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(1859-1906)
Cantiatı Anatoliy

Bu yıl, Osetya'nın değerli evladı Kosta'nın
139. Doğum yıldönümüdür.

Hetegkatı Levan'ın oğlu Kosta 1859 yılında
Lermantovun ölümünden 18 yıl sonra,
Surçenkov'un ölümünden iki yıl önce dün-
yaya geldi.

Kosta Nadson'un, Vrubel'in, Senov'un ak-
ranı idi. Gerçan, Tolstoy, Nekrasov, Çerni-

şevk, Repin, ve Çaykovski ile aynı devirde
yaşamıştı. V.V.Vecesayini ve V.İ.Smirnov'la da
dost idi. Kosta'yı bu saydığımız ünlü isimlerin
düzeyinde saymamız mümkündür. Doğduğu
memleket ve insanları uğruna canlarını da
fedaya hazır olan bu kişilerin düzeyine...
Kosta'nın bize miras olarak bıraktığı eserler
çok yönlü ve çok çeşitlidir. Şöyle yazıyordu:

“Ben ressam ve halk şairiyim”. Gerçekten de o

şairdi, projeciydi, dramaturgtu, halkçıydı,
ressam ve etnograftı. Kosta'nın yurtta ve
dünyada akisler uyandıran armonisi, düşleri
.ve hikayeleri halkın yaratıcılığı ve sevgisi üze-
rine inşa edilmişti. Darbımeseller, şarkılar ve
daha başka hayret uyandıracak yazılar yazıy-
ordu. Eserlerinin hepsinde kendi yarattığı te-
maları işliyordu “Yüksek Kaygıları” gibi. Tek
eseri olan “İron Fendir, İron Armoni” adlı ki-
tabı bu tema üzerine meydanagetirilmiştir.

Kosta'nın yazıları her zaman aydın fikirler
içeriyordu. Bu fikirlerin her satırı ve her sözü
insanın hafızasına çivi gibi işliyor ve derin
düşünceye dalmasına sebep oluyordu.

Doğduğu ülkede yaşayan fakir ve ezilmiş
halkının kederinden şairin yüreği derinden
sızlıyor ve patlamağa ulaşıyordu: “Ben yazıla-
rımı para karşılığında satmayı hiç bir zaman
düşünmedim, bir tek satırı için bile hiç bir .
kimseden bir tek kuruş almadım, yaralı kal-
bimden dışarı fırlamak isteyen fikirlerden |
başka hiç bir şey yapmadım” demekte idi. Bu .
sözleri onun hayata ve yaratıcılığa bakış açısı-
nın hiç değişmediğini açıkça göstermektedir.
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“İron Fendiır-İron Armoni”de yer alan şi-
irleri 1899 yılında yayımlanmadan çok önce
İron halkı tarafından bilinmekteydi. O şiirle-
rinin halk tarafından, el yazısıyla birbirlerine
aktarılmasından ve okunmasından sonsuz
haz duymaktaydı. Onlardan şarkılar düzenli-
yorlardı. “Kuliddi”, “Dodey-dövünme”, “Yetim
annesi-Şıcergeş” gibi. Bunlar İron (Oset) folk-
lorünün parlak ve ölümsüz elmas veyakutla-
rıdır. Bunlar şairin dostluğunu, sevgi dolu
yüreğini, temiz düşüncelerini ifade etmek-
tedirler.

Kosta, yoksulların ve zulüm altında ez-
ilenlerin baş savunucusