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Yayımlanan yazıların sorumluluğu
yazarlarınaaittir. Dergide yeralan yazı

ve fotoğrafların her hakkı saklıdır.
Kaynak göstermek koşuluyla yayınlanabilir.

Bu sayı 5.000 adet basılmıştır   

Sevgili Vlart okurları;

48. sayımız ile yinebirlikteyiz.

Yine dolu dolu bir dergi hazırladık size. Yoğun çalışma tempomuz içerisinde bir gecileme

yaşadıle bu sayımın yaymlanmasında, Dolayısıyla şu anda hazırlıklarıbitmek üzere

olan 40. sayı ile ard avda ulaşacaktırelinize,

“ETHEM BEYin, isminin önünde “ÇERKES” kimliğiyle birlikte anılmasını,

farklı boyutlarda ele aldığımız “Araştırma Dosyası” bölümümüze, “20, Yüzyılın

ile Çeyreğinde Anadolu, Bölge ve Dünyadaki Dengeler” konusundaki araştumamızla

5 başladık. Dört ana başlık altında ele alacağımız, daha sonra da değişik görüş ve

— tanıklıklara, yer vereceğimiz bu dosyada ayca, “Çerkes” kimliği ve Gthem 1Bey haklemda

bazı uzmanlarımızın yazılarını da oleuyabilecek ve konuyla ilgili kendi sonucunuza

daha kolay ulaşabileceksiniz.

İstanbul Bağlarbaşı demeğimizin düzenlediği ve yirmi kadar uzman konuşmacının

iki gün boyunca görüşlerini aletardığı, bilgilendirme haberini sayfalarımızda okuyacağınız

sempozyum, bizim olduğu kadar, katılanlar içn de adeta bir kültür şöleni gibiydi.

ASAM Kafkasya uzmanı Hasan Kanbolat, sempozyumdaki konuşmasını Wart

okurları için güncelledi ve yazdı. Kanbolat, geçtiğimiz günlerde dergimizin düzenlediği

konferansta katılımcılara anlattığı Kafkasya'daki son gelişmeler hakkındaki bilgi ve

yorumlarını, “Uzman Gözüyle” köşemiz aracılığıyla size de aktardı. Diğer sempozyum

konuşmalarının bazılarını, önümüzdeki sayılarda da sayfalarımızda okuyabileceksiniz.

Bu dönemde Vlart Dergimiz için de “ile” olan bir etkemlike bizleri sevindirdi. Dergimizin

ilgiyle izlendiği ve okunma oranının gittikçe arttığın illerimizden Samsun'da, abonelerimizin

birbirleriyle tanışması, kaynaşması amacıyla bir gece düzenlendi. Bizim de dergi

çalışanları olarak katıldığımız geceye gösterilen ilgi ve özellikle Büyükşehir Belediye

Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın sorunlu ve anlamlı konuşmasıyla duygulandı, emeği

geçen arkadaşlarımızı bir kez daha takdır ettik.

Önünü demek çalışmalarına adamış bir isimle, Ankara Demeği'nin “Kemal Abi"si

Jançat Kemal Cankat'la sohbet ettik bu defa. Anlattığı acı-tatlı anılardan,

memnuniyetlerinden, kaygılarından konuştuk ve sizin için de bir şeyler derledik. Bir

dinlenme anında zevkle oleuyacağınızı umuyorum.

Birçok kişi gibi bizz de yeni öğrendik, ! O Mayıs tarihinin bayramolarak kutlamasında,

Beşiktaş Kulübü'nün kurucularından Ahmet Fetgerey'in öncülüğünüve desteğini; tabii

size de aktardık sayfalarımızda.

Her zaman olduğu gibi tarihçinin mutfağından, geleneklerimiz, masalımız, diaspora

hikayemiz, köy ve kitap tanıtımımız, ana dil ile ilgili güzel bir yorum yazımız ve diğer

bölümlerimiz oluumanız için bekliyor.

Kültürümüze başbaşa, anavatan şarkısı dudaklarımızda olalım.

Sağlıcakla kalın...

Behice Yeşilbağ2 YEŞNNAY  



 

 

Federasyen'dam - Federasyon'dan Haberler

Federasyon Başkanı'nın mesajı

 

Uzman Gözüyle - “Tek Kutupluluktan, Çok Kutupluluğa mı?” / Hasan Kanbolet
 

Görüş ve Düşünceler - Yaralı Dilim / Ergün Yıldız
 

Etkimlilkk - Samsun'da Nart Gecesiyapıldı

 

Kültürümüz-Geleneğimiz - Derleme / Ergün Yıldız

 

Etkinlik - Sempozyum - Kafkasya Diaspora İlişkisi

Dünden Yarına Çerkes Göçleri

 

Diaspora Hikayesi - Kafkasya'dan Esen Rüzgar/ Tsey Yılmaz Dönmez

 

Araştırma Dosyası / Ethem Bey - 20. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Anadolu,

Bölgeve Dünyadaki Dengeler

 

Tarihçinin Mutfağından - Dağlılara pasaport verilmesinin

sınırlandırılması / Murat Papşu

Şıpşhable'den başlayan göç, New Jersey'de son buldu / Dr. Örer Aytek Kurmel

 

Güncel - |9 Mayıs nasıl bayram oldu? / Necmettin Karaerkek

 

Sehbet - Kemal Cankat, “En büyük kaybımız, kimliğimizdir”
  

 

İçimizden Biri - Gerg Çaçba / Derleyen: Bekir Habat
 

Köylerimiz - Kadirçeşme Köyü - Bursa / Guşan Aysun Adsoy
 

Kitap Tanıtımı - Bir Psikiyatrist ve Siyaset Adamı Gözüyle

1946 — 2000 Demokratik Süreç ve Anılar - Cevdet Aykan / BeratYıldız

 

“Şiir « Düğün / Derya Aydoğan
 

Çocuk - Masal - Talihsiz Beygo Batır / Deri: Selçuk Balkar

Boyama .
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Yarım kalan yaşamından
Gülüşün kaldı hüzünle

İnsan sıcaklığın
Seni vuran yüreğin,

Bizleri de vurdu
Ansızın...

Yaşamın sona ermesiolan ölüm, doğum kadar
gercek ve doğalolsada, soğuk olduğu kadar. insanın
kanını, düşüncesini donduranbir şey, yaşamakve
kabullenmek isegüç.

v
e
y

Her “ölüm”herkim ve hangicanlıiçin olursa olsun
erken ve zamansızdır. Bu söz ne kadar da uygun Ahmet
Alpan'ın ölümüne.

Zamansız, ani, ansız ve erken oldu aramızdan
ayrılışı,

Yüreği vurdu onu,
Yüreğiki, yaşamı boyunca;sevgi, dostluk, neşe,

coşku üretti sonuna dek,
Erdemler değildi bunlar onun için, çok sıradan

insanlık halleriydi
Paylaştı ve taşıdı, insanlariçin çoğalttı insansı

erdemlerini,
AhmetAlpan onurlu ve erdemlikişiliği taşıyan-

paylaşanbir insandı, bilim insanı.
Erdemli, ilkeli, dürüst, olgun, bilgili, bilimsel,

hoşgörülü, umutlu, paylaşımcı ... saymak/yazmakla
bitmez insannitelikleri.

Üstelik günümüzde ne de çok ihtiyacımız var bu  
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değerlere, yirmi kaybedildiğini, aradığımızı
düşündüğümüzde.

İnsanın ardında bıraktıklarının, bunlar olacağını
biliyor olmalı.

Biz ardından bunlardan söz ediyoruz.
İnsandı,
İnsan yaşadı.
En temel değeri; sevgi üzerine kurulu ilişkilerdi,

ilişkilerini bu temelde sürerdi, içinde yaşadığı toplumda
yüklendiği bütün toplumsalgörevleri doğru biçimde
yerine getirdi, emek verdi, özen ve dirençgösterdi,
umudunu yitirmedi.

Ardında insan değerleribırakırken bizlere,
bunları bırakmayı düşünmeden yaşattı, tattırdı

yaşamındakilere, çevresindekilere, halkına,
Biliyoruz ki, AhmetAlpan'ın güzel yaşamında

bizlerle paylaştıkları bize yolgösterecek, önümüzü
aydınlatacak.

Kaybetmekle yaşadığımız acıve kederin fiziki
olarak onu bir dahagörünmemek boyutu yanında, O'nun
insan özelliklerini, değerlerini,
yaşayamamak/paylaşamamak boyutu en çok eksikliğini
duyacağımız.

Erken ve zamansız ayrılmasa aramızdan, toplumu
için yapacağı çok şey yanında yapmakistediği çok şey
de vardı. Toplumcu kişiliğiyle toplumuiçin sorumluluk
duyması yanında, O'nu yaşama/yaşatma çabası önde
oldu.

Uzak olsun, ölüm ve acı bütün insanlıktan,
Erken ölümler uzak dursun, halkımızdan.
Ogüzel bir insandı,
Güzel insan rahat uyu 1...

  

    
  

Mehmet ESER



  
 

Abaza ve Adıgedili eğitici eğitmenleri
materyal belirlemek üzere

Ankara'ya geldiler:

8 Temmuz - 6 Ağustos 2006 tarihleri arasında

Federasyonumuzun Ankara'da düzenleyeceği eğiti-

cilerin eğitimi kurslarını verecek akademisyenler

belirlendi. Akademisyenler belirlenirken Abhazca

kurs verecek olanın Apsuva ve Abazın İehçelerini

bilmesi; Adıgece verecek olanın ise Adıgey'de

konuşulan Adıgebzeile Kabardey lehçelerinibilmesi

ve heriki lehçe ile de karşılaştırmalı olarak ders

verebilme özelliklerinin olmasına dikkat edildi.

Abazaca eğiticileri eğitecek olan Doç. Dr Ludmila
Hibba, materyal seçimi ve bunların hazırlanması

çalışmalarını federasyonumuz anadil komisyonuile

İ birlikte
yapmak

üzere

24.03.2006
tarihinde

Ankara'ya

geldi. Yan-

ında çok

sayıda ma-

teryal ile  

 
Kafkas Dernekleri Federasyonutarafından başlatılan “Anadil
Öğretme” projesi kapsamında görevlendirilen, Nalçik
Üniversitesi filologlarından Murat Thabısev, Ekim ayında
açılacak dil kurslarında kullanılabilecek materyallerle birlikte
Ankara'ya gelerek,dil komisyonu ile ön çalışmalar yaptı.

gelen Ludmıila hanım ile anadil komisyonumuz, üç

gün çalışarak uygun materyalleri belirledi ve hazır-

lanmasıiçin gerekli planlamayıyaptı.

Aynı şekilde Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nden

belirlenen Murat Tabıshev de 30 Mart 2006 tarihinde
Ankara'ya geldi. Anadil komisyonumuz, beraberinde

iki valiz dolusu materyal getiren Tabısev ile de

materyal seçimi çalışmalarını yaparak sonuçlandırdı.

Her iki akademisyenin de çokistekli ve

başarmaya odaklanmış olduğu komisyonun ortak

tespiti idi. Bu kararlılığın, Temmuz'da yapılacak

eğiticilerin eğitimi kurslarının başarısını artıracağı

muhakkaktır.

DÇB Vi. Kongresiilk defa
Kafkasya dışında bir ülkede,

Türkiye'de yapılıyor:

991 yılında Nalçik'de kurulan Dünya Çerkes

Birliği'nin (DÇB) Vl. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da

yapılacak.

DÇB yönetim kurulunda alınan karar gereği

DÇB nin VI.Olağan Genel Kurulu 06 Mayıs 2006
tarihinde İstanbul Kozyatağı Zübeyde Hanım Öğret-

men evinde yapılacaktır. DÇB tarihinde ilk kez,

Kafkasya dışında başka bir ülkede yapılacakolan bu

genel kurula, Kafkas Dernekleri Federasyonutitizlik

ile hazırlanmaktadır. Genel Kurula Türkiye, Suriye,
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Ürdün,İsrail, Abhazya, Adıgey, Kabardey-Balkar,

Karaçay-Çerkesk Abhaz, Karaçay-Çerkes Adige, Kıyı

Şapsığ, Stavropol, Krasnodar, Moskova, Almanya,

Hollanda, Calıfomiya/ABD, Newcorsia/ABD demek-
lerinden 84 delege katılacaktır. Delegelerin yanısıra

kurultaya ilgi duyan insanlarımızdan ve davet edilen

protokolden çok sayıda katılımın olacağı beklenme-

ktedir. 05 Mayıs 2006'da İstanbul'a gelmeye

başlayacak delege ve konuklar, kurultay sonrası 08

Mayıs 2006 tarihinde İstanbul'dan ayrılacaklardır.

Bağlarbaşı'nda “Kafkasya Diaspora

ilişkisi ve dünden yarına Çerkes
göçleri” konulu sempozyum

8-9 Nisan 2006günlerinde,İstanbul Kafkas
Kültür Derneği'nin Bağlarbaşı'ndaki salonunda

“Kafkasya Diaspora ilişkisi ve dünden yarına Çerkes

göçleri” konulu bir sempozyum düzenlendi. Aynı

zamanda Federasyonumuzun yönetim kurulu üyesi

olan Dr. Ömer Aytek Kurmeltarafindan düzenlenen

sempozyum oldukça yüklü bir programla, çok sayıda

uzman konuşmacının, siyasi, tarihi ve güncel yorum-

larıyla, sempozyumaiştirak eden katılımcıların soru-

larına verilen cevaplarla verimli bir şekilde sonuçlandı.

Sempozyumun ayrıntılı haberini ve konuşmalardan

bazı bölümleriilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz.

AB Günü iptal oldu

25 Nisan 2006 günü Brüksel'de Avrupa Parla-

mentosun da düzenlenmesi planlanan ve federasy-

onumuzun da her türlü desteği verdiği “AP de

Çerkes günü” programı iptal edildi/ettirildi.

Avrupa Parlamentosu milletvekili Sn. Cem

Özdemir'in öncülüğünde Avrupa'da ki demeklerimiz,

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Kafkasya'nın

desteğiile yapılması planlanan ve son aşamaya kadar

getirilen “AP de Çerkes günü” bazıkişilerin ısrarlı

çabaları sonucunda Cem Özdemir tarafından iptal

edilmek zorundakalındı.

Çerkeslerin kültürlerini tanıtmak kendilerini

anlatmak gibi sayılamayacak yararlarının olacağı bu

günü iptal ettirenleri tarihe ve vicdanlarına havale

etmekten başka yapacak bir şey kalmıyor.

Federasyonumuz Avrupa'daki demeklerimizile

bu ve benzeri projeleri hayata geçirmek konusunda

istekli ve kararlıdır. Dolayısıyla önümüzdekiaylar ve

yıllarda bu projeler yine gündeme gelecektir. Tabi

geçmişten tecrübeler çıkarılarak hareket edilmek

kaydı ile.
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Avrupa'da “Avrupalı Çerkesler

Federasyonu” kuruldu

Avrupa da yıllardan beri kurulmaya çalışılan
ancak bir türlü kurulmayan/kurdurulmayan bir
federasyonlaşma çalışması devam etmekteidi. “AP
de Çerkes günü” projesinin hayata geçirilmesi
çalışmaları esnasında yaşanan anlaşmazlık vesıkıntılar
sonucunda bazı demekler kurulamayan federasyon-
dan ayrılarak “Avrupalı Çerkesler Federasyonu”adı
altında Brüksel merkezli yeni bir federasyon kurdular.
Federasyonu kuran demekler Çerkesler'in yararına
birçok projeyi hayata geçirmekte istekli ve kararlı
olduklarını dile getiriyorlar. Kafkas Demekleri Feder-
asyonu olarak Çerkes halkının yararına hizmet edecek
proje ve çalışmalara hep destek olacağını tekrar
ediyor yeni kurulan federasyona başarılar diliyoruz gg

 

Kaf Fed'in Anadil Projesi'nin Abhaz dili ayağında, öğreticileri eğitmek üzere

8 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında Ankara'da olacak filolog Doç. Dr.
Ludmila Hibba (soldan ikinci), kurslarda kullanılacak materyalleri getirerek 8
Mart'ta Ankara'ya geldi. Yapılan ön çalışmadan sonra dil komisyonuile bir
hatıra fotoğrafı da çektiren Hibba, Nart Dergisi hakkında da bilgi aldı.

  



 

 

      Memeli

CİHAN CANDEMİR
ccandemir©dkafkasfederasyonu.org

Mart ve Nisan aylarınailişkin görüşlerimizi
. paylaşmakiçin yine birlikteyiz. Bu aylar yoğunluklu

olarak 25 Nisan günü Brüksel'de Avrupa Parlamento-
sunda yapmayı düşündüğümüz “Çerkes Günü" ve

Mayıs ayında yapacağımız “ Dünya Çerkes Birliği'nin
genel kurulhazırlıkları ile geçti. Avrupa Parlamentosun-
daki “Çerkes Günü” etkinliğini, AP milletvekili Sayın
Cem Özdemir'in önderliğinde, Avrupa'dafaaliyet

gösteren tüm demeklerimizle birlikte yapmakiçin Kaf-
fed olarak büyük bir özveri ile çalıştık. Amacımız Çerkes

kültürünü Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekillerine
tanıtmakve işbirliği temellerini oluşturmak idi. Kaf-Fed
olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirdik,

ancak sonucunda hayalkırıklığına uğradık. Polemik
yaratacak detaylara girmeden,bizi çok üzen bu başansızlığın
Kaf-Fed'den kaynaklanmadığını ve benzeretkinlikleri yapmak

kararında olduğumuzu belirtmekle yetineceğim.
Nisan ayındaki önemli etkinliğimiz Bağlarbaşı

Demeğimizde 8-9 Nisan 2006 tarihlerinde düzenlenen
“Kafkasya-Diaspora İlişkisi” sempozyumu olmuştur.

Çok değerli araştırmacı ve akademisyenlerin katıldığı
sempozyum süresince çok önemli konularişlenmiştir.

Toplantı bizlere Kafkasya'yı ilgilendiren konularda,
isteyen tüm üyelerimize açık katılımcı “stratejik arama .
ve bilgilenme” toplantılarının düzenlenmesi konusunda
ilham vermiştir. Önümüzdeki dönemlerde bu çalışmaları

da hayata geçirmeye çalışacağız.
Mart ve Nisan aylarında Adıgey ve Abhazya'da

ortaya çıkan gelişmelerbizleri hayli endişelendirdi.
Sonuçta ne Adigey'in statüsü kaldırılarak Krasnodar'a
bağlandı, ne de Abhazya'da korktuğumuz savaş başladı.

Hepimizi rahatlatan gelişmeler oldu ve bu olumlu
gelişmelerin sürekli olmasını diliyoruz.

Son olarak, tüm okuyucularımızın dikkatini Türkiye
ile birlikte Kafkasya'yı da yakından etkileyecek gelişmelere
çekmekistiyorum. Son zamanlarda Amerika ile Rusya
ilişkileri, soğuk savaş döneminihatırlatır biçimde geril-
mektedir. Mayıs ayında ABD Başkan Yardımcısı Dick
Cheney, Avrupa'da Vilnius'ta yaptığı bir konuşmada,
Rusya'ya çoksert ifadelerle saldırmıştır. Cheney Rusya'yı,
kendi içinde demokrasiyi yaşatmakta kanun dışı dav-

  

randığı gibi, dışarıda da komşularına kötü davranmakla,
petrol ve gazı bir şantaj aracı olarak kullanmakla”
suçlamıştır. Cheney ayrıca Güney Osetya, Abhazya ve
Transmiri'deki Rus birliklerini ima ederek, “Komşularının

toprak bütünlüklerini dinamitleyen eylemleri, kimse
haklı kimse gösteremez” demiştir.
Bu konuşmaların ardından, kısaca GUAM denilen ve
bugüne kadar çok etkin olmayan Gürcistan, Ukrayna,
Azerbaycan ve Moldova'nın kurduğu (daha önce
Özbekistanda katılmış ve daha sonra ayrılmıştı) birlik,
Kiev'de bir araya gelerek, Rusya karşıtı tavırlarını
güçlendirmiştir. Bu durum ABD'nin, NATO bünyesine
sokmaya çalıştığı bu ülkelervasıtasıyla, Rusya'ya karşı
stratejik çevreleme politikasını netleştirdiğini göstermek-
tedir. ABD ayrıca, yeni petrol ve gaz güzergahlarıile
Türkiye üzerinden de Rusya'yı by-pass edecek
.gelişmeleri desteklemektedir. ABD en son, Türkiye'de
boğazları ve Karadeniz'i NATO gemilerine açtırmak
istemiş, ancak talep Türkiye tarafından reddedilmiştir.

- Sonuçta tüm bu gelişmeler, hem Türkiye'yi hem de
Kafkasya'yı yeni sorunların beklediğini göstermektedir.
Olayları dikkatle izlemek ve olabilecekleri, kendi adımıza
yapabileceklerimizi belirlemek durumundayız.
Bu vesile ile toplumumuzun ne kadar çokbirlik ve
beraberliğe ihtiyacı olduğunu bir kez daha vurgulamak
istiyorum. Yakın dönemde Abhazya'da, Ösetya'da veya
Adıgey'de olabilecek olumsuzluklar Tüm Adıge-Abhaz
vatandaşlarımızın ortak sorunu olmak durumundadır.

Dolayısıyla bu ortak anlayışı tüm toplumumuzda egemen
kılmak aklı başında toplum önderlerinin görevi olmalıdır.
Bir endişemiz de Türkiye'de yaygınlaştırılmaya çalışılan
toplumsalayrılık ve kavga kışkırtmalarına yöneliktir.
Dini veya etnik ayırımlara dayalı ayrımcılığın toplumu-
muzda yaygınlaşmasıbizi ürkütüyor. Yaşımız gereği,
geçmiş yıllarda Çorum ve Kahramanmaraşolaylarını,

Sivas katliamını ürpererek hatırlıyoruz. Bu tür olayların
bir daha yaşanmamasıdileklerimizle birlikte, tüm
halkımıza sağduyulu olmamız gerektiğini hatırlatmayı
görev addediyoruz.

Barış ve sevginin dünyada
egemen olmasınıdiliyorum.
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©HASANKANBOLATİ

© (#HasanKanbolat'ın, 8 Mayıs2006 tarihinde
© Bağlarbaşı Kafkas Kültür Derneği tarafından

İstanbul'da düzenlenen “Kafkasya Diasporaİlişkisi”
konulu sempozyumda yaptığı konuşmadır.

Uzmanımızın Kafkasya'daki son gelişmelerin ayrıntılı

olarak ele aldığı bu sunumun 1. bölümünü bu sayıda,

2. bölümünü ise bundan sonraki(49.) sayımızda
okuyabilirsiniz. )

w umartesi gününüzü burada bizlerle
© geçirmeyi tercih ettiğiniz için teşekkür
, ederim. Ancak,İstanbulluların bu güzel
> sempozyuma pek ilgi göstermediğini

görüyorum. Çünkü, salonda bulunan izleyicilerin
yarısı İstanbul dışından gelenlerden oluşmuş. Bu
durumdan, “Kuzey Kafkasya'nın sorunlarının
çözülmüş, ya da tarihe karışmış olduğu gibi bir

anlam çıkarabilir miyiz?" diye düşünüyorum. Ayrıca,
izleyiciler hep tanıdık, Kuzey Kafkasya için maddi
ve manevi bütün yaşamlarını adamış, daha fazla

bilinçlenmeye gereksinimi olmayan simalar. Bu
durumda, bu sempozyum binbir emekle neden
düzenlendi? Bu soruları da düşünmenizi saygıyla
rica ediyorum.
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- Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi(ASAM)

 

   
,.,.,. binya,Güney

Kafkasya'yı “Kafkasya”
olarak kabul ediyor.

Yanı, Gürcüstan,
Azerbaycan ve

Ermenistan anlaşılıyor.
Kuzey Kafkasya diye bir
yer yok. Orası Güney
Rusya olarakbiliniyor

artık. Demeklerimiz bile
artık “Kuzey Kafkas”

yerine, “Kafkas” diyorlar
isimlerinin başında,



 

 

Kuzey Kafkasya Fiziki ve Siyasi

Olarak Avrupa'dır .

Bir önceki konuşmacıolan Sayın Ömer Aytek

Kurmel, “Kafkasya'nın Avrasya'nın bir parçası olduğunu -

ve tam ortasında bulunduğunu” vurguladı. İzninizle

ben bu görüşe katılmıyorum. Kafkasya'nın izlemesi

gereken politikaya da aykırı olduğunu düşünüyorum.

net bir şekilde.

Örneğin, bir Alman'a “Nerelisiniz?” diye sorar-

sanız, Alman size hiçbir zaman "Avrasyalıyım” demez.

Ancak, Moskova'ya gidip ticari bir anlaşma imzalamak

isteyen Almanya Başbakanı elbette ki “Avrasyalı”

olduğunu Kremlin'de söyleyebilir. Demekki, tanımı

iyi ortaya koymak gerekiyor. Kafkasya hangi tanımla

ortaya çıkmalıdır? Hangi tanım Kafkasya'nın politikasına,

çıkarlarına hizmet eder? Bence, “Avrasya” tanımı

Kafkasya'nın gelecekile ilgili politikalarına hizmet

etmez. “Avrupa” tanımı, “Kafkasya Avrupa'dadır”

tanımı ve “Kafkasya Avrupa'nın Bir Parçasıdır” tanımı

Kafkasya'nın gelecekile ilgili politikalarına hizmet

eder. Eğer, Kafkasya'nın Avrupa'nın bir parçası olduğu

vurgulanırsa, ömeğin, Adıgey'in Krasnodar'a bağlanma

sorununun, 21 Mayıs 1864 Soykırım ve Sürgünü'nün,

Çeçenistan'da akan kanın ve var olan savaşın Avrupa

Evi'nin bir odasında olduğu, yapıldığı anlaşılır. Bundan

dolayı Kafkasya'nın Avrupa'nın bir odası olduğu

afişlerle bile vurgulanmalıdır. Afişlerde bile diyelim

ki; “Avrupa'nın içinde bir yangın var, evinizin içinde

bir oda yanıyor, o odanın adı da Çeçenistan” (Foto:

Afiş), |
Kuzey Kafkasyafiziki ve siyasi olarak Avrupa'nın

bir parçasıdır. Avrupa dediğimiz kıtanın sınırları Ural

dağları ve Kuzey Kafkasya sıradağlarıdır. Yani, Kuzey

Kafkasya zaten Avrupa'dır. Güney Kafkasya ise

Türkiye'nin Anadolu kesimigibi, fiziki olarak olmasa

bile siyasi olarak Avrupa'nın bir parçasıdır. Nitekim,

Gürcüstan, Azerbaycan ve Ermenistan Avrupa

Konseyi üyesidir. Ulusal hedefleri Avrupa Birliği'ne

ve NATO'ya üye olmaktır. Özetleyecek olursak,

Kafkasya batıdan doğuya doğru bölgeyi ikiye ayıran

Kafkas sıradağlarıyla Karadeniz'den Hazar Denizi'ne

kadar uzanmaktadır. Coğrafi olarak, Kafkas sıradağları-

nın kuzeyinde yer alan Kuzey Kafkasya Avrupa

kıtasında, güneyinde yer alan Güney Kafkasya ise

Asya kıtasında yer almaktadır. Siyasi olarak ise

Kafkasya'nın tamamı Avrupa'nın bir parçasıdır.
SovyetlerBirliği'nin Aralık 1991'de dağılmasından

sonra Kafkasya'da: Kuzeybatıdan kuzeydoğuya doğru

Rostov Vilayeti (Oblastı), Krasnodar ve Stavropol

Bölgesi (Kray'ı), Adıgey, Karaçay-Çerkes, Kabardey-

Balkar (Kabardey-Malkar), Kuzey Osetya (Alanya), -

İnguşetya,-de facto bağımsız- Çeçenistan (İçkerya)

ve Dağıstan Federe Cumhuriyetlerini kapsayan Rusya

Federasyonu yer almaktadır. Güneybatıdan güney-
doğuya doğru -de facto bağımsız- Abhazya, Acaristân

ve -özerk bölge statüsü kaldırılmış, defacto
Gürcüstan'danayrılmış- Güney Osetya'yı kapsayan

Gürcüstan; Nahçıvan ve -Ermenistan işgali altında

bulunan, Azerbaycan tarafından özerk bölge statüsü

kaldırılmış, de facto bağımsız- Dağlık (yukarı) Karabağ!

kapsayan Azerbaycan ve Ermenistan bulunmaktadır.

