerim Tleseruk'a sorulan sorular ve 

alınan yanıtlar şunlardır: 
Soru- Kendinizi tanıtır mısınız? . 

Yanıt- Kuzey Kafkasya'da, Rus SFSC'ne 

bağlı Krasnodar eyaletinin (kray) özerk bölü- 

münü oluşturan Adığe Özerk Bölgesinin (ob. 

last) batısındaki Pseytuk köyündenim. Şapsığ- 
ların Tleseruk ailesindenim, adım Kerim. Mü- 
zik öğrenimi gördüm. Adığe Devlet Filarmoni 

Orkestrası ile Adığe Devlet Halk Dansları Top- 

luluğu'nda (Nalmes) görev yaptım. Halen 
Maykop'taki Adığe Müzik Okulu'nda müzik 

öğretmenliği yapıyorum. . 

Soru- Özerk bölgeniz, bölgenizdeki Adığe 

köyleri ve bunların hangi kabile köyleri oldu- 

ğu konularında bilgi verir misiniz? 

Yanıt- Adığe Özerk Bölgesi 27 Temmuz 
1922'de kuruldu, bu tarih bizde Özerklik Bay- 
ramı olarak kutlanır. Bölgemizin yüzölçümü 

7.600 km kare, nüfusumuz 400 bin, merkezi- 

miz Maykop'tur (Mıyekuape, 140 bin nüfus). 
Bölgemizde biz Adığelerden başka Ruslar, 

, Ukraynalılar, Ermeni, Rum, Tatar, Nogay ve 

Yahudiler de yaşamaktadırlar. Ancak Ermeni, 

Rum, Tatar ve Yahudi yurttaşlarımız Adığece- 

yi anadili olârak benimsemişlerdir, bu nedenle 

biz onları kendimizden ayrı saymıyoruz, orr- 

lar artık Adığeleşmişlerdir. 
Bölgemizde Bjeduğ kabile köyleri çoğun. 

luktadır; bunlar Askalay, Leşepsın, Voçepsiy, 

Cecehabi, Lakşikuay, Nikolayevske, Bjıhako- 

yaç, Okiyabre (Tehutemıkuay), Penejıkuay, 
Pçıhatlıkuay,: Şıncıy, Yedepsıkuay, 1. Yedep- 

sıkuay, Tevçojhabi (Gobekuay), Neçereziy, 

48 

  

Neş'ıkuay, Teviy, Leninehabi, Kunçıkohabi, 
. Hatlekuay ve Pşıkuyhabi köyleridir. Unuttuk- 

larım olabilir. 

K'emguy köyleri 

Cambeçıy, Hatığujıkuay, Haçemizıy, Kemr 

guy (Temirgoyevsk) ve Pşujhabi köyleridir. 
Labedes (Labeli) Kabartay köyleri de 

koşhabi ve Koşhablaç'tır. 

Şu köyler de birer kabileden kalanlardır: 

Ademiy, Mamhığ, Mehoş, Hatikuay, Yecer- 

kuay, Besleney köyü Vulape ile Abzah köyleri 

Fedz ve Şevcenhabi (Hakurınehabi). 
Dört Şapsığ köyümüz batıtadır: Afıpsıp, 

Pseytuk, Penehes (Mezkâh) ve Haştuk: Ayrıca 
eskiden Anapa yakınlarında bulunan Natıhuac 

ve Hatramtuk adlı Şapsığ köyleri de bölgemi- 

ze göç etmişlerdir. Göç etmelerinin nedeni 

yörelerinde azınlıkta kalmış olmalarıdır, ancak 

onların bir kısmı henüz göç etmemiştir ve ye- 

rindedir. 

. Bunlardan başka Krasnodar eyaletinin 

Novokubansk, Uspensk ve Krasnodarsk ilçele- 

rinde (rayon) Abzah, Bjeduğ, Besleney ve Ka- 
bartay köyleri; Karadeniz kıyısındaki Tuapse 

ve Lazarevsk (Psışuape) ilçelerinde de Şapsığ 
ve Hakuç köyleri bulunmaktadır. Bu sonuncu 

“yöreye kıyıboyu Şapsığe diyoruz. 

Soru- Kıyıboyu Şapsığe hakkında yeterli 

bilgi ' edinemiyoruz. Buradaki oAdığelerin 

özerkliğine ve anadilinde eğitimine son veril. : 

diğine, köylerin Adığece adlarının kaldırıldı- 

ğına ilişkin söğler duyuyoruz. Bilgi verir misi- 

niz? 

Yanıt- Kıyıboyu Şapsığe'ye birkaç kez 

gittim. Orası ile aynı üst yönetime, yani Kras “ 

nodar eyaletine :bağlıyız. Burada daha önce 
"Şapsığ Ulusal Çevresi (okrug)" adı altında bir 

kuzeydoğudadır: 

  

özerk yönetim bulunuyordu. Sonradan özerk- 

lik kaldırıldı, Adiğece öğrenime de son verildi. 

Ancâk..daha sonra Adığece öğrenime 

yeniden dönüldü. Şimdi Kıyıboyu Şapsığe 

Adığeleri tıpkı bizim gibi Adığece anadilimizle 
öğrenim görüyorlar. Bunu iyi biliyorum. Ayrr- 

ca Adığe radyomuz Kıyıboyu Şapsığe'de de 

dinleniyor, kitap, gazete ve dergilerimiz de 

oraya ulaşıyor. 
Tuapse ve Lazarevsk ilçeleri içinde bulu- 

nan ve adları aklımda kalan bazı köyler şun- 

lardır: Aguy (Kuybişevk), Thağapş (Kirova), 

P 

- Kalej (Staraya krepost), Şehape (Golovinka), 

Psıbe (Psiba), Şehekey, Şehekeyşho, Şocey- 
ko, Svobod, Krasno-Aleksandrovsk İ, Krasno- 

Aleksandrovsk İl. Bu onbir köyden son altısı- 

nın ilk üçünün Rusça, son üçünün de Adığece 

adını anımsayamadım. 

Soru- Özerklik sürüyor mu? Köylerin Adı- 

gece adları geri:verildi mi? 

Yanıt- Bir baskı sözkonusu değil. Bizim 

bölgemizde de köylerin Rusça ve Adığece ya- 

zılışı var; bu her iki dilin de eşit kullanım hak- 

kı bulunmasından ileri geliyor. Özerklikleri 

yok, kültürel açıdan bizimle birlikteler. 

Bu arada Lazarevsk (Psışuape) ve Tuapse 
“kent nüfuslarının önemli kesimiyle Adığe ol- 

duğunu da belirtmeliyim. 
© Soru- Adığece radyo ve televizyon yayı- 

' nine durumdadır? 

Yanıt- Maykop kentimizde Adığe Radyo- 

su var. Radyomuz her hafta Perşembe ve Cu- 

ma günleri saat 13.00'te başlamak üzere beş 

saat, öteki günler (Pazar hariç) birer buçuk sa- 

at Adığece yayın yapıyor. Televizyonumuz 

yok, ancak Krasnodar televizyonu bize saat 

ayırıyor ve o saatte Adığece yayın yapılıyor. 

Bundan ötürü kendi film stüdyomuz yoktur. 

Bu hak özerk cumhuriyetlere tanınmıştır. Ni- 

tekim, Kabartay-Balkar, ÖSSC'nin merkezi 

Nalçik'te Adığece televizyon yayını ve film 

stüdyosu bulunmaktadır. Gürcüstan gibi birlik 

cumhuriyetlerinde ise sinema film stüdyoları 

da vardır. 

Soru- Adığece eğitim durumunuz nasıl- 

dır? 

Yanıt-. Bölgemizde 1-5 sınıflarda eğitim 
'dili, matematik ve fen dersleri dahil Adığece- 

dir; 6-10 sınıflarda eğitim dili Rusçadır, ancak 

Adığece edebiyat dersi de okutulmaktadır. 

Böylece her iki dilde de öğrenciler yüksek öğ- 

renime hazırlanma olanağı bulmaktadırlar. 
Soru- Adığe müzik eğitimi ve batı müziği 

ile ilişkiniz üzerine bilgi verir misiniz? 
Yanıt- Müzik alanında en üst eğitim kuru- 

luşumuz Adığe Devlet Pedagoji Enstitüsü'ne 

bağlı Müzik Fakültesidir. Fakülteden üst eği- 

tim elemanları ve icracılar yetişmektedir. Da- 

ha alt düzeyde okullarımız da vardır: Maykop' 

taki Adığe Müzik Okulu, filarmonimize ve 

dans topluluğumuza eleman yetiştirmektedir. 

Buradan, ayrica ilçe merkezleri ile köylerimiz- 

de Adığe enstrümanları çalan elemanlar ve 
dans öğretmenleri yetiştirilmektedir. 

Müziğe çok önem veriyoruz. Buna karşın 
köylerimizin ve bölgemizin müzik öğretmen- 

lerine ve müzik adamlarına büyük bir gereksi- 

nimi bulunmaktadır. 

Adığe müziği batı makamlarından üçünü, 

ayrıca doğal makamlardan majör ve minör 

makamlarını kullanmaktadır. Bilindiği gibi 

. batı makamları yedidir. Beş makamlı Adığe 
müziği bu yönüyle batı müziğinden ayrılmak- 

tadır, Bu nedenle sanırım müziğimiz özgün bir - 
müzik, yani Adığe müziği olarak kalacaktır. 

Soru- "Gibze" (ağıt, menkıbe) nedir ve - 

halen üretiliyor mu? 

Yanıt- Her halkın olduğu gibi, Adığelerin 
tarihinde de iz bırakmış kişiler ve olaylar üze- 

. rine düzenlenmiş "gıbzeler" vardır. Bunlar acr- 

“hı bir olayı konu edinirler; örneğin Adığe kabi- 

leleri olarak Abzahlarla Şapsığlar arasında ge- 

çen olayları, Hathı Muhammed Guaz üzerine 

olayları anla tır ve yakınırlar. 

Şimdi "Sibze" üretmiyoruz. Daha çok 
sevgi ve aşk üzerine şarkılar üretiyoruz, Çünkü 

ulusal * yaşamımız güzelleşti, artık mutluluk 

içinde yaşadığımız inancındayız. Dolayısıyla 

“Gıbze" üretmeyi gerektiren koşullar kalma- 

mıştır. 
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Soru- Kafkasya'da, daha başka, Adığeler 

nerelerde yaşamaktadırlar? - 

Yanıt- Kabartay ve Çerkes bölgelerinde 

de Adiğeler yaşamaktadır. Bunlar kendilerini 

Kabartay ya da Çerkes diye değil, Adığe ola- 

rak görmektedirler ve öyle anmaktadırlar. 

Soru- Abhaz, Oset, Çeçen ve Dağıstanlı 

gibi halklarla . ilişkileriniz ne düzeydedir? 

Yanıt- Biz Adığeler Abhazları öz kardeş 

sayarız. Onların müzik ve dans toplulukları 

bölgemize gelirler, bizimkiler de Abhazya'ya 

giderler. Yazar, sanatçı ve bilim adamlarımız 

da gider gelirler; ortak toplantılar, bilimsel ve 

külürel etkinlikler gösterirler. 

Oset, Çeçen-İnguş, Dağıstanlı gibi kardeş 

Kuzey Kafkasyalı toplulukların yaşadıkları 

bölgeler bize uzaktır. Bu nedenle onlarla olan 

ilişkilerimiz azdır. N 

Soru- Adiğeler arasında yaşayan Ermeni- 

lerden ve Adığece konuşulan Ermeni köyü 

“ Bjeduğhabi köyünden sözeder misiniz? 
Yanıt- Bjeduğhabi köyü özerk bölgemizde 

Ermeni kökenli ortodoks Adığelerin yaşadığı 

bir köyümüzdür. Onlar artık Adığedirler ve 

bizdendirler. Bunun gibi bölgemizde yaşayan 

Ermeniler Adığeleşmişlerdir. Ayrıca Yermel- 

habl dediğimiz Armavir kentinin yerli halkı 

da Ermenidir, ancak bunlar bölgemiz dışında 

kaldıklarından yaşlılar dışında Adığeceyi artık 

konuşmamaktadırlar. 
Soru- Adığeler nerelerde yaşamaktadır ve 

sayıları nedir? 

Yanıt- Köylerimiz dışında Maykop, Kras 

nodar ve Tuapse kentlerinde çok Adıiğe vardır. 

Dolayısıyla sayımız aslında oldukça çoktur. 

Soru- Biz Anayurt Adığelerini tanımak ve 

öğrenmek istiyoruz, Siz de bizleri düşünüyor 

muydunuz? 

Yanıt- Dış ülkelerde soydaşımız Adığele- 

rin yaşadığını biliyoruz. Ancak haber alma 
kaynaklarımız kısıtlı olduğundan bilgilerimiz 

“az. Buraya gelişimin amacı sizleri tanımaktır. 

Sizleri tanımaktan büyük mutluluk duyduğu- 

.mu söylemeliyim. 

Soru- Adığecenin bölşenizdeki ve Sovyet- 
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ler Birliği bütünü içindeki temsil durumunu 

açıklar nusuuz? 

Yanıt- Daha önce de söylediğim gibi dili- 

miz okullarımızda okutulmakta, radyomuzda 

ve tiyatromuzda kullanılmaktadır. Müzik kon- 

serlerimiz, halk oyunlarımız ve tiyatro temsil- 

lerimiz bölgemiz dışında da sunulmaktadır. 

Dış ülkelerde bu temsiller kulaklık aracılığı ile 

çeviri dilinden izlenmektedir. Bu temsilleri-. 

miz kimi zaman Krasnodar ve Moskova tele- 

vizyonları tarafından da gösterilmektedir. 

Soru- Adığe edebiyatının Sovyet edebi- 

yatları içindeki yerini belirtir misiniz? 

Yanıt- Bildiğiniz gibi ünlü yazarlarımız ve 

şairlerimiz vardır. Örneğin, Jane Kırımıze'nin 

şiirleri birçok dile çevrilmiştir. Keraş Tembot 

ve Meşbaşe İshak gibi bölgemizde, SSCB'de ve 

yurtdışında ünlenmiş yazarlarımız vardır, Bu 

yazarlarımız yapıtları çeşitli Sovyet dillerine 

çevrildiği gibi, Sovyetler Birliği dışındaki dil- 

lere de çevrilmiştir. 

Aynı biçimde Sovyet yazarlarının yapıtla- . 

rından dilimize çevrilenleri ve Rusça olanları 

okuyoruz. Dış ülkeler yazarlarını da tanıyo- 

ruz. 
Sonuç olarak Adığe edebiyatının ve onun 

ürünlerinin Sovyet edebiyatı içinde saygın bir 

yeri bulunmaktadır. 

Soru- Dedelerimiz ağaç işlemeciliğinde 

usla idiler ve bu geleneği Kafkasya'dan getir- 

mişlerdi. Ağaçtan eşyalar, kaplar, tekneler ve 

kaşıklar yapıyorlardı. Bu tür el sanatları sizde 

kaldı mı? 

“ Yanıt- Evet, var. Fabrikasyon mallar bu- 

lunduğu gibi, dediğiniz gibi Maykop'ta Şha- 

guaşe ırmağı kıyısındaki atölye tezgahlarında 
el işi eşyalar yapılmaktadır. Örneğin insan 

masklarına değin her çeşit ağaç oymacılığı 

vardır. 

tı, halen var mıdır? 

Yanıt- Ormanlar Maykop'un hemen güne- 
yinden başlamakta ve gür bir biçimde Ab- 

hazya'ya ve Gürcüstan'a değin uzanmaktadır. 

  

Soru- Kafkasya'da ormanların durumu ne- . 

dir? Eskiden Adığelerin bir uğraşısı da avcılık- 

  

a 

Bu ormanlar "Kafkas Doğal Koruma Alanı" 

(zapovednik) içine alınmıştır. Dolayısıyla or- 
mandan ağaç kesmek ve avlanmak yasaktır. 

Ormanlarımız ağaç türü ve yaban hayvanı açı 

sından zengindir. 
Ormandan yararlanma turistik amaçlı ol- 

mak koşuluyla serbesttir: kamp kurma, din- 

lenme, gezme gibi... 

Soru- Eskiden ünlü “ŞEVLUH" cinsi soy- 

lu Adığe atlarının beslendiğini dedelerimizden 

duyuyoruz. Bu ai soyu korunabildi mi ve at 

yarışları halen yapılıyor mu?. 

Yanıt- “Şevluh" adını ilk kez burada du- 

yuyorum. Bizdeki at soyunun adı "Şağdiy" 

dir. Büyük at üretme çiftliklerimizde bu cinsi 

yetiştiriyor, fazlasını satıyoruz. 

At yarışları eskiden olduğu gibi halen sür- 

dürülüyor. 

Soru- Adığe bölgesinden sağlanan gelirler, 

örneğin turistik gelirler ve demin dediğiniz gi- 

bi at salışından elde edilen gelirler kime git- 

mektedir? Devlete mi ya da özel kişilere mi? 

Yanıt- Bu gelirler, özel kişilere ait olma- 

dıkları sürece SSCB genel devlet gelirleri ara- 

sına girer ve devlet hazinesine kaydedilir. Bu 

arada Adığe Özerk Bölgesinin her türlü devlet 

giderleri de SSCB devlet bütçesinden karşıla- 

nır. Biz 'tek bir birlik devletinin parçası ve 

yurttaşlarıyız. 

Soru- Hattiler hakkında ne biliyorsunuz? 

Yanıt- Hattiler Adığedirler, adları bile 

- Adığecedir. >. 

Soru- Müziğin başlangıcı ve müzik-sözcü- 

Şünün kökeni üzerine ne söylersiniz? Örneğin 

müzik sözcüğünün Adığece "mevse"den yeldi- 

ğine ilişkin görüşler de var. 

Yanıt- Bu konularda çeşitli ve değişik gö- 

rüşler var. Örneğin, Adığe Nart destanı, Des 

tanda buna ilişkin anlatılar var. Ancak biz 

bunları değerlendirmek ve kaydetmekle bir- - 

likte, bunları birer tarihsel olgu olarak kabul 
edemeyiz. 

Soru- Adığe Özerk Bölşesinin özerkliğini 

belirleyen özel bir yasa var mıdır? Kendinizi 

nasıl yönetiyorsunuz? 

Yanıt- OÖzerkliğimizi o belirleyen statü 
5SCB ve Rus SFSC Anayasalarında belirtilmiş- 
tir. Bu anayasalara dayalı özerklik yasası da 

Rus SFSC Yüksek Sovyeti tarafından çıkarık 

mıştır. Burada kendimizi nasıl yöneteceğimiz 

belirtilmiştir. Buna göre, halkın seçtiği özerk 

bölge meclisimiz var. Bölgemiz şu ilçelere (ra- 
yon) ayrılır: Gece, Koşhabi, Krasnodardeys 

ke,. Miyekuape (Maykop), Teuçoj, Oktyab- 

rske, Şevcen: Dolayısıyla 7 ilçede birer ilçe 
meclisi, her köyde de birer köy meclisi bulu- 

nur, Bu meclislerin her biri ikibuçuk yıl için 

seçilir ve bunların kendilerini ilgilendiren ko- 

nularda yasalarca tanınmış karar alma yetkile- 

ri vardır. Her meclisin (sovyet) kendi seçtiği 

bir yürütme komitesi vardır: Adığe Özerk Böl 
gesi Yürütme Komitesi, Gece İlçesi Yürütme 
Komitesi ve Afıpsıp Köyü Yürütme Komitesi 

gibi. 

Bu komitelerin sırasıyla il, ilçe ve köy yö- 

netimi düzeyinde yetkileri vardır. 

Bölgemiz bu sıralamaya göre önce Kras 

“nodar eyaletine (kray), orası Rus SFSC'ne, 

orası da SSCB'ne bağlıdır. Oralarda da temsil 

ediliriz. Örneğin, özerk bölge olmamız nede- 
niyle SSCB Yüksek Sovyeti'nin Milliyetler 

Sovyeti'nde 5 üye ile temsil ediliyoruz, Ancak, 

Abhazya ya da Kabartay-Balkar ÖSSC gibi 

özerk cumhuriyet haline gelebildiğimiz takdir- 

de temsil hakkımız 11 üyeye yükselecektir. 

Soru- Kafkasya'da toplumsal bozulma, 

dejenerasyon, yani soysuzlaşma ve ahlaksal 

gerileme gibi durumlarla karşılaşılıyor mu? 

Yanıt- Benim kötülerle ilişkim yoktur. Bu 

nedenle öylesine bozulmalar olduğunu bilmi- 

yorum. Öyle şeylerle de karşılaşmadım. Biz 

herşeyden önce kökenimize ve yurdumuza 

bağlı olmakla gurur duyan insanlarız. Öyle 

şeyleri kabul edemeyiz. 

Soru- Adığe müzik bantları Türkiye, Su- 

riye ve Ürdün pibi ülkelerden Kafkasya 'ya gön- 

derildi. Ancak bunlardan birinin "Hacem sıra- 

ti" (Beni hacıya verdiler) şarkılı oyununun Ka- 

bartay'da odeğerlendirildiği görülmektedir. 

Bize karşı bu ilşisizliğin nedeni ne olabilir? 

Sİ
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Yanıt- "Hacem sırati" şarkısı bizim Adığe 

bölgesindeki yaşantımıza uygun değil. Öteki- 

lere gelince, önce bantlar bozuk ve yıpranmış 

çıkıyor, ardından hareketler yavaş, üçüncüsü 

tutarlılığı yok. Bir makama, bir usule bağla- 

maya çalışırken, bir bakıyorsunuz sapıvermiş. 

“Sanırım bu tür müzikler bizim bugünkü 
Adığe müziğimizin ve oyun havalarımızın hay- 

li gerisinde kalmış olsalar gerek, Ancak bu 

. bantlar arşivimizde ve ilgilenenlerin yararına 

- açık. 

Biz acıklı ve ağlamaklı havaları değil, "sı- 

kaş'ono sıkakuağ, sukaşane sıkakuağ" (dan- 

setmeye geldim, evlenmeye geldim) türünden 
neşeli müzikleri istiyor ve bekliyoruz. 

. Soru- Adığe müzik tarihi, Adığelerin geç- 

MİŞ: müzik yaşamı üzerine bilgi verir misiniz? 

Yanıt- Bu soru çok genel kalıyor. Çok ge- 

niş, anlatmaya kalksam bir gece yetmez. Onun 

için bir konuya ilişkin sorular sormanızı bek- 

liyorum. 
Soru- Adığe enstrümanları nelerdir? 

Yanıt- Şiıkepşine (kemençe), epepşıne 

(saz), bjami (kaval), kamil (çoban Kavalı), sı- 
rine (dilsiz kaval), pşınekab (kabak kebane) ve 
phaçik (tahta vurma) başlıca enstrümanları- 

mızdır. 

Soru- Tulum, mızıka ve akerdeon Adiğe 

çalgılarından değil midir? Değilse Adığeler 

arasında nasıl tutunmuşlardır? 

Yanıt- Biz Adığe Özerk Bölgesinde tulum 

(ş'ontıb) kullanmıyoruz. Doli (darbuka) yeri- 
ne phaçik kullanıyoruz. Müziğimizin ve oyun- 

larımızın hızlı temposuna uygun olanı phaçik- 

tir. | 

Mizika kullanmıyoruz, onu ilk kez Tür- 

kiye'de kullanılır gördüm. Büyük akerdeon. 
kullanıyoruz. Mızıka ve akerdeon 1840.50 

yıllarında Kafkasya'ya geldi. Gelişi de şöyle 

oldu: Puşkin ve Lermontov gibi Çarlık yöne- 

, timinin Kafkasya'ya sürgün olarak yolladığı 

-Rus'şair, yazar ve aydınları beraberlerinde mı- 

zıka ve akerdeonu getirdiler. Adığeler ve Kaf- 

kasyalılar bu enstrümanların mükemmel sesler 

verdiklerini gördüler ve onları kullanmaya baş- 

ladılar. 
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© Soru- Adığe halk dansları hangi türlere ay- 

rlmaktadır? Şamil, islamey ve Lezginka diye 

bilinen oyunlar sizde de var mıdır? 

Yanıt- Oyunlarımız Tleperüş, Zefako ve 

Kağaçah gibi çeşitlere ayrılmaktadır. Demin 

söylediğimiz Şamil, İslamey ve Lezginka deni- * 
len oyunlar bizde de vardır ve Tlepeças ortak 

adı altında toplanırlar. 

Soru- Halk oyunlarınız” nerelerde. sergilen- 

miştir? Bölgeniz dışında size ilgi ne düzeyde- 

dir? 

Yanıt- Daha önce de söylediğim gibi, halk 

oyunlarımız Kafkasya'nın çeşitli cumhuriyet 

ve bölgelerinde, Sovyetler Birliği'nin değişik 

köşelerinde, örneğin Tatar ÖSSC'nin başken- 
ti Kazan'da bile ilgiyle izlenmiştir. Hatta Sov- 

yetler Birliği dışında da gösterilerimiz olmuş- 

tur. “ 

Soru- Bölgenizde bir kimse kaç yaşında İ 

dans topluluğuna alınmakta ve ne zaman top- 

lulukla ilişkisi sona erip emekli olmaktadır? 

Yanıt. Küçük çocukların eğitildiği bale- 

dans okullarımız vardır. Kademeli olarak eğiti- 

len elemanlarımız adı Nalmes olan halk dansla- 
r) topluluğumuza alınmakta, topluluğumuzda 

20 yıl çalışmakla emekliliğe hak kazanmakta- 

dırlar. i 

Ancak ünlü ve halkça sevilen oyuncular 

mız güçleri yettiği sürece, emekli olduktan 

sonra da . çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Soru- Adığe atalarından kalma arkeolojik 

yapıtlar nelerdir? Adığelerin geçmişle devlet- 

leri ve yazıları var mıydı? 

Yanıt- Adiğe ülkesinin değişik yörelerin- 

de değerli arkeolojik eserler bulunmuştur. Ka- 

zılarda elde edilen bu eserler çeşitli kentlerde 

sergilenmiştir. Adığeler tarihte devlet de kur- 

dular,.yazıları da vardı. Adiğe tamgaları yazr 

mız olduğunun kanıtlarındandır. Bugün Çin ve 

Japon yazısı belli bir altabeye değil, damgala- 

ra dayanmaktadır. 

Bunu dikkate aldığımızda eski Yunanlılar 

gibi yabancılardan aldığımız alfabeler dışında 

kendi özgün yazımızın da bulunduğunu anla- 

Cız. “. 

.Söyleşiyi yazıya geçiren: Cevdet Hapi 

  

MEHMET FETGEREY ŞÖENU ve ÇERKES KADINLARI 

Kuzey Kafkasya'nın batısındaki Gudovta- 

Venoiripş bölgesinden Atkug Musa Şöenu' 

nun oğludur. Anne ve babası 1877-78 Osman- 

lı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrası Sapanca'nın 
Yanık Köyüne yerleşmişlerdir. Mehmet Fetge- 

rey 1890 yılında bu köyde doğdu. Küçük yaş- 

ta babası ölünce annesi ve iki kardeşi ile birlik- 

te İstanbul'daki dayısı Habıç-Habib Bey' in ya- 

. nına geldi. 

İstanbul'da ilk öğrenimini bitirdikten sonra 

okulu terk ederek kendi kendini yetiştirmeye 

başladı. Fransızca öğrenerek çeviriler yaptı. 

Toplumbilim ve tarih ile ilgilendi. Gençlik ile 

ilgili "Hayat'ı İçtimaiye ve Yaşamın Felsefesi" 

adlı bir eser yazıp yayınladı.. Gazeteci Celal 

Nuri İleri'nin Çerkes kızları hakkında yazdık- 

ları üzerine Mehmet Fetgerey 1914 yılında 

"Osmanlı Alem-i İçtimaiyesinde Çerkes Ka- 
dınları" adlı bir yapıt yayınlayarak cevap ver- 

di. 

Spora da çok meraklı olan M. Fetgerey, 

Beşiktaş Jimnastik Kulübünün iki numaralı 

kurucusu oldu. "Kadınlara Beden Terbiyesi" 

ve "Yirmi Hareketle Jimnastik Dersleri" adlı 

yapıtlarını yayınladı. 

Birinci Dünya Savaşı'na dayısı eski İzmit 

Milletvekili, "Kafkas Dergisi” sahibi ve baş 

yazarı İsmail Ziya Bersis'in yanında katıldı. 

Irak ve İran'a gitti. Savaş sonrası İstanbul'a 

dönerek 1922 yılında "Çerkesler" ve "Çerkes 

lerin Aslı” adlı yapıtlarını yayınladı. 1923'te: 

Manyas ve Gönen yöresinden, 14 Çerkes kö- 

yünün sürülmesi üzerine arka arkaya iki dilek- 
çe yayınlayıp bunlardan birer tane TBMM'ne 

ve bütün milletvekillerine yolladı. Ancak ya-. 

yınlayıp gönderdiği "Çerkes Meselesi Hakkın- 

da Türk Vicdan-ı Umumiyesine ve Türkiye Bü- 

i 

yük Millet Meclisine Arize (-11"den dolayı ya- 

şam boyu yayın yasağına çarptırıldı. Neyseki 

yazarın çabaları boşa gitmedi. Devrin Kuzey 

Kafkasya asıllı Rauf Orbay, Hunc Ali Sait Pa- 

şa gibi ileri gelenlerinin de girişimi ile sürgün 

olayı durdurularak * sürülen Çerkesler tekrar 

köylerine gönderildi. Mehmet Fetgerey Şöe- 

nu'da affedildi. 

“Bu olaydan sonra dayısının sahip olduğu 

Adapazarı Maden İşletmesinde çalışmaya baş- 

layan M. Fetgerey 1924 yılında “Kafkasya ve 

Servet Menbaları" adlı yapıtını yayınladı. Irak 

ve İraklılar'a dair çeşitli eserleri ile “Lezgiler 

ve Lezgi Ünvanı Hakkında”, "Onsekizinci Asır- 

.da Şimali Kafkasya", "Kafkas Vandeti Çarlık 

ve Sovyet Rejimleri", vb. gibi çeşitli inceleme- 

leri de olan M. Feigerey, Sirkeci'de çalıştığı 

şirketin içinde bulunduğu Agopyan Hanı'nın 

üst katındaki büroda çalışırken, alt kattaki bir 

film şirketine ait filmlerin yanmasıyla çıkan 

zehirli gazlardan bunalarak iki Kafkas kökenli 

arkadaşı ile birlikte 19 Ocak 1931'de öldü. 

M. Fetgerey Şöenu ve arkadaşları Maçka me- 

zarlığına gömülmüşlerdir. 

Mehmet Fetgerey Şöenu'nun, Kuzey Kaf- 

kasya kökenli aydınlar içinde kendi kültürel - 

değerlerine sahip çıktığı için ayrı bir yeri ve 

önemi vardır. Kadınların alabildiğine sömürül- 

düğü, tutsak-cariye pazarlarının saray, bey, 

paşa, vb. varlıkların harem daireleri için çalış- 
tığı Osmanlı İmparatorluğu'nda, M. Fetgerey 

büyük bir cesaretle bu çağ ve insanlık dışı tut- 
sak-cariye pazarlarının iç yüzünü açıklamış, 
uysal-alımlı ve 365 günde ancak üçyüz sözcük 

söylemeleri ile tanınan güzel Çerkes kızlarının 

haklarını savunmuştur. M. Fetgerey özellikle 

Cela “Nuri'nin "Kadınlarımız" (İstanbul, Mat- 
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baai İçtihad 1331/1914) adlı yapıtında yer 

rını en kabiliyetli metres olmak üzere yetiştir- 

diler. Bir çoğumuzun validesi veya ceddesi 

(büyük annesi) yüz, iki yüz, beş yüz liraya alın 
mış mallardır." (s. 131) gibi tezlerine kızarak 

Çerkes kızlarının haklarını savunmak ama- 

cıyla "Osmanlı Alem-i İçtimaiyesinde Çerkes 
Kadınları" (1914, Zerafet Matbaası, toplam 

63 sayfa) adlı yapıtını yayınladı. 

"Çerkesler edvar-ı mütekaddimede (önceki 
çağlarda) cihangir bir medeniyet kurarak za- 
manlarının cihanına ders veren Hitit yahut 

Hatti'lerin ahfadıdırlar. Çerkeslerin yahut Adi- - 

ge'lerin yalnız lisanlarının tetkiki bile Hatti'le- 

rin öz evladı olduklarına büyük bir burhandır 

(kanıttır)." (s. 23) Mehmet Fetgerey'e göre 
böylesine köklü ve uygar bir ulusun kadınları 

ise topluma bozulma ve yıkım değil olsa olsa 

refah getirebilirler. M. Fetgerey sözlerine şöy- 

le devam eder, "Çerkes kadınlarının Muhiti 

Osmani'de âmil-i inhitat oldukları fitr-i zayıf 

yanlış ve haksızdır. Kendi secâyâ-i mümtaze 
ve mecibesine (kendi soyluluğuna ve temiz 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAKINIZ: 

geçmişine) bu derecelerde bir sadakat ve 

ehemmiyetle merbut kalan bir neslin kızlar ile 

teşrik-i hayat eden, onlarla peyda-i sıhriyet 

(dünürlük) eden Türkler nasıl olur da necabet- 

ten (soyluluktan), ulviyetten (yücelikten) 
fesat çıktı, zarar gördüm diyebilirler ve'bu söz 

nasıl kabul ve hazmedilebilir?” (s. 23-24). 
"Çerkes kızları Türkler'e medeniyet ve 

tekamül itibarı ile zarar vermemişler; belki ır- 

kiyetlerinde kemâle bir ınkilâp vücuda getir- 
mişlerdir.” (s. 24-25) M. Fetgerey Çerkes kız- 

larını övmekle kalmaz. Onların yasalar çerçe- 

vesinde haklarını da arâr ve savunur. "Çerkes 

kızlarının alım satımlarına niçin feryat edilmi- 

yor? Yoksa bu kızları 10 Temmuz Kanurri 

Esasiyesi'nin, ondan daha evvel Avrupa Ka- 

nun-i Medenisi'nin bahşettiği hürriyet-i şahsi- 

yeden, hukuk-i beşeri'den istifadeye lâyık bir 

derekede mi değiller?" (s. 34) Bu sorunun ce- 
vabı ulusuna sahip çıkarak geleceğe yönelen 

M. Fetgerey Şöenu için "kuşkusuz hayır!" 

olacaktır. 
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ÇOCUKLUĞUMUZ 

Boyalı leblebi idi rüyamız, 
Keçiboynuzu, hemi de küflü. 

Sanki bir odun. 
Bize bal gibi tatlıydı o gün! 
Şeker sucuğu, ipini bile yerdik. 
Topuğundan yırtılan kara derbi lastik giyerdik. 
Makineden torba şekerle inen 

Selam emminin eteklerini çekerdik. 
ALlı, yeşilli, morlusundan isterdik. 
Hatırası bizlerde taklacı güvercinlerin, 

Bize eşekle çocukluğumuzu taşıyan çerçilerin 
Şimdi büyüdük bizler. 
Yapağı da yolduk, 
Halâ yumurtalar cebimizde 
Yolunuzu bekler olduk...! 

ŞIĞALIĞO Mecit 
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BİZ BİZE 

- Hamzat Usta'ya - 

Elim hiç hançer tutmadı benim 

- tutmasın isterim. 
Ve hançeri anlatamam. 
Ölüne ilgi ilgi akmadı ki kanun 

İ - ve akmasın dilerim, 
İnan ölümü anlatamam, 
Denizle dostluğumuz yok ki 

* - ara sıra bir selam, o kadar. 
Ya, mavi denizi nasıl anlatam. 
Dedemi tanımazınısınız? 

ii - bakın işte o benim fatam. 
Dedemi tanımak isterim. 
Uzunyayla'da, bozkırda doğdum. 

- hey Uzunyayla! 

Uzunyayfa'nın tukannuş nefesini açmak isterim. 

Öner YILMAZ 

    

  

      
  

SİKESEN 
> 

Sel Odur, 

? 

te klığand İİ 

# 

- h tozu 1, 

— 

Gutsamaztart olim. 

1 e klağndan üzkne! 

Duz / 
1g AL. 

lipa gözlerini 

Oku! 

OYusana : yözlezin deki 
” 

Sanda yeşilini. 

> 

Çoküune yil / 

> 
KunLlNsız deme, geç olur, 

ş ” 

Jak? 
- ” . 

- Kimse yek Aşte, 
, 

Yözlerinle aydaL man kalbinde, 

   



      

  

  

  

  

ASIRLIK PORT: 

ÂrlıR Ne başımdaki kalpağım 
Ne belimde gümüş kakmalı 

kamam! 
Rüzgârlarla yarışan 
Atlarımı da öldürdüler! 

Ama 
Gözlerim balâ vadi yeşili 
Saçlarım güneş boyalı 
Ve bedenimin onurla taşıdığı 
Mızıka Rokulu 
Bir dağlı yüreği.... 

7 Sosren MAZE 

      

BİR GÖNÜLLÜ SÜRGÜNÜN YAŞAMINDAN KESİTLER 
>Yenemiko M. 

Bir gönüllü sürgünün anılarında, her sürgün kendisini bulacak kuşkusuz. Ne 
denli uzun bir sürgünlük yaşamı çıkardı bu öyküleri gün ışığına, yaşayanlar 
çok iyi bilir. Bütün sürgünler; yırtın yaşamınızdaki “Sürgün” perdesini. Kimbilir 
aydınlık ne kadar güzeldir. | . — Kafdağı 

"Sürgün" sözcüğü çifte standartlıdır. Hem iyi, hem kötü, hem uzak, hem yakın, hem . 

sevimli-eli öpülesi, hem nefret edilesi bir sözcük. Ama bir başına "sürgün" sözcüğü, yalnızlı- 

ğın simgesidir de. Ve bu sözcüğün "yalnızlığı", en ince, en çıplak ve en acımasız bir şekilde 

anlamlandırdığı kanısındayım. Kişi sevdiklerinden, doğduğu yerden uzak kalmak zorundaysa 

sürgündedir. Kişi, kendi benliğiyle uzlaşamıyorsa, kendi kendini bulamıyorsa yine sürgünde- 

dir. İçinde yaşadığı toplumu yadsıyorsa, yadsımak zorunda kalıyorsa yine sürgünde 

demektir. Görüyoruz ki "sürgün" bir başına bile bir çok anlamı, çağrışımı üstlenebiliyor. 

"Sürgün" sözcüğü kadar sihirli, kahraman, sünepe, kibirli, zavallı ve de "yalnız" bir sözcük 

bulmak olası değil. "Sürgün" kendi yalnızlığının kabuğunda tir tir titrer. "Sürgün" kendi iç 

çelişkilerini dışa vurmamak için, başkalarının bunu algılamamaları, anlamamaları için sürekli 

iç çekişmeleriyle doludur. "Sürgün'ün gülmesi, sevinmesi, düşünüyormuş gibi görünmesi, iç - 

tenlikli olmaya çalışması aldatıcı gibi gelir bana. 

Ben "sürgün"ün anlamını çok iyi biliyorum. Hem, çok sürgün ile karşılaştım, hem, ben 

de bir sürgünüm. İ 
“Bir gönü lü sürgünün anılarından kesitler” sunacağım. Bu anılar düş de olabilir, gerçek , 

de. Zaten düş ile gerçek arasındaki ayrım ne ki? Bazen gerçek, düşleyemeyeceğimiz denli aci- 

masız, katı, bencil olmuyor mu? Çoğu kez "Düşümde görseydim . 5 demiyor muyuz? Bazen 

düş bize, gerçekten daha da gerçek gelmiyor mu? Öyle ise bu yazdıklarımın düş mü, gerçek 

mi olduğunun pek mi önemi var? 

“Bir gönüllü sürgün'ün anılarından kesitler sunarken ad vermeyeceğim. Niçin sürgün ol- 

duğunu, sürgünlüğünün nerede başlayıp, nerede bittiğini belirtmeyeceğim. Bu "sürgün" belki 

siz olabilirsiniz, belki de hepimiz. Bir toplumun tümü, bir ulusun tümü, hatta tüm dünya ola- 

bilir. Ama içlerinde “sürgünlük duygusu" taşıyanların bu satırlarda kendilerini bulacaklarını 
sanıyorum. | | 

  

 



    
  

ZORUNLU | İKAMETGÂH 
BÖLÜM 

Zorunlu ikâmete mecbur olanların kendi | 

iç çelişkilerinden başka gizi yoktur. Böyle ki- 
şiler belki, birbirlerine, ne denli kahraman, ne 

. denli büyük işler başarmış olduklarını abartılı 

şekilde anlatabilirler. Ama onları sürekli göze- 

tim altında tutanlar, onların kaç "kratlık" in- 

san olduklarını çok iyi bilirler. Böyle yerlerde, 

insanın övünmesi, kendini olduğundan başka 

. göstermesi, kendi kendini aldatmasından ileri 
gitmez. Çünkü böyle yerlerde "giz", giz olmak- 

tan çıkar. Fakat ne olursa olsun, yaratılışla- 

rından mı nedir, insanlar kendilerine "gizler" 

sakladıklarını sanırlar. 
Zorunlu ikamettey ken “sürgünün arkada- 

şı hastalanmıştı. Günlerdir yüksek ateşten kıv- 

ranıyor, bir lokma ekmek yemiyordu. Gözleri 

önünde birkaç gün içinde erimiş, yok olmaya 

yüz tutmuştu. Arkadaşlarının elinden ne ge- 

lirdi? “Zorunlu ikâmet" bildiğimiz öyle ikâ- 

metlere benzemiyorki! Arkadaşı için bir şey- 

ler yapmak isteyenin bazı şeyleri göze alması 

gerekiyordu. 

Arkadaşlık duygusu, hele hele "zorunlu 

ikamet"i birlikte paylaşma içtenliği “sürgün"e 

de bir şeyler yaptırdı. Yakalanmayı, tecrit 

edilmeyi, kurşuna dizilmeyi göze aldı, zorunlu 

ikâmet sınırlarını aştı. 

"Sürgün" dünyanın tüm dilleriyle “süt” 

dedi, durdu. Bir köye girdi. Köy bombaoştu. 

Yorgundu. Açtı. Bir evin dış kapısının açık ol- 

duğunu gördü. Kapının önüne dikildi, bekledi. 

Boş gözlerle evi kuşatma altına aldı. Hızlı 

adımlarda bir kız çıktı evden. "Sürgün"ün boş 

gözlerinde şimşek çaktı, umutlandı. Kız, bir- 
. den geri döndü, eve girdi.."Sürgün'"ün içi anla- 

tilmaz bir şekilde karardı, kendi benliğinde 
kendini yitirdi. Kız yine dışarıya çıktı. 

"Milch” dedi sürgün duyulur duyulmaz bir ses- 
le. . Sesinin . yalnızlığından, yabancılığından 

kendisi 'de korktu. Kız, adamdaki sürgünlüğü 

anladı. Aldırmaz bir şekilde yok, anlamında 

başını salladı. "Sürgün"ün dizlerinde derman 
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kalmamıştı. Umutları yıkılmıştı. Bu reddedi- 

lişten sonra imkanı yok bir başkasının kapısr 
nın önüne gidemezdi. Bir kez daha "milch” 

diyemezdi. Geri dönerken umutlarını, sevgile- 

rini, inancını o kapının önünde bıraktı. Ayak- 
larını sürüyerek giderken arkasından birinin 

bağırdığını duydu. Geri bakma-bakmama ko- 

nusunda kendi kendiyle tartıştı. Sesin karşı 

konulamaz ısrarı ve buyurganlığı dönmesine 

neden oldu. Kız, eliyle "gel" işareti yapıyordu. 

© Eve girdi. Bir adam "baba koltuğuna" 
oturmuş, boş gözlerle içeriye gireni süzüyor- 

du. Adamın dudaklarında alaycı, küçümseme 

kokan gülücüklerin belirdiğini sandı. "Sürgün", 

sürgünde oluşuna bir kez daha hayıflandı. 

Adam, soru dolu bakışlarla "sürgün"ü süzüvor- 

du. “Sürgün" bu bakışların altında ezildi, ezik 

di, kuş kadar, böcek kadar kaldı. Tam yok 

olacağını sandığında: 

— Was winchen Sie? dedi adam hırlar gibi 

bir sesle. "Sie" sözcüğünü öyle baskılı söyledi, 

öyle uzattı ki "sürgün" tehdit edildiğini sandı. 

Başını eğdi, kendi zavallılığından daha da za- 

vallı göstermeye- çalıştı. Gözleri yere çiviler- 

mişti. 

— Mileh, diye inledi "sürgün". Suç işlemiş 
yaramaz bir çocuğun babasının karşısında du- 

ruşunu andırıyordu "sürgün"ün duruşu. 

"Herkese hesap vermek, her yerde suçlu 

olmak ne kötü" diye düşündü "sürgün".. 

Adam, asırlar kadar uzun süren sözcükler- 

le kızına bir şeyler söyledi.Kız, odadan çıkıp 

gitti. Biraz sonra kocaman bir süt şişesiyle geri 

döndü. Sütü kapının yanına koydu. Mutfağa 

girdi, yiyecek getirdi, masanın üzerine koydu. 

"Sürgün" yiyeceklerin masaya kendisi için 

konduğunu anladı. Sofraya oturup-oturmama 

konusunda fikir yürütemiyordu. Teklif edilme- 

den otursa, yıllardır sürdüregeldiği töreleriyle 

çelişecekti. Teklif edilinceye değin beklese 

belki de açlıktan ölüverecekti. Adam yine hızlı 

hızlı bir şeyler söylemeye başladı. "Sürgün" 

başını kaldırdı, adama baktı. Adam gülümsü- 

yor, gözleriyle masayı gösteriyordu. "Sürgün", 

yiyemeyeceğim, anlamında bir işaret yaptı. 

      

Adam, "sürgün'ün yüzüne baktı, ciddileşti, 
acıma dolu gözlerle bir daha sofrayı gösterdi. 

“Sürgün” sofraya oturdu. Hiç acele etmeden, 

lokmaları olâbildiğince küçük yaparak yeme- 
- Gini yedi. Yemek yiyişi, şölene çağrılı olan bir 
“baron"u andırıyordu. O kadar aç olmasına 
karşın önüne konan yemeği silip-süpürmek 
için hiç de acele etmiyordu. Sanki biraz önce 
sofradan kalkmış da, lütfen yemek yiyormuş 
gibiydi. Adam, "sürgün"ün bu haline şaşırdı. 
Saygıyla, şaşkınlıkla baktı "sürgün"ün yüzüne, 
Yemekten sonra da kahve ikram etti. Kahvele- 
rini yudumlarken adam, bir ara kalktı, kütüp- 

  

hanesinden bir kitap çıkardı, sürgüne göster- 

“di. "Sürgün", kitabın kapağındaki arap harfle- 

riyle yazılı olan *BZEYİKO ZAV" tümcesini 
heceledi, heyecanlandı, içinden bir fırtına 

koptu. Biraz önceki, görünümünün yerini bam- 

başka bir görünüme bırakmıştı. "Bzeyiko Zav" 
diye heceledi yeniden. Yavaş yavaş büyüdü, 

büyüdü, kendi benliğini buldu. "Danke!" dedi 

"sürgün". Hemen yerinden kalktı, geldiği yol 

dan koşarak gitti. 

Adam, "danke'nin yemeğe mi, süte mi, 

yoksa kitaba mi olduğunu anlayamadı. 

  

MİNİKLER EKİBİ KURULDU 
Derneğimiz yönetim kurulu, yönetime 

geldiği KASIM 1986'dan sonraki iki yılı kap- 

sayacak şekilde, bir çalışma programı düzen- 

lemişti. Bu programını üye tabanına duyur- 

“duğu toplantıda, minikler halk oyunları eki- 

binin de çalışmalar kapsamında olduğunu 

belirtmişti. Ancak; salon ve hoca yetersiz- 

liği nedeni ile hemen uygulamaya geçeme- 

miş ve ileri bir tarihe ertelemişti. 

20 Ekim Cumartesi günü, daha önce Yya- 

“pılan bir duyuru ile minikler ekibini gerçek- 

leştirmek üzere aileler ve çocuklarında katılım 

ile yine bir toplantı düzenlendi Toplantıda 

ekibin kurulabilmesi için gerekli koşulların . 

sağlanması üzerinde konuşuldu. 

Minikler ekibi ilk çalışmasına 25 Ekim" 
de başladı. Geleceğin büyüklerini oluştura- 

cak çocukların bu tür ekip çalışmalarına katı 

imi onların kültürümüzün önemli bir kesiti 

“Halk Oyunlarımız"ı öğrenmeleri, ekip olma 

duygusunu paylaşmaları, kendi aralarında ile- 

tişim kurabilmeleri ve sosyalleşmeleri açısın- 
.rılar diliyoruz. 

dan da önemli bir etkendir. 

Minikler ekibinin çalışmalara başladığı 

gün Dernek Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin 

DENGE yaptığı konuşmada: "Kültürümüzün 

bir parçası olan halk oyunlarımızın, geleceğin 

büyükleri olan çocuklarımız tarafından en iyi 

öğrenme çağında öğrenilmeye başlaması gele. 
cekteki çalışmalarımız açısından, umut veri- 

ci büyük bir kazanımdır. Aileleriti de desteği 
ile gerçekleştirilebilen bu çalışmalar göster- 
mektedir ki, Kafkas Kültürü'ne sahip çıkan 
gençlerimiz çoğalmaktadır. Sevindirici -bir ' 

olay. Bu demektir ki artık geçmişimize baka- 

rak dertlenip durmayacak, gelecekte yapacak- 

larımızla kıvanç duyacağımız günler de yâşa- 
yacağız." 

Aynı gün, çalışmalarına bir süre ara veren 

Halk Oyunları Ekibimiz'de yeniden provalara 

başlamıştır. 
Her iki ekibimize ve çalıştırıcılarına başa- 

> Kafdağı 
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POLEMİĞE CEVAP 
    
  

Etnografik Araştırmada Akademisyenin Ahlâki 
Konumunun Önemi Üzerine 

Smirnova ve Pershits'in makalesinin ana 

fikri, anladığımız kadarıyla şudur: Ülkemizde- 

ki çeşitli halklar aarısnda varolan kaçınma 

adetleri ”... toplumsal düzenin (hatta bunun 
ilk, sosyalist aşamasının) toplumsal norm sis- 

temine 'uymamakta'dır" (ss. 68-69). Bu her- 
kes tarafından kabul edilebilir birşey. Bununla 

beraber böyle bir ifade gereksiz görünmekte- 
dir; günümüzde bu adetleri bilip yukarıdaki 

ifadenin tersini önerecek bir akademisyen buk 

mak zordur. 

Durum böyle iken, la.5. Smirnova ve AI. 

Pershits'in kitabımızda formüle edilen önerme- 

lere karşı eleştirel bir tutum takınmasına 

neden olan görüş farklılıklarının özü nedir ve 
daha genel olarak, bu yazarların kitabımızda 

gördüğü her şey /gerçekten de/ monografimiz- 

de bulunmakta mıdır? 
Başlangıç olarak belirtelim ki kitapta ka- 

çınma adetlerini "Adige halklarının sosyalist 

kültürlerinin ulusal biçiminin" bir parçası ola- 

rak gören hiç bir ima yoktur. Tersine, iki ko- 

nuda, bu adetlerin eski kültürün, toplumsal ge- 

lişmenin alt düzeyindeki lan veya erken-feo- 

dal- kültürün kırıntıları olduğu vurgulanmış- 

Bununla birlikte, aslında bir bütün olarak 
uygun olmayan ve açıkça kalıntı halinde olan 

bu ilişki kurallarının Ekim Devrimi'nden alt- 
- mış yıl sonrasına, bugüne kadar belirli bir dü- 

zeyde varlığını sürdürdüğünü göz önüne aldr 

gımızda, bu adetleri Adigelerin geleneksel ye- 

rel (ve. sosyalist-olmayan) kültürünün biçimle: 
rinden biri olarak sınıflandırdık.? 

Polemiğin bu noktada bitebileceği ortaya 
çıkmıştı. herşey açık; yazarlar kitabımızda 
olmayan bir tezi ortaya koymuşlar ve sonra 

bu tezi çürütmüşlerdir. Fakat bu "doğaçlama" 

yöntemiyle yürütülen polemikte aynı düşünce- 

de olamayacağımız yöntemsel özellikteki bazı 

62. 

B.Kh.Bgazhnokov. 
  

noktalara da değinmişlerdir. 

Bizce antropoloğun, en azından araştır- 

manın ilk aşamasındaki, görevi kaçınma adet- 
lerini beslemeye devam eden (psikolojik olan- 
lar da dahil olmak üzere) gerçek kaynakları 

tespit etmektedir. Bir başka deyişle, külülrün 

bu parçasını zararlı bir kalıntı olarak değil (ki 

bu nokta zaten gazeteciler tarafından yeterin- 
ce "işlenmiş"tir), toplumun belirli ihtiyaç ve. 

gereksinimlerini karşılayan bir norm olarak 

anlamak zorunludur. Bu kitabın yapısında bir 
bütün olarak izlendi: Kitabın giriş bölümünde 
belirtildiği gibi, biz Adige görgü kurallarını ta- 

nımlarken özellikle 19. yy'da yoğunlaştık ve . 

böylece "tarihin gelişiminde etken olumsuz et- 

kenlerin olumlu yanlarını" inceleme gerekli- 

liğini belirten bilinen Marksist i önermeyi izle... 

dik. 

Kaçınma adetlerinin işlevlerinin ne oldu- 

ğu, geçmişte ve günümüzde niçin uygulandığı 

sorusuna, hem kadınların, hem de erkeklerin” 

hemen hemen genel olan cevapları şunlardı: 

"Arat khabzer” (bu adettir); "Pshchle zekhu- 
etshchiyrti arashch" (çünkü insanlar birbirle- 
rine Saygı duyarlar); "Nemys diaku del'ti 
arashch” (çünkü aramızda nemys - uyum, kar- 

şılıklı saygı-sağlanır); "Zeryl'ytenyg'em k'yk- 
hekiyrt" (birbirimize saygıdan dolayı), vb. Gö. 
rüştüğümüz insanlar akraba isimlerinin. söylen- 

me yasağını da aynı şekilde yorumlamaktadır. 

Bundan dolayı bu gibi durumlarda doğal ola- 

rak meydana gelen ikinci (takma) isimle adlar- 

dırma Kabardeyler arasında fl yl'ag'unyg' etsle 
(sevgi isimleri) veya g'afleg'ybze (sevginin/şef- 
katin dili) olarak tanımlanmaktadır. (Adigey- 
li'ler arasında bunlara karşılık gelen kelimeler 
g'eshlabzetslekher ve g'eshlabze'dir.) Ayrıca 
bu isimler gelinlere takılan isimler için de kuk 

lanılmaktadır -ki bu gelinler, gazetecilerin ve 

  

e
 

      

tuhaf gelebilir ama, akademisyen antropolog. 

ların sık sık iddia ettiğine göre o kadar çok 

ezilmektedirler ki, kocanın ve akrabalarının 

geline karşı sevgili veya sevecen tutum düşür- 

cesi yok olmuştur. Bunun kanıtı, kaynanaların 

gelinlerini çağırmakta kullandıkları bazı isim- 

lerdir: "Nyse lefi" (tatlı gelin); "Nyse fo” (bak 
lı gelin); "Nyse dyshche" (altın gelin), “K'an 
dyg'e" ( |). Ayrıca belirtilmelidir ki koşulan 
yükümlülüklerin karşılıklı olması hemen he: 

men bütün kaçınma biçimlerinde açıktır ve 

yalnız bu bile taraflardan birinin aşağılandığı 

düşüncesinin şüpheli olduğunu gösterir, Son 

olarak, kaçınma döneminin sona erdirilmesi 

yönündeki insiyatifin kayınpederden geldiği 

gerçeği en önemli olgudur. Kayınpeder kaçır 

ma kuralının kalkmasını (genellikle aracılar 

vasıtasıyla) diler. Gelin ilk önce, karşılıklı say- 
gı geleneğini bozmak istemediğini söyleyerek 

bu isteği kabul etmez;ancak belirli bir süre geç- 

tikten sonra bu isteği kabul ettiğini bildirir. 

Geniş bir katılım ile tören düzenlenir; kayın- 

peder geline hediyeler getirir, onu şefkat ile 

kucaklar ve dileğini belirtir. Böylece akraba- 

ların ricalarının sonucu, gelin kayınpederi ile 

normal /kaçınma kuralının kalktığı/ ilişki bi- 
çimlerini uygulamayı kabul eder. 

İlginçtir ki kaçınma adetlerinin geleneksel 

meşrulaştırma biçimi, bu adetleri uygulamayı 

uzun süre önce bırakmış veya hiç uygulama: 

.mış Adigeler arasında bile yaygındır. Aşağıda- 

ki dialog bu duruma tipik bir örnek olarak 

gösterilebilir. 

Antropolog: “Kaçınma adetlerini uygulu- 

yor musunuz?" 

Görüşülen şahıs: "Hayır." 
A: "Niçin? " 
GS: "Uygun değil ve bence, gereksiz." 

A: "Fakat niçin eskiden gerekliydi?” 

GS: "Bu, daha önceleri, karşılıklı saygı, 

nezaketin sembolü, iyi bir Adige olmak, vb. 

olarak görülüyordu." 
Bütün bu gerçekler kitabımızda öne sürü- 

len görüşe temel olabilir mi? (" Adigelerin ker 
dileri bu adet için geleneksel cevaptan fazla 

bir açıklama verememektedirler: arat khabzer 

(bu adettir). Onların düşüncesinde bu adetin 

anlamı hala karşılıklı saygı ve hürmetti.”) Ola- 
bileceği var sayılmalıdır. Eleştirmenlerimiz 
farklı bir görüşte, 

Bu tipteki gerçeklerin onlar tarafından da 
bilindiğine şüphe yok. Bununla birlikte, ka. 
çınma adetleri “şeriat tarafından güçlendiri- 

len aterkil sosyo-hukuki sistemin öğelerinden 

biri- ailenin genç üyelerinin bağımlı ve aşağı 

konumlarını gösteren bir sembol (5. 63)" ola. 

rak açıklanınaktadır. Aile ve klanı oluşturan 
grup içindeki kadınların ezilen konumuna dik- 
kat yoğunlaştıran bu kâvram maalesef bizler 

arasında hemen hemen tamamen kabul edil 

miş bir klişe olmuştur” ve yazarlar (Smirnova ' 
've Pershits) bu konuda yeni değiller, Aynı şey 

bu /kavramsallaştırmadan/ çıkan tavır için de 
söylenmelidir. Bu tavir, incelenen külürün ta- 

şıyıcılarının psikolojisini önemsiz bir konu, 

(çalışmanın akademik düzeyini etkilemede ih- 
mal edilebilecek önemsiz bir gerçek olarak gör- 
mektedir. Smirnova makalelerinin birinde şöy- 

ie yazmaktadır: “Abhaz kadınının bilinçliliği 

gelişmediği için bu 'kaçınma' adetlerinin hiç- 

biri, gelinin kendisi dahil olmak üzere hiç kim- 

se (vurgu bizim -BB) tarafından aşağılayıcı 
(küçük düşürücü) olarak kabul edilmediği göz- 
lenmektedir. Bu, tartışma konusu yapılmayan, 

fakat, nesnel olarak kadını küçük düşüren ve. 

yaşamını son derece. karmaşıklaştıran bir dav- 

ranış normuydu.”? 

“Nesnel olarak'ın anlamı nedir? Aynı 

mantıkla, geline kaçınma süresinin bitmesini 

kabul etmesi için hediye verilmesinin “nesnel 

olarak" kayınpederi küçük düşürdüğü; gelin 

için ikinci (takma) isimleri kullanmanın 

kaynananın yaşamını "Kkarmaşıklaştırdığı"; vb. 

öne sürülemez mi? 
Görgü kurallarının herhangi bir parçasi. 

“nım, herhangi bir törenin ve herhangi bir ade- 

tin insanların yaşamını “karmaşıklaştırdığı"nı 

kabul etmek bize yardımcı olmaz. Böyle bir 

“ karmaşıklılığın düzeyi nasıl ölçülecektir ve bu, 

olumsuz değerlendirme için bir ölçüt müdür? 

Yaşamı "karmaşıklaştıran” düzenlemelerin ol- 

madığı insan toplumu düşünmek mümkün mü- 

dür? . 

Aile-ve-klan grubunun belirli üyelerinin 
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diğerlerine, özellikle gençlerin yaşlılara ve ka- - 

dınların erkeklere bağımlı olduğunu inkar et- - 
miyoruz. Ataerkil yerel kültür koşullarında bu 

oldukça doğaldır. Fakat kaçınma adetlerinin 
bunlarla hiçbir ilişkisi yoktur. Böyle bir yo- 

rumlamayı destekleyen tanıtlar (geleneklerin 
koruyucusu olarak yaşlıların, bu davranıs bi- 

çimlerinin uygulanmasını gözetmeleri gerçeği - 

bir tanıt olarak düşünülmezse) çok azdır. Yaşlı 
“erkek ve kadınlar, kaçınma sahnesinde oyna- 

yan merkezi "karakter"in kendisi veya tanığı 

oldukları sürece, /adetlerin yerine getirilmesi- 

ni/ gözetme işlevi bazen ailenin genç üyelerine 

bağımlı, aşağı konumlarını hatırlatma özelliği 

kazanmıştı.” Görüştüğümüz ' şahısların söyle- 

“diklerinden çıkardığımız kadarıyla kaçınma 

adetleri, onların döneminde (ve kısmen günü- 
müzde) zorunlu bir yük veya gelini aşağılama 
araçlarından biri olarak değil, toplumsal ola- 

rak gerekli bir davranış biçimi olarak ortaya 

çıkmıştı. Bunlar (kaçınma kuralında gelinin 

küçük düşürülmesi, vb.) Adige görgü kuralları 
sistemine Ode kesinlikle 

Aşağıdaki atasözlerinde ifade edildiği gibi bu 

kurallar kadınlara karşı asil bir saygi tutumu 

sağlamıştır: "Tsikhibzym i kh'etyrkle zyrag' . 

euki" (kadınlar için yaşam feda edilir); 
“Liykh'ur fyzdeubzeshchi, İlybzyr fyzdew 
eishch” (gerçek bir koca eşine saygı duyar ka- 

dın(laşmış)-koca ise eşini sürekli incitir); 
"Bzyl'fyg'em shyikh'yi'e İ'ekhane"? (anlamı; 
bir kadın için yapabileceğin herşeyi yap.). 
Adigelerin inancında bir kadın sadece eşi üze 
rine değil fakat kamuoyuna da kesin etkide 

bulunabilirdi (“Eyzym ig'epuda, Ilyr zhylem 

'k'ydakhyzhy fyrk'ym, zhylem iag'epuda İlyr 

fyzym k'ydekhyzkh": Bütün bir köy, bir ka- 

dın tarafından ayıplanmış bir erkeğin şerefini 

tekrar onaramaz, fakat bir kadın, bütün köy 

tarafından ayıplanmış bir erkeğin şerefini ona- 

rabilir.) Bu tip atasözleri az bulunan, istisnai 
örnekler değildir: bu atasözleri Adige görgüsü- 

nün temel ilkelerinden birinin(bilindiği gibi 

İslam dininin bu tutumu zayıflatmasına rağ- 
men) kadına saygı/hürmet ilkesinin ifadesi ve 

yansımasıdır.” i 
Böylece, mevcut verilere göre, gençlerin 
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uymamaktadır. 

yaşlılara, kadınların erkeklere bağımlılığının 

işlevi, kaçınma adetlerinde esas (fundamental) 
değil, koşula göre değişken (facultative)dir. 

- Kaçınma adetlerinin şeriat tarafından uy- 

gulanan sosyo-hukuki sistem içinde sınıflandı- 

rılması da bu nedenle mümkün değildir. Bik 

diğimiz kadarıyla. Kuzey Kafkasya halkları 

arasında gözlemlediğimiz biçimiyle kaçınma 

adetlerini direkt olarak İslam dini yaratma- 
mıştır. Bu, diğer dinler için de'aynı şekilde ge 

çerlidir. 
- Bunlar, özet olarak, kaçınma adetlerinin 

Adigelerin psikolojisi ve toplumsal yaşamında- 

ki konumu üzerine düşüncelerimiz. Kitabımız- 
da öne sürülen kaçınma adetlerinin kökeni hi- 

potezine gelince, şunu vurgulayalım ki bu s&- 

dece bir hipotezdir. Herkes bu hipotezi kabul 

etme veya kabul etmeme hakkına sahiptir. 

Eğer daha geçerli düşüncelerin geliştirilmesi 

olasılığı varsa bu hipotezi terketmeye de hazr 

riz. 

Yukarıda belirtilen kaçınma adetlerinin 

değerlendirilmesinin geçerliliğini kanıtlamak 

için Smirnova ve Pershits okuyucuya, 1920'ler 

ve 1930'larda yaşamış, bu davranış biçimleri- 

ni "önemsiz ve zararlı", kadınların değerini kü- 

çük düşürücü, vb. olarak niteleyen "yerli Adi- 

ge, Oset ve Karaçaylar"ı örnek vermektedir. 

(s. 64) Şunu belirtelim ki makalelerinin diğer 

yerlerinde tarihsei nkeye sadık kalacaklarını 
söyleyen Smirnova ve Pershits, burada, bazı 

nedenlerle, bu ilkeyi açıkça terketmektedir. 

Burada sorun, bu yazarların etnik kökenleri 

değil, herşeyden önce bu ifadelerin geliştirik 

diği tarihsel ve toplumsal koşullardır. . 

Bununla beraber bu "yerli" Kafkasyalılar 

kimlerdir? Yeni oluşmakta olan' Sovyet 

aydınlarının üyeleri -A. Namitok, 1. Khubiev, 

S.D. Kulov, ve |, Tambi aydınlar, gazeteciler; 

fakat hiçbir şekilde, veya daha oluşmadığı 

için, (kelimenin tam anlamıyla) antropologlar 
bu listede mevcut değil. Tek-yanlı çelişkili ve 

.bazen yanlış pek çok önermenin kaynağı bu- 

dur. Örneğin |. Khubiev (1. Karaçaylı), sanki 
yüzyıllar boyunca oluşmuş gelenekleri yıkmak 

gerçekten mümkün,ve daha önemlisi, gerekliy- 

    

miş gibi, konuksever yaşlılara saygı, karşılıklı 
yardım adetleri gibi adetler dahil olmak üzere 
bütün dağlı adetlerine karşı "silahlanmış"tır. " 
Eski adetleri değiştirmeyi soylu .misyonları 
olarak gören 20'lerin ve.30'ların dağlı aydınla- 
rının samimiyetinden şüphemiz yok. Bununla 
beraber, kaçınma adetlerini inceledikleri eser. 
leri dahil edebi çalışmalarının çoğu dikkatli bir 
ler dahil edebi çalışmalarının çoğu dikkatli bir 

incelemeyi gerekli. kılar, akademik çalışmalara 
eleştirisiz eklenmelerini değil. 

© Farklı nedenlerle aynı şey A. Evtykh | 
kısa romanı Bizim Köy (Unas v aule) için de 
söylenmelidir. Bir gerçeğin sanatsal tasvirinin 
her zaman veya zorunlu olarak tarihsel, antro- 
polojik gerçekle çakışmadığı unutulmamalı 
dır. Bir yazar, olayların bu şekilde çakışması 
nı kendisine amaç olarak kabullenmez. Bu ya: 

zarı antropologdan ayıran özelliktir. 

Polemiğin ortaya çıktığı temel nokta bu- 
radadır: toplumsal düzenlere dayalı uluşal kük 
türün gerçeklerinin incelenmesi ve yorumlar- 
ması yaklaşımı veya makalenin yazarlarının 
sözlerini kullanırsak, "çeşitli kültürel olgula- 
rın değerlendirilmesi için (vurgu bizim -BB) 
toplumsal duzen ölçütü" (s. 68). 

Smirnova ve Pershits'in bu konuda söy- 

ledikleriyle aynı düşüncede olunabileceği gö- 
rünmesine karşın, “toplumsal-düzen ölçütü"ne 

ilişkin olarak durum onların makalesinde orta- 

ya konulduğundan daha karmaşıktır. "Temel 

parametrelerinde evrensel olan tarihsel geli- 

şim" (5.67) ile bu "önemli parametrelerin" so- 
mut-etnik, somuttoplumsal, somut-tarihsel 

gerçekleşmeleri arasındaki ' sınır nerededir? 

Makale ilerledikçe yazarlar tezlerinde habersiz 

bir yerdeğiştirme (ikame) yapmaktadır: Bu 

somut tekillik, tarihsel gelişimin eşitsizliği 

(unevenness) ile tanımlanmaktadır. Sonuç ola- 

rak yazarlar, özelde geleneksel yerel kültürün 

özellikleri dahil olmak üzere bu gelişimin : 
“temel-olmayan" parametrelerini, üretici güç- 

lerin ve üretim ilişkilerinin gelişimini değer- 

lendirdiğimiz ölçütler ile değerlendirmeye 

başlamışlardır. Kaçınma adetleri çağdaş top- 
lumda (oplumsal, önemini, toplumsal işlevini 

korusaydı ve toplumun sosyo-ekonomik gelişi- 
minin herhangi bir aşamasını direkt olarak, 

yansıtsaydı (ancak bu durumda) bu yöntem 

geçerli olabilirdi. 
Eğer durum öyle-ise, niçin makalenin ya- 

zarlarının belirttiği gibi (bkz. s. 62), eskiden 
Kabardeylere göre toplumsal gelişimin daha | 

alt aşamasında bulunan Çeçenler de kaçınma 

adetleri daha zayıftır? Niçin bu adetler Kabar- 

deyler arasında batrAdigeleri'nden daha za- 

yı? "Niçin kaçınma adetlerinin etkinliği "Ka- 

bardeyler arasında Balkarlardan belirgin bir 

şekilde daha güçlü" idi?!? Yazarların sözleriy- 
le, “her tarihsel dönemde, dünya ölçeğindeki 

tarihsel ilerlemede az-çok gelişmiş kültürel ok 

guların karşılaştırılmasını mümkün kılan" ve. 

"bilinen bir tarihsel yasayı, gelişimin daha iler- 

lemiş aşamalardan oluştuğunu yansıtan" (s. 

68) toplumsal düzen ölçütü bütün bu olgularla 
nasıl bağdaşır? Devrim'e kadar Rusya'nın bazı 

volgelerinde var olan, gelin ve kayınpeder ara- 

sındaki cinsel ilişki adeti toplumsal-düzen ök 

çütüne nasıl uyar? Son olarak, niçin kaçınma 

adetleri dünyadaki pek çok halk arasında en 
basit biçimleriyle bile görünmemektedir, niçin 

bu halkların yakın veya uzak geçmişlerinde bu 

tip adetlerin var olduğuna dair en küçük bir 

belirti bile yoktur? : 

Bunlar toplumsal-düzen ölçütü aşırı doğ- 

rusal bir şekilde yorumlandığında..cevaplanma- 

sı zor sorulardır. 

Konumlarını desteklemek için yazarlar 

N.I. Konrad'a atıfta bulunmaktadır. Fakat 

onun sözlerini tekrar hatırlayalım: "Sayıca bü- 

yük veya küçük her halk, her zaman orijinal, 

özgül özellikler içeren kendi tekil tarihine sa- 

hiptir.. İnsanlığın tarihi çehresiz bir süreç de- 

ğildir; insanlığın- tarihi son derece somuttur ve 

her biri kendi çehresiyle mevcut olan Çeşitli 

halkların faaliyetlerinden oluşur."'? Bildiği- 
miz gibi bu durum sosyo-ekonomik sistemler 
teorisinin daha geliştirilmesi (özellikle ön-fe- 
odalizm, dağ feodalizmi, ekonomik-kültürel 
tip gibi daha dar kapsamlı kullanışlı nosyon- 

“ların ortaya çıkışı) doğrultuşunda bir uyarıcı 

olmuştur. Sosyo-ekonomik düzen ve ekono- 

mik-kültürel tipin karşılıklı “esnek, müpi.em" 

belirlenmesi düşüncesi son derece : ilginç ve 

ümit vericidir." > 
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Belirli. halkların geleneksel kültürlerinin 

özgüllüğü, tarihsel gelişimin bütünselliğini in- 

kar etmez, onu varsayar, fakat kesinlikle bu 

nedenle, tarihteki veya kültür tarihindeki her 

şey tek bir ölçüt ile değerlendirilmemelidir.” 

Yoksa, göreveliliğe karşı mücadelede, ters bir 

aşırılığa, toplumsal ilerleme ölçütünü (tarihsel 
gelişim geçirmiş olsa bile) değer yargısına ko- 
nu olamayacak bir olguya dönüştürme riskine 
gireriz. Makalenin yazarları zaman zaman f(a- 

rihsel bakış yaklaşımı ile tarihsel gelişimde 

ilerlğme veya gerileme sorununu (bunlar aynı 

şey olmadığı halde) birbirine karıştırmakta- 

dır. Örneğin, “etno-kültürel gelenekler, top- 

lumsal anlamda, her zaman tarafsız değildir 

-tarihsel olarak belirlenmişlerdir ve değişime 

tabidirler". (s. 69), veya: "Marksist tarihsel 

yaklaşım, toplumsaltarihsel gelişim tarafın 

dan belirlenmemiş, değişmeyen, zamandan 

bağımsız etno-kültürel özelliklerin varolabile- 

ceğini olası görmez" (aynı yerde). Bunlara 

şüphe yok. Fakat bu alıntı yaptığımız tezler 

tamamen farklı bir şeyi, bu tip özellikler hak- ' 

kında olumsuz değer yargılarının geçerliliğini 

kanıtlamak - için kullanılmaktadır. Bundan, 

bir yanda "toplumsal gelişme ve uygarlığın 

'öncü hat'tındaki” (s. 68) halkların kültürlerin 

de olmayan her şeyin inkarına, öte yandan da, 

geçmişte, toplumsal gelişimin erken aşamala- 

rında oluşmuş kültür öğelerinin inkarı veya 
olumsuz değerlendirilmesine ulaşılmaktadır. * 

Eskinin, geçmişin kötü ile eşanlamlı ok 

madığını ve toplumsal olarak en gelişmiş haik- 

ların kültürlerine yabancı kültürel öğelerin 

olumsuz olmadığını kanıtlamak gerekli midir? 

. Ve ek olarak, bu, herşeyden önce, açıkça sü- 
rekliliğin unululması sorunudur: yeni boş bir 
zeminde yükselmez fakat yeni, eskinin yeni 

bir sürüklemesi, yeniden-işlenmesidir. Kesir 

likle bu nedenle Engels "tarihin gelişiminde et- 

ken olumsuz etkenlerin olumlu yanlarının" in- 
celenmesini istemiştir. V.!. Lenin, bu düşünce 
yi Felsefe Dejterleri'nde geliştirdi: “ikânci, 
olumsuz önermeye ilişkin olarak, 'dialektik et- 

“ken' 'birlik'in (yani olumlu ve olumsuz ara- 
sındaki bağın, olumlunun olumsuzda keşfinin) 
belirtilmesini gerekli kılar; kabulden (tasdik/ 
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affirmaten) yadsımayu ve yadsımadan kabul - 

ile 'birlik'e -bu olmadan dialektik saf yadsıma, 

bir oyun veya şüphecilik olur." 16 

Biz burada, Smirnova ve Pershits'in, bir 

akademisyenin gerçekleri incelerken belirli bir 

ahlaki konumda bulunması gerekliliği düşür 

cesine karşı çıkmıyoruz. Fakat, bu, genel 

olanlar değil; somut-toplumsal, somut-tarihsel 

tutumlar için geçerlidir. Belirli bir dönemde 

veya belirli bir halkta belli bir olgu nesnel ola- 

rak zararlı bir rol oynayabilir ve böyle bir du- 

rumda "bu olgunun mümkün olduğu kadar ça- 
buk bir şekilde kaldırılması" sorunu ortaya çı- 
kar. Bu, kaçınma adetleri ile ilgili durumdur. 

Fakat belirli bir kültürel olgunun kökenlerinin 

geçmişteki, * farklı oObir o sosyoekonomik 

düzende olması gerçeği, kendi başına, bu olgu- 

nun (kültürün taşıyıcılarının görüşlerinin aksi» 

ne) olumsuz bir şekilde değerlendirilmesine 

bir kanıt olamaz. Bütün sorun, incelenen olgu- 

nun belirli bir dönemde belirli bir etnik kültür 

sistemindeki konumuna, halkın toplumsal faa- 

liyetlerinde ve psikolojisindeki yerine bağlıdır. 

Bununla birlikte, makâlenin yazarlarının 

kaçınma adetlerini aile-klan grubunun belirli 

bir kesimini bağımlı tutma ve küçümseme ara- 

cı olarak değerlendirmelerini meşrulaştırmak 

için kullandıkları gerçek kanıtlar nelerdir? 

