
 





 

   
IKİ AYLIK DÜŞÜN VE SANAT DERGİSİ » ISSN 1300 9613

KASIM ARALIK 1998 e SAYI 10

 

İÇİNDEKİLER
 

Adığey Gelecekten Umutlu

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carım Aslan ile Bir Söyleşi â

Çerkes Folkloru 8

FolklorunEtimolojisi ve Kuzey Kafkasya Halk Bilimi 9
Özdemir Özbay

Sürgünden Günümüze
VMezar Taşları 12

Folklora Adanan Bir Yaşam 14
Cankat Devrim ile bir söyleşi

Folklor Bir Halkın Yaşam Biçimidir 17
Bitok Beslanile bir söyleşi

Adığelerde Çocuk Oyunları 20
Yenemiko Mevlüt

Şapsığlarda Kurban Töreni 25
Meşbaş'e İshak İ

Bir Tarihin Fotoğrafları 26

Bir Halk, Farklı İki Dünya 30

Yenemiıko Mevlüt

Kültür Politikadan Güçlü Olduğunda | 35
Prof. John Colarusso

Baskın 43 İ
L.N. Tolstoy İ İ

Sevinçliyim, Gururluyum 55 i
Hatko Kemalile bir söyleşi

Kral Hüseyin'i Saygıyla Anıyoruz 58

Haberler 59
 

Kaybettiklerimiz 63
 

  



 

Nart Badinokue

 Badinokue (Adığey şivesinde Şebatnıko) iyi savaşçı

olmasının yanı sıra müzik,şiir gibi sanat alanlarına

yönelik davranışları ile Nart toplumunu estetik

açıdan etkileyen bir destan kahramanıdır. Badino-

kue, mitolojimizde “Khamılepşıne” çalan, kırlarda,

ormanlarda sürülerini otlatan, doğaya aşık bir

kahramandır. Badinokue, omuzları Kafkas Dağları

genişliğinde bir omuzda güneş doğarken, öbür

omuzda gece karanlığı olduğu, bir omzunda bahar

başlarken, öbür omzunda kara kışın hüküm sürdüğü

şeklinde tanıtılmaktadır. Bu özellikleri ile günümür-

ze dek şarkı ve destanlarıile yaşaya gelmiştir.

 

 



© “Özdemir Özbay, Şükran:Şahbudak,

Merhaba...

Uzaklardangelen duygun bir melodi

 

İKİAYLIKDÜŞÜNVE SANAT DERGİSİ
ISSN 13009613 Çi

Sayı 10* KasımAralık1998. |

 

Sahibi

Kafkas DemeğiadınaMuhittin Ünal Ya da sürgün kızların dansındaki o ölümcülhüzün,  
YazıİşleriMüdürü.
Hikmet Kandemir eyi vi Alinteriyle yapılınış, savaşlaryorgunuyaşlı kama...

- Kapak | : , | ri ç ie ,
Ahmet Tayyar. |(—(ç—((( Ya da dokuduğum hasırda motif,

Emeği Geçenler i ri . ,
SevdaAlankuş-Kural, MevlütAtalay, e Ağıtlar, dualar, masallar belki de çocuğuma...
Gupset Bage, Sine Göksoy..Nejare
Hasan Kanbolat,RahmiLale, — z
Alper Mangir;AyşeMermerci,

 

Erol Taymaz, Dilek Ünal,
GuşefYançatoral mvi ii Ge iz Foklorbir halkın ürettiği kültüreldeğerlerin

Yazışmaadresi : em kumNartDergisi a bütünü... Folklor diaspora'da ayakta Kalınaya
ŞenyuvaMeriçsokak No:44 İM

. BeştepeAnkara: < e , ep, lp.
Tel: (0 312)-222 8589-90. m alışan... İstedik ki folklorun önemini bir kez dahaGe çalışı Fax(0312)2210918o

© glekironikposta ii . ©” w> e SRkafderomarkeeb.netir|| vurgulayalım, yanıksevdalar bir özlemken

Web sitesi v
http://www.mârketwebinetit dudağmuzda...
tanitim/kafder.

Abonelik İçin HesapNNo Sik
KafkasDerneği adına105150numaraliöö
poslaçekihesabı TN

Abone Koşulları Ee
Yurtiçiyıllık(6sayı)5miyonTTL.
Avrupa yıllık 75 DM.
ABDyıllık 50 USD.

Yayın İlkeleri |le ç i 5 çiii b Çoğalmakiçinyeni umutlarda..

Gönderilen yazılar yayımlansınveya — |
yayımlanmasın iade'edilmez.Dergideki N

yazı ve.resimler kaynakgöstermek
- koşuluylayayımlanabilir.Yayımlanan

yazıların sorumluluğu yaztirlarinaaittir.

 

Şimdifolklorla “Merhaba” diyoruz sizlere

Dizgi ee O
NartDergisi. Sağaaaan Siii a,

Takav Yayıncılık. ————
(0312)3855864 ... ...

 

 



 

 

  

 
Adığey Cumhurbaşkanı

Carım Aslan

Cumhurbaşkanı Carım Aslan'ın Adığey'e lider oluşu-
nun 10'uncu yılı (1989-1999) nedeniyle Adığe Mak
gazetesi baş redaktörü Kuyeko Asfar'ın yaptığı röpor-
tajın Türkçe çevirisini aşağıda sunuyoruz.

Adığey'e 10 yıldır liderlik ediyorsunuz. Bu

zaman içinde neleri gerçekleştirebildiğinizi dü-

şünüyorsunuz?
Evet 10 yıl oldu. İçinde yaşadığımız ülke ve

dünyanın koşulları ve katetmiş olduğumuz güç
yol göz önüne alındığında, bu yılların her birine

bir kaç yılda gerçekleştirilebilecek işlerin sığdı-

rılmış olduğunu görüyorum. Bu 10 yılın başla-
rında ben Adığe Özerk Bölgesi'nin lideri idim.
Daha sonra Adığey Cumhuriyeti'nin başkanı
oldum ve 7 yıldır da bu görevdeyim. Bu 10 yılı

ikiye ayırmak gerekmektedir.
İlki, Rusya'nın demokratikleşme süreci içeri-

sinde biz de Adığe ulusunun asırlardır özlemini

çektiği devletleşme idealini gerçekleştirdik. Adı-

geler Kafkasya'nın en büyük halkıydılar ve bu

yüzden de bir devlet yapılarının olması gereki-

yordu. Amatarihi gelişim süreci içerisinde ulusa

yapılmış olan haksızlıklardan dolayı bu, geçti-
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selecekten umutlu...

gimiz asırda gerçekleşememişti. Halkın bu öz-
lemi bu günlere kadar süregelmişti. Demokratik-
leşme sürecinin daha özgür ortamında biz de
uyumadık. Sorunlarımızıtartışmaya başladık.

Bugünlerde katıldığımız toplantılarda yapmış
olduğum konuşma metinlerinden elimizde ka-
lanlara göz attığımda Krasnodar Eyalet Parti Kon-

feransı'nda Adığey'in özerk statüsünün yüksel-

tilmesi gerektiğini dile getiriyordum. Bu sorun o
günlerde halkın gündemine girmiş bulunu yor-
du.

O zaman Adığe Xase henüz kurulmuştu.
1989 yılında Maykop'a geldiğimde onay için

verdiği belgeleri kuytu köşelerden çıkarttırdım.

“Halk için çalışan derneğin kuruluşunu neden
onaylamıyorsunuz?” dedim ve Mart ayında o-

naylanmasını sağladım. Eylül ayındaki Adığe

Xase Kongresi'ne ben de katıldım. İlk defa bu
toplantıda eyaletten ayrılmak ve statümüzün

yükseltilmesi konusu dile getirilmişti. Bu toplan-

tiya gelmeden önce Komünist Partisi Merkez
Komitesi'nin ulusal sorunlarla ilgili toplantısın-

dan çıkmış ve saat 16.00 sularında Maykop'a
dönmüştüm. Xase toplantısı olduğunu öğrenince

“Halkın bir araya geldiği toplantıya katılıp görüş-
lerimizi söylemeyeceksek lider sayılır mıyız?”

dedim ve toplantıya gittim. Takip eden günlerde
Khabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes'ten telefon-

la, Xase toplantısına katılıp katılmadığım merak-
la soruluyordu. Onlar bu tür toplantılardan çeki-

.niyorlardı. Halbuki bu toplantılardan çekinilecek
bir şey yoktu. Katılıp yönlendirmekte yarar vardı.
Bu söylediklerim Eylül ayında olmuştu. Kasım

ayında Eyalet Parti Konferansı'nda ayrılma ve

cumhuriyet olma ile ilgili halkımızın talebini
dile getirdim.

10 yıllık sürenin ilk yılları ülkemizin statüsü-

nün yükseltilmesi çalışmaları ile geçti. Bu yıllar

oldukça zor yıllardı. Çünkü insanlar Sumgait
(Azerbaycan), Dağlık Karabağ ve başka yöreler-

de çıkan kargaşalıklardan dolayı endişe içindey-
diler. “Eyaletten ayrılırsak halimiz ne olur? Bu

Adıiğeler için mi, yoksa Ruslar için mi gerekli-

dir?” gibi sorular soruluyordu. “Ruslar her taraf-

tan kovuluyorlar. Eyaletten ayrılıp Cumhuriyet

olursak Adığey'den de kovulacağız” gibi söylen-

tiler dolaşiyordu.

 



 

Söylentilerin asılsız olduğuna insanları ikna
etmek gerekiyordu. Cumhuriyetin herkesin yara-

rına olduğu, cumhuriyetin -sahibinin sadece
Adığeler olmayıp, Adığey'de yaşayan tüm insan-

lar olduğu, ama sahiplikte ilk sıranın Adığelere
ait olduğu, zira Adığelerin ülkenin en eski halkı
olduklarını ve bu yeni durumdan dolayı kimse-
nin haklarının zarar görmeyeceğini anlatmak
için o yıllarda çok emek harcadık. Söyledikleri-
min anlaşılmamasından dolayı toplantılardan ko-

vulduğum da oldu ama yılmadık ve bir anlaşma

zemini bularak bu güçlükleri yenmeyi başardık.
İkinci bölümde Cumhuriyet için gerekli olan

cumhurbaşkanı, parlamento, bakanlar kurulu gi-

bi kurumları, ortaya çıkan bir çok güçlüklere
rağmen, oluşturmayı başardık. En güç olanı da

parlamentonun teşkili idi. Halklar parlamentoda

nasıl temsil edileceklerdi? “Nüfuslarına göre mi,

yoksa başka bir yöntemle mi?” gibi sorunlar var-

dı. Halklar arasında bir sürtüşme olmaması ve
hiçbir halkın hakkının zayi olmaması için eşitlik

(paritet) ilkesinde anlaşmaya varıldı. Bu sonucu

elde edebilmek için çok büyük çalışmalar yap-

tık. Bu sorunu yönetimin tek başına çözemeye-

ceğini biliyorduk. Adığe Xase, 40'lar Komitesi,

Aydınlar, Slavlar Birliği gibi kuruluşlar bu konu-
da çoktartıştılar ve sonunda eşitlikten başka yol

olmadığını görerek bunda anlaştılar ve ilk meclis

böyle oluşturuldu.

İşte bu yollardan geçerek cumhuriyeti kur.
muş olduk. Geriye doğru baktığımda ilk aklıma

gelenler bunlardır.

Takip eden günlerde Adığe Bayrağı ve Ana-

yasası tartışmaları vardı...
Bayrak için 20 kadar örnek arasından ulusun

bayrağını Cumhuriyet Bayrağı olarak kabul ettik.

Rus milletinin bayrağı Devlet Bayrağı yapılınca
biz de kendi milli bayrağımızı Cumhuriyetin

bayrağı yapmayı uygun bulduk.

“Biz de yıllardır bu topraklarda yaşıyoruz.

Atalarımız da burada doğdular, bu bayrakta bi-

zim de temsil edilmemiz gerekmez miydi?” diye

soran Ruslar da oldu ama Adığelerin uğradıkları
haksızlıklardan dolayı ayrıcalıkları olması gerek-

tiğini düşündük. 160 yıl önce halkımızın bağım-
sızlık mücadelesinde kullandığı bayrağın Cum-

huriyetin bayrağı olması gerektiğini düşünüyor

ve dile getiriyordum. Anayasa konusu da çok

tartışmalı oldu ve sonunda kabul edildi. Bu hu-
susta gazetelerde çok haberlerçıktığı için fazla
bir şey söylemek istemiyorum.

Cumhurbaşkanının Adığece ve Rusça bilmesi
gerektiği bir anayasa hükmü. Bunu bir türlü
kabul etmek istemeyen bir grup var.

Doğrudur. Sevmeyenin gözünde başın sepet

kadardır derler. Kendini Cumhurbaşkanlığına la-

yık görüp ortaya çıkınca tabii iki dili de bilmen
gerekir.

Rusya Federasyonu'nu oluşturan cumhuri-
yetlerin başkanlarının Rusçaile birlikte o cum-

huriyetin dilini de bilmesi gerektiği şartını tüm
Rusya'da yasa haline getirmek için Rusya Fede-

rasyon Meclisi'ne öneride bulundunuz. Bu ka-

rarınızı kısa süre önce Adığey Parlamentosu da
destekledi...

Evet, bu önemli bir konudur. Biraz tartışma

olmuşsa da Adığey Parlamentosu da bu önerimi
destekleme kararı almıştır.

Bugün Adığey Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya

ve Rusya'da ne durumdadır? Sesini duyurabili-
yor mu ve etkinliği var mı?

Evet, sesini duyuruyor ve kimseden geriye
kalmıyor. “Küçük” olduğumuzu söyleyenler var-

sa da doğru değildir. Sağlam bir cumhuriyettir.

Birleşmiş Milletler'i oluşturan 200 ülkeden 50/'si-

nin toprakları bizden daha küçüktür. Bu nedenle

küçüklüğü kabul etmiyoruz. Yaşadığımız Kuzey

Kafkasya'daki her türlü önemli politik ve eko-

nomik sorunlarda sesimizi duyurmaktayız.

Adığey, Karaçay-Çerkes ve Khabardey-Bal-

kar'ın (kadim Adığe toprakları) birleşmelerinden
hoşnut olmayanlar az değil. En son yapılan Ka-

raçayların “Cemaat” adlı ulusal hareketlerinin

toplantısında, bu birleşmenin Adığelerden baş-

ka kimsenin işine yaramayacağına dair karara

varıldı. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

“Cemaat” liderlerinin söylediklerini okudum.

Birleşmemizin hiçbir temeli olmadığını söylü-
yorlar. Biz sesimizi daha yüksek duyurabilmek,

işlerimizi daha iyi çözebilmek için birleştik. Üç

cumhuriyetin birleşmesi güçlerini artırmaktadır.

Çıkacak herhangi bir sorunu güzellikle çözme
şansını elde etmiş bulunuyoruz. Onlar her üç

cumhuriyette Adığelerin yaşıyor'olmasıni görüş-
lerine temel alıyorlar. Doğrudur, bazen Adığe

sorunları da gündeme gelecektir. Bu üç cumhu-

riyette Ruslar ve aynı kökten gelen Karaçay ve
Balkarlar da yaşamaktadır. Onların sorunları da

ele alınacaktır. Bu nedenle birleşme herkesin
yararınadır ve öyle olduğu için de böyle bir ka-

rara varılmıştır. Bunun başka bir sebebi yoktur.”

Bugün Şapsığ Rayonu olmadığı için onların

belirli bir bölgeleri ve yönetim organları yoktur.

Ulusal işlerini Adığe Xase kanalıyla yürütmek-
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tedirler. Ellerinde imkan olsaydı onlar da bu
birleşmeye katılırlardı. Kısa süre önce Kras-
nodar Eyalet Valisi Kondretenko Nikolayile bir-
likte Şapsığ'a gittiniz ve soydaşlarımızı sevin-
dirdiniz. Onları daha fazla gözetmemiz için ne
yapmamız gerekiyor?

Şapsığların sorunlarının öncelikle çözüm ye-
rinin Krasnodar olduğunu, sonra Moskova'nın

geldiğini gezim esnasında altını çizerek Şap-
sığlara söyledim. Başka seslere kulak vermeme-

lerini dile getirdim. Biz de bu konudan uzakta
kalamayız çünkü onlar bizim soydaşlarımızdır.

Bir güçlükle karşılaştıklarında ilk biz üzüleceğiz
ve kendilerine yardıma koşacağız. Krasnodar

Eyaletiile birlikte sorunlarının çözümüiçin uğra-
şacağız. Aynı şekilde Uspensk Rayonu'nda ve

Krasnodar kentinde yaşayan Adığeleri de göze-
teceğiz.

Şapsığdan döner dönmez bu konudakiişle-

rimize tekrar göz attım, yaptıklarımızı ve yap-

madıklarımızı tespit ettirdim. Eğitim, kadro, ede-
biyat, kültür ve televizyon konularına yeniden

göz gezdirdim. Soçi televizyonu ile belli saatler-
de Adığelere yönelik yayınlar yapılması için an-

laşmaya vardık. Kısacası, 1999-2000 yıllarında

yapacaklarımızı program haline getirip Bakanlar

Kurulu'nda görüşüp onaylayacağız.

Eyalet yönetimine de yaptıklarımız hakkında
bilgi verdim ve onların da aynı doğrultuda ça-

lışmalar yapmalarını umduğumuzu dile getir-

dim. Aynı şekilde Tuapse Rayonu yönetimine

yardımcı olmalarını da istedim.
Şapsığ Rayonu'nun tekrar oluşması ümit edi-

lebilir mi?

Bugün için Şapsığ Ulusal Rayonu'nun tekrar

oluşması mümkün değil. Ben bunun yerine La-

Zarevsk Rayonu'nun adının Şapsığ Rayonu ola-
rak değiştirilmesini öneriyorum. Bu, işleri daha

da kolaylaştıracaktır. Adığey'in statüsünün yük-

seltilmesi ile ilgili Eyalet Parti Konferansı'nda
yaptığım konuşmada Şapsığ konusuna da de-
ginmiştim. Zalim Rus generalleri, Zas, Lazarevsk
ve Galavin'in isimlerinin yerleşim yeri ismi ol-

maktan çıkarılması gerektiğini dile getirmiştim.
Kondretenko ile birlikte Kıyıboyu'nda yaptı-

gımız gezide Şapsığ Adığe Xase Başkanı'na Eya-

let Yasama Meclisi toplantılarına katılma hakkı

tanınması konusunda anlaşmıştık. Ancak bunun
yasal dayanağını bulmak gerekmektedir.

Şimdi dış ülke Adığelerine değinmek istiyo-

rum. Cumhuriyetin dahaiyi gelişmesi için Dias-
pora Adığeleriile işbirliği gerektiğine inanıyor
musunuz?

6 e KASIM ARALIK 1998 e NART

Bu konuda çok umutlu değilim. Birçoklarıile

bu konuda görüşmelerde de bulundum ama ço-

gu Batı'nın Rusya'ya güven duymaması gibi bize
güven duymuyorlar. Fransız ülkemize sermaye

koyuyor da, sen Adığe olduğun halde niçin

koymuyorsun diyorum ama ikna olmuyorlar.

Sizce bu neden kaynaklanıyor? Adığe dü-
şüncesinden olabilir mi?

Onlar öncelikle Batılı mantığı ile hareket edi-

yorlar. Ulusal sorunu üçüncü, dördüncü sıraya

koyuyorlar. Adığelerin eskiden beri sıkıntılar
çekmiş olmaları ve gittikleri ülkelerde de sıkıntılı

günler geçirmiş olmaları onları dikkatli adım at-
maya zorluyor. Bu yüzden de ağır davranıyorlar.

Çoğunun düşüncesi “ulus olsan da olmasan da
önemi yok, paran varsa insansın” şeklinde.

Tüm bunlara rağmen bugünlerde bir proje

üzerinde çalışıyoruz. Almanya'da 30 bin Adığe

yaşadığı söyleniyor. Batı, teknolojide çok ilerle-

di. Onların kullanmadıkları donanımları oradaki

soydaşlarımızın yardımı ile elde edip yararlan-

mak istiyoruz. Almanya'da hükümetimizin bir

temsilciliğini açıp çalışmalarımızı orada yürüte-

ceğiz. Onların kullanmadıkları donanımları biz

5-6 yıl daha kullanabiliriz. Diasporaya bu konu-

da güveniyoruz.

Söz sırası dış ülke Adığelerinde iken, bir ko

nuya daha değinmek istiyorum. Kosova Adığe-

lerinin getirilişi nedeniyle, Aslan Carım'ın dö-

neminin tarihe altın harflerle yazılacağı söyle-

niyor. İsrail, Golan'ı işgal ettiğinde de Suriye

Adığeleri benzer bir duruma düşmüşlerdi ama o

zamanki yöneticilerimiz ekonomik durumumuz

iyi olduğu halde Suriye Adığelerini kabul etme-

mişlerdi. Halbuki komünist dönemde Mikoyan
on binlerce Ermeni'yi geri getirtmişti. 1960 yı-

lında da Nekrasov Kazakları Stavropol'a geri

getirildiler. Bu hususta başarıya ulaştığınızı söy-

leyebilir misiniz?

Başarıya ulaştım çünkü bunu çok istiyordum.

Çok istemeseydim başaramazdım.

1979 yılında benim başkanlığımdaki 40 kişi-

lik bir turist grubuyla (24'ü Adığe idi) Yugoslav-

ya'ya gittiğimizde burada Tsey İshak (Yugoslav-
yalı) ile bir gece sabah saat 4.00'e kadar konu-
şup gözyaşı dökmüştük. Kafilemizde bulunan
Tsey Puşe bana “Aslan Yugoslavya'da Tsey'lerin

olduğu söyleniyor. Çağırıp görüşebilir miyiz?”

diye sormuştu. O zamanlar dış ülkede bulunan
akrabalarla görüşmek hoş karşılanmazdı.

Ben de “Tabii ki çağırabilirsin” dedim ve
Belgrad'a geldiler. Ben ilk defa dış ülkedeki bir

soydaşımı görmüş ve bundan çok etkilenmiştim.



 

Bizim gibi Adığe'ydiler ve bizim dilimizi konu-

şuyorlardı. Bu banailginç geldiği gibi üzüntü de
duymuştum. Sayıları Suriye ve Ürdün'dekiler
gibi fazla değildi. Hepsi 30-40 aile oluyorlardı.

Onları geri getirebilirsek bu Adığeler için çok
anlamlı olacaktı amanasıl yapacaktık?

© Kendilerinden beceri sahibi bir grup genç

göndermelerini ve bizim yapacağımız teknik

yardımlarla konutlarını yaptırdıkça aileleri ge-
tirmeyiteklif ettim ama gelmediler.

Belki inanmamışlardı, belki de korkmuşlardı.

Bir kaç kez kendilerine temsilci gönderdim. Beş

yıl önce Moskova temsilcimiz Davur Ramazan'ı

gönderdim. Yugoslavya'nın Rusya elçisi ile bir-

likte köylerine kadar gitti. Bundan iki yıl sonra

tekrar, yine Davur Ramazan ile Becene Murat'ı

gönderdim. Vatandaşlık işlemlerini hazırlattım.
Şimdi Kosova'da durum kötü ve soydaşlarımız
oradan gelmiş olmaktan memnunlar. Tam benim

istediğim zamanda olmadıysa da sorunu çözdük.

Benim önerilerimi kabul etselerdi, daha önceden

bu sorunu çözüp kendilerini getirmiş olacaktık,

ancak top sesleri duyulmaya başlayınca yola

çıkabildiler. Şunu da belirtmem gerekir ki, beş
yıl önce bu girişimi başlatmamış olsaydık, savaş

başladığında geç kalmış olacaktık ve onlar da

Almanya, Türkiye gibi başka bir ülkeye gitmiş

olacaklardı. Beş yıl önce başlamakla onların gü-

venini kazanmış olduk ve ciddiyetimize inandır-
dık.

Koko ve Hubiyevile birlikte Yeltsin'e hitaben

“ yazı hazırladık ve kendisine birlikte çıkıp Koso-
va Adığeleri sorununu anlattık. Yeltsin yazımızı

çabucak Başbakan Kriyenko'ya havale etti. Bu

konu üzerinde çalışacak bir komisyon kuruldu.

ve Moskova temsilcimiz Şevotsıku Pşımaf ve Çe-
mişo Gazi 15 gün geceli gündüzlü konu üzerin-
de çalıştılar. Zamanın Dış İşleri Bakanı Primakov
ile bu konuda iki kez görüştüm. Böylelikle işi

başardık ve bundan gurur duyuyorum. Diaspora

ile ilgimizi aynı şekilde devam ettireceğiz.

Adığey Rusya'nın bir cumhuriyeti; Başkanı,

- parlamentosu, bayrağı ve arması var. Bunlardan

gurur duyuyoruz.İleride yeni gelişmeler sağla-

yacağımızı umuyoruz. Ancak sağladığımız bu

gelişmeleri kabullenemeyenler olduğu da bir sır

değil. Adığey'de Ruslara yaşam hakkı kalmadı-

ğını, Kuban'dan ayrılmamamız gerektiğini ve

tekrar Kuban'a katılmamız gerektiğini söylüyor-
İar.

Böyle düşünenler yanılıyorlar. Politikamızın

doğruluğunu halkın çoğunluğu anlamıştır. Ya-
şadığımız bu çok kötü dünya ve ülke koşulların-

da, birine bağımlı ve birinin koltuğunun altında

kalsaydık mahvolacaktık. Sağladığımız bütçe
imkanları ile eyaletten daha öndeyiz. Cumhuri-

yet olmamız bize daha iyi imkanlar sağlamıştır.

Ekim mevsimi gelmiş, yakıtımız ve paramız yok.

Başbakan Çernomirdin'e para istemeye çıkıyo-

ruz. Kuban 16 milyar, Stavrapol 15 milyaralıyor,

biz de 9 milyar alıyoruz. Ayrı yaşamamın böyle

yararları var ve bunu insanlarımız anlamış du-

rumdalar.
Prof. Hağur Aytaç Kuban'da kalmalıydık di- .

yor. Aynı şeyi milletvekilimiz Kanavalova da
söylüyor. Hağur Aytaç Krasnodar valisinin da-

nışmanıdır. Kendisi ile uzun zamandır tanışmak-
tayız. Gazeteye böyle bir yazı vermeden önce

benimle görüşmesi gerekirdi. Davranışı doğru

değildir.

Az bir süre önce milletvekili Kanavalova'nın

Nezavisima Gazeta'da röportajı yayımlandı.

Söylediğine göre Adığey'deki Ruslara hayat hak-

kı kalmamış ve Adığeler onlara büyük sıkıntı

veriyorlarmış. Bu gerçek değildir. Bir avuç Adığe

bunu nasıl yapabilir? Bu tip sözler, kendi politik

çıkarlarını ulusal menfaatlerin ve toplumsal barı-
şın önüne çıkaranların sözüdür. Onlarinsanların

acılarından, ulusal sürtüşmelerden yarar sağla-

yanlardır. Ülkemizde Rusların sıkıntılarının ol-

mayışı çoktandır birilerinin gözüne batmaktadır.

Cumhuriyetimizin “080'i Rus'tur ve anlaşma içe-
risinde tek bir aile gibi yaşamaktayız. Ama Rus

kartını kaybederse ne yapacaktır Kanavalov? Ge-
çenlerde Adığe Mak gazetesinde yayımlandığı

gibi, onun gibiler “sıkmak üzere elini uzatsan,

beni iteliyor” diye bağırırlar. .
Burada beni en çok üzen şey yazmış olduğu

asılsız haberler için bir Adığe profesörünü tanık

olarak gösterebilme imkanının kendisine tanın-

mış olmasıdır. Ama gerçekten inanıyorum ki,

kim ne söylerse söylesin birlik ve beraberliğimiz

bozulmayacaktır. Krasnodarile ilişkilerimiz sü-
recektir.

Aslan Bey, daha birçok konuya değinmek

istiyordum ama bir kerede her şeye değinilemi-

yor. Cevaplarınız için teşekkür ediyoruz.

Ben de teşekkür ediyorum, sağolun, varolun.

(Adığeceden çeviren: Çetaw İbrahim)
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ÇERKES FOLKLORU
Nart dergisinin bu sayısında, dosya konumuz “Çerkes Folkloru”. Folklor, bilindiği üzere,
“bir halkın ürettiği tüm anonim ürünler” anlamıyla bizim toplumumuziçin son derece önemli
bir konudur. Çünkü bu değerlerin korunması, diasporada var olma savaşı veren bir kültürün
geleceğiile ilgilidir.

Bu önem itibariyle, dosyamıza, değerli yazarımız Özdemir Özbay'ın folklorun tanımı, Çerkes
çocuk oyunları ve yağmur duaları üzerine hazırladığı bir yazı ile başlıyoruz. Folklorun sadece
halk dansları ile sınırlı olmadığını, bir halkın ürettiği tüm toplumsal değerleri kapsadığını
vurgulayan Sn.Özbay, daha sonra yağmur duaları ile ilgili törenleri ve Uzunyayla”da oynanan

Çerkes çocuk oyunlarından örnekleri anlatıyor.

Önemli toplumsal değerlerimizden biri olan mezartaşlarının, tarih içinde sürgünden günümü-
ze kadar geçirdiği değişimi gösteren fotoğraflarla, bir ailenin muhaceret yaşamına uzanıyo-

ruz. Dosyamızın önemli yazılarından biri, değerli büyüğümüz Cankat Devrim ile folklor üze-
rine yaptığımız söyleşi. Folklorun kapsamıiçerisinde halk dansları ve geleneksel el sanatları

üzerine konuştuğumuz Sn.Devrim, Ürdün'deki Çerkeslerin yaşayışı hakkında da çeşitli bil-
giler veriyor. |

Dosyamızın bir diğer röportajı da, Nalçık'tan gelen ve yıllarca Kabardinka Halk Dansları
Topluluğu'nda oynamış olan Bitok Beslan. “Folklor bir halkın yaşam biçimidir” diyen

Beslan'la; Adığe halk danslarının genel özellikleri, folklor içerisindeki yeri ve gelecekte ya-

pılması gerekenler üzerine konuştuk.

Dosyamızın bir diğer yazısı ise; Adığelerde, çocukların toplumsal yaşama alışmaları açısın-
dan önemli bir rol oynayan çocuk oyunlarının anlatıldığı Mevlüt Atalay'ın yazısı. Sn.Atalay

yazısında, bu oyunların yanı sıra kendi köyünden iki halk türküsüne de yer veriyor.

Şapsığlarda kurban törenini konu alan Meşbaş”e İshak'ın öyküsünün de ilginizi çekeceğini
umuyoruz.

1864 sonrası Anadolu'ya gelen Asetin halkının 1930'lu yıllarda çekilmiş fotoğraflarında, sür-
gün acılarını insanlarımızın gözlerinden okuyabiliyoruz. Bu tarihi fotoğrafların da, kafamızda

çeşitli sorular doğuracağına, kültürümüzü korumanın ne kadar önemli olduğuna işaret edece-
ğine inanıyoruz.

, Dosyamızdaki son yazı ise, Kafkasya ve diasporada kültürel değerler ve yaşayış üzerine ha-
: zırladığı yazısı ile Mevlüt Atalay. Bu giriş yazısının devamında, tarihçiler arasında tartışılan

bir konu olan Bzeyiko Savaşı'nı anlatan ve değerlendiren yazısı ile anavatandan Vunereko
Ray yeralıyor.

Dergimizin bu sayısından sonra, sizlerden gelen istek üzerine, dosya yapmayacağımızı, an-

cak, yeri geldikçe belirli konulardaözel sayı yapmayı düşündüğümüzü bilgilerinize sunarız.

Okuyucularımızın katkılarına her zaman açık olduğumuzu bildirirken, bu sayımızı keyifle
okumanızı diliyoruz.
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Folklorun Etin

Kuzey Kafkasya Halk
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olojisi ve  

  
YAĞMUR DUALARI VE ÇOCUK OYUNLARI

Özdemir Özbay(Yismeyi)

Folklor nedir? “Etnoloji” anlamına mı, ya
da “halk bilimi” anlamına mı gelir? Türki-
ye'de genelde kullanılan ve çok dar olarak
“halk oyunları” anlamına gelen ölçüde neyi
ifade eder..?

Ansiklopedilere, sözlüklere baktığımızda;
“Folklore (fr) - Halk Bilimi, Folk — Halk,

ahali, kavim, millet, insanlar, kimseler” gibi
anlamlar taşımaktadır.

Folk Dance - Halk Oyunu,
Folik singer - Halk şarkıcısı, aşık
Folk song > Halk şarkısı
Folkore > Halkın malı olan, gelenek,

inanç, adet, atasözü, masal ve halk bilgisi
anlamlarını görmekteyiz. Bu diziye, bilmece,
ağıt, ninni, tekerleme, beddua, bir yerde
anlamlı ve kafiyeli söylenen “küfür”ü bile
katabiliriz. Bütün bunlar halkın (folk) üret-

tiği anonim ürünlerdir.
Folklor dışında bir de “Etnografya”, “Et-

noloji” sözcükleri de tüm dünya uluslarının
dillerinde yer almıştır.

Yine sözlüklere baktığı-
mızda; “&thnographie -
kavmiyet, Budun betim,
&thnologie «< Budun bilim,
halk bilimi” anlamlarının
bulunduğu, folklor ile etno-
lojinin zaman zaman “sino-

- nim” anlam (eş-anlam) taşı-
yacak biçimde kullanıldık-
larını görürüz. Ancak, Tür-
kiye'de çok yaygın ve yanlış
kullanıldığı biçimi ile, folk-
lorun “halk dansları” anla-
mında kullanılmasına baş-
ka ülkelerde rastlama olası-
lığı yoktur.

Folklor ve etnolojinin bir
yerde halk bilimi anlamına
geldiği, Kuzey Kafkasya
folklorunda ise “destan, 

ağıt, ninni, masal, bilmece, tekerleme, gele-
nek, inanç, atasözü, mutfak kültürü, ayin,
yemin töreni, beddua, küfür, halk şiiri, mani
ve çocuk oyunları, Ceguak'ue kültürü, ekim,
üretim, hasat şarkıları, enstrümantal halk

müziği, aşk şarkıları, yakarılar(/yağmur du-
aları),” dahil bütün bu üretilen değerlerin
folklorun ya da etnolojinin kapsamına girdi-
gi söylenebilir.

Nart Dergisi'nin kimisayılarında bu folk-
lor öğelerinden örneğin Ceguak'ue, destan,
teatral oyunlar, masallar gibi konularda za-
man zaman söz ettiğimi sevgili okurum a-
nımsayacaktır. Dolayısı ile bu yazıda ço-
cukluğumda yöremizde oynanan kimi Çer-
kes çocuk oyunlarını, yağmur dualarını an-
latacağım.

Yağmur duaları ile ilgili törenlerin hazırlı-
ğı ve uygulaması iki tür yapılırdı. Birincisi
yetişkinlerin katıldığı, köyün imamının ya
da onun yerine geçen bir yaşlının yöne-
timinde yapılan dinsel ağırlıklı törenler ço-

gunlukla bir ırmak kıyısında
ya da bir tepede yapılırdı.
Törene giden yetişkinler tö-
ren yerine kadar hep ilahiler
söylerlerdi, anımsayabildi-
gim kadarı ile bu ilahiler;

Ya gaffuru ya Allah
Ya settaru ya Allah
Fağfirlana ya rahim
Biy-Ba-fu ke ya kerim
Ya Kuddüsü ya selam
La ilahe illallah...
dizeleri ile başlardı. Dua-

ların sonunda kurbanlar ke-
silir, yoksullara, kimsesiz-
lere, et dağıtılır, kurban eti-
nin bir bölümü de pişirilip
yaş gruplarına göre kurulan
sofralarda törene katılanlara
ikram edilirdi.
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İkinci tür yağmur duaları ve törenleri,
genç kızların ve delikanlıların yaptığı tören-
ler idi, işte gerçek anlamda folklor ögeleri

taşıyan, ilkel de olsa teatral özelliği olan tö-
renler bu tür törenlerdi. Yağmur duasına
çıkarken, iskeleti kürek olan bir kukla ha-

zırlanır, elde dolaştırılırdı. Adığece'de Hantsa
Guaşe denilen bu kuklanın dolaştırılması
töreni, Kuzey Abazacasında “Dzivara Töreni”
olarak adlandırılır. Bu törenin ritüel özellik
taşıyan Abazaca bir şarkısı vardır. Bu şarkı

ilk kez 1941 yılında Gürcü kadın araştırma-
cı Ketevana Lomatidze tarafından derlenerek
yazılı arşive Okazandırılmıştır. Şarkının

“Dzivara” şeklindeki başlangıcı, Abaza mi-
tolojisinin yağmur, bolluk, bereket tanrısı
“Dzivara” (Adıgece'de Thağalecje yakarı ve
“Ey. Dziva” anlamına gelmektedir. Anımsa-
yabildiğim ilk dizeleri;

Dizvara..! Dzivara..!

Dzamırkıka Dzivara..!
Ah yipha dıdzışwat..!
Yua kua Taku, Yua Dzı Taku..!
A bora aka Huır Huır..!
Yua Hanç'ua, Yua hağazşaz..!
Yağkata yağkarıc... şeklinde sürüp -git-

mekte idi. Bu dizelerin Türkçe karşılığı ise
şöyle ifade edilebilir;

Ey Tanrı Dziwa, Ey Tanrı Dziwa...
Dzamırkıka Dzivara...(bir anlamı olmayıp

uyaktır)
Han kızı susadı
Aman biraz yağmur, Aman biraz su..!

Ağılların saçağından gürül gürül
Su aksın..!
Ey Tanrımız suyu dök
Ey Tanrımız su akıt..!
Bu şarkıyı koro halinde söyleyen kızlı er-

kekli genç grup, koluna girdikleri kuklayı da
taşıyarak her evin kapısını çalardı. Açılan
kapılardan önce kova kova su atılır, kukla
ve gençler ıslatılırdı. Ne kadar çok su atılır-
sa, o kadar yağınur yağacağına inanılırdı.
Islatma seremonisinden sonra gençlerin ta-
şıdığı kaplara yağ, şeker, un, süt gibi mal-
zemeler konulurdu. Bütün evlere uğranıl-
dıktan sonra, toplanan malzeme bir ırmak
ya da su başına taşınır, orada kızlar topla-
nan bu malzeme ile Lakum, şelame, Halıve
(Haluıj, Abazacası Çaşu) gibi börek çörek
türü yiyecekler pişirirler ve hep birlikte ye-
nilirdi. Yemek faslı bitince yine Dzivara şar-
kısı söylenerek, o yörenin en soylu, aristok-
rat ailesinin kızı ya da oğlu yakalanıp suya
atılırdı. Bunun anlamı, şarkıda belirtildiği
gibi, “Han kızının susaması” değildi elbet,
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bunun anlamı tarih öncesi çağlarda gizlidir.
Su başlarını Dziva'nın emri ile bekleyen
krokodil türü ejderhaların suyu bırakması
için onlara kurban adama geleneğinin günü-
müze yansıyan sembolik bir uzantısıdır. Kı-
sacası, su o kadar önemli ki toplumda, top-
lumda en çok korunan, toplumun gözbebeği
olan, prensin ya da hükümdarın çocuğubile
su için Dziva'ya kurban edilebiliyordu.

Törenin bu safhasından sonra, törene
katılan bütün gençler, tek tek yakalanarak
suya atılırdı. Herkes ıslanınca Dziva'nın da-
ha çok yağmur yağdıracağına inanılırdı.

Çocuk oyunları ise antik çağ Çerkes ya-

şamının günümüze ulaşan izdüşümleridir.

Anımsayabildiğim çocuk oyunları, Abaza
köylerinde oynanan “Takha-Du, Takha-
Çıkuı, Kerma Katse, Kola-Aşık, Çıçağhı —
Saklambaç, Halimora” dır. Bunların dışında,
kışın at ve sığırların tımarı sonucu kaşağı
ağzında biriken kıllardan yapılan, günümüz-
deki tenis topları büyüklüğünde ve esnekli-
ginde olan kıl toplarla oynanan bir oyun
vardı, günümüzde oynanan “yakartop” oyu-
nuna benzerdi. Bu oyunları oynamak için
çocukların buluşması haberleşmesi çok il-

ginç. Çocuklardan biri akşam güneşi bat-
tktan sonra köyde yüksek bir tepeye çıkar,
“Hurama” şarkısını söylemeye başlardı. Bu
şarkıyı duyan erkek çocukları akşam yeme-
gini zor bitirip sokağa fırlar ve şarkının söy-
lendiği oyun yerine koşarlardı. Bu şarkı ta-
rihin derinliklerinden günümüze, Çerkes
toplumsal yaşamının bir kesitini taşıması

bakımından ilginçtir. Gerçekten “Hurama”

şarkısı ve “Halimora” oyunu Antik Çerkes
yaşamının sembolik olarak canlandırıldığı
birer folklor ürünüdür. Bilindiği gibi Antik
çağda toplumsal bir konunun tartışıldığı,
toplumsal kararların alındığı, suçluların
yargılanıp cezalandırıldığı yerler olan Çerkes
Halk Meclisleri yüksek bir yerde toplanırdı.
Adığece'de bu tepeye “Hurama Oaşha”, Aba-
zaca'da “Ahuramatoba” denmektedir. Böyle
bir toplantının olduğunu duyuran ve
“Wuarad Goyyu” denilen çığırtkanlar önce
uzun borularını öttürürler, sonra da “Hur-
rama” şarkısını söylerlerdi. Bu şarkıyı du-
yanlar, önemli bir toplantı olduğunu anlar
ve toplantı yerine koşarlardı. Bugün bile Ku-
zey Kafkasya'da Khabardey ve Adıgey bölge-
lerinde, ormanın içinde bu tür toplantılar
için kullanılan ve çok tepelendiği için ot bile
bitmeyen çıplak alanlara ve taştan oyulmuş
oturacak yerlere rastlanabilmektedir.

 



 

Bu, anons veya ilan şarkısı diyebileceği-
miz Hurama şarkısı, çağımızda aynı işlevi

görerek çocuk şarkılarımızda yaşamaktadır.

Şarkıya, Uzunyayla'da söylenişiile;
Wua Hurama hurama...

Hoy hoy..!
Hurama tok..!

Hooy hooy..!
Tokmakır Ziaşe..!

Ziaşe rille..!

Hooy hooy..!
Wua şı kare şıkare ..!

Hooy hooy..! dizeleri ile başlanmaktadır.
Bu şarkının değişik bir varyantını, ünlü
Khabardey Halk bilimcisi OPrf.Dr.Nalo
Zawuır'ın yeni basılmış olan ve çocuk o-

. yunları ile şarkıları ve tekerlemeleri içeren
bir kitabında da gördüm.

Aslında benim yukarıdaki metinde kul-
landığım ve Nalo Zawuır'ın kitabında da yer
alan “Hurama” ve “Hurama tok” sözcükleri-
ne değerli dostum Sasık Kemal ilginç bir a-
çıklama getirmektedir. Bana çok mantıklı
görünen bu açıklamaya burada yer vererek
Kafkasya'daki etnologların konuya eğilmele-
rine ve konuyu tartışmalarına olanak sağ-
lamayı amaçlıyorum.

Sasık Kemal'e göre;
“Hurama” sözcüğünün Kuzey-batı Kafkas

dillerinde bir anlamı yoktur. “Hurama”, “Hul
Arama”nın kısalmış ve değişmiş halidir. “Huı

Arama” ise birliktelik, birlik olmak, toplan-
mak anlamına gelmektedir. “Hurama tok”
ise “Huı Arama Doykh”, yani toplanıyoruz,
birlikte oluyoruz anlamınadır. “Tokmakır
Ziaşe” diye başlayan bölümde ise “Tok-
makır” sözcüğünün orijini “Doykh-Makır”,
yani birlikteliğimizin sesi anlamına gelmek-
tedir. Bu savı Çerkes etnograflarının dikka-
tine ve yorumuna sunuyorum.

Bu paranteziçi açıklamalarımızdan sonra

yine çocuk oyunlarına dönüyoruz. Ben bur-
rada bütün Çerkes çocuk oyunlarını açıkla-

ma gibi bir iddianın peşinde değilim. Böyle
bir iddiaya ne bu yazının boyutları, ne de
benim bilgim yeter. Burada detaylarını a-
nımsayabildiğim “Halimora” oyununun nasıl
oynandığını anlatmaya çalışacağım. Tabii bu
oyunun Uzunyayla'nın Khabardey, Hatıkoy
ve Abzekh köylerinde nasıl oynandığını da
inceleyebilmiş değilim. Benim anlatacağım
şekil Kazancık köyü (Abaza) çocuklarının

oynadığı şeklidir.
Yukarıda da açıklandığı üzere, “Hurama”

şarkısını duyup bir tepede yada açık bir

yerde toplanan çocuklar, tekerleme sayımı
ile tek tek iki gruba ayrılırlardı. Kura çekile-
rek grubun biri, oyunun oynandığı, sembo-
lik bir kale ya da müstahkem mevkiyi ko-
rumak için görev alırdı. Diğer grup ise, o ka-
leye saldıracak düşman ya da yabancı grup
görevini üstlenirdi. Kaleyi koruyacak olan
gruptan bir çocuk ile saklanacak olan
gruptan bir çocuk seçilirdi. Saklanacak gru-
bun temsilcisi ile kaleyi koruyacak grubun
temsilcisi olan çocuk kalede kalır, düşman
gruptaki çocuklar saklanmak üzere köyün
içerisinde kaybolurdu. Saklananları arama-
ya başlamadan önce, ortaya bir ip çıkarılır,
saklananların geçtiği ya da geçeceği sokak-
lar, dönemeçler saklananların temsilcisi ta-

rafından iple şekillendirilir, adeta iple çizil-
miş bir plan çıkarılırdı. Saklanan grubun
temsilcisi, kaleyi koruyan grubun temsilci-
sine, konuşmadan, ağzını açmadan işaret-

lerle plan üzerine açıklama yapardı. Bundan
sonra saklananları birlikte aramaya çıkar-
lardı. İ

İki muhalif çocuk arama yaparken, sak-
lananların temsilcisi gittikleri her sokağın
başında, her dönemeçte ya da herkesçe bili-

nen yerlere geldikçe “Halimora... geliyo-
ruz...” ya da “Halimoraaa falancaların bahçe
duvarındayız...” şeklinde bağırır ve sakla-
nanlara sık sık yer değiştirmefırsatı verirdi.
Saklanan düşman grup gizlice kaleye baskın
yaparsa, iki temsilci çocuk kaleye dönene
kadar kaledekiler dayak yerdi, dayak yiyen-
lerin kendilerini korumaya hakları yoktu. Ta
ki kendi temsilcileri kaleye ulaşana dek. A-
rayan çocuk saklananları bulup onlardan
önce kaleye ulaşırsa kaleyi bekleyenler da-
yak yemekten kurtulurdu. Oyunun şu anda
anımsayamadığım başka bir iki kuralı daha
vardı. i

Bu günlerde aynı oyunların oynanıp oy-
nanmadığı, aynı duaların, aynı yakarı ve
şarkıların söylenip söylenmediğini bilmiyo-
rum. Yok olmakta olan bu kültürün, bu de-
gerlerin yazıya geçirilerek derlenmesi, her
Kuzey Kafkas kökenli aydının bana göre bi-
rinci derecede bir görevi olmaktadır.

Bu satırlardan sevgili okurlarıma seslen-
mek istiyorum. Lütfen herkes derleyebildiği
kadar kendi yöresinin folklorik değerlerini
derleyerek dergimize ulaştırsın. Biz de bu
değerleri “Huı Arama” sözcüğü anlamında,
bu sözcükte istenilen şekilde bir bütünlük
içinde toplayabilelim.
Tüm okurlarıma saygılar sunuyorum.
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Sürgünden günümüze değişen kültürel unsurlardan biri de mezar taşları. Düzce'de

bir ailenin dört nesline ait mezar taşlarının fotoğraflarını sunuyoruz. Bir

suskunluğu simgeleyen mezar taşlarının aslında ne kadar çok şey söylediği

bu fotoğraflarda görülüyor.

 
Köprübaşı Mezarlığı i
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FOLKLORA ADANAN

Kimi insanlarımız sessiz sedasız, yaptığı işe gönülden bağlanarak,iyi ve doğru olanı bulmak
için uğraş .verir. Elde ettikleri ile yetinmez böyle insanlar. Hep arayış içinde olurlar. Cankat Dev-

rim de yaptığı işe böylesine yürekten bağlı, böylesine araştırmacı ruha sahip bir hemşehrimiz-

dir. Elbruz hoca ile folklora başladı, onun izinden gitti. Ondan öğrendiklerini çevresine öğret-
mek için çaba gösterdi. Bunları yaparken yürekten bağlı olduğu Adığey'in, yüzyıllar boyu oluş-
tura geldiği yaşam felsefesinin inceliklerini kavramanın, dünyaya ve insana bakışını yaşama
geçirmenin hazzını duydu. Folklor ile toplumsal yaşamın kopmazbir şekilde birbirine bağlı ol-
duğunun ayrımına vardı. Folkloru belirli bir kareografiyle izleyiciye sunmanın ötesinde, bir top-
Iumun değeryargıların ön plana çıkarma,izleyicilere bunu keşfettirmenin önemli bir araç ol-
duğunu anladı.

Bu söyleşimizde “Folklora Adanan Bir Yaşam" başlığı adı altında CankatDevrim'i tanıya-
caksınız. Onun söylediklerini zevkle okuyacağınıza, folkloru onunla daha da seveceğinize inc-
NIYOrUZ.

  

 
Nart: Kendinizi tanıtır mısınız?
1946 yılında Düzce'de doğdum. Nefabje

ailesindenim. 1967 senesinde Ankara'ya ge-
lip gitmeye başladım. Aynı sene, rahmetli
Elbruz Gaytaoğlu yönetiminde faaliyet gös-
teren Ankara Kafkas Kültür Derneği'nin
folklor çalışmalarına katıldım. Çeşitli illerde

olarak görev yaptım. 1992 yılında Kafkas-
ya'ya, bugünkü Adığey Cumhuriyeti'nin baş-
kenti Maykop'a yerleştim. Ailevi problemle-
rim, acılarım oldu. O sebeple, aileme manevi
destek olmak için Türkiye'ye gelmek zorun-
da kaldım.

Prens Hamza Çerkes Okulu'ndafolklor ve

 
el sanatları okutuyordum. Türkiye'de “Folk-
lor” sözcüğü yanlış anlaşılıyor. “Folklor” sa-
dece dans, oyun olarak algılanıyor. “Halk
Bilimi” anlamına gelen folklor, bir halkın
üretmiş olduğu kültürel değerlerin tümünü

ve Ankara'da gösteriler yaptık. 1978 yılında
Ankara'dan ayrıldım, İzmit'te devlet me-
murluğu görevinde bulundum. Sonra
1985'de Ürdün'den davet alarak “Prens
Hamza Çerkes Okulu”nda folklor öğretmeni
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kapsıyor.
© Ürdün'de öğrencilere düğünlere katılabi-
lecek kadar halk danslarını, örf ve adetleri-
mizi öğretiyorduk temel amaçlarımızın ba-
şında öğrencilerimize medeni cesaret kazan-
dırmak geliyordu. Toplum içinde nasıl dav-
ranacaklarını, önemli değer yargılarımızdan
biri olan büyüklere saygı ve küçüklere say-
gının ne demek olduğunu, kısaca bizi biz
yapan toplumsal değerlerimizi öğretiyorduk.

Bu arada çocuklarımızın bedensel sağ-
lıklarını korumakta önem verdiğimiz konur-
lar içindeydi bunun için de dans öğreten
okullarda uygulanan bir program yürütü-
yorduk. Kuşkusuz tüm bu faaliyetlerin baş-
ka bir hedefi vardı. O da, öğrencilerimizin
yaşamın her alanında disipline olmaları,
birlikte çalışma ve üretmenin hazzını duy-
maları idi.

Ürdün'de doğup büyüyen Çerkes çocuk-
, larının dillerini unutmamaları için Kha-

bartay-Balkar Cumhuriyeti'nden Adığece
dersi veren öğretmenler de vardı. Okulun
resmi programında müzik dersi olmamasına
karşın biz çocuklara bir nevi müzik dersi de
veriyorduk. Çünkü öğretimimizin temeli ku-
lak eğitimine bağlı idi. Aynı zamanda bir
halkın tasa ve sevinci, o halkın yaptığı mü-
ziğinde yer alıyordu. Müzik eğitimi almayan
öğrencilerimizin eğitimlerinin eksik olacağı-
na inanıyorduk.

Öğrencilerimizin el becerilerini geliştir-
mek amacıişle bir atölye kurduk.Birinci sı-
nıflardan başlayarak çocuklara pense tut-
masını, çekiç kullanmasını öğrettik. Bizim

kültürümüzde derinin ve deri işçiliğinin ö-
nemli bir yeri var. Bunların unutulmaması-
nı, günlük yaşamımızda kendi motiflerimizin
süslediği eşyaları kullandırmayı istiyorduk.
Öğrencilerimizin becerileri artınca danslarda
kullandığımız aksesuarlar atölyemizde ya-
pılmaya başlandı. Bazı öğrencilerimizin bi-

zim öğrettiklerimizden yola çıkarak el bece-
rilerini geliştirdiler. Bugün bunların arasın-
da hobi olarak bu işleri sürdürenler bulun-

maktadır.
Öğrencilerimin Adığece'lerini geliştirmele-

ri için kullandığımız araç ve gereçlerin adını
Adığece olarak söylemelerini istiyordum. A-
rapça anladığım halde anlamamazlıktan ge-
liyor, benimle dialog kurmaları için Adığe-
ce'yi öğrenmek zorunda kalıyorlar ve bu da
onları motive ediyordu. Anaokulu, ilkokul,
ortaokul ve liselerden oluşan folklor grupla-
rımız vardı. Bu gruplar yıl sonunda gösteri-
ler yaparlardı. Öğrencilerin el sanatları ders-
lerinde yapmış oldukları çalışmaları sergili-
yorduk. Öğrencilerimiz yaptıkları bu etkin-
liklerden mutlu oluyorlardı.

Ürdün'deki hedeflerimde biride yetiştir-
miş olduğum öğrencilerimin üniversiteyi bi-
tirerek kendi okullardın çalışmaya başla-
maları idi. Bunu gerçekleştiremeden ayrıl-
mak zorunda kaldım.

Ürdün yasalarına göre Çerkesler Ürdün
halkını oluşturan halklardan biri olarak ka-
bul edilir. Bundan dolayı da haftanın belirli
günlerinde radyo ve televizyonda yayın yap-
ma hakkına sahiptirler. Çerkeslerin kurmuş
oldukları sivil toplum örgütleri etkindir.
Gençler, Çerkes Gençlik Evlerinde bir araya

gelirler. Yaşlıların Çerkes klüpleri vardır.
Kimsesiz ve düşkün olanlara yardım eden
Çerkes Hayır Cemiyetleri, Çerkes-Arap
Dostluk Klüpleri gibi organizasyonlar kur-
muşlardır. Bu gibi kuruluşlar hem halkla-
rın birbirlerini iyi tanımasına, hem de kendi
sorunlarına kendi içlerinde çözüm bulmala-
rına yardımcı olmaktadır.

El sanatları ile ne zamandan beri ilgi-
leniyorsunuz? Nasıl öğrendiniz?

Annemin babası ünlü bir kuyumcu idi.
Çocukluğum dedemin atölyesinde geçti. De-
dem kama, kemer gibi bizim geleneksel el
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sanatlarında uzımandı. Ayrıca, satılan bu
türden değerli parçaları da kaybolmasın diye
satın alırdı. Sonra, Düzce'de Şapsığ bir ku-
yumsu daha vardı. Onun dükkanına da sık
sık gider, yaptıklarına bakardım. Üniversite
yıllarında yazın, dayımın yanında çalışmaya
başladım. Düzce'de Kafkas Kültür Derneği
kurulmuş, folklor gösterisi yapılacaktı. Eki-
be tenekeden kılıç yaptım konuya meraklı
olduğum için gördüğüm eşyaları inceledim,
nasıl yapıldıklarını öğrendim. Kardeşimin

kuyumcu atölyesinde çalışmaya başladım.
Ürdün'e gittiğim zaman Çerkes el sanatları
ürünlerini, onarmak amacıile bir atölye aç-
üm. Kral Hüseyin'e yakın olan biri, iki kama
siparişi verdi. Kamaları yaptım. Birini Krala
hediye etmiş. Daha çok kama siparişleri al-
maya başladım. Ürdün kültürünü tanıtmak
amacı ile turistlere ulusal giysili görevliler
hizmet eder. Görevlendirilen Çerkesler için

de gümüşlü takımlar yaptım.

Yaptıklarınızı sergilemeyi düşündünüz
mü?

Çoğunlukla sipariş üzerine çalıştım. Son-
ra, yaptığım şeyler öyle sergiye girecek kadar
uzun bir süre kalmıyor bende. Mutlaka bir
alıcı çıkıyor. Çok uzun uğraştan sonra bile
eser ortaya koyuyorsunuz, onu satmak 70-
rundasınız. Benim kullandığım teknik, de-
delerimizin kullanmış olduğu tekniktir. Ta-
bi, bu da seri üretim için yeterli olmuyor.
Kafkasya'da iken Dağıstan'a giderek geliş-
miş teknikleri öğrenmek istedim. Çeşitli ne-
denlerle bunu da yapamadım. Benim bu
mesleği yapmamdaki asıl amacım, dedeleri-
mizin üretmiş oldukları değerlerin kaybol-
maması. Öyle güzel, öyle sanatsal üretimleri
olmuş ki her biri kendi çağının özelliklerini
yansıtıyor. Bu işten biraz anlayanlar, iki
kamayı yan yana koyarak bu yüz yıl önce
yapıldı, bu beş yüzyıl önce yapıldı diyebilir.

Çerkes el sanatları ile ilgili bir kitap üze-
rinde çalışıyorum. Bu kitabı, bence önemli

yapacak olan Çerkes aile armaları üzerine
yaptığım çalışma. Çerkes el sanatları üzeri-
ne çalışma, araştırma yapacak olanlara bu

kitabımla yardımcı olmakistiyorum.

El sanatları ile ilgili çalışmalarınızdan
çok sizin Çerkes halk dansları konusun-
daki uzmanlığınız biliniyor. Bir de Kafkas
Derneği Ankara Şubesi faaliyetleri kap-
samında çocuklara halk dansları dersi
veriyorsunuz.

etmek istediğiniz hususlar nelerdir?
Yönetim Kurulu'na böyle bir teklifte bu-

lundum. Bu konudaki deneyimlerimi, bilgi-
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Çalışmalarınızda dikkat

mi aktarmak istiyorum. Ürdün'de yetiştirdi-
gimiz grup, 1989'da Kafkasya'ya gitti. Orada  
kaldıkları süre içerisinde her akşam gösteri
yaptılar. Çocuklar da dedelerinin toprakla-
rını görmekten büyük haz duydular. Folklor
öğretiminin zorluklarını biliyorum. Her şey-
den önce öğrencilerin bu konudaistekli ol-
maları, anne ve babalar tarafında motife e-
dilmeleri gerekiyor. Çok çalışmanıza karşı az
ilerleyebilirsiniz. Ama yorulmaya, terlemeye,
emek vermeye değer bir çalışma.

Halk oyunları kültürümüzün bir parçası.
İlköğretim süresince çocuklar çalışmalara
katılabilirler. 8 yıl sonunda onlar belirli bir
performansa, beden gücüne kavuşacaklar.
Tabi, beden gücünün yanısıra bu çocuklara
kültürümüzün de doğru öğretilmesi gerekir:
Beden bakımından ne kadar büyük perfor-
mans gösterirse göstersin, eğer bir dansör
yaptığı dansın temel felsefesini bilmiyorsa
yaptığı dansın temel amacını sergileyemez.
Bu konuda bir örnek vermek istiyorum.
1974 yılında Gürcüstan Halk Dansları
Topluluğu adı altında bir grup gelmişti. Ho-
camız Elbruz Bey ile dans grubunun hocası
arkadaşmış. Bir gün Gürcü hoca Elbruz
Bey'e

“-Elbruz, salon yetkilileri bana senin
kızların dans ederken hiç gülmüyor. Niçin
gülmüyorlar.”

- diye sordular. “Çerkes kızlarının dans e-
derken gülmediklerini bunlara nasıl izah et-
meli?” diye sormuş. Bizim danslarımızın cid-

diyet ve disiplin içerisinde yapılması gereki-
yor. Düğünlerde bile bir ciddiyet vardır. Dü-
güne gelenler evlerinde öğrendikleri xabzeyi
uygulamak zorundadır. Dans ve xabzenin iyi
bir şekilde birleştirilmesi gerekiyor. i

Gençlere, anne ve babalara söylemek
istediğiniz var mı? |

Anne ve babaların çocuklarına törelerimi-
zi öğretmelerini, gençlerin de araştırarak,
büyüklerin de sorarak kültürümüzü öğren-
melerini tavsiye ediyorum.

( Röportaj; Sine Göksoy-Nejan Huvaj|

 



 

Folklor |

 

Bitok Beslan ik bir söyleşi

Khabardey Balkar Cumhuriyeü'nden
Beslan. Bir süredir konuk olarak bulunuyor
aramızda. Beslan uzun yıllar ünlü bir dans
grubu olan Kabardinka'da çalışmış. Hafiza-
larımızı Zzorlamasak bile Kabardinka'nın
Türkiye'de estirdiği fırtınayı hemen anımsa-
yacağız. Beslan, tam anlamıyla Adığe kültü-
rünü yaşayan ve bu kültürün güzelliklerini
çevresine vermeye çalışan bir kişiliğe sahip.

O, inandığını, doğru bildiğini korumasını
biliyor. Kafkas Derneği Ankara Şubesi bün-
yesinde açılmış olan halk dansları çalışma-

larını sürdürüyor. Dansı yaşam felsefesi
haline getirmiş olan bu değerli konuğumuz
ile folklor konusunda yaptığımız röportajı
beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.

Nart: Kendinizi bize tanıtır mısınız?
Nerede ve kaç yılında doğduğum, anne-

min ve babamın adı gibi normatif bilgilere
gerek yok sanıyorum. Evet, bunlar benim
kimliğim için önemli, ancak beni ben yapan,
burada sizlerin arasında bulunmama neden
olan folklor kariyerim. Onun için ben folklo-
ra olan ilgimden başlamak istiyorum.

Pek çok Adığe gibi ben de doğduğum an-
dan itibaren folklorla tanışmış oldum. Yal-
nız, babaannemin iyi mızıka çalması, folklo-
rumuzun özelliklerini öğrenmem için bana

- çok avantaj sağladı. Bir ailede zaten bir bü-
yük mızıka çalmayı bildiği zaman, çocuklar
oyun ile yetişiyorlar. Yeni yürümeye başla-
dığım zamanlardı. Bir gün babaannem mızı-
ka çalmaya başladığında, amcamın hanımı
beni oyuna kaldırmış, oynuyoruz. Komşur-
muz olan yaşlı bir adam mızıkanın sesini
duyunca düğünümüzün olduğunu sanmış.
“Bunlar bana haber vermeden nasıl düğün
yaparlar? Biz komşu değil miyiz? Törelerimiz
öldü mü?” diye kızmış, tüfeğini kaptığı gibi -
bize gelmiş, benim oynadığımı görünce şa-
şırmış.

Köyümüzdeki hanımların çoğu mızıka
çalmasını bilirdi. Ben küçük yaşta, annemi
bir trafik kazasında kaybettim. Annem, be-
nim bir folklor grubunda dans etmemi çok
isterdi.
Annem de, kolej yıllarında halk dansları

grubunda oynamış. Çeçenya'da Vaynakh,
Abhazya'dan Abhaz ekipleri geldiğinde, hep
gösterilerine beraber giderdik. O zamanlar
halk, folklor yapanları tanırdı. Öyle söyleye-
bilirim ki, cumhurbaşkanının adını bilme-
yenler bile folklor yapanların adlarını saya-
bilirdi. Annem Kabardinka'daki oyuncuları
yetiştiren Azideile tanıştı (halen sağ), bana
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ders vermesi için rica etti. Azide her türlü
sanatsal faaliyetlerin (resim, müzik, halk

dansları gibi) yürütüldüğü okulda çalışıyor-
du. Biz üç kardeş bu okulakabul edildik.

     
Bitok Beslan (ortada, oturan)

Sekiz yıllık eğitimden sonra, 14 yaşında
koleje gittik. Bu okulda da, Leningrad Dans
Akademisi'ni bitirmiş olan çok değerli bir
büyüğümüz vardı: Daşu Haşır. O aynı Za-
manda Nalmes ekibini de kurmuş, daha ön-
ce de Kabardinka'da oynamıştı. Onun okul-
da kurduğu grupta 4 yıl dans ettik.

Kabardinka çok popüler bir gruptu, iyi
bir prestiji vardı. Nalçik'ten çıkmanın pek
kolay olmadığı dönemlerde Kabardinka;
Moskova'da, Amerika'da, bazı Avrupa kent-
lerinde gösteriler yapıyordu. Oyuncuya ge-
rek duyduğu zaman ya yarışma düzenler, ya
da almak istediği oyuncuyu izlerdi. O za-
manlarda yine oyuncu almak için bir yarış-
ma düzenlemişlerdi. Bu yarışmaya 100 kişi

katıldı ve yarışma sonucu, ben, ağabeyim ve
2 kişi daha Kabardinka'ya katıldık. 13 yıl
Kabardinka'da dans ettim.

Dans etmek basit bir olay değildir. İzleyici
üzerinde etki bırakmak, ulusal kültürünü,
düşünceni izleyiciye keşfettirmek için çok

çalışmak gerekiyor. İnsanın başarısı döktü-
gü alın teri ile doğru orantılıdır. Mücadele
eder ve başarılı olur, fakat o bilince varana

kadar, ilk motive eden insanlara büyük gö-
revler düşer. Benim bu başarımda Babaan-
nem, annem, Azide ve Deşu Haşır'ın büyük
katkıları var. Azide yürümeyi, Deşu Haşır

düşünmeyi, dansın mantığını, figürlerin
hangi amaçla yapıldığını, nasıl ortaya çıktı-
gını öğretti. Alaykıl Muhammed adlı bir baş-
ka büyüğümüzise dans tekniğini.

Anlattıklarınıza bakılırsa folklor sizin
yaşam biçiminiz olmuş, folklorla doğup
büyümüşsünüz. Folklorla düşünmüş, ki-
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şilik kazanmışsınız. Peki, sizi bu denli

etkileyen, yön veren “folklor” nedir?

Folklor insanın karnının doyması, fiziken

rahatlaması değil, psikolojik olarak rahat-

laması, doyuma ulaşmasıdır. Toplumların
kültürleri, insanlık ailesine katılışlarıdır.

Adiğeleri ele alacak olursak; doğuş biçimleri,
gelenekleri, tarihsel süreç içinde üretmiş
oldukları değerleridir.

Halk oyunlarının folklor içindeki yeri
nedir?

Folklor bir halkın yaşam biçimidir. Gele-
nek ve görenekleridir. Dans ise folklorun
çok önemli bir parçasıdır. Dile kıyasla dans
daha güçlüdür. Dans, beden dilidir. Başka
toplumların içinde yaşamak zorunda kalan

bir halk, anadilini unutabilir, ama dansını
kolay kolay unutmaz. Dansın büyüsü bura-
dadır. Adığeler, sürgün yaşamlarında ana
dillerinden çok, danslarını korumuşlardır.

Kuzey Kafkas halk danslarının genel
özellikleri nelerdir?

Kuzey Kafkasyalıların tarihlerinden, ya-
şam biçimlerinden almış oldukları kimlikleri

danslarına da yansımıştır. Bu kimlik atlı
kimliğidir, savaşçı kimliğidir. Burada he-
men belirtmeliyim ki, Adığeler hiçbir zaman
saldırgan olmamışlardır. Yurtlarını korumak
için savunma savaşları yapmışlardır. Jeopo-
litik yapısı nedeniyle tarih boyunca Kafkas-
ya o kadar çok saldırıya uğramıştır ki, ister
istemez Adığeler savaşçı olmak Zorunda

kalmışlardır. Kuzey Kafkas Halk Dansla-
rı'nda savaşçı erkeğin yanında yoldaşı, fikir-
daşı, arkadaşı olan kadını görmekteyiz. Bu-
nu sadece Wuıc'da değil, Kafe'de, Yisla-
mey'de, Zefak'o'de görmekteyiz. Danslarımı-
zın omurgasını erkek oluşturur ama dansla-
rımızda kadının yeri kaçınılmaz olarak var-
dır. Bu da kadın ve erkeğin her ortamda
birlikteliklerinin bir sonucudur.

Kadın, bu kimliğiyle sosyal anlamda yü-
celir. Erkeğin kadına değer vermesi, bir an-
lamda kendi değerini de artırır. Savaşçı, ka-
dına verdiği değer ile kendini yüceltmiş olur.
Bu da kadının, Kafkas halkının nezdindeki
vazgeçilmez önemini gözler önüne serer.
Kafkasya'da yaşayan Adığelerle diasporada
yaşayanları kategorize etmek istemiyorum.
Sonuç olarak diasporada yaşayanlar da, a-
navatanda yaşayanlar da tarihten gelen bü-
yük güçlükler yaşadılar. Bu nedenle de ta-
rihten getirdikleri kültürlerini korumak ve
geliştirmek için gereksinim duydukları or-
tamları olmadı.
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Her ne kadar kültürlerini koruyabilmek
için gerekli ortamları olmadı diyorsam da,
bir şeyleri korumak için ellerinde birleştirici

büyük bir güçleri vardı; bu da danstı, folk-
lordu. Adığe halkı dans sayesinde yaşadıkla-
rı ortamda -Türkiye, Suriye, Ürdün- bir bir-
liktelik sağladılar. Halk danslarıile kimlikle-
rini korumanın, ulusal kültürlerini gelişti-
remeseler bile dondurmanın yollarını aradı-
lar.

Kuzey Kafkasyalı halkların kendi kültür-
lerini korumaları, içinde yaşadıkları hakim
kültüriçin bir şanstır. Çünküfolklor yoluyla
hakim ulusun edebiyatına, tarihine ve
kültürüne katkıda bulunacaklardır. Çer-

kesler içinde bulundukları dokuya güzellik-
ler ve renkler işlediler, kültürel katkıda bu-

lundular. Söyleşi konumuza dönecek olur-
sak, folklorun korunması, ulusal politika
haline getirilmeli. Kuzey Kafkasyalı halklar,
bulundukları ülkelerdeki kültürle etkileşim

içinde bulunmalı ve gelişmelerine imkan
sağlanmalıdır. Bu, Kuzey Kafkasyalıların
yerleşik oldukları ülkelerin de çıkarınadır.
Onların, yaşadıkları ortamlarda asimile e-
dilmeden birlikte yaşamalarınave gelişmele-
rine olanak sağlanmalıdır.

Osmanlılar Kafkas-Rus Savaşları'nda ö-
zellikle son dönemlerinde —kendi çıkarlarına

da uygun olduğu için- Kafkaslılara önemli
yardımda bulundular. Büyük sürgünle
yurtlarını terk etmek zorunda kalanlara
Osmanlılar ellerinden geldiğince yol göster-
diler, toprak verdiler ve onlara hiçbir zaman
yüz çevirmediler.

Sürgün edilenler de, ellerinden geldiğince
içinde bulundukları toplum için yararlı ol-
maya çalıştılar. Kuzey Kafkasyalılar olarak
bu topraklara büyük emek verdik. Üzerinde
yaşamakta olduğumuz coğrafyaya zarar
vermedik, kötülüğünü istemedik. Bundan
sonra da isteyecek değiliz.

Folkloru bir kitap olarak değerlendirecek
olursak, dans bu kitabın birkaç sayfalık
bölümü olur. Ben de profesyonel bir dansçı
olarak bu kültüre katkı sağlamak, halkların
birbirlerini anlamasında, sevmesinde ve
saymasında köprü olmakiçin buradayım.

Adığelerin yaşamakta oldukları başka
ülkelere de gittiniz. İzlenimlerinizi anla-
tır mısınız?

Kafkasya dışında ilk kez, dansçı olarak
Hollanda ve Belçika'ya gitmiştim. Orada

karşılaştığım Adığelerin çoğu Türkiye'den
gitmişlerdi. Orada kaldığımız süre içinde

birkaç düğüne katıldım. Düğünü akorde-
onla yapıyorlardı ve erkekler bir tarafta kız-
lar ise karşı tarafta duruyorlardı, yani karı-
şık değillerdi. Biz bunu Khabardey'de koru-
yamamıştık, bayanlar ve erkekler ayrı ayrı
durmuyorlardı.

Adığeler farklı yerlerde yaşamaktaolsalar
bile temel karakteristikleri hep aynı idi.
Kültürel değerlerinden bir şey kaybetmiş
olsalar bile danslarını koruyorlardı. Bu pen-
cereden olaya baktığımız zaman pek fazla
asimile olduklarını söyleyemeyiz. Kafkas-
ya'da koruduğumuz ve kaybettiğimiz şeyler
de var. Türkiyede bulunduğumdan beri
hayrete düştüğüm zamanlarım az olmadı.
Anavatanda korunamamış bazı dansların

Türkiye'de korunmuş olduğunu gördüm.
Örneğin; Vubixlerin sürüldüklerinden bu
yana Tlepenfe'yi oynanmıyor biliyorduk.
Türkiye'deki Adığelerle ilişkimiz olduktan
sonra bu oyunu öğrendik, repertuarımıza
kattık. Kafe Kuanşe, Çeçen hala muhace-
rette yaşayan oyunlardan. Ürdün'de Kaşe
Koşe adında bir oyun gördüm. Bunların dı-
şında, muhacerette unutulmuş olan ancak,

Kafkasya'da yaşamakta olan Hakulaşe,
Zığatlat, Tlepeças gibi oyunlar da var. o-
yunlar da var. Birbirimizden öğreneceğimiz,
alıp vereceğimiz çok şey var. Ziyaretlerin,
birbirine gidip gelmelerin daha sık olması
gerekiyor. Özellikle gençlerin Kafkasya'ya
gitmeleri gerekiyor. Onlar gördüklerini he-
men kavrama gibi bir avantaja sahipler.
Bunun yanında Festivallerin toplumumuza
çok büyük faydası vardır. Kafkasya'da ger-
çekleştirilecek olan bir festivale halk dansla-
rı, müzik,tiyatro grupları gitmeli; ve gençler
bu vasıta ile bir araya gelirse kaynaşma da-
ha hızlı, güçlü ve kalıcı olur. Ayrıca konu-
sunda uzman olan insanlar soydaşlarının *
yanına götürülüp orada çalışmaları sağlan-
malı ve bunu sağlamak için derneklere bü-
yük görevler düşmektedir Nerede olursa ol-
sun, kültürümüzün bir parçasını nerede
bulursak bulalım hemen yapışmamız, ko-
rumamız gerekiyor.

Değerli hocamız Bitok Beslan'a bu gü-
zel söyleşi için teşekkür ediyoruz.

(Röportaj: Rahmi Lale — Nejan Huvaj
Çevirideki yardımlarından dolayı Bayar Şırayder ve
Şogen Ümit'e Teşekkür ederiz.)
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“Aşmez, yaşıtları arasında yardımseverliği ve p-
vikeliğiyle hemen fark edilirdi. Yarışmalarda birinci
gelir, Pırığu oyununu da hep o kazanırdı.” (Nattlar,
c.6, 8.45, tekst no: 488)

Bazı çocukların oynadıkları oyunların çok
eski çağlardan bu yana oynana geldikleri bit
gerçek. Nart Mitolojisinde belirtilen çocuk o-
yunlatının benim çocukluğumda da oynanıyot
olması, hem bu ölümsüz yapıtın gerçekten
“Adığelerin” olduğunun Oönemli bir kanıtı,
hem de bu kültürün (Nart kültürünün) binlerce
yıldan bu yana zenginleştirilerek devam ettiril-
diğinin göstergesi. (Bugün Adığeler arasında
yaşayan pek çok gelenek (xa633), yiyecek, coğ-
rafi adların Nartlar zamanından beri kullanıldı-
ğını götrüyotuz.) |

Çocuk oyunları, çocukların toplumsal yaşa-
ma alıştırılması, toplum kurallarına saygi duy-
ması için önemli. Oyunlardaki kurallara uymak
zorunda, oyun oynayan çocuk. Bu kuralları çiğ-
nerse cezalandıtılır, oyundan çıkarılır. Oyunda
istenilen becetiyi gösteremediğinde ebe olur.
Ebe olması, oyunun dışında kalması anlamına
gelmez. Aksine, oyun içinde kalma, oyunusür-
dürme, oyun oynayanlarla bütünleşme demek-
tit. Ama çocuklar, ebe olmak istemezler. Hbe

olduklatında da oyunu terk edemezler. Böyle
bir davtanışta bulunurlarsa, oyundaki çocukla-
tn tümü onu alaya alır. .Yer kazılarak
(lerpoprpirro xba...) içine çişletini yapatlar.
(Türkletde de mızıkçılık yapan çocuğun meza-
rını kazılıyormuş gibi yer eşelenerek çocuğa
“gıcık” vetilir.) Ebelikten kurtulmak, yerine
başkasını ebe yapmakiçin yeterli çaba gösteril-
mesi, aklın ve becetinin ottaya koyması gerekir.
Çocuk, oyun oynarken toplumsal yaşama ha-
zıtlanır. Sosyal yaşamda uyması gereken kural-
latın olduğunu, bu kuralları çiğneyecek olutsa
toplumdan dışlanacağını öğrenir. Eğitici ve öğ-.
retici yönleti vardır çocuk oyunlatının.

Çocukluğumda oynadığımız pek çok oyun
vardı. Bu oyunlar genellikle belitli yaşlarda oy-
nanırdı. 5-9 yaş atasındaki çocuklar bir araya
geldiklerinde “Krpakly3 Tb139rp363H4” (Gel
güreşelim) der, güteşmeye başlarlardı. Bu yaş-
lardaki çocuklar kendiliğinden güreşmezlerse,
orada bulunan gençlerden biti çocuklara,
“Ylarakpa, ylamarla?” (Horoz musun,piliç



 

misin?) diye sotar, “Crrlarakp3” (horozum)
diyene, “ÂAÂmıppirbyM Mblü unıbxpa Teyİy”
(Öyle ise, şunun kafasını didikle) diyerek ço-
cukları güreştirmek için kışkırtırdı.
Bu yaşlarda oynanan oyunlarından biri de
“Yuaxpa” idi. Oyun, iki kişi arasında oynanır-
dı. Oyunculardan biri siyah, diğeri de beyaz
olmak üzere yedi taş toplar, beş küçük çukur
açılır, taşlar çukutlara bölüştürülürdü. Yedinci
taşın konduğu çukutda katşı oyuncunun taşı
vatsa, O taş diğer oyuncunun olurdu. Oynama
sirasi gelen, gözleriyle çukurdaki taşları sayar,
kendi taşlarını dağıtmaya özen göstetirdi. Oyu-
nu oynayanlardan bitinin taşlarının ütülmesiyle
oyun biterdi. Bu oyun daha çok ilkbahar ayla-
rında oynanıtdı. Annelerimiz, het nedense bu
oyunu oynamamiızı istemezler, “IMlriyan
OLI(BXBI KPEMEBXBIMIpT3N” (Uğutsuzluk geti-
tir, yağmut yağmaz) detletdi. Oysa, o mevsim-
lerde en çok oynamayı istediğimiz bu oyun o-
lur idi.

A6am3a3 de sevilen bir oyundu. Çelik ço-
makla “ApIkep13-Gomp” oynanırdı. 8-10 cm.
boyunda uzunlamasına bir çukur açılır, çelik
“ABIKbPI3” çukutun üzerine, yanlamasına ko-
nut, çomakla “O9rup”iletiye fıtlatılır. Karşı
taraf, çeliği havada kapmak için çaba göstetir.
Çelik yere düşerse, çukurun üzetine konan
çomak,çelik ile vutulmaya çalışılır. Çelik hava-
da yakalanırsa veya çomak vurulursa ebelikten
kuttulunur. Bu oyunda ebenin belirlenmesi
için, oyunculardan biri ortaya çıkar. Eğer gtup
olarak oynanıyorsa gtup liderine, iki kişi ara-
sında oynaniyotsa karşısındaki oyuncuya dö-
ner. Değneğin ucundan avuçlar, “aseasü” der,
diğet eliyle yine değneği avuçlar, “aseGsmre”,
“Osb Mbirbo, Ösue Mad” diye sayarak
sonunda “Örme Mpirpo” gelirse sayan,
“Osnır mağ3” gelirse karşıdaki ebe olur.

Sonbahar geldiğinde yaygın olarak oynanan
oyunlar vardır. Bu mevsimde hemen hemen
het çocuğun cebinde bir topaç “uppım” bulu-
nur. Fırsat bulduğunda ya toplu olatak, ya da
tek başına, uygun bulduğu yerde topaç çevitir.
Çami'dan “ocrpırpae” topaçlar en iyi topaçlar-
dır. Kırbaçladıkça öter. Asıl önemli olanı, dur-
duğu, olduğu yetde uzunca bit süre dönmesi
“KEPITE3” dir. Bizim mahallede en iyi topaç'ı

Yenemiko Batıç Amca yapatdı. -

Bu oyunlar çocuk oyunu kabul edildiğinden,
on yaşından sonra oynanan oyunlar da değişir-
di. Gerek aile, gerekse toplum, on yaşlarına
gelen çocuğa attık çocuk gibi davtanmaz, top-
lumun bir ferdi olatak bakardı. Bu yaşlardaki
çocuklar toplum içinde azarlanmaz, onlatın
onutlatını kırıcı söz ve davranışlardan kaçını-
lırdı. Özellikle anne, çocuğa toplumsal kuralları
tektar tekrar anımsatır, nerede nasıl davtanması

gerektiğini öğretirdi. Amca, dayı, büyükanne,

büyükbaba konumunda olanlar da çocuğun
eğitilmesi konusunda götev üstlenirlerdi. Her-
hangi bir kişi, bit çocuğun olumsuz bir davta-
nışını gördüğü zaman, “butaya gel”, der, çocu-
Şu bir kenara çeker, “Bu yaptığın Adığelere
uygun bir davtanış değil.” diye uyatıtdı.

10-17 yaşlarında Tisıppıre, Ilalyaxpa
(şapka kapmaca), Mlrsrakbay (nişanı vur-
ma) Kpamrr36pap (saklambaç), Apıkbı3
Ganıp (çelik çomak) gibi oyunlar oynanırdı.

Tipıppıre (Pirığu) oyununda belirli oyun-
cu sayisi olmaz. Tüm oyunculaftın yaklaşık ola-
tak 70-80 cm. boyunda birer sopası olur. Orta-
ya ebe “rpoppıc”için bir çukur açılır. Ortadaki
çukur eksen alınarak yaklaşık iki mette uzağına,
daire oluştutacak şekilde oyuncu sayısından
bir eksik küçük çukutlar kazılır. Rilerdeki so-
paya “Tipıppırb 691mp” (Tıriğu sopası), kıs-
men yuvatlak olan ağaç topa “Tirıpbırb”, ka-
zılmış olan çukutlata da “Tey3” adı vetilir. E-
benin belirlenmesi için biraz iletiye firlatılmış
olan tirığ'a sopa ile dokunulduktan sonra dai-
reyi oluşturan çukurlardan biti kapılır. Çukutu
olmayan, ebe olur. İ

Ebenin götevi,ellerindeki sopalarla ortadaki"
xiçukutda dutan tıtğ'a vurmaya çalışanları iyi

gözlemek ve tırığ'a dokunanın veya vuftanın
çukutuna sahibinden önce değneğini sokmak-
tır. Eğer ebe olayları iyi izlemezse, oyuncular-
dan biri t'rığ'a vutuyotmuş gibi yapatak kaçar.
Ebe de kaçanın arkasından koşarken bir başka-
si tırtığ'a vurarak uzaklara atar. T'ırığ, yetinden
ne kadar uzaklaştıtılırsa, ebelikten kurtulmak o
denli zotlaşır. Dikkat, çeviklik isteyen ve saat-
lerce süren bu yotucu oyuna ebe olarak başla-
yanlatın ebelikten kurtulmaları pek kolay değil-
dir. (Batıtay'ın kulakları çınlasın).

“Ilalyaxpa” Pa'uaha, daha çok kırsal alan-
larda oynanan bit oyundur. Büyük bir daire
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çizilir. 150-200 m. uzaklıkta bir “msraKkp” ni-

şantaşı belirlenir. İki gtuba aytılmış olan oyun-

cular, ebeyi belirlemek için daireden nişan taşı-
na dek yarışır. Gruplardan biri nişan taşına de-
ğince, oyunu kazanmış sayılır. Ebe olacak o-
lanların sırtına binerek daireye kadar gelitler.
Ebe olan grup dairenin içine oturur. Başlarında
şapkaları vardır. Dairenin dışında bulunan
gtup, ebe olanların başından şapkayı kapıp
kaçmak için uğraşır. Dairenin içinde yakalan-
maları veya daitenin içine çekilmeleri halinde
ebe olutlar. Ebe olan gruptan birinin şapkası

kapılmadıkça daireden çıkamazlar. Hbe olan-
lardan bitinin şapkası kapılırsa, şapkayı kapan,
nişan taşına doğtu koşmaya başlar. Hbelerde
onu yakalamak için arkasına düşerler. Şapkayı
kapmiş olan yakalandığında, elinden şapka alı-
nır, yere değdirtilir. Bu yarışma sırasında iki
gtup arasında müthiş bir mücadele başlar, gtu-
ba mensup olanlar atasında da yardımlaşma
olur. Ebe olan grup şapkayı almak, diğerleri de
vermemekiçin çaba göstetir.

Çocukluğumuzda en çok sevdiğimiz oyun-
lardandı “şapka kapmaca”. Üstümüz başımız
toz toprak içinde kalır; gömleğimizin, pantolo-

numuzun yırtıldığı da olurdu. Akşam eve dön-
düğümüzde annelerimiz “şapka kapmaca” oy-

o nadığımızı oanlar, O“Aşkpıpm malyaxpa
mpyemlarp, apa?” (Yine şapka kapmaca oy-
nadınız, öyle mir) detler, sitem edetlerdi. An-
neleri biraz sert olanlar, “Ben bu halimle eve

nasıl gideceğim?” diye mızmızlansalar da, baş-
ka günlerde bu zevkli oyunu oynamadan ya-
pamazlatdı.

“Tisrakpay” (Nişan vurma) oyunu, bit
yere dikilen taşa nişan alma, oyunudur. Nişan
alınacak taş yaklaşık 50 m.iletiye dikilir. Köyün
kızlarından bitinin adı söylenir. Nişan taşını
taşla vurarak deviten, adı söylenmiş olan kizi
almış sayılır.

“Apıkpı3 bome” oyunu da grupla oynanan
oyunlardandır. Çelik çomak gibi oynanır. Yal-
nız, çelik çomakta olduğu gibi saymaca yoktur.
15-20 cm. uzunluğunda, uçları karşılıklı olarak
ters oOgelecek şekilde odüzlenmiş çeliğe,
“ABIKBI3” (çelik) adı verilir. Çeliğe, çeşitli po-
zisyonlarda değnek ile vurularak oynanır. Ebe
olan gtup, çeliği havada yakalarsa ebelikten
kurtulur. Pozisyonlatdan bitinde ıskalayan o-
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yuncu değiştirilir, fakat karşı gruptaki oyuncu-
lardan önce “ıİpıpary!” detse, o pozisyondaki
oyunu tektar etme hakkı doğar. Gtuptaki o-
yuncuların tümü de verilen pozisyonu bititir-
lerse, değnekile çeliğe istediğin şekilde vurma
hakkına geçilir. Bu Oyunun “İmpbikb,
İanrıp3, Ö3mbPI3, KPOMO3KB” gibi bölüm-
leti vardır. Son bölüm, çeliğin havada döndü-
rülerek yete bırakılması, ucuna çomak ile vu-
tulatak havalandırılması ve çelinmesidir. Bu

bölümü sevimli kılan, çelik yete atılırken söyle-
nen “mpIkİyirirıpac, CHKB3MOH KP3Kb3-
Tİpıc” sözüdür. Çeliğin ucuna hafifçe vutula-
rak havalandırılır ve değnek ile çelinir. Çelik
havada iken yakalanırsa oyuncu değişir. Bu,
belirlenmiş olan sayı kadar yinelenir. Çeliğin en
son düşmüş olduğu yerden ebelerin sıttına bi-
nen oyuncular, kendilerini oyunun başlama
yerine kadattaşıtırlar.

Kpanrp3Öplap “saklambaç” hem küçükle-
rin, hem de büyükletin oynadığı zevkli bir o-
yundur. Büyükler bu oyunu geceleri, iddialı
oynar. Oluştutulan gruplara göte sabaha dek
sürdüğü olur. Bir grup ebe olur. Diğer grup
saklanır. Ebe olan gtup, saklananları bulup e-
belemek için çaba gösterir. Saklanmış olan tüm
oyuncuların teker teker ebelenmesi gerekir.

Büyük ya da küçük, kışın en çok oynanan
oyun, kızak kaymadır. Ea iyi kızak, meşeden
“mbBIrba€” yapılanıdır. Bu ağacın sert olması
nedeniyle kızağın altı pütüzsüz bir şekilde
camla temizlenir. Ağır olduğu için katın üzeti-
ne iyice yapışır ve rahat kayar.

Yaygın olarak “apappunp9” kullanılır. He-
men hemen her çocuğun bit Apsppıume3'si
vardır. Daha küçük olanlar için “İa>xxp3” kızak
yapılır. Özellikle mehtaplı gecelerde kız-erkek,
kızağını kapan, kaymak için bir tepeye çikar,
yatışıtlardı.
Dama “Ilxe9 ulom”, otta yaşlı, yada yaşlı-

ların rağbet ettikleri oyundur. Nart Mitolojisine
göte, Savsıtıko satrancı çok sever, sağ elini sol
eliyle oynatıtmış. Bir gün evinde satranç oy-

natken, neteden geldiği belli olmayan bir deli-
kanlı Savsitıko'nun katşısına dikilmiş. “Sav-

sıtıko, benimle satranç oynar mısın?” demiş.
Savsıtıko, “Bunun ucunda ne olduğunubiliyor
musun?” diye sormuş. Delikanlı, “Bilmiyotum,
söylersen öğtenitim.” demiş. “Mat olsam da,



 

mat etsem de seni öldürürüm.” demiş
Savsırıko. “Mutlaka beni öldürmen gerekiyor-
sa, oynayalım da görelim.” demiş delikanlı. İlk
oyunda Savsıtıko, delikanlıyı mat etmiş. Sav-
sıtıko heinen kamasına satılmış. “Savsıtıko, bu
yaptığın olur mu, bir kes daha oynayalım,” de-
miş delikanlı, Savsırıko da kabul etmiş. Bu kes

Savsırıko mat olmuş. Delikanlı, “Bir kez ben
seni, bir kez de sen beni yendin. Şimdi kimin
daha iyi satranç oynadığını öğrenelim”, diyerek
üçüncü kez oynamaya başlamışlar. Savsıtıko,

mat oluyordu ki, delikanlı yetinden fırlamış,
kaçmış. Savsırıko, “Vay, köpeğin doğurduğuna
bak sen, bana ne yaptı,” diyerek kılıcını ku-
şanmış, atına binip delikanlının izini sürmeye
başlamış. İz, bir höyüğün yanında kaybolmuş.
“Buraya giren bir kapı olmalı,” demiş Savsıtıko
ve höyüğün kapısını atamaya başlamış. Höyü-
gün çevresinde dolanırken kapı açılmış, Sav-
sırıko içeriye girmiş. Bakınırken, kendisiyle sat-
tanç oynayan delikanlının bir odadan çıkıp
başka bir odaya giterken görmüş. Savsırıko da
delikanlının arkasından odaya girmiş. Çok gü-

zel döşenmiş bu odanın bir kenarındakatryola-
da yatan çok güzel bir kiz görmüş. Savsiriko'yu
götünce kiz ayağa kalkmış, “Hoş geldin Sav-

sırıko.” demiş. “Bu götdükletime bit anlam
veremiyorum,” demiş Savsitiko. Kiz, “O sat-

tanç oynadığın delikanlı, senin oğlun. Anımsar
mısın, falan yere geldiğinde seninle birlikte ol-
muştum. Hamile kaldım ve doğum sırasında
öldüm. Satranç yüzünden dünyada zalimlik
ettiğini duydum. Sana dama “1rx»9 uloH” oy-
namayı öğteteyim, bit daha onu oynarsın. İn-
sanlata zulüm etme.”, diyerek dama oyununu
Savsırıko'ya öğtetmiş. Böyle anlatır büyükleri-
miz, damanın insanlar arasına girişini.

Taş atma “Mepvkpo 331343” da gelişkin
erkekler arsında yaygındır. Bu oyunu oynayan-
ların yaşına ve gücüne uygun bir taş seçilir. Bi-
lek “Jarımp3” ile atılacak taş yuvatlak, avuç
atası “KBOMO3KEy” ve arkadan “kipr6” atıla-
cak taş uzun olur. Taşı en uzun mesafeye atan
birinci seçilir. |

Opsanriy
(Köyümüz, 1896'da Kafkasya'dan göç etmişti.
Bir vapura bindirilerek getitilen bu insanlar
Side (Antalya) kıyısına yetleştirilmişti. Havanın
çok sıcak, çevrede de bataklıklatın olması ne-

deniyle sıtma da yaygınmış. Yüksek yerlerden
göç ettikleri için bu sıcak iklime uyum sağla-
yamamışlar. Altı ay kadar kaldıkları bu yerde
öyle zaman gelmiş ki, günde yüz cenaze kaldı-
rıldığı rivayet edilmekte. Aklı erenler bu bölge-
den uzaklaşmazlarsa soylatının tükeneceği ka-
nısına varmışlar. Çok kalabalık oldukları için

aynı bölgede yetleşim yeti bulamamışlar, üç
köye bölünmek zorunda kalmışlar. En sonun-
da bizim dedelerimiz, Toroslatın 1550 m. yük-
seğinde bulunan bugün oturmakta olduğumuz
köye (Köy, Yeleme/Korkuteli, bir kadının çift-
liğiymiş.) gelip yerleşmişler. Diğer iki köy de
Gaziler, Çütüksü adını alatak Ilgın'a (Konya)
yerleşmişler.

Köyümüzde meydana gelen (Kırklı yıllarda
olduğu kanaatine vatdım.) iki olay üzerine, bu
iki türkü yapılmış. Mıguaşeko İlyas, olayda
bulunanları bir gece evine davet etmiş. Yazmış
olduğu güfteyi okumuş. Konukların katkılarıyla
bazi sözlet yumuşatılmış, olayda bulunanlatın
etkilerine uygun olarak güfteye son şekli ve-
tilmiş. Bu iki türküyü 1976yılında, Jancate Su-
at bana yazdırmıştı. Eksik veya değişik söy-
lemletinin olabileceğini de düşünüyorum. (Ek-
sik veya yanlış bulanlar, bildiklerini bana gön-
deritlerse sevinirim.) Bunlatın hikayesine gite-
cek değilim, ancak folklor bilimi ile uğtaşanlar
için bu iki türkünün törelerimiz, insanlarımızın
dünyaya bakış acisi, toplumu ilgilendiren olay-
larda güftenin oluştutulması konusunda önemli
ip uçlatı olduğu kanısındayım.)
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TOMIb3HATbY») HOPBA

Yas Tyınp3pu Aaxanl3 x9c
MEeHA9ppiryM yucbi Tyınp3y y3apanıbarb.

MoA3k13p3 CBIMAB3M3 TPILP3P KbPILIBETCPİ
YYHSM UH3TIC TYIrb3p TICBIH9 MBILIBAKY. -

VETBDKEBIH YİBLİy rynrpsp TBITBOM 1I3A)K31Y

'İPDKbBIH KbAMPITIBBIM YAATL3AK3IYILH.

XPbaxP3MBIKPO ba1(9 AâH3M HIB3IYIBy
Iyrpo İaksklsıp KaspıM»xbpi nlrikiy

X»yp3abipıkpo Hcxpbakb TEMBOTEYEMSXBAM TEC
Ilırp3lyırpxbam TEC3y KyakyH3p M39Kyy9

VYUTEDKBPIHPI TYINMb3M CayTpıp d9MAKİ
Aplİpırpa 3BId3MAKİ9 Tyımpap Ka3BIM3KBBI
HİBK1.

YUAaH3 60X13 Tylb3M AaâH9p Kİonİrippıd
AyHaeM TEMBIDAKEBI ryınbsp İaupl9kpp1
Hyab.

KpyxbaM HOBIpakb Tyılıb3p XBITyM X9KİyaA9
AXx3Kİ OAYKBPIH Tyırp9p İapi9XbB1 39LUBUX.

ÖDHAapbIKPO ÂAkb3c ryımpap 39p9Ab9Kl91larıp
V OPKBBIMbO HPIC?TH ypalıbBDKBBITP.

DATTIM3T HOPBA

ArrpsTPDKBBI HİBIKİBI TYIP3M HMIBBIHOp
KbETBOTBPI
'Txbaklpınl3M Tpiparbarparpop HOCBIdhbDKbbi
HİBIKİ

Or3p TECBI EYIIP3M IMbXBIYp Kberpani3
Ilmrpanıp3 TXParb31ni YYINEIM ykburp3nnlarr.

YİAPAC HUPYM3 KYXbaAb3p KbaddbIA9MPILIb
Hırpamıpap 3BIdPBLASMBINIbEITP3p Asb169
3IMIbAMID.

İBBHHT IMbY3BIM3 İapırop ayusylu
3BI3Br4pyİYDKB TYnTB9pCaAbHMST HİBIKİ
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VİABACBIM Hrımrbİ3TbyaAp3 33p3AB3HUİ3111arırp
Kiaab3 Ap3Hularlanıp3 ryııp3M |
YETb3YH3XbYIb

İarırp9TBDKb HİBIKİBI TYIB3M HİbBLH3p
KbETb3TBbI
Darlumsr eloLİİbaykbplep Marbpi.

HAB3M3 OCBI TYILIBOM KbOTAM3 KBBITYeLiBİ BI
AdhbsrİymbıppDkp ryıpop İllpayken misil

'THABIKİ3 CELAP3M3 TBITb3p KPBIKBOTICBİ
CHcOxPTAMBMICBIKİ3 CaxbHA9 urpyeynmpi

 

“ADIĞE MASALLARI”, bu incelediğimiz
yapıt hakkında bir kaç söz söylemek getekirse,
başka halkların masallarında belirtilenlete ben-
zemesi nedeniyle ilginç, hem de çok değerli.

- Ben o benzerliği daha çok “Cadı Molla” adın-
daki masalda buldum. Süjesi bakımından
“Hortlak Papaz”, “Kahin” gibi alaka uyandıran
masallarla belirgin benzetlik taşıyor. Kilise-
Hıristiyan litetatüründen masalların çok daha
eski olmaları, bizim kilise şeyhlerinin alaka u-
yandıran masallarının imollanın yaptıklarına
benzetilerek söylendiğini düşünmemiz için ne-
denlerimiz var. Başka şekilde düşünmek de
olası, alaka uyandıran masalların ilginçlikletine,
yaptıklarına benzetilerek kilise literatürüne- uy-
gun sözler ve kıskanç söylemler ütetilmiş de
olabilir.

Tavşan, tilki, kurt ve thamadenin yatdımcı-

sına ilişkin masallar da gerçekten ilginç. Burada
insanların sosyal ilişkileri anlatılıyor. Bu gibi
şeyleti hayvanlara ilişkin masallarda görmek
olanaksız.
Ne yazık ki detlenmiş olar masal sayısı az.

İyinin kötü karşısında utku kazanması Adığe
masallarının değerini bir kat daha arttırıyor. Bu
da açıkça ottaya koyuyot halkın kalbinin temiz
olduğunu. | |

M. Gorki
22.01.1935



 

ŞAPSIĞLARDA

KURBAN

TÖRENİ"

Köyden çıkan kalabalığın önünde boynuzları

parlayan bir danavardı. Küçüklü büyüklü, dana-

nın arkasındakilerin sayısı belli değildi. Sadece
başı kalpaklılar değil, başı örtmeliler çoğunluk-

taydı. Dananın boynuzlarına bağlanmış ipi bir
adam tutuyordu. Arkadakiler, danayı tutanın ö-

nüne geçmemeye dikkat ediyorlardı. İlginç olanı

da insanların ellerinde kazan, saçak, sofra, san-

dalye olmasıydı.

(..)
Danayı götüren T'ozeps fekol'leri ormana

girdiler, bir kayranda durdular. Rampago

Beçkan, alanının hemen kıyısında, gökyüzünü
kucaklıyormuşçasına kollarını açan ulu bir çınar

ağacının yanına iyice sokulmadan durdu.

Kadınlar bir yana, erkekler diğer yana dikildiler.
Rampago, kalpağını çıkardı, ulu çınar ağacının

karşısında diz çöktü. Kadınların ve erkeklerin

arasından birer kişi çıktı, başörtülüsü sağa, kal-

paklısı sola dikildi.
Atlılar kayrana girince atlarından indiler.

Rampago yakarısına başladığından gelenlere

kimse bakmadı. Şimdi büyük küçük herkesin

kalbi, Beçkan'ın kollarını uzattığı ve yakardığı
yerdeydi.

“Ey ulu ağacım, ey ulu Tanrım, her zaman

yaptığın gibi bizi kötülüklerden koru! Bize dil
uzatanları dilsiz bırak! Bize uygun bulduğun ya-

şam biçimini kolaylaştır!..”

 

” Meşbaş'e İshak, Bitmeyen Umutlar,cilt 1, s. 202-
206 Çev: Mevlüt Atalay (Yenemiko).

“Amin!..” dedi fekol'lerin tümü.

“Bize iyilik düşünmeyenlere karşı kılcımızı

keskin eyle, iyilik düşünerek aramıza giren ko-
nuklarımıza karşı konukseverliğimiziarttır!..”

(.)
“Çocuklarımız özgür, ekinlerimiz bereketli,

aydınlığımız güvençli, tüm iyilikleri bizim için
eyle!..”

C..)
“Bize yardımcıol ulu tanrım!...

Ç..)
Rampago Beçkan yakarısını bitirince ayağa

kalktı. Törene katılan fekol'lerin sesleri bir süre

Thamez ormanında yankılandıktan sonra giderek
kayboldu. Giz dolu ağır bir mutluluk kayranı ku-

cakladı. Haç'ın ucunda yanan meşaleyi kadının

biri Rampago'ya uzattı. Beçkan da meşaleyialdı,

dananın başına dikti. Daha sonra getirilen
bahsımeyi de dananın sırtına döktü ve ayakları

bağlanarak yatırılmış olan danayıuzatılan bıçakla
kesti. Rampago, ayağa kalkınca verilen börekle

bahsımeyi avucunun içinde tutarak bir süredaha

yakardı. Söylediklerinin tümünü dikilenler yine-

ediler. Sonra bahsıme ile böreği orada dikilen

yaşlılardan birine uzatıp:

“Buyrun büyüğüm”, dedi. Rampago, atlılar-
dan yana baktı. Böreklerısırılıyor, elden ele do-

laşan bahsımeden birer yudum alınıyordu.

Beçkan, iki tas bahsıme ile bir kaç börek alarak

atlıların yanınagitti:
“Hoş geldin Çecıkopş. Kurbana denk deldin.

Konuksun”, dedi.
Konuklar hiç bir şey söylemeden börekleri

ısırdılar, bahsımeyi yudumladılar.

Dananın derisinin yüzülmesi, kesilmesi kadar

uzun sürmedi. Küçük kazanların kaynatılacağı
ateşler kayranın çevresinde parlamaya, etler el-
den ele dolaşmaya başladı. Etler kazana, bahsıme

sofraya konuluyordu. Küçük sandalyeler, yaşlılar
için masanın kenarına yerleştiriliyordu. Dananın

başı, haç'ın hemen yanı başına çakılan kazığın
ucunatakılmıştı.

C.)
Kuru odunların ateşlenmesiyle birden parlayı-

vermesi gibi, el ele tutuşan yaşlı erkek ve kadın-
lar yuvarlak vıg© oynamaya başladılar. Onların

arkasından da gençler ortaya çıktı. Gençlerle

yaşlılar birlikte, kayranda büyük bir düğün baş-

lattılar. Biraz oynandıktan sonra bahsımeile bir-

likte pişen et sofraya konmaya başlandı.

2

 

” Kız ve delikanlıların el ele tutuşarak yaptıkları bir
dans.
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  ĞRAFLARI
1864 Te Büyük Sürgün sonucu Anadolu'yagöç eden Asetin halkının, 1920-1940'hyıllardaki

yaşantılarından kesitler aktaran bu eskifotoğrafları sizlere sunuyoruz.

 
 

Sarıkamış Bozat Köyü,1925'li yıllar,
Abaytı Kerim'in evinin önündeki düğünden bir görünüm

  

 
Vladikafkaz'da çekilmiş iki fotoğraf
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umöründen gögünirdü'lu yıllarda bi1930Sarıkamış,
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Sarıkamış, 1930” lar

 
 

 

 



 
 

 

1921 yılı, Hoşonte Fuşka, Recep Özen'in1905 yılı, Habeti Zalihan, Habetiİnal,
annesi Habibet, Hoşonte Selimet,Sahilte Haci, Sahilte Aşiyet.
Batıyate Ahmet
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Büyük Sürgün sonrasında apayrı iki
dünyada yaşamak zorunda kalan Adığeler
gerek dünyaya bakışları, gerekse yüzyıllar-
dan buyana ürettikleri değer yargılarını ko-
ruma ve geliştirmedeki çabaları bakımından
farklı hale geldi. Büyük Sürgün'ün ilk yılla-
rında vatana duyulan özlem, kültürel yaşa-
mın canlı olması nedeniyle Anavatan ve
Sürgün dünyasında farklı bakış açıları
yoktu. Yeni nesillere dil ve kültür öğretiliyor,
değer yargılarının korunması için çaba gös-
teriliyordu. Geri dönüş kaçınılmazdı. Belirli
bir süre barınmak için yapılan yerleşim
yerleri eğreti idi. Saraya yakın olanlardan
tutun da kırsal alanlarda yaşayanlara dek
tüm halk, bir gün geri dönmenin hesabını
yapıyor; kimi at besliyor, kimi dönüş için
gerekli olan alt yapıyı hazırlıyordu. Adacık-
lar halinde yaşadıkları topraklar üzerinde
sürgün Adığe dünyasını kurmuşlardı. Umut,
vatana dönme umudu canlılığını koruyordu.
Yaşamın her alanında geleneksel Adığe ya-
şamı egemendi. Hukuksal sorunlar kendi
içlerinde çözümleniyor,

yeni sorunlara birlikte çare aranıyordu.
Adiğelerin iletişim, bilgilenme ve bilgilen-
dirme konularında önemli işlev üstlenmiş
olan “haç'eşler” fonksiyonlarını sürdürüyor,

boş kalmıyordu. Camilerde egemen dil
Adığeceydi, cuma hutbelerini kendi dilleriyle
okuyorlardı. Tek parti dönemindeki baskıcı
tutum bile dilin ve kültürün unutulmasında
etkili olamamıştı. İkinci Paylaşım sava-

şından sonra gelişen olaylar Sürgün Adığe-
lerinin üzerinde onulmaz yaralar açtı. Nazi
Almanya'sı ile birlikte hareket edenlerin o-
lumsuz propagandaları, dünyanın iki büyük
kampa bölünmüş olması nedeniyle soğuk
savaşın başlaması Sürgün Adiğelerinin o

zamana kadar korudukları “Anavatan” ve
“Adığe” duygularını zayıflattı. “Sürgün Adı-
gelerinin Rönesansı" diyebileceğimiz 60'lı
yıllardan sonra oluşan ve Adığe dünyasına
tamamen yabancı olan farklı kamplarda
gençliğin yer alması, baş döndürücü bir
hızla kırsal kesimlerden kentlere oakının
başlaması, gerek devletin, gerekse sosyal
olayların getirmiş olduğu baskılar, Adığe-
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hatta karşılaşılan

Yenemko Mevlit

lerin bu güne dek üzerine ayak ucuyla bas-
makta oldukları yumuşak zemini kaydırdı.
Bugün, kendilerini aydın, toplumun sözcü-
sü olarak gören pek çok kişi ulusal varlığın-
dan habersiz; kimi egosunu tatmin etmek
amacıyla çocuklarına Adığece isim vererek,
kimi derneklere iki kuruş bağışta bulundu-
gunda görevini yerine getirmiş olmanın haz-
zıyla kendini en iyi “Adığe” sanarak, kimi de
oturduğu yerden Kafkasya'ya “nizamat” ve-
rerek “sorumluluk!” üstleniyorlar. Oysa şu
son zamanlarda, özellikle de prostereykadan
sonra “Adığenin Gerçek Dünyası” diyebile-
ceğimiz Kafkasya'da değişen ve gelişen pek
çok olay var. Hiç kuşkusuz bunların en ö-

nemlisi, her türlü kurum ve kuruluşuyla
Adığey ve Khabardey Balkar Cumhuriye-
tinin kurulmuş olması. Bu iki devlet, bugü- .
ne dek Adığelerin tanık olmadığı baş döndü-
rücü bir hızla ve kararlılıkla yılların tahri-
batına uğramış olan tarihi, sosyolojik,
etnografik, kültürel ve sanatsal değerlerini
topluyor, yorumluyor, ekonomik alanda dü-
zenlemeler yapıyor; yeniden Adığe dünyasını
kurmaya çalışıyor. Sanatçılarını özendirmek
amacıyla yarışmalar düzenliyor, ödüller ve-
riyor; üniversiteler açıyor, en değerli ve say-
gın profesörlerin bu üniversitede çalışması
için teşvik ediyor; haksız olarak yıllarca
Adığe toplumunun sürgün yaşamasına ne-
den olan Kafkas-Rus savaşlarını yeniden
masaya yatırıyor, Rusya Federasyonu Par-

lamentosu'nun gündemine almasını sağlı-
yor; ticaret alanında düzenlemeler yapıyor;
dönüşü kolaylaştırmak, cazip hale getirmek
için parlamentolardan yasalar çıkarıyor;
Balkanlar'da yaşamak zorunda bırakılan
yurttaşlara, konunun ivedi olması, savaşın
ortasında kalmaları nedeniyle el uzatıyor,
yılların hasretini sona erdiriyor. Kısıtlı ola-
naklara karşın her iki devlet de kültürel ve
bilimsel yaşamı canlı tutmak için kitaplar
basıyor, radyo ve televizyonlarına program
için imkanlar veriyor, günlük gazeteler çıka-
rıyor. Sürgün Adığesi'nin yapması, hatta
yapmak zorunda olduğu pek çok şey var.
Her şeyden önce belgelere dayanarak sür-
günün tarihini yazmak zorunda. Bugüne

 



 

dek savladığımız “kil-u kalden” ileri gitme-
yen savların artık bilimsel temele oturtul-
masının zamanı geldi. Sağlam kaynaklara
dayandırılarak sürgün tarihimizin ve kül-
türel değerlerimizin ortaya çıkarılması gere-
kiyor. Met Cuneteko İzzet Paşa'nın yazdıkla-
rından bile maalesef habersiziz. Onun ö-
nemli yapıtlarından olan “Bosfor Kimmer
İmparatorluğu” adlı yapıtının bulunması,
mutlaka yeniden insanlarımıza sunulması
gerekiyor. Başbakanlık Arşivi'nde yapılacak
olan çalışmayla bizim için hayati önem taşı-

yan pek çok belge su yüzüneçıkarılmış ola-
cak. Toplumumuzun yüz yıllardan bu yana
oluştura geldiği Nart Mitolojisinin Anadolu
varyantı ne yazık ki hala eksik. Bu önemli
kültür hazinesinin bir an önce derlenmesi,
bilim ve kültür dünyasına sunulması gere-
kiyor. Çok zengin kelime hazinesine sahip
olan dilimiz ne yazık ki yoksullaştı. Halk
arasında yaşayan, fakat yaygın olarak kul-
lanılmayan pek çok sözcük var. Bunların
yeniden bilim ve edebiyat dünyasına kazan-
dırılması gerekiyor. Atasözlerimiz, masalla-
rımız, bilmecelerimiz, kahramanlık halk
türkülerimiz çok anlamlı ve toplumumuzun
düşlerini, umutlarını, acı ve mutluluklarını

tarihin derinliklerinden getiriyor. Her biri
tarihsel değere sahip olan kemerler, kama-
lar, Adığe giysileri gibi değerler ya yok paha-
sına elden çıkarılıyor, yada sandıklarda
kendi kaderlerine terk ediliyor. Hiç olmazsa
bu kültür ve etnografik değerlerimizin en-
vanterinin çıkarılması gerekiyor. Bugün
sürgünde yaşayanların sayısı milyonla ifade
ediliyor. “Küçük” olarak nitelendirilen Adığe
Cumhuriyetleri'nde yapılanları yapamasak
bile, bu milyonların kendi kültür değerlerine
sahip çıkmaları, derlemeleri, korumaları ge-
rekmez mi? 1977 yılında, Yozgat ve Uzun-
yayla'da yaptıkları araştırmaları bitirerek
Ankara'ya gelen saygın bilim kadını Vur-
nereko Mir'e, “Neler buldunuz, buraya kadar
geldiğinize, yorulmanıza değdi mi buldukla-
rınız?” diye sorduğumuzda, “Söylencelerde
yer alan, ancak ne olduğunu bilmediğimiz,
ne anlama geldiğini söylemekte güçlük çek-
tiğimiz bazı şeyler aydınlandı. Öyle sözcük-
ler bulduk ki, bunlar için bir kez değil, on
kez olsa bile gelmeye değer” demişti.

Sürgün dünyasında yaşayan bizlerin u-
mudu, çok şükür, hala bitmedi, tükenmedi.

Geç kalmış olsak bile ufukta yeni umutlar
beliriyor. Kaf Der'in kurmaya çalıştığı “Bilim
ve Eğitim Vakfı” yukarıda sıralamaya çalış-
tığım konularda faaliyet gösterse bile önemli

bir görev yapmış olacak. Değerli iş adamla-
rımızın kurduğu KAFİAD'ın, hem Kafkas-
ya'ya yatırım yapma, hem de insanlarımızı
oralarda istihdam etme bakımından sayısız
yararı olacağına inanıyorum.

Zaman öyle acımaz ki, arkamıza bakma-
ya bile fırsat vermeden pek çok değerimizi
öğütüyor, bir daha ele geçirilemeyecek bir
şekilde yok ediyor. “Ben senden akıllıyım.
Ben senden daha iyi Adığeyim.” deme Za-
manı değil. Herkesin aklının erdiğince, gü-
cünün yettiğince bu kutsal görevin bir u-
cundan tutması gerekiyor. Adığeler çok zor-
da kalmadıkça “Marje!” demezlerdi. “Marje!”
dendiği zamanda dost, düşman herkes yar-
dıma koşardı. Bu gün, kurtuluşumuz için
“Marje!” ye kulak verme zamanıdır. Marje,
toplumuzun düşmüş olduğu yok oluşu gö-

rün! Marje, benim elimden ne gelir demeden
toplumsal sorumluluğunuzu kavrayın! Mar-
je, birlik ve beraberliğe en çok muhtaç oldu-
gumuz şu günlerde küçük çıkar hesaplarını
bir yana koyun, bir araya gelin! Marje, Ana-
vatanımızın ihya edilmesi, refaha kavuşması
ve ilelebet yaşaması için tuzunuzu, biberini-

zi esirgemeyin! Marje!

 

Wunereko Ray

(Vunereko Ray, yirmi yıla yakın Mıye-
kuape radyosuna program hazırladı. Köy
köy gezerek Adığelerin kültürel. değerlerini
topladı. Gazete ve dergilere yazılar yazdı.
Adığey'e giden yaşlı genç herkesi buldu,
folklor alanında onların söylediklerini kay-
detti. Dört yıldan bu yana Adığey Enstitü-
sünde çalışıyor. 1997 ve 1998 yıllarında
Türkiye'ye gelerek folklor araştırmaları yap-
ti. Ray, bir asra yakın savaştıktan sonra A-
nayurtlarını terke zorlanan bir halkın kültü-
rel değerlerini, dünyaya bakışlarını, sosyal
ilişkilerini yeniden su yüzüne çıkarmanın
ancak folklorla mümkün olduğu görüşünde.
1998 yılının son aylarında üç yüz sayfa olan

NART e KASIM ARALIK 1998 e 31

 

  



 

“Adığe Voredıjleri ile Ulusal Bilim” adlı kita-

bını yayınlandı. Kitap, bir bilim adamına

yakışır titizlikle hazırlanmış. Gerçekten çok

önemli olan “Ön söz”den sonra “Tarihin İzle-

ri”, “Adığe Voredijlerinin Yapılış Kuralları”,

“Voredıj ve Söylence Anlatıcılarının Söylen-
celeri Koruma Yöntemleri” genel başlıkları
altında, alt başlıklar yer alıyor. Bibliyografya
bölümünde 300'e yakın kaynak adı var.
Büyük Sürgün'den sonra Adığe Tarihi içinde
en önemli olaylardan biri de, hiç kuşku yok,
“Bzeyiko Savaşı”. Adığelerin tarihsel süreçle-

ri içinde demokrasi adına yapmış oldukları

bu savaşın nedenlerini ve sonucunu, edebi-

yatımızın artık klasikleri arasında yer alan
Meşbaş'e İshak'ın bir edebiyatçı duyarlılığı
ve sorumluluğuyla romanlaştırdığı kitabını
“Bitmeyen Umutlar” adıyla Türkçe'ye çevir-
miştim. Şimdi de “folklor” açısından, Vune-
reko Ray'ın kalemiyle bu olaya bakalım.)

Çoktan beri bilim adamları arasında
Bzeyiko Savaşı tartışılıyor. Hanceri'den

başlayarak bugüne dek bilim adamları bu
konuda yazı yazıyor, faklı görüşler ortaya
koyuyor. 70'li yıllara gelinceye dek, Avle
Pşımaf'ın yazdığına göre, bu konuda 53 ayrı
çalışma yayınlanmış (1). Ondan sonra da
yayınlanan çalışmalar var. 1996 yılında,
.Bzeyiko Savaşı'nın 200'üncü yılı nedeniyle
Mıyekuape'de 'bilim adamları büyük bir
toplantı yapmışlardı.

© Çoğu bilim adamı, Adığe ülkesinde (süre-
gelen) sınıfsal savaşın, Bzeyiko Savaşı'nın
başlatılmasında da, bitirilmesinde de önemli
etkisi olduğu görüşünde. Savaş, Şapsığ
fekolleri (Abzah ve Nathoylardan de katı-
lanlar oldu) ile Şapsığların kendi toprakla-
rından kovdukları Şerel'ıko Lekoleşler'i ve
onların safında yer alan Bjeduğ Pşı (Prens),
Vork (Şövalyejleri arasında oldu. Bzeyiko va-
disinde meydana gelen bu olay, aynı amaç-
la dünyada yapılmış diğer savaşlarla kıyas-
lanıyor. Sözgelimi, Fransa'da meydana gelen
ihtilale benzetenler var Bzeyiko Savaşı'nı, en
son Mıyekuape'de yapılmış olan konferansta
bu görüş ağırlıktaydı. Fakat bilim adamı Bıj
Ali, Adıge ülkesinde 18. yy.'ın sonlarında
yaşama geçirilen demokratik yaşam ve anla-
yışının başlaması, Bzeyiko Savaşı'nın yapıl-
masında etkili olduğu görüşünde(2).

Açıklık kazanan bir konu, tarihi yazanlar
(bizim halkımızdan olsun, başka halklardan

olsun) Adığe Tarihi'ni öğrenirlerken olaya
yaklaşım tarzları, yararlandıkları kaynaklar
ve anılar Adığelere ait değil, başka halklar-
dan olup içimizde bir süre kalan ve yaşa-
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mımızı ilginç bulup yazanlar. Bunun için de
Adığe bilim adamları bu konuda başkaları-
nın söylediklerini ve yazdıklarını kanıt ola-
rak gösteriyorlar. Fakat Adığeler, yazıyı bil-

medikleri zamanlarda bile tarihlerini öğreri-
yorlardı, bunun için de belirlenmiş kurallar .
koymuşlardı.

Adığeler, Bzeyiko Şavaşı'nı nasıl algılı-
yorlardı, sorusunu şu son zamanlarda, ta-
rihle uğraşanlar sormaya başladı. Mıye-
kuape'de yapılan konferansta da bu soru bir
kaç kes soruldu. Bu sorunun yanıtı söylen-
celerde var, fakat hiç biri söylencelerde a-
ramayı aklına getirmiyor. o|

Adığe tarihinin korunması için söylence-
ye büyük görevler yüklemişti Adığe halkı.
Bu konuya tanıklık ediyor 19. yy.'da yaşa-
mış olan Kalembıy Adilçeri'nin e yazdıkları:
“Adığe tarihinin anlatılması için türküden
başka olanak kalmamış olsa bile, Adığenin
karşılaştığı olayları ve dünyayı algılayışını
sadece onunla bile yazabilirsin” (3).

Doğru, tarihi öğrenenler için Adığe söy-
lenceleri önemli kaynak olabilir. Olayların
örgüsü içinde yer alan pek çok şeyi, bu güne
kadar güven duymadığımız söylenceler ka-
nıtlayabilir, aydınlatabilir. Böylesi bir konu,
üzerinde konuştuğumuz Bzeyiko Savaşıda.

Bu konuda söylenmiş olan voredijler
(kahramanlık halk türküleri), söylenceler
açıkça aydınlatıyor kendi Adığelerinbu olayı
algılayış biçimlerini. Söylencenin karakteri
gereği bir kaç yerde süslü sözler bulunsa da
Bzeyiko Savaşı'nın nedenini, nasıl geliştiği-
ni, bu savaşta kimlerin bulunduğunu, nasıl
bir sonuca ulaşıldığını voredjler, söylenceler
kanalıyla bir araya getirebildik. Söylenceler
oldu Adığelerin bakış açısını açıkça sergile-
yen. Voredıjlerin başka karakteri var: Kah-
ramanların davranışı bir-iki sözcükle be-
timlenirken, o sözcüklerin altında gizlenmiş
olan başka bakış açıları da var.

Bzeyiko Savaşı'nın başlamasına neden
olarak söylencelerde belirtilen tek sorun var:
Adığe Xabze (Yasası) bozuldu, halk onunla
idare olamaz hale geldi. Bunun kanıtı da
Şapsığ Lekoleşi olan Şerel'ıkolerin kendi e-
gemenliklerini pekiştirmek için xabzeye (ya-
salara) uymamaları.

Burada hemen belirtmeli ki; Adığenin
en çok değer verdiği şey, kendi yaşam
deneyimlerinden çıkardığı ve kendisinin
yapmış olduğu Adığe Xabzesi'ydi (yasala-
rı). Adığe yasaları, politikadan ekonomiye
dek, yaşamın içinde yer alan her türlü

olay ve konuyu kapsamına alıyordu. Ku-
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rallar koyuyordu ve koyduğu kuralları ka-
rarlılıkla uyguluyor, koruyordu. Zaman
zaman Xase (Adığe Halk Kurultayı) topla-
nıyor, yaşama uygun yeni düzenlemeler
yapılıyordu. Toplumsal ilişkileri düzenle-
yen, barış içinde yaşamalarını sağlayan
Adığe Xabze (Yasası) idi.

Fakat, Adığe Xabze (Yasası) uyarınca bir
soruna çözüm getirilemez, uzlaşma alanları

kalmaz ise savaş olurdu. Bzeyiko Savaşı
hakkında anlatılan söylenceler bize bu bilgi-
yi veriyor. .

Şerel'ıkolerin göstermiş oldukları her
türden yasa tanımazlığa Şapsığlar hemen
sarılmıyorlardı. Adığe Xabzenın (Yasanın)

çözüm bulacağını umarak, bazen yapılanları
bağışlayarak, bazen de yapılanları görmez-
likten gelerek (güç yetiremeyeceklerini bilen
yoksul köylülerdi çoğunlukla yapılanları
görmezlikten gelenler), aradan çokça zaman

geçti. Derken, diye anlatıyor söylence, yiğit
olduklarından kimsenin kuşkusu olmayan
Melişe kardeşlerin biçtiği çayırdaki otu ge-
tirmeleri için Şerelıko adamlarını gönderdi.
İki kardeş buna şiddetle karşı çıktı, ancak,
acaba Şerel'ıko ödünç ot mu istiyor, diye
düşündüler ve gelenlere:

-Otu nasıl götürmenizi istedi? Sahibine
sorun mu dedi, yoksa sormadan getirin mi
dedi? dediler.

Gelenler, Adığe yasalarına uygun olarak
karşılandıklarını görmezlikten gelerek, iste-
seniz de istemeseniz de (otu) götüreceğiz,
deyince Melışeler gelenlerden birini öldürdü,
böylesi bir soygun için bir daha gelme-
meleri haberini götürmesini öğütleyerek,
diğerini bıraktılar. Fakat Şerel'ıkolar burada
da durmadılar. Şapsığların mallarını yağ-
malamaya, karşı gelenleri öldürmeye baş-
layınca, Şapsığlar artık dayanamaz hale
geldiler, Şerel'ıkoleri aralarından kovdu-
lar. Kaçanlar, canlarını kurtararak Bjedığ'a
sığındılar. Böylesine sana güvenerek sığı-
nanların rahatlarını sağlamak, gereksi-

 

 

nimlerini karşılamak bir yana, onun düş-
manını da düşman bilmek Adığe Xabzesi
gereğiydi. Bunun gereklerini yerine getir-
memeyi de, benzeri bir daha görülmeyecek
korkaklık sayılıyordu. Böylece Sapsığlarla,
Bjeduğlar karşı karşıya gelmiş oldular. Söy-
lencelerin anlatımı bu şekilde. Daha sonra-
ları tarihçiler, halkın bu olaya bakışını göz
ardı ederek, Bzeyiko Savaşı'nın nedenlerini
başka olaylara dayandırdılar.

Ürdün'de yaşayan destan anlatıcısı
Şapsığe İndırıs'ın Bzeyiko Savaşı ile ilgili
olarak anlattıklarının tümünü aktarayım.
Onun anlattıklarında ulusal bakış ve anla-

yış hususunda çok şey var.
“Sizin oradan Meşbaş'e'nın Bzeyiko Sa-

vaş'ı hakkında yazdıkları da var. Fakat onun
yazdıklarını bizim kabul etmemiz mümkün
değil”, diyor İndırıs. “Olduğu gibi yazmadı.
Adığeler arasında meydana gelen üzüntü
verici olayları biraz göz ardı etmek istediğini
sanıyorum. Düşündüğü şey var. Bzeyiko
Savaşı'nı biz şöyle biliyoruz: Şapsığlardan
üç kişi çıkmış adam öldüren, soygunculuk
yapan. Neyse, yolcuysan, söz gelişi işini ko-
valayanı öldürmek, soymak yaşam biçimi
olabilir mi! Bunu kabul etmeyen Şapsığlar
izlerini sürmeye başladılar, bunları öldüre-
lim, diyerek. Fakat diğerleri OBjeduğ
haç'eşine sığındılar.

-Kimlerdendi onlar?
-Ben onları bilmiyorum, soygunculuk

yaptıklarını biliyorum. Bjeduğ'a sığınanların
arkasından gidip, bunları bize verin, dediler.

-Bize sığınanları nasıl veririz, böyle şey
olur mu?, diyerek, Bjeduğlar iki arada kal-
dıklarını belirttiler. Böyle bir yanıt alınca,
“Bjeduğlar, öyle ise dinleyin”, dedi Şapsığlar,
“Bunların analarına, babalarına, kız kar-
deşlerine, mallarına-mülklerine, evlerine-
barklarına bir zarar geldiği için korudur-
gunuzu düşünüyorsanız, diyecek sözü-
müz yok”, dediler. “Fakat bunlar adam
öldürüyor, soygunculuk yapıyor, ülkeye
zarar veriyorlar. Eğer sizden kötülük ya-
panları biz korursak, şimdi yaptığınız gibi
bizim içimizde kötülük yapanları da siz
korursanız, kötülük yapanları engelleye-
mez duruma geliriz. Bunları bize geri ve-
rin,” dedilerse de Bjeduğlar kendilerine sığı-
nanları geri vermek istemediler. Çok güç
durumda kalmışlardı.

-Vallahi, olan oldu ama .konuklarımızı
nasıl geri veririz? Olur mu öyle şey! İnsan-
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lar, konuklarını geri verdi, diyerek başı-
mıza kakmaya başlayacaklar. Nasıl olur?

-Sonra Şapsığlar ne dedi?
-Söylediklerimizi iyi düşünün, bu konuyu

iyilikle çözelim. Eğer böyle olmazsa biz bu
işin arkasını bırakmak niyetinde değiliz, sa-
vaşarak geri alacağız, dediler.

Bjeduğlar da, “Eğer savaşmak istiyorsa-
nız o sizin bileceğiniz iş, yoksa biz konukla-
rımızı geri veremeyiz”, dediler. Sorun çö-
zümsüz bir hal aldı.

-Şimdi olanlara bak bakalım. İki tarafın
da haklı olduğu yönler var. Sen olsan kim-
den yana olursun? Nasıl bir seçim yaparsın?
Seçim yapma imkanı yok! Konuğunu geri
vermek çok zor. Diğeri de, kötülük yapanı
yaşatmamak için peşini bırakmıyor. Böyle
olunca, kötülük yaparaksığınan birini ne
zamana dek koruyabilirsin? Koruyamazsın!
Onun gibi olanların ellerini ayaklarını pran-
gayla bağlayarak sorunu çözemezsin. Bur-
nun içindir ki, diğerleri rica ettilerse de ol-
madı.

Sonra, bunlar kalktı, Bjeduğ'a baskın
yaptılar. Üçünü de bağlayıp getirdiler. Üçü-
ne de gerekli olan ceza verildi. Onlar gibi

düşünenlere de ibret payı vardı verilen
cezada. Bu olay, Bjeduğların kalbini kırdı.
Doğru kırılması da. Ben olsam, benimde
kalbim kırılır. Fakat, işin özünükavramak
isteyenler için, Şapsığların yaptığı doğru.

Şapsığe İndırıs bunları anlattı. Tarih bi-
limi açısından kabul edilir, reddedilir yönleri
var mı; doğru mu, yanlış mı anlattıkları, biz
bunlara bakmıyoruz, bizi asıl ilgilendiren
ulusal (oOdüşünce, ulusal bakış açısı.
Adığenin yazılmamış tarihini, koyduğu
yasalara uygun olarak düzenlediğini, en
iyi olanı ölçü alarak bugününe ve yarını-
na yön verdiğini bir kez daha anlamımızı
sağladı İndırıs, anlattıklarıyla Adığe
Xabze (Yasaları) bozulduğu zaman uyuş-
mazlık ve başkaldırının olacağını söylüyor.
Böylesine, Adığe yasalarını her şeyin üs-
tünde görüyor.

Başka bir söylencenin anlattığına göre,
Bjeduğlar arasında yaşamakta olan ileri gö- .
rüşlü kişiler, konuk olaraksığınmış olanla-

rın silahlı korumaaltına alınmalarını doğru
bulmuyorlardı.

Bjeduğ Pşı (Prens) ve Vork (Şövalyejleri
bu konuyu görüşmek üzere bir araya gel-
dikleri zaman Bjıhako Boroko:

-Şerel'ıkoler belalı konuk, soğuk kanlı
olun!, demiş.
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Hajemiko Beitceri, “Ben, evime gelen
konuğu koyamam, korkuyorsan kalpağı-
mu giy”, diye yanıtlamış.

Bu şekilde her kesin gözü önünde birini
küçümsemek Adığe yasalarına uygun değil-
di, fakat Bjıhako söylemek istediğini
söylememezlik etmedi:

-Delikanlı, yönetici olduğun için sana
saygı duymak benim görevim, fakat aklın
ermediği halde yaşlı olanı dinlemek zoruna
gidiyor. Senin kalpağını ben giymem, ben
söylediğimin ne anlama geldiğini biliyo-
rum. Korkaklık söz konusu değil, Bjeduğ
ve Şapsığlar boşu boşuna savaşacak, beni
üzen bu, demiş.

Söylencenin anlattığına kulak vererek,
tam da bu anlatılanlar gibi mi gelişti olaylar,
demek doğru değil. Olayları süslemek, biraz
da abartmak söylencenin huyu. Fakat, bu
anlatılanlar arasında Adığelerin dünyaya
bakış açıları, yaşamı algılayışları var. Kar-
şılaştığı olayları değerlendirebilmek için
halkın sağduyuya ve yeterli akla sahip
olması her şeyden önemli.

Adığey'in dünyaya bakışından kaynakla-
nıyor başka söylencelerde anlatılanlar da:
Hajemıko, Rus padişahına gidip top satması
için rica edince, “Rus Generalleri sevindi”,
diyor, söylence, “iki Adığe boyu arasında
savaş olursa güçleri azalır, oraları almak
kolay olur”. Zafer kazanırsa, Adığelerin
Rusya ile barış yapmaları için aracı olma
konusunda Hajemıko'nın verdiği sözü de
unutmuyor söylence.

Hajemıko Betceri her kesin tanıdığı ünlü
bir Pşı (Prens) olduğu için, savaşta onun

öldürülmesini utku saydı Şapsığ kadınla-
rı. İki oğluyla kocasını savaşta kaybetmiş
olan kadının ağzından halkın Betceri'ye na-
sıl baktığına söylence açıklık getiriyor:

-Şapsığ kadınları her doğuruşta benim

oğullarım gibi çocuklar doğurabilirler.
Fakat Bjeduğ kadınları yaşamları boyunca
doğursalar bile artık Hajemıko gibi bir
erkeği doğuramazlar, demiş Şapsığ ninesi.
Demek ki Adığe halkının özgürlükten

ve birlik beraberlikten anladığı, kendi dü-
şüncelerinin ve yaşam biçimlerinin ürünü

olan Adığe yasalarıyla yaşamlarını sür-
dürmekti. Bu yasalar çiğnenecek olursa,
Bzeyiko Savaşı'nda olduğu gibi üzücü olay:
larla karşılaşılıyordu.

(Çeviren: Yenemıko Mevlüt J
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John Colarusso

John Colarusso, Kanada'daki McMaster Üniversitesin-
de Antropoloji ve Modem Diller ve Linguistik bölümle-
rinde görevli bir profesördür. Harvard Üniversitesi'nde
bir dilbilimci olarak eğitim aldıktan sonra, son yirmi yıl
boyunca Çerkesler ve diğer Kafkas halkları üzerinde
çalışmıştır. Dilbilim, Kafkas dilleri ve karşılaştırmalı mi-
toloji ile ilgili makaleler ve kitaplar yayınlamıştır. Bize
bu makaleyi yayımlama izni verdiği için Prof.
Colarusso'ya teşekkür ederiz.

Çerkesler önümüzdeki birkaç yıl içinde
yurtlarına dönüyorolabilirler. Fakat bu ola-
sılığın ne kadar önemli olduğu anlaşılmadan
önce, Çerkesler'in kim oldukları ve ana-

yurtlarından uzakta bugünkü hallerine na-
sıl düştükleri bilinmelidir.

Neredeyse her gün gazetelerde, Sovyetler
Birliği'nden tanınma, herhangi bir çeşit ö-

zerklik veya doğrudan bağımsızlık talep e-
den etnik gruplarla ilgili haberler yer alıyor.
Dağılmanın merkezkaç dinamikleri, büyük
Sovyet milletini, bir zamanlar komünistlerin
de benimsemiş olduğu “tarihin engellenemez
bir makine olduğu” görüşünü ispat ederce-
sine, ele geçirmiş görünüyor. Fakat bu defa
makine son koloni imparatorluğunu yıkmak
için çalışmaktadır.

Yüzyılımızın tarihini ve. politikasını teme-
linden etkileyen milliyetçilik dalgası, nihayet
aşılmaz gibi görünen Sovyet sınırlarını da
aşmıştır. Bu durum, başlangıçtaki görüşü
ve planları ne olursa olsun Mihail Gorba-
çov'u, daha önce İngiltere ve Fransa'nin; da-
ha da öncesinde de Portekiz, Hollanda, Al-
manya ve İspanya'nın liderlerinin karşılaştı-
gı problemler ve önlerine çıkan seçeneklerle
baş başa bırakmıştır. İmparatorluğundaki
ihtilaflar, Fransa ve (İngilizce konuşan) Ka-

nada arasındakinin on kat fazlası gibidir.
Dolayısıyla pek çok entellektüel çevrede in-
sanlar imparatorluğun Baltık bölgesinden
Ukrayna'ya, Kafkasya'dan Asya'ya kadar
pek çok küçük devletlere bölünmesini bek-
lemektedirler. Eğer bu gerçekleşecek olursa
21.yüzyılın politikasının temeli, bu yıkın-
tıların içinden çıkacak olan yeni çatışmaları
önleme çabalarından oluşacaktır.

Bu çevrelerdeki daha iyimser kişiler ise,
parçalanma sürecinin yavaşlatılarak ortaya
çıkacak olan sorunların makul seviyelere in-
dirilmesi ve Sovyetler Birliği'nin bir çeşit
Sovyet Ortak Pazarı'na dönüşmesini bekle-
mektedirler. Ne var ki bu beklentilere sahip
olanları şaşırtacak olan bir şey varsa o da,
ayrılmak bir yana Sovyetler Birliği vatandaşı
olmak için bekleyen büyük bir etnik grubun
varlığıdır. Bu grup karakteristik olarak Çer-

keslerdir. i i

TARİHÇE i
Çerkesler Sovyetler Birliği'nin güneyinde,

Karadeniz ve Hazar Denizi arasında yer alan

Kafkas dağlarının otokton (warolduğundan

beri orada yerleşik) halkıdır. Kafkas dağları

teknik olarak Avrupa kıtasına dahildir ve
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Avrupa'nın en yüksek tepeleri buradadır.
Azametlerine ve yakın zamana kadar Sov-

. yetler tarafından turizm ve dinlenme ama-
cıyla kullanılmış olmalarına rağmen, göre-
celi olarak pek bilinmeyen yerlerdir. Kendi-
lerine sığınan Türk kabileleri ve daha önce-
sinde de Alanlar ve Sarmatlara olduğu ka-
dar, kırk kadar otokton halka da ev sahipliği
yaparlar. Bunların arasında sadece Güney
Kafkasya'da yaşayan Gürcüler kamuoyuta-
rafından tanınmaktadır. Gürcülerin kuzey-
batısında rakipleri Abhazlar, aynı yönde de-
vam edilirse Abhazların yakın akrabaları
olan Abazalar ve nihayet Çerkesler (Khabar-
deyliler ve Adiğeyliler) yer alır. Bunlar Ab-
hazlar, Abazalar ve Ubıkhlarla birlikte genel-
likle Kuzey-batı Kafkasya Dil Ailesi adı veri-
len kendine has bir dil ailesini oluştururlar.

- Aslında Kafkasya üç ana dil grubunu ba-
rındırır; pek çok sayı ve çeşitte yabancı
halkla tarih içindeilişkileri olmakla beraber,
Kafkas halkları dil ve kültür bütünlüklerini
korumuşlardır. Bu dil aileleri birbirlerinden
ve Avrasya bölgesindeki diğer dillerden o
denli farklıdır ki, dilbilimciler Kafkas in-
sanlarının tarih boyunca yabancı halk-
larla pek çok kez karşılaşmış olmalarına
rağmen çok güçlü ve dış etkilere kapalı
bir dil ve sosyal hayat yapıları olduğuna
kanaat getirmiştir.

İşte bu yüzden Ruslar 19.yy'ın başında
bölgeyi ele geçirmeye çalışırken kendilerini,
çok iyi savaşçılarla savunulan, çok karma-
şık ve belirgin özelliklere sahip bir bölgeyle
karşı karşıya buldular. Gürcüler Ruslara
teslim oldular ve buna gerekçe olarak da
Rusların kendilerini Osmanlı ve İran'a karşı
koruduğunu öne sürdüler. Dağıstan olarak
da bilinen Kuzey-doğu Kafkasya Savaşı ile
ilgili çok sayıda belge bulunmaktadır. Bura-
da savaş 1859'a kadar sürdü. Hala üzerinde
araştırmalar yapılması gereken Kuzey-batı
cephesinde ise savaş beş yıl daha sürdü.
Uzun ve çileli bir savaş sürecinden sonra
Çerkeslerin büyük bölümü, Abhazlar, Aba-
zalar, bütün Ubıkhlar ve pek çok Dağıstanlı
1864'te göç etmeyi tercih ettiler. O zamanlar
kendilerine tek gerçek yardım elini uzatan
Osmanlı'ya döndüler. Dağıstanlıların ço-
gunluğu yüzyıllar öncesinden Müslüman
olmuşlarsa da, büyük çoğunluğu Hıristiyan
olan Kuzey-batı insanları Rusya'ya tepki o-
larak yeni Müslüman olmuştu.

Osmanlı Sultanı onları, açlık, hastalık, ve
boğulma nedeniyle çoğunun öldüğü çaresiz
bir sürgünden sonra Balkanlar'a yerleştirdi.
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Daha sonra bu göçmenlerin büyük çoğunlur-
gu, bugünkü .Yugoslavya'da sadece bir köy
kalmak üzere', güneye, bugün torunlarının
yerleşik olduğu Türkiye, Suriye, Ürdün, İs-
rail ve Irak'a yerleştirildi. Çoğunlukla sınır
muhafızı olmak üzere Osmanlı toprakların-
da asker olarak hizmet ettiler. Savaşçı özel-
likleri Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan
sonra da devam etti. Örneğin Suriye'de iki
dünya savaşı arasında bölgeyi yöneten
Fransızlara hizmet ederek savaşçı gelenekle-
rini yaşattılar. Son zamanlardaki hareketler
önemli miktarlarda Kafkasyalıyı Batı Avrupa
ve Amerika'ya getirmiştir.

BUGÜNKÜ DURUM İ
Bugün Çerkeslerin büyük bölümü Sov-

yetler Birliği'nin dışında, çeşitli politik ve
ekonomik koşullarda (yaşamaktadırlar.
250,000 ile bir milyon arasında değişen var-
sayımlarla Türkiye en büyük nüfusa sahip-
tir. Ürdün'de 100,000 kadar, Suriye'de ka-
baca 45,000 kadar Çerkes mevcuttur. İsra-
ilde iki köy mevcut olmakla beraber nüfus
hakkında ayrıntıli bilgi yoktur. Çok az ol-
dukları tahmin edilmekle beraber |1-
rak'takilerin sayısı da tam olarak bilinme-
mektedir.

İsrail, kendi Çerkeslerine kendi dillerinde
gazete ve televizyon yayını yapmalarına izin

vererek çok iyi davranmaktadır. Bu Çer-
kesler İsrail'e sınır muhafızı elit askerlerola-
rak hizmet etmişlerdir. Ne var ki bu geç-
mişleri, 1967'deki Arap--İsrail savaşı sırasın-

da İsraillilerin, neredeyse tamamında Çer-
keslerin yaşadığı Golan tepelerini işgal et-
mekten alı koyamamıştır. Belki de İsrailliler
Çerkeslerin gönüllü olarak kendilerine katı-
lacağını sanmışlardı; ancak savaş onları
topraklarından edip zor şartlar altında ve
sınırlı bir alanda yaşadıkları Şam'ın kenar
mahallelerine itmiştir.

Ürdün'de Çerkesler göreceli bir refah ve
özgürlük ortamında yaşamaktadırlar. Baş-
kent Amman yakınlarında ve içinde toprak
sahibidirler; Adiğeyce ve Khabardeyce olmak
üzere ana dillerinde gazete ve televizyon ya-
yını yapabilmektedirler. Ülkenin elektrik şe-
bekesinin kontrolü Kral Hüseyin tarafından,
güvenilirlikleri ve rüşvete karşı dayanıklı-
lıklarıyla bilinen Çerkeslere emanet edilmiş-
tir. Ne var ki bu Çerkes cenneti tehdit altın-
 

“ Bu köyünsakinleri olan (en küçüğü2, en büyüğü98
yaşında) seksen kadar Adığe, Kosova'da meydana
gelen savaş dolayısıyla 1998 yılı yazında Adığey
Cumhuriyeti'ne geri dönmüşlerdir. (Çevirenin Notu)



 

dadır. 1970 Eylül'ünde Kral Hüseyin Filistin
Kurtuluş Örgütü'nü Ürdün'den kovarken,
bu işi yapan ordununÇerkes subaylarının
başında yine Çerkes bir Genelkurmay Baş-

kanı vardı. Çerkesler haklı olarak Ürdün'ün
politikası Filistinlilerden yana değişmeye
başlarsa güvenliklerinin ve huzurlarının bo-
zulmaya başlayacağından endişe duymak-
tadırlar.

Türkiye'deki Çerkesler ise onyıllardır a-
similasyoncu baskı altındadır. Ancak son iki
yıl içinde Çerkeslerin ve diğer Kafkasyalıla-
rın dillerinin kayda geçirilmesi için çabalar
başlamıştır. Bu iş devlet onayında ve deste-

ğinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Sumru
Özsoy tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu,
devletin, ülkenin etnik mozayiğini tanıma
yolunda attığı ilk adımdır ve bizce Türki-
ye'nin, toplumu üzerinde kurduğu güçlü
rejim içinde gecikmiş bir harekettir.

Iraktakine benzer bir Baas Partisi reji-
miyle yönetilen Suriye'de ise tam tersi bir
eğilim gözlemlenmektedir. 1963 yılında Su-
riye'de iktidarı ele geçiren Baas Partisi men-
supları, politik ve sosyal kurumlarını sadece
Arap etnik soyağacına dayandırmaktadırlar.
Aslında Baas partililer İslam'ı bütün insan-
lığa ait bir vahiy değil de Araplar için etnik
bir zafer olarak görmektedirler. Bu milliyetçi
üstünlük duygusu sosyalist trendlerle bir-
likte Baaslılar'ın pek de gerçek olmayan laik
görünümüne zemin oluşturur. Şu anda Su-
riye olan bölgede önce Osmanlılara, sonra
da Fransızlara hizmet etmiş olan Çer-
keslerin tarihi göz önüne alınacak olursa,
Arap olmayan bir halk olarak durumları
hayli güvensizdir. Diğer kültürel özellikleri
Çerkesleri, komşuları olan Araplardan sade-,
ce ayırmakla kalmaz aralarında da sorunlar
yaratır. Örneğin Çerkesler, kısıtlamalara ve
(Özellikle konuşma alanında çok düzenli o-
lan) geleneklere özel bir önem verirler. Tam

tersine, pek çok Akdeniz halkında olduğu
gibi, Araplarda da dışa vurumlu konuşma
sanatı ve duygusal gösteriler yeğ tutulur.
Ayrıca Çerkesler kadınlarına saygı gösterip
toplumsal olarak tamamen özgür bırakır-
ken, Araplar kadınlarının toplumdaki rolle-
rini sınırlandırır ve onların hayatlarını kont-
rol altına alırlar. Üstüne üstlük Çerkesler
para ve maddi imtiyazlara şiddetle karşı o-
lan bir savaşçı geleneğine sahiptirler. Aslın-
da şu anda bile dillerini kültürel mirasları-
nın en önemli hazinesi olarak görür ve onun
iyi kullanımını çok önemli bir adım sayarlar.
Bunun tamtersine Suriye'nin para ve tica-

rete büyük önem veren ve binlerce yıl önce-
sine dayanan bir ticaret geleneği vardır. Son
olarak da Çerkes toplumu Kafkasya'nın ge-

leneksel kanunu olan “adet” ile yönetilirken,
Araplar İslam'ın kanunu olan “şeriye” ile
yönetilirler. Çerkeslerin Suriye'de, toplumun
her seviyesindeki kariyerlere sahip olma
şansı varsa da bu kariyerlerde hiç bir gü-
venlikleri yoktur. Her zaman önyargılara ve
soruşturmalara maruz kalabilirler; her an
hiçbir kanuni gerekçe gösterilmeksizin gö-
revlerinden alınabilirler. Çerkeslerin ana-
yurtlarına dönüşü, askeri bir kariyer yap-
mak isteyen bir Çerkes'in ortada hiçbir ge-

çerli neden yokken, altı yedi başka genç
Çerkes subayıyla birlikte 1959'da görevden
alınmasıyla başlamıştır.

DÖNÜŞ DÜŞÜNCESİ
Fethi Recep 1932 yılında Halep'te Adiğe

bir ana-babadan doğmuştu. Soyadı olarak
büyük babasının Müslüman adı olan Recep'i
kullandı. Ana-babası Adiğece'nin Abzakhca
diyalektini konuşurken, o içinde bulduğu
Arap dünyasına asimilasyon nedeniyle sa-
dece Arapça'yı öğrendi. 1955 yılında Suriye
ordusuna katıldı ve subay olarak yetiştirildi.
1959 yılında başka altı yedi Çerkes subayla
birlikte ve hiç bir gerekçe veya açıklama ol-
maksızın ordudan ihraç edildiğinde parlak
bir subaydı. Bu, Baas partisi zamanından
önce, ancak Arap milliyetçiliğinin yeni yeni
yükseldiği ve Suriye'nin Nasır'ın Mısır'ıyla
bağlantılı olduğu dönemdeydi. Büyük bir
hayal kırıklığı içinde Suriye'yi terk etti ve
Hollanda'ya yerleşti; evlendi, çocukları oldu,
ve kendisi de bir biyolog oldu. Şu anda e-
mekli olmuş ve küçükbir çiftliği işletmekte-
dir. Hollanda'dayken kendi Çerkes mirasıyla
daha çok ilgilendi ve kendi kendine çok zor
ve karmaşık olan ana dilini öğrenecek kadar
daileri gitti. |

1979 yılında Hollandalı olan eşini Kaf-
kasya'ya tatile götürdü. Soçi ve Krasnodar'a
gittiler ve dağlardan çok etkilendiler. Oraya
kadar gelmişken yüz kilometre daha gidip
Adiğey Özerk Bölgesi'nin başkenti olan
Maykop'u da ziyaret ederek geçmişine daha
yakın olmak istedi. Şansın da yardımıyla
Maykop'un hemen dışındaki Kafkasya'nın
ormanlık dağ eteklerinde Abzakh bölgesini
de ziyaret ederek uzak akrabalarıyla ilişki
kuracaktı. Adiğey Özerk Bölgesi o sırada dı-
şarıdan yönetiliyordu ve o da dolayısıyla
Krasnodar yetkililerinden Maykop'a gitmek
için izin istedi. Talebi bir Çerkes bürokrat
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tarafından sempati ile karşılanmasına rağ-
men Rus yönetici tarafından bir kere daha
gerekçesiz ve açıklamasız olarak reddedildi.
İşte o zaman Kafkasya'da temelli bir Çerkes
toplumu oluşturma kararı aldı.

İLK İKİ KONGRE
On yıl içinde Fethi Recep Ankara'da bir

kongre yapmaya yetecek sayıda Çerkesle
bağlantı kurdu. Bu kongrede delegeler pek
çok ülkeye dağılmış olan Çerkes toplumları
arasındaki koordinasyonu ve mevcut ileti-
şimi koruma ve artırma konusunda hemfikir
olmalarının yanı sıra Kafkasya'ya dönüş için
gerekli adımları atma kararı aldılar.

İlk kongre, katılımcılar arasında paylaşı-
lan bir karamsarlığın ve anayurtlarına dö-
nüş düşüncesinin ortaya çıkmasına yaradı.
125 yıldan beri ilk kez Çerkeslerin ciddi bir
forum sayesinde ilişki içine girmesini sağla-
dı.

İkinci bir kongre 1990 Mayısında Hollan-
da'da yapıldı. Khabardey-Balkar Özerk Sov-
yet Sosyalist Cumhuriyeti, Türkiye, Alman-
ya, Hollanda ve Amerika'dan toplam beş
delegasyon grubu vardı. (Karaçay-Çerkes
ÖSSC ve Adiğey Özerk Bölgesivize sorunları
nedeniyle toplantıya delegasyon göndere-
memişti). İsrail, Suriye, Ürdün ve Yugoslav-
ya'dan delegeler katılamadılar.

Bu toplantı çok verimli oldu ve Çerkes
kimliğini milletlerüstü bir seviyeye çıkararak
pratikteki bir kazanıma çok yaklaştırdı. Ön-
celikle kongre kendisini kalıcı bir organizas-
yon olan “Duneyipso Adığe Xase” ya da
“Dünya Çerkes Birliği” adıyla belirledi.
Kongrenin resmi dili tam olarak hangi diya-
lekt olacağı belirtilmeksizin “Adığece“ olarak
ilan edildi. Pratikte delegelerin çoğunun
Çerkesçe okuyup yazamaması dolayısıyla,
İngilizce'nin de fonksiyonel bir dil olarak
kullanılabileceği kabul edildi. Üçüncü kong-
renin 1991 yılında Khabardey-Balkar
ÖSSC'nin başkenti olan Nalçik'te yapılması
kararlaştırıldı. Her ülke kendi bünyesindeki
Çerkeslerin faaliyetlerini yerel Çerkes orga-
nizasyonlarının bir federasyonu olarak mer-
kezi bir yapıyla koordine edecekti. Şubat
1991'de Nalçik toplantısının programıyla
birlikte tüzük de belirlenecekti. Son anda
şüpheci yöneticilerin engellemesiyle bir
topluluğun kongreye katılamaması duru-
munda bir diğer topluluk tarafından temsil
edilmesi önerildi. Aslında bu kural 1991 yı-
lındaki kongreye katılamayan bir grup için
uygulanmalıydı. Yürütme kurulunun yöne-

38 e KASIM ARALIK 1998 e NART

ticileri 4 yıllık süreler için seçilecekti ve fe-
derasyonlarını kurmamış toplumlar için de-
lege sayıları da belirlenmişti. Son olarak da
Ankara deklarasyonu da yeni oluşturulan
tüzüğün ana maddesi olarak belirlenmişti.
Diğer hedefler de tespit edilmişti: ilk olarak
Çerkesler'le ilişkili ülkelerde faaliyete geç-
mek üzere bir lobinin kurulması, ikinci ola-
rak yönetimin kaynaklarının tespit ve orga-
nize edilmesi, üçüncü olarak lobi faaliyeti ve
-gerekirse- kaynakların yönetilmesi için pro-
fesyonellerin tutulması, ve son olarak da
birliğin merkezinin Hollanda'da kurulması.

Bu ikinci kongrede Sovyet delegasyonu
gelecekte yapacakları faydalı işleri müjdele-
yen bir şekilde işbirliği yaptılar. Kha-
bardey'in “Rodina” adlı kurumunun delege-
leri kurumlarının Kafkasya'daki konumu ve
görevi hakkında çok açıktılar. Çerkesler'in
tarihiyle ilgilenen araştırmacılara arşivlerini
açmaya varıncaya kadar, ellerindeki tüm
yetkiyi kullanacaklardı. Bu ilk adım bu in-
sanların tarihinin üstünü örten giz perdesi-
ni kaldırma umudunu doğurdu.

İkinci kongre anayurda dönüş düşünce-
sini gerçekleştirmek için gerekli olan politik
ve sosyal mekanizmayı harekete geçirdi. Bu
o zaman 126 yıldır dağınık yaşayan ve söz
konusu kurumlar, fikir birliği ve uzlaşma
platformu konularında hiç tecrübesi olma-
yan bir halk için kayda değer bir tecrübeydi.
Demokratik hareketlerinde ortak bir felaket
korkusuyla hareket ediyorlardı. Dedikleri
gibi “trajedimizi de beraber yaşadığımız

için beraber hareket etmek zorundayız”.

ÜÇÜNCÜ KONGRE VE
ANAYURDA DÖNÜŞ
1990 Haziran'ında Fethi Recep Londra

Üniversitesi'nde Doğu ve Afrika Araştırmala-
rı Okulu'nda Kafkasya ile ilgili bilimsel bir
konferansa katıldı. Orada içinde Sovyetler
Birliği de olan değişik ülkelerden gelen bilim
adamlarıyla karşılaştı. O zamanlar sorunun,
Sovyet otoritelerini Çerkeslerin doğal bir şe-
kilde ve uluslar arası meşruiyete sahip bir
dönüş hakkına sahip olduklarına ikna et-
mek olduğunu düşünüyordu.

Ne de olsa SSCB'de Çerkeslerin yaşadığı
üç yönetsel bölge vardı ve bölgedeki faali-
yetleri koordine eden kültürel bir kurum ya
da xase'nin yanı sıra her birinde Çerkes fa-
aliyetlerini destekleyen kültürel organlar
vardı. Çerkeslerin içinde kayboldukları düş-
man ve yabancı bir dünyadan, anayurtları-
na dönmelerine engel olacak hiçbir neden



 

yok gibi görünüyordu. Ne var ki Fethi Recep,
uluslar arası kanunlar ve azınlık haklarıyla
ilgilenen çeşitli organizasyonların Çerkes-
lerden haberlerinin bile olmadığını gördü.
Bir anlamda Çerkeslerin sessiz sakin gele-
neklerinin zararlı bir yan ürünüyle karşı
karşıyaydı. Darboğazlarla ve büyük haksız-
lıklarla karşı karşıya kaldıklarında Çer-
kesler, teröristlere dönüşmektense sessiz
kalmayı ve hasbelkader içinde bulundukları
toplumlarla kaynaşmayı tercih etmişlerdir.
Fethi Recep de Dünya Çerkes Birliği'nin bir
sonraki toplantısını anayurtta yapmak ve
anayurda dönüş konusu için, ekim ayında
Sovyetlerden izin istemek amacıyla Nalçik'e
gittiğinde, doğal haklardan ve uluslar arası
kanunlardan hiç bahsetmedi. Sadece

SSCB'den ayrılmak isteyen onca gruba kar-
şın geri dönmek isteyen tek grubun kendile-
ri olduğunu söyledi. Dönemezler miydi? Sov-
yetlerin cevabı yumuşak ve kesin bir “evet”
oldu. Sovyetler anayurda dönüş fikrine ka-
tlmakla kalmayıp 1991 kongresine de o-
lumlu baktılar ve hatta delegeler Sovyet top-
raklarına vardıktan sonraki bütün masrafla-
rını da karşılamayı taahhüt ettiler. Sözlerine
sadıktılar. Sovyetlerin bu kadar olumlu bir
yaklaşım sergilemesine şüpheyle bakabiliriz.
Elbette Çerkeslerin bu taleplerini tamamen
propaganda amacıyla da kabul etmiş olabi-
lirler, ancak bugüne kadar bu olayı hiç is-
tsmar etmediler. Daha mantıklı olan neden
Sovyetlerin Çerkesleri çalışkan, güvenilir,

sadık, eski ve değerli bir düşman olarak
görmeleridir. Kuzey Kafkasya'da sadık bir
Çerkes nüfusunun bulunduğu bir bölge,
yakın gelecekte Gürcüstan, Azerbaycan ve
Ermenistan'ın rahatsızlıkları durdurulamaz.

veya durdurmaya değmez bir hal alırsa,
Sovyetler Birliği'nin çıkarına olacaktır.

Dünya Çerkes Birliği'nin üçüncü kongre-
sinden önce iki Çerkes “Özerk Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyeti”nin idari konumu, Mos-
kova tarafından Rusya ile aralarında özel bir
federatif statü olan “Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti”ne yükseltildi. “Adiğey Özerk Bölge-
si”, “Adiğey Özerk Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyeti'ne dönüşürken, idari merkezi de (Ö-
zerk Bölge olduğu zaman bölgenin dışında
olan) Krasnodar'dan başkent Maykop'a ta-
şındı. Maykop yakınlarında yüksek Çerkes
nüfusu barındıran iki rayon (veya bölge), bir
idari merkezde toplandı. Kültür Xase'sinin
yetki alanı, politik olarak idari merkezin sı-
nırları içinde olup olmadığına bakılmaksı-
zın, Kuzeybatı Kafkasya'daki bütün Çerkes

kültürel ve sanatsal faaliyetlerini kapsaya-
cak şekilde genişletildi.

Ayrıca kültürel faaliyetlerini sürdürmek
ve geliştirmek üzere, beş milyon rublelik ö-
nemli bir para yardımı da aldı. Son olarak
çok büyük bir jest ile Sovyetler, geleneksel
Çerkes bayrağının bir devlet veya eyaletmiş
gibi Çerkes bölgelerinde dalgalanmasına izin
verdiler. “Sancak-ı Şerif” adı verilen bu bay-
rak, koyu yeşil zemine işlenmiş, alt tarafla-

rında kesişen üç ok ve bunların üzerinde de
üstte dokuz, altta üç tane olmak üzere iki
sıra halinde yıldızlardan oluşuyordu. Bu
bayrak 1836 yılında Osmanlı sarayında iyi
bir konumda bulunan bir Çerkes prensesi
tarafından yapılmıştı.

Yeşil, Çerkesya'nın yemyeşil manzarasını,
yıldızlar da oniki Çerkes boyunu temsil edi-
yordu. Oklar ise Çerkeslerin eski çağlarda
göç ettikleri üç ana yönü (kuzey, kuzey-batı
ve kuzey-doğu) temsil ediyordu. Böyle sem-
bolik nesneler millet olma duygusunun ye-
niden kazanılmasıiçin şarttır. İ

Bu hareketler, muhtemelen Fethi Recep'i
memnun etmek veya üçüncü kongreden ön-
ce yalancı bir pro-Çerkesizm izlenimi yarat-
mak için yapılmamıştı. Bu hareketler daha
ziyade konseyin 1989 başlarında sergilemiş

olduğu tavırların bir ödülüydü. O zamanlar
Gürcüstan SSC, Abhazya ÖSSC'de yaşayan
Abhaz azınlığın oy hakkını elinden almaya
çalışmıştı. Ciddi çatışmalar patlak verdi ve

Abhazlar, kardeşleri Çerkesleri yardıma ça-

ğırdılar. Pek çok Çerkes genci tam olarak

bunu yapmak istiyordu; ancak onlara Adığe
Xase'nin yönetimindeki yaşlılar engel oldu-
lar. Bu akıllıca bir karardı, çünkü çatışma-

lar birkaç ay sonra durdu ve bir ateşkes
anlaşması imzalandı. Üniversite ve Bilimler
Akademisi gibi bazı Abhaz kurumları Gür-
cülerinkilerden bağımsız hale geldi. Bu ça-
tuşmalarda Çerkeslerin yer alması Abhaz-
ların karşısında daha çok Gürcü, Svan ve
diğerlerinin çatışmalara girmesine neden

olarak durumun daha da kötüleşmesine ne-
den olurdu. Adığe Konseyi'nin aklıselimi
Moskova'ya karşı galip geldi.

Dünya Çerkes Konseyi'nin üçüncü kong-
resi bu yıl 18-20 Mayıs tarihlerinde Nalçik'te
gerçekleştirildi. Kongreye Türkiye'den, Hol-
landa'dan, Almanya'dan üç Amerikan Çer-
kes derneğinden ve üç Sovyet bölgesinden
delegeler katıldı. Suriye delegasyonunun çı-
kış vizeleri son andaiptal edildi; ama Suriye
Çerkesleri yine de, o sırada Suriye dışında
bulunan ve arkadaşlarının durumunu öğre-
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nince gönüllü olan insanlar tarafından tem-
sil edildi. İkinci kongrede belirlenen temsil
kurallarına göre bu insanların oluşturduğu
delegasyon geçerliydi. Kongre, resmi delege-
lerin sayısının az olmasına rağmen yüksek
katılım nedeniyle yerel bir stadyumda yapıl-
dı. Delegeleri ve ziyaretçileri kaldıkları yer-
den stadyuma ulaştırmak için otobüsler
kullanıldı. Amerika'nın Sesi Radyosu Kaf-
kasya'da olanları aktardı, ancak BBC'nin
çabalarına rağmen Batı medyasında bu olay
çok yer bulamadı. Çerkesler suskunluk ge-
leneklerine uygun bir şekilde hala modem
medyayı gerektiği şekilde kullanmıyorlar.

Yapılan işlerin ilki, hatta bir açıdan en il-
ginci, konseyin adının değişmesiydi. Ab-
hazlar kongreye delege göndererek Gürcü-
lerin yarattığı kötü durumun tanınmasını
istediler. Buna mukabil Çerkesler, kurumun

adının Abhazları da kapsayacak şekilde
Dünya Adığe Birliği'nden Dünya Çerkes Bir-
liği'ne değiştirilmesi için oy kullandılar. Bü-
tün Çerkesler ve az sayıdaki Ubıh kendileri-
ne “Adığe” derler. Abazalar ve Abhazyalılar
ise “Apsuwa”dırlar. Çerkeslere başkaları ta-
rafından verilmiş olan “Çerkes” adı ise yal-
nızca yukarıda adı geçenleri değil, Kuzey
Kafkasya'dan sürgün edilmiş bütün halkları
kapsar. Bu sayede Çerkesler daha önce bir-
kaç etnik azınlığı temsil ederken, değişik-
likten sonra kardeşleri olan Abhazlar ve Da-
gıstanlıları da kapsayacak şekilde Kafkas-
ya'dan sürgün edilmiş bütün halkları temsil
eder oldular. Bana bir Çerkes'in söylediği
gibi “Biz (Çerkesler, Abhazlar, Dağıstanlılar)
hepimiz Çerkesiz; hepimiz aynı sıkıntıları
yaşadık.”

Aslında Çerkesler ve Abhazlar arasında

ortak kabul gören ve Sovyetlerin umutverici
hareketleriyle desteklenen bir varsayım
mevcuttur: değişik Çerkes yönetsel birimle-
rinin statülerinin yükseltilmesi, Ekim Dev-
rimi'nden sonra kısa süreli de olsa hayat
bulmuş olan bir Kuzey Kafkas ÖSSC'nin
tekrar kurulması yolunda ilk adımdır. Ku-
rulması umulan bu federasyon Rusya Fede-
rasyonuile özel bir federe statüye sahip ola-
caktır. Buna göre savunma, ulaşım ve posta
hizmetleri Moskova'nın kontrolünde olmak
üzere federasyon içişlerinde serbest olacak-
tır. Anayurda dönüş düşüncesi, artık Sovyet
Federasyonu içinde yeni bir millet kurma
idealiyle birleşmektedir.

ANAYURDA DÖNÜŞ'ÜN AYRINTILARI
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Sovyet otoriteleri halihazırda Dünya Çer-
kes Birliği'ne, üyelerinin anayurtlarına dö-
nüşü için izin vermiştir. Maykop ve civarı

başta olmak üzere Kuzey Kafkasya'daki pek
çok bölge az bir nüfusu barındırmaktadır ve
yeterince gelişmemiştir. Sovyetler de Çer-
kesler de ilk gelecek olan Çerkesler'in bu
şehrin içinde ve civarında yeni semtler o-
luşturacağını ve çiftlikler kuracağını öngör-
mektedirler. Öncü bir grup olarak onila yir-
mi ailelik bir deneme grubu aranmaktadır.
Bu insanlar birikimlerini de yanlarında geti-
rip koruyabileceklerdir. Ayrıca vazgeçmek
isterlerse bunda serbest olacak ve bütün
varlıklarını da beraberlerinde götürebile-
ceklerdir. Bu göçmenlerin değişik sosyal ke-
simlerden olacağı ve yalnızca yeni işçiler ve
çiftçiler olarak değil, aynı zamanda yanla-
rında getirecekleri ticaret, üretim, bilim ve
ziraat alanlarındaki bilgileriyle de topluma
katkıda bulunacakları umulmaktadır.

Anayurda dönüş sürecinin kendisi, ü-
çüncü kongrenin ana deklarasyonu ile yön-
lendirilmiştir. Bu deklarasyon, Khabardey-
Balkar ÖSSC'nin başbakanı ve bir Sovyet
Çerkesi olan, Yuri Kalmukov'un kongrenin
başkanı olarak seçilmesinin hemen ardın-
dan kabul edilmişti. Deklarasyon doğal o-
İarak Kuzey-batı Kafkasya'nın Çerkes-
lerin anavatanı olduğunu ve her Çerkesin
buraya dönmeye hakkının bulunduğunu
belirtiyordu. Ayrıca daha da önemlisi dek-
larasyon o zaman bölgede yaşayan çoğu et-
nik Rus ve Ukraynalı Çerkes olmayan insa-
nın da hukuki, ekonomik, ve kültürel hakla-
rını da garantiye alıyordu. Sonuçta belge
anayurda dönmüş Çerkesleri de kapsayarak
bölgedeki bütün insanların “barış içinde ve
onurlu bir biçimde birlikte yaşayabileceğini”

ifade ediyordu. Çerkesler anavatanlarında
olmadıkları sürece yok olmaya mahkum
olduklarını hissetmektedirler. Bir anava-
tana sahip oldukları takdirde, bu çok uluslu
bir yapıda da olsa, Çerkes toplumu hayalle-
rini gerçekleştirebileceklerdir.

Kongre Sovyet topraklarındaki çalışmala-
rı koordine etmeleri için iki Sovyet Çerkesini
yönetici olarak seçti. Başkan olarak Carım
Aslan'ı ve Başbakan olarak da Erkekler Der-
neği'nin (Tiıxase) başkanı olan Muhiddin'i
seçerek kurulması umulan devletin bir par-
lamenter yapıya sahip olacağının ilk işareti-
ni verdi.

Fethi Recep de, arkadaşlarının kendisine
verdiği ve bir Çerkes adı olan Hatko
Recebkhuer adıyla kongreden döndükten

 



 

sonra birliğin SSCB dışındaki çalışmalarını

devam ettirecektir. Orada bulunduğu sırada
orijinal soyadının Hatko olduğunu (“beyaz
kurt” olarak çevrilebilir) öğrenmiş; ve arka-
daşları da geleneksel olarak önce soyadı
sonra adı olacak şekilde kendisine büyük-
babasının adına atfen “Recep'in oğlu” .anla-
mında Recebkhuer adını vermişler. Fethi
Recep bu kongreyle sadece Sovyetlerin Çer-
keslerin anayurtlarına dönüş hakkını kabul
etmelerini sağlamakla kalmamı, daha da Ö-
tesi kendi insanları için bir cumhuriyetin
sözünü de almıştır. Bu sadece O'nun değil
tümüyle üçüncü kongrenin bir başarısıdır.

GELECEK VE SORUNLAR .
Bu kongrenin büyük başarıları, büyük

sorunları da beraberinde getirmiştir. Önce-
likle insanları anayurda dönüşe yönelten ve
kongreye katılmalarına neden olan romantik
istekler SSCB'nin politik ve ekonomik prob-
lemleriyle yüz yüze kalmıştır. Sorunları ge-
niş açıdan ele alma alışkanlıklarıyla Çer-

kesler gelecek birkaç yıl için anayurtlarına
yapılması gereken ekonomik ve kültürel
yardımın öncelikle hedefleri olmasına karar
vermişlerdir. Fethi Recep aslında, Carım
Aslan ve Muhiddin'in ticari amaçlarla Hol-
landa'yı ziyaret etmeleri için gerekli adımları
atmıştı. Amerika'daki Çerkes dernekleri a-
nayurtlarına ticari, eğitim amaçlı ve ekono-
mik yardımda bulunmak için kampanyalar

- başlattılar. Abhazlarla Gürcüler arasındaki

ilişkiler dikkatle izlenmeli ve Abhazların gü-
venliklerinin garanti altına alınmasıiçin ge-
rekli adımlar atılmalıdır. Öyle görünmekte-
dir ki Sovyetler Birliği'nin iç sorunlarının
çözümüne katkıda bulunmak için kayda
değer bir miktarda dönüş yaşanmalıdır ki
bu da en iyi ihtimalle üç ila beş yıl alacaktır.
Bunların yanı sıra DÇB'nin önünde çözüm
bekleyen altı önemli sorun daha vardır. En
zorlarından biri iletişim sorunudur. Orta
Doğu'da yaşayan Çerkesler ve diğer Kafkas
halkları henüz modem iletişim araçlarını
kullanamamaktadırlar. Yapılan işleri bir-
birlerine duyurmaları bu yüzden bir sorun-
dur. Bu durumu daha zorlaştıran bir başka
etmen ise Suriye'nin (ve hatta belki de Tür-
kiye'nin) bu çabaları zorlaştırmalarıdır. As-
lında Suriye'deki Baas partililer Çerkeslerin
anavatanlarına dönmelerini veya bu yolda
herhangi bir adım atmalarını ihanet sayabi-
lirler. Şüphesiz büyük sayılarda Çerkes'in
Orta Doğu'dan ayrılması, burada önemli yer
değiştirmelere neden olacaktır. Yakın gele-

cek için Çerkesler sözlere güvenmektedirler.

Son çare olarak medyayı kullanarak ve ko-
nuya dışarıdan bakan Amerika veya Avrupa
gibi güçlerin desteğini alarak bu kayda de-
ger gelişmeleri daha çok insana duyurabi-
lirler.

İkincisi, kimlerin anayurda dönüş hakkı-
na sahip olduğu konusu tam olarak açıklığa
çıkmış değildir. Buradaki en rahatsız edici.
sorunlardan biri dindir. Çerkesler, kimileri

eğilim olarak laik, kimileri de inançlarında
daha ateşli olmak üzere çoğunlukla Sünni
Müslümandır. Üçüncü kongrede Kuzey Kaf-
kasya'nın (Çerkeslerin dönüşünden veya bir
Kuzey Kafkasya SSC'nin kuruluşundan ba-
gımsız olmak üzere) heterojenyapısını koru-
yacağı iddia edildikten sonra, bu amaca u-
laşmanın ateşli Müslümanların göçü söz
konusu olduğunda ne kadar önemli olduğu
ortadadır. Ayrıca eğer Dağıstan da bu cumr-
huriyetin kuruluşuna katkıda bulunacaksa
Dağıstanlıların kökten dinciliğe kadar varan
bir Müslümanlık geçmişine sahip olmaları,
dini hoşgörünün korunması konusunu da-
ha da karmaşık bir hale getirmektedir. Bir
anlamda Çerkes sorunu, modem bir prob-
lem olan büyük ve heterojen toplumlarda
etnik kimliğin korunması probleminin kü-
çük çaplı bir örneğidir. Çerkesler bir yandan
günlük hayatlarında bir mikro-milliyetçiliği
sürdürürken, öte yandan da kurulması dü-
şünülen ve çoğu Çerkes olmayan insanın da
içinde bulunacağı bir cumhuriyette bir çeşit
makro-miiliyetçilikle de içiçe olmak zorunda

kalacaklardır. Kolaylıkla öngörülebilir ki,
anayurda dönüş değişik derecelerde etnik
kimliğe ve dini inanışa sahip Çerkesler ara-
sında bir çeşit doğal elemeyle gerçekleşe-
cektir.

Üçüncü olarak, dini kimliği bir kenara bı-
raksak bile Çerkes kimliğinin eğer bu he-
deflenen heterojen cumhuriyette bir rolü
olacaksa o da bir sorun olacaktır. Birliğin
kendisi de Abhazları saflarına katarak ve
aynı sorunları paylaşan diğer Kafkas halkla-
rına da kapısının açık olduğunu ilan ederek
halihazırda heterojen bir hal almıştır. Ancak
cumhuriyet eğer Çerkes kültürünün gelişi-

- mini sağlayamazsa sadece kanunen görevini
yerine getirmiş olacaktır. 127 yıl Rus, Arap
ve Türk etkisinde kaldıktan sonra Çerkesler
çok farklı kültürel evrimler geçirmişlerdir.
Orta Doğu'dakiler edebiyat ve yayıncılık ko-
nularında Kafkasya'dakilerin yol göstericili-
ğine ihtiyaç duyacaklardır. Orta Doğu Çer-
keslerinin sözlü ve yazılı edebiyatını Sovyet

NART e KASIM ARALIK 1998 e 41  



 

 

Çerkeslerininkilerle entegre edebilmek için
çaba sarf etmek gerekecektir. Daha da ötesi
bir zamanlar kültürlerinin içerdikleri hak-
kında pek az fikri olan birçok insanda kül-
türlerini tanıma isteği oluşturmak ve onlara
kapsamlı bilgi vermek de büyük bir iş ola-
caktır.

Dördüncüsü, eğer anayurda dönüş başa-
rılı olursa, kurulacak olacak cumhuriyette
üstesinden gelinmesi gereken ciddi politik
sorunlar ortaya çıkacaktır. Böyle bir du-
rumda bölgenin demografisinde meydana
gelecek olan değişmeler rahatsızlıklara belki
de açık düşmanlıklara yol açacaktır. Eğer
dönüş kontrolsüz ve çok hızlı gerçekleşirse
ekonomik bozukluklar ortaya çıkacaktır.
Daha açık olarak söylemek gerekirse Çer-
keslerin kendi içlerinde sosyal yapıları dü-
zenlenmelidir. Geleneksel olarak içinde
prensler, asiller, özgür insanlar ve köleler
bulunan ve her biri kendi içinde de alt taba-
kalara bölünmüş olan karmaşık bir sosyal
yapıları vardı. Komünizm döneminde yapıla-
r aile geleneklerinden birine indirgenmiş,
ancak herhangi bir sosyal yapıyla yer değiş-
trmemişti. Bu yüzden Çerkes toplumunun

karakterinin yeniden belirlenmeye ihtiyacı
vardır.

Beşinci olarak, dil sorunu çözümlenmeli-

dir. Çerkes dili, biri Doğu (Khabardey) diğeri
de Batı (Adığey) diyalekti olmak üzere her
biri kendine has kuralları olan iki ana grup
halindedir. Kendi başına bir dil olan Ubıhça
bugün yalnız iki kişi tarafından konuşul-

maktadır; bütün diğer Ubıhlar Türkler veya
diğer Çerkesler tarafından asimile edilmiştir.

Eğer kurulması umulan devlette Ruslar ve
Ukraynalılarla birlikte Abhazlar, Abazalar,
ve kendileri toplam olarak yaklaşık otuz dil.
konuşan Dağıstanlılar da olacaksa devletin
resmi dili (ya da dilleri) sorunu çözümlen-
mesi gereken önemli bir sorun olacaktır.
Ancak Çerkesler dilde çeşitliliğe alışkın in-
sanlar oldukları için birkaç resmi dilin kul-
lanılması ciddi bir sorun yaratmayacaktır.
Daha önemli görünen sorun ise resmi dil
hangisi olacaksa o dildeki edebiyatı insanla-
ra empoze etme sorunudur.

Altıncı olarak, bu devletin ister Rusya
SSC ile isterse komşu devletlerle olsun poli-
tik ilişkilerinin belirlenmesidir. Gorbaçov'un
da daha önce tehditle karışık belirttiği gibi
eğer Gürcüstan dar görüşlü milliyetçi politi-
kalarını sürdürürse Moskova'nın Abhaz-
ya'nın tümünü veya bir kısmını ve Güney
Osetya'yı kontrolüne alması mümkündür.
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Dolayısıyla böyle bir Kuzey Kafkasya Cumr-
huriyeti'nin sınırları bütün Kafkasya'da
meydana gelecek gelişmelerin de etkisiyle
çizilecektir. Bu gelişmeler yapısı itibarıyla
Çerkeslerin kontrolü dışında gelişecektir; ve
Çerkesler ancak iyi gelişmeler olmasınıdile-

yebilirler.
Çerkesler mağlubiyetin ne demek oldu-

gunu bilmektedirler. Giderek artan bir şe-
kilde şunu anlamâktadırlar ki: eğer kim-
liklerini korumak için bir şeyler yapmaz-
larsa toplum olarak yok olmaya mahkum-
durlar ve yok oluş uzakta da değildir.
Gelecek yıllarda bu insanların karşılaşa-
cakları sorunları önemsizmiş gibi göstermek
istemem. Öte yandan gelecek onlar için
zorlu olduğu kadar heyecan verici de gö-
zükmektedir. İdealizmlerive şimdiye ka-
dar gösterdikleri ve sosyal yetenekleri
göz önüne alındığında sanırım bu kadari-
yimser olmak mazur görülebilir.

(Bu yazı, "Dünya ve Ben" Kasım 1991, (Washington
D.C), s.656-669'den Türkçeye M.Nesij Huvaj tarafın-
dan çevrilmiştir. |

 



 
Bırgönüllünün hikayesi

L.N.Tolstoy

 

Savaş her zaman ilgimi çekmiştir benim. “Sa-
vaş” kelimesini, büyük askerlerin yaptıkları manev-
ralar anlamında kullanmıyorum. Benim hayal gü-
cüm bu tür büyük hareketleri izlemeyi reddediyor
ve ben onları anlamıyorum. Asıl ilgimi çeken şey,
savaşın hakikati ve gerçek öldürmedir. Orduların
Austerlitz ve Borodino'da nasıl idare edildiklerin-
den ziyade, bir askerin başkabirisini hangi tür duy-
guların etkisi altında ve hangi yollarla öldürdüğünü.
anlamak daha çok ilgimi çekiyor.

Odamda tek başıma gezinerek, kollarımı salla-
yarak ve kendimi bir kahraman gibi görerek aynı
anda çok sayıda insanı öldürdüğümü ve böylece bir
generallik ile ölümsüz şanlar kazandığımı hayal
ederken çok uzun bir zaman geçmişti. Şu anda beni
meşgul eden soru çok değişikti: bir insan, şahsıiçin
görünürde bir kazanç olmamasına rağmen kendisini
hangi duygular altında tehlikeye atmaya karar verir
ve, hatta daha da şaşırtıcı olanı, kendisi gibi başka
bir insanı nasıl öldürebilirdi? Her zaman bunun
öfke duygusu altında yapıldığına inanmak istedim.
Fakat bütün savaşanların daima öfkeli olduklarını
varsayamayız. Bu yüzden kendini koruma ve görev
duygularının da payı olduğunu düşünmek zorun-
daydım.

Cesaret nedir? Bütün çağlarda ve her millette
saygı duyulan bu özellik nedir? Diğerlerinin tersine,
neden bu iyi özelliğe kötü insanlarda da rastlanı-
yor? Tehlikeye sakin bir şekilde atılmak sadece
fiziki bir kapasite ve insanlar da, uzun bir boy yada
iri bir vücuda gösterdikleri saygının bir benzerini
bu özelliğe gösteriyor olabilirler mi? Bir kırbaç
darbesinden korkarak kendisini, aşağıda parampar-
ça olacağıdik bir uçurumdan atan at cesur sayılabi-
lir mi? Ya da cezalandırılmaktan korkarak orman
kaçan ve orada kaybolan çocuk veya utancından
bebeğini öldürerek çarpılacağı cezaya katlanan ka-
dın; yahut sadece gururundan dolayı bir insanı-öl-
dürerek kendisini de öldürülmek tehlikesine atan
bir adam cesur sayılabilir mi?

Her tehlikede bir seçenek vardır. Onun cesaret
ya da korkaklık olarak adlandırılması, bu seçeneğin
asil bir duygudan mı yoksa alçakça bir düşünceden
“mi kaynaklandığına bağlı değil midir? Bunlar ka-
famı meşgul eden sorulardı ve ilk firsatta savaş ala-
nına giderek bu sorulara cevap vermeye karar ver-
miştim.

184... yılının yazında Kafkasya'da, tahkim e-
dilmiş N!... postasında bulunuyordum.

Temmuz'un 12'sinde Yüzbaşı Khlopov, top-
raktan yapılmış kulübemin küçük kapısından içeri
girdi. Apoletlerini takmış ve bir kılıç kuşanmıştı.

 

"Bu hikayenin içindeki noktalı kısımlar sansür edilmiştir. (Ya-
zarın notu.)
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Kafkasya'ya geldiğimden beri onu hiç bu şekilde
görmemiştim.

“Doğrudan albayın yanından geliyorum” dedi,
benim soru dolu bakışlarımın cevabı olarak.

“Taburumuzyarın harekete geçiyor.”
“Nereye?” diye sordum.
“M... Kalesi'ne. Kuvvetlerimiz orada toplana-

cak.”
“Sanırım oradan da savaş alanına gidecekler?”
“Böyle olacağını zannediyorum.”
“Seferin hangi yönde olacağını düşünüyorsun?”
“Düşünmek mi? Sana söyleyebileceğim tek şey

benim bildiklerimdir. Dün gece bir Dağlı, taburun

hareket etmesi ve yanlarına iki günlük peksimet
almalarıile ilgili olarak generalin emirlerini getirdi.
Fakat, hareketin nereye, neden ve ne kadar süreli
olacağını sormak bize düşmez. Hareket etmemiz

. emrediliyor ve hepsi bu.”
“Fakat, eğer sadece iki günlük erzak alınması

emredilmişse birlikler de o kadar o süre dışarda
kalacak demektir.”

“Hayır, bu durum hiç bir şey ifade etmiyor...”
“Nasıl böyle olabilir?” diye hayretler içinde sor-

dum.
“Olabilir! Dargo'ya gittiğimizde bir haftalık er-

zak aldık ve orada neredeyse bir aykaldık!”
Kısa bir sessizlikten sonra,

“Sizinle gelebilir miyim?”diye sordum.
“Eğer istiyorsan gelebilirsin, fakat ben gelme-

menitavsiye ederim. Nedenriske atılıyorsunki?”
“İzin verirsen tavsiyeni tutmayacağım. Bütün

bir ay boyunca, bir çarpışma alanına gitmek için
firsat gözleyerek bekledim ve sen benim bunu ka-
çırmamıistiyorsun!”

“Tamam, sen bilirsin. Fakat geride kalsaydın
senin için daha iyi olurdu. Sen bizi burada bekleye-
bilirsin, sen avlanırken biz de işimizi bitirirdik! Bu
harika olurdu!” Bunları o kadar ikna edici bir şekil-
de söyledi ki, bir an için ben de bunun “harika”
olacağını düşündüm. Yine de benim kalmama se-
bep olacak hiç bir şey söylemedim.

“Fakat orada ne görmeyi umuyorsun?” diye
yüzbaşı beni vazgeçirmek için çabalamaya devam
etti. “Eğer savaşların nasıl olduklarını bilmek isti-
yorsan Mikhailovsky-Danilevsky'in Savaşın Tari-
fi adlı kitabını oku. Bu mükemmel birkitaptır.
Hangi birliklerin nerede yer aldığı ve savaşların
nasıl cereyan ettiği şeklindeki bütün detaylar bura-
da açıklanmaktadır.”

“Fakat benim ilgilenmediğim şeyler de tama-
men bunlardır,” diye cevap verdim.

“O zaman ne istiyorsun? Sadece insanların öldü-
 

> Daha doğrusu, Napolyon'un Büyük Ordusu Grand- ©
Armee'ye karşı verilen 1812 Yılındaki Yurtsever Savaşı'nın
Tarifi adlı kitap.
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rüldüğünü görmek mi? 1832 yılında burada başka
bir sivil vardı. Sanırım bir İspanyol'du. Sırtında
mavibir pelerin olduğu halde bizimle iki kere sefe-
re katıldı. Ve elbette ki öldürüldü. O tür şeyler artık
burada kimseyi etkilemiyor eski dostum.”

Yüzbaşının benim niyetlerimi yanlış anlamış
olmasından dolayı son derece utanmama rağmen
onu düşüncelerini reddetmek için çabalamadım. |

“Cesur muydu?” diye sordum.
“Allah bilir; her zaman en önde at sürerdi ve ne-

rede ateş ediliyorsa onu orada bulurdun.”
“O halde cesur birisi olmalıydı?”
“Hayır, bir adamın istenmediği bir yere kendisi-

ni sokuşturması onun cesur olduğu anlamına gel-
mez.”

“O zaman sen kime 'cesur” dersin?”
“Cesur? Cesur?” Yüzbaşıilk defa bu soruyu de-

gerlendiren birisinin havasında kelimeyi tekrarladı.
Bir müddet düşündükten sonra “cesur bir adam,

gerektiği gibi davranandır” dedi.
Platon'un (Eflatun) cesareti, “neden korkulup

neden korkulmayacağını bilme sanatı” olarak ifade
ettiğini hatırladım ve yüzbaşının ifade şeklinin çok
genel ve müphem olmasına rağmen her iki açıkla-
manın da aslında görünenin aksine, birbirlerinden
pek farklı olmadıkları kanaatine vardım. Ve hatta
yüzbaşının açıklamasının daha doğru olacağını dü-
şündüm. Çünkü, eğer yüzbaşı düşüncesini Grek
Filozofu kadariyi bir şekilde ifade edebilmiş olsay-
dı şöyle diyebilirdi. “Cesur bir adam, sadece kork-
ması gereken şeyden korkan ve korkmaması gere-
ken şeyden de korkmayan kimsedir.”

Bu düşünceyi yüzbaşıya açıklamak istedim. “E-
vet”, dedim; “Sanırım her türlü tehlikeli durumda
yapılacak bir seçim vardır. Sözgelimi, görev duy-
gusuyla yapılan bir seçim, cesaret; halbuki alçakça
bir duyguya dayanan seçim de korkaklıktır. Bu
yüzden hayatını kibir, merak ya da hırs nedeniyle
tehlikeye atan bir adam cesur sayılamaz. Diğer ta-.
raftan, ailesine karşı duyduğu dürüst sorumluluk
duygusu veya sadece kendi inancı doğrultusunda
tehlikeli bir durumdan kaçınan kimse de korkak
sayılmaz.”

Ben konuşurken yüzbaşı beni oldukça garip bir
yüz ifadesiile süzüyordu.

“Doğrusu seninle bu konuda tartışamam,” dedi
lülesini doldururken. “Fakat burada, felsefe yap-
maktan hoşlanan bir harp okulu talebesi var. O-
nunla bir konuş. Kendisişiir de yazıyor.”

Yüzbaşı hakkında Rusya'da da bazı şeyler duy-
muş olmama rağmen onunla Kafkasya'da tanışmış-
tım. Annesi, Maria İvanovna Khpolova, benirakine

“iki milden daha az mesafede küçükbir malikaneye
sahipti. Kafkasya'ya gelmek üzere yola çıkmadan
önce onu ziyarete gittim. Yaşlı kadın onun



 

Paşenkasını (artık yaşlanmaya başlayan ve saçları
grileşen yüzbaşıyı, kadın bu sevecen isimle çağırı-
yordu) göreceğimden, kendisi hakkında ona bilgiler
vereceğimden ve verdiği küçük paketi kendisine
ulaştıracak olmamdan dolayı son derece mutlu ol-
du. Maria İvanovna bana nefis bir turta ve duman-
lanmış ördek ikram ettikten sonra yatak odasına
gitti ve oldukça büyük siyah bir kese ile geri geldi.
İçinde bir de tılsım olan kesenin ağzıda siyah ipek
bir kurdele ile bağlanmıştı.

“Bu Yanan Çalıların Azizesi'dir,” dedi. Haç işa-
reti yaptıktan sonra ikonu öptü ve bana verdi. “Ba-
yım, lütfen bunu oğluma veriniz. Kendisi Kafkas-
ya'ya gittiği zaman, kilisede onun için dua ettim ve
sağ salim hayatta kalması halinde Kutsal Anne-
miz'in bu ikonunu onun için yaptıracağıma söz
verdim. On sekiz yıldır Kutsal Annemiz ve Azizler
onu korudu. Ne savaşlara katıldı o! Fakat bir kere
bile yaralanmadı. İnan bana, onun yanında bulunan
Mikhailo'nun anlattıkları insanın saçlarının diken
diken olması için yeterli oluyor. Görüyorsun ki,
onunla ilgili olarak bütün bildiklerim başkalarının
anlattıklarına dayanıyor. Kendisi, sevgili oğlum,
beni korkutmamak. için savaşları ile ilgili olarak
bana hiç bir şey yazmıyor.”

(Daha sonra Kafkasya'da, yüzbaşının dışındaki
kişilerden öğrendiğime göre kendisi ciddi şekilde
dört kere yaralanmıştı. Elbette ki bu çarpışmalar ve
yaralanmaları hakkında annesine hiç bir şey yaz-
madığını söylemeye gerek yok.)

“Ona beraberinde kutsamalarımı gönderdiğim
bu resmi takmasını söyle” diyerek devam etti anne-
si. Kutsal Anne onu koruyacaktır. Bunu özellikle
savaşlarda takması gerekiyor. “Ona bunu söyle
sevgili bayım, ona annesinin bunuistediğini söyle.”

Onun istediklerini sonuna kadar yerine getirece-
gime söz verdim.

“Paşenkamı seveceğini biliyorum” diyerek de-
vam etti kadın. “Öylesinetatlı biridir ki 0! Biliyor
musun, bana para göndermediği hiç bir yıl yoktur.
Kızım Anuşka'ya da çok yardım ediyor. Ve şunu da
bilmelisin ki sahip olduğu her şey tek maaşıdır.
Evet”, diyerek gözlerine yaşlar dolarak sözlerini
tamamladı yaşlı kadın. “Bana böyle bir oğul verdiği
için Allah'a bütün kalbimle dua ediyorum.”

“Sana sık sık mektup yazar mı?” diyerek sor-
dum.

“Çok seyrek bayım. Yılda bir kere, o da para
gönderdiği zaman. Bir iki kelimeden fazlasını yaz-
maz. Mektup yazmadığı takdirde hayatta ve sıhhatli
olduğunun anlaşılması gerektiğini ve Allah koru-
sun, kötü bir şey olduğu zaman benim çok kısa bir
sürede haberdar edileceğimi söylüyor.”

Yüzbaşı Khpolow'a annesinin hediyesini verdi-
gim zaman (bu benim kaldığım yerdeydi) benden

bir kağıt parçası alarak onu dikkatli bir şekilde sardı
ve bir yere koydu. Ona annesinin hayatıile ilgili
olarak bildiğim bütün detayları anlattım. Hiç bir şey
söylemedi. Konuşmamıbitirdikten sonra odanınbir
köşesine gitti ve orada lülesini doldurarak uzun bir
süre kaldı.

Hala orada beklerken oldukça boğuk bir sesle
“evet, o yaşlı iyi bir kadındır” dedi. “Allah'ın onu
tekrar görmeme izin verip vermeyeceğini bilmiyo-
rum.”

Bu basit kelimeler son derece derin bir sevgi ve
keder yüklüydü.

“Neden burada bulunuyorsun?” diye sordum.
- “Birileri bunu yapmak zorunda”;diye kararlı bir

sesle cevap verdi. “Ve buradaki çift maaş bizim
gibi fakir insanlar için çok şey demektir.”

Yüzbaşı Khlopov tutumlu bir şekilde yaşıyordu.
Kağıt oynamaz, içkili eğlencelere katılmaz ve en
ucuz tütünden içerdi. Yüzbaşıyı daima sevdim.
Kendisi, içine bakması kolay ve hoşolan gözlere
sahip, basit, sakin Rus yüzlerinden birisine sahipti.
Bu konuşmadan sonra ona gerçek bir saygı duyma-
ya başladım.

Yüzbaşı ertesi sabah saat dörtte geldi. Üzerinde
apoletleri olamayan ve neredeyse dökülmekte olan
bir palto ile geniş Kafkas pantolonu vardı. Koyun
derisinden yapılmış ve bir zamanlar rengi beyaz
olan kalpağı, sararmış ve dağınık bir haldeydi. Sır-
tına pek kaliteli olmayan bir Asya kılıcı asmıştı.
Bindiği küçük beyaz at başını kaldırıp indirerek
rahvan bir şekilde giderken, dağınık kuyruğunu da
devamlı olarak sallıyordu. Yüzbaşının görünüşünün
çok askeri ya da gösterişli olmamasına rağmen,
çevresinde öylesine vakur bir hava oluşturuyordu
ki, insan elinde olmadan ona saygı duyuyordu.

Onu fazla bekletmedim ve bir anda atıma atla-
, yarak birlikte kale kapısından çıktık. Şimdiden beş

yüz metre kadar önümüze geçmiş olan tabur, yük-
selip inmekte olan dalgalı koyu siyah bir kütle gibi
görünüyordu. Onların piyade askerleri olduğu, an-
cak bir iğne ormanını andıran süngüleriyle kulakla-
rımıza kadar ulaşan trampet vuruşlarından ve şar-
kılarından anlaşılıyordu. Şarkılar arasında Altıncı
Bölüğün ikinci tenorunun, geride bıraktığımız kale-
de daima hayran olduğum nefis sesi de duyuluyor-
du.

Yol, bu sırada taşarak kuvvetli bir şekilde ak-
maya başlamış olan küçük bir ırmağın kıyılarını
izleyerek derin ve geniş bir vadinin içinden geçi-
yordu. Başımızın üzerinde uçuşan yabani güver-
cinler, bazen ırmağın kıyısındaki kayalıklara konu-
yorlar, bazen de hızla gökte dönüp yükselerek göz-
den kayboluyorlardı. Güneş henüz görünmüyordu,
fakat vadinin hilal şeklindeki sağ yamacı aydınlan-
maya başlamıştı. Gri ve beyazımsıtaşlar, sarı yeşil
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yosunlar; çiğ kaplı böğürtlen, karaağaç ve kızılcık
çalılıkları şafak vaktinin altın ve saydam ışınları
altında çok açık bir şekilde görülebiliyordu. Bu-
nunla birlikte, diğer yamaç ve yoğun bir sisin du-
mansı tabakaları içinde kalan vadi, rutubet ve kas-
vet doluydu ve ne oldukları tam olarak anlaşılama-
yan solgun leylaklar ile siyah, koyuyeşil ve beyaz
gölgelerden oluşan karışık renklerle kaplı bulunu-
yordu. Hemen tam önümüzde ise, ufuktaki koyu
mavilik ile çarpıcı bir tezat gösteren karlarla kaplı
parlak dağ kütleleri yükseliyordu. Dağlar, gölgeleri
ve etekleri ile oldukça tuhaf görünüyor ama buna
rağmen bütün detaylarıyla nefis bir görüntü sunu-
yorlardı. Yüksek otların arasında uyanan cırcır bö-
ceği, çekirge ve diğer binlerce böcek havayı berrak
ve kesiksiz olarak devam eden sesleriyle doldurma-
ya başladılar. Öyle ki, sanki sayısız binlerce küçük
zil kulaklarımızın dibinde çalmaya başlamıştı. Ha-
vada güzel bir yaz sabahının kokusu olan su, ot ve
pus kokusu duyuluyordu. Yüzbaşı bir çakmak taşı
çakarak lülesini yaktı. Onun ucuz tütününün ve
kavın kokusu bana olağanüstü derecede hoş geldi.

Öndeki piyadelere çabuk yetişmek için patika-
nın yan tarafına at sürdük. Dağıstan işi lülesini ağ-
zından hiç düşürmeyen ve her adımda ökçeleriyle
atını dürten yüzbaşı her zamankinden daha düşün-
celi ve dalgın görünüyordu. Heriki tarafına sallana-
rak giden at, uzun ve ıslak otlar arasında belli belir-
siz koyu yeşil bir iz bırakıyordu. Atın hemen toy-
naklarının dibinden, bir avcının yüreğini ağzına
getirecek bir çığlık ve kanat pırpırıyla havalanan bir
sülün yavaşça gökyüzüne doğru yükseldi. Yüzbaşı
ona en küçükbir ilgi bile göstermedi.

Tam tabura ulaşmıştık ki, arkamızdan dörtnala
gelen bir atın nal seslerini işittik ve subay ünifor-
ması içinde olan, uzun beyaz bir kalpak giymiş
genç ve atılgan bir delikanlı bize yetişti. Yanımız-
dan geçerken gülümsedi, yüzbaşıyı başıyla selam-
ladı ve kırbacını havalandırdı. Sadece, nasıl özel bir

zarafetle atının gemini tutup eğerde oturduğunu ve
muhteşem koyu gözleri, nefis burnu ve yeni yeni
çıkmaya başlamış olan bıyıklarını fark etmeye Za-
man bulabilmiştim. Onda en çok hoşuma giden şey,
ona hayran olduğumuzufark ettiğinde gülümseme-
sine engel olamamasıydı. Sadece bu gülümseme-
sinden bile onun çok genç olduğu anlaşılabilirdi.

“Nereye koşturuyor?” diye söylendi hala lülesi
ağzında olan yüzbaşı, canı sıkkın bir ifadeyle.

“Kim o?” diyerek sordum.
“Asteğmen Alanin, benim bölüğümdekibir ast.

- Kendisi harp okulundan daha geçen ay geldi.”
“Öyleyse bu onun ilk çarpışma tecrübesi ola-

cak?” diye sordum.
“Bu yüzden öylesine neşeli görünüyor ya” dedi

yüzbaşı düşünceli bir şekilde başını sallarken.
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“Gençlik!”
“Fakat mutlu olmadan nasıl durabilir ki? Genç

bir subay için bunun çok heyecanlı bir şey olacağını
tahayyül edebilirim.”

Yüzbaşı bir dakika kadar sessiz kaldı.
“Benim de demek istediğim odur: gençlik!” di-

yerek devam etti derin bir sesle. “Bazışeyleri gör-
mediğin zaman memnun olman çok normaldir. Fa-
kat onları bir kaç kere gördükten sonra artık o kadar
mutlu olmuyorsun. Bu günü alalım mesela. Sefere
giden yirmi kadar subayın içinden en azından biri-
mizin öldürüleceğinden veya yaralanacağından e-
min olabilirsin. Bu gün ben, yarın o ve ertesi gün de
bir başkası. Burada memnun kalınacak ne var?”

Parlak güneşin tepenin üzerinde görünerek bir-
liklerin içinde yürüdüğü vadiyi aydınlatmaya baş-
lamasından hemen sonra dalgalı sis bulutları kalktı
ve hava ısındı. Tüfekleri ve sırt çantalarını yüklen-
miş olan askerler tozlu yol boyunca ilerlemeye de-
vam ettiler. Zaman zaman kahkahalar ve Ukrayna
konuşmaları duyuluyordu. Çoğu astsubay seviye-
sinde olan beyaz paltolar içindeki bir çok yaşlı as-
ker, yolun kenarından yürürken bir taraftan da lü-
lelerini tüttürerek ağırbaşlı bir şekilde konuşuyor-
lardı. Ağır bir şekilde yüklenmiş ve her biri üç attan
oluşan bir takım tarafından çekilen arabalar düzgün
bir şekilde ilerlerken arkalarında havada asılı kalan
toz bulutları kaldırıyorlardı.

Subaylar ön tarafta at sürüyorlardı. Bazıları atla-
rıyla gösteri yapıyorlar, kırbaç darbeleriyle atlarını
bir kaç kere ileri doğru sıçrattıktan sonra sert bir
şekilde gemi geri çekerek onları keskin bir şekilde
durduruyorlardı. Diğer bazı subaylar ise, havanın
yakıcı sıcaklığına rağmen şarkıcılara katılıyorlardı.

Piyadenin bir kaç yüz metre ilerisinde bir takım
Dağlı atlıları gidiyordu. Onlarla birlikte beyaz aygı-
rının üstünde, Kafkas elbiseleri giymiş uzun boylu
ve yakışıklı bir subay da bulunuyordu. Kendisi sı-
nırsız cesareti ve konuştuğu hiç kimseden sakınma-
dığı keskin diliyle ünlüydü. Altın oyalarla işlenmiş
siyah bir beşmet ve ona uyan tozluklarile yine altın
işlemelerle süslenmiş, ayağı saran yumuşak deriden
yapılmış Kafkas çizmeleri ve sarı renkte bir Çerkes
kaftanı (Çerkeska) giymişti. Koyun derisinden ya-
pılmış uzun kalpağı, alnından geriye doğru yıkıl-
mıştı. Göğsünün üzerinden ve sırtından geçen gü-
müşten yapılmış kayışa bir barutluk ile tabanca a-
sılmıştı. İkinci bir tabancayla gümüş saplı bir kama
da belinden sarkıyordu. Yan tarafında, ince ve yu-
muşak deri ile kaplı kın içinde bir kılıç taşırken
omuzları üzerinde de siyah kılıfı içinde bir tüfek
asılıydı. Bütün giysilerinden, tavır ve davranışları
ile görünüşünden bir Çerkes'e benzemek istediği
açıkça belliydi. Kendisi bir ara birlikte at sürdüğü



 

yanındaki Dağlılara benim anlamadığım dilden bir
şeyler bile söyledi. Fakat Dağlıların birbirlerine
fırlattıkları şaşkınlık ve alay dolu bakışlarından
onların da bir tek kelime bile anlamadıklarını fark
ettim.

O, kendisini Marlinsky ile Lermontov'un ro-
mantik kahramanlarına benzeten ve gözünü hiç bir
şeyden sakınmayan genç subaylarımızdan birisiydi.
Bu insanlar Kafkasya'yı sadece “Molla Nurlar? ve
diğer “Çağımızın Kahramanları'nın” prizmalarından
görürler ve bütün davranışları kendi iradeleri doğ-
rultusunda değil de modellerinin tavırlarına göre
belirlenir.

Mesela bu teğmen büyük bir ihtimalle iyi yetiş-
miş kadınlar ve albay veya onların yaverleri gibi
önemli erkeklerle bir arada olmaktan çok hoşlanırdı
(gerçekten de onun bu tür arkadaşlıkları çok sevdi-
ğinden eminim, çünkü son derece kendini beğenmiş
bir insandı). Ama karşılaştığı her önemli erkeğe de
(fazla abartılı olmasa da) kabaca davranmayı kendi-

sine görev edinmişti. Kalede herhangi bir bayan
göründüğü zaman, yanında Dağlı kafadarları oldu-
ğu halde ve üzerinde sadece kırmızı bir gömlek ve
ayağına da terlikler alarak kadının penceresinin
altından geçmeye ve yüksek sesle bağırarak küfür-
ler etmeye kendisini mecbur hissederdi. Bütün
bunları da, kadına hakaret etmekten ziyade ona ne
kadar güzel bacakları olduğunu ve adamın istemesi
halinde kadının kendisine aşık olmasının ne kadar
kolay olacağını göstermek duygusuyla yapıyordu.
Ayrıca, yanında bir kaç Dağlı dostuyla birlikte,
yoldan geçen düşman Çeçenleri pusuya düşürerek
öldürmek için sık sık dağlara giderdi. Kalbinin
kendisine, yaptığı bu işin hiç de kahramancabir şey
olmadığını söylemesine rağmen, herhangi bir se-
beple hayal kırıklığı sebebi veya hakir görüp nefret
ettiği bu insanlara acı çektirmeye mecbur hissedi-
yordu.

Yanında her zaman iki şey taşıyordu: boynunda
asılı olan büyük bir ikon ve gömleğinin üzerinde
taktığı ve yatakta bile yanında ayırmadığı bir biçak.
Samimi olarak, düşmanları olduğuna inanıyordu.
Birisinden intikam almak ve gördüğü hakareti kanla
yıkamak konusunda kendi kendisini ikna etmek
onun için büyük bir haz duygusuydu. İnsanoğlun-
dan intikam almanın, ondan nefret etmenin ve onu

aşağılamanın duyguların en edebisi ve yükseği ol-
duğundan emindi.

Fakat daha sonraları karşılaştığım kadını (kendi-
si elbette ki Kafkaslıydı), onun son derece nazik,
çekingen birisi olduğunu ve hatta, her akşam kas-
vetli düşüncelerini bir günlükte topladığını, hesap-
 

* MollaNurA. Bestubev-Marlinsky tarafından, Zamanımızın
Bir Kahramanı da Lermontov tarafından yazılan romantik
romanlardır.

»

larını çizgili bir kağıt üzerinde yaptığını ve daha
sonra da dizleri üzerine çökerek Allah'a dua ettiğini
söyledi. Gerçekten istediği gibi kendi gözüne gö-
rünmek için nasıl da büyük işkenceler çekiyordu!
Çünkü subay arkadaşları ve askerleri kendisini,
görünmekistediği gibi asla görmeyeceklerdi!

Dağlı arkadaşlarıyla çıktığı bu gece seferlerinin
bir tanesinde, düşman bir Çeçen'i ayağından kur-
şunla yaralayarak esir almayı başardı. Yedi hafta
boyunca kurbanına, sanki en yakın dostuymuşçası-
na çok büyükbir ihtimam gösterdi ve yarasına bak-
tı. Tekrar iyileştiğinde de ona hediyeler vererek
serbest bıraktı. Daha sonraları, bir baskına giden
ordunun geri çekilmesi sırasında düşmana ateş e-
derlerken teğmen, aniden düşman saflarından ismi-
nin çağrıldığını duydu ve arkasından da, daha önce
yaraladığı adamın atını sürerek ileri çıktığını ve
kendisine de aynısını yapması için işaret ettiğini
gördü. Teğmen, eski arkadaşını karşılamak için
atını sürdü ve onun elini sıktı. Diğer Çeçenler u-

zakta beklediler ve ateş etmediler. Fakat atını
dönderir döndürmez bir çoğu birden ateş açtı ve
kurşunlardan bir tanesi sırtında küçük birsıyrık
bıraktı.

Başka bir seferinde kalede yangın çıktı ve iki
bölük asker, yangını söndürmek için çabaladı. Ate-
şin yalımları ile aydınlanan kalabalığın arasında
aniden, siyah bir atın üzerindeki bir adamın uzun
vücudunu gördüm. Kalabalığı yararak yangın yeri-
ne kadar at sürdü, atından atladı ve yanan evden
içeri daldı. Beş dakika sonra bizim teğmen, saçları
kavrulmuş ve kolu da kötü bir şekilde yanmış ola-
rak tekrar kapıda göründü. Kucağına, yangından
kurtardığı iki güvercinisıkıca bastırmıştı.

İsmi Rosenkranz'dı. Fakat kendisi çok sik ola-
rak atalarından bahseder ve onların Varangianlara'
kadar uzandığını söylerdi. Bu da onun ve atalarının
aslında katıksız Ruslar olduğunu gösteriyordu.

Güneş yolculuğunun yarısını tamamlamıştı ve
yakıcı hava yeri kavuruyordu. Koyu mavi gökyüzü
tamamen açıktı ve sadece karlı dağların oldukları
yerlerde leylak renkli bulut halkaları görünüyordu.
Hareketsiz hava bir tür saydam toz kümesiile dolu
gibi görünüyordu. Hava gittikçe dayanılmaz bir
sıcaklık kazanıyordu.

Hedefimizin yarı yolunda küçük bir ırmağın ke-
narına ulaşınca durduk. Askerler tüfeklerini çattılar
ve suya koştular. Tabur komutanı,gölgenin altında
bir davulun üzerine oturdu ve rütbesinin büyüklü-
günü yağlı yüzünde ifade ederek, diğer bazı subay-
larla birlikte bir şeyler atıştırmaya hazırlandı. Yüz-

 

“ Varangianlar: 9. Yüzyıllarda Rusya'da hükümdarlık kurarak
Rusya'ya bir kraliyetailesi veren İsveç asıllı savaşçılar (ç.n).
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başı, bölüğünün arabasının altında otlara uzandı.
Cesur teğmen Rosenkranz ve bazı genç subay arka-
daşları, yere yaydıkları yamçılarının üzerine kurul-
dular. Çevrelerine hazırlanan şişelerle bardaklardan
ve önlerinde yarım daire şeklinde dizilmiş olan şar-
kıcıların canlılığından iyi vakit geçirmeye hazırlan-
dıkları anlaşılıyordu. Şarkıcılar ıslıkla bir Kafkas
dans şarkısını söylemeye başladılar:

ŞamiP bir asi olacağını düşündü,

Geçen yıllar boyunca,
Tra-ra, ra-ta-ta,

Geçen yıllar boyunca...

Bu genç subaylar arasında sabahleyin bizi geçen
asteğmen de vardı. Kendisi son derece sevimliydi.
Gözleri parlıyor; dilinin biraz suskun olmasına kar-
şın herkesi öperek onları ne kadar çok sevdiğini
söylemek istiyor gibiydi... Zavallı çocuk! Bunun
kendisini gülünç duruma düşüreceğinin ve büyük
bir sevgi ve açık kalplilikle kendisini herkesin kol-
larına atmasının, onlarda yakınlıktan ziyade aşağı-
lama duygusu uyandıracağının henüz farkında de-
Bildi. En sonunda kendisini ateşli bir şekilde yam-
çılardan birisini üstüne atarak koyu siyah saçlarını
geriye attığında da ne kadar cazibeli göründüğünü
fark etmiyordu.

Bir erzak kutusunu masa gibi kullanan iki su-
bay, arabaların yanında kağıt oynamaya başlamış-
lardı.

Subaylarla askerlerin konuşmalarını dikkatli bir
şekilde dinlemeye ve onların yüzifadelerini yakın-
dan incelemeye başladım. Fakat hiç birisinin yü-
zünde benim hissettiğim rahatsızlığın en küçük bir
izini göremedim. Şakalarında, kahkahalarında ve
gevezeliklerinde, yaklaşmakta olan tehlikeye karşı
tam bir kayıtsızlık vardı. Onlardan bazılarının tek-
rar bu yoldan dönemeyecek olması onların akılla-
rından bile geçmiyor gibiydi.

O akşam,saat altıdan sonra yorgun ve tozlu bir
halde N.. Kalesi'nin geniş kapısından içeri girdik.
Batmaküzere olan güneşin yatık gül renkliışınları,
kalenin çevresindeki bahçede bulunan kara kavak-
lar, sarı mısır tarlaları, gökyüzünün aşağılarında
toplanan ve taklit etmeye çalışır gibi göründükleri
karlı dağlardan daha az harika ve güzel olmayan
beyaz bulutlar üzerinde yayılıyordu.

Yeni doğan ay, ufuk çizgisinin üzerinde yarı
saydam bir bulutçuk gibi asılı duruyordu. Yakınlar-

 

© Şamil, 1834 yılından itibaren Dağıstan ile Çeçenya'nın
(Kuzey-Doğu Kafkasya) tek lideriydi. 25 yıl boyunca Müslü-
man Dağlılara Ruslara karşı savaşlarında liderlik etti. Nihayet
1859 yılında yenilen Şamil esir alınarak Rusya'ya sürgün
edildi.
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da bulunan bir Çeçen köyünde bir Müslüman, evin
çatısından inananları namaza davet ediyordu. Şar-
kıcılarımız seslerini daha bir şevk ve kuvvetle yük-
selttiler.

Bir süre dinlenerek üst başımı düzelttim ve daha
sonra, niyetim hakkında generale bilgi vermesini
rica etmek için tanıdığım olan yaverini aramaya
başladım. Benim konakladığım dış mahalleden ge-
lirken, kalede hiç de beklemediğim bazışeyler fark
ettim. Yanımdan geçenikikişilik çok güzelbir ara-
banın içinde modaolan bir kadın şapkası fark ettim
ve konuşulan Fransızca sözler işittim. Kumandanın
evinin açık penceresinden, akort edilmesi gereken
bir piyanoda çalınan polka nağmeleri geliyordu.
Tavernanın yanından geçerken, ellerinde sigara
olan ve şarap içen bazı katipler gördüm ve onlardan
birisinin şöyle konuştuğunu işittim: “Hayır, konu
politikaya gelince yaşlı dostum, Maria Grigorievna
kadınlarımız arasında en öndedir.” Üzerinde sökü-
lecek gibi bir palto giyen,sırtı eğik, yüzünde hasta-
lıklı bir ifade olan bir Yahudi, sesler çıkaranbir
latarnayı sürüklüyordu. Birdenbire bütün dış ma-
hallede Zucia'nın finali yankılandı. Hışırtılı elbise-
leri içinde yürüyen ve başlarında ipek eşarplarla
ellerinde renkli güneş şemsiyeleri olan iki kadın,
ağaçtan yapılmış kaldırım boyunca süzülerek geç-
tiler. Biri pembe diğeri mavi renkli elbiseler içinde-
ki iki kız, alçak tavanlı bir kapının önünde başları
açık olarak yapmacık bir şekilde gülüşerek konuşu-
yorlardı. Oradan geçen subayların dikkatini çekmek
istedikleri çok açıktı. Subaylar ise, yeni üniformala-
rı içinde, beyaz eldivenleri ve parlayan apoletleriyle
kuşanmış bir halde bulvarda ve sokakta aşağı ve
yukarı gezinerek caka satıyorlardı.

Dostumu generalin evinin alt katında buldum.
Ona tam niyetimi söylemiş ve ondan da, bunun
kolaylıkla ayarlanabileceğini duymuştum ki, daha
önce gördüğüm araba tıkırdayarak pencerenin ö-
nünden geçti ve verandanın önünde durdu. Piyade
binbaşısı üniforması içindeki uzun boylu ve yapılı
birisi arabadan inerek eve girdi.

”Oh, lütfen beni affediniz” dedi ayağa kalkan
yaver, “onları generale anons etmeliyim.”

“Kim o gelen?” diyerek sordum.
“Kontes” diyerek cevap verdi, düğmelerini ilik-

lerken hızla üst kat merdivenlerine atılan yaver.
Bir kaç dakika sonra biraz küçükçe fakat son de-

rece yakışıklı bir adam, üzerinde apoletsiz ve düğ-
me deliğinin yerinde beyaz bir haç olan bir frak
palto olduğu halde, binbaşı, yaver ve diğer iki su-
bayın eşliğinde dışarıya, verandaya çıkti. Generalin
yürüyüşü, sesi ve bütün davranışları, onun kendisini
ne kadar büyük gördüğünüele veriyordu.



 

“Bonsoir, madame la countesse”“, dedielini a-
rabanın penceresinden içeri uzatırken.

Oğlak derisinden yapılmış bir eldiven elini sı-
karken, sarı şapkanın altında gülümseyen güzel bir
yüz pencerede göründü.

Aralarında geçen dakikalarca süren konuşma-
lardan, gülümseyen generalin sadece şu sözlerini,

oradan geçerken işittim, “Vous savez, gue j'difait
voeu de combatire les infideles; prenez donc garde
de le devenir.””

Arabadan bir kahkaha sesi yükseldi.
“Adieu donc, cher gönâral.”

“Non, au revoir”, dedi general verandanın mer-
divenlerinden yukarı çıkarken. “N'oubliez pas, gue
je m'invite pourla soirâe de demain.””

Araba, sokaktan aşağı doğru tıkırdadı.
“İşte orada bir adam” diyerek kendi kendime

düşündüm eve doğru giderken, “Rusların peşinde
oldukları her şeye sahip bir insan: rütbe, zenginlik
ve aile. Ve bu adam, yarın nasıl sonuçlanabileceğini
sadece Allah'ın bileceği bir savaş öncesinde güzel
bir kadınla şakalaşıyor ve sanki onunla bir baloda
karşılaşmış gibi birlikte çay içmeye söz veriyor!”

Daha sonra aynı yaverin evinde rastladığım baş-
ka bir kişi beni daha da çok şaşırttı. Kendisi K...
Alayı'nın genç bir teğmeniydi. Neredeyse bir kız
kadar uysal ve çekingen olan bu adam, bazı insanla-
rın kendisinin bu sefere katılmasını engellemek için
dolaplar çevirdiklerini söyleyerek onlara karşı his-
settiği öfke ve üzüntülerini boşaltmak için yaverin
yanına gelmişti. Böyle bir davranışın alçakça bir
şey olduğunu, kendisine ihanet anlamına geldiğini
ve bunları asla unutmayacağını ve benzeri şeyleri
söyleyip durdu. Onun yüz ifadelerini daha dikkatli
bir şekilde inceleyerek sesinin tonunun dinlediğim
zaman, adamın gerçekten samimi olarak öfkelendi-
ğine, rol yapmadığına kani oldum. Bu sefere katıla-
rak Çerkesleri vurmasına ve aynı zamanda kendisi-
ni de tehlikelere atmasına izin verilmemesinden
ıstırap duyuyordu. Haksız yere kıçına şaplak atılan
bir çocuk gibi kızgındı... Bu duruma hiç bir mana
veremedim.

Birlikler gece saat onda hareket edeceklerdi. Sa-
at sekiz buçukta atıma binerek generalin yanına
gittim. Onun ve yaverinin meşgul olacağını düşüne-
rek içeri girmedim ve atımı bağlayarak beklemeye
başladım. Sıcaklık ve yakıcı güneş yerini, gecenin
serinliğine ve yıldızlarla dolu koyu gökyüzünde

 

* “İyi akşamlar, kontes”.
"Biliyorsunuz ki, kafirlerle savaşmakiçin yemin ettim, bu

yüzden ihanet etmemeye dikkat edin.”
“O zaman Allaha ısmarladık sevgili general.”
“Hayır, tekrar görüşmek üzere."
“Unutmayın ki, kendimiyarın akşamki suareye davet ediyo-

rum."

yükselmeye başlayan yeni ayın sönük,titrek ışığına
terk etmişti. Evlerin pencerelerinde ortaya çıkan
ışıklar topraktan yapılmış pancurlarının aralıkların-
dan parlamaya başladı. Ay ışığı altındaki bu beyaz
badanalı ve saz çatılı kulübelerin gerisindeki ince
kavaklar, ufuk çizgisinde her zamankinden daha
uzun ve siyah görünmeye başladılar.

Evler, ağaçlar ve çitler, tozlu yolların üzerine u-
zun ve çekici gölgeler yayıyorlardı... Irmaktan kur-
bağaların sesleri gelmeye başladı". Sokaklarda
acele eden yürüyüş ve konuşma seslerini dörtnala
giden bir atın gürültüsü takip etti. Dış mahalleler-
den “Rüzgarlar Esiyor”u çalan laternanın sesi, daha
sonra da bir vals müziğinin nağmelerigeldi.

Bu andaki düşüncelerimin neler olduğunu söy-
lemeyeceğim. Çünkü öncelikle, çevremde neşe ve
mutluluktan başka bir şey görmüyor olmama rağ-
men kalbimi dolduran kasvetten utanıyordum. İkin-
ci neden ise, bunların anlattığım hikaye ile ilgili
olmamalarıydı. Düşüncelerim arasında o kadar
kaybolmuştum ki, saatin on biri çaldığını ve gene-
ralin maiyeti ile birlikte önümden geçtiğini fark
etmedim bile.

Aceleyle atıma atlayarak birliğe yetişmek için
fırladım.

Artçı birlikler hala kalenin içindeydi. Bu yüzden
toplar, cephane vagonları, erzak arabaları ve etrafa

emirler yağdıran subaylar arasında köprüden geç-
mek için büyük güçlük çektim. Kapıdan dışarı çık-
tıktan sonra neredeyse bir mil kadar uzunluğa ya-
yılmış olan ve gecenin içinde sessiz bir şekilde yü-
rüyen birlikleri tırısla geçtim ve nihayet generale
ulaştım. Tek sıra halinde dizilmiş olarak giden ve
aralarında subayların at sürdüğü topların yanından
geçerken, gecenin kutsal sessizliğinin harmonisini
bozan gıcırtılı bir Alman sesi işittim, “Herr Gott,

bana bir çakmaktaşı ver!” Bunu bir askerin neşeli
sesiizledi. “Shevchenko, teğmen ateşistiyor.”

Gökyüzünün büyük bir kısmı uzun ve koyu gri
bulutlar tarafından kaplanmıştı. Sadece onların ara-
sında orada burada parlayan yıldızların sönük ışık-
ları görünüyordu. Ay şimdi sağ tarafımızdaki yakın
ufuk çizgisinde bulunan siyah dağların arkasında
kaybolmuştu. Dağların zirvelerini titrek ve solukbir
ışıkla aydınlatan görüntü, onların eteklerini saran
delinemez karanlıkla keskin bir tezat oluşturuyordu.
Hava sıcak ve hala o kadar durgundu ki, tek bir ot
yaprağı ya da bir bulutçuk bile hareket etmiyor gi-
biydi. Etraf o kadar karanlıktı ki, hemen elimizin

altındaki nesnelerin bile ne oldukları anlaşılamıyor-
du. Yolun kenarında kayalar, hayvanlar veya esra-
rengiz insan şekilleri gördüğümü hissettim. Fakat

 

” Kafkasya'daki kurbağalar Rusya'dakilerden çok daha farklı
bir ses çıkarmaktadır.
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ancak onların hışırdadıklarını ya da üzerlerine çi-
selemiş olan çiy kokusunun tazeliğini hissettiğim
zaman çalılıklar olduklarını anladım.

Önümde hareket eden ve çeşitli sayıdaki koyu
noktalar tarafından takip edilen yoğun bir kütle
gördüm. Bunlar öncü süvariler ve generalle maiye-
tiydi. Arkamızda, süvarilerden daha alçakta başka
bir büyük koyu kütle geliyordu. Bu da piyadeydi.

Bütün birlik o kadar sessizdiki, etraftaki her şey

ve gecenin gizemli sesleri rahatlıkla duyulabiliyor-
du. Çok uzaklardaki çakalların ağıta benzer uluma-
ları bazen ağlamaya bazen de gülmeye dönüşürken,
cırcır böceklerinin, kurbağaların ve bıldırcınların
yüksek sesli olarak tekrarlanan şarkıları kulakları-
mıza kadar geliyor ve sebebini anlayamadığım bir
takım gürültüler de gittikçe bize doğru yaklaşıyor-
du. Bütün bu sesler ve bunlarla birlikte, ancak du-
yabildiğimiz ve ne olduklarının tanımı imkansız
olan karanlığın diğer sesleri birleşerek, gecenin
dinginliği dediğimiz o nefis harmoniyi ortaya çıka-
rıyorlardı. Bu sükunet, birliklerin yavaşça geçişi
sırasında at toynaklarının çıkardıkları tok sesler ve
uzun otların tıslamalarıyla bozuluyor ya da onlarla
yenibir harmonioluşturuyordu.

Sadece çok seyrek olarak büyük bir topun çın-
laması, birbirine çarpan süngülerin çıkardıkları
sesler, kısılmış konuşmalar ve bir atın horuldaması
duyuluyordu.

Tabiat sanki teskin edici bir güzellik ve güçten
başka bir şey solumuyor gibiydi.

Bütün insanların bu harikulade dünyada, yıldız-
larla kaplı uçsuz gökyüzünün altında yaşamalarına
yetecek kadar yer yok muydu? Böylesine tabii bir
güzelliğin ortasında insanların kalbinde nefret,inti-
kam ve kendi benzerleri varlıkları yok etmek için
duydukları hırs duygularının kalması mümkün
müydü? Güzellik ve iyiliği en doğru olarak ifade
eden tabiat ile temas kurmasından sonra insanoğlu-
nun bütün kötülüklerinden arınacağı insanın aklına
geliyordu.

İki saatten fazladır at sürüyorduk. Titremeye ve
uyuklamaya başlamıştım. Karanlıkta, daha önce
olduğu gibi yine aynı müphem şekilleri görüyor-
dum. Biraz ileride koyu duvar ve hareket eden
noktalar; yan tarafımda kuyruğunu sallayarak ve
arka bacaklarını genişçe açarak yürüyen beyaz bir
atın sağrısı; beyaz bir çerkeskanın sırtı ve onun üze-
rinde, siyah kılıfı içinde yukarı aşağı sallanan bir
tüfek ve işlemeli kını içinde görünen bir tabancanın
kabzası; ince bir bıyık, samurdan yapılmış kürklü
bir yaka ve oğlak derileri içinde bir eli aydınlatan
bir sigara ateşinin parıltısı. Bazen atımın boynun-
dan ileri doğru uzanarak gözlerimi kapıyor ve ken-
dimi bir kaç dakika için unutuyordum. Bu gibi du-
rumlarda alişılmış nalsesleri ve otların ıslıkları beni
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aniden kendime getiriyordu. O an için kendimi sa-
bit bir halde dururken önümdekisiyah duvarın bana
doğru geldiğini ya da duvarın durarak benim onâ
çarpacağım hissine kapılarak çevreme hızla bakıni-
yordum. Böylesi olayların birinde, daha önceden
sebebini açıklayamadığım seslerden birisini şimdi
daha net olarak duymaya başladım. Bu su sesiydi.
Taşmış halde bulunan ırmağa daha da yaklaşarak
derin bir boğazdan içeri girmeye başlamıştık”.
yun homurtusu daha da güçlenirken otlar daha sik
laşmaya ve uzamaya başladı, Yavaş yavaş kapanan
ufuk ile etrafımızda bulunan çalılıkların sayısı da
artıyordu. Karanlıklar içindeki dağların çeşitli nok-
talarında ara sıra ışıklar yanmaya ve hemen arka-
sından da sönmeye başladılar.

“Şu ışıkların ne olduklarını biliyor musun?” di-
yerek yanımdaat süren Dağlı'ya sordum.

“Sen bilmiyor musun?” diyerek cevap verdi.
“Hayır.” ©

“Onlar Dağlılardır. Bir sopanın ucuna saman
kütleleri bağlıyorlar ve onları ateşe vererek sallı-
yorlar.”

“Bunu neden yapıyorlar?”
“Rusların gelmekte olduğunu herkese bildirmek

için. Oh-ho,” diyerek ekledi bir taraftan da güler-
ken, “şimdi o köylerde nasıl da bir kargaşa vardır:
eşyalarından bir şeyler kapan herkes, boğazdan a-
şağı gidiyor olmalı.”

“Dağlardan bu kadar uzakta iken, bir birliğin
yolda olduğunu elbette ki şimdiden bilmiyorlardır?”

“Tabii ki biliyorlar! Onlar her zaman bilirler.
Çeçenler öyledir!”

“O zaman liderleri Şamil de savaş için hazırla-
nıyor olmalı?” tahmininde bulundum.

“Hayır”, diye cevap verdi başını sallayan Dağlı.
“Şamil bizzat savaşmayacaktır. Kendisi yukarıdan
dürbünle seyrederken yardımcılarından birisini
gönderecektir.”

“Buradan uzakta mı yaşıyor?” *
“Hayır, çok uzak değil. Orada, sol tarafta, yak-

laşık yedi mil kadar uzakta.”
“Nereden biliyorsun?”diye sordum. “Hiç orada

bulundun mu?”
“Evet. Bizim bütün adamlarımız orada bulun-

du.”
“Şamil'i gördün mü?”
“Ha! Bizim gibiler Şamil'i göremez! Sayıları

yüz, üç yüz, belki de bin kadar olan muhafızları
daima onun etrafındadır ve Şamil de ortalarında bir
yerdedir!” diyerek bir tür kölesel saygıyla konuştu.

Yukarıda gökyüzü açılmaya başlamıştı. Doğu
tarafı aydınlanmaya başlarken batı yönünde Sürey-

 

? Kafkasya'daki ırmaklar Temmuz ayında taşmaya meyilli-
dirler.



 

ya yıldızları ufuk çizgisinden batmak üzereydiler.
Fakat bizim içinde gittiğimiz boğazda etraf hala
ıslak ve kasvetliydi.

Aniden bizim biraz ilerimizde karanlığın içinde
bir kaç ışık çaktı ve kurşunlar vızıldayarak yanı-
mızdan geçti. Atış sesleri, keskin ve yüksek bir na-
rayla birlikte karanlığın içinde yankılandı. Bunlar
düşmanların ileri hattaki nöbetçileriydi. Yüksek
sesle haykırdılar, yeniden rast gele ateş ettiler ve
dağıldılar.

Etraf yeniden sakinleştiğinde general, tercüma-
nını çağırdı. Beyaz bir Çerkes elbisesi içindeki
Dağlı onun yanına at sürdü ve bir süre onunlafisıl-
dayarak; el kol hareketleri yaparak konuştu.

“Albay Hasanov, adamlarına açık alana yayıla-
rak ilerlemelerini söyle” dedi general, sakin ama
netbir sesle.

Birlik, boğazın siyah yamaçlarını geride bıraka-
rak ırmağa yaklaştı. Hava aydınlanmaya başladı.
Hala solgun yıldızlarla kaplı olan sema şimdi daha
yüksek gibi görünüyordu. Şafak parlak bir şekilde
doğutarafından atarken, batıdan soğuk ve temiz bir
meltem esmeye başladı ve çağlayan ırmağın üze-
rinden buhara benzer gümüşvari bir buğu yükseldi.

Kılavuzumuz bize bir geçiş yeri gösterdi. Gene-
ral ve maiyeti tarafından izlenen süvari öncüleri,

ırmağı geçmeye başladılar. Orada burada görünen
beyaz kayaların arasından büyük bir güçle akan ve
atların ayakları arasında köpürerek dalgalanan su-
lar, onların göğüslerine kadar yükseliyordu. Suyun
gürültüsünden şaşkınlığa kapılan atlar, başlarını
kaldırarak kulaklarını diktiler fakat devamlı olarak
yer değiştiren su yatağında, kuvvetli akıntıya karşı
dikkatli ve düzenli bir şekilde ilerlemeye devam
ettiler. Süvariler, ayaklarını ve silahlarını yukarı
çektiler. Sırtlarında neredeyse gömleklerinden baş-
ka bir şey kalmayan piyadeler, diğer giyeceklerini
birer balya halinde sararak yukarıda tuttukları tü-
feklerine bağladılar ve yirmişer kişilik gruplar ha-
linde kol kola vererek suyu geçmeye başladılar.
İçinde bulundukları büyük gerilim yüzlerinden a-
çıkça okunuyordu. Atlı topçu birlikleri bir nara ata-
rak atlarını tırısla ırmağa sürdüler. Sular toplarla
yeşil cephane arabalarının üzerine sıçrarken tekerler
dipteki taşlı yatağa çarparak sesler çıkarıyordu. Fa-
kat güçlü atlar, bütün kuvvetleriyle çektiler ve ni-
hayet, kuyruk ve yelelerinden sular dökülürken ara-
baları köpüklü sulardan çıkararak karşı kıyıya tır-
mandılar. İ

Geçiş tamamlanır tamamlanmaz generalin yüzü
aniden ciddi ve düşünceli bir hal aldı. Atını dön-
dürdü ve peşinde süvariler olduğu halde, önümüzde
uzanan açık alana doğru rahvana geçti. Atlı Ka-
zaklardan oluşan bir kordon ormanın kenarlarına
yerleştirildi.

Uzaktan ormanın içinde, Çerkes elbisesi ve yük-

sek bir kalpak giymiş birisini fark ettik. Başkabirisi
ve arkasından bir üçüncüsü göründü. Subaylardan
birisi, “onlar Çeçenlerdir” dedi. Tam o sırada bir
ağacın arkasından bir duman yükseldi ve arkasın-
dan bir ses duyuldu, adından bir daha... Bizim seri
atışlarımız düşmanın atış seslerini 'bastırdı. Sadece,
ara sıra bir arı gibi vızıldayarak yanı başımızdan
geçen bir kurşun, bütün atışların bizim olmadığını.
gösterir gibiydi. Piyadeler kordona katılmak üzere
hızla koşarken, tırısla giden toplar onları izledi.
Topların gürlemesini, havada uçuşan şarapnellerin
metalik sesini, roketlerin tıslamasını ve tüfek ateşi-
nin takırtılarını duyabiliyordum. Bütün geniş alan
boyunca süvari, piyade ve topçuları görebiliyor-
dum. Toplar, roketler ve tüfeklerden yükselen du-
manlar, etraftaki sis ve kırağılı ıslak yeşillikle ka-
rışmıştı. Albay Hasanov dört nala generalin yanına
geldi ve atının geminihızla çekti.

“Ekselansları” dedi, elini şapkasına götürerek
selam verirken, “süvarinin hücuma geçmesini em-

-redeyim mi? Düşman bayrakları görüş sahamız
içinde.” Elindeki kamçıyı uzatarak, ellerindeki so-

palara kırmızı ve mavi bezler bağlı olan iki beyaz
atlının liderliğindeki Çeçenleri gösterdi.

“Öyleyse gidin, İvan Mihailoviç, Allah sizinle
»olsun!” dedi general.

Albay atını yerinde döndürdü, kılıcını çekti ve
bağırdı, “Hurra!” |

“Hurra! Hurra! Hurra!” sesleri birlikler arasında
yankılandı ve süvariler, onun arkasından saldırıya
geçti.

Herkes hayranlık içinde seyretmeye başladı. Bu-
rada bir bayrak dalgalandı, orada başkabir tane, bir
üçüncüsü, bir dördüncüsü...

Düşman saldırıyı beklemeden ormana çekildi ve
oradan ateş açtı. Mermiler daha yoğun bir şekilde
uçuşmaya başladı.

“Ouel charmant coup d'ocil!”İdedi, ince ba-
caklı siyah atının üzerinden hafifçe, İngiliz usulü
yükselen general.

“Charmant!” diyerek ona katıldı, *r” harflerini
yuvarlayarak konuşan ve atını generalin yanına
sürerken kamçılayan binbaşı. “C'est un vrai
plaisirr, gue la guerre dans un aussi beau pays.”"*

“Et surtout en bonne compaigne,”"Ö diyerek ek-
ledi, sevimli bir şekilde gülümseyen general.

Binbaşı başını eğerek selam verdi.
Tam o sırada bir düşman güllesi, nahoş bir şe-

kilde tıslayarak uçup geçti ve bir şeye çarptı. Ar-
kamızda, yaralanan bir adamıniniltileriniişittik. Bu
inilti ben de öylesine garip bir etki bıraktı ki, savaş (|
 

Ne nefis bir manzara.
“ Böylesine güzelbir ülkede savaş tam bir hazdır.
“ Özellikle iyi arkadaşlareşliğinde.
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o anda benim için bütün sevimliliğini kaybetti. Fa-
kat hiç kimse onu fark etmiş gibi görünmedi. Bin-
başı neşeli bir şekilde gülüyor; başka bir subay,
güllenin gelmesiyle yarıda kalan sözlerine tam bir
sükunet içinde devam ediyordu. Karşı tarafa bakan
general, gülümsemelerin en candanının eşliğinde
Fransızca bir şeyler söyledi.

“Onlara karşı ateş açalım mı?” diyerek sordu,
dört nala gelen topçu kumandanı.

“Evet, onları biraz korkutalım!” diyerek umur-
samaz bir şekilde cevap verdi sigarasını yakmakta
olan general.

Batarya pozisyona girdi ve ateş başladı. Toplar
uğuldamaya, bütün çevremde alevler parıldamaya
ve gözlerim dumandan yanmaya başladı. Bu duman
arasında, topların yanında hareket eden topçuları
ancak seçebiliyordum.

Köy bombalanıyordu. Albay Hasanov yine geldi
ve generalin emri üzerine köye doğru dört nala yö-
neldi. Yeniden savaş çığlıkları yükseldi ve albayın
süvarileri kendi tozları içinde kayboldu.

Bu gerçekten muhteşem bir görüntüydü. Benim
gibi dışarıdan gelen, bu tür şeylere alışmamış olan
ve bu olayda da yer almayan benim gibibirisi için
bütün bu görüntülere gölge düşüren tek şey, tüm bu
hareketlerin, heyecanın ve bağırmaların bana ol-
dukça anlamsız gelmesiydi. Salladığı balta ile sade-
ce havayı yarabilen bir adamı düşünmekten kendi-
mi alamadım.

General ile benim de aralarına katıldığım mai-
yeti köye ulaştığında, orası birliklerimiz tarafından
işgal edilmiş ve geride tek bir düşman kalmamıştı.
Düz çatıları ve göze hoş gelen bacaları olan köyün
uzun ve temiz kulübeleri, taşlık ve tepelik bir alan

üzerinde yayılırken ortalarından bir ırmak akıyordu.
Birtaraftaki yeşil bahçeler içinde bulunan son dere-
ce büyük şeftali ve erik ağaçları güneş ışınlarına
boğulmuş olarak dururken diğer tarafta, mezar taş-
ları, çeşitli toplar ve bezlerin bağlandığı sopalar,
esrarengiz gölgeler oluşturuyordu. Burası cigitlerin,
en iyi savaşçıların mezarlarıydı.

Birlikler köyün girişindeki kapıların önünde
toplandı.

Bir an sonra da, ağır süvariler, Kazaklar ve pi-

yadelerden oluşan bir güruh, eğri büğrü yollardan
içeri akmaya başladı ve köy bir anda canlandı. Bir
tarafta bir tavan çöktü ve ardından dayanıklı bir
kapıya vuran balta sesleri geldi. Başka bir tarafta
bir ot yığını,çit ile kulübe ateş aldı ve koyu bir du-
man sütünü gök yüzüne doğru yükselmeye başladı.
Bir Kazak,bir un çuvalıyla bir halıyı sürüklüyordu.
Teneke bir leğen ile bir takım kumaşlar taşıyan bir
asker, neşeli bir yüzle bir kulübedençıktı. Kollarını
ileri doğru açmış başka bir asker, bağrışan ve ka-
natlarıyla çitlere vurarak kaçışan iki tavuk kovalı-
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yordu. Bir üçüncüsü, bir yerden büyük bir tencere
dolusu süt bulmuştu. Ondaniçti ve daha sonra ten-
cereyi büyük bir kahkahaylafırlattı.

Benim kaleden birlikte geldiğim tabur da köy-
deydi. Bir evin damında oturan Yüzbaşı Khlopov,
ucuz tabakasından tütün içerek öylesine umursamaz
bir havada dumanlar tüttürüyordu ki, onu gördüğüm
anda bir düşman köyünde olduğumu unuttum ve
kendimi evde hissettim.

“Aha, demek buradasın” dedi, beni fark edince.

Teğmen Rosenkranz'ın uzun boylu vücudu kö-
yün içinde hareket edip duruyordu. Devamlı olarak
emirler veriyordu ve çok meşgul görünüyordu. Onu
kulübelerin birisinden yüzünde bir zafer ifadesiyle
çıkarken gördüm. Peşindekiiki asker yaşlı bir Çe-
çemi getiriyorlardı. Bütün giyeceği renkli fakat
parçalanmış bir gömlekle her tarafı yamalı bir pan-
tolondan oluşan yaşlı adam, o kadar zayıf görünü-
yordu ki, eğilmiş sırtına sıkıca bükülmüş olan ke-
mikli kolları omuzlarından ayrılacak gibiydi. Bir
birine dolanmış çıplak ayaklarını ancak hareket
ettirebiliyordu. Yüzü ve hatta tıraşlı kafasının bir.
kısmı derin çizgilerle buruşmuştu. Kısa kesilmiş gri
bıyığıyla sakalı arasına yerleşmiş olan çarpılmış
dişsiz ağzı, sanki bir şey çiğniyormuşçasına de-
vamlı olarak hareket ediyordu. Fakat kirpiksiz kır-
mızı gözleri hala ateşle parlıyordu ve bu gözler,
yaşlı adamın hayata karşı duyduğu kayıtsızlığı
gösteriyordu.

Rosenkranz bir tercüman aracılığıyla onun ne-
den diğerleriyle birlikte gitmediğini sordu.

“Nereye gidebilirdim ki?” dedi, sessizce uzakla-
ra bakarken.

“Diğerlerinin gittiği yere,” diyerek cevap verdi
birisi.

“Cigitler Ruslarla savaşmak için gittiler, fakat
ben yaşlı bir adamım.”

“Ruslardan korkmuyor musun?”
“Ruslar bana ne yapabilir? Ben yaşlıyım,” dedi,

etrafında oluşan halkaya aldırmaz bir şekilde göz
atarken.

Daha sonra, geri dönerken, aynı yaşlı adamın
başı açık elleri bağlı olarak bir Kazak eyerinin ar-
kasında sarsılarak gittiğini gördüm. Hala yüzündeki
aynı vurdum duymaz ifadeyle etrafına bakıyordu.
Rusesirlerle değiştirmek için kendisine ihtiyaç var-
dı.

Çatıya tırmandım ve yüzbaşının yanına otur-
dum. |

“Öyle görünüyor ki düşmandan pek fazla yoktu”
dedim, onun baskınile ilgili fikrini öğrenmekister-
ken.

“Düşman mı?” diyerek hayret içinde tekrarladı.
“Onlardan hiç biri bile yoktu! Onlâra düşman diye-
bilir misin? Akşama kadar bekle; ayrılacağımız



 

zaman, bizim gidişimizi görmekiçin onlardan yete-
ri kadarının akıp geldiğini göreceksin.” Lülesiyle, o
sabah geçtiğimiz ağaçlık bir boğazı gösterdi.

“Nedir o?” Yüzbaşının konuşmasını kestim ve
bizden fazla uzak olmayan bir yerde Don Kazakla-
rının etrafına toplandıkları bir şeyi göstererek me-
rak içinde sordum.

O taraftan bir bebeğinkine benzer sesler ve bağ-
rışmalar geldi: “Dur, kesme onu.... Görecekler...

Bıçağın var mı Yevstigneich?”
“Nahoş bir şeyin peşindeler piçler,” dedi yüzba-

şı sakin bir şekilde.
Fakat tam o sırada, yakışıklı asteğmen kollarını

sallayarak koştu ve yüzü kızarmış ve endişeli bir
halde Kazaklara doğruatıldı.

“Dokunmayın ona! Ona zarar vermeyin!” diye
çocuksubir sesle bağırdı.

Subayı gören Kazaklar ayrıldılar ve küçük be-
yaz bir oğlağı serbest bıraktılar. Genç asteğmen
mahcup oldu, bir şeyler mırıldandı ve utanmış bir
halde onların önünde durdu kaldı. Yüzbaşıyla beni
çatıda görünce daha çok kızardı ve sıçrayarak bize
doğru koştu.

“Onların bir çocuğu öldüreceklerini zannettim,”

dedi mahcup bir gülümsemeyle.

Köyü ilk olarak general ile süvariler terk etti.
Kaleden birlikte geldiğim tabur, artçı birliğini o-
luşturuyordu. Yüzbaşı Khpolov ile Teğmen
Rosenkranz'ın bölükleribirlikte ricat ettiler.

Yüzbaşının tahmini doğru çıktı. Onun daha ön-
ceden bahsettiği ağaçlık boğaza girer girmez, düş-
man dağlılar, hem atlı hem de yaya olarak hertaraf-
tan çıkmaya başladılar. Bize o kadar yakınlardıki;
bazılarının ellerinde tüfekleri olduğu halde, eğilerek
ağaçtan ağaca koştuklarını açıkça görebiliyordum.

Yüzbaşı şapkasını çıkardı ve dindar bir şekilde ,
haç işareti yaptı. Askerlerin bazıları da aynı şeyi
yaptılar. Ağaçların arasından, bağıran ve bize sata-
şan Çeçenlerin sesleri duyuluyordu: “Hey, Rusky,
hey!” Kısa ve seri tüfek sesleri takırdadı ve mer-
miler her tarafta vızıldadı. Adamlarımız ses çıkar-
madan ateşe cevap verdiler. Sadece birlikler arasın-
da bir takım yorumlar yükseldi: “Orada, ağaçların
arasında onlar için her şey tamam” veya “tam bu-
rada bir top çok işe yarardı.”

Nihayet toplar getirildi ve bir kaç şarapnel ate-
şinden sonra düşman zayıflar gibi oldu. Fakat he-
men arkasından, birliklerimizin ileri doğru attıkları

her adımında savaş naraları ve ateş yeniden alev-
lendi.

Köyden ancak bir milin üçte biri kadar uzak-
laşmıştık ki, düşman gülleleri başımızın üzerinde
ıslık çalmaya başladı. Bir askerin onlardan bir tane-
siyle öldürüldüğünü gördüm... Fakat ben böyle bir

şeyi unutmaya çalışmam gerekirken, neden bu kor-
kunç sahnenin detaylarına inmeliyim!

Teğmen Rosenkranz, tüfeğiyle devamlı olarak
ateş ederken boğuk bir sesle adamlarına emirler
yağdırıyor ve son hızla hattın bir ucundan diğerine
at koşturuyordu. Şimdi daha solgun görünüyordu
ve solgunluk onun askeri görünüşüne daha uygun
düşüyordu.

Genç asteğmen mutluluk içindeydi. Güzel koyu
gözleri cesaretle parlıyor ve dudaklarında da hafif
bir gülümseme yayılıyordu. Yüzbaşının yanına at
sürmeye ve hücuma geçmekiçin izin istemeye de-
vam etti.

“Onları geri atacağız,” diyerek ısrar etti, “yapa-
cağımızdan emininim.”

“Hayır,” diye yumuşak bir şekilde cevap verdi
yüzbaşı, “şimdiki vazifemiz geri çekilmek-
tir.”Yüzbaşının bölüğü ormanın kenarını tutuyordu.
Askerler, düşmana ateş etmek için yüzü koyun yere
uzanmışlardı. Yüzbaşının kendisi ise, yırtık paltosu
ve tüylü şapkasıyla, dizginleri serbest bırakmış,
dizleri kısa üzengilerde keskin bir şekilde eğilmiş
bir halde atının sırtında oturuyordu. Kendisi ne ko-
nuştu ne de hareket etti. Askerler, onun emirlerine
gerek kalmayacak şekilde vazifelerini biliyorlardı.
Sadece ara sıra, kafası açıkta kalmış birilerine bir
şeyler bağırmak için sesini yükseltiyordu.

Yüzbaşı Khlopovw'un görüşünde hiç de savaşçı
bir yan yoktu. Fakat onda öylesine olağanüstü bir
samimiyetve saflık vardı ki beni çok etkiledi. İçim-
den bir şey bana, “işte tam bir cesur adam” dedi.

O, aynen onu her zaman gördüğüm gibiydi: aynı
soğuk kanlı hareketler, aynı düzgün ses ve basit
ama sevimli yüzündeki aynı samimi ifade, Sadece,
şimdi normalden daha parlak olan gözleri, sessiz bir
şekilde dikkatini işine veren bir adamıele veriyor-
du. Rahatlıkla onun her zamanki gibi olduğu söyle-
nebilirdi. Fakat diğerlerinde kaç çeşit farklı davra-
nışın gölgelerini fark ettim: birisi, her zamankinden
daha sakin görünmeye çalışırken, bir başkası daha
sert bir diğeri de daha neşeli görünmeye yelteniyor-
du. Halbuki yüzbaşının yüzünde, onun olduğundan
farklı görünmeye çalışmanın aklından bile geçme-
diği görülüyordu.

Waterloo'da “La garde meurt,-mais ne se rend
pas”diyen Fransız ve diğer kahramanlar, özellikle
böylesine anlamlı sözler söyleyen Fransız kahra-
manlar gerçekten kahramandılar ve arkalarında u-
nutulmaz anılar bıraktılar. Fakat onların cesaretiile
Yüzbaşı Khlopov'un cesareti arasındakifark şuydu:
eğer böylesine güzel bir söylev kahramanımın için-
de doğmuşolsa bile o, eminim ki bunu söylemezdi.
Birinci sebep olarak böyle bir cümle sarf etmekle

 

“ Muhafız alayı ölür ama teslim olmaz.
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büyük bir işi yok etmekten korkardı; ikinci sebep
olarak da, bir insanın büyük bir eylemi gerçekleş-
tirmek için kendisinde yeterli gücü hissetmesi du-
rumunda bütün kelimeler anlamsız kalır. Benim
kanaatime göre işte bu, Rus cesaretinin yüksek bir
karakteri ve ona has bir özelliktir. Durum böyle
iken, genç savaşçılarımızın artık antik çağlarda
kalmış Fransız şövalyeliğini taklit etmek için kul-
landıkları adi Fransızca deyimleri duyduğu zaman
bir Rus kalbi nasıl acı duymaz?

Aniden, Asteğmen Alanim'in takımıyla birlikte

bulunduğu yerden, fazla yüksek olmayan oldukça
koordinesiz bir “Hurra!” sesi yükseldi. O tarafa
baktığım zaman otuz kadar askerin, tüfekleri elle-

rinde ve sırt çantaları omuzlarında olduğu halde,
yeni sürülmüş tarlanın içinde büyük güçlüklerle
koştuklarını gördüm. Sendelemelerine rağmen iler-
lemeye ve koşarken de bağırmaya devam etmeyi
başardılar. Genç asteğmen de onların önünde kılıcı-
nı çekmiş atının üzerinde dört nala gidiyordu.

Hepsi ağaçlar içinde gözden kayboldular.
Bir kaç dakikalık bağrışmalar ve takırtılardan

sonra paniğe kapılmış bir at ağaçların arasından
fırladı. Arkasından, ölü ve yaralılarını taşıyan as-
kerler göründü. Yaralılar arasında genç asteğmen
de vardı. İki asker onu kollarından tutuyordu. Rengi
bir kağıt gibi solup beyazlaşmıştı. Bir dakika kadar
önce savaş için yanıp tutuşan yakışıklı yüzünde
şimdi o coşkunun ancak zayıf bir gölgesi kalmıştı.
Başı korkunç bir şekilde omuzları arasına gömül-
müş ve göğsüne doğru kaymıştı. Düğmeleri açılan
paltosunun altında, beyaz gömleğinin üzerinde kü-
çük kanlı bir leke görünüyordu.

“Ah, ne kötü bir durum!” dedim, elimde olma-
dan ve bu nahoş görüntüden başka bir tarafa dön-
düm.

“Elbette acınacak bir durum,” dedi, yanımda du-

ran ve üzüntülü bir şekilde tüfeğine yaslanan yaşlı
bir asker. “O hiç bir şeyden korkmuyordu, nasıl
böyle olabilirsin ki?!” yaralı çocuğa dikkatle bakar-
ken ekledi. “İşte bu yüzden aptalbirisiydi ve şimdi
bunun cezasını çekti!”

“Sen korkuyor musun?” diye sordum.
“Ne bekliyordun!” :
Asteğmen bir sedye üzerinde dört asker tarafın-

dan taşınıyordu. Onların arkasında bir sıhhiye emir
eri, içinde tıbbi malzeme bulunan yeşil iki kutuyu
taşıyan, zayıf ve yorgun bir atı çekiyordu. Onlar
doktor için beklerlerken bir çok subay sedyenin
yanına at sürerek yaralı genci cesaretlendirecek ve
rahatlatacak sözler söylediler.

“Yaa, Alanin, eski dost, yeniden dans edebilmen
için oldukça uzun bir zaman gerekecek,” dedi,
Teğmen Rosenkranz gülümseyerek.

Büyük bir ihtimalle, bu sözlerinin genç adamın
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moralini yükselteceğini düşünmüştü. Fakat diğeri-
nin yüzündeki üzgün ve soğuk bakışlardan, bu
sözlerin istenen etkileri yapmadığı söylenebilirdi.
Yüzbaşı Khlopov da oraya at sürdü. Genç yaralıyı
yakından inceledi ve genellikle umursamaz bir hal-
de olan yüzünde samimibir acıma duygusu belirdi.

“Eh, benim sevgili Anatoly İvanovich,” dedi
kendisinden beklediğim yakın ve candan ilgi dolu
bir sesle “galiba bu Allah'ın isteğiydi”.

Genç adam bakışlarını çevirdi. Solgun yüzünde
üzüntülü bir gülümsemebelirdi.

“Evet, sana itaat etmedim.” o
“Sadece Allah'ın isteği buydu diyelim,” diye

tekrarladı yüzbaşı.
Doktor geldi. Sıhhıye erinden bandajlar, cerrah

mili ve başka bir alet aldı, kollarını sıvadı ve cesa-
retlendirici bir gülümsemeyle asteğmene yaklaştı.

“Nedir bu şimdi?” dedi, neşeli bir sesle. “Duy-
duğuma göre, daha önce olmayan bir yerinde yeni
bir delik açılmış! Hele ona bir bakalım!”

Asteğmenitaat etti. Fakat neşeli doktorun yüzü-
ne şaşkınlık ve suçlama dolu bir ifadeyle baktı. Di-
geri bunu fark etmedi. Doktor yaraya sondaj yap-
maya ve incelemeye başladı. Fakat şimdiye kadar
bütün gücünü harcayarak dişini sıkan asteğmen,
daha fazla dayanamayarak derin bir inilti çıkardı ve
doktoruneliniitti.

“Bırak beni,” dedi ancakişitilen zayıf bir sesle.

“Nasıl olsa öleceğim.”
Bu sözlerle geriye düştü. Beş dakika sonra, o-

nun etrafına toplanmış olan kalabalığın yanına gi-
derek yaralının nasıl olduğunu sorduğum zaman bir
asker, “ölüyor” diyerek cevap verdi.

Geniş bir sıra oluşturup şarkılar söyleyerek iler-
leyen birlik kaleye ulaştığında vakit çok geç ol-
muştu.

Güneş en son pembe ışıklarını, açık ufuk üze-
rinde asılı olarak duran uzun ince bulutların üzerine
akıttıktan sonra karlı dağ zirvesinin arkasında sak-
lanmıştı. Karlarla kaplı dağlar, leylak renkli pus
içinde kaybolmaya başladıklarından sadece zirvele-
rinin hatları, güneş batımından sonra oluşan kızıllık
içinde seçilebiliyordu. Uzun bir süre önce yüksel-
miş olan parlak ay, gökyüzünün koyu maviliğinde
beyazlaşmaya başlamıştı. Otların ve ağaçların ye-
şillikleri koyulaştı ve kırağıyla ıslandı. Bereketli
otlaklar üzerinde uyumlu adımlarla ilerleyen bir-
liklerin karanlık gövdeleri ilerlerken, orada burada

tamburin ve davul sesleriyle neşeli şarkılar duyulu-
yordu. Altıncı Bölüğün ikinci tenoru, büyük bir güç
ve duyguyla şarkı söylüyor, saf ve coşkulu sesi
temiz akşam havasında uzaklara taşınıyordu..

>
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Annemizden, babamızdan, sevdiklerimiz-
den, üzerinde doğup büyüdüğümüz toprak-
lardan, arkadaşımızdan ayrıldığımız zaman
onların özlemini duyarız. Bir an önce onlara
kavuşmak için can atar, hayaller kurarız.

Yüzleri, gözleri canlanır gözümüzün önünde.
Sanki karşımızda duruyormuş gibi, sanki
soluk alıp vermelerini duyuyormuşuz gibi
onlarla konusuruz. Biraz olsun özlem gideri-
riz. Peki, üzerinde doğup büyümediğin, ha-
vasını teneffüs etmediğin, suyunu içmedi-
gin, hiç görmediğin halde vatan özlemi çek-
mek nasılbir şey? Uzun kış gecelerinde ma-
sal anlatır gibi ninelerimizin Kafkasya'yı
anlatması; zaman zaman haç'esine çekilen
dedelerimizin yanına kimsenin yaklaşama-
ması, sevecen olduğu halde hiç kimseye ta-
hammül edemez hale gelmesi, çevresindeki-
leri sık sık azarlaması, büyüklerin alçak
sesle, “Çocuklar, gürültü yapmayın. Dedeni-
zin sıla hasreti tuttu.” demelerinden bir şey
anlamadığınız halde, dedemize saygılı oldu-
gunuz, onun üzülmesini istemediğinizden

oyunlarınızı uzak bir köşede oynamanız;
Kafkasya'nın tarihi, coğrafyası hakkında hiç
bir sey bilmemeniz, en önemlisi de Kafkas-
ya'dan çok uzaklarda ikinci, üçüncü nesil
olarak yaşamanız... Ve yine de vatana özlem '
duymanız nasıl açıklanabilir?

Suriye'de doğup büyüyen, içinde yeşeren
ve büyüyen vatan hasretine dayanamayıp
Adığey'e dönen Hatko Kemal'in öyküsünü
anlatmak istiyorum. İsterseniz şimdi Kemal'i
dinleyelim:

Babamın amcası Hatko Ömer Hatuğ ve
büyük ninem Kafkasya'dan göç edenlerden-
di. Onlar, Kafkasya'nın vatanımız olduğunu,
yakın akrabalarımızın orada kaldıklarını
söylüyorlardı. Köyümüzde, çevre Adığe köy-

“lerinde törelerimizi ve dilimizi korumak için
'çaba gösteriyorduk. Fakat, dilin ve törenin

korunabilmesi için bir derneğimizin olması
gerektiğine karar verdik ve 1956 yılında
Mumbuç Adığe Derneği'ni kurduk. Dernek
faaliyetlerini sürdürürken dilimizin ve

kültürümüzün korunabilmesinin ancak

  

Yenemıko Mevlüt

vatanımızda mümkün olabileceği düşün-
cesi netleşmeye başladı. Arkadaşlarımız
arasında “dönüş” düşüncesi heyecan yaratı-

yor, gün geçtikçe bizim düsüncemizi payla-
şanların sayısı artıyordu. Birazcık düşünen,

bu konuya kafa yorabilenler baska topraklar
üzerinde varlığımızı uzun süre koruyamaya-
cağımızı anlayabiliyorlardı. 1957 yılında, 65
aile bir araya gelerek dönü» için gerekli ev-
rakı hazırladık, S.S.C.B. Konsolosluğuna
baevuruda bulunduk. Konsolosluk, bizden
25'er lira istedi. 25 Lira o zaman için büyük
bir paraydı. Eve döndüm. Düşünceliydim.
Babam, “Bu halin ne?” diye sordu. “Baba,
Kafkasya'ya dönmek istiyorum,” dedim. Bir
süre yüzüme bakiı, düşündü, “Yalnız mi
gideceksin?” diye sordu. “Arkadaşlarım var,”
dedim. “Anneni ve babanı bırakıp mı gide-
ceksin?” dedi. “Anne ve babandan daha
kıymetli kimin var orada?” dedi. “Vatanım,”
dedim. Babam, benim yüzüme bakamıyor,
ben de başımı eğmiş, oturuyordum. Biraz
suskun kaldıktan sonra, “Ne kadar para la-
zım?” dedi. “25 Lira," dedim. Bana 50 lira
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verdi. “Para için seni bu isteğinden döndü-
remem.” dedi. Gözlerinin içi parladı, yüzün-
de mutluluk ışığı parıldamaya başladı:
“Oğlum, sen oraya gideceksen ben canımı
yoldaş ederim sana. Orada Adığe olarak
kalacağını biliyorum,” dedi. Ben evrakla-
ruımı Bidanıko Nuri, kardeşi Hikmet, Goee
Necdetile birlikte Konsolosluğa teslim ettim.

65 ailenin evrakı Adığey'e gönderildi. O
zamanın yönetimi, bu kadar aileye iş ve ba-
rınma imkanı sağlamamız zor, dediler. İste-
gimizi Moskova'ya bildirdiler. Moskova'dan
da hep birlikte değil de, her yıl bir-iki aile-
nin göç etmesi önerisi ile birlikte, 13 Tem-
muz 1958'de vatandaşlığımıza kabul edildi-
gimiz haberi geldi. Suriye'de yönetim deği-
şikliğiyle birlikte yeni bir siyasi sistem o-
luşmuştu. Komünizm ve Rusya aleyhtarı
söylem ve faaliyetler başlamıştı. Artık Kon-
solosluğa Oouğrayamaz olmustuk. Kaf-
kasya'dan söz etmek tabu, anavatanın gü-
zelliğinden, gelenek ve görenekleri koruma-
nın gerekliliğini söylemek ise komünizm
propagandası sayılıyordu. Bazı arkadaşla-
rımızın dini duyguları ağır basmış olmalı ki
yenifilizlenmeye başlayan İhvan-ı Müslimin
içinde faaliyet göstermeye başlamıştı.

Asimile olduğumuzu görüyor, çareler arıyor-
duk. Ancak okul açacak, eğitim verecek gü-
cümüz yoktu. Böyle bir olanağımız olsa
bile baska topraklar üzerinde gelenek ve
göreneklerimizle Adığe olarak kalmamız
mümkün görünmüyordu.

1970 yılında Hafiz Esat'ın başa geçmesi
ile Rusya-Suriye arasındaki ilişkiler gelişti.
Yeni bir dönem başladı. 1976 yılında Halep
Konsolosluğuna giderek Kafkasya'ya dön-
mek istediğimi söyledim. “Suriye vatandaşlı-
gından çıktığını bildiren bir belge getir, ie-
lemlerini yapayım.” dedi. Ben de böyle bir
belge getirmemin mümkün olmadığını, 13
Temmuz 1958'de S.S.C.B. vatandaşlığına
kabul edildiğimizi söyledim. Konsolos, “On-
lar çok eskidi, şimdi arşivde, bulamayız.”

dedi. Konsolos ile dostluk kurdum. Birlikte
birkaç kez yemeğe gittim. Bir gidişimizde ko-
nuyu tekrar açarak evraklarımı bulmasıiçin
ricada bulundum. O da bana evraklarımı
bulacağına söz verdi. Bir gün Konsolosluğa
uğradığım zaman, “Müjde, senin evraklarını
buldum. İstersen hemen gönderirim.” dedi.
Ben de, “Müracaat ettiğim zaman yalnızdım.
Şimdi eşim ve dört çocuğum var. Büyük 8,
küçükise 1 yaşında” dedim. Eşim ve çocuk-
larım için gerekli olan evrakları tamamlaya-
rak Konsolosa verdim. İki ay sonra Mosko-
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va'dan haber geldiğini, aile olarak Kafkas-
ya'ya yerleşebileceğimizi bildirdiler.