Don nehiri bölgenin kuzeysınırını, Aras nehriise

bölgenin güney sınırını oluşturmaktadır. Bazı

araştırmacılar, Kuban nehrini Kafkasya'nın kuzeysınırı

olarak almaktadır. Böyle bir sınırlamada Rostov

vilayeti (Oblastı) Kafkasya dışında bırakılmaktadır.

Kuzey Kafkasya siyasi ve fiziki olarak zaten

Avrupa'nın bir parçasıiken, Avrasya tanımı Üzerinde

neden duruyoruz? Bunun Kafkasya'ya ne gibi bir

faydası var? Anlamıyorum. Kuzey Kafkasya Avrupa'nın,

uygar bir dünyanın parçası olduğunu neden vurgu-
lamaktan çekiniyor? Bu özellikle vurgulanmalıdır.

Ayrıca, 1991'de Sovyetler Birliği'nin ve Varşova

Paktı'nın dağılmasına kadar adı "Balkanlar" olan bölge

artık “Güneydoğu Avrupa” olarakda nitelendirilmeye
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başlanmıştır. Avrupa'nın bir parçası olan Batı

Karadeniz'e yani Balkanlara artık “Güneydoğu

Avrupa” deniyorsa, Avrupa'nın bir parçası olan

Doğu Karadeniz'e yani Kafkasya'ya da "Uzakdoğu

Avrupa” diyelim ve böylece Kafkasya'nın

Avrupa'nın bir parçası olduğunu, Avrupa'nın

içinde olduğunu vurgulayalım. Bu terimi

yerleştirmeye çalışalım.

Avrasya neresidir? Avrasya,aslında Sovyetler

Birliği'nin dağılması sonrasında Sovyetler Birliği'ne

verilen bir tanımdır. Aynı zamanda “Avrasya”

esnek bir tanımdır. Günümüzde herkes kendi

Avrasyasını yaratmaya çalışmaktadır. Eğer

Moskova'ya gidip doğalgaz veya müteahhitlik

 
“Şurada çokgüzelbir afiş var. Bebekelini

kulağına götürmüş, “Anadilinizi konuşun,o sizi
dinliyor” yazılmış. Afiş ne demekistediğini
gayet güzel açıklıyor. Ö zaman böylebir afiş
daha bastıralım mı?; “Avrupa'da, evinizde yangın

var, bir odanız yanıyor: O odanın adı da
Çeçenistan” şeklinde. Bunu niye Avrupa
Birliği'ne, niye Avrupa'ya çeşitli dillerde

hazırlanacak afişlerle, broşürlerle, raporlarla,

makalelerle, tebliğlerle ve konuşmalarla
vurgulamıyoruz? “
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anlaşması imzalamaya çalışacaksa, Avrasyalı

olunduğu vurgulanabilir. Ancak, günümüz dün-

yasından ve uluslararası kuruluşlardan Kafkasya

halkları olarak bir şeyler talep edilecekse Avrupalı

olunduğu vurgulanmalıdır. Günümüzde

“Avrasya” tanımını kullananlar genelde Putin

yönetimi ve bu yönetime destek verenlerdir.

Nitekim, Rusya Federasyonu'nda Sovyetler

Birliği sonrası Avrasya kimliğinin siyasi alt yapısının

yeniden yapılandırılması Putin'in Devlet Başkanlığı

döneminde oluşmuştur. Felsefi temelleri Batı

Avrupa'da iki dünya savaşı arasında mülteci

durumunda bulunan Rus aydınları tarafından

oluşturulan “Avrasyacılık” düşüncesi, 2000'li

yılların Rus aydınları tarafından SovyetlerBirliği'nin

dağılması sonrası hem Rusya'nın federalyapısını

muhafaza edecek, hem eski Sovyetler Birliği

ülkeleri arasında ve hem de Türkiye'den Çin'e
kadar Asya kıtasındaki komşu ülkelerle ortak

payda yaratacak yeni bir zemin arayışı olarak

görülmeye başlanmıştır. Rus aydınlarının söz

“Rusya Federasyonu,
m2'ye 6 Rus askerinin

düştüğü 15 bin km.
büyüklüğündeki

Çeçenistan'da egemen

olamadığını iddia ediyor,
Buradakı savaşın artık,

bundan istifade edenlerin,

Rusya Federasyonu'nun
demokratikleşmesini

istemeyenlerin, oligark
yapının devamından yana
olanların savaşı olduğunu

görüyoruz.

 

sizl

 

 

 



 

konusu bakış açısının Moskova'daki karar alıcılar

tarafından da giderek benimsendiği ve devlet

politikası haline geldiği iddia edilebilir. Moskova'nın

Sovyetler Birliği devrinde 'Sovyet İnsanı" ve

"Sovyet Halkı" yaratma projesinin 21. yüzyıla

uyarlanmış biçiminin Avrasya İnsanı' oluşturmak

olup olmadığını da düşünmek gerekmektedir.

Bu bağlamda, Moskova yönetiminin ülke

içinde ve dışında 'Avrasyacılık ve Avrasya Ortak

Evi' temelinde ortak bir payda yaratmakiçin

yeni bir arayışa girdiği iddia edilebilir. Moskova

yönetiminin Ankara ile imzaladığı Avrasyaİşbirliği

Eylem Planı deneyimiışığındailk adımda İran ve

Hindistan olmak üzere Asya'da bulunan ülkelerle
benzer anlaşmalar yapması beklenmelidir.

Ayrıca, Kafkasya üzerine düzenlenen to-
plantılarda her zaman “Kafkasya'nın stratejik

öneminin büyük olduğu” vurgulanmaktadır. İşim

gereğiuluslararası toplantılara katılıyorum. Dün-

yada stratejik önemi olmayan ve bunu vurgu-

lamayan hiçbir ülke görmedim. Türkiye de,

Yemen de, Suudi Arabistan da, Almanya da

stratejik önemini vurguluyor. Ayrıca, ne

Türkiye'nin, ne AB'nin, ne ABD'nin, ne Rusya

Federasyonu'nun ve ne de dünyanın başka

ülkelerinin dış politika öncelikleri arasında Kafkasya

bulunmamaktadır. O zaman, hem “stratejik

önem” ve hem de “Kafkasya'nın stratejik öne-

minin büyük olduğu” hikayesinden vazgeçmekte

yarar varvardır. |

Kafkasya'nın ülke ve bölge bazında

yüzölçümü ve nüfusu şu listede bulunmaktadır:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ülke Yüz Nüfus GSMH ($)

Azerbaycan 29.800 7.284.000 23,5 mil

Ermenistan 86.600 3.803.000 10mil

Gürcüstan 69.700 5472.000 228mil

6. Kafkasya) 186100 16.559.000 563mil

K. Kafkasya! 377.400 17.494.000 -

GToplam 563500| 34.053000 -
Dünya 148,94 6157400.560| 43,61.

Oranlar 04 405 h0l    

Flarita |

  

   

 

Fakat, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

dahil olmak üzere, dünyanın şu anda görmekte

olduğu Kafkasya şöyledir (Harita 1). Yani nere-

sidir? Sadece, Güney Kafkasya. Yani, Gürcüstan,

Azerbaycan ve Ermenistan.

“Kafkasya deyince Güney Kafkasya

anlaşılmaz, orası Transkafkasyadır, orası Zakaf-

kasyadır, orası Kafkasyaötesidir, asıl Kafkasya ise

- Kuzey Kafkasya'dır vb.” gibi sözleri biz kendimiz

söylüyor, kendimiz dinliyoruz. Aynen butoplantı

gibi. Nitekim, şu anda salondakilerin yüzde yüze

yakını “Çerkes” kökenlidir. Ya da moda deyimle

“Kafkas” kökenlidir. Bu toplum genelde iman

tazeleme toplantıları yapmaktadır ve birbirini

tarih konusunda, geçmişleri konusunda daha da

motive ederek günü kapatmaktadır. Bence,

bunları kapatmakve bırakmaklâzım. Eğer bırakıl-

mazsa, Kafkasya her zaman böyle bir haritada

olduğu gibi “Güney Kafkasya” olarak karşımıza

çıkar.

Ne yapacağız öyleyse? En azından daha

profesyonel toplantılar yapmak gerekiyor.

“Dostlar toplantıda görsün”, “körler sağırlar

birbirini ağırlasın” tipi toplantıları bırakmak

gerekiyor. İstanbul'da yüzlerce salon var.

Sheraton'da, Hilton'da veya daha büyük konfer-
ans salonlarında, devlet veya vakıf üniversiteler-

inde toplantılar yapmak gerekiyor. Neden böyle
bir toplantı herhangi bir üniversite ile ortak
yapılmadı? Başkalarına da, sokaktaki insana da,
Türk ve dünya aydınlarına da bu toplumu tanıma

şansı nedenısrarla verilmiyor? Şu kürsüden

Kafkasyaile ilgili olan fakat etnik kökeni farklı

insanlar da konuşsun, bu toplumu tanısın. Bu
toplum hep böyle içine kapalı yaşamak zorunda
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1. Adigey Cumhuriyeti İ >
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  " Kalmukya X
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Hazar
Denizi    AZERBAYCAN
 

Harita?

mıdır? Geçen gün CNN-Türk'de Türkiye'deki

Roman çalgıları ile ilgili bir belgesel vardı. NTV'de

de Kolombiyalı yerel armonik ustalarıile ilgili

. bir belgesel vardı. Neden bu toplumun da

armonik ustalarıile ilgili bir belgeseli olmasın?

Köylerde kentli gibi yaşamayı başarabilen bu

toplum, kentlerde köylü zihniyetiile yaşamayı
ne zaman bırakacak?

, Şimdi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla,
Rusya Federasyonu'nun oluşmasıyla birlikte

karşımıza böyle bir Kafkasya'nın çıktığını görüy-
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oruz (Harita 2). Yani, Kuzey Kafkasya'da batıdan
doğuya doğru federe cumhuriyetlerin yeraldığı

bir coğrafya. Adıgey, Karaçay-Çerkes, Kabardey-
Balkar, Kuzey Osetya, İnguşetya, Çeçenistan ve

Dağıstan. Fakat, Rusya Federasyonu böyle bir
Kafkasya'yı da istemedi ve karşımıza Putin döne-
minde böyle bir Kafkasya haritası çıktı (Harita
3). Yani nedir? Artık, “Kuzey Kafkasya” yok.
Zaten, dünya “Güney Kafkasya'yı “Kafkasya”

olarak kabul ediyor. Kuzey Kafkasya diasporası

da son on yılda sivil toplum kuruluşlarının

 



 

adından "“Kuzey”'i çıkardı ve sadece "Kafkasya"
kaldı. “Kuzey Kafkasya Kültür Derneği"nin adı

“Kafkas Derneği” oldu. Bu "Kafkas" neresidir?

Kuzey Kafkasya mı? Ermenistan mı? Gürcistan

mı? Azerbaycan mı? Yoksa hepsi mi? Belli değil.

Aynı diaspora “Çerkes” terimi yerine de

“Kafkas” terimini kullanmayı daha az riskli bul-

maktadır. Peki, Putin dönemi Rusyasında ne

oldu? Zaten dünya ve diapora tarafından da

kullanılmamaya başlanılan “Kuzey Kafkasya”

terimi kaldırıldı ve onun yerine “Güney Rusya”

terimi resmen getirildi. 23 Haziran 2000 tarihli
yasayla Rusya Federasyonu yedi bölgeye ayrıldı

ve Kuzey Kafkasya Federe Bölgesi'nin adı Güney

(Yujniy) Bölgesi olarak değiştirildi. Söz konusu

idari değişiklik öncesi Rusya Federasyonu'nun

idarf yapısında, Kuzey Kafkasya'nın kuzey sınırını

Rostov Vilayeti (Oblastı)'nin kuzeyinden geçen
Don nehiri oluştururken, söz konusu bölgeye,

eski idari birimler yanında Kalmukya Cumhuriyeti

ve Volgagrad Vilayeti (Oblastı) bağlanmıştır.

Neden böyle bir haritaya, böyle bir değişikliğe

ihtiyaç duyuldu? Rusya Federasyonu Kuzey

Kafkasya'nın yani yeni deyimle Güney Rusya'nın

sınırlarını kuzeye doğru kaydırarak, otokton

(yerel) halkların Slav (Rus, Ukrain, Kosak) halklarla

arasındaki nüfus oranını Slav halkların lehine

değiştirmiş oldu. Ayrıca,tarihselbir isim olan

“Kuzey Kafkasya” ismini tarihten sildi. Bundan
sonra “Rusya'nın güneyi”, yani “Güney Rusya”

var. Bunu artık medyada da sıkça bu şekilde

duymaya başladık.

Yakın Çevre Doktrini

Tabii, Rusya bu noktaya yavaş yavaş geldi.

İ99İ'de Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası

birkaç yıl sonra, |993'de Moskova'nın “Yakın

Çevre Dokirini"ni yayınladığını görüyoruz. Yakın

Çevre Doktrini diyor ki, “Rusya Federasyonu
dışında kalan ve eski Sovyetler Birliği sınırları

içindeki diğer cumhuriyetlerdeki söz hakkı

benimdir”. Batı dünyası Moskova'nın bu isteğine
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“Tamam” dedi. Fakat, Il Eylül 2001 olayları
sonrasında ABD'nin Baltıklara, Kafkasya ve Orta
Asya'ya, yani eski Sovyet topraklarına askeri

olarak yerleşmeye başlamsıyla birlikte bu “Yakın
Çevre Dokirini"nin çöpe atıldığını görüyoruz.

Böylece, |999 yılında iktidara gelen Putin döne-
minde, Batı dünyası ve bütün dinamikler daha

sert bir Rusya Federasyonu bekleriken, Batı'ya

karşı daha yumuşak ve Batı'nın eski Sovyet

topraklarına girişine daha elverişli bir Rusya

Federasyonu'nun ortaya çıktığını görüyoruz.

Tabii, Putin'in kendi oligark yapısını
sağlamlaştırmanın dışında, kendi çevresinde fazla

etkili olamadığını görmekteyiz.

Kuzey Kafkasya'ya Putin dönemi nasıl

yansımıştır? Kendi dinamiklerine nasıl yansımıştır?

İşte Çeçenistan. Rusya Federasyonu, Çeçenistan

dosyasını başta Türkiye olmak üzere diğer

ülkelerin önüne koyarken sürekli olarak bir ülke

(Çeçenistan) ve bir halk (Çeçen) adını terörile

aynı eşdeğer tutmaktadır. Bir ülkenin içinde

terör örgütleri olabilir, bir halkın içinden terör

örgütleri veya teröristler çıkabilir. Ancak, bir

ülkenin adını (Çeçenistan) terör ve bir halkın

(Çeçen) tamamını terörist görmek var olan

soykırımı İegal zemine taşıma çabasından ibaret

olarak değerlendirilmelidir. Çeçenistan'dakirli

savaş devam ediyor. Çeçenistan'ı yakından takıp

eden gözlemciler, Rus ordusundan yapılan

açıklamalarda Rus askeri kayıplarının küçültülerek

yansıtıldığı ve ölen askerlerin yaralı olarak duy-

urulduğuna dikkat çekmektedirler. Kuzey

Kafkasya'nın ortasında 15 bin km? yüzölçümünün

yaklaşık 1/3'ü dağlık araziden oluşan, savaş öncesi

| milyon nüfusa sahip küçük ve güney bölgesi

hariç coğrafi açıdan ele geçirilmesi kolay olan

bir ülke olan Çeçenistan'da Moskova yönetimin

|I994'den beri aralıklarla süren savaşta kontrolü

sağlayamaması dikkat çekicidir. Çeçen halkının

genel durumuna bakıldığında savaş öncesi|

milyon nufusa sahip Çeçenistan'da |994'ten

beri 250 bin kişi hayatını kaybetmiş, 80 bin kişi

illegal tecrit kamplarında tutulmuş ve 12 bin kişi

kaybolmuştur. İkinci savaşın başladığı Eylül

I999'dan beri ise 130 bin kişi hayatını kaybetmiş,

16 bin kişiillegal tecrit kamplarında tutulmuş ve
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10 bin kişi kaybolmuştur. Yani mevcut durumu

tercüme edersek, Çeçenistan, Kayseri büyük-

lüğündebir yerdir. 1/3'ünü kapsayan dağlık arazi
dışındaki coğrafya, Konya ovası gibi düzlük bir

yerdir. Rusya yaklaşık | 00 bin civarındaki askeri

gücüyle bu coğrafyaya egemen olamadığınıiddia

ediyor. Yani, m?'ye yaklaşık altı asker düşüyor.

Bu durumda, artık mevcut savaşın "Çeçenistan

savaşının devamındanistifade eden ve Rusya

Federasyonu'nun demokratikleşmesiniistemeyen,

yükselen petrol ve doğalgaz fiyatları ile beslenen

oligark yapının devamını isteyen güçlerin bir

savaşı” olduğunu iddia edebiliriz. Çünkü, gerçek

Çeçenistan Savaşıartık bitmiştir. Devam eden

kirli savaştır. Çeçen halkınıfigüran olarak kullan-

maya devam etmekisteyen güçlerin ajan prov-

akatörlerle kolkola yürüttükleri bir savaştır. Rusya

Federasyonu içerisindeki demokratik yapıların

sesini bu savaşı gerekçe göstererek kısmak

isteyenlerin savaşıdır.

Putin döneminde ortaya çıkan
iki yasanın yansımaları

Putin döneminde Kuzey Kafkasya'yıilgilen-.
diren, 2001 yıllarında ortaya çıkan iki yasa
daha vardır. 28 Haziran 2001'de Rusya Fed-
erasyonu Duması'nda kabul edilen “Rusya
Federasyonu'na Kabul ve Onun Terkibinde
Yeni Sujelerin Oluşturulmasıİleİlgili Yasa”
tasarısı ile yabancı bir devletin veya onun bir
bölümünün Rusya Federasyonu ile
birleşebilmesine olanak tanınmıştır. Yanı,

“Bağımsız Devletler Topluluğu'nun içinde olup,
. yani eski Sovyetler Birliği topraklarında olup,
Rusya Federasyonu dışında kalan sujeler, yani
özerk bölge ve cumhuriyetler, parlamentoları
veya halk oylaması ile karar aldıkları: taktirde
Rusya Federasyonu ile birleşebilirler”. Söz
konusu yasada Rusya Federasyonuile söz
konusu birimin ortaksınırının olması da aran-
mamaktadır. Söz konusu yasa, Federasyon
“Konseyi ve Devlet Başkanlığı tarafından onay-
landığı takdirde, bu yasaya dayanarak Abhazya,
Güney Osetya, Moldova'nın Trans Dinyester
bölgesi, Dağlık (Yukarı) Karabağ vehattaisterse

 



 

Gürcistan'ın Cavahetya bölgesi Rusya Feder-
asyonuile birleşebilecektir.

Yasa neyi bekliyor?

Bu yasa taslağı beklemede. Neyibekliyor?
Biraz sonra göreceğiz. Ayrıca, Rusya
Federasyonu'nun 2001 yılı sonrası, kendi
toprakları dışında olup, kendi topraklarından
göçen halkların kurduğu Sivil To-
plum Kuruluşlarını da tehdit o
algılamasına da aldığını
görüyoruz. Bu yasa

    

anda Bağlarbaşı
Kafkas Kültür
Derneği de bu
tehdit algılaması
içinde diyebiliriz.
İ çeriği

“Bağımsız
Devletler

# Uluslararası MN
çıkmıştır. Yani Şu/ toplantılarda “fiilen OX 9

devlet olan yapıların,
> toplu halde bağımsızlığa
kavuşturulması” bir paket
hazırlığı olarak yavaş yavaş

ABD, Kosova'yı Birleşmiş Milletler'e götürürse,
Rusya'da Abhazya'yı götürecektir. Güney
Osetya ise parlamento kararıyla Rusya
Federasyonu'na bağlanabilecektir. Biraz önce
dediğim gibi dünyada resmen tanınmayan
küçük devlet veya devletçikler de bu paket
içinde yeralabilir. Örneğin, Ermenistan ve
Fransa da Dağlık Karabağ'ı böyle bir paketin

içine sokmaya uğraşmaya başlamıştır.

Önce NATO,

sonra AB!    
  

yüzden,
& özellikle Abhazya

© için süre giderek
kısalıyor. Yaklaşık
bir ay önce
Gürcüstan Sa-
vunma
Bakanlığı'nın
daveti üzerine

Topluluğu'nun işlenmeye başlanmıştır. ABD Tihis'te bulun.
içinde olup,yani i um
eski Sovyetler Kosova YI Birleşmiş Gürcüstan'ın
Birliği toprak- , LALE O NATO'ya
larında olup, & Milletler'e götürürse, Rusya / üyeliğinin tartışıldığı
Rusya Federasyonu a
dışında kalan sujeler,
yani özerk bölge ve
cumhuriyetler parlamen-
toları veya halk oylamasıile
karar aldıkları taktirde Rusya Fed-
erasyonuile birleşebilirler” olan söz konusu
yasa taslağı neden bekletiliyor? Bu yasa taslağını
anlamakiçin Kafkasya dışında bir yere bakmak
gerekiyor. Yani Balkanlar'a. Kosova'nın bağım-
sızlığa hazırlandığını görüyoruz. Arkasındaki
güç, Amerika Birleşik Devletleri. Kosova bir

domino taşının ilk parçası olacak. Zaten, Sır-
bistan-Karadağ'ın “Karadağ” parçası bağımsızlığa
yöneldibile. Tabii şimdi uluslararası toplantılarda
da “fiilen devlet olan yapıların toplu halde
bağımsızlığa kavuşturulması” yavaş yavaş
işlenmeye başlandı. Bu bir paket hazırlığıdır.

   
   

da Abyazyayı
— götürecektir.

İ ve hazırlandığı bir
# toplantıya katıldım.
Gürcistan, 2008 yılında

NATO'ya üyelik
> başvurusunu yapacak ve en
geç 2010-2012 yıllarında NATO

üyesi olmakistiyor. NATO üyesi olabilirse
arkasından AvrupaBirliği (AB) üyesi olacaktır.
Bu daikinci aşamadır. 2008yılında NATO
üyeliğine başvurabilmesi için de sınırlarının
belli olması gerekiyor. Yani, mevcut durumun
tercümesi şudur: “Gürcüstan, 2008 yılından
önce ya savaş meydanında ya da barış masa-
sında Abhazya ve Güney Osetya sorunlarını
çözümlemek zorundadır”. Aksi takdirde

NATO ve AB'ye üye olmasürecibelirsiz bir
tarihe ertelenecektir.

     

 

     

El Devamı 49. sayıda
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“Dil bir milletin sesi ise; sözlüğümüzden silinen
her bir kelime bizim utancımızdır.”

oğrusu ne söylemeliyim bilemiyorum.

Bebekliğinde anadilinde ninniler ile

uyuyan,çocukluğunda destanları ve

| hikayeleri dinleyerek büyüyen ben;bu

gün dünya anadil gününde beni büyüten o sihirli

kelimelerin pek çoğuna sahip değilim artık.

Beni beşikten alıp eşiğe, hayatın kapısına

taşıyan sözcüklerimi çaldırmış olmaktan utanç

mı duymalıyım?

Yoksa o sözcükleri benim dilimden çalan-

larmı utanmalı? |

Açıkçası bu iki seçenekten hangisinin daha

doğru olduğundan pek emin değilim;ama emin

olduğum bir şey varsa, o da ortada utanılacak

bir suç olduğudur.

Çünkü artık ana dilimiz yok olmatehlikesi
ile yüz yüzedir.

— Çünkü artık,çocuklarımız konuştuklarında

ilk sözcüklerini Türkçe söylüyorlar.
“Bu durumu yaratanlarbir dili yok ederek

o kültürü de yok ettiklerinin farkında değillermiydi

acaba" diye sormak geçiyor içimden,fakat hemen

vazgeçiyorum böyle bir sorudan.
Çünkü "vatandaş Iürkçe konuş" kampan-

yaları düzenleyen devlet babanın,aynı duyarlılığı

kendi ana dilimiz için gösterdiğimizde bizlere

bölücü muamelesi yaptığı zamanlar çok ta uza-

klarda kalmış değil.

Buna da şükür diyesi geliyor insanın.
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Bu gün anadilimizin önemine vurgu yapa-
biliyorsak,ana dilimizle okuyup yazmatalebimizi

gündeme getirebiliyorsak bu da bir adımdır.
Çok geç atılmış da olsa bir adımdır en

nihayetinde,fakat bu adımın atıldığı noktaya da

bir nebze dikkatinizi çekmek isterim:

“Bugün dünyada 6700 farklı dil konuşuluyor.

Şöyle bir düşününoturduğunuz yerden;

acaba bunlardan kaç tanesi bu günün normları

içerisinde kullanılabilirliğe sahiptir?

Nedir bu günün normları diyenler için so-
runun şeklini değiştireyim;acaba bu dillerden

kaç tanesi ile bu günün dünyasındaticariilişkiler

kurulabilir,kaç tanesi ile sanat,edebiyat,bilim
teknoloji üretilebilir?

Bırakalım evrensel normları,acaba bu 6700

dil içerisinden kaç tanesi ile yerel kültürler

“muhafaza etme'nin ötesine geçilerek

geliştirilebilir modem çağa uygun olarak yeniden

yorumlanıp yaratılabilir, yaşatılabilir.
Artık gündelik yaşamda kullanılan bir kaç

yüz sözcükile,sıradan basit isteklerin veeylemlerin

ifade edilebilmesinden öte bir gücü yoktur pek

çokdilin.

“Dillerin folklorlaşması” denilen tanımlama

ile kastedilen budurişte.

Oysa bizler o folklorlaşmış biçimi ile dahi

anadilimizi muhafaza edemiyoruz bu gün.
Bu hakikati kavradığımızda; dili sadece bir

 



 

iletişim aracı gibi görmek eğiliminin de,özünde

farklı etnik kültürleri ve renkleri yok sayma

politikalarının günümüze uyarlanmış bir pratiği

olduğunu farketmememiz mümkün değildir.

Dün, vatandaş türkçe konuş kampanyalarını

yapanlar, bu gündilin en nihayetinde basıt sıradan

bir iletişim aracı olduğunu,dolayısıyla modem

çağın gereği olarak koşullara uyamayandillerin

meydanı diğerlerine bırakmalarının normal old-

uğunu savunu-yorlaralttan alta,

Yanisizin diliniz teknoloji için yetersizdir,sizin

diliniz sanat için yetersizdir,sizin diliniz eğitim

için yetersizdir...

Bu mantıksizi dilinizle birlikte hayatın dışına

iten,her geçen gün biraz daha köşeyesıkıştırarak

ezmeye çalışan ve son hamlede de yok etmeyi

hedefleyen mantıktır.

Kendisi olmanın amentüsüdür anadil.

Anadiline sahip olmakşanadili ile konuşuyor
yazıyor okuyor ve düşünüyor olmak kendisi

olmanın ön koşuludur.

Bunun bilincine vardığımızda,ana diline sahip

çıkmanıngeleceğine sahip çıkmak demek oldu-

gunu,dilimizdeki her bir sözcüğü bir cephe

savunurgibi savunmak, mecburiyetimiz olduğunu

kavramışız demektir.

O halde ana dilimizin varlığımızı sürdüre-

bilmek için ne kadar önemli olduğunu görebilmek

için; vatanını kaybedenbir halkın varlığını sürdüre-

bileceği, fakat dilini kaybeden bir halkın yokolmaya

mahkum olduğu gerçeğini hiç bir zaman aklı-

mızdan çıkartmayalım.
Dil bir milletin sesi ise; sözlüğümüzdensili

nen her bir kelime bizim utancımızdır pp

ARTIK YETER

Slynı engelleri aştık seninle

Slynı cephelere koştuk, aynı düşmanla savaştık
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NART DERGİSİ / Samsun

amsun Kafkas Derneğimiz, 22 Nisan

2006 Cumartesi günü, Nart Dergisi

onuruna bir gece düzenledi. |

Nart Dergisi okuyucuları ile dernek ve

dergi yönetimini tanıştırmaya yönelik olarak,

Nart Dergisi Samsun temsilcimiz Eyüp Baloğlu

tarafından organize edilen geceye Samsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz

da katıldı. Federasyon Genel Koordinatörü

CumhurBal, Nart Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Behice Yeşilbağ, Halklaİlişkiler SorumlusuFiliz

Kaplan, Yayın Kurulu üyesi Zafer Sürer'in de

hazır bulunduğu geceye aynca Çarşamba, Erbaa,

Bafra demeklerinden yetkililer ve Asarcık Bel-
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ediye Başkanı da katıldılar.

Gecenin anlam ve önemi konusunda Sam-

sun Dernek Başkanı Abdülkadir Cemişo ile Kaf

   
Katkılarıyla ve samimiyetiyle halkın sevgilisi haline gelen Samsun -
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın umut ve takdir

dolu konuşması katılımcılar tarafından coşkuyla alkışlandı.

  

 



 

Fed yönetim kurulu üyesi, Samsun demeği eski
başkanı ve Nart Dergisi Samsun temsilcisi Eyüp

Baloğlu birer konuşma yaptılar. Daha sonra

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya.

Yılmaz Samsun derneği adına, katkı ve emekler-

inden.dolayı Nevzat Yavuz'a bir plaket verdi.

Beğenive takdirle karşılanan bir konuşma yapan

Başkan Yusuf Ziya Yılmaz, organizasyonu

düzenleyenlere teşekkür ettikten sonra, “Biz

Kafkasyalılar bireysel olarak özelliklerimizi muha-

faza etmekte problemiolan insanlar değiliz. Her

platformda kendimizi, değerlerimizi ve farkımızı

ortaya koyabilecek, etrafımıza hissettirecek

birikime ve yeteneğe sahibiz. Ama bu, beraber

ve birlikte daha güçlü etkin hareket alanları elde

etmemiz için yetmiyor. Bu birlikteliklerimizi

harekete dönüştürerek daha etkin, daha organize

ve daha tesirli olabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Dahaetkili olabilmenin yolunun, sosyal dınamik-

leri harekete geçirmek ve etkinlikleri arttırmak

olduğunu belirten Yılmaz, konuşmasına şöyle
devam etti:

“Eyüp Bey ve Abdülkadir Bey bu etkinlikleri

Samsun'da kendi ölçeklerinde, son derecesınırlı

imkanlarıyla, sık sık yapıyorlar ve bunu yaparken

de ciddi güçlükler çekiyorlar. Bu güçlükleri

aşmaları için ben de elimden geleni yaptım. Bir

şeyi esirgememek de çok önemli bir meziyet

değil. Benim görevim, bu arkadaşlarımı daha
fazla motive etmekolabilir. Buna da benim çok

yoğun oluşum, kendime göre çok müşkülpesent

oluşum, dünya işlerine kendimi fazla kaptırıp .

       . YUKSEK
2
Nart Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Behice Yeşilbağ
Sarısun Kafkas Derneği Başkanı

Abdülkadir Cemişo

ihmal etmem engel oluyor. O bakımdan

arkadaşlarımın beni yönlendirmeleriniistiyorum,

beniiterseniz ittiğiniz kadar giderim, dahafazla
işinize yararım gibi geliyor.

Bunun dışında hiç tartışmasız, hiç başkabir

gereklilik duymadığım oranda kuwvetli ve içerik

itibarıyla da yeterli bulduğum Nart Dergisi'ni

elden ele yaygınlaştırıp okunmasını sağlayarak,

Samsun bölgemizde daha fazla okunan, aranan

bir yayın olarak yaygınlaştırmak da ihmalettiğimiz

bir konu hakikaten. Samsun | milyon 200 bin

nüfusu olan bir şehir. Bunun yüz bine yakını

Adıge vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Bunların

da yaklaşık yüzde onu bu dergiyi tercih ettiğine

göre, backraundu dahaiyi olabilir demektir.

Demekki dergimizi yaygınlaştırmakiçin yapılması

gerekenleri daha arttırmamız gerekiyor. Bunlar

için benim de üzerime düşeni yapmam için, bu

konuda da beni itin, ne yapacağımı söyleyin

yeter,

Hayatta bir şeye çokinanırım. Hiçbir insan

tek başına, kendi etki alanında dahi çok fazla bir

şey değildir. Hepimiz mensup olduğumuz çevrel-

er içinde etki alanımızı genişletiriz.
Dayanışmamızın,birlik ve beraberliğimizin anlamı

çok büyüktür. Kimse kendinden menkul değildir.

Kişisel söylemler kitlesel kucaklamayla

birleşmiyorsa kısa süreli, bir varmış bir yokmuş
olur. Hepimiz kalıcı olmakistiyoruz. Bu küçüklere,
bizden öncekilerin bize bıraktığı ve bizim üzerim-

izde çok tesirli olan görgü saygı, adalet, asalet,

duruş, davranış gibi değerli özellikleri bırakırsak,

   
“ Nevzat Yavuz'a, değerli hizmetlerinden dolayı
verilen teşekkür plaketini Başkan Yılmaz sundu.
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görevimizi ancak yapmış oluruz.

Samsun'a | 7-18 km. uzaklıktaki bir köyden,
9 yaşımda gelip görmüştüm Samsun'u. Babamın

ve annemin, yanlarında çocuklarıyla gezmeleri

ayıp olduğu için anneannem getirmişti beni.

Bunlar önemli değerlerdi. Bizden öncekineslin,

son derece kıt imkanlarla bize verdikleri küçük

şeyler değildir. Biz bu imkanlarımızla çok daha
fazlasını yapabilmeliyiz. Çünkü bu çocukların

rakibi, şimdi bizim çevremizdeki gibi insanlar

olmayacak, dünyanın herhangi bir yerindeki

insanlar olacak. Üniversiteyi bitirdiklerinde,bir

iş sınavında yurt dışındaki akranlarıyla aynı kul-

varda yarışacaklar. Bizim böyle bir derdimiz
yoktu, daha küçüktü dünyamız. O yüzden bize

verilenden dahafazlasını vermek zorundayız.

Bu, yapmamız gereken önemli görevlerden

birisidir. Daha net konuşmam gerekirse, ben bir

Kafkasyalı olarak, Kafkasya kültürünün hayatta

her zaman avantajlarını gördüm.Kafkasyalı pro-

filinin, disiplininin, terbiyesinin her zaman faydasını

gördüm. Bu faydayı eğer çocuklarımıza aynı

şekilde aktarırsak, yetersiz kalmış oluruz. Çok

dahafazlasını, bizden dahaiyi olacakları şekilde

aktarmalıyız. Çünkü, imkanlarımız çok dahafazla,

İşimiz çok. Ben Nart Dergisi'nin daha
yaygınlaşmasını o bakımdanistiyorum. Birbirim-

izden dahi haberimiz yok çünkü. Birbirimizi

tanımak zorunda değiliz, ancak mensubu oldu-

gumuz kültürü tanımamayı,küçük bir çevrede

bile birbirimizin yaşadığı sorun vesıkıntılardan
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haberimiz olmamasını kimseye anlatamayız.

Onun için, bizler hakkında değerli bilgilerle dolu

bir yayın organının çantamızda, cebimizde, elimi-

zin altında olacak yakınlıkta olması lazım her

zaman. Bu akşam Samsun Derneği, Nart

Dergisi'nin değerli yöneticilerini Ankara'dan

Yapılan çekiliş sonucu geceye katılanlara küçük armağanlar
verilirken (üstte), değerli bir Çerkes kamasını, Samsun Derneği
ekibi elemanlarından biri kazandı. Kamayı takdim eden Eyüp
Baloğlu, “Dışarıya gitmediğine sevindim” diyerek espri yaptı.

  

nin yetenekli miniklerinin düzenlediği düğün beğeniyle izlendi

 

 

 

 

 



 

- buraya kadar getirerek, bu konudaki çabaya

destek olmaya çalışıyor. Ben de bu sözlerimle

katkı vermeye çalıştım. Abdülkadir beyı, Eyüp

beyi ve demek yönetimini içtenlikle kutluyorum.

Nart Dergisi ekibine de güzel çabaları için

teşekkür ediyorum”.

Yusuf Ziya Yılmaz'ın ayakta alkışlanan

konuşmasından sonra, Çerkesler'in düzenli olarak

yayınlayabildiği tek derginin Nart Dergisi oldu-

gunu söyleyen temsilcimiz Eyüp Baloğlu,

“Kafkasya dahıl, bu kadar uzun süreli ve düzenli

olarak çıkabilen ve okuyucuya ulaştırılabilen bir

dergi maalesef yok. Bu anlamda dergimiz okuy-

ucularına olduğu kadar Türkiye, Avrupa, Kafkasya

ve dünyanın değişik yerlerindeki kütüphanelere,

bilim adamlarına ulaşıyor. Türkiye'de, Samsun'da

onuniçin ilgimizin daha fazla olması gerekir

diyoruz” diyerek, Kaf Fed Genel Koordinatörü

ve Nart Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cumhur

Bal'ı kürsüye davet etti,

Bal, Eyüp Baloğlu'na ve Demek Başkanımız

Abdülkadir Cemişo'ya teşekkür ederek başladığı

konuşmasında,hızla değişen dünya gündeminde

kendimizi dış dünyaya anlatmanın gerekliliğini

ve bununiçin Nart Dergisi'ni takıp etmek, sahip

çıkmak gerektiğini belirterek, ünlü Dağıstanlı
ozan Resul Hamzatov'un,

kendimizi anlatmak ve

kendi yolumuzu çizmek |

üzerine kısa bir hikaye
söylemini okudu.
“Çerkesler dendiğinde

hala Çerkes tavuğu,

Çerkes kızları ve Çerkes

Ethem akla geliyorsa,

bunda bizim sorumlulu-
Nart Dergisi okuyucuları ve

değiştireceğini, en başta okuyan kişilerin

değişeceğini söyledi.

Daha sonra dergiyi yayına hazırlayan Yaz

İşleri Müdürü Behice Yeşilbağ kürsüye davet

edilerek misyonu, sayfaları ve bölümleriyle Nart

Dergisi'ni tanıttı, ilginin artarak devam etmesini

istedi. Yeşılbağ'a, Samsun Demeği adına, dernek

emektarlarından Bafra Belediye Başkan Yardımcısı

— tarafından gecenin anısına bir rölyefçalışması

armağan edildi. Programın devamında bir Çerkes

kaması açık artırma yoluyla satılırken, küçük

hediyeler de çekilişle katılımcılara verildi. Geceye

katılanlara ayrıca “Biz Çerkesler” tanıtım kitabı

ve çeşitli yayınlar dağıtıldı.

Gecenin sonunda Samsun Demeği minikler
ekibinin yaptığı düğün gösterisi beğeniyle izle-

nirken,yetkililer “Nart Gecesi"ni gelenekselhale

getirerek heryıl tekrarlayacaklarını, bu yolla

dergi çalışanları, okuyucular ve demekyönetimini

bir araya getireceklerini bildirdiler.
Biz de Nart Dergisi olarak Samsun Kafkas

Demeğiyönetimine ve temsilcimiz Eyüp Baloğlu'na

dergimiz kanalıyla kültürümüzün yaygınlaştırılması

adına yaptıkları değerli çalışmalariçin takdirlerimizi

sunuyor, yayınımıza gösterdikleri ilgi için tüm

Samsunlulara teşekkür ediyoruz

 

   
gumuz büyüktür” şeklinde

konuşan Bal, Nart'ın daha

çok eve girmesinin, al-

lemizden çevremizdeki

insanlara kadar toplu-

mumuzdaki insanlara

okutularak

yaygınlaştırılmasının kes-

inlikle birçok şeyi

yönetiminibirbiriyle tanıştırma,

buluşturma amaçlı olarak düzenlenen

gece, Samsun yerelbasınındadailgiyle

karşılandı. Bölgenin en çok okunan

gazetesi olan Haber Gazetesi bir

sayfa ayırdığı etkinlik haberinde,

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf

Ziya Yılmaz'ın sözlerine geniş yer

verirken, Başkan'ın da Kafkas asıllı

olduğunu ve Nart Dergisi'ne verdiği

önemiözellikle belirtti.
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ykile bilgiye fiiyat, eğitim |ile gelişmeye sınır konulamaz) Adige Atasözü.

Derleyen *: SOOUR ZALİNE

Çeviren: ERGUNYILDIZ

Sk'ax'ue Tı-  KPYAKSABXY Eş
Adıge geleneğidir. Yılın topraktan ayrıldığı gün (23
Mart Adıge yeniyılı) köydekiler birleşerek köydeki
sığır çobanına bir dana hediye ederlerdi yeniyıl
hatırına.

Psixeplhe - İlcsixennt3 ; Evlenme
çağındaki kızlar toplanır, kepçeye su doldurarak
gözlerini kırpmadan suyun içine bakarlardı. Bu

şekilde, evlenecekleri gencin suretinin suda
belireceğine inanırlardı.

Zek'uj (Ane - 3okiyx iss; Eski Adıge
geleneğidir. Aralarında kan olaniki aile barıştırılırken
hatalı görülen aile ziyafet düzenlerdi. Aile bu
ziyafette ne kadar harcama yapacağını köy
mahkemesinin tayin ederdi.

Ouaje dexu - Kbyaxs asxy: Eski Adige
© geleneğidir. Köyde hırsız ahlaksız, kurallara uymayan
veya köyün tümünü mahçup edecek davranışta
bulunan birisi olduğunda köylüler toplanır o kişinin
artık köyde yaşayamayacağına karar verirlerdi.
Kararalındıktan sonra o kişi köyden kovulurdu.

Vak'ueyix'ej tx'alhelu - Txsanb3liykl3 —
(sak! Y3MXb3XK İXb3Nb3İYUİBİKİY) : Tarlaların

sürülmeişi bittikten sonra o işte çalışanlar dışında

hiç kimsenin katılmadığı bir dua yapılırdı. Herkes
“birer kadeh maksımaalırdı ve x'uax"'ue yaparlardı.
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Arazide yapılan barınağın önünde herkes
içkisini içtikten sonra, ellerindeki

kadehleri(bardakları) kaldıkları geçici barınağın
üzerinden aşıracak şekilde geriye atarlardı.

Daha sonra kafile birlikte köye döner Çift
sürme kurbanı keserlerdi.

Şexex - lsx3x: İnsanın vücudunda kalan

kurşunu, oku veya saçmayı çıkartan çok usta

cerrahlara o dönemde Şexex denirmiş.
Ş'ığın Gueşij - HibirbbiH rystupix :Eski

Adıge geleneğidir. Bir insanın elbiseleri ve silahları
onun ölümünden bir yıl sonra dağıtılırmış..
Genellikle At yarışında kazanan usta biniciye bu
eşyaların en değerli olanı verilirmiş.

Günümüzde de bu gelenek mevcuttur, fakat
eskiye göre oldukça değişik bir biçimde
uygulanmaktadır. Şimdilerde giysiler dağıtılmakta
onlar da daha çok din görevlilerine veya köyün
fakirlerine verilmektedir.

© Jegupaş'xe tix- Kbsry nalıxb3 TbiXb:
Bu gelenek özelbir güne mahsus olmayıp,ailede
mutlu bir olay olduğunda kutlandığında et pişirilen
su veya et pişirilen yağ ocak ateşinin etrafına
çepeçevre dökülür “Allahım rızık ve mutluğu
ailemizden eksik etme” denilerek dua edilirdi.

Leğune Mafe - Msrsyrs magis : Eskiden

Adıgeler yeni geline biryıl süre ile iş yaptırmazlarmış.
Yeni gelinin iş yapmaya başladığı ilk gün

sülalenin kadınları onu evin-büyük odasına alırlarmış.
En yaşlı kadın gelini ocağa götürür çepeçevre
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gezdirdikten sonra ocaktaki ateşi yakarak “Allahım
bu ocakta sonsuza kadar ateşi söndürmesin,

bereketi ve doğumu senden eksiltmesin” der, dua
edermiş.

Yaj'e tewude - Aıxbs Teyas : Eski tedavi
yöntemidir. Hamile kadının doğumu uzadığında,

— ebe ocaktaki külü alır hamie kdaının karına döker,

“sürer “tanrı tez zamandaayırsın sizi” diyerek dua
edermiş.

Vağebdzume X"uex"u - Bartba6nsyms
Xby9Xxby :

(Vağebdzume: Sabanın bir seferde çevirdiği
toprak dilimi)

Tarlasürmeyeçıkıldığındailk gün toprağailk
saban köyden birisine sürdürülür, bunun bereket
getireceğine inanılırdı. Bu ilk saban vuruluşunda
Çift süren gruptaki t'amade bir kepçe maksıma
doldurur ve bolluk bereket için dua ederekiçerdi.

Daha sonra ilk sabanı sürmesi kararlaştırılan

- kişiye sabanın sapıtutturulur ve başlangıç yaptırılırdı.
Oamexet'e -Kramsxsris: Adige düğün

geleneğidir. Gelini getiren grup bahçe kapısından
içeri gireceği sırada orada bulunan ve kafileyi
karşılayan gruptan bir genç kamasını çıkartarak
bahçe kapısının girişine yere saplar. Grup orada
durur ve içeniye girmek için o kamanın saplandığı
yerden çıkartılmasını bekler. Kamayı yerinden
çıkartabilmekiçin öncelikle kamanın sahibi gence

içecek ve yiyeceklerile ikramda bulunulur ve
ancak ondan sonra kamaçıkartılabilir, daha sonra

ise kafile bahçeden içeri girerek gelini getirir.
o Wüane Cide - YaHs gpxbigs Sefere

çıkarken veya uzak yola giderken Adıgeler ateş
için odun kesmek gibi işlerde kullandıkları ve
eyerlerinin kenarına bağladıkları küçük baltalar

gezdirirlermiş. .
Bu küçükbaltaların adı (wuane cıde — eyer

nacağı) imiş.
Psıxedze - flebıxsn33 : Kuraklık olduğunda

köyde dedikodusu yapılan bir kadının ayakkabısının
teki çalınır, bir sopanın ucuna sıkıca bağlanan
ayakkabı köydeki suyun (dere-ırmak, göl vb)
ortasındabir yere saplanırmış. Daha sonra hakkında
dedikodu yapılan o kadın sürüklenerek getirilir
giysileri üzerinde olduğu halde suya atılır iki üç
kez suya batırıldıktan sonra topluca dua edilerek
dağılırlar, bu şekilde yağmur yağacağına inanırlarmış.

X"'ump'ets'egiğue Oute -

Xsymrilsulamxbirsya Keyrs :Kuraklık

olduğunda karınca yuvasını bozarak üzerine su
dökerlermiş, bir kısmı da yuvayı hiç bozamadan
üzerine su dökerler ve bu şekilde yağmur
yağacağına inanırlarmış.

Juak'ue - XKöilakiys : Köyün veya ailenin bir
mesele için elçi veya aracı olarak görev verdiği
gruptan ilk konuşmaküzere seçilmiş olan kişidir.

Bu kişi aklı başında ağzı laf yapan ve oturup
kalkmasını bilen birisi olmak zorundadır.

Bu türelçi seçme daha ziyade adam öldürme

olaylarından sonra tarafları barıştırmakiçin,

cenazelerde, başlık parası almakiçin gidilirken vb.
durumlarda olur. .

Pşşı xuepsix - Tllubi xyercbix : Eskiden Pşı

(bey, prens) bir yerde dururkenatlı birisi gelirse,
atını durdurarakiner ve atıngeminitutarakpşı'nın
yanından yaya geçerek ona saygısını gösterirmiş.
Daha sonra yeniden atına biner yoluna devam
edermiş. |

Max'tabu - MaxsraGy (HaxsTra6y)

: Eski bir gelenektir, köyün sürüleri dağdanindiği
zaman sürü çobanlarının başındaki kişiye görevini
hakkıyla ve eksiksiz yaptığı için Ücreti ile orantılı
olarak yabir at, veya onunkarşılığı para verilirdi.

Bu şekilde verilen para veya atın adına
“Mahktabu (Nahktabu)” denilirdi.

Pş'ant'edene - MUJAHTI308H3. : Düğün

alayı gelini alıp ayrılırken, gelin tarafından olan
gençlerçıkışı kapatır çeşitli hediyeler almadan gelin

alayının çıkmasına izin vermezlerdi, bu hediyeler
de genellikle yiyecek şeyler ve içki olurdu.

Bu geleneğinadı “Pş'ant'edene -
nNUJAHTI343H3 © veya bir başkaifade edilişiile
“Kuebje ıUxıp'ş'e — Kysöms Iyxbiniu!l3 “ denilirdi.

Günümüzdehala yürürlükte olan bu gelenekte
içki ve yiyecek yanısıra para alındığı da olmaktadır.

P'asteşşip - FİLACTSLUbİNİ : Toplumsal yaşama

yönelik bir gelenektir. Din kurslarında okuyanlar

daha ziyade fakir çiftçilerin çocukları olduğu için

zaman zaman eğitim dönemibitmeden öğrencilerin

erzaklarının bittiği olurdu. Bu durumda köyden veya

o cemiyetteh çeşitli gıdalar toplanarak getirilir ve

öğrencilerin ihtiyacı karşılanırdı. Bu tür gıda ve erzak

toplamanın adı “P'asteşşip - MACTSLİUbİR “ idi EE

 

* Adıge Psalhe Gazetesi'nin değişik sayılarından

derlenmiştir.
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İstanbul'da yapılan iki günlük sempozyum,

duyarlı Çerkes aydınlarını biraraya getirdi

Kafkas Kültür Derneği adına
Dr. Omer Aytek Kurmel

taragından tarafından Istanbul
Bağlarbaşı'ndakı dernek
binasında düzenlenen
sempozyuma, konu

uzmanlarından oluşan yirmi
kadar konuşmacı ve çok

sayıda dinleyici katıldı.
Onemli görüşlerin dile

getirildiği konuşma metinleri,
ilgili konularla bırlıkte zaman

zaman Nart Dergisi
sayfalarında yayınlanacaktır.
NART 9d

 
e NART DERGİSİ/ İstanbul

afkas Kültür Derneği'nde (Bağlarbaşı)

8—9 Nisan 2006 tarihlerinde, bir
sempozyum düzenledi. Aynı zamanda

Federasyon yönetim kurulu üyemiz

olan Dr. Ömer Aytek Kurmel'in organizasyonuyla

gerçekleşen sempozyumunilk gün konusu

“Kafkasya- Diaspora İlişkisi”, ikinci gün konusu

ise "Dünden Bugüne Kafkas Göçleri” olarak
belirlenmişti.

Çerkes olan ve olmayan çok sayıda uzman

konuşmacının katıldığı sempozyuma, önemli bir

kısmı. İstanbul dışından gelen dinleyicilerin de

yoğunilgi gösterdiği gözlendi.

8 Nisan'da saat | 0:00'da başlayan sempozy-
umun açılış konuşmasını yapan Kafkas Kültür

Demeği (Bağlarbaşı) başkanı Rahmi Tuna, önce
katılımcıları bir süre önce kaybettiğimiz Çerkes

toplumunun emektarisimlerinden Sait Şurdum

ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna davet

etti,

Konuşmasında, “Kafkasya ve diaspora de-

 

 
 



 

diğimiz zaman, konuşmacılarımızın da bizi aydınlatacağı

gibi çok yönlü bir kavram ortaya çıkıyor. Bunları

bilmeden konuşmak, tartışmak, fetva vermek ve

politika belirlemek mümkün değildir. Bu nedenle

Kafkasya'yı, oradaki mücadeleleri, diasporaya yapılan
göçlerin nasıl olduğunu,nasıl olacağını, bundan sonra

ne gibi imkanlara sahip olabileceğimizi kendi imkan-

larımız nispetinde tartışmak üzere düzenledik bu

sempozyumu” diyen Tuna, katılımcılara teşekkür

ederek, sözü oturum başkanı Günsel Şurdum'a

bıraktı.
“Uluslararası Sistem” konulu birinci oturumu

yöneten Şurdum'un, Dr. Ömer Aytek Kurmel, Hasan

Kanbolat ve Doç. Dr. Erhan Büyükakıncı'ya mikrofonu

vermeden önce, konuşmacıların görevlerini de ayrıntılı

olarak anlatarak sunması güzeldi.

İlk konuşmacı Dr. Ömer Aytek Kurmel
“Uluslararası sistemde Avrasya'nın merkeziliği” konulu

konuşmasında, soğuk savaş sonrasında uluslararası
rekabetin odak noktasının, enerji kaynakları ve hatları

ile pazarların yer aldığı Avrasya olduğunu söyledi.

“Rakipler tek kutupluluğun sürmesiniisteyen Atlan-
tikçilerile çok kutupluluğu savunan Avrasya güçleridir”

“görüşünü savunan Kurmelayrıca, stratejileri kalpgah,

kenar kuşak ve deniz hakimiyeti teorilerinin

şekillendirdiğini belirtti.
Daha sonra kürsüye davet edilen ASAM uzmanı

Hasan Kanbolat ise “Tek kutupluluktan, çok kutu-

pluluğa mı? başlıklı sunumunda, Kurmel'in aksine

Kuzey Kafkasya'nın fiziki ve siyasi olarak Avrupa'da

olduğunu ve politikamızın bu yönde olması gerektiğini

söylerken, Kafkasya'daki son gelişmeler ve olası

gelişmeler konusunda da bilgiler verdi (Hasan

Kanbolat'ın konuşmasının tam metnini, 4. sayfamızdaki

ve 49 sayımızdaki"(Uzman Gözüyle / Kafkasya'daki

Son Gelişmeler” bölümlerimizde okuyabilirsiniz).

 

Birinci oturumun son konuşmacısı olan Doç,

Dr. Erhan Büyükakıncı da “Uluslararası Sisteme

Genel Bakış: Avrasya ve Kafkasya” konulu

konuşmasında Büyük Ortadoğu Projesi, Balkanlar,

Avrupa. Avrasya kelimelerinin kapsamları, Kuzey

Kafkasya'nın uluslararası konumu, renkli devrimler,

Çin işgücü göçünün boyutları gibi konulara değindi.

Verilen kahve arasından sonra saat 12:30'da

başlayan “Kafkasya” konulu ikinci oturumun başkanı,
Uzunyayla Derneği Başkanı Orhan Özmen'di.

“Sorunu Doğru Saptamak” konusunda
görüşlerini belirten ilk konuşmacı Av. Rahmi Tuna,
Kafkasya'yı nasıl algılamamız ve toplum olarak ne

gibi sorunlarımız olduğunu belirlememiz gerektiğini,

birleşik Kafkasya düşüncesinin gerçekçi olup olmadı-

gını, sürgünün kabul ettirilmesinin gerekliliği ve bunun

dönüş sorununu çözüp çözmeyeceği, ...vb. konuların

üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

İkinci konuşmacı Abhazya Türkiye temsilcisi
Vladimir Avidzba "“Saakaşvili'nin Politikaları ve

Abhazya" konulu konuşmasında 1877-78 yıllarındaki
Abhaz göçü sırasında Gürcüstan'ın, destek olmak

bir yana, gazetelerinde “göç eden Abazaların yerine

kim yerleşecek? Sakın Çerkesler olmasın, sadece

Ermeniler yerleşmeli. Abhazya'da 1890'larda 2-3

bin Gürcü asıllı insan yaşamaktayken, 1956'da bu

sayının 70 bine ulaştığını, bu sindirme politikasıile

bu rakamın yıllar geçtikçe aynı paralelde değiştiğini,

bu bilgilere Kaf Fed'in “Abhazya'nın Beyaz Kitabı”

isimli kitabından ulaşılabileceğini söyledi. Abhazya'da

şu andaki nüfus yapısı ve bölgeyleilgili diğer konulara

da değinen Avidzba, daha sonra mikrofonu diğer
konuşmacı Prof. Dr. Erol Taymaz'a bıraktı.

Taymaz'ın konuşma konusu ise “Adigey ve

Kabardey-Balkar Gündemi" idi. Prof. Taymaz konu-

sunu, Federalizm, RF'nda federalizm, Tarihçe, |990-

rı

 



 

 

2000 dönemi, 2000-2006 dönemi, Adıgey ve Kabardey'de

durum başlıkları altında sundu.

Soru ve cevap bölümünden sonra öğle arası verildi.

Öğleden sonraki “Diaspora” konulu üçüncü oturumun
başkanı olan Ergün Özgür, ilk konuşmacı İnönü Üniversitesi

öğretim görevlisi Mehmet Eser'i kürsüye çağırdı. Eser'in

konuşma konusu “Çerkes Ailesinde Sosyo-Kültürel

Değişim" idi.

Cahit Aslan, araştırmasından
örnekler verdi

Yrd. Doç. Dr. Cahit Aslan “Türkiye Çerkesleri Ne
Kadar Diasporik: Doğu Akdeniz Örneklemi” konulu

konuşmasında, konuyla ilgili olarak, Adana Kafkas Demeği

adına yaptıkları ve “Doğu Akdeniz Çerkesleri" isimli kitapta

yayınlanan araştırma sırasında yaşadıklarından, bunun

basına yansıyış biçiminden örnekler verdi. Konuşması

sırasında, Türkiye'de nüfusumuzun çokluğunusıksık dile

getirdiğimizi, yüz tane derneğimizin olduğunu, ancak

hükümetin karar alma noktasında etkili olamadığımızdan

bahseden Aslan, Çerkesler'in örgütlenmelerini nitelikli

örgütlenmeler haline çevirmelerinin gereğini anlattı.

Dönüşün zayıf olmasını, dönülecek coğrafyanın ekonomik

ve sosyalşartlarının yeterince iyi olmamasına bağlayan

Cahit Aslan sunumunun genelinde, yaptığı araştırmaile

ilgili anket çalışmasından bazı soru ve cevaplara ve rakamsal

sonuçlara da yer verdi.

Sonraki konuşmacı olan sanatçı, yazar Çetin Öner
ilgiyle dinlenen “Kafkasya'ya Dönük Söylemler” başlıklı

konuşmasında, Kafkasyaile ilgili yazılanlardan yaptığıalıntı

ve söylemlerile kendi saptamalarını bir karma olarak

sundu dinleyicilere. Soru-cevap bölümü ile bu oturum

sona erdi. |

Kahve arasından sonra başlayan ve Yurdaer Ersan'ın

yönettiği “Ne Yapmalı?" konulu dördüncü oturumunilk

konuşmacısı Kafkas Demekleri Federasyonu Başkanı Cihan

Candemir'di. “Türkiye-Kafkasya-Avrupa Üçgeninde
Yaklaşımlar” Konulu sunumunda Candemir, Kafkasya'yı
bir bütün olarak ele alarak, bölgeyi etkileyen ve etkileye-

bilecek tüm etkenleri bir plan dahilinde ele almayaçalıştı.

Daha çok ekonomik ve siyasi olaylara değinerek somut,

net açıklamalar yapmaya gayret eden Candemir, .

konuşmasının sonunda Türkiye'den bakıldığında, Kuzey

Kafkasya'ya yönelik ortaya çıkan sonuçlara işaret etti.

Ercan Aycan sunduğu “İletişim Çağında Açılımlarve

Strateji Önerileri” konulu konuşmasında,ileriye yönelik

görüşler, geleceğe bakış açısı ve uzun dönemdeki rengimiz

nasıl olmalı konularında bilgi verdi. Bilgi çağında insanların

teknolojiye bağımlılığı ve bunun sonuçlarını toplumumuz
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açısından da inceleyen konuşmasında Aycan, tüm diaspo-

ralar ve anavatanda dağınık olarak yaşayan Çerkeslerin,

gelişmiş teknolojiden kaynaklanan bu iletişim ağından çok

faydalanabileceklerini anlattı.

Son konuşmacı Muhittin Ünal ise konuşmasında

“Kafkasya-Diaspora İlişkisinde Köprü Olarak DÇB" konu-

sunu anlattı. Kaf Fed eski başkanı Muhittin Ünal Dünya

Çerkes Birliği'ni kuruluşundan itibaren sistematik olarak,

kendisine ayrılan sürede anlatmaya çalıştı. Konuşmasında,

bu süreçte yaşananlara ve kendişahitliklerine de yerverdi.

Soru cevap bölümünden sonra sempozyumun birinci

günü sona erdi. Katılımcılardan bir kısmı Kafkas Abhaz

Kültür Derneği'ne giderek, Türkiye'de bulunan Abhaz

devlet heyetinin bilgilendirme toplantısına katıldılar.

Sempozyumun 9 Nisan Pazar günkü konusu “Dünden

Yarına Çerkes Göçleri” idi.

Cihan Candemir'in başkanlığını yaptığı “Kafkasya'dan

Sürgünler ve Siyasi Göçler" konulu birinci oturumda ilk

konuşmacı Aleksander Toumarkine “Kafkasya'dan 19. ve

20. Yüzyıl Sürgün ve Göçlerinin Karakteri" başlıklı

konuşmasında Çerkesler'in göçünün zorunlu bir göç olup

olmadığını sorgulayarak, en zor şartlarda bile bir takım

pazarlık paylarının olduğunu, burada insanların pazarlık

konusu yapıldığını söyleyerek, göç sonrası sosyal yapıdaki

değişikliklere değindi.

Sa

 

il Jane göçün profilini
rakamlarla anlattı

Daha sonra söz alan Şamıl Jane, “Osmanlılarda (bir

yönetim geleneğiolarak) İskan Politikası ve Çerkesler"

ele aldığı konuşmasında, çarpıcı rakamlarla göçün profilini

oldukça açık net bir şekilde ortaya koydu. Haritalarla

desteklediği sunumunda Jane, göçünilk yıllarında Çerkesler'e

uygulanan iskan politikası ve günümüzde gelinen nokta

hakkında dabilgiler verdi.

Oturumun son konuşmacısı Zeynep Aksoy'un

konuşması ise “Diasporada İlk Dermekleşme Çabaları” idi.

Aksoy göçten sonra kurulan ilk örgütlerden ve bunların

yapılarından bahsederken, Çerkesler'in çıkardıklarıilk

yayınlardan, Guaze dergisinden ve dönemin aydın

Çerkesleri'nin bu yayınlara ve sosyal hayata yansımasından

bahsetti. Oturumun sonundaki soru cevap bölümünden

sonra verilen kahve molasından sonra “Taşradan Metro-

pollere Göç“ konulu ikinci oturuma geçildi.

Mehmet Eser'in yönettiği bu oturuma;Saftet Öztürk'ün

“İstanbul'a Göçün Profili” konulu konuşmasıyla başlandı.

Öztürk konuşmasında göçünilkyıllarında ve günümüzde

İstanbul'da semt semt Çerkesyerleşimi ve sosyal yapı
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konusundabilgiler verdi. |

İkinci konuşmacı Musa Cangir de benzer araştırmayı,

“Kayseri'ye Göçün Profili” başlığı altında dinleyenlere

sundu, Cangir, yoğun bir Çerkes nüfusun yaşadığı Kayseri'ye

ilk yerleşen Çerkesler'den günümüze kadar olan nüfus

yapılanması, değişimdeki ekonomik ve sosyaletkiyi büyüteç

altına aldı.
Sonraki konuşmacı. Prof. Dr. Ayhan Kaya “Birincil

Diasporadanİkincil Diasporaya Göçler" konusuna değindi.

Abhaz konuk Acincal
ilgiyle dinlendi

Bu arada salona gelen Abhazya heyetinden birkaç
kişiden, Devlet Başkanı Baş danışmanı Sokrat Acincal

kısa bir açıklama yapması için kürsüye davet edildi.
Acincal tercüman eşliğinde, Abhazya'daki son durum
hakkındabilgiler vererek, iddia edildiği gibi Gürcüstan'a
veya Rusya'ya katılmalarının söz konusu olmadığını
söylerken, Gürcüstan'ın saldırgan söylemlerine devam
ettiğini, ama Abhazlar'ın sadece onlarla iyi komşuluk
ilişkileri içinde olabileceğini belirtti.

Öğle arasından sonra başlanan “Kafkasya'ya Dönüş"
konulu üçüncü oturumun başkanı Doğan Özden, “Adıge
Varlığının Geleceği Açısından Anayurda Dönüşün Anlamı
ve Önemi” başlıklı konuşmasını yapmak üzere Fahri
Huvaj'ı kürsüye davet etti. Konuşmasına “Anayurda
Dönüş düşüncesi sürgün ile başlamıştır” diyerek başlayan

Huvaj, anayurttan ayrılmanın talihsiz ve yanlış bir karar

 
Sempozyum sırasında Türkiye'de bulunan Abhazya Devlet
Başkanı Baş DanışmanıSokrat Acincal de, katılımcılara
Abhazya'daki son gelişmeler konusundakısa bilgiler verdi.
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olduğunu, bunu durdurmakve geri çevirmek gerektiğini
ilk kez dile getirenlerin, Çerkes İttihad ve Teavun
Cemiyeti (Çerkes Birleşme ve Yardımlaşma Demeği)
üyeleri ile Guaze (Rehber) gazetesi yazarları olduğunu
söylemiştir. Çerkes halkının anavatanıyla yeniden buluşarak
rehabilite edilmesini ve yeniden yapılandırılmasını sağlay-
abilecek tek kurtuluş proje önerisinin “Anayurda Dönüş"
düşüncesi olduğunu belirten Fahri Huvaj, bu düşüncenin
günümüz koşullarında yeniden yapılandırılarak bir ulusal
stratejiye dönüştürülmesi gerektiğini ifade ettikten sonra,
“diaspora” yerine “muhaceret” demeyi tercih ettiği
Türkiye'den örnek vererek başlıca ulusal sorunlarımızı,
ayrıca anavatandaki ulusal sorunlarımızısıraladıktan sonra,
çözüm önerilerinden bahsetti. Anayurda dönüşün
mümkün olup olmadığı konusuna da yer veren Huvaj,
dönüş için gözetilmesi gereken ilke ve tespitlere de
değinerek konuşmasını sonlandırdı... .

“Dönüşün Ekonomik Boyutu” konusunda, anavatan-
da daişyerleri ve çalışmaları olan bir iş adamımız olarak

çarpıcı, güvenilir rakamlar ve bilgiler veren Hikmet
Albayrak'ın konuşması, katılımcılar tarafından ilgiyle
dinlendi. Konuşmasının başında, ekonomik boyutu,

anavatana dönüş düşüncesinibelirleyici en temel faktör
olarak nitelendiren Albayrak, son 15 yılda yapılan
dönüşlerde ekonomik boyutun iyi hesaplanmaması
nedeniyle hayat standartlarında yaşanan düşüşlerin,
dönüş düşüncesini baltaladığının net olarak görüldüğünü
söyledi. Adıgey, Karaçay Çerkes ve Kabardey Balkar
Cumhuriyetleri'ni baz alarak, anavatanda yaşam koşullarını
çeşitli başlıklar altında incelediği konuşmasında Hikmet

Albayrak, bu bölgelerdeki doğal kaynaklar, tarım ve
hayvancılık, alt yapı, sanayi, vergi ve sosyal güvenlik
sistemi, Insan kaynakları ve çalışma hayatı konularında

ayrıntılı bilgi aktardı. Daha sonra Türkiye'den taşınma
maliyetleri, oraya yerleşim maliyetleri, iş kurma, eğitim,
sağlık ve diğer giderlerle ilgili kademeli olarak, kalem
kalem rakamlar veren Albayrak, böylece merak edilen
birçok konuya daaçıklık getirmiş oldu.

© Rahmi Tuna'nın , “Dönüşün Siyasi ve Hukuki Zemini”
konulu konuşmasıile birlikte, iki günlük yoğun bir
programla gerçekleştirilen ve dolu dolu geçen bir

sempozyum sona ermiş oldu

 

 

Sempozyum notları ve hepsi konusunun

uzmanı, birbirinden değerli konuşmacıların
sunumlarını, Nart Dergisi'nin bundan sonraki

sayılarında, bölümler halindesizlerle

paylaşacağız.
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 evgili dedemin

aşı gelir uzun uzun

. Televizyondan bir

üçücük dağarcığımızı

ar ve bir de dedemin

.Dedem Kuzey Kafkasya'dan

rbaa ilçesi, Canbolat Köyüne

zek İsey Şumaf'ın torunudur.Babası

likyıllarında harpten dönmeyince anne

nesinin köyüne, bugünkü Meydandüzü Köyüne

erleşmişti. Hemen hemen her olayda herkesten

arklı düşündüğü ve aykırı davranışları olduğu için

Deli Hasan diye anılırdı.

Dedem bana göre olağan üstü çevik, cesur

ve zekibir insandı. Kama kullanma ve ata binme

konusunda emsalsiz bir yetenekti. Hatta

komşumuz olan Kozlu köyünde geleneksel

olarak her yıl Gavur Tarlası'nda yapılan at

yarışlarını dört yıl üst üste kazandığında;

Kozlu Köyü thamadeleri “Deli Hasan

& küçükatıile hersene bu yarışları kazanıyor,

bu yıl koşu yolunu uzatalım, hatta birde tepe

(bugünkü Kançuev Çape diye anılan yer) ekleye-

lim, bakalım kısa mesafelerde kurşundanhızlı olan

o küçük at bu kadar uzun yolda da ka-

zanabilecek mi?” demişler.
Dedem yarışlara o yıl da katıldı.

Yarış başlamış ve herkes heyecanla

yarış yoluna o yıl ekledikleri tepeye

doğru bakıyorlarmış ki, tepeye daha yakın

Erol Yıldır'ın
bir çizimi

 

   

 

 

  

  

  

  

  

  

 

   

 

  

  

      

  

     

 

 



 

 

olanlar, “Tepeden yıldırım hızıyla inen Hasan'ın

atı, ama üzerinde Hasan yok" diye daha
geridekilere bağırmışlar. Evet, uzaktan atın

üzerinde gerçekten kimse görünmüyordu. Ama

at düze indiği anda, rahmetli sırt üstü yattığı atın

üzerinden birden doğrulunca herkes şok olmuştu.

O yokuş aşağıhızla inen attan düşmemekiçin

ayaklarını atın ön ayaklarının altına sokarak atın
Üzerine sırt Üstü yatmış ve o yıl da yarışı kazanmıştı.

Dedemin Amavut arkadaşıile yaptığı askerlik

sohbetlerinden tanıyıp hayran olduğum Kandor

Sefer'den ve Albay Bekir Samıi'den bahsedince

gözleri bir başka parlar, bir başka nefes almaya

başlardı. Kandor Sefer, dedemin askerde tanıyıp
arkadaş olduğu can dostu idi. Şimdi tam emin

değilim ama, sanırım Sivasilinin Zara ilçesinden

Kandorsülalesine mensup bir Kaberdey'di. De-
dem bu yiğit Kaberdey'in cesaretini ve kahraman-

lıklarını anlattıkça ben kendimden geçiyor ve pür

dikkat dinliyordum. Gece yatağıma yattığımda

bile bu adamın etkisinden kurtulamıyordum.

Bir gün dedeme; Kandor Seferle nasıl

tanıştıklarını sordum. Dedem;

- Oğul şu dağları görüyor musun? diyerek

parmağıyla Canik Dağlarını gösterdi.

- Evet görüyorum dede.

- İşte o dağın arkası Karadeniz ve o denizin

öbür yakası da Kafkasya dedi ve derin bir iç

çektikten sonra,

- Kafkasya'da bir gün bir rüzgar çıktı, o rüzgar

benim dedem Tsey Şumafı, ta Kafkasya'dan

buralara kadar sürükledi. Yine o rüzgar beni
kadim dostum Seferile askerde karşılaştırdı dedi.

Dedem o gün mecazi anlamdaalın yazısını

bir rüzgar olarak anlatmıştı, ama ben o günkü

çocukaklımla dedemi can dostuyla bu rüzgarın

kavuşturduğunu düşünüyordum. |
Aradan birkaç ay geçti. Ağabeylerimin okulu

nedeniyle köyden tekrarilçedeki (Erbaa) evimize

taşınmıştık. O yıl ben de okula başlayacaktım.

İlçedeki evimiziki katlı ana cadde kenarında ahşap

bir evdi. Okula başlamanın heyecanını yaşadığım

o günlerde bir gün babam ekmek almam için

beni çağırdı. Kendisi pencerenin kenarında otu-

ruyorsigarasını içip caddeden gelip geçenlere

bakıyordu. Cebinden kağıt 5 lira çıkartıp bana
uzattı.

- Oğlum karşı bakkaldan git ekmek al dedi.

Hiçbir şey demeden parayı aldım vealt kata

indim. Kapıdan çıkarken parayı başıma koydum.

Aradaki yolu geçip bakkala gittim. Banaaltı tane

ekmek vermesini söyledim ve elimi kafamaattım,

ama para yoktu. Bakkal şaşkın şaşkın bakıp,

- Ne yani parayı kafanda mı getirecektin

dedi.

- Evet ama herhalde kayboldu dedim.

Bakkal, “Ne aptal çocuklar var!” deyip

homurdanmaya başladı ve parayı getirirsem

ekmekleri vereceğini söyledi.

Bakkaldan çıktığımda; aniden hafif bir rüzgar

estiğini fark ettim ve dedemin sözleri o an aklıma
geldi. Hemen koşa koşa evimizin kapısına gittim

ve bir gazete parçasını para büyüklüğündeyırtarak

tekrar kafama koydum. Yürümeye başladım ki

daha üçüncü adımda kağıt kafamdan uçtu, yaklaşık

20-25 metre uçtuktan sonra karşı komşumuzun

samanlık duvarına çarparak yere düştü. Belki

çok bir tesadüftü ama babamın verdiği 5 lira da

benim yırtarak başıma koyduğum kağıdın birkaç

karış yanında idi. Parayı yerden aldım ve bakkaldan

ekmekleri alarak evegeri döndüm.

Babam bütün bu olup bitenleri en başından

sonuna kadar pencere kenarından hayretler

içinde izlemişti. Daha sonraları bu olayı, başta

beni aptal sanan bakkal olmak üzere dostlarına

defalarca anlatmıştı.

Ama o gün her şeyi gördüğü halde birkaç

gün sonra;

- Oğlum, bakkalbirkaç gün önce seni ekmek

almaya gönderdiğimde verdiğim parayı kaybettiğini

söyledi. O ekmekleri nasıl aldı diye sordu.
- Evet baba, parayı kaybetmiştim, ama sonra

geri buldum.

- Peki nasıl buldun? dedi.

Bir an dedemi ve Kandor Sefer'i düşündüm

ve, |
- Kafkasya'dan esen rüzgar sayesinde baba,

dedim.

Evet, ta Kafkasya'dan esen rüzgar dedemi

kadim dostu KandorSeferile tanıştırmış, o gün

benim de ekmek paramı bulmamısağlamıştı. Ben

o gün 7 yaşındaydım, şimdi 3/ yaşındayım ve

bugün tüm hemşehrilerim kucaklaştıracak bir

rüzgarı daha bekliyorum EB
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arihi ve tarihe yön

veren olayları

değerlendirirken,

. farklı yaklaşımlar

karşımıza çıkar. Bir uçta

olaylara tesadüflerin ve

esas olarak birey-

lerin/grupların öznel
kararlarının yön verdiğini
söyleyen yaklaşım varken,

diğer uçta sınıflar arası

çatışmanın ve sınıfların

Bu aktörün (Ethem
Bey'in) oynadığı rol
ne kadar politikti, ne
kadar liderlik gücüne
dayalıydı,
askeriydi ne kadar
sınıfsaldı ve nasıl bir

Mei
 

Bu noktada dünya

derken öncelikle

Avrupa'yı kastettiğimizi,

ABD'nin de yeni ortaya

çıkan bir güç olarak ele

alındığını belirtelim.

“Bir Ethem Bey

olayını bu kadar dallanıp

budaklandırmaya gerek

ne kadar

örgütlü mücadelesinin 1 var mı?” denilebilir. Ancak

olaylara yön verdiğini öne ulusal bilince Çerkesler'i ve Ethem'i
süren yaklaşım vardır. dayanıyordu soruları Anadolu ya taşıyan, ko-

Bunlar ve bunların arasında skoca bir imparatorluğu
yer alan yaklaşımların ni- bu dosyanın un ufak eden o dünya

hayetinde yapmak iste- konjonktürü olmasaydı,

dikleri şey, tarihin sayfalarını konusudur. herhalde ne Çerkesler
dolduran yığınla eylem ve

söylem içinden, anlaşılabilir bir örgü çıkarmak,

bugünün eylem ve söylem yumağınabirışık

tutmak, ya da bugünü anlamakisteyenlere

başvurabilecekleri kaynaklar sunabilmektir.

20. yy.'ın ilk çeyreğiile, yaşamakta olduğumuz

son 20 yıllık dönem, /0-80 yıllık bir kopuşun

ardından birleşen bir zincirin iki halkasına ben-

ziyorlar.

Bu nedenle, Çerkesler de tüm diğer etnik

eruplar, toplumsal kesimler ve/veya bireyler gibi,

bugün yapacakları eylem ve söylemleri ile

varlıklarını koruyabilmek ve sürdürebilmek için;

20. yy.'ın ilk çeyreğinde yaşanan, 1917 devrimi

nedeniyle bir nevi donan, ancak |290'lardan

sonra kendi özgün mecrasında yeniden akmaya

başlayan bu güçlü uluslararası (ya da global

diyelim) hareketliliği ve bunların ulusal düzeyler-

deki yansımalarını doğru anlamak çabasını gös-

termek zorundadırlar. Özellikle Türkiye

Çerkeslerinin, diğer bireyler ve toplumsal kes-

imlerle devlet tarafindan değerlenidirilmesinde,

tanınmasında önemli bir aktör olan Ethem Bey'i
ve yaptıklarını doğru bir yere oturtabilmek için

de bu çaba gereklidir.

burada olacaktı, ne

“Çerkes Ethem” olarak bilinen olay olacaktı,

nede bu dernekler ve dergiler. Yine de çok

uzatmadan bu sürecin Dünya / Avrupa liter-

atüründeki adını ortaya koyalım: Doğu Sorunu.

1774'te, 1828'de, ve 1878'de Rusya'ya karşı

aldığı ağır yenilgilerle Balkanlar, Kırım ve
Kafkasya'daki büyük toprak kayıplarının yanı sıra,

askerive iktisadi olarak çökme noktasına gelen

Osmanlı İmparatorlu-Şu'nun kaderini belirlemek

üze-re, 1878 yılında yapılan Berlin Kongresi'nin,

soruna koyduğu addır “doğu sorunu”. Fransa

ve İngiltere gibi geleneksel emperyal devletlerin,

yeni palazlanmakta olan Almanya ve karışık

durumunu korumaya çalışan Avusturya-

Macaristanile birlikte, Rusya'nın hızlı gelişmesini

frenlemek, kendi nüfuz bölgelerini korumakve

artık kendi başına varlığını sürdüremeyeceğini

düşündükleri Osmanlı'nın topraklarını önce dini,
sonra da ulusal argümanlarla yeniden dağıtma

sürecinin en dramatik adımıdır. Bu sonu önlemek

için 18..yy. sonu ve İ$. yy. başlarındagiriştiği

reform çalışmaları muhafazakar kesimlerin diren-

mesiile boşa çıkan Osmanlı, ortaçağdaki zayıf

durumunuaşarak, dini reformlar ve ulusal argü-
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DOSYA / Ethem Bey ————

 



 

 

manlarla karşısına çıkan Batı Avrupakarşısında

çaresiz kalacaktı. Özellikle ulusal sorunlar

karşısında yaptığı hamlelerin başarısızlığı

Osmanlı'nın sonunu getirdi. ii

Devlet sisteminin çökmekte oluşunakarşı,

Batı tarzıidari ve askeri kurumlarda yetişmeye

başlayan bürokrat ve aydın kadroların 19. yy.

ortalarındanitibaren Osmanlı'ya yerleştirmeye

çalıştıkları meşruti yönetimleriçinde, Osmanlıcı,

milliyetçi / Türkçü, İslamcı ve giderek himayeciliğe

dayalı çözüm hamlelerinin, tarafları arasında

geçen mücadelenin aktörlerinden biridir Ethem

Bey. Bu aktörün oynadığı rol ne kadarpolitikti,

ne kadarliderlik gücüne dayalıydı, ne kadar
askeriydi, ne kadarsınıfsaldı ve nasıl bir ulusal

bilince dayanıyordu soruları, bu dosyanın ko-

nusudur.

Şimdi Batının kendini yenileyemeyen
Osmanlı'nın önüne sürdüğü ulus modeli ve

azınlık hakları kavramlarının gelişimine kısacabir

göz atalım.

.WesifaliaKongresi(1648)
Azınlık Kavramının Ortaya Çıkması
 

Avrupa'nın 15. ve | 6. yy'larda dünyayı keşfe

ve sömürgeleştirmeye başlaması, yeni sosyal ve

iktisadi güçlerin ortaya çıkması, iç içe geçmiş

durumdakifeodal siyasi egemenlikleri ve kilise
sistemini zorlamaya başlamıştı. Rönesans, re-

formlar derken din savaşları, yeniticaret yolları

ve sömürgeleri ile öne çıkan devletlerle, zayıflay-

anlar arası çekişmeler, iktisadi çıkarların

farklılaşmasıile aynı kilise ve krallık çatısı altında

bulunmakistememesi, uzun süren bir istikrarsızlık

ve savaşlar sürecine yol açtı. Bunları önlemek

için 16., 17. ve 18. yy'lar boyunca birçok kongre

ve anlaşmayapıldı. Bunların en önemlilerinden
birisi 1648 tarihli Westfalia Kongresi'dir.

Westfalia Kongresi uluslararası ilişkilerin

yürütülmesinde,kilise bağlarıile birbirine bağlı

geleneksel ortaçağ devlet sisteminden, giderek

yeni ulus devletlere dönüşecek devlet modeline
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geçişin bir basamağısayılır.

17. yy'da, bugünküne benzeyenbir azınlık

hakları düzenlenmesi yoktu. Ancak Westfalia

Kongresi ve diğerleri, bu dönemde, özellikle

savaşlar nedeniyle ortaya çıkan sınır değişiklikleri

sonucu, başka devletlerin egemenliği altında

kalmış daha çok dini (Hıristiyanlığın çeşitli

mezhepleri ve Yahudilik şeklinde) toplulukların

haklarını düzenleyen,ilk uluslararası siyasi ömekleri

oluştururlar. O dönemde ulus adları, bugünün

ulus kavramını değil, daha çok dini farklılıkları

ifade ediyordu. Örneğin; İrlandalılar denince
Katolikliğin, İngilizler denince Protestanlığın

anlaşılmasıgibi.

 

Dini azınlık kavramından, ulusal azınlık

kavramına geçiş, ulus devlet modelinin gelişmesi

ve Avrupa Birliğifikrinin ortaya çıkması

Ve 1796 İtalya seferi ile başlayıp 1815

Waterloo yenilgisi ile sona eren ile bozulan

siyasi harita ve güçler dengesi, Osmanlı Devleti

hariç tüm Avrupa devletlerinin katıldığı 1815

Viyana Kongresi kararlarıyla yeniden yapılandınıldı.

Fransız İhtilali ile etkinlikleri artan milliyetçilik,

hürriyetçilik ve sosyalizm akımlarına tamamen

karşı olan ve statükonun korunmasına hizmet

eden yeni Avrupa politikası üç temel görüşe

dayanıyordu.

Bunlardan birincisi: "Orta Avrupa" görüşü
olup Avusturya'nın önderliğinde Rusya ve Fran-

sa'ya karşı İngiltere ile Avusturya Macaristan'ın

ittifakı;

İkincisi: Batıdan gelebilecek yeni ihtilal
hareketlerine karşı dörtlü ittifak;

Üçüncüsü ise, tüm Avrupa'da iç ve dış
barışın korunmasıiçin beşli ittifak.

Bu politika Avrupa Birliği fikrinin ilk adım-

larından biri olmuştur. Osmanlı, Avrupa Birliği

fikrinin dışında kalmaktaydı.

1815 Viyana Kongresi ile, devletlerarası

ilişkilerde, yeni bir meşruiyet aracı olarak ulusçuluk

 
 



 

ve ulus devlet modeli yerleşmeye başladı.

Viyana Kongresi, azınlıkların dini topluluklar

değil, ulusal gruplar olarak tanımlandığıilk

anlaşmalardır. Genel anlaşmanın |. maddesi

(Polon-ya'nın Prısyai Rusya ve Avusturya arasında

paylaşılması bölümü) lehlere kendi ulusal kurum-

larını sürdürme hakkı tanır, ancak bu güvencenin

ölçeğiyle ilgili takdir yetkisi, ilgili egemenlere

bırakılmıştır.

 BerlinKongresi'negidensüreç
93 Harbi (1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı)

 

Rumi 1293 tarihine rastladığından, tarihte

“Doksanüç Harbi" olarakbilinir.

1815 Viyana Kongresi'nin ardından

Balkanlar'daki Hıristiyan Tebaa arasında bağım-
sizlık talepleri artmışSırbistan ve Yunanistan bu

konudailk adımları atmışlardı. Bunlar alanlarını

genişletmekisterken, Bulgarlar gibi diğerleri de

aynı trene binmekistiyorlardı. Bu arada Çarlık

Rusya'sı tepeden inme de olsa bir modemleşme

hareketine girişmiş, sınai ve askeri alanlarda

büyükilerlemeler kat etmişti. Ancak yayılmış

olduğu büyük coğrafyaya rağmen,fiziki engeller

nedeniyle dünya ticaretine özgürce katılamıyor,

deniz yollarını yeterince kullanamıyordu. Orta

Asya çölleri ve Himalayalar'ın sınırlarına kadar

genişlemesine karşın, Hindistan üzerindekiİngiliz

hakimiyeti ve İran ile Afganistan'ın İngiltere

tarafından desteklenen tampon devletler olarak

— karşısına çıkması nedeniyle. Balkanlar ve Kafkasya

üzerinden Osmanlı topraklarına ulaşmak, Rusya

için tek çıkar yoldu.

17. yy'da Kafkasya'ya doğru ilerleyişine

başlayan Rusya, 1864'te amacına ulaştı. Tarihin

o döneme kadar gördüğü en büyük sürgünlerden

birini Çerkesler yaşadı. Batı Avrupa devletlerinin,

daha önceden Rusya'yailtihak etmiş olan Trans

Kafkasya'nın aksine, hala bağımsız olan

Kafkasya'daki yetersiz ve yanlış politikaları sonucu

desteksiz kalan Çerkesler; Osmanlı'nın da bölgeyi

Rusya'ya bırakıp nüfusunu kendine katma

yönündekitercihi sonucu, vatanlarını Rusya'ya

terk etmek zorunda kalmışlardı. Rusya'nın

önünde tek engel Balkanlar kalmıştı. Batının da

hedefinde yer alan Osmanlı, güvenilir müttefiklere

sahip olmayan ve zayıflayan bir ülkeydi. Osmanlı

üzerine saldırılarını, Hıristiyanları (Ortodokslar

ve Gregoryen Ermeniler) ve Slavları korumak

iddiası ile meşrulaştırmaya çalışıyordu.

“O sıralarda Osmanlı Devleti'nin toprak
bütünlüğüne en çok taraftar olan Fransa'nın,

Batı'da iktisadı, siyası ve
kültürelbir evrim ve “ulus”
kavramı, bilerek ya da
bilmeden, Doğu'daki farklı
dıl, mezhep ve dinlere
mensup topluluklara aynen
aşılanmayaçalışılınca,

neredeyse dünyanın her
yerinde istikrar ve
ekonomik güce
kavuşamamış, ulus devlet

modeline dayalı yüzlerce
yapay devlet ortaya
çıkmıştır.

1870 yılında Prusya karşısında ağır birmağlübiyete

uğraması, kuvvetler dengesinin Osmanlılar aley-

hine bozulmasına yol açmış-ve Rusya beklediği

fırsatı elde etmişti. Bulgarların Fener

Patrikhanesi'nden ayrılmasını sağlaması, Panslavist

propaganda ve örgütlemeleri sonucu Bosna-

Hersek eyaletindeki Hıristiyanlar, Karadağlılar

ve Sırplar ayaklandılar (23 Aralık 1876). Aynı

gün Osmanlı Devleti, bir önlem olarak |,

Meşrutiyet'i ilan etti. Avrupa devletlerinin

yumuşatma çalışmalarınarağmen, Rusya, 24
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ERA. DOSYA/ EthemEBey 

Nisan 1877'de Osmanlı Devleti'ne savaşilan

etti. 93 Harbi, Osmanlı Devleti'nin ağır mağlü-

biyetiyle sonuçlandı.

Kafkaslar'dan sonra Balkanlar'dan da büyük

bir göç dalgası Osmanlı'ya doğru yolaçıktı. İşte

bu nüfus, iç dinamikleri giderek zayıflayan

Osmanlı'nın, belki de bir yarım yüzyıl daha

direnmesini sağlayacak bir enerji sağladı. Sürgün

edilen, büyük can kaybına uğrayan, yoksulluğa

düşen bu topluluklar içinden, yeni vatanları

Anadolu'ya sıkışmakta olan Osmanlı'yı (ve

böylece belki ileride de kaybettikleri anavatan-

larını) kurtarabilmekiçin, Osmanlı'nın siyasi ve

idari ortamına yeni politik açılımlar katacak

aydınları, siyaset adamlarını, bürokratları ve askeni

kadrolarıçıkarttılar.

Ruslar'ın Yeşilköy'de karargâh kurmalarından

sonra, çok ağır şartları olan 3 Mart 1878 tarihli

anlaşma imzalandı. Bu antlaşma, Rus nüfuzunu

son derece arttırdığından, Avrupa devletleri bu

şartları kısmen hafifleten, kendilerini de

Osmanlı'nın dağılma sürecinde devreye sokacak

olan Berlin Konferansı'nı topladılar.

“BerlinKonferansı/Anlaşması
Ga878) | | nn

Doğu Sorunu vee Ulus DevletModelinin İhracı

Batı Avrupa'nın güçlü devletleri doğuya

Avrupa'ya doğru genişledikçe, buralara kendi

doğal süreçleri içinde geliştirmiş oldukları ulus

devlet modeli ve onun bir sorunu olan ulusal

azınlıklar alanındaki çözüm tarzlarını, dini özgür-

lükler alanındaki kendi hukuklarını taşıdılar.

Avrupa'da önce farklı dini grupların, sonrada

uluslaşan halkların doğalbir evrim ve ciddi

mücadelelerle kazandıkları haklar ve özgürlükler,

Doğu'nun farklı ve geleneksel devletlerinin

alanlarına olduğu gibi girdiğinde, ciddi sorunlar

yarattı. Egemen yönetimler tarafından kuşkuyla

karşılandı. Batı'da iktisadi, siyasi ve kültürel bir

evrim ve zaman zaman bunları hızlandıran

devrimlerile ortaya çıkan bu ulus kavramı, bilerek
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ya da bilmeden, Doğu'dakarşılaşılan tüm farklı

dil konuşan halklara ve farklı mezhep ve dinlere

ait topluluklara aynen aşılanmaya çalışılınca,

bugün Balkanlar'da olduğu gibi dünyanın her

yerinde birkaç istisna hariç, iç istikrara ve

ekonomik güce kavuşamamış, onlarca, hatta

yüzlerce diyebileceğimiz, ulus devlet modeline

dayalı yapay devletler ortaya çıkmıştır. Bu sürecin

başlangıcı, işte bu 1878'de Avusturya-Macanstan,

Fransa, Almanya,İngiltere, Rusyaveİtalya arasında

imzalanan Doğu Meseleleri Kararları' (yaygın

adıyla Berlin Anlaşması)dır.

Başka bir devletten kazanılan topraklar

üzerinde kalan öteki dini topluluklara, egemen-

lerin bağışladıkları dini özgürlükler olarak gün-

deme gelen azınlık hakları, 1878'de eski dini

tanımının yerini ulusal azınlık tanımına bırakmaya

başlamıştır.

Berlin'de, ulusal azınlık haklarının yurttaşlık

hakları ve siyasi özgürlükler, dini özgürlükler ve

kamusal alanda ayrımcılığın önlenmesi olarak

tanımlanmasından sonra, Osmanlı Sultanı İl,

Abdülhamit Meşrutiyet'i kaldırarak, bu anlaşmanın

toprak kayıpları dışında kalan ve iç hukuku

ilgilendiren kısmını uygulanamaz hale getirmiştir.

Bu davranışı kimilerince Batı'ya karşı bir direniş

olarak görülmüş, kimilerince de Batı'nın daha

da gerisinde kalmaya ve iç barışı ve demokratik

yollardan olabilecek alternatif çözüm yollarını
.yok ederek Osmanlı'nın sonunu hazırlayan bir

davranış olarak değerlendirilmiştir. Osmanlı

Sultanı, devleti ve iktidarını “korumak”için

istihbarat ve polis teşkilatını güçlendirmiş İslamcı

— Osmanlıcı bir siyaset gütmüştür.

Çerkesler ve diğer sürgün halkların önemli

bir bölümü, sürgün konumları nedeniyle Os-

manlıya sahip çıkmak için bu yapılanmaların

içinde en alttan en yukarıya kadar tüm kademe-

lerde görev almışlardır. Çerkesler'in ve diğer

sürgün halkların Batı'daki özgürlükçü hareketler-

den, ulusçuluk akımlarından ve Rusya'daki |905

ve 1917'deki devrimlerden etkilenen, (daha çok

aydın ya da sivil — askeri bürokrasiden) diğer

kesimleri de muhalif yapılar içinde yer almışlardır.

 

 
|

 



 

Çerkesler ve diğer sürgün
halkların önemli bir bölümü,

konumları nedeniyle
Osmanlıya sahip çıkmakiçin
çeşitli kademelerde görev
alırken, Batı'daki özgürlükçü

hareketlerden, ve

Rusyadaki devrimlerden
etkilenen diğer kesimleri
de muhalif yapılar içinde

yer almışlardır. Bu
konumlanış | 900'lerin ilk

çeyreğindeki
mücadelelerde ve Ethem
Bey olayında da belirleyici
etkenlerden biri olmuştur.

Bu konumlanış |900'lerin ilk çeyreğindeki mü-

cadelelerde ve Ethem Beyolayında da belirleyici

etkenlerden biri olmuştur.

Berlin Antlaşması'nın savaşı kazanan Rusya'ya

sağladıkları da beklentilerinin çokaltında olmuştu.

En çok Balkan devletçikleri ve İngiltere kazançlı

çıkmıştı. Kafkasya'da ve Osmanlı ile girdiği

savaşlardan istediği sonucu alamayan, doğuda

Japonya'ya yenilen Rusya, bu savaşların maliyeti

nedeniyle sıkıntıya düşmüş, son bir hamleile

Birinci Dünya Savaşı'nda şansını denemiş, ancak

Çarlık rejimi bunun bedelini 1917 devrimiile

ödemiştir. Doğu Sorunu Konferan-sı'nın uzun

vadedeki önemli bir diğer sonucu da bu

olmuştur. Yeni kurulan Sovyetler Birliği ile

Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'nınilişkileri, o kritik
yılların anahtarlarından biridir.

I917 devrimi, Kafkasya'da bağımsızlık

 
girişimlerine yol açmıştır. Bolşevik yönetimi

egemen olduktan sonra da, Çerkesler'in siyasi
tanınma ve ulusal haklardan yararlanma süreci,

Anadolu'daki Çerkes ve diğer sürgün halkların

içinde (çoğunluk arasında değilse de) aydın,

bürokrat ve asker kesimlerinde olumlu etki

yaratmıştır. Bunun Kurtuluş Savaşı'na ve dolay-

ısıyla Kuvvayı Milliye'nin ilk dönemlerindeki
mücadeleye etkilerini de göreceğiz.

Kurtuluş Savaşı'nda Ethem Bey ve Çerkesler'in

konumlanışına geçmeden önce, sürece etki eden

ülkeleri politikalarını gözden geçirelim.

15. ve 16. yy.'da keşif hareketleri ile başlayan

Avrupa'nın dünyayı sömürgeleştirme süreci, 20.

yy.'a gelindiğinde neredeyse Osmanlı İmpara-

torluğu dışında, tüm dünyanın ele geçirilmesi

noktasına gelmişti. Bu süreç içinde sırasıyla

İspanyollar, Fransızlar ve İngilizler'in eline geçen
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Ii. Dünya Savaşı'nda bölgenin coğrafi durumu

hegemonik güç, 20. yy.ın başında yavaş yavaş

İngiltere'den ABD'ye doğru kaymaktaydı.

ABD
 

Özellikle 1 8.yy.'dabaşlayan sanayileşmenin,

Fordizm denen çok büyük ölçeklerde, seri,

standart ve ucuz üretime geçiş aşamasında

ABİD'nin sağladığı üstünlük, önce iktisadi anlamda

öne geçmesini sağlamıştı. Zaman zaman çeşitli

ülkelere askeri, politik müdahalelerde bulunmuş

olmakla birlikte, İngiltere, Fransa veİspanyagibi
açıkça işgal edip kendisine bağladığı sömürgelere

sahip ol(a)madı. Giderek artan askeri gücüile

dünyanın egemen devleti olma rolünü

İngiltere'nin elinden almaya hazırlanıyordu.

|. Dünya Savaşı korkunç bir yıpratma savaşı

olarak, dengede sürerken, 1917'de ortaya çıkan

Ekim Devrimiile Rusya'nın doğu cephesinde

NART 38

büyükalanlar bırakarak savaştan çekilmesi üz-

erine,zayıflayanİtilaf devletlerinin yani İngiltere,

Fransa ve İtalya'nın yanındaİttifak devletlerine

yani Almanya, Avusturya-Macaristan ve

Osmanlı'ya karşı savaşa girerek, tarihi adımını

atmış oldu.

Savaşın ardından yayınladığı Wilson prensi-

pleri ile savaş sonrası düzene etkide bulundu.

Kurtuluş savaşıyıllarında da bazı bu prensiplere

dayalı örgütlenmeler oldu.

— Türkiye politikası|
 

|. Dünya Savaşı'nın galip devletlerinden

ABD, dünya üzerinde kendi toprakları dışında

pek az sömürgeye sahipti. Müttefiklerine karşı

yeni bir mücadeleye girmek yerine farklı bir

strateji geliştirdi. Sömürgelerin giderek egemen

devletler haline gelmesini, en azından bazı

 

   



 

halkların bağımsızlığını ve özellikle deniz yolları

başta olmak üzere dünya ticaretinin

serbestleşmesini istedi. Lozan'da boğazların

serbest geçişe açılmasıve Montrö Anlaşmasıile

Türkiye'nin etkinliğinin azaltılmasına neden oldu.
Tüm dünyada bu gelişmeleri ve “barışı” sağlay-

acak, koordine edecekuluslararası bir örgütün

kurulmasını istedi. |

Başlangıcı |9. yy.'a uzanan bu faaliyetlerini

kolaylaştırmakiçin, diğer ülkelerde Amerikan

yandaşı kadroların yetiştirilmesine önem verdi.

Bununiçin dünyanın heryerinde okullar,kiliseler,

yetimhaneler, hastanelerve çeşitli sivil öÖrgütlen-

meler kurmakgibi biçimlerde yaptığı çalışmalarını

Türkiye'de de uyguladı. Osmanlı İmparatorlu-

Su'ndaki ilk Protestan Amerikan misyoner okulu,

28 Temmuz 1824tarihinde Beyrut'ta, Hıristiyan

Arap Tannus el Haddad'ın başöğretmenliği ve

yedi öğrenciyle öğrenime başladı. 1863 yılında

ABD dışında denizaşırı bir ülkede açılan ilk

Amerikan koleji, İstanbul'da açılan Robert

Kolej'dir. 4 Ocak 1919'da İstanbul'da Wilson
Prensipleri Cemiyeti kuruldu. Kurucular Halide
Edip Adıvar, Celaleddin Muhtar, Ali Kemal ve

Hüseyin Awni'den oluşuyordu. Bu cemiyete

sonraları Vatan Gazetesi başyazarı Ahmet Emin
Yalman ve Cumhuriyet Gazetesi kurucusu ve

başyazarı Yunus Nadi de dahil olmuşlar.

Kafkasyapolitikası 
20. yy'ın başlarındanitibaren ABD daha çok .

Trans Kafkasyaile ilgilenmiştir. Özellikle Azeri

petrolüne yönelik yaklaşımlarına ek olarak Er-

menilerleiyiilişkiler içinde olmuştur. Bunda

ABD'deki büyük Ermeni diasporasının da etkisi

olmuştur.

   

|. Dünya Savaşı bittiğinde Afrika, Arap

yarımadası, Hint yarımadası ve Büyük
Okyanus'daki sömürgelerinin yanısıra Avustralya,

Kanada gibi dev kolonilerden, Antilerdeki ve

Akdeniz'deki küçük adalara kadar uzanan to-

prakları ile üzerinde güneş batmayan bir Impar-

atorluktu.

I9. yy'ın sonlarına kadar Fransa ve Rusya

ile olan rekabeti, 20.yy'ın başlarında büyükbir

güç haline gelen Almanya'nın durumu nedeniyle,

zoraki de olsa bir işbirliğine dönüşmüştür. Klasik

sömürge imparatorluğu olmasının getirdiği yükler,

zamanla İngiltere'yi ABD karşısındaikinci plana

düşürecektir.

 

İ9. yy'a girerken sanayileşmesini ve sermaye

birikimini gerçekleştiremeyen Osmanlı'nın ken-

disini savunmada güçsüz bir hale gelmesi

nedeniyle, güçlenmekte olan Rusya'nın tehdidi

altına girmiş olması, İngiltere'nin Osmanlı poli-
tikasını belirleyen ana etken oldu.

Güneydeki sömürgeleri önünde bir tampon

durumunda bulunan Osmanlı'nın 1828'de ve

18/8'de Rusya tarafından neredeyse yutulma

noktasına geldiğinde müdahale ediyor, ancak

örneğin; 1827'de Rusya ve Fransailebirlikte

Osmanlı donanmasını Yunan bağımsızlığına
destek vermekiçin batırabiliyor-du. 1853-56
Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı ile

savaşırken 1864'te İyonya adalarını Yunanistan'a

veriyordu.

20. yy'da ise Osmanlı'nın Rusya ve Fransa

ile ilişkilerinin Almanya lehine değişmesi üzerine,

Osmanlı'nın sömürgeleştirilmesiİrigiltere'nin

gayri resmi politikası haline geldi. Bu anlamda

Balkanlar'da Yunanistan'ı, Orta Doğu ve Kuzey
Afrika'da Araplar'ı bağımsızlık yönünde destekledi,

örgütledi. Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında

İslamcı hareketlere destek oldu. Halifelik kuru-

munu kullanabilmekiçin yenikİstanbul yönetimini
destekledi.

  

İngiltere, Kafkasyaile 19. yy'daki Osmanlı

Rus savaşları sırasında ilgilenmeye başladı.
Osmanlı'nın zayıf durumunabir katkı yapabilecek

bir potansiyel olup olmadığıile ilgili araştırmalar
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yapıldı. Rusya'nın Kafkasya'ya yüklenmeye

başlaması ve ticaret yolları üzerinde sorunlar

baş göstermesi üzerine Karadeniz'in serbest

deniz (MARE LİBERUM) olduğu açıklandı.

Ancak Rusya'ya Balkanlar'da karşı koymanın
yanında bir de Kafkasya'da karşı koymakgibi

açık bir cepheleşmeye gitmedi.

Ayrıca Kırım savaşında Çerkesler'den bek.

ledikleri desteği alamamaları, İngiltere'nin

Kafkasya'yı giderek kaderi ile baş başa bırakmasına
yol açtı. Kafkasya ilgisi, Ortadoğu ve Hazar

petrollerine yakınlığı ve Hindistan — İran önünde

bir tampon bölge olması nedeniyle daha çok
Transkafkasya üzerinde yoğunlaştı.

 

Batı Afrika, Çinhindi, Suriye ve Lübnanile

diğer Orta Amerika ve Büyük Okyanus civarında-

ki sömürgeleriile İngiltere'den sonra en büyük

sömürge devletiydi.

Nevarkı, siyasi açıdan daha çalkantılı yapısı,
tarıma dayalı ekonomipolitikalarının uzun süren

etkinliği, Almanya ile |$. yüzyıldaki çatışmalardan

yenik ayrılması, vb. nedenlerle iktisadi olarak

İngiltere'nin gerisine düşmüş, ancak devrim
hareketleri ile diğer ülkelerin hem işçi sınıfını,

hem de burjuvasınıfını, dolayısıyla devlet yapısı

ile hukuk sistemini ve tabi ki insanlarını 20.

yüzyılın başlangıcına kadar derinden cikilemiş

bir ülkedir.

Türkiye ve Kafkasya politikaları özellikle

Berlin Konferansı'ndan sonra İngiltereile paralel

bir çizgide olmuştur.

 

İngiltere ve Fransa'nın sömürgeleri, Rusya'nın

Avrupa ve Asya'daki olağanüstü geniş toprak-

larına karşın Avrupa'nın ortasında sıkışmış bir

durumda olan Almanya, Avrupa ve dünya Üz-

erinde daha çok pay sahibi olmakiçin silahlanı-

yordu.
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, Dünya Savaşı döneminde, Avrupa gazetelerinde

yer alan bir karikatür

Dünyanın klasik olarak sömürgeleştirlmesinin

yanı sıra, dış ticaretin de serbest olmaması,

yüksek koruma duvarları vb. Almanya'nın

gelişiminin önündeki diğer engellerdi.

 

Alman devletinin birlik olma sürecinde etkili

olan milliyetçilik ideolojisi |öntürkler'i etkilemişti.
Osmanlı'nın uğradığı zararlardan İngiltere ve

Fransa'nın sorumlu olduğufikrinin yaygınlaşması

ile de Almanya Osmanlı aydınının gözünde daha

olumlu bir konum kazanıyordu.

Askeri alanda, demiryolu inşası ve işletmeciliği

alanları gibi alanlarda başlayan ilişkiler, İl.

Meşrutiyet ve İttihat Terakki yönetimiile en üst
seviyeye ulaştı.

Biraz da İngiltere ve Fransa'nın Rusya ile

müttefik olması, Osmanlı'yı buna zorlamaktaydı.

Kafkasya ise diğer Emperyal devletler gibi Al-

manya için de IransKafkasya'nın ele geçirilip
korunması kadar önemliydi.

    
Almanyaile yaşadığı benzersorunların yanı

sıra, neredeyse yalnızca bir hanedanın birleştirdiği,

birbirinden çok farklı etnik ve dini unsurların

uyumsuzbir birleşimi olması da onu hedef

ülkelerden biri haline getiriyordu. 1815 Viyana

Kongresi'nin mimarı olan Avusturya Macaristan

imparatorluğu, Rus Çarlığı ve Osmanlı gibi|.

Dünya Savaşı'nın yokettiği ülkeler arasına girmek

 
 



 

üzere ilerliyordu.

RUSYA: 93 harbi ve Berlin Kongresi bölüm-

lerinde değindiğimiz için burada sadece

hatırlatmış olmakla geçiyoruz.

İRAN: 19. yy'ın başlarına kadar bölgesel

süper güçlerden olan, Transkafkasya üzerinde

büyük n,üfuzu bulunan İran, yarattığı tehdit
- nedeniyle son olarak Gürcistan ve Ermenistan'ın

Rusya'ya iltihaklarında etkili olmuş, daha sonra.

bir aktör olmaktan çıkmıştır.

 Ethem Bey

Bu bölüm için

SONUÇ:

Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli

sonuçlarından biri, Batı Avrupa ülkelerine göre

daha az sanayileşmişveişçi sınıfı daha az gelişmiş

bir ülke olmasına rağmen Rusya'da sosyalist

devrimin gerçekleşmesi olmuştu.

© İki kutuplu dünyanın bir tarafında ulusal
haklar siyasi mücadelenin bir aracı iken, diğer

tarafında istisnai durumlar dışında sakıncalı bir

alan olarak kalmıştı. Tarihin egemen devletler

arasında görünen çekişme serüvenine bir ara

veren bu dönem bugün ortadan kalkmış bu-

lunuyor.

Yeniden sahneye konan hegemonik devlet-

lerin hakimiyet oyunuile, ideolojik ve sınıfsal

temelli muhalefet ve direniş hareketlerinin yerine,

yeniden 19. yy. sonu ve 20. yy. başında olduğu

gibi Doğu — Batı, Kuzey — Güney,Hıristiyan —

Müslüman, Hristiyan — Yahudi, Müslüman —

Yahudi ve diğer dinler ile devletler arası mu-

halefet, direniş ve çatışma görüntüsü ortaya

çıkıyor. Medeniyetler arası çatışma olarak ad-

landırılmakistenen bir dönemegirilmiş bulunuyor.

1920'lerde Türkiye'de ve diğer ülkelerde

farklı kültürleri, dilleri ve halkları potansiyel bir

tehdit olarak görmeye neden olan ve bunlarla

ilgili her türlü kavram ve tartışmanın üstünü

örten dönem sona eriyor.

Ancakulusal, kültürel, dini hak ve özgürlük-

lerin varolan devletlerin istikrarsızlığa düşmesine,

hatta yıkılmasına neden olarakkullanıldığı olayların

hatırası unutulmadı. Bundan doğan şüpheleri

ortadan kaldırmak,tarihi doğru okumayı, farklı
tüm kültürel unsurlarını, insanlığın korunması

gereken ortak bir mirası olarak görebilmeyi

gerektiriyor.

E |Devamıgelecek sayıda:

“Ethem Beyin Yaşam Öyküsü,
Eylemleri ve Görüşleri”
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'Dr. ÖMER AYTEK KURMEL

— Yalnız müzikten anlayan, müziği de
nlayamaz” demiş Hans isler.

Sadece Ethem Bey'in yaptıklarına ve
madıklarına odaklanarak da Ethem Bey

nlaşılamaz. Neyse ki Ethem Bey'in hain

nun öznesi değil nesnesi oluğu paradok-
ki nlar "Çerkes Ethem” probleminin

sine uzanmak gerekiyor Hangi karmaşık
| er işlemiştir de Ethem Beye sorumlu olmaz

<bağlarla eklemlendiler. Abdülhamid'in
yı güçlendirmekiçin Kafkasya'dan

şvik etmesi bu entegrasyon sürecini
ırmandırdı. 1864'den beri Çerkes

vergi ve zorunluaskerlikten muafoldular. Çerkes
yerleşimciler üretici hale gelinceye kadar devlet yerli
halklarıonları desteklemekle mükellef kıldı. Balkanlar,

Anadoluve Levant'ta devletin sakıncalı gördüğü

irdiler veya zorladılar, toprağı
işlemelerini, Vergi ve asker vermelerini sağladılar.
Çerkes kökenli Berzeg Mehmet Zeki Paşa'nın fikir
babası olduğu Aşiret Mektebi'nde Arap, Kürt ve
Amavut feodallerin çocukları eğitim görürken Çerkes
çocuklar bu okula gitmediler. Abdülaziz'denitibaren
harem hiyerarşisinin neredeyse tamamının Çerkes
olmasısistemin Çerkesler'e yüklediği “uygarlaştırmaa

foplümönderliği feodallerdenkent bürokratlar ve
aydınlara geçmekle beraber Çerkesler
“İmparatorluğun en mağruraristokrasisi” olmaya
devam ettiler. Taşrada da güç ilişkisi değişmedi.
İstibdat döneminin Çerkes eşrafı Il. Meşrutiyet'te
İttihat Terakki'nin yerelelitine dönüştü. Kasım 1918'de
Çerkesler aşınmamış feodal hiyerarşileri yanında
ekonomik, siyasi ve askeri güce sahip bir etnisite
olarak imparatorluk enkazının altından çıktılar. Bu
sadece Anadolu'da değil, Levant'ta da böyleydi.
Suriye'de Fransızlar, Şark-ül Ürdün'deİngilizler Çerkes
faktörüüzerine hesaplar yaptılar. İstanbul ve Anadolu.
da bunun dışında kalmadı. Çanakkale ile Düzce
arasındaki Marmara kuşağında yerleşik metro
Çerkesliğini İngilizler saray eliyle hilafet davas
angaje etmeye çalışırken Samsun- Tokat- SINAS-
Kaysen- Maraş hattındaki Çerkes periferisi de Hüseyin
Rauf (Orbay), Bekir Sami (Kunduk) ve Emir Paşa
(Marşan) eliyle ulusal harekete kazanıld

Ulusalcılar açısından Çerkesler'in eski rejim
özdeşleşmeleri can sıkıcı olmaklabirlikte “hain Çe
Ethem”i yaratacak “olumsuzlukları” barınd
süreç İstanbul- Anadolu- Kafkasya ekseniğ
şekillenecekti.

Milli Mücadele başlarken ulusal hareket Anadolu
içine hapsolmuştu. İzmir ve Ege bölgesiişgal altında,
İstanbul mütareke koşullarını yaşıyordu. Müdafaa-i
“Hukuk hareketinin dahili rakipleri: birbirleriyle geçi
meyen İstanbul hükümetive iktidara geri gelmek

-İsteyen İttihatçılar idi. Rusya'da Bolşevik Devrimin
“ardındaniç savaş başlamıştı. Dışyardım alınabilecek
tek ülke olan Sovyet Rusyaile Anadolu arasına kama

) ©gibi bağımsız Gürcistan, Azerbaycanve Ermenistan
halklarınayaklanmasını önlediler, onları yerleşikcumhuriyetlerinden oluşan “Kafkasseddi” girmişti.

© Dördüncü Kafkas devleti olan Dağlılar Cumhuriyeti
> ise Sovyetkarşıtıve İttihatçıyanlısıbirtavır içinde
“Heyet-i Temsiliye'nin tercihlerini yansıtmıy rdu.
Kurulduğu 1908 yılından.
KNkiler içindeki Osm

görevi! 'ni gözler önünesermesi açısından da önem- ylle

rk Devrimi'nin ardından Çerkes rn 



Moskova sefiriri Ali Fuat (Cebesoy) Paş 1maliyet
inde çoksayıdaÇerkes çalıştırması da dikkatlerden
kaçmıyordu.
©.Aralarında.Ethem ve ağabeyiReşit Bey'in de
bulunduğu!çoksayıda Çerkes, Bolşevik eğilimli Yeşil
Ordu Cemi-yeti üyesiydi. Bu datambağımsızlığa

yılmadıığıanlamına geliyordu. Mustafa Kemal tam
kta yasla ödün vermez, verilmesini de kabul

erulusal hareketin karşısına çıkarmak
hilafetin vurucugücünü Çerkesler'den

İ şünüyorlardı. Çanakkale Boğazı'ndan
Uzanan bir kuşak bir yandan

İstanbul Anadoluve Rus-ya'ya karşı koruyacak, diğer
yandan da Karadeniz-Marmara-Ege güzergahını
kontrol altına alacaktı. Söz konusu kuşak üzerinde
Çerkesler yoğun olarak yaşıyorlardı. Nitekim sahneye
önce Anadolu'nun Denikin'i, Çerkes kökenli jandarma
binbaşısı Ahmet Anzavurçıktı. Ulusal hareketiİtti-
hatçılık, Bolşevizm ve Masonlukla özdeşleştiriyordu.
Hilafet yanlısı söylemiyle Çerkes milliyetçisi olmamakla
birlikte güney Marmara'daki Çerkesler'i örgütlemek
istemesi meseleye etnik bir boyut katıyordu.

 Anzavur'un yenilgisini Düzce ve Adapazarı'ndaki
“Çerkes” isyanı izledi. Bu da Çerkesci değilhilafetçi
bir isyan idi. Bölgedeki Çerkes feodallerin saray ile
sıkı ilişkileri vardı,cari ve meşru iktidar gördükleriiçin
.sarayabağlı kalmışlardı. Ama bugünkü doğrularla
“bakıldığında yanlış otoriteye itaat etmişlerdi.

usal hareketin dışındaki Çerkes aydınları

ekti Ekim 1921'de İzmir'de delegeleri arasında
Bey'in ağabeyi Reşit Bey'in de olduğu Şark-

rib “Çerkesleri Temin-i Hukuk Cemiyeti'nin
“kongresi toplandı ve Anado-lu'nun batısında kurulacak
İyonya devleti içinde bir Çerkes mandası kurulması
çağrısı yapıldı.

Genç cumhuriyetin kurucularının Çerkesler'e
kuşkuyla yaklaşmalarını destekleyecek başka ömekler

devar.
© Mesela Karakoliçinde yer alan çok sayıda İttihatçı
Çerkes ve Karakolile ikinci grup arasındakisıkı bağlar;
Emir Paşa (Marşan)'ın meclis kürsüsünden Türkçü
ideolojiyi yeren konuşması; birinci meclisten ikinci

Çerkes Teavün Cemiyeti ve yan örgütleri ile
Beşiktaş'taki Numune Mektebi'ninmuhtemelenbirer
gizli ittihatçı yuvası gibi görülerek 1923 yılında
kapatılması; Hüseyin Rauf (Orbay)Bey gibi en
başından beri Mustafa Kemal'in en yakınçevresinde
bulunmuş bir dava arkadaşının bile Çerkesler'e dl
sık yöneltilen hilafetçilik suçlamasıyla karşılaşması ve
O'nun kurduğu Terakkiperver Fırka'nın benzebir.
ithamla kapatılmasıgibi.

hileli,'kökleri dizindeGeiçin bolşevike
— tizanı, Kafkas bağımsızlıkçılığı nedeniyle İttihatçı ve
Misakı Milli karşıtı idiler, mücadelenin önder kadro-.
sunun gözünde.Ortada genç cumhuriyetin tercih-
lerine ters düşmek gibi bir durumvardı. Çerkes
“aydınları tekplatformda örgütlü olmasalar da hi-
“İafetçilik, İttihatçılık, bolşeviklik gibibirbiriyleçelişen
kimlikler bileÇerkes kimliğiyle bir şekilde örtüşüyordu.
Peki yelpazenin farklı kanatlarındaki Ahmet Anzavur,
Hüseyin Rauf Bey, Bekir Sami Bey, Zekeriya Zihni,
Hüseyin Tosun, Şeyh Servet, İsmail Canbolat Çerkes
halkını ne kadar temsil ediyorlardı? Çerkes halkının
İttihatçılar'a, Bolşevikler'e veya İilafçılar'a kitlesel
desteği var mıydı? Galiba bu nokta pek dikkate
alınmadı. Ama şu kesindi. Kendisini kabilesi ve sülale
adı ile tanımlayan bir halkı yeni cumhuriyetçi Türk
tipine uydurmak pek de kolay olmayacaktı.

Ulusalcılar açısından, eski rejimin kozmopolit
yapısı göz önüne alındığında, Çerkesler'e tanınan
imtiyazlar ve bunun karşılığında Çerkesler'in sadakati
anlaşılabilirdi. Ama bu sadakatin sürmesi ve başka
sadakatlerin geliştirilmesi; işte kabullenilemeyen bu
durum idi.

Rusya, Kafkasya, Anadolu ve Ortadoğu'daki bu
kısa gezintiden sonra konuyu tekrar Ethem Bey'e.
getirelim.

O,Yeşil Ordu üyeliği hariç, bu “olumsuzlukların.
kaçında doğrudan yeraldı? İkinci grup üyesibir.
mebus muydu? Aynılıkçı bir Çerkes milliyetçisi miydi?
Dağlılar Cumhuriyeti'ne destek mi vermişti? Ekim
1921'de İzmir'de toplanan işbirlikçi kongrenin
düzenleyicisi veya delegesi miydi?

Hayır. O halde? Yoksa bir günah keçisi miydi
“Çerkes” Ethem? Yanlış yollarda kalanlara, yanlış
yollara sapanlara veya yanlış yollara sapması muhtemel
olanlara bir gözdağı mıydı?

Cumhuriyet, kurulduğunda Çerkesler'e kuşkuyla
bakıyordu. “Türk” olamayacaklarından kuşkulanıyordu.
Belki de hakliydı. Cumhuriyet gençti, kırılgandı.
Kendisini koruması gerekiyordu. 'Dün'ün anılarıyla
doluydu.

Ya bugün? “Dün” önceki günün bile çok £önce-
sinde kaldı. Devlet o günkü devlet mi?

“günkü Türkiye mi? Çerkesler o günkü Çerkeslermi?
meclise Çerkes kökenli mebus sayısının çok azalmasi; Herkes yaşaldı, ders aldı, olgunlâştı..

. ürkmeyecek kadarbirbirini tanıdı.
“Buyazı Çerkes Ethem meselesineçözüm önerisi.

getirmeyecek... Bu bir süreç ve acı 
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” verilmesinin sınırlandırılması

15 Haziran 1857 — Kafkasya Ordusu Ana Karargah Komutanı
D.I. Milyutin in Kuban Oblastı Komutanı ve Kuban Kazak Ordusu

Atamanı N.I Yevdokimova Talimatı

MURAT PAPŞU

1852 yılında M.S. Vorontsov M.S. Vorontsov
—— Prens, 1844-1854 yılları arasında Kafkasya Genel
Valisi. Dağlıların Türkiye ile şahsiilişkilerinin bizim

için zararlı etkilerinin ve bununla birlikte Türklere

erkek ve kadın köle satışının mümkün olduğunca

sınırlandırılmasını istedi. Fakat Dağlıların

Muhammed'e ibadete gidişine tamamen son

vermeyi de mümkün görmüyordu. Burada Kafkasyalı
Müslümanların Mekke ve Medine'ye hacca

gidişlerinin kısıtlanmasından bahsedilmektedir. Daha

1820'lerde Kafkasya'da yürürlüğe giren uygulamaya

göre, Müslümanlar kutsal yerlere ancak Çarlık

yönetiminin özelizniyle (propusk) gidebiliyorlardı.

Rusya makamlarının düşüncesine göre bu kısıtlama

iki nedene dayanıyordu.Birincisi, kutsal yerlerde

bulunmak hacılarda genelde Hristiyanlığa karşı,

özel olarak da Rusya'ya karşı “aşırı Müslüman

fanatizmi" doğuruyordu.İkincisi de, hacılarsık sık
“bulaşıcı hastalıkların Kafkasya topraklarına”
taşınmasına neden oluyordu (AKAK T. 7, s. 868).
Bu hacıları Türk hükümeti çeşitli yollarla kendi

tarafına çekiyordu. Kafkasya'ya döndüklerinde
çoğunlukla Türk sultanının kiralık propagandacıları

oluyorlardı. Onlar aracılığıyla Türk hükümeti kendi

ajanlarına ve taraftarlarına para yardımı yapıyor,

bilgi topluyor ve kendi ajan teşkilatına kadro

devşiriyordu.

Rusya hükümeti Kafkasyalı Müslümanlara hacca

gitmeyi yasaklayarak bir şekilde inanç özgürlüğünü

ayOrd bu da

- uygulanmalıdır.

Dağlılarda hoşnutsuzluk yaratıyordu. Bununla birlikte

hac göç et(tir)me biçimlerinden biriydi. Çarlığın
sömürgeci politikasından hoşnutsuz olan birçok

Kuzey Kafkasyalı hacca gitme bahanesiyle ülkelerini

terk etmek zorunda kalıyordu. Pasaport verilmesini

zorlaştırmak için şu tedbirleri almayı gerekli gördü:

|) Sadece, uzun süredir bize itaat eden veya bize

itaatlerini amanatlarla Amanat — Rusya yönetimi
ileri gelen Kafkasyalı soylu ailelerin çocuklarını

Petersburg'ta, Moskova'da ve Stavropol'de bulunan
askeri okullarda okutuyordu. Böylece hem

çevrelerinde etkili olacak kişileri kendi sistemine

göre eğitiyor, hem desbu çocukların ailelerinin ve

topluluklarının Rusya'ya bağlı kalmasınısağlıyordu.

Bir tür rehin tutulan bu çocuklara ve gençlere

amanat deniyordu. (ç.n.) temin eden kabilelere

pasaport verilecektir. 2) Sebeplerinin makul olup

olmadığı, gerçekten dini sebeplerle mi başvurdukları

veya hükümetiçin zararlı niyetleri olup olmadığı

başvuranların düşünce biçiminden anlaşılmaya

çalışılacaktır. 3) Türkiye'ye gidenlersıkı şekilde takip

edilecektir. 4) İzin verilen ailelere mensup olmayan

kişilerin gidişine engel olunacaktır.

Hacca gidecekleriçin bu kısıtlamalar, Dağlılanda

olumsuzfikirler oluşturmaması ve onları hükümete

karşı tahrik etmemesi için açık tedbirlerle

uygulanmayacaktır.

Hükümetin amacının Müslümanlariçin gizli

kalması için bu tedbirler son

derece dikkatle
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M.S. Vorontsov — Prens, 1844-1854 yılları arasında Kafkasya GenelValisi.
Burada Kafkasyalı Müslümanların Mekke ve Medine'ye hacca gidişlerinin kısıtlanmasından bahsedilmektedir. Daha
1820'lerde Kafkasya'da yürürlüğe giren uygulamaya göre, Müslümanlar kutsal yerlere ancak Çarlık yönetiminin
özelizniyle (propusk) gidebiliyorlardı. Rusya makamlarının düşüncesine göre bu kısıtlamaiki nedene dayanıyordu.
Birincisi, kutsal yerlerde bulunmak hacılarda genelde Hıristiyanlığa karşı, özel olarak da Rusya'ya karşı “aşırı Müslüman
fanatizmi" doğuruyordu.İkincisi de, hacılarsık sık “bulaşıcı hastalıkların Kafkasya topraklarına" taşınmasına neden
oluyordu (AKAK T. 7, s. 868). Bu hacıları Türk hükümeti çeşitli yollarla kendi tarafına çekiyordu. Kafkasya'ya
döndüklerinde çoğunlukla Türk sultanının kiralık propagandacıları oluyorlardı. Onlar aracılığıyla Türk hükümeti
kendi ajanlarına ve taraftarlarına para yardımı yapıyor,bilgi topluyor ve kendi ajan teşkilatına kadro devşiriyordu.
Rusya hükümeti Kafkasyalı Müslümanlara hacca gitmeyi yasaklayarak bir şekilde inanç özgürlüğünükısıtlıyordu,
bu da Dağlılarda hoşnutsuzluk yaratıyordu. Bununla birlikte hac göç et(tir)me biçimlerinden biriydi. Çarlığın
sömürgeci politikasından hoşnutsuz olan birçok Kuzey Kafkasyalı hacca gitme bahanesiyle ülkelerini terk etmek
zorunda kalıyordu.
Amanat — Rusya yönetimiileri gelen Kafkasyalı soylu ailelerin çocuklarını Petersburg'ta, Moskova'da ve Stavropol'de
bulunan askeri okullarda okutuyordu. Böylece hem çevrelerinde etkili olacakkişileri kendisistemine göre eğitiyor,
hem de bu çocukların ailelerinin ve topluluklarının Rusya'ya bağlı kalmasını sağlıyordu. Bir tür rehin tutulan bu
çocuklara ve gençlere amanat deniyordu. (ç.n.)

Kabardey Şipşhable*den başlayan
göç New Jersey'de:sonı buldu.

Bu belgeler, Lut Kurmanov, eşi Münire
Kurmanov ve küçükkızları Lida'nın 25 Temmuz
1958 tarihli gemi biletidir (Münire Kurma
arşivinden).

Lut Kurmanov 1897 yılında Kabardeyi'in.
Kahin (Şipşhable) köyünde dünyaya geldi. İkinci TOURIST CLASS
Dünya Savaşı'nda yurdunu terkederek Avrupa'ya Passaşa Talat
gitti. Kamplarda geçen zoryılların ardından
Ürdün'e gitti. Amman'da Şane Münire hanımla
evlendi. |958 yılında | yaşındaki kızları Lidaile
Cenova üzerinden New York'a gitmek üzere,
Beyrut'tan Giulio cesare gemisine bindiler.

Aynı gemide Aziz ve Naib Osta kardeşler
ile Ahmet İla ve İsmail Zakayev kardeşler de
vardı. Tolstoy Vakfı'nın desteğiyle Çerkesler'in
Amerika'ya göçününhızlandığı bir dönemdi. Lut mn SR
ve Münire çiftinin Amerika'da üç çocukları daha jam Oi al
oldu. Oğulları Debert ile kızları Valla ve Süha. i —htl İİ
Lut Kurmanov 1978 yılında vefat etti. Münire ETEM

KAİ
Bema TAPGİhanım halen. New Jersey'de yaşıyor. Lida, Düzceli eKİ

Tuğuj Şamil Erdoğan ile evli ve Nalbive Bislan ilm.ela

iki erkek çocukları var.
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NECMETTİN KARAERKEK

etgerey kardeşler, Anayurdu terk etmek

zorunda kalarak, Anadolu'ya gelip

Sapanca'nın Yanık köyü'ne yerleşen bir
Abhaz ailenin çocuklarıdır.

Kulübü'nün kurucuları olan Fetgerey kardeşlerden

- Mehmet Fetgerey Şoenu'yu “14 Çerkes Köyü'nün

sürgünü” nedeniyle Türk kamuoyu ve TBMM'ne

(1923 yılında yazdığı iki sunu yazısından ve sekiz

kitaplık külliyatından tanırız. Ancak, sanırım pek az
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I9 Mayıs'ın “Gençlik
ve Spor Bayramı”
olarak kutlanmasını

ilk teklif eden kışı,

Beşiktaş Jimnastik

Kulübü kurucuları

olan Fetgerey
kardeşlerden
Ahmet Hetgerey
Soenu'dur

hemşerimiz ağabeyi Ahmet Fetgerey Bey'in,

Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 9 Mayıs tarihinin “Atatürk

Spor Günü" olarak kutlanışı ve ulusal “19 Mayıs

Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüşmesindeki rolünü

bilmektedir.

I9 Mayıs'ın ulusal bayram olarak kutlanmasına

ilişkin ilk girişim, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden

gelmiştir. Mustafa Kemal'e beslediği sevgi ve saygıyı

dile getirebilmek amacıyla bir “Atatürk Spor Günü"

organize etmeğe karar veren Beşiktaş Jimnastik

Kulübü, 1935 yılı 19 Mayıs'ında diğer spor kulüplerini

de çağırarak düzenlediği bir toplantıda, bu düşüncesini

açıklamış ve bu spor gününe Galatasaray ve Fener-

 

 
     
 



 

bahçe Kulüpleri'nin de katılması sağlanmıştı. Bu haber,

ilk defa 24 Mayıs 1935 tarihli Cumhuriyet
Gazetesi'nde şu başlıkla verilmişti: “Büyük Spor

Bayramı Yapılacak... Her sene 19 Mayıs'ta kutlanacak

olan Atatürk Spor Günü, bugün saat | 0:30'da Taksim
Abidesi'ne kulüplerin birer çelenk koymasıyla

başlayacaktır."

I9 Mayıs 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki,

“Atatürk'ün Samsun'a çıkışı Samsun ve İzmir'de

törenle kutlanıyor” haberinden, Beşiktaş Jimnastik

. Kulübü'nün bu günü özel bir gün olarak kutlama

kararı almasına kadar, |9 Mayıs kutlamalarının Samsun

dışında “istisnaen” yapıldığı anlaşılıyor.

20 Mayıs 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki:

“Atatürk Spor Bayramı... Bu bayrama bütün spor-

cular bedava girecek” şeklindeki haberden de

anlaşılacağı üzere, Beşiktaş Kulübü'nün girişimi henüz

doğru şekilde algılanmamıştır.

Ancak bu girişim, daha sonra üç spor kulübü

arasında yapılan bir anlaşma olmaktan çıkmış, 12

yıldır yapılmakta olan “Spor Kongresi" nin 1935 yılı

toplantısında,

"Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı Kuruluşu"'nun

da kurucusu olan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü kurucusu

Ahmet Fetgeri Bey, "Atatürk Günü'nün tüm gençliğe

mal edilebilmesiiçin, “19 Mayıs Gençlik ve Spor

Bayramı” ismiyle, heryıl yapılmasını teklif etmiş, teklif

oybirliği ile kabul edilerek TBMM'ne arz edilmiştir.

İşte, 20 Haziran 1938tarihinde, 346621 sayılı

yasa ile kanunlaşarak, |9 Mayıs gününün "19 Mayıs

Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edilmesiile.

sonuçlanan süreç, Ahmet Fetgeri'nin daha önce,

© “Atatürk Spor Günü”, ” İdman Şenlikleri” ya da
Jimnastik Bayramı" diye adlandırılan etkinliklerin

gençliğe mal edilmesi için, bu şenliklerin “Gençlik

ve Spor Bayramı” adı altında yapılmasını düşünmesi

ve teklif etmesiyle başlamıştı.

Vala Somalı'nın “Beşiktaş Spor Tarihi" isimli

eserinin | 3. sayfasında bu olay ve AhmetFetgen'nin

özgeçmişi şöyle anlatılmaktadır:

“Beşiktaş Kulübü'nün kuruluşuna ve daha sonraki

gelişmelerine damgasını vuran yöneticilerin başında

Ahmet Fetgeri Bey gelir.

Emekli Deniz Albayı merhum Ahmet Fetgeri

Şoenu, 1888 senesinde Sapanca'da doğmuştur.

1896'da ailesiile birlikte İstanbul 'a gelmiştir.İptidai,

Rüşti, İdadi ve Harp sınıflarını Bahriye'de okuyup

I910 'da mezun olarak, mülazim-i evvel rütbesiyle

Bahriye'ye iltihak etmiştir. 1911 yılında Mihrimah

Hanım'la evlenmiş ve bu evlilikten üç çocuğu

olmuştur.

İtalyan ve Balkan Harpleri'ne projektörzabiti

olarak iştirak eden merhum, Birinci Cihan Harbi'nde

Alman denizaltısı ile düşman denizaltı gemilerinin

tarhiyatını yapmıştır.

Yine Birinci Cihan Harbi'nde, Fransızlardan esir

alınan denizaltı gemisine ilk Türk denizaltıcısı ve bir

çarkçıbaşı olarak tayin edilmiştir.

1918 yılında, denizaltı ihtisası yapmak üzere

Almanya'ya gönderilmiştir. İşgal senesi yurda dönmüş

ve İstanbul'da arkadaşları, kayın biraderi ve kardeşi

ile anlaşarak Anadolu'ya asker ve silah kaçırmaya

başlamıştır. Bu arada, bir müddet Fransızlartarafından

esir edilmiştir.

Spora çok genç yaşta başlayan merhum atletizm,

halter, güreşve kültürfizik yapmış, ancak Türk sporuna

daha çok idareci olarak hizmet vermiştir.

“Türkiye İdman Cemiyetleriİttifakı” kurucu-

larından olan Ahmet Fetgeri,19 Mayıs İdman

Şenlikleri'nin gençliğe mal olması için (Gençlik ve

Spor Bayramı) ismi altında yapılmasıfikrini, Spor

Kongresi'ne teklif etmiş ve bu teklif Atatürk'e arz

edilerek tasvibine mazhar olmuştur.

I9 sene Güreş Federasyonu Reisliği, Atletizm

Federasyonuikinci reisliği yapan merhum, 1924-1928

ve 1936 olimpiyatlarına ve diğer beynelmilel spor

faaliyetlerine Federasyon Reisi, idareci ve hakem

olarak iştirak etmiştir. Bu hizmetleri Uluslararası

Spor Komitesi tarafından da takdir edilmiş ve

kendisine çeşitli yıllarda, defalarcaşilt, Türk Bayrağı

ve (Fransızların en büyük şeref madalyası olan)

Lejyon Donörnişanı gibi armağanlar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün nüvesini teşkil eden faali-

yetlere, merhum kardeşi Mehmet Fetgeri ve yine
Çerkes olan Şamil ve Fuat Balkan beylerile diğer

arkadaşlarının feragatli çalışmalarıile ilk defa Osman

Paşa Konağı'nın bahçesinde başlanmış ve sonunda

karısı ile beraber Beşiktaş Jimnastik Kulübü 'nün

resmi küşadına gittikleri gün, en büyük zevk ve

semereyi görmüşlerdir. 1924'ten sonra da Deniz

Kuvvetleri'ndekifaal vazifeleri ile birlikte hem feder-

asyon ve hem de Beşiktaş Kulübü'ndeki çalışmaları

aralıksız devam etmiştir.
Gerek spor, gerek idarecilik vazifelerini bila

Ücret amatör olarak yapan merhum, Federasyon

Başkanlığı'nın tayinen yapılıp meslek şeklini almasıyla,

esas mesleği olan Bahriye'de kalarak spor idarecili$-

inden ayrılmış, vefatına kadar İstişare Heyeti üyeliği

çalışmalarına devam etmiştir.”

Fetgerey kardeşleri gururla anıyoruz EK
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© Bizim toplumumuz Allah'a şükür

çok temiz kaldı diyebiliriz.
Türkiye'de diğerkültürlere

- Saygılı bir aile olarak kendimizi
kabul ettirdik, hala öyleyiz.
Buna rağmen 'Ben Çerkesim'
diyemeyenlervar.
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- Kafkas Deri
—Cankat, 197

 

 
 



 

Bu sayımızda ömrünü Çerkes toplumuna
adamış bir değerli insanımızla daha, kendi
yaşam ortamında, konusuz, belli kalıpların

dışında, rahat bir sohbet gerçekleşüirdik?İstedik
ki, örgütlülüğün o zor yıllarında, özellikle

Ankara Derneği'nde hizmetleriyle sivrilmiş bu
örnek insanı, herkesin saygı duyduğu “Kemal
Abi”sini, farklı bir bakışla anlatalım size...

NART DERGİSİ/ Ankara

“o isaca kendinizden bahseder misiniz?
- Çorum Yeşilpınarlıyım. Kabardeyim.
Emekliyim. Ankara'dayıllarım geçti, ancak

3. şimdi genellikle Ayvalık'ta yaşıyorum. Jançat
sülalesindenim. Bir aile armamız da var(eliyle

defterime çizmesini rica ediyorum). Hatta,aile
armamızı Cankat Devrim bir kolye yapmıştı, çok
güzelbir hatıraydı bizim için. Cankat'ın kardeşiyle
biz kuyumcu dükkanı açmıştık. Kafkasya'dan gelen
çok malzememiz vardı. At eğerleri, gümüşler, kamçılar,
yamçılar, çokiyi hatırladığım çift horozlu hem tüfek
hem kılıç olan gümüş kaplı bir silah (ben küçük-
lüğümde at yapar oynardım onunla), çok eşya vardı.
Rahmetlik annem sahip çıkmadı bunlara, biz de pek
bilmezdik. Şimdi Ayvalık'taki yazlık evimizde, çok
değer verdiğim bir “şivan” ve yine Kafkasya'dan
gelirken getirdikleri bir semaver var. O zamanki
şartlarda kiymetini bilemediler bunların.

Kafkasya'ya gittiğimde Kaşif adındaki arkadaşım
köylerine davet etti. Nalçik'e yakın bir köyde oturu-
yorlar. Yemekhazırlandı, bekledik, babaları geldi.

| 15 yaşlarında, ancak oldukça dinç birisiydi. Yemeğe
oturdu, sağına ve soluna bizleri aldı. Kaşif, "Bak
Kemal. Bu ev, bu bahçe babamın. Babamı bu evde
| saat boş tutamazsın, muhakkak bir meşgale bulur
ve yapar. Otur rahat et diyoruz, dinlemiyorbizi”
dedi veşikayet etti. Babası da, “Beni hayata bağlayan
bu çalışıp, çırpınmadır. Bana otur, boş durdiyorlar,
demekki ölmemiistiyorlar...” dedi. Yaşamın değerini
onlar çalışmayla biliyorlar. Burada da, “ne çalışıyorsun,
mezarına mı götüreceksin?” diyorlar.

Ben de aynışekilde, Ayvalıktaki yazlığa gidiyorum
çoğu zaman. Çok geniş bir alan, ev var, bahçesivar,
çalışıyorum, bahçeyle uğraşıyorum,iyi geliyor bana.
Bahçede kavun karpuz ekiyorum, ağaçlarla ilgileniyo-
rum, çok dinlendiriyor beni, mutlu ediyor. Çalışmayı,
bir şeylerle uğraşmayı çok seviyorum.

Ailenizin Kafkasya'dan geldiği yeri biliyor
musunuz?

- Kabardey Balkar'dan geldiğimizi söylüyorlar
“ ama, orayagittiğimde ailemden kimseyi bulamadım.

 

Ancak Ürdün'deki rahmetlik amcamızın aile ağacı
vardı. Orda görünüyor ama, dediğim gibi bulamadım.

- Oraya yerleşmek istediniz mi hiç?
- Orada olmayı, çocuklarım da ben de çok

istedik. Ancak orda çocukların okullarının denkliğini
kabul etmediler. Bu yüzden bir yıl kaybettik hatta.
Çocuklar.da orda okumakistemedi böyle olunca.
Gidemedik. ği

Benim çok pişman olduğum bir şey var. Ürdün
sefiri vardı, Mehmet Ali bey. Uzun yıllar bir aile
gibiydik biz. Kafkasya'ya giderken beni aradı, gidip
aldım, misafir ettim, yolcu ettim. Oradaki akrabaları
çağırmışlar, gidip mülk almasını söylemişler. O
dönemde çok ucuzmuş toprak, mülk ve herkes
almış, işlerini kurmuşlar... Ben de gidip almalıydım,
imkanlarım çoktu, kaçırdık o fırsatı. Şimdi biz de
orada olurduk. Oraya yatırım yapmış olurduk. Çok
büyükhata ettik, düşünemedik. Mülk sahibi, iş sahibi
olmayınca, oraya da faydamız olmuyor. Öyle olsaydı
ne işimiz vardı burada. Geç kaldık biz.

» Kafkasya'ya ilk gidenlerdensiniz. Bundan
doğan sıkıntılarınız olmuştur. Bize seyahatinizi
anlatır mısınız?

- Kafkasya'ya bizim gidişimiz şöyle olmuştur:
Bahsettiğim gruplar gelip giderken daha sonra da
çok gelen giden oldu. Mesela bir gece İzmir'de
akrabası Kafkasyalı olan bir hemşerimizi gece yarısı
bize getirmişlerdi. Onun dışında Yazarlar Birliği'nden
de çok gelen giden oldu, hepsiyle ilgilendim, ağırladık.
En son Yazarlar Birliği Başkanı Şovcencuk Adem
geldi, ben şahsen davet ettim, bir ay misafir kaldı.
O zaman Şenyuva'da bir evde oturuyordum. Çok
yoğun çalışıyordum.Bir ay boyuncafırsat buldukça
beraber olduk. Muhasebe sorumlusuydum çalıştığım

yerde, döner sermaye saymanlığı ve sürekli Maliye'ye
hesap veren, | 70 işçinin gece-gündüz ağır koşullarda
çalıştığı bir yerdi. Sabah saat /:00'de gidip, gece
24:00'de geliyordum.Benfırsat bulamadığımda eşim
ilgilendi misafirimizle. |

Kafkasya'dan birisi geldiğinde, en çok Ermiyet'in
sorgulanından çekiyorduk. Sürekli sorular soruyorlardı.
“O zaman Sovyetler Birliği dönemiydi ve komünist
rejim vardı. Misafirimiz gelmeden önce Emniyet'ten
gelip evimize baktılar, misafir edebilecek durumumuz

var mı, yok mu diye. Bir yandan da ekonomik
durumumuz buna müsait mi diye gözetim altında
tutuyorlardı bizi, gelen misafir prestijli birisi olduğu
için, onun iyi izlenimlerle ülkesine dönmesini

istiyorlardı ve bunu bizim yapıp yapamayacağımızı
inceliyorlardı. Misafirimiz sadece Ankara'da kalmadı.
Yanına dil bilen çocuklarımızdan vererek İstanbul'a,
Bursa'ya da gönderdim. Hatta üçüncü Şube'ye de
söyledim, “masraflarını biz karşılayacağız ama
Çerkesce bilen birisi varsa yanımıza verin, öğrenci
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çocuklarımızın derslerine de mani olmayalım,sizin
elemanınızla gezdirelim misafirimizi” dedim. Böylece
gizli kapaklı bir şeyimiz olmadığını da anlatmaya
çalıştım. Zaten onların izniyle geldi Türkiye'ye gelirken.

“iNaliçik'e Cumhurbaşlkkanı”nın
davetlisi olarak gittik”

o Ancak Bursa'ya giden misafirimizi, dönüşünde
İnegöl'de polisler alıkoymuşlar. Çantasında bulunan,
Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü
münasebetiyle bastırılmış birkaç broşürü yasak yayın
olarak niteleyip, sıkıntı vermişler kendisine bir sürü.
Yanında İskenderun'dan Ruşça bilen, Pınarbaşılı
Feyyaz adında bir öğrencimiz vardı. Çocuk da
korkmuştabii. Buraya geldiklerinde, misafirimiz Adem
bey rahatsızlığını belirterek gitmekistediğini söyledi.
“Beni bu kadarrahatsız ediyorlarsa, sizi de rahatsız
ediyorlardır” dedi. Ertesi gün üçüncü şubeye gittim.
Emniyet amiriyle görüştüm ve “Ben size herşeyi
anlatarak izin istedim,verdiniz. Yolda indirilip saatlerce
neden sorguladınız” dedim. Türkiye'de rahatsız
edildiğini ima ediyor ve gitmekistiyor şimdi, tutamıyo-
rum dedim. Hemen İnegöl yetkili amirini arayıp
hesap sordu. İnegöl'deki yetkilinin kendi kendine
böyle bir şey yaptığı anlaşıldı. Başka bir olay olmadan
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misafir ettik ve uğurladık.
Daha sonra da 1976'da biz orayagittik. Giderken

çok rahat bir yolculuk yaşadık. Valizlerimizi hiç kontrol
etmediler, bir sürü müzik aleti almıştık hediye olarak.
Ancak dil sorunu yaşadık. Türkçeden başka dil
bilmiyoruz.Indiğimizde Adem ile karşılaşamadık, onu
yanlış alana yönlendirmişler. Bize bir Çerkes şoför
buldular, onun rehberliğinde eve gittik, Adem'le
orada buluştuk. Önce Adem'in misafiri olduğumuzu
sandık. O akşam bizi evden alıp Nalçik'de bir otele
yerleştirdiler. Adem bize Kabardey Balkar
Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak gittiğimizi söyledi,
onore olduk. Cumhurbaşkanını da ziyaret ettik. Bir
ay boyunca sürekli birlikteydik, çok ilgilendiler, hiç
unutamayız. YazarlarBirliği'nin ikinci başkanı Eşref
vardı. Onun evine, köyüne davetli gittik, 50-60 kişilik
ziyafet sofrası kurdular, cumhurbaşkanı gibi ilgi
gördüm.Bir ay kaldık. Bütün bölgeleri gezdik, gördük.

- Giderken kafanızda soru işareti var mıydı
ürkmek falan orası beklediğiniz gibi miydi?

- Beklediğimizden çok fazlaydı. Gösterilen ilgi
o kadarfazlaydı ki, ben bundan sıkıntı bile duydum.
Buradakigibi polis, soruşturmafalan yoktu ve hiçbir
şey hissettirmediler bize bu konuda.

- Kafkasya'yı nasıl buldunuz? Sizi şaşırtan

  



 

bir şey oldumu?
- Çok güzel bulduk. Temmuz ayıydı, bir gün

sabah kalktım, otelin balkonuna çıktım. Kar yağıyor
sandım, bembeyaz bir yağmur yağıyordu, her yer
yernyeşildi, her çeşit kuş vardı sanki bülbüller ötüyor-
du, cıvıltılar... Cennetgibiydi.

Adıgey'e de gittiğimizde, bir kurul toplanmıştı,
hanımlar eşimi aralarına aldılar. Bir hanım dedi ki;
“Benim babam göç sırasında öküzünün tekini kaybetti,
bulamadık. Bulsaydı, biz de gitmiş olacaktık buralardan.
Ah keşke siz de gitmeseydiniz de, burada beraber
olsaydık şimdi. . ”. Herkesin sürekli içtenlikle söylediği
şey buydu, çok etkilendik.

100-120 yaşında yaşlı kadınlar bunu söyleyenler,
o günleri yaşamış insanlardı yani. Siz İstambulako'yu
bilir misiniz, o zaman Türkiye değil, İstanbul olarak
biliyorlardı geldikleri yeri. İstambulako'yu bilen ve
yaşayan insanlardı onlar ve bunu yaşayarakülkelerin-
den başka bir yerde yaşamakistemeleri mümkün
değil tabii. Çünkü çok acı çektiler. Babam derdiki,
“madem göç etmek zorunda kaldılar, dahaiyi bir
memlekete neden gitmediler?”

Osmanlı padişahı ile anlaşmışlar tabii. Dünya
“da o kadar küçüktü ki o zaman, haberleşme yok,
neşriyatyok. Benim amcamın çocukları, bizden sonra
gidip Ürdün'e yerleşiyorlar. Ekiple gittiğimizde
Ürdün'de tanıştık, aile armaları da var, rahmetlik
babalarımızın hayvanlarımıza bastığı Adıge arması.

- Saime hanımla kaç yılında evlendiniz?

Dernek ortamında mı tanıştınız?
- 1955'de evlendik. Dernek ortamında

tanışmadık. Köylerimiz yakındı, yürüyerek | saatlik
mesafe vardı. Öyle tanıştık.

- Dernektekio sıkıntılı yıllar 60'lı yıllarday-
dı. O dernekle şimdiki derneği kıyaslar mısınız?

- Şimdi çok daha iyi. O zamanlar hafta sonu
geliniyordu genelde. Balıkesir'den Hikmet Aslan
vardı. Dernek başkanlığı da yaptı. Ayda bir uğrayıp,
çocukları eleştirirdi. Kiminin saçı uzun, kimi şöyle
oturuyorfalan, gidilmez, gelinmez buraya derlerdi.
O zaman çok güzel bir sergi açmıştık Kızılay'da.
Kafkas el işlerini tüm Türkiye çapında topladık,
saklanan değerleri biraraya getirdik. Herkes gibi
kendisine de davetiye gönderdik. Geldi. Yanında
saçı uzun bir genç vardı. "Yanınızdakini tanıyamadım”
dedim, anladı. “Tanıdın tabii ki, ama söz mü geçiyor
bunlara” dedi. Oğluna söz geçiremiyor, ama demek-
teki gençleri kıyasıya eleştiriyordu işte.

« Çocuklarınız evlendi mi?
- Evet, maalesef büyük oğlum dışardan evlilik

yaptı. Çok enteresan, bizim gibi iddialı insanların
başına geliyor bu. Benim gibi bu konuda iddialı
arkadaşlarım da aynışeyi yaşadılar.

Büyük oğlum ilkokula başladığında, okulun

müdürüyle didişen, “Ben Çerkesim...” diyen bir
çocuktu. Daha sonra, şimdi kaybettiğimiz çok değerli
bir arkadaşımın, kızımız gibi sevdiğimiz ortancakızıyla
söz kestik. Kızın aklını çeldiler, babası yaşında bir
yabancıyla, üstelik çok yanlış bir evlilik yaptırdılar.
Arkadaşım yaşasaydı böyle olmazdı diye düşündük,
çok milliyetçiydi, disiplinliydi. Ailece hayalkırıklığına
uğradık, ağır oldu bizim için. Onlar için de üzücü
oldu sanıyorum. Oğlum da bir yabancıevlilik yaptı
sonunda. sonuna kadar karşı çıktım, olmadı.

Oğlum çocukluğunda çok yetenekliydi. Ekipte
oynuyordu. Kaybettik dediğim arkadaşım, rahmetli
Elbruz bey, “Parmakların üstünde oynayamıyor bu
tembel herif, ben ne yapacağım bunu" demişti de,
oğlum o akşam sabaha kadar uyumadan parmaklarının
üzerinde durmayı öğrenmişti. Ama daha öğrenciyken

- çocuğun beynine girdiler. Kızın ailesi geldi resmen
rica ettiler, çok kötü hissettim kendimi. Elimizden
kapıyorlar çocuklarımızı. Onlarda çekinme yok,
kendileritalip oluyorlar...

- Derneklerimizden uzun süre ayrı kaldığı-
nızı biliyorum, Federasyonu tanıyor musunuz?

- Tanıyorum. Başkanınız Cihan beyle de
tanışıyoruz, daha önce sık sık görüşürdük.
Çalışmalarınızı takip ediyorum, güzel şeyler yapılıyor
toplumumuz adına. Geçenlerde Cihan bana dil kursu
açacakları söyleyince hem sevindim, hem de dil
öğretmenin bunun yanında başka yolları da olabilir
mi diye düşündüm.

- Dil öğrenmek başka hangiyolla olabilir
sizce?

- Çocuklara dilin temeliniailede vermek lazım
diye düşünüyorum. Mesela Cihan'ların köyü çok
büyük bir Çerkes köyü. Oraya bir dernek kurup,
burada Çerkesce öğrenen çocukların bundan sonraki

Çok şükür kı, bir şeyler
yapabıldım insanlarımız
ıçın. Kimseden, hiç bir
şeyden korkmadım. Buna
bir neden yoktu. Bazı
şeyleri yoktan var ettik o
imkansızlıklar döneminde.
Bu yolda emeği geçen
herkessağolsun.
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öğrenim masraflarını biz karşılayacağız denilse. Böylece
ailelerin de çocuklarına temel eğitimi vermesi ve dili
önemsemeleri sağlanabilir mi acaba? Dilin eniyi aile
ortamında öğretildiğinin örmekleri çoktur. Mesela
köyde, okula başlayana kadar kimse Türkçe bilmezdi.
Ancak okula başlayınca öğrenirlerdi. Şimdi Çerkesce
bilen kimse kalmadı, küçücük çocuklar Türkçe
konuşuyorlar. Hamamözü çok büyükbir köydü, kaza
olmasıiçin imzalar topladılar, kaza oldu. Keşke köy
olarak kalsaydı da dili böyle bozulmasaydı diyorum.
Aileyi tanıyorsunuz, çocuğun babası annesi köyün
yerlisi, Adigece konuşuyorsun Türkçe cevap veriyor.
Ailelerinde Çerkesce konuşulmuyor demekki. Anne
isterse çocuğuna rahatlıkla öğretir dilini, çevresinde
Çerkes kimse olmasa da, evde öğretir, Dilini öğrenen
ve konuşan çocuklarımıza üniversite için burs ver-
lebilir, konuşmayana verilmez mesela. Böylece
özendinilir dil öğrenmek.

“Bulunduğun topluma ayak
uyduramayacaksan,
evinden çıkma”

Bizim dermekçiliğimiz zamanında öğrenci yurdu-
muz vardı, birçok öğrencimiz bu yurtta kalarak
okulunu bitirdi. O zaman 12 Eylül öncesi ve her
siyasi fraksiyondan gencimiz vardı. Solun ve sağın en
uçlarından öğrenciler vardı ve hiç sorun yaşamadan
aynı yurtta kaldılar yıllarca.

Ewela her şeyden önce kendini koruyacaksın.
Bizim bir atasözümüz vardır; “Bulunduğun topluma
ayak uyduramayacaksan, çıkma evinden” der. Sen
bu toplumda yaşıyorsan, ayak uyduracaksın, kendini

. koruyacaksın. Bununbaşka şekli yok. Bir de ben
şunu diyorum; Türkiyeile ilgili belki bir sürü şikayetimiz
oldu, ama bize maniolacak bir şeyle karşılaşmadık.
Çalışmalarımızda özgürdük. Belkiilk zamanlarsıkıntı
çektik ama onun da faydası oldu. Bugün Ürdündekiler
kültürlerin yaşatma konusunda çok özgürler. Kral,
“Benim dayılarım Çerkes” diyor. Orada yaşlılar son
derece örf adetlere uygun hareket ediyorlar. Ancak
gençlerin çoğunda Çerkeslik kalmadı.

Rahmetlik İhsan Sabri Bulur Türkiye
Cumhurbaşkanı vekiliydi. Davetiye götürmüştüm.
Kapısını çaldım, haberverdiler. Odadançıktı, koştu,
pijamasını çıkardı, üzerini giyindi, geldi. Aynı şeyi,
beraber Ürdün'e gittiğimiz de Ürdün Senato Başkanı
Sayın Müfti Paşa ile yaşadım. Ziyaretine gittiğimizde,
evinde her türlü imkan varken kahveyi kendieliyle
ikram etti bana. Adıgeliğin örf adeti o kadar derine
gidiyor ki, ınsanlığı o kadar değerli ki... Her gecemize
gelir, başköşeye oturur, gece bittikten sonra hepimizi
ayrı ayrı kucaklardı Ihsan Sabri Bulur, öyle bir Çerkesti.
Kayseri'den bir misafirim geldi, sordular, “Hiç

Pınarbaşı'na geldin mi?" dediler. “Geldim ama yolunuz
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kötü arabamın altı mahvoldu, elekitriğiniz yok, gece
kaldık mecburen” dedim. “Aman Kemal, olmasın.
Bizi Çerkes bırakan o yolsuzluk, elektriksizlik değil
mi?” dedi. “Bizim Kayseridekiler çok kahraman da,
onun için mi Çerkesceyi unutmadılar sanıyorsun.
Elektrik, yol gelirse Çerkeslik kalmaz” dedi.

»- Anılarınızdan bahseder misiniz biraz da?
Çocukluğumdakı köy yaşantılarımız çok güzeldi.

Birbirimize yaptığımız o güzel şakalar... Çerkesler'de
cenaze merasimi çok değişiktir. Kafkasya'da da,
köylerimizde de bunu yaşadık hep. Çerkesler'de
cenaze atla haberverilirdi. Atlı köyün içine geldiğinde
atın kuyruğu bağlıysa cenaze için geldiği anlaşılırdı.
Habergetirilen eve gelinir, ev sahibi gelir, “hayırdır
ne oldu?" diye sorar, kendisine haber buradaverilirdi.

Sivas'ta bir Çeçen veya Dağıstan köyü vardı. O
zaman Dağıstanlı olan Stalin yeni ölmüştü. Kiremitli
köyünün thamadeleri 5-6 kişi toplanıp o köye gidi-
yorlar. Köyde ekonomik durumu da çokiyi olan,
köklü bir Dağıstan ailesi var. Eve geliyorlar, ev sahibi
geleneklere göre kapıya çıkıyor. Herkes çok ciddi,
çokacı bir haber getirdikleri belli, Thamate öne
çıkıyor, herkes saygıyla eğiliyor, 1-2 dakika böyle
durduktan sonra ev sahibi “nedir?” diye soruyor.
Başsağlığı dileyerek Stalin'in öldüğünü söylüyorlar.
Adam tabii “sizi de, Stalin'i de...” diyerek küfür
ediyor. Köyün thamadelerini toplayıp, “bize küfretti”
diye davacı oluyorlar ve bir öküz kestirip, bir de
düğün yaptırarak kendilerini ağırlatıyorlar.

Abim Çorum'da oturuyor, düğünü vardı. Ben
de gencim, mutlaka düğünde oynamakistiyorum,
gelenekler gereği oynatmıyorlar. Rahmetli oldu
Mecit'in annesi, beni misafir kız gibi giydirdi, oynadım,
hiç kimse de bilmedi. Henüz bıyıklarım bile yoktu,
çok gençtim. Delikanlılar benimle oynayabilmekiçin
yarıştılar.

Oyle şakalarımız vardı ki, köylerdeki yaşam çok
güzeldi, samimiyet vardı, ilgi vardı. Birisi aç ise,
sıkıntıdaysa hep birlikte yardım edilirdi. Yeni doğmuş
çocuğun cenazesiiçin bile ezan okunsa, bütün köylü
o günişinibırakırdı.

Yeşiltepe bloklarına yeni taşınmıştık,
Merhabalaştığımız kapı komşumuzvefatetti. Eşimden
bizim geleneklerimize görene gerekiyorsa yapmasını
rica ettim, öyle yaptı. Yemekler yaptı götürdü,
yardımcı oldu. Hepsi çok şaşırdılar. O güne kadar
kimse birbiriyle ilgilenmezmiş.

Bizim altımızda oturan Memduh Şahin vardı,
gençleriyi tanırlar. Gecelerimizde onun minibüsünü
alıp, afiş asmaya çıkarlardı. Hamit Kaplan'ın kayınbi-
raderiydi. Oğlumla çok yakın arkadaştı, ODTÜ'yü
kazanmıştı. Birden rahatsızlandı ve kaybettik, çok
üzüldük. Bütün blok sakinleri o aileye günlerce yemek
yaptılar, yanlarında oldular. Ö günden sonra bu adet  



 

Köy yaşamı ve şakalarımız
çok güzeldi. Stalın
öldüğünde, Kiremitli
köyünden birkaç thamade,
komşu köydeki zengin
|Dağıstanlı'ya başsağlığına
gitmişlerdi... Ağabeyımın
düğününde oynamam
yasak olduğuiçın, misafır
kız kılığında oynamıştım.
o bloklara yerleşti.

Bizim toplumumuz, çevresine hep örnekoldu,
hep kendinden verdiyani. Ne çaldık, ne bir kötülük
yaptık, ne namusa mala göz diktik, hep dürüstlükle
yaptık ne yaptıysak. |

Hayri Cankat vardı Istanbul'da, bana dergi
getirirdi geldikçe. Müdür muavinimiz Hayri Nart, bir
gün bana gelen dergiyi gördü ve, “Yahu sen deli
misin, bu derşi nasıl gelir sana, başına iş açacaksın
vallahi billahi” dedi. Kafkas dergisinin gelişindenbile
rahatsızlık duyarlardı yani.

- Toplumumuz için çok faydalı
çalışmalarınız olmuş, hayatınızı vermişsiniz
neredeyse. Herkes övgüyle bahsediyor sizden.
Şimdi geçmişe bakınca neler hissediyorsunuz?

- Çok şükür Allah'a. Bir şeyler yapabildim,hiç
- yılmadım, ne dedilerse korkmadım, yoktan var ettik
bazı şeyleri. Emeği geçen herkes sağolsun.

Ben bazı şeylere çok kızdım, üzüldüm de ama
şunu söyleyebilirim ki; bir şey veriyorsan, karşılıksız
vereceksin, Verdiğinin karşılığını beklersen, onu verdin
kabul etmiyorum ben. Mesela, bir çocuk büyütürken,
bu bana bir gün baksın derseniz yanlış, o çocuğu
büyütmeyin o zaman. Sadece kendine güveneceksin,
başkasına değil. Gece yapardık, İstanbul'a kaç defa
gittik. İstanbul Derneği (Bağlarbaşı) binasının yarısının
maliyetini biz karşıladık. Karşılıksız 2-3 gece yaptık
orada. Muhasebecimiz Cihan'dı o zaman, kendisi de
iyi bilir. Ekibin gösterisiiçin Elbruz beye çiçekverdiler
ve faturasını bize, derneğe gönderdiler daha sonra,
Masraf kalemlerinde tek tek görüyorduk çiçek ve
çelenk paralarını. Yav, bunu sen cebinden vermiyor-
san, derneğin sırtından gösteriş yapacaksan yapma.

Bu aslında bütün toplumlarda var. Bizimki Allah'a
şükür çok temiz kaldı diyebiliriz. Türkiye'de
karşımızdakininiyi niyetinihiç istismar etmedik, onlara
saygılı bir aile olarak kendimizi kabul ettirdik, hala
öyleyiz. Buna rağmen “Ben Çerkesim” diyemeyenler
var, En büyük kaybımız da bu, kendimizi, kimliğimizi
kaybettik. “Türkçe okuyacaksın, Çerkezcenin faydası
yok” gibilaflar ettiler bizimkiler. Halbuki çocuk okula
gittiğinde nasılsa öğrenecek Türkçeyi. Toplumun
bir kısmı cahil işte, hep çıkara bağlandı.

“Teknik Öğretmen Okulu'nda sözüm geçerdi.
Köye gidip bakardım, sığırtmaçlık alamayan aileler
vardı. Köyde sığırtmaç bile kabul edilmeyen adamları
ben bekçi olarak buraya getirdim. Burada baş tacı
olurdu, herkes saygı duyardı. Bir müdürümüzvardı,
“Allah aşkına böyle birkaç tane daha getir" derlerdi.
Ama bizimkiler kolay kolay gelmezlerdi, gururlarına
yediremezlerdi. Bizimkiler böyle iyi hizmet ederlerdi.

Buna rağmen, Çerkes Ethem'in dışında, kimseye
kötü bir şey söyleyemezler bizden. O daiftiraya
uğradı bence. Yeni gençler artık böyle değil ama.
Eskişehirli bir çocuğumuz mesela, şimdi Jandarma
Komutanlığı'nda üst düzey görevlisi. Ama Çerkes
olduğunu hiçbir zaman gizlememiş, toplumundan
kopmamıştır. Aynı şekilde Abdüllatif Şener de öyledir.
Geçen gün okudum, Abdullah Gül onuniçin,
“hayatımda tanıdığım en dürüst Insandır” diyor,

- Bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyo-
FUZ SİZE,

- Ben teşekkür ederim, memnun oldum

  

    
Kemal Cankat'ın oğlu Kenan'ın, çocukluğunda Elbruz
Gaytaoğlu'nun ekibinde iken çekilmiş bir fotoğrafı.
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İÇİMİZDEN BİRİ
 

 

Derleyen. HABAT ŞOGAN

erg Çaçba, 1846 yılında antik bir Abhaz

köyü olan Lıhnı'da dünyaya gelir.

Abhazya'nın son prensi Mihail (Hamit)

Çaçba'nın oğlu olarak dünyaya gelir.

Annesi ise dönemin Migrel prens hanedanıolan

Dadyan ailesindendir. Oldukça iyi bir eğitim alan

Gerg Çaçba Abhazca, Rusça ve Gürcüce'nin

yanı sıra iyi derecede Fransızca da öğrenir.

Çocukluğunun büyük bölümünün dayılarının

yanında geçmesinden dolayı Gürcü kültürüne
daha yakın yetişmişse de vatanına ve ulusuna

duyduğu özlem, kaleminden asla ayrılmayacaktır.

1862 yılında Abhazca'nın ilk gramertaslağını

hazırlayan ünlü dilbilimci Peter Uslar'a yardım

eden Gerg Çaçba, 1866 Abhaz halk ayaklan-

masının ardından Rus yönetimince sürgüne

gönderilir. Abhazya'dan ayrı yaşamak zorunda

kalan yazar, duyduğu özlemi ve ulusunun

yaşamakta olduğuacıları, yazdığı piyes ve şiirler

yoluyla dile getirir. Abhazca'nın o dönemde

henüz standart bir alfabeye sahip olmaması

nedeniyle çoğunlukla diğer dilleri kullanma
durumunda kalan Gerg Çaçba'nın Kafkasya

konulu makale ve piyesleri, özellikle sürgün

yıllarında bulunduğu çeşitli Avrupa ülkelerinde

de yayınlanır ve beğeni kazanır.

io 1905 yılında Abhazya'ya dönmesineizin
verilmesinden sonra Sohum'da hayatınınkalan

kısmını şiir, piyes ve makaleler yazarak geçiren

yazar, |918'de hayata gözlerini yumar. Tüm el

yazması çalışmaları ve yapıtlarının büyük bölümü,

aile arşiviyle birlikte ortadan kaybolur. Daha çok
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duyduğu

— ralar aracı-

piyesleriyle ön plana çıkan Gerg Çaçba'nın

özellikle “İf. Gerg” ve “Dumansız Ateş"isimli

tiyatro çalışmaları, en önde gelen eserleridir.

© Doğumunun 100. yıldönümü olan 1946'da

Abhazya'da çeşitli anma etkinlikleri yapılmıştır.
Bunun bir devamı olarak Gerg Çaçba'nın

ulaşılabilen eserleri derlenmiş ve 1947 yılında

Simon Canaşiya öncülüğünce, bir grup Abhaz

aydını tarafından “Alirika,

Aepos, Adrama” ismiyle
Sohum'da bastırılmıştır.

Abhazya'nın yaşadığı

acılar ve gördüğü felaket

dolu yılları dile getirdiği

şiiri “'warada”, şarkıya

ahenk katan bir ün-

lem olmaktan çok

daha öte an-

lamlar içerir.

Yazar, Abhaz-

lar'ın acıklı

yazgısından

     

  

    

hüznü ve

yüreğini

sızlatan ke- |

deri, belki

de bu mıs-

lığıyla bi-

zıimle

paylaşmıştır.