"Uygun değil", "uyum içinde değil", "hem 
akademisyenlerin, hem de etno-sosyolojik 

“ araştırma kapsamındaki nüfusun büyük bir ço- 

gunluğu tarafından olumsuz değerlendirilmek- 

tedir”. Yoruma gerek yok. Burada görülen 

şey, tipik bir öznel değerlendirmenin, başka 

benzer /öznel/ değerlendirmelere atıfta bulu- 

narak desteklenmesi.'7 Her sosyolog bilir ki 
genel olarak kabul edilmiş değerlendirmeler 

bile belirli bir olgunun özü ile ve bu olgunun 

toplumsal faaliyet içindeki rolü ile ilgili sonuç 

çıkarmak için kaynak olarak kullanılmamalı 

dır - özellikle bizim örneğimizde, yani kaçır 
ma adetlerinin, ilk olarak, toplumsal önemini 

kaybettiği ve tamamen geleneksel davranış ti- 

pi olarak kullanıldığı, ve ikinci olarak, uzun 

yıllar basında, radyoda, vb. olumsuz bir şekil 

de değerlendirildiği durumlarda, 

  

      

Evet, etnograf ahlaki konumda bulunma 

hakkına sahiptir. Fakat tarihsel ilke ve sistem-' 

sel ilke bize kabul edilebilir tek yöntem gös 

termektedir: İlk önce olgunun bütün bağlantı 
ları ve ilişkileri içinde ampirik incelenmesi ve 

eğer gereksinim varsa, bu incelemeyi, aynı so- 

mutluktaki değerlendirmenin izlemesi. Araş- 

tırmacının toplumsal veya ideolojik konumu, 

incelediği her olguya ilişkin olarak, bu iyidir, 

bu kötüdür demesini mutlak olarak gerektir- 

mez. Genellikle bu hem iyi, hem kötüdür veya 

ne iyi, ne de kötüdür. En önemli olan şey bu 
olgunun nesnel olarak varolduğudur ve bunun 

nedenini bilmek zorunludur. 
Adigeler arasındaki ilişkilerin geleneksel 

yerel kültürünü incelerken izlediğimiz yakla- 

şım tamamen bu yaklaşımdı. Bizim için, Adi- 

ge halklarının tarih ve kültürlerinin önemli ök 
çüde gizemli kaldığı gerçeğini göz önüne aldı- 
ğımızda, bu yaklaşım özellikle önemliydi. Rus 

veya batırAvrupa feodalizmine uygulanabile- 

cek bazı ölçütler Adigelerin feodalizmine uy- 

gulanamayabilir. Bu tarihçiler için net olma- 

dıkça dağlı, ve özelde Adige feodalizminin 

doğası tamamıyla anlaşılmayacaktır. Her birey 

gibi her halk, eğer anlamak istiyorsak, özel, te- 
killeşmiş yaklaşıma gerek duyar. Bu, evrensel 

metodoloji ilkelerinin kullanılmasını engelle 

mez fakat incelenen halkların tarihsel ve kültü- 

rel özelliklerinin göz önünde tutulmasını ge 

rekli kılar. 

Gördüğümüz gibi sorun bir kaçınma ade- | 

.tünin kendi başına iyi veya kötü olması değil- 

dir. Sorun tamamen başka bir yerde, etnogra- 

fik araştırma metodeolojisinde antropologun 

ahlaki konumunun yeri kavramındadır. Açık- 

ça görülmektedir ki görüşlerimiz özellikle bu 

konuda farklıdır. 

İngilizce Baskı: "On the Significance of the Scholar's Ethical Posilion in Ethnographic 

Research", SOVET ANTHROPOLOGY AND ARCHEOLOGY,, 1970, Cilt XVHI, No. 2, 

ss. 73-86. 

Rusça Baskı: "O znachenü eticheskoi pozilsii uchenogo uv etnografichesko issledovanii", 

SOVETSKAIA ETNOGRAFIA, 1979; No. 1, ss. 56-68, 

NOTLAR 

1) Bkz. B. Kh. Bgazhnokov, Adygskü etiket, Nalçik, 1978, ss. 26, Idl, 

2) "Bir etnosun /halkın/ geleneksel yerel kültürü" kavramı için bhz. lu.V. Bromlei, "K 
voprosu ob oösobennosliakh elnograficheskogo izucheniüu sovremennosti", Sovetskaia 

Etnografia (SE), 1977,no.1,s. 6. 
3) K, Marx ve F. Enşels, Soch,, cilt. 20, s. 641. 

4) Bilgi almak için görüştüğümüz şahıslar genellikle köylerdeki en yaşlı nesildi (70 ve daha 

yukarı yaşlakiler). Tamamen unlaşıabilecek nedenlerle, kültürün, görgünün ve ulusal ka- 
- rakterin eski özellikleri onlarda en üst düzeyde bulunmaktadır. |. 

5) 19 Haziran 1978'de Adiye Özerk Bölyesi'nde Khatukay köyünde yazar ve Sh. E. Siyok 
(doğum tarihi, 1902) arasındaki görüşmeden. (Görüşme metni yazarın özel dosyasındadır) 

”» 6) Örneğin bkz.: ... kadınların ve ailenin genç üyelerinin haklarının kaldırılmasıyla beraber, 
kaçınma adetleri bu aile üyelerinin küçümsenmiş konumlarıy'la birleşti ve bu küçümseme- 

nin ifade edilmesindeki pratiklerden biri haline geldi" (Ia.S. Smirnova, "Sem 'ia i semeinyi 

byt", Kul'tura i byt narodov Severnoso Kavkaza, Moskova, 1968, s. 190). 

7) la. 5. Smirnova, "Semeinyi byt i obshchestvennoe polozhenie abhhazskoi zhenshchiny" 

Kavkazskii etnograficheskii sbornik, yeni seri, no, 1, Moskova, 19556, s. 121, 

8) Bu Smirnova'nın ilk yazılarından birinde açık bir şekilde gösterilmiştir. Bkz. la. S. 
Smirnova, "Obychai i izbeganiia u adygeitsev i ikh izzhivanie v sovelskuiu epokhu", SE, 

1961,no.2, s. 42. (İngilizce çevirisi, Soviet Anthropology and Archeolog#y, Cilt.i, No. 2). 
9) Değişik biçimlerde bu atasözleri bütün etnografik gruplarda (Sabsişlar, Abadzehler, 

Bjeduglar, Temirpoyler, Kabardeyler, Besleneyler, vd.,) görülmektedir. 
10) Ayrıntılı bilgi için bkz. B. Kh. Bgazhonokoy, age, ss. 61-69. 
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11) 
12) 

13) 
14) 

1. Karaçâylı, "Bor'ba protiv adatov", Revoliutsiia i görets, 1932, no. 8-9. 

Bkz. la. S5. Smirnova, "Nekolorye kolichestvennye pokazateli otkhoda ot obychaev . 

izbeganiia u kabardinisev i balkartsev", SE, 1977, no, 2, s. 81 (İngilizce baskı, Soviet 

Sociology, cilt 18, no. 2). 

N.I. Konrad, Zapad i Vostok, Moskova, 1972, s. 454. 

Bkz. E.L. Melkonian, “O soolnoshenii poniatii sotsial''no-ekonomicheskaia formatsiia' 

(SEF)i 'khoziaistvenno-kul 'turnyi typ'(KAKT)", Vsesoiuznala konferenisilu, posviaschen- 

naia itogam polevykh etnograficheskikh i anlropologicheskikh issledovanii 1976-1977 gg. 

Tezisy dokladov, Erivan, 1978,s. İ33. 

15) 

16) 
17) 

Karşılaştır: "İlerlemenin evrensel ölçütü yoktur. Yeteri kadar geniş her olgular kümesi için 

özel ölçütlerin bulunması zorunludur.", Filosofskaia enisiklopedila, cilt. 4, 1967, s. 380. 

V.I. Lenn, Polin, sobr. soch., cili 29,8. 124. 

K.I. Chomaev'in eserine atıfta bulunulması, yaşlılara saygının tutucu olduğu, Kuzey Kaf- 

kasya'da kadının ezilen konumda olduğu gibi düşüncelerin yazarlar tarafından eleştirisiz 

bir şekilde kabul edildiğini bir kere daha göslermektedir. K.I. Chomaev bu düşünceleri ön- 

sel (a priori) olarak, gazete makalelerinden çıkarmaktadır; gerçekler bu düşüncelere 

uyacak şekilde biçimlendirilmekledir ve sonuç görünüşte makuldur, fakat özünde dağlı 

halkların psikolojilerinin son derece çarpıtılmış bir resmidir. 
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KAFDAĞINDAN MASALLAR 

ÜÇ ARKADAŞIN MASALI 

Adamın birinin çok sevdiği bir atı varmış. 
Bu atı o kadar severmiş ki, bir gözü diğer gö- 

zünden kıskanırmış. Otlatmaya salarken de 

ayağına köstek takıp salarmış. Günün birinde 

bu değerli at, kösteğini koparıp kırlara dalmış, 

uzaklaşıp gitmiş. 

Az gitmiş, uz gitmiş bir de ne görsün, yo- 

lunu kesen kurt, ağzından iştahla salyalar aki 

tarak, dişlerini gıcıdatarak onu beklemiyor 

mu? Kurt; 

- — Güzel at, böyle acele acele nereye gidi- 

yorsun? demiş. 

  

— Köyüme gidiyorum, bana yol ver, de- 

miş at. 

Açlıktan dişlerini gıcırdatan kurt 

— Yoo, hınzır at, sana yol vermem, de- 
MİŞ. , 

— Benden ne istersin? Yol ver, diye yal- 

varmış at. Kurt yelesini kabartmış ve uluya- 

rak: 

— İsteğimm, hımm! Seni yemek, demiş. 

— Beni yiyebilirsin, olabilir, ama beni ye- 

mekle eline fazla bir şey geçmez, bir deri bir 
kemik kaldım, üzerimde bir lokma et bile yok, 

en iyisi bir arada yaşayalım, ne bulursak pay- 

laşalım, diye öneride bulunmuş at. 

Kurt bu öneriyi kabul etmiş. Birlikte yola 
düşmüşler, az gitmişler, uz gitmişler derken 

yolda bir tilki görmüşler. Açlıktan gözleri ka- 

raran, dişlerini gıcırdatan kurtu gören tilki, 

— Yol ver bana inime gideyim, demiş. 

Kurt direnmiş. 

.— Yoo uzun kuyruk, sana yol veremem, 

seni yiyeceğim, demiş. 
— Deli misin, beni yiyip de ne yapacak- 

sın? Üç gündür ağzıma lokma koymadım, bir 

deri bir kemik kaldım, en iyisi beni de al yanı- 

na, arkadaş olalım, demiş. 

Kurt, at ve canını kurtaran kurnaz tilki 

birlikte yola düşmüşler. Az gitmişler, uz git- 
mişler, güneş ufka inip, akşam yaklaşınca 

barınacak bir yer aramaya başlamışlar. Araştı- 

ra araştıra bir in bulmuşlar. Geceyi burada ge- 
çirip sabalı yolumuza devam ederiz diye dü- 

şünmüşler. 
Sabah olup kalkınca bir de ne görsünler: 

İnsan beline kadar çıkan bembeyaz kar etrafı 
kaplamamış mı? Yiyecek hiçbir şey yok. Aç- 

lıktan nerede ise bayılacaklar. Kurt'la tilki'nin 

karı yarıp dışarı çıkmaları mümkün değilmiş, 

at ise dışarı çıkabilmiş, toynakları ile karları 

açmış, otlayarak karnını doyurmuş, Su içinek 

üzere dereye inmiş. . 
Bu arada tilki ile kurt arasında şu konuş- 

malar geçmiş; ” 
— At gelince ona saldırıp yiyelim. Aksi 

halde açlıktan öleceğiz, demiş kurt. 

— Atla arkadaş olduk demiş kurnaz tilki, 

bir neden göstermeden yiyemeyiz onu. Kurt 

konuşmayı sürdürmüş: 

— Sen akıllı ve kurnazsın, mutlaka bir ne- 

den bulabilirsin. 

— O zaman at gelince, bugün tam yüz ya- 

şına girdim de, sözün sonunu ben getiririm, 

demiş kurnaz tilki. Suyunu içen at ine dör 

müş. Uzun kuyruk tilki hemen söze başlamış, 

gözlerini kâh yumup kâh açarak, çok yaşlı bir 

havaya bürünerek kurt'a sormuş: İ 

— Merak ettim, üçümüzden hangimiz daha 

yaşlıdır acaba? 

— Bugün yüzüncü yaşıma basıyorum diye 

yanıtlamış aç kurt. Bu yanıt üzerine tilkinin 

iki gözü yedi çeşme olmuş, bir ağlamadır tut 

turmuş. Kurt merakla sormuş; 

iki gözü çeşme olmuş, bir ağlamadır tuttur- 

muş. Kurt merakla sormuş; 

— Ne oldu, seni bu denli üzüp ağlatan ne- 

dir? Tilki çok üzüntülü bir biçimde konuşma 

sını sürdürmüş; 

.— Ne rastlantı; benim yavrumun boğuldu- 

ğü gün senin doğum gününerastlıyor. Ahh be- 
nim çocuğum ne kadar güzeldi, ne kadar akıl- 

“liydı! Kurt tilkiyi teselli etme gereği duymuş, 

-— O kadar üzme kendini, ağlama, benim 

doğduğum gün çocuğunsuda boğulduğuna gö- 

re sen benden de yaşlısın, diye sürdürmüş ko- 
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nuşmasını. Sorusunu at'a 'a yöneltmiş; 

— Hey at, sen kaç yaşındasın? At gayet 

sakin bir biçimde yanıtlamış, 

“— Benim okumam-yazmam yok. Sayı say- 

“masını da bilmem. Ancak, annem beni doğur- 

duğu günü tırnağımın altına yazmıştı. Ayağı- 

mı kaldırayım da bakın, demiş. Tilki hemen 

köşeden atılmış ve söze karışmış, o 

© — Ben çok yaşlıyım, gözlerim yazıyı göre- 

mez, diyerek atın ayağına bakmak istememiş. 