Gümrükte çalışıyordum. Suriye yasaları-
na göre gümrükte çalışanların yurt dışına

çıkmaları özel izne bağlıydı. Müdürüme,
Türkiyede bulunan akrabalarımı ziyaret
etmek istediğimi, dolayısıyla da yurt dışına
çıkmak için bir sakıncanın olmadığını bildi-
ren yazı vermesini rica ettim. İzin çıkınca
annemi bir kenara çektim. Maykop'a gitti-
gimi, oradan telgraf çektiğim zaman beylik
tabancamı ve hüviyetimi imza karşılığında
gümrüğe teslim etmesini, gittiğim yer konu-
sunda kimseye bilgi vermemesini öğütledim.
Babam 1976 yılında vefat etmişti. Annem,
“Babanın isteğini yerine getiriyorsun. Fakat
beni bırakıyorsun” dedi. 1976 yılının Hazi-
ranın da Türkiye'ye giriş yaptım. Suriye'den
göç ederek Reyhanlı'ya yerleşmiş olan
Apezav Nuri'ye konuk oldum. Nuri, Kafkas-
ya'ya döndüğümü öğrenince boynuma sarıl-
dı, ağlamaya başladı. “Yıllar önce söyledikle-
rini gerçekleetiriyorsun. Keske ben de se-
ninle gelebilseydim. Yolun açık olsun. Ora-
daki kardeslerimize özlemlerimizi, selamla-
rımızı götür,” dedi. Bir iki gün dinlendikten
sonra Nuri, taksicilik yapan bir Adığeyi ça-
ğırdı. Beni Kars'a götürmesiiçin 1500 liraya
anlaştı. Kars'a geldiğimiz zaman Akyaka sı-
nır kapısının haftada bir gün açıldığını, kar-
şılıklı tren seferleriyle geçişin mümkün ol-
duğunu söylediler. Bir otele yerleşerek sını-
rın açılacağı günü beklemeye başladık. Kars
gümrüğünde çalışan Tsey Hüseyin ile tanıe-
tm. Kafkasya'ya döndüğümü öğrenince ba-
na sitem etti. “Orada insanlar açlıktan ölü-
yor, sen bu çocukları oraya götürüyorsun,”
dedi. Beni caydırmak için çok dil döktü. En
sonunda Kars Emniyet Müdürü olan bir
Adığeyi getirdi. O da beni tutuklama, geri
gönderme tehdidinde bulundu. Ben de, “Re-
şit olduğumu, kimsenin aklıyla veya telki-
niyle yola çıkmadığımı, söyledim. Transit
vizemin olduğunu, T.C. yasalarına saygılı
olduğumu, beni tutuklama yetkisinin bu-
lunmadığını hatırlattım. “Kendine acımıyor-
san bu çocuklara acı,” dedi. Ben de, “Zaten
onlar için bu kadar zahmete katlanıyorum.
Adığe olarak kalsınlar, dillerini ve kültürle-

rini bilsinler. İnsan her yerde yiyecek bir
lokma ekmek bulabilir. Ama her yerde
Adığe olarak kalmak mümkün değil,” de-
dim. Günü gelince Hüseyin beni Akyaka sı-
nır kapısına götürdü. Muamelelerimiz ta-
mamlandı, Erivan'dan gelen trene bindik.
Erivan gümrüğünde evraklarıma bakan



 

memur, “Sen bu ülkeye giremezsin. Vizen
yok,” dedi. O zamana dek kimseye göster-
mediğim S.S.C.B. vatandaşlığına kabul edil-
diğimi bildiren evrakı çıkardım, memura
gösterdim. Evrağın altında bulunan imza-
nın, bir benzerlik olsa bile, “Jivkof” soyadını
taşıması işime çok yaradı. Sonradan öğren-
diğime göre General Jifkof çok itibarlı, her
yerde saygı ve sevgi gören biriymiş. Gümrük
görevlileri hemen selama durdu. Bizi yeme-
ge götürdüler. Tren biletimizi alarak tren
görevlilerine rahat etmemiz için gerekli
tenbihatta bulundular. Paramın olup olma-
dığını sordular. Bende teşekkür ettim. Yol-
larda çektiğimiz bunca zorluktan sonra
gösterilen bu ilgi esimi neeelendirmieti.
1500 km. kadar yol aldıktan sonra Bele-
roçenski'de tren yolculuğumuz bitti. Bir tak-
si ile Maykop'a gece yarısı geldik. Rus taksi-
ci benden 12 * istedi. Konsolosluğun vermiş
olduğu vatandaşlık belgesini gösterdim.
Boynuma sarıldı, ağlamaya başladı. “Sen
vatanına dönmüşsün. Senden para almak
olmaz,” dedi. Haç'ee Maykop'da yattık. Sa-
bah olunca, Hamhoho Nuri ziyaretimize gel-
di. Kucaklaştık. Ona da evraklarımı göster-
dim. Bizi Tohtomukuay'e götürdüler. Bize
resmi karşılama töreni yaptılar. Perkuban
köyünde bir ev tahsis ettiler. Köylü, bana
her konuda yardım ediyordu. Fakat yerleşti-
rildiğim köyde yaşayanların rus olması ne-
deniyle diyalog kurmakta zorluk çekiyor-
dum. Eyalet Başkanı Berzec Nuh ile görüe-
mek için Maykop'a gittim. Yardımcısı Hut
beni kabul etti, kucakladı. Evraklarımı gö-
rünce tekrar yanıma geldi, “Sen ne yaptığını
biliyor musun?” dedi. “Vatana dört kisi ka-
zandırdın. Seni kutlarım.” dedi. Yerleştirildi-
gim yerin ahalisinin Rus olduğunu, Rusça

bilmediğimi, konuşmakta, derdimi anlat-

makta zorlandığımı, söyledim. “Mümkünse
Adığe köyüne yerleşmek istiyorum,” dedim.
Hemen Hakurnehable Rayonu'nun baskanı-
nı Bğuaşe Recep'i aradı. Bana bir ev tahsis
edip demeyeceğini sordu. Olumlu yanıt alın-
ca kendi arabasına bindirdi, Hakurnehab-
le'ye götürdü. Evi teslim aldım.

Rayon başkanı bana bir iş vermek isti-
yordu. Doğrusunu söylemek gerekirse ben
de boş gezmek istemiyordum. Vatanıma gel-
diğime göre elimden geldiğince yardımcı ol-
mak istiyordum. Suriye'de gümrükçülük
yapıyordum. Ama burada uygun olan her
işe talip olmalıydım. Başkan, ne iş yapabile-
ceğimi sordu. Çiftçilik, şoförlük, boş kadro
NE İSE seve seve yapacağımı, en azından ve-
rilen işi yapmak için caba göstereceğimi
söyledim. “Seni polis yapalım,” dedi. Ben
istemedim. Polis olmak için iç ieleri mevzu-
atını bilmeliydim. Oysa ben böyle bir eğitim
görmemistim. Önerilen islerden ambulans
şoförlüğünü seçtim.

Yirmi üç yıldır Adığey'de yaşıyorum. Ço-
cuklarım okudu. Bana, “Keşke dönmesey-
dim,” dediğin oluyor mu? diye soruyorlar.
Belirli bir yaşa gelinceye değin alışmış oldu-
gun bazı davranış biçimlerini değiştirmek,
yeni arkadaşlar edinmek, daha doğrusu yeni
bir yerde yaşamanın Zorlukları var. Bazı
davranışlar özellikle belirli bir yaştan sonra
kolaylıkla kazanılmıyor. Bu tür zorluklarla
bir kentten baska bir kente, bir mahalleden
başka bir mahalleye taşındığın zaman da
karşılaşabilirsin. Ama, “keşke ...” demek
asla aklımdan geçmedi. Bana nasip olan

güzelliğin tüm Adığelere de nasip olması-
nı Allah'tan diliyorum.
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What does a man seeK in this world? A position, ora

#frone? Man seeKs peace of mind and the fear of AF
mighty God. As long as one Knows that there is ajudge-
ment day, Ae tries to Keep fis conscience clear and do
what fe can, People's trust is very dear, and one must be

up to it, not by trying to do whatpleases people every-
where andon every occasion, but by doing whatsatisfies
one's conscience. Alwhat we hopefor is that aday wii
come, when we have allgone, when people willsay that
this man has tried, andhisfamily tried. This is allthereis
to seeK in tfiis world.

KralHüseyin

 
Ülkesinde huzur, Orta Doğu'da barış için büyük

çabalar gösteren, Al-Malik Al-İnsan, Kral Hüseyin 7
Şubat günü yakalandığı amansız hastalıktan kurtu-

lamadı. Ülkesinde insan hakları ve demokrasinin

gelişimi doğrultusunda büyük başarılar elde edil-

mesini sağlayan Kral Hüseyimin vefatı, sadece

Ürdün'deki Arap ve Çerkes halkları için değil, tüm

bölge halkları için büyük bir kayıptır. Kral Hüseyin'e

Tanrı'dan rahmet, ailesine, dostlarına ve tüm Ürdün

halkına başsağlığı diliyoruz.

Nart
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Ardzınba Mart Ayında Türkiye'de
Birleşmiş Milletler gözetiminde devam etmekte

olan Abhazya-Gürcüstan müzakereleri çerçeve-
sinde Türk Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde
Ardzınba ile Şevardnadze arasındaki görüşme
Mart 1999 içerisinde Ankara'da yapılacaktır.

İkili görüşmeler nedeniyle Türkiye'ye gelecek
olan devlet bakanı Ardzınba'nın en iyi şekilde
karşılanması ve ağırlanmasını teminen hazırlık
çalışmalarına başlanmıştır.

Bilindiği gibi Parlamento Başkanlığı ve Türk
Dışişleri Komisyonu uzun süredir Abhazya-
Gürcüstan arasında arabuluculuk yapmak ama-
cıyla bir dizi ön temasların yapılmasını sağla-
mışlardır.

Folklor Takviyeli Bjamiy Müzik Grubu
Nisan Ayında Geliyor
Kafkas Derneği Genel Merkezi'nden yapılan a-
çıklamaya göre, Khabardey Balkar Cumhuriye-
tinin uluslararası ödüllere sahip Bjamiy grubu
30 kişilik kafile halinde 26 Nisan 1999 tarihinde

Nalçik'ten İstanbul'a gelecek ve ülkemizde 12 ayrı
kentte gösteri yapacaktır. 8 kişilik folklor gru-
buyla takviyeli, 5 solist ve 13 kişilik enstrüman
grubu ve yöneticilerden oluşan kafile, Kafkas
müziğinin zenginliğini ve güzelliğini bir kez daha
ortay koymaktadır. Gösteriler 27 Nisan tarihin-
den itibaren başlayacak ve 20 gün sürecektir.

Bjamiy'in kentlerinde gösteri yapması için
bugüne kadar İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bursa,
Balıkesir, İzmir, Aydın, Konya Kütahya, Ankara,
Kayseri, Sivas, Tokat, Merzifon ve Samsun der-
nekleri talepte bulunmuşlardır.

Tokat “Gümenek” Bölge Toplantısı
4 Temmuz'da Yapılacak
Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Amasya
yöresinde yaşayan hemşehrilerimizin katılacağı
bu yılki bölge etkinliklerimizin birisi Tokat'a
10km mesafede mevcut Devlet Su İşleri'ne ait
Gümenek Piknik Alanında gerçekleştirilecektir.

Tokat Derneği öncülüğünde ön çalışması ve
planlaması yapılan Gümenek etkinliği için Sinop,
Turhal, Erbaa, Pazar, Zile, Çorum, Samsun,
Sungurlu ve Sivas dernekleri yetkilileri iki kez
toplantı yapmışlar ve etkinliğe büyük bir hemr-
şehri kitlesinin katılımı için çalışmalara başla-
mışlardır.

10 Ocak 1999 tarihli Başkanlar Kurulu'nca
kararlaştırılan bölge etkinliklerinden ikincisi Gü-
ney Marmara'da Balıkesir yakınlarında düzenle-
nebilmesiiçin görev verilen bölge dernekleri ara-
sındaki araştırma çalışmaları devam etmektedir.
Olumlu bir sonuca ulaşıldığı takdirde Genel Mer-
kezimize bağlı olsun olmasın tüm bölge dernekle-
rininişbirliği ile gerçekleştirilmesi düşünülen bu
ikinci bölge toplantısına 15.000'den fazla hemr-
şehrimizin katılabileceği tahmin edilmektedir. Bu
güzel etkinlikler için organizasyon çalışmalarını
üstlenen derneklerimizi kutluyoruz.

Hollanda'da Genel Kurul
Hollanda (Almelo) Çerkes Kültür Derneği Olağan

Genel Kurulu 14.02.1999tarihinde Hollanda'nın
Almelo şehrinde yapılmış ve yeni yönetim kurulu
şu şekilde oluşmuştur:

İlkay Güçlü, Başkan
Sinem Gökçek, 2. Başkan
Nevin Uğur, Sekreter
Suna Gökçek,Sayman
Nesrin Uğur, Üye
Gubse Arıt, Üye
Ahmet Gökçek, Üye .
Yönetim organlarına seçilen arkadaşlarımızı

kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Wupertal Çerkes Kültür Derneği
6.02.1999 tarihinde Almanya/Wupertal Çerkes
Kültür Derneği Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.
Dernek üyelerinin geniş katılımı ile geçen top-
lantı sonucunda yeni yönetim kurulu şu şekilde
oluşmuştur:

Erdoğan Caymaz, Başkan
Hatice Şengül, 2. Başkan,
Yalçın Yaşar, Sekreter
Ergün Canol, Sayman
Kadir Kavvalı, Üye

Yönetim organlarına seçilen arkadaşlarımızı
kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Bodrum Gençlik Tatili Uluslararası
Boyut Kazanıyor
İlki geçen sene yapılan, bazı yanlışlık ve eksik-
likler nedeniyle az sayıda gencimizin katılımıyla
gerçekleştirilen BODRUM GENÇLİK TATİLİ bu yıl
1-7 Eylül 1999 tarihleri arasında dünyada mev-
cut tüm Kuzey Kafkas derneklerinin temsil edile-
ceği gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

1864 sürgünü sonucu dünyanın muhtelif yö-
relerine dağıtılmış olan Kuzey Kafkasyalıların,
anadilleri dışında değişik diller konuşan çocukla-
rı, bu tatilde birbirlerini yakından tanıyacaklar ve
aralarındailetişim tesis edeceklerdir.

Tatil organizasyonunun ana amacı tanışmak -

kaynaşmak ve iletişim tesis etmek olup, gençlerin
kendi arzularına göre ortak kültür sorunlar ele
alınabileceği gibi yarışmalar ve folklor gösterile-
riyle takviyeli eğlenceleri de kapsayabilecektir.

Çağ Değişimine Kafkasya'da Girelim!
Kafkas Derneği Genel Merkezi'nden yapılan a-
çıklamada ve derneklere bildirilen faaliyet konu-
ları arasında ilginç bir çağrı yer almaktadır. Ve
bu çağrı şimdiden büyük hemşehri kitlesinin ilgi-
sini çekmiş ve günlük konuşmalar konu olmaya
başlamıştır.

Bilindiği üzere 2000 yılını 2001 yılına bağla-
yan gece 20.asrın bitimi ve 21.asrın başlangıcını
teşkil etmektedir. İlginç bir tesadüfle 2000 yılı
içerisinde Ramazan bayramı iki kez yaşanacaktır.

Aralık ayının son günlerinde başlayacak olan
bayram ile yılbaşı tatili birleştirilmek suretiyle
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Kuzey Kafkasya'nın mevcut cumhuriyetlerinin
kaliteli otelleri şimdiden rezerve edilecek ve özel
uçak turları düzenlemek suretiyle tarihi yılbaşı
çok sayıda insanımızın katılımıyla Kafkasya'da
geçirilecektir. Birbirini yakından tanıyan arkadaş
ve hemşehri gruplarının aynı kafilede yer alabil-
mesi için yılın ikinci yarısında oteller, turlar ve
tatil programları konusunda aydınlatıcı ek bilgi-
ler dergimiz kanalıyla ayrıca duyurulacaktır.

Kafkasya'ya Seyahat Turları
Kafkas Derneği Genel Merkezi ve DÇB'nin işbirli-
gi ve Kuzey Batı Kafkasya'daki Cumhuriyetlerin
katkılarıyla bu yıl yaz sezonunda dar ve orta ge-
lirli hemşehrilerimize yönelik Kafkasya'ya seya-
hat türleri düzenlenecektir.

Adığey, Khabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes
Cumhuriyetleri ve Kıyıboyu Şapsığ Bölgesi için
kafileler ayrı ayrı oluşturulacaktır. Seyahate ka-
tılmak üzere müracaat edip gerekli işlemleri ta-
mamlayan istekliler Trabzon'dan Soçi'ye kadar

© feribotla götürülecek ve Soçi'de Cumhuriyetlerin
gönderecekleri otobüslerle getirileceklerdir. Ko-
naklama ve yemek giderlerinin de küçük ra-
kamlar halinde gerçekleşebilmesi için Kafkas-
ya'da mevcut dernekler kendi yörelerinde icabe-
den çalışmaları yaparak katkıda bulunacaklar ve
böylelikle dar gelirli insanlarımızın da Kafkas-
ya'ya görmelerine imkan hazırlanmaya çalışıla-
caktır.

Dil Kurslarını Bitirenlere Pratik Yapma
İmkanı Hazırlanıyor
Bu yıl derneklerimizde açılacak kurslara düzenli
olarak devam edip 550-600 kelime kapasitesine
ulaşabilecek gençlerimizin öğrendiklerinin prati-
ğini yapabilmelerini temin bakımından yaz ayla-
rında iki ayrı yerde 15 gün süreyle öğrendikleri
dili konuşan aileler yanında misafir edilmeleri
için girişimler başlatılmıştır. Khabardeyce diya-
lekti ile kurs bitirenler Nalçik kentinde, Adğe di-
yalekti ile kurs bitirenler ise İsrail'in Reyhaniye
ve Kfar-Kama köylerinde tatillerini geçirmeleri
planlanmaktadır. Lisan geliştirme nedeniyle ya-
pılacak seyahatlerin her türlü giderleri kursiyer-
lere ait olacaktır.

Ankara-istanbul Derneklerinin İşbirliği
Kafkas Derneği Genel Merkezi'nden derneklere
gönderilen 1999 yılı etkinlikleri ile ilgili açıklama
ve çağrı yazısında Ankara ve İstanbul dernekleri-
nin ortak organizasyonu ile bu yıl her iki tarafa
da uygun uzaklıkta ve tercihen hemşehrilerimizin
yaşamakta olduğu bir mahalde Mayıs-Haziran
aylarında müşterek bir pikniğin düzenlenmesi
çağrısı yapılmıştır.

Öneriyle ilgili olarak görüşünü sorduğumuz
Kafkas Derneği Genel Başkanı Muhittin Ünal
dergimiz görevlilerine şunları söyledi: “Ankara ve
İstanbul Türkiye Çerkesleri'nin önemli bir bölü-
münün yaşadığı ve asimilasyon sürecinin der-
neklere rağmen çok hızlı yaşandığı iki büyük
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kenttir. Üstelik bu kentlerde yaşayan insanları-
mızın önemli bölümü için ekmekkavgası peşinde
koşuşturma, geleneksel kültürümüzü yaşatma

sorunumuzun önüne geçmiş durumdadır. Hal
böyle olunca senede bir gün bile olsa, hiçbir ay-
rım gözetmeksizin insanlarımızı bir araya getirip
beşeri ilişkilerimizi yeniden canlandırma, kültü-

rel sorunlarımıza ilişkin sohbetlerde bulunma ve
özellikle gençlerimizin birbirlerini tanıyıp kay-
naşmalarına vesile olmayı birinci planda tuttu-
gumuziçin bu öneriyi yaptık. Umarızki, İstanbul
dernekleri de bu önerimize sıcak bakarlar ve gü-
zel bir birliktelik yaşarız. Bu yıl Ankara-İstanbul
arasında bu pikniği yapabilirsek, gelecek yıl
komşu ve hemşehrilerimizin yoğun olduğu kent-
ler arasında farklı bir boyutuyla piknikleri tek-
rarlamayı ve gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz."

KAFİAD, DÇB'nin Gündeminde
5 Mart 1999 tarihinde Çerkessk'te toplanacak
olan Dünya Çerkes Birliği'nin gündem maddeleri
arasında KAFİAD hakkında dünyada mevcut
dernek ve bilim adamlarının bilgilendirilmesinin
yer aldığı öğrenilmiştir. DÇB Genel Başkanı Sa-
yın Boris Akbaş'dan alınan bilgilere göre Kafkas
kökenli iş adamlarının birbirini tanıması ve da-
yanışma içinde olmaları giderek gelişen örgüt-
lenme çalışmaları bakımından çok önemlidir.

KAFİAD'a Koko Valeri'den Kutlama
Khabardey-Balkar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Koko Valeri, KAFİAD'ın Kafkasya iş bağlantıları
kurmaya yönelik teklifine ilgiyle yaklaştı. Koko,
gönderdiği mektupta, bu tür ilişkilerin karşılıklı
menfaatlere cevap vereceğini ve çeşitli alanlarda
karlı işbirliği yapılmasına imkan tanıyacağını
düşündüğünü belirtti. Koko ayrıca; ekonomik,
sosyal, kültürel ve diğer alanlarda karşılıklı iş-
birliği faaliyetlerinin koordine edilmesi görevinin
Khabardey-Balkar Cumhuriyeti Dış İlişkiler Ba-
kanlığı'na verildiğini de belirtti.

Kaf-Der'in 32. Şubesi Kuruluyor
Şubeleşme çalışmalarına devam eden Kafkas
Derneği Yönetim Kurulu tarafından 32. Şube
olarak Tokat Zile ilçesinden müracaat eden mü-
teşebbis heyete yetki verilmiştir. Kendilerine yetki
verilen kurucu üyeler şunlardır:
Vahit Erkmen
Ahmet Duran Keskin
Necmi Bice
Ahmet Yüce
Melih Süzer
Özcan Pişkin
Mustafa Akyay

Konya'da Genel Kurul
24 Ocak 1999tarihinde Kafkas Derneği Konya
Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yöne-
tim organlarına seçilen arkadaşlarımızı kutluyor,
çalışmalarında başarılar diliyoruz.



 

Kafkas Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu:
Nedim Şahin, Başkan

Ali Yılmaz, Bşk.Yrd.

İzzet Gündoğdu, Sekreter
Nihat Özdemirkan, Sayman
Mesut Özlü, Üye
Meltem Alkan, Üye
Mehdi Demir, Üye

Ankara Şubesi'nde Restorasyon
Kafkas Derneği Ankara Şubesi inşaat komisyonu
çalışanları tarafından, bina planının yeniden
gözden geçirilmesi sonucu, dernek binasında bazı
değişiklikler yapılmıştır. Altyapı, kanalizasyon,
mevcut alanın daha verimli kullanılmasına iliş-

kin çalışmalar sonucu, “yenilenmiş” dernek bina-
sı 20 Şubat akşamı düzenlenen bir programla
açılmıştır. Derneğimizin daha temiz, modern ve
kullanışlı haliyle, yapılan dernek faaliyetlerine
yeni bir soluk kazandıracağına inanıyoruz.

Kek

   ıl
Kaf Der Ankara Şubesi Başkanı Bayar Şırayder

Ankara Şubemizden Yeni Hizmetler:
Kütüphane ve Müze
Kafkas Derneği Ankara Şubesi, yapılan restoras-
yon çalışmaları sonrasında oluşturulan kütüp-

hane ve müze için katkılarınızı beklemektedir.

Elimizdeki kültürel ve tarihi değeri olan eserlerin
korunabilmesi için hazırlanan müze ve yazılı ar-
şiv oluşturmak amacıyla hazırlanan kütüphane
siz değerli hemşehrilerimizin ilgi ve desteğiyle
zenginleşecektir.

Çeçenya'da Güç Dengeleri Değişiyor
Çeçenya Devlet Başkanı Aslan Meşhadov 2 Şur-
bat'ta yayınladığı bir kararname ile şeriat ka-
nunlarını yürürlüğe koydu ve parlamentonun
yasama yetkilerini kısıtladı. Bu karar ile
Meşhadov parlamentonun desteğini kaybetmek
pahasına da olsa özellikle savaş kahramanı ko-
mutanların başını çektiği radikal muhalefete kar-
şı konumunu sağlamlaştırmayı düşünüyor. Bi-
lindiği gibi Çeçenya'da radikal islamcı muhalefet
bir süredir Meşhadov'u Moskova ile uzlaşma yo-
lunda adımlar attığı için işbirlikçilikle suçluyor-
du. (RFE/RL, 10 Şubat 1999)

e

BM Güvenlik Konseyi Kararları
Abhazya'nın güneyindeki Gal bölgesinden
1992'deki savaş ve Mayıs 1998'deki çatışmalar

sırasında ayrılan Gürcülerin temsilcileri Güvenlik
Konseyi'nin 26 Ocak günü yapılan toplantısından
önceki görüşmelerden sonuç alamadılar. Güven-
lik Konseyi'nin toplantısında Gal bölgesinden
ayrılanların geri dönmelerinden önce bölgedeki
terörist faaliyetler dolayısıyla gergin ve belirsiz
olan durumun düzeltilmesi için Abhaz ve Gürcü
taraflarının somut adımlar atmalarının gerektiği
belirtildi. (RFE/RL, 2 Şubat 1999)

Ürdün'e Taziye Heyeti Gitti
Ürdün Kralı Hüseyin Bin Al-Tallal'ın vefatı nede-
niyle Türkiye Çerkesleri'nin başsağlığı mesajlarını
iletmek üzere 14 Şubat 1999 tarihinde Sabahat-
tin Diyner, Cihan Candemir, Ata Katı, Sadullah
Güneş ve Tacettin Şurdum'dan oluşan özel bir

heyetimiz Amman'a gitmiştir.
Hava alanında kalabalık bir hemşehri grubu

tarafından karşılanıp özelbir ilgi gösterilen heye-
timiz görevini tamamlayarak 16 Şubat'ta Anka-
ra'ya dönmüştür.

Başta Kafkasya'daki Cumhuriyetlerimiz olmak
üzere Çerkeslerin yoğun olduğu ülkelerden gelen
taziye ekipleri gibi Türkiye'den de özel bir ekibin
gitmiş olmasının sarayda ve hemşehrilerimiz ara-
sında büyük bir memnuniyet yarattığı öğrenil-
mişti.

KAFIAD Kütahya'da Toplandı.
KAFİAD üyelerinin kendi aralarında Kütahya
TÜTAV Kaplıca tesislerinde düzenlemiş oldukları
gündemli bölge toplantısı 5-7 Şubat tarihleri ara-
sında yapılmıştır. Bu toplantıya bir taraftan der-
neklerimize yakın diğer taraftan da laik ve de-
mokrat çizgideki siyasi kuruluşlara yakın hem-
şehrilerden seçilip özel olarak oluşturulan 7 kişi-
lik siyasi inisiyatif grubundan da 3 kişi katılmış-
tır.

Dernekler dışında ilk kez oluşturulan siyasi
çalışma grubu üyelerinin toplantıda siyasi lider-
ler ile yapmış oldukları görüşmeler ve gelecek
için yapılması gereken çalışmalar konusunda
bilgi sundukları öğrenilmiştir.

 

“Çerkes Ethem” ve “Apo” Mukayese-
sine Tepki
Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getiril-
mesinden sonra gerginleşen Türk-Yunan ilişkile-
rine ilişkin son günlerde yayımlanmakta olan
makalelerde bazı yazarların Abdullah Öcalan ile
Çerkes Ethem'in aynı kefeye koydukları ve bu
yolla toplumumuzu rencide edici bir tavır sergi-
lemekte oldukları sık sık görülmeye başlanmış-
tar.

1919 yılı Türkiye'sinin en olumsuz koşulla-
rında ortaya çıkıp Yunan kuvvetlerinin ilerleme-
sini durduran, Anadolu isyanlarını bir bir bastı-
rp Anadolu ihtilaline karşı tüm girişimleri yok
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etmekteen fazla kıdeme sahip olan, düzenli ordu
kararı sırasında Mustafa Kemal muhaliflerinin de
tahriki sonucunda yönetim ile ters düştüğü için

dığından; uluslararası bir hak olan “Geçiş Hakkı”
için protokol imzalayarak, resmi tarihin yazdığı
tarihten yaklaşık bir ay sonra Yunan tarafına
teslim olan “Ethem Bey” ile 30 bin insanın ölü-
müne örgütüyle bilinçli olarak sebep olma su-
çundan yargılanan “Apo"nun, geçmişleri ve ülke
için taşıdıkları amaçları bakımından hiçbir şekil-
de mukayesesi kabul edilemez.

Samsun ve Bursa Şubelerimizden
İki Bülten
Kafkas Derneği Genel Merkezi'ne bağı Samsun
Şubesi tarafından “Özgür Kafkasya”, Bursa Şu-
besi tarafindan da “Timaf” adlarında iki yeni
bülten yayın hayatına geçirilmiştir. Genel Merkez

ve Nart çalışanları olarak her iki bültene uzun

ömür ve yararlı hizmetler diliyor, emek verenleri
de tebrik ediyoruz.

Adığey'den Ürdün'e Başsağlığı
Ürdün Kralı Hüseyin'in ölümü üzerine Başbakan
Tharkaho Muharbiy, Kültür Bakanı Çemişo Gazi,
Adığe Mak Gazetesi baş redaktörü Kuyeko Asfar
ve Cumhurbaşkanı Ekonomik İşler Danışmanı
Peneşu Aslan Adığey adına baş sağlığı dilemek
üzere Ürdün'e gittiler.

Mafehable Köyü Kuruluyor.
Kosova'dan gelenler için kurulacak olan
Mafehable Köyü'nün temeli 10 Şubat günü atıldı.
Maykop-Nalçık yolu üzerinde ve Maykop'a 5 km.
mesafede olan köyün temel atma törenine Cum-

hurbaşkanı Aslan Carım ve kalabalık bir halk

topluluğu katıldı. “Belaroçensk Stroy” isimli in-
şaat şirketi köyün yapımını üstlenmiş bulunu-
yor.

Kosova Adığelerine Yardım
Krasnodar'da yaşayan Adığelerden 10 kişi kendi

imkanları ile satın aldıkları 6Gtonun, 1 ton yağ,
100 çuval şeker ve 700 yumurtayı 27 Ocak tari-
hinde Kosova Adığelerine teslim ettiler.

Bir Hemşehrimize Yardım
Susurluk/Demirkapı köyünden 33 yaşındaki
hemşehrimiz Erdal Çelik ağır bir hastalığa yaka-
lanmıştır. Hiçbir sosyal güvencesi ve gayrimen-
kulu bulunmadığı için tedavisi yapılamamakta-
dır. Yardımlarımız bu kardeşimizi yaşama dön-
dürecektir. İstanbul'da kız kardeşinin yanında
bakılan kardeşimize yardımda bulunmak iste-
yenler için bir hesap açılmıştır.

T.C. Ziraat Bankası Çengelköy Şubesi Hesap
No: Özden Hamret30003-146450.9
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ve kendisine başkaca bir çıkış imkanı bırakılma-

Adresleri Olmayan Aboneler
Aşağıda isimlerini yayımlayacağımız okuyu-
cularımız; abonelik için para yatırdıkları
halde, adresleri elimizde olmadığından, ken-
dilerine dergi gönderilememektedir. Bu abo-
nelerimiz telefon ya da fax aracılığı ile ad-
reslerini bildirdikleri takdirde eski sayılar
kendilerine ulaştırılacaktır.

1.Şevket Canbolat
2. Muzaffer Hitit
3. Ercan Aycan

4. Orhan Sezgin
5. Dürdane Kurt
6. Alim Erdoğan
7. Adil Şenol
8. Samear Şahan

9. Albuz Kaya .
10. Cemalettin Akyürek
11. Hayrettin Turan
12. Haşim Altan
13. Figen Kaya
14. Vedat Dinçer
15. Betül Çayan
16. Yılmaz Esen
17. Kaya Conkır
18. Abdurrahman İnan
19. Muhsin Soyan
20. Ayten Doğan
21. Ayten Özcan
22. Muzaffer Özen
23. Tahsin Demirsöz
24. Yakup Bayer
25. Tijin Noyan
26. Bülent Güleçli
27. Nurcan Ersoy
28. Vedat Aslan
29. Seyfettin Doğbay
30. Feridun Aya
31. Müşerref Necat
32. Fahrettin Zeki Okan
33. Ergün Karaerkek
34. Sinem Tüfekçi

35. Burcu Ceylan
36. Talat Yünden
37. Önder Koç
38. Veysel Altıntaş
39. İhsan Tüzün
40. Recep Uyan
41. Güner Yeloku
42. Ethem Bilgiç
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Sakaryalı hemşehrilerimizden Birgül Şa-
hin, 17 Şubat 1999 tarihinde, Moskova'da,

geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonucu vefat et-
miştir. 39 yaşında kaybettiğimiz Birgül Şahin'in
naaşı 20.02.1999 tarihinde Sakarya-Boğaz-
köy'de defnedilmiştir. 1992 yılında Kafkas
Halkları Kongresini izlemek üzere Abhazya'ya
muhabir olarak giden Şahin, elinde silah pek
çok cephede savaşmıştır. Savaşın ardından
Abhazya'da kendisine verilen eve yerleşmiş,
daha sonra Moskova'da yaşamıştır. Kızlarının
tahsili bittikten sonra hayatının geri kalanını
Pitsunda'da tamamlayabilme hayaline kavuşa-
mayan Birgül Şahin, büyük dedesi Şahin Çuaz
ve diğer akrabalarının yanına defnedilmiştir.

Göksun'lu hemşerilerimizden Melisa
Bozkurt 19 Aralık 1998 tarihinde ve Arı Kolej'i
son sınıf öğrencisi iken hayatının baharında
hayata veda etmiş ve Ankara Karşıyaka me-
zarlığına toprağa verilmiştir.

Göksun'lu hemşehrimiz (Gıda) İrfan Öz-
men'in eşi Ayşe Özmen, oğlu Nadir Özmen
ve gelini Sabahat Özmen 3 Ocak 1999 tari-
hinde Kahramanmaraş-Göksun karayolunda

 ANBLEM YARIŞMASI
Dünya Çerkes Birliği tarafından bir amblem
yarışması düzenlenmiştir. DÇB tarafından
yapılan açıklamada,birliğin amaçlarını
yansıtacak en iyi amblemin belirlenmesi
için yapılan ödüllü amblem yarışmasına
,tüm sanatçılarımız davet edilmiştir. Amblem
yarışmasına katılma koşulları Kafkas
Derneği Genel Merkezi'nden temin edilebilir.

Kafkas Derneği Genel Merkezi
Şenyuva Meriç sokak No: 44
Beştepe Ankara

— Tel: (312) 222 8589

  

elim bir trafik kazası geçirerek hayata veda
etmişler ve Karaahmet köyünde toprağa veril-
mişlerdir.

Uzunyayla'lı hemşehrimiz 1909 Pınarbaşı
doğumlu Nuriye Katı, 90 yaşında vefat etmiş
ve 7 Ocak 1999 tarihinde Pınarbaşı aile kab-
ristanında toprağa verilmiştir.

Göksun 1923 doğumlu İskenderun eski
noterlerinden Cehdi Arslan Ankara'da geçir-
diği ameliyat sonucunda 20 Şubat 1999 tari-
hinde vefat etmiş ve cenazesi 21 Şubat günü
Ankara Karşıyaka Mezarlığına toprağa veril-
miştir.

Birçok ödül sahibi genç karikatüristimiz
Abdülmecit Özbek, bir taraftan sanatını sür-
dürtürken bir taraftan da ekmek parası kazan-
mak üzere işe girdiği özel gemiile çıktığıilk
seferinde Sicilya yakınlarında gemi kazanının
patlaması sonucu ağır şekilde yaralanmış ve
10 gün sonra da İtalya'da vefat etmiştir. 14
Ocak 1999 tarihinde Samsun'a getirilen sanat-
çımız Çarşamba'ya bağlı Kızılot Köyü'nde top-
rağa verilmiştir.

Derneklerimizin yakından tanıdığı dava ar-
kadaşımız Tokat 1938 doğumlu Yüksek Mimar
Sey Güner Özdemir Kafkas Derneği Antalya
Şubesi yönetim kurulu üyesi olarak görevini

sürdürürken 1 Ocak 1999 tari-
hinde vefat etmiştir. Değerli
dostumuz Güner Özdemir, An-
talya Derneği'nde geçmiş yıllar-
da da görev üstlenmiş ve der-
nek binasının alınmasına Ö-

zi nemli Okatkıda (bulunmuştur.
Toplumumuzun çok değerli bir kaybı olan
Güner Özdemir Antalya aile kabristanında top-
rağa verilmiştir. i

 

NART o KASIM ARALIK1998 e 63

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
         &x (0212) 58686

  

 

 

64 e KASIM ARALIK 1998 e NART

  
 





“Bir deli rüzgar ayaklarım

“Kayıp giden bir şe |

Şimdiellerimizin arasından.

Senin sıcaklığın mı, -

Gençliğim mi benim? ii

Türkülerimiz mi yoksa Kafkas solu

Gece de büyürkapam
“Gün ışığı büyütür gözlerimizi.”

Yaşamak düşmek mi yeniden yollt

Toplayıp dakırık birçığlığı?

Büyütmekmi yoksaÇerkes yalnı

Bunca kalabalık arasında? ssd

AdnanÖZVE! 