 



 

YAPANA (WARADA)
YİXKbELANILKSY, TAKL OYMTAH, Tanrım, keder verme bana,

ÜLUKSMAD DİBİKSbIH CAKDAZA, Yalkımı değiştirmekten başka,

UBKajaapIb! HAHbBICKBANO, Var olmam için söylediğim,

Cabansa pasayapana. © Malarımın şarkısı “Warada'

Kbb TAAA HAHCEDTEYA, Kısık bir sesle mırıldanırken

YCKSOHT Tsprba-uyapana! döylerim gülmeden-sevinmedier,

Aparsa sak MKeAÜKEY, | Bu şarkı bir hüzün hikayesi,
Yrormpaaroyn, yapana! Yürek sızlafır, “Warada"

 

AODU UNEHMLEY AHATEIM X9U Bu ne kadar benziyor küçük yefime,

uabiyapa — aygHMAZA, | Öürekli ağlayışına,
YAH TabiKSA HATBIDIBINLAK Yıçkırıklarla annesiiçin

AHBIKSMTSO JbIZBIPTA, Gözyaşı dökerken mezarına

YcaHarsouT ancaaapa “Yaşam bana söyler,
İKbbi ULKKSCANAOMILLYAPAZA, Bin yıldır ara vermeden

THU HULASUYAZ MULAKHATA3ILDA, Huzurun gelirken rüzgar almışçasına

YİNE ÖKLAZbI3 KPAKSDANA, Kaybolup gittiğini geri dönmeksizin

a, Bazen de kader başkaldırıpİHHTEbI apar! UAKOMAKADYA,
VusaansaayenT UBUTLADAZA' Teryaf figan ediyor minnefsizce:

- ÜpASİKBI, ODA3İKBI CKLATNTAKEYMTELİH Kaderim, kaderim perişan edip
Capa OHbiza-TsapaNA! Bıraktın beni yersiz.yurfsuzcal

Yaşam bir hüzün,

 

AncTaşaapa aTarsTaCpa,
LİLOYK BIKSHAKIOHT XADAZA, <Kimilerini ortadan kaldırır suçsuzca

AOKOLAH SÖPHTSAHAMTO3AP, Gökler bunu anlamıyorsa,
Hac anarbapa 104DTAZA! | Kim görür kötülükleri ?/

a, Tanrım, keder verme banaVxKEbIANILSY, TAXOYMTAH,
Az caxbalmınya YAADara,

Va, YHbI-3bIHNA YAACBIPTHIZIN, Arada bir söyleyeyim
Vapaya-Tsın ka, yapana! “arada aab, “larada!

Bu dayanılmaz yakınmam için
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Derleyenler: GUŞAN AYSUN ADSOY -

NAPSAKO IBRAHİM ESENALP - NAKARUKO

SERCAN ÖZDEMİR- GÖKHANYILDIZ

adirçeşme, Mustafakemalpaşa ilçesine | 2,

Bursa'ya ise 90 km. mesafede bir Adıge

köyüdür.

Toplu taşım araçlarıyla ulaşım için, Bursa

otobüs terminalinden Mustafakemalpaşa ilçesine

giden otobüslere binilir.İlçeye geldikten sonra, köy

minibüslerinin kalktığı duraktan Kadirçeşme min-

ibüsüne binilerek köyümüzeulaşılır. Köyümüz, Söğüta-

lan beldesi yolu üzerinde olup, bu beldeye giden

minibüslerle de köyümüzeulaşılabilir.

Kadirçeşme köyü, 1864-1865 yıllarında

kurulmuştur. Köye Şapsığ, Bjeduğ ve Abzah olmak
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üzere 3 ayrı boyaait grup, 2 aynı zamanda gelmiştir.

Köyünilk kurucuları, Balkanlar üzerinden gelmiş olan

Bleduğ ve Şapsığlar olmuştur. Şapsığlar Kuzey

Kafkasya'nın güney bölgesinden gelmişlerdir. Bjeduğlar

ise Krasnodar bölgesine yakın Adıge Tahtımkoy ve

Şinciy köylerinden gelmişlerdir. Şimdi ise bu bölgeye

yapılan su barajı nedeniyle, buradaki akraba Bjeduğ

sülaleler Adıgeski kasabasına yerleşmişlerdir. Abzah-

lerin gelişi ise daha farklı zamanda ve farklı şekilde

olmuştur.

Şöyle ki; 1870 yıllarında İstanbul Beşiktaş iskel-

esine yanaşan sürgün gemisinden inen bir grup

insanımız, Bursa il merkezine gelerek şu anki Yıldırım

ilçesi sınırlarında olan ve ismi halen Şıble (Adigece

şimşekya dayıldırım) olarak geçen bölgeyi kurmuşlar,

daha sonra Abzahlardan oluşan küçükbir grup, bu

 

 



 

bölgeden ayrılarak, Kadirçeşme'nin de Adıge olmasının

verdiği güvenle, köyümüzün yaklaşık 2 km. yakınında,

o zaman kavakların bol olduğu bir bölgeye

“Kavakçeşme” adında bir köy kurarak yerleşmişlerdir.

Kavakçeşme köyünün kuruluş tarihi yaklaşık 1870-

(875 tarihleri arasındadır. Daha sonraki 30-40 senelik

zaman diliminde Kavakçeşmeli Abzahler

Kadirçeşme'de ev kurarak Kavakçeşme köyünü

tamamen terk etmiş ve Kadirçeşme köyüne dahil

olmuşlardır.

Göç yolculuğu esnasında bilindiği üzere pek

çokinsanımız açlık ve hastalıktan kırılmış ailelerin bir

kısmı bu yolculuk esnasında dağılarak birbirlerini

kaybetmişlerdir.
“iKadirçeşme” ismi

Köyümüzünismiile ilgili pek çok rivayet vardır.

Köyümüz dağlardan ovaya inen yol üzerindedir.

Zamanın birinde bir kadın, Kadirçeşme köyünün şu

anda bulunduğu bu yol üzerine yolcuların faydalan-

ması için hayrat olarak bir çeşme yaptırmış ve bu

çeşme “Kadınçeşme” olarak anılmaya başlamış ve

zamanla değişerek Kadirçeşme halini almıştır.

Diğerbir rivayete göre ise köyün kurucuları bu

bölgeyi seçerken köyün içinde bulunan ve

“Kocaçeşme”olarak adlandırılmış olan ve halen suyu

gürül gürül akmakta olan yüzyıllık çınarların altındaki

bu çeşmeden etkilenerek bu bizim “Nasıbı psıne''miz

 

(kader çeşme) olsun demiş ve buraya yerleşmişler.

Bu "Kaderçeşme” ismi zamanla "Kadirçeşme”" ismine

dönüşmüştür.

Sürgünü anma törenleri

24 Mayıs 1992 yılında köyümüzde yapılan 128

yıl anma töreni, o dönemin ağır siyasışartları altında

açık alanda, çok geniş bir katılımla yapılan ve umuma

açık olarak bir köyde yapılan ilk anma töreni olması

nedeniyle önem taşımakta olup, daha sonra açık

alanlarda ve köylerde yapılacak anma törenlerine

öncülük etmiştir. Akabinde de civar Adıge köylerinden

Güvem'de 1993'te, Karaorman'da 1994 ve 1995'te

anma törenleri yapılmıştır. | 998 yılındaki tören ise

köyümüzde yapılan ikinci anma töreni olmuştur,
| Sesyal yapı

Kadirçeşme'de hanesayısı 60 olup, popülasyon

Şapsığ, Bjeduğ ve Abzah boylarından oluşmaktadır.

Ayrıca Mustafakemalpaşailçesinde 25, Bursa'da 54

ve İstanbul'da 10 hane Kadirçeşmeli bulunmaktadır.

Köyümüzdekisülale isimleri şunlardır: Mate,
Asako, Bıcaşo, Meges, Yekoş, Pethaşo, Tıtıvko,

Hatiboko, Napsako, Nakaruko, Hamşiko, Şekal ve

Guşan.

Tamamı Adıge olan köyümüzde geleneksel

Adıge düğünlerimiz devam etmektedir. Köyümüzdeki

okuma oranı 2690 civarındadır. Anadil konuşma

 

 



 

o

—— KÖYLERİMİZ / Kadirçeşme 

oranıise 2680-90 civarındadır.
Köyümüzde, genç nüfusun okumakve çalışmak

için ilçe ve büyük şehirlere göç etmesi sonucu nüfus

kaybetmesine rağmen, emekli olan insanlarımızın

yeşilliği, güzel doğası ve güzel havasından dolayı

yaşamak için tekrar Kadirçeşme'yi tercih etmeleri

ile, köy tekrareski canlılığını kazanmaya başlamıştır.

Okumakve çalışmak üzere büyük şehirlere ve

kasabalara yerleşmiş olan gençlerimiz ise buralardaki

dernek faaliyetlerine aktif olarak katılarak,

kültürümüzün devamlılığını sağlamaktadırlar.

© Bayramlarda köy dışında yaşayan insanlarımızın

tamamına yakını köye gelmekte, böylece bayramlar

eski coşkuları yitirmeden, hatta bayramlarda düğün

yapma geleneği de gençler arasında yaşatılarak

“kutlanmaktadır.

Yaklaşık 2 yıl önce gençlerimiz tarafından am-

atörce tasarlanan köyümüzün web sitesi, halen

yayınını sürdürmekte ve civar tüm köylerdeki, ilk

köy websitesi olması özelliğiyle öne çıkmaktadır:

www.kadircesme.com

Köyümüzün çevresindeki Döllük, Söğütalan,

Karaorman, Soğucak, Güvem, Güllüce, Boğazköy

gibi Adıge köyleriyle olan sıcakilişkilerimizin yanısıra,

Balıkesir, Bandırma, Karacabey ve İnegöl çevresindeki

demeklere deirtibatımız devam etmekte, buralardaki

düğün, eğlence ve diğerkültürel etkinliklere gitme-

kteyiz.

Yaşının 100'ü geçtiğine, ortasında dimdikduranasırlık
çınar şahittir. Yüz yıldan fazladır, herkesin gönlünde”bi

hatırası vardır Kocaçeşme'nin...      

Geçim kaynakları

Köyün geçim kaynaklarını tarım ve hayvancılık

oluşturmaktadır. Ayrıca arazi meyveciliğe çok uygun

olup, köyümüzde çeşitli meyva ağaçları ve meyva

bahçeleri bulunmaktadır. buralarda incir, kiraz, elma,

üzüm, armut, ceviz ve nar yetiştirilmektedir. Son

dönemlerde zeytincilik de büyükbir trend yakalamış,

köylülerimizin büyük bir kısmı arazilerinin bir

bölümünü zeytin bahçelerine çevirmişlerdir.

Doğal güzellik

Eskiden harmanlık olarak kullanılan köyün tepe

mahallesinde bulunan geniş çimenli açıklık, buradan

görünen müthiş Ulubatgölü manzarasıve yazın dahi

insanı üşütecektatlı esintisiyle insanların dinlenme,

buluşma ve mesire yeri olma özelliğini taşımaktadır.
|998'deki sürgün anma töreni de burada yapılmıştır.

Köyün hemen | km. yakınında bahçelikler ve

tarlalıklar arasında bulunan büyükbiryeşil alan olan

ve “Tırfanaz” adıyla anılan mesire yerinden bahset-

meden geçemeyiz. |992 yılı 128. sürgün anma

töreninin de yapıldığı bu alan, derin gölgeler sağlayan

bin yıllık çınarların bulunduğu ve yaz-kış soğuksuların

aktığı yüzlerceyıllık çeşmesiyle, köyümüzün en ünlü

mesire yeri olma özelliğindedir. Buradaözellikle yaz

aylarında piknikler, eğlenceler, gençler arasında

düğünler ve hıdrellez şenlikleri yapılmaktadır.

Son olarak da, köyün merkezinde bulunan ve

yüz yıllık çınarların altında soğuk suyuyla yıllardır

köyümüzü besleyen ,

akşamları da yüzyıldan

fazladır kızlarımızın ve

erkeklerimizin muhab-
betlerine,

şakalaşmalarına,

atışmalarına tanıklık eden

“Kocaçeşme'mizi de

güzelliklerimiz arasında

belirtmeden geçmemiz

haksızlık olacaktır.

Ke
Kaynakça:

Bu bilgilerin derlenmesinde
kaynak kişi olarak, köyümüz

thamatelerinden Sayın

Hamşiko Kadir Karanfilin ve
bu işe gönül vermiş araştırmacı

ağabeyimiz Sayın Asako Aydın
Barış'ın katkıları büyüktür. K

endilerine çokteşekkür ederiz.
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Nart Derçgisi'ndeki köy tanıtımlarında olduğugibi,
biz de köyümüze ilgili bir hikaye gönderelim

istedik. Köyümüzün yaşlılarına, thamatelerine rica
ettiğimizde hikayeden çok, iç geçirerek ve eskiye
özlem duyarak o eski zamanlardaki adetlerle, o
zamanlar yapılan düğünlere ilgili bazı anekdotlar .

aktardılar.
Zamanımızdan 50 sene ve gerisine gittiğimizde

teknolojinin, modem tarımın olmadığı
dönemlerde hasat mevsimleri çok şenlikli»

geçermiş. Kızlı erkekli köyün gençleri düğünler
ve şenlikler eşliğinde sırayla köyün tüm hanelerine
ait tarlaları dolaşır, oraklarla ekinler hep beraber
biçilir, aralarda akordiyon çalınır, şarkılar söylenir
düğünler yapılırmış. Hasat mevsimleri böyle birlik
beraberlik içinde, şenlikler yapılarakelbirliğiyle

tamamlanırmış.
Düğünlerde yapılan bir adetle ilgili anlatılanlara

göre; düğün sırasında kabze (terbiye, adet,
görenek) , dahe (güzellik) , keş'ako (oyuncu,
dansçı) birincisi olmak üzere 3 kız ve 3 erkek

seçilir, bunlar bir yerde sıraya dizilirmiş. Misafirler
bu birinciler için ceket, saat, kolye, vs. birer
eşyalarını göndererek onlara talip olurlar, onları

- oynamaya teşvik ederlermiş. Gelen eşyalar bir
yerde toplanır, düğün sonunda bu eşyasahipleri
küçük meblağlarkarşılığında eşyalarını gerialırlar
ve toplanan para gecenin birincilerine hediye
olarak dağıtılırmış.
Diğer bir adet de; köyümüze kız almaya gelen
misafirlere yapılan şakalar hakkındadır. Gelen
misafir kizlara salyangoz kabuklarından, ya da
varak kağıtlarından yapılmış sahte kolyelertakılır,
içlerine dikenler konulmuş çiçek buketleri
verilirmiş. Misafir çocuklar ise öküz arabalarına

- koşulurmuş. Gelin alıcı misafirleri bu şakalarla
karşılanır ve şakalarla yolcu edilirmiş. Tabiki bizim
köylüler de, başka Adıge köylerine kız almaya
gittiklerinde benzerşakalarla karşılaşırlarmış. Ama
bu şakalardan kimse alınmaz, herkes gülerek,
eğlenerek neşeli bir şekilde bu düğünleri
tamamlarlarmış. 

46.sayıda yayınlanan “Köylerimiz” bölümünde, Tokat'a bağlı Çerkes köyleriyazılırken, bazı köyisimleri sehven eksik kalmış,listede yer
almamıştır. Eksikisimler, Almus ilçesine bağlı Çilehane köyü (Karaçay) ve Turhalilçesine bağlı Arpacı (Karaçay) köyleridir.

Okuyucularımıza duyururuz.
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Derleyen: BERAT YILDIZ Bir Psikiyatrist ve Siyaset Adamı Gözüyle
1946 — 2000 Demokratik Süreç ve Anılar'"isimli

kitap, eski bakanlahdan Cevdet Aykan tarafından
kaleme alınmış.

o Kitapta, mesleğipsikiyatrist olan yazarın
siyasi hayatı boyunca gördüklerini, yaşadıklarını
eleştirel bir gözle okuyucuya sunma çabası
görülüyor.

Üç bölümden oluşan kitapta ilk
bölümünde yazar, babasının Kafkasya'dan göç
etme hikayesinden ve |. Dünya Savaşı'nda
Ruslar'a esir düşmesinden başlayarak,
Anadolu'ya dönüp Tokat'ta bir beldeye nahiye
müdürü olmasına kadar geçen sürede
yaşadıklarını anlatıyor. Bunların yanında, Erbaa
ilçesinde Çerkes, Rum, Ermeni, Gürcü ve

yerel halkın birbirleriyle olan ilişkileri ve
I9İ5 tehciri sırasında yaşanılanlar da
örnekleriyle birlikte kitapta yer alıyor.
ikinci bölümde, üniversite yıllarını ve
sonrasında eğitimiiçin gittiği İngiltere'deki
Cambdridge ve ABD'deki gözlemlerini
okuyucularıyla paylaşmış.

Kitabın odak noktasını ise yazarın
siyasi hayata atıldığı zamandan bugüne
kadar yaşadığı hatıraları ve gözlemleri
kaleme dökmesi oluşturuyor. Sağlık Bakanı
ve Köyİşleri Bakanı olarak görev yaptığı
yıllarda Türkiye'deki demokrasi gelişimini
de analiz eden Cevdet Aykan, yakın
yıllara kadar çeşitli kurumlarda yöneticilik

> yapmış olup, hayatta iken Tokat'taki
Grafiker Yayınevi Devlet Hastanesi'ne isminin verilmesi

Ankara 2003 , u a,
473 sayfa bahtiyarlığına erişmiştir.
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DUGUN

Neşeli seslerini dağıtarak zamana
Sevmenin kokusunu bırakarak her ana
Gözlerinin içinde gülücükten tarlalar

Biz geçtik bu diyardan; bizim çocuklar geçti

Atların terkisinde ince belli kızlarla...

Gümüş saplı kamçıyı şaklatarak havada

Barut rengi yamçıyı savurarak dağlara

Ayakta deri çizme,sırtında çerkeskayla
Bizgeçtik bu diyardan, bizim çocuklar geçti

- Koynunda bir sürgünün el yazmakitabıyla...

- Güvercinle dans ederek kartalla yarışarak

Bir düğün coşkusunu neşeyle haykırarak

Ellerinde kenarı işlemeli mendiller

Biz geçtik bu diyardan, bizim çocuklar geçti

Dörtnala yağız atlar rüzgarla vuruşarak...

Derya. Aydoğan

  Bana, “dik dur” demişti,
“Çerkes kızları kambur durmaz!

ve Kafe,

öyle iki büklüm oynanmaz...”

Uzun eteklerini savurarak gitmişti
O gidişinin üzerinden
Sadece dört yıl geçti.

Evleniyor.

Düğünü var sonbaharda
Ona düğün yapacağız,
Davul ve zurnalarla!...
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Derleyen:Selçuk Balkar*

 

enç bir çerkes delikanlısı ava çıkar, orman

da avlanırken bir ceylana raslar, okunu
atar ve ceylanı yere serer. Delikanlı

atından inip ceylanı kesip köyüne
götüreceğisırada ceylan toparlanır ve

delikanlının elinden kaçmayı başarır. Yaralı ceylanı

elinden kaçırmasını beceriksizliğine ve İanetlendiğine
yoran delikanlı, “eyvah” der; “uğursuzluk getirdim”.
Bu sırada ceylan avcıya döner ve şöyle der:

- Korkma başına uğursuzluk gelen sen değilsin
asıl uğursuz olan Beygo Batır 'dır.

Genç delikanlı,

- Öyleyse, Beygo Batır'ın kim olduğunu bulmak
boynumun borcu olsun, der ve onu aramaya yola
koyulur.

Köy köy Beygo Batır'ı arayan genç, sonunda

Beygo Batır'ı bulur ve onun misafiri olur. Beygo
Batır genci ağırlar yedirir, içirir ve sonunda genç

niye geldiğini hikayesiile anlatır:

- Ormandaydım, avlanıyordum. Tam yaraladı-

gım ceylanı kesip geri
dönmek üzereydim ki,

ceylan elimden

kaçıverdi. Bunu ace-

miliğime ve

lanetlenmiş olduğuma

yordum. Üzgün bir

şekilde evime

dönerken yaralı cey-

lanın sesini duydum.

Bana, “korkma” dedi.
“Lanetlenen sen

değilsin. Beygo
Batır'dır. Asıl talihsiz

             

  

 

     

  

odur” dedi. Ben deherşeyibırakıp seni aramaya
başladım. Şimdi söyle bakalım nedir senin başına

gelen talihsiz olay?
Ev sahibi önce anlatmak istemese de, genç

delikanlının ısrarlarına dayanamaz ve anlatmaya

başlar:

- Birgün evime geldiğimde, karımı yabancı bir

erkekle birlikte buldum. İkimiz de birbirimizi

öldürmekiçin kılıçlarımızı çekip saldırmışken, benim

ayağım takıldı ve yere düştüm. Oo sırada karım
ufak bir sopayla bana dokundu ve, i

- Yeter insan olarak yaşadığın Beygo Batır.

Allah seni bundan sonra yaşlı bir horoz etsin, dedi.
Meğerelindeki sopa büyülü imiş. Ben o anda

tüyleri yolunmuşyaşlı bir horoz oludum. Alıp beni
kapı önüne atıverdiler. Derken, bir süre yaşlı bir
horoz olarak yaşamaya devam ettim. Çocuklar beni
nerde görse taşlıyordu üstelik tavuklara yem olarak
verilen şeyleri de yiyemiyordum. Belki benim şu
berbat halime bakar da acır diye eski evimin önünde

dolaşmaya başladım ve düşündüğüm gibi de oldu.
Eski karıma rastladım ve bana şöyle dedi:

- Ey BeygoBatır. Yeter senin yaşlı bir horoz

olarak yaşadığın, biraz da kara bir eşek olarak yaşa.

O büyülü sopayla bana tekrar dokundu ve

ben kapkara bir eşek oldum. Artık horoz olarak
yaşadığım günleribile arıyordum. Kimin nerde ağır
bir işi varsa bana yaptınyordu.İşlerim bittiği zaman-

larda ise çoluk çocuğun eğlencesiydim. Böylece
bir süre yaşadıktan sonra, “belki şu perişan halime

bakar da banaacır" diye eski evimin çevresinde
dolanmaya başladım. Derken,eski karıma rastladım
ve bana şöyle dedi:

-Ey Beygo Batır. Yeter kara bir eşek olarak

  

 

 

  

 

  



  yaşadığın. Artık biraz da köpek olarak yaşa, dedi.

Ve ben o anda bir köpek oluverdim. Hangi
kapıya gitsem beni kovalıyorlardı. Üstelik yiyecek
bir şey de bulamıyordum. Köyden çıkmaya karar

verdim ve ormana doğru yola çıktım. Uzun süre
yürüdükten sonra bir ahıra rastladım. Ahırın önünde-
ki çobanlar beni görünce hemen yakalayıp iple
bağladılar. Kendi aralarında,

- Bu iyi bir köpek. Baksana duruşundan belli,
diye konuşuyorlardı.

İlk defa o çobanların yanında karnım doyana
kadar ekmekyiyebildim. Akşam olduğundakoyun-
larla birlikte ahıra girdim ve bir köşede yatmaya

başladım. Gece yarısı olduğunda
ahırın dışında hırıltılar duymaya
başladım. Kurtlar gelmişti ve ahırın

çalışıyorlardı. Birazdanilk kurt içeri

girdi, girer girmez onu hemen

oracıkta boğdum. Bunuikincisi,

ikinciyi üçüncüsü izledi. Sabah
olduğunda yedi tane kurdu boğup
öldürmüştüm artık. Çobanlar buna

çok sevindiler, onların gözdesi
olmuştum artık, O gün çobanların

ağası geldi ve olanları duyunca

beni satın almakistedi. Pazarlığın
sonunda yedi koyun karşılığında

yeni sahibime satıldım. Durumum dahaiyiydi, en
azından karnım doyuyordu. Ancak yine .de bir
köpektim.

Yeni efendimin bir kanısı ve kundakta bir bebeği

vardı. Ancak, talihsiz adamın şimdiye kadar doğan
tüm çocuklarına bir uld (**) musallat olmuş ve

hepsini boğmuştu. Geceleri karı koca nöbetleşerek

uyuyorlar, çocuğu ulddan korumayaçalışıyorlardı.
Yine bir gece nöbet sırası kadında iken ikisi de
uyuya kalmışlardı. Az sonra,yaşlı ud kamburunu

çıkararak ufak bebeğin beşiğine doğru yaklaşmaya
başlamıştı bile. Hemen üzerine atladım ve uldın

boğazına dişlerimi geçirdim. Çirkin ud yalvara
yalvara elimden kurtuldu ve bir daha hiçbir çocuğu
boğmayacağına söz verdi. Ayrıca bana yeşil bir bez

parçası verdi ve çocuğun boynuna sarmamı, böylece

diğer uldların da o çocuğa yaklaşamayacağını

söyledi... Derken karı-koca telaşla uyandılar. Ancak,

çocuğun hiç bir şey olmamış gibi huzur içinde

beşiğinde uyuduğunu görünce sevindiler. Ben olan
biteni, dilimin döndüğünce anlatmayaçalıştım. Yeni

  

    

   

  
- bana dokunup şöyle dedi:

duvarının altını ayaklarıyla oymaya

 

evimin gözdesiydim artık. Öyle
ki, banaaltından ve ipekten e

bir hafe gane (***) diktiler.
Ancak, ben her şeye

rağmen artık evime gitmek
istiyordum. Bir sabah erk-
enden yola çıktım ve köyüme

döndüm. Üstümdekialtın-
dan dikilmiş hafe ganeyi
görünce eski karımın beni
eski halime çevireceğini
umuyordum. Eski karım beni

görünce, hemen üzerimdekiipekli
hafe ganeyialdıve sihirli sopasıyla

- Ey Beygo Batır. Yeter köpek olarak

sokaklarda gezdiğin. Allah seni kedi yapsın da biraz
da kedi olarak gez bakalım.

Ben artık bir kedi olmuştum. Ev ev geziyordum

ve tabiki nereye gitsem kovuluyordum. Köyümüzde

yalnız yaşayan yaşlı bir kadın vardı. Eskiden ona çok
iyiliğim dokunmuştu. Son çare onun evinesığındım.

Yalnız kadın beni evine aldı ve beledi. Ben de

evinde ne kadarfare varsa yakaladım. Yalnız bu

yaşlı kadında bir farklılık vardı. Kedi halimle ne

söylesem anlıyordu. Ben ona Beygo Batır olduğumu

ve beni bu hale getiren karımın elinde büyülü bir

sopa olduğunu söyledim. Birlikte bir plan yaptık.

Eski evimegittik. Ben yaşlı kadının kucağında idim.

Eski karım beni içeri almak istemediyse de yaşlı
kadın buna aldırmadı. Biraz soluklandıktan sonra
yaşlı kadın bir bardaksu istedi. Su gelene kadarbiz
büyülü sopayı bulmuştuk bile. Suyu hemencecik
içtik ve evden çıktık. Yaşlı kadının evine geldiğimizde,

yaşlı kadın bana büyülü sopayla dokundu ve:

- Ey Beygo Batır. Yeter hayvan olarak dolaştığın. :
Allah seni eski haline getirsin, dedi.

Ben oracıkta eski halime geldim. Büyülü sopayı

elime alıp evime döndüm. Eski karımı ve kötü

arkadaşını da şu bah-

çede gördüğün iki siyah
katıra çevirdim

 

          

  

 

 

* Şogen Ali (Şengil)den
derlenmiştir.
* * Cerkes masallarında ve

hikayelerinde ufak çocukları

yiyen ufak sevimsiz ve

uçabilen cadılar.

*#*X* Tazı elbisesi.



 

 



 
  

 

   
  

 

     
   

  

İ Gözleriniz bizim için önemlidir.

Net görmeniz kadar zararlı güneş ışınlarından da

yerine herşeyi görerek yaşamak güzel diyorsanız,

hem estetik hemde sağlık konusundasize

29 yıldır çözüm üretiyoruz.

Seçkin markaların enyeni modelleriyle

2005'te de hizmetinizdeyiz.
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