— Ben bakarım diye atılmış akılsız Kurt. 

At ayağını kaldırmış, aptal Kurt da okumak 

. için eğilmiş. Kendini iyice. pekiştiren at öyle 

bir çifte savurmuş ki, kurt'un kafası paramr- 

parça olmuş, gık bile diyemeden hemen ora- 

-cıkta ölüvermiş. 

Bu masal tabii. Ama hangi koşulda olur- 

“sa olsun, insan kendi bireysel çıkarlarını, grup 

çıkarlarının önüne çıkarmamalı değil mi? 

Çeviren: Muammer KARATAŞ. 

Abaza Dili adlı kitaptan Türk çe'leştirilmiştir. 

  

  

ÜRDÜNLÜ BİR ÇERKES YARIŞMACI 

Geçen yıl Amerika'da yapılan Dünya Vü- 

cut Güzelliği Yarışması'na Ürdün'ü temsilen | 

katılan Mahmut Çeraşe dördüncü oldu. | 

Çerkeslerin . Kabardey kolundan olan | 

Mahmut Çeraşe, Ürdün'ün başkenti Amman' | 

da 1947 yılında doğdu. 1965'ten 1975'e ka- 

dar Ürdün Vücut Şampiyonluğu Yarışmalarını 

kazanan Çeraşe, özel girişimleri ile Dünya Vü- 

cut Güzelliği yarışmalarına katıldı, her seferin- 

de iyi dereceler elde etti. Örneğin 1977'de İn 
. giltere'de Dünya üçüncüsü, 1980'de Almanya | 
da Dünya dördüncüsü oldu... İ 

Kabardey Mahmut Çeraşe'nin Dünya Vi: | 

cut Güzelliği Yarışmaları'nda aldığı dereceler 

şunlar: 

— İngiltere'de 1973'te beşinci, 1974'te | 
dördüncü, 1977' de üçüncü, 1978'de dördüncü, | 

1979'dai üçüncü. | 

o — Almanya! da 1980'de dördüncü. | 

— İngiltere'de 1933'te altıncı. . | 

— Amerika'da 1986'da dördüncü. | 

GÖZDE KİTAPLAR 
YAYINEVİ 

YENİ KİTAPLAR 

15 Muhammed Tahir'ül-Karakhi; 
İmam Şamil'in Gazavatı, Hazırla- 
yan: Tarık Cemal KUTLU, İstan- 

bul. 1987 

2- Dağıstanlı, Semih Seyyid; Daıs- 
tan'dan Birer Yıldız (Şiirler), İstan- 
bul-1987 

3- İMAM MANSUR: Osmanlı Arşiv 
Belgeleri ile Türk Tarihlerinde Ku- 
zey Kafkasya'nın İlk Milli Mücahi- - 
di ve Önderi, Kutlu, Tarık. İst. 1987 

4- KUNDUKH, Aytek. Kafkasya Mü- 
ridizmi 
(Gazavat Tarihi) Hazırlayan: Ta- 
rik C. KUTLU İst. 1987, 
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KUZEY KAFKASYA KÜLTÜR DERNEĞİ 

HIRİSTİYANLIĞA ALET EDİLİYOR 

“KAFDAĞI" DERGİSİNDE MİSYONER 
PROPAGANDASI 

Ankara (BAYRAK) 
Türkiye'de misyoner faaliyetleri aleni ola- 

rak ve her vasıta kullanılarak devam ediyor. 

Misyonerler şimdi de sol muhtevalı bir dergiyi 

ve kütüphanelerimizi çirkin emellerine alet 

ediyorlar. 

Kuzey Kafkasya Kültür Derneği, "Kafda- 
gı" isimli bir dergi neşretmektedir. Bu dergi- 

den ücretsiz olarak imza karşılığı üçer adet kü- 

tüphanelere dağıtılmakta ve dergi ile birlikte 

"Kur'anda ve İncil'de Mesih" isimli .bir de 

kitap verilmektedir. Nerede ve hangi tarihte 

basıldığı belli olmayan kitapta Mesih inancı 

işlenmekte, Mesih'in "Tanrı" olduğu, insan üs- 

tü(!) özelliklere sahip olduğu ve bu özelliklere 

Kur'an'da da işaret edildiği(!), İncil'de ise ke- 
sin(!) delillerin mevcut olduğu, İncil'in tahrif 

edilmediği(!) telkin edilmektedir. 

” Kitabın sonuna da yirmi adet soru 

konmuş ve bu sorulardan onbeşini doğru ce- 

vaplandıranlara bir kitap hediye edileceği be- 

lirtilmiş. Soruların cevapları kitabın içerisinde 

mevcut. Amaç soruları cevaplandırmak maksa- 

dıyla kitabı okutmak, fertlerin zihinlerini bu- 

landırmak. Soruların tamamı, cevaplandıranla- 

rı Mesih'in "Tanrılığı"nı ispata yöneltiyor. 
“ Bir milleti millet yapan unsurların en 

- önemlilerinden biri o milletin sahip olduğu 

inancıdır. Devletin vazifesi de o inancı yaban- 

cı saldırılara karşı korumaktır. 
Misyonerlerin amacı da önce inancımızı, 

sonra da milletimizi ve devletimizi çökertmek- 

tir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da 

uyanık olmak zorundayız. İlgilileri, uyanıklığa 

ve göreve davet ediyoruz. 

Bayrak-Haftalık Bağımsız Siyasal Gazete 

21-27 Temmuz 1987 

Sayı 908 5.3 i 

POLİTİKA VE ÖTESİ 
MEHMED KEMAL 
BAKALIM NE DİYECEKLER... 

Abdülhamid Oo dönemine Oo gelindiğinde 

(1876-1908) bir yandan borçlanma, bir yan- 
dan toprak yitirme vardı. İmparatorluğun 

içinde. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler gibi 

Hıristiyanlar bulunduğu gibi, Araplar, Arna- 

vutlar, Kürtler, Çerkezler, Gürcüler gibi Müslü- 

manlar da vardı. Hepsi Osmanlı sayılıyordu, 

ama yavaş yavaş da imparatorluktan kopuyor- 

lardı. Milliyetçilik akımları, imparatorluk için 

çok zararlıydı. Oysa Jön Türkler de kurtuluşu 

milliyetçilikte arıyorlardı. Cumhuriyet kimse- 

nin aklına gelmiyordu. 

“ CUMHURİYET, 9MART 1987 

ESKİŞEHİRLİ ÖRSAN'DAN TEPKİ 

Sema PAMUKÇU | 

Eskişehir (MİL-HA) 

Eskişehir'de 10 yaşındaki oğullarının adı 

"Örsan"olan, Bilge-Erol Elitok çifti önceki gün 
Milliyet te.yayınlanan "Örsan adı Türk değil- 

miş" haberini tepki ile karşıladılar. 

Beşiktaş Nüfus Müdiresi Seniye Güner'in 

İstanbullu Şerman çiftinin yeni doğan bebek- 

lerine "Örsan" adını koyamayacağını, bu adın 

türk ismi olmadığı cevabını çağdışı olarak ni- 
telendirdiklerini belirten Elitok çifti, 1977 yı- 

lında İsviçre'de doğan oğulları Örsan Elitok'a, 

Eskişehir Nüfus İdaresi'nden nüfus cüzdanı çı- 
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kartırken hiçbir zorlukla karşılaşmadıklarını 

söylediler. 

Anne Bilge Elitok, haberi heyecan ve 

üzüntü ile okuduğunu belirtti. 

— 8 Ekim 1987, Milliyet 

“BİR BU EKSİKTİ 

Evlatlarına "ORSAN" adını koymak iste- 

yen bir aileye nüfus memurluğunca mani olun- 

du. Buyrun bakalım. 

© Sebebi, pek açık değil, kaydı yapacak me- 
mur bunun Türk ismi olmadığı görüşünde, De- 

mek ki artık her memur kanunların tanıdığı 

haklardan tutun da aile mahremiyetine kadar 

her şeye karışacak. 

Medeni Kanunumuzun 264.a maddesi ve 

Nüfus Kanunu'nun 16.6 maddesi “Çocuğun 
,adını ana ve babası koyar" demektedir, nüfus 
memuru koyar diye bir hüküm yok. Nüfus Ka- 

nunu'nun 16. maddesinde bir fıkra var “milli 

kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adetleri- 

mize uygun düşmeyen veya kamuoyunu İnci- 

ten adlar konulmaz" diyor. Bu demektir ki ah- 
laka aykırı, aşağılayıcı anlam taşıyan İsimler 
konamaz. Bu madde de nüfus memuruna is- 
min kökenini araştırma yetkisi vermemiştir. 

— Nüfus memuru "İbrahim" ismini kabul et- 
meyecek mi, edecek, İbrahim İbranice bir ke- 
limedir. "Milletlerin babası" anlamını taşır. 
(Tekvin 17 Bap) Peki Yakup ismini de mi ka- 
bul etmeyecek, bu da İbranice “topuğu tutan" 

. anlamına, zira Yakup Peygamber doğumunda 
kardeşi Esav" in topuğunu tutuyormuş bu isim 
kendisine layık görülmüş, bugün yaygın biçim- 
de kullanılıyor. 

© Peki ya Abdullah'a ne buyurulur, bu da 

Arapça değil mi "Allâh'ın kulu" anlamına, ya 

her ailede birkaç tane olan "Ali", bu da Arap- 

ça değil mi, peki biz şimdi nüfus memurunun 

gönlünü hoş etmek için kendisinin seçtiği bir- 

kaç isimden birini beğenip bundan böyle her 

doğan çocuğa örneğin "OÖpül" ismini mi ko- 
yacağız, böylece doğan çocukların 96 20'sinin 
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ismi Öpül olacak. 

DR. ÖRSAN ŞAŞIRDI 

Metin ÖZYILDIRIM 

Beşiktaş Nüfus İdaresi Müdiresi Seniye 
Güner'in "Türk ismi değil" iddiasıyla yeni do- 
.ğan bir bebeğe "Örsan" adının verilmesine kar- 

şı çıkmasına tepkiler dün de sürdü. 
"İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi Gastro- 

entreloji Kliniği Şefi Dr. Örsan Günöz, "47 
yıl sonra Beşiktaş Nüfus İdaresi'nin anlaşılmaz 

tutumunu öğrenince ne kadar üzüldüğümü an» 

latamam" dedi. 

Dr. Günöz, Balıkesir'de 1940 yılında dün- 

yaya geldiğini belirterek "adının Örsan olarak 

konulmasının öyküsünü" şöyle anlattı: 

"Annemin babası, Mazhar Tekman, eği- 

timci Hıfzırrahman Raşit Öymen'in bacanağı 

Kâzım Bey'in ve kendisinin yakın dostu imiş. 

O tarihlerde İstanbul'da Cihangir'de oturuyor- 

larmış. Ben, dünyaya geldiğim zaman dedem, 

ağabeyimin adının da Bertan olmasını dikkate 

alarak, "Hıfzırrahman Raşit Bey, oğluna Ör- 

san adını koydu. Bence çok güzel bir isim'di- 

yerek teklifte bulunmuş. Yine o tarihlerde Ba- 

lıkesir Nüfus Müdürlüğü'nce adım 'Örsan' ola- 

rak kayıt edilip, nüfus hüviyet cüzdanım veril- 

miş. İşte bu cüzdam hâlâ taşımaktayım. Adı- 

mın anlamı konusunda yakınlarım ilk çocuk- 
luk yıllarımda 'sanlı kimse' anlamına geldiğini - 

bana söylerlerdi. Kişi adlarının. mutlaka ayrı 

bir anlam taşımasının gerekli olmadığını, an 

lamın kişinin kendisi * olduğunu: anladım. 

Öte yandan, 1981 ve 1982 yıllarında 

oğullarıma, isim ararken gözden geçirdiğim iki 

issm sözlüğünden birisinde 'Örsan' adının 

Türkçe isimler arasında yer aldığını görmüş- 

- tüm." 
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ELEKTROMEKANİK 
Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. 

— Oteller - İşmerkezleri ve 
Nitelikli binaların 

— Sanayii Tesislerinin 
e Elektrik Tesisatı 
e Zayıf Akım Sistemlerinden 
— Çok Kanallı Seslendirme 
— Klasik ve Adresli Yangın İhbar 
— Uydu Anten ve Merkezi Video Dağıtım 
— Bilgisayar 

SİSTEMLERİ 
PROJE - MÜHENDİSLİK ve TAAHHÜT 

işlerinizde hizmetinizdedir. 
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Asansör Elektrik Makina San. ve Tic. Ltd. Şti. 

— ASANSÖR 
e Proje 

e İmalat - Montaj 

e Elektrik 
e Bakım 

e Revizyon 
— Mühendislik - Müşavirlik 

Hizmetlerinizde 

Çağdaş - Hızlı - Güvenilir. 
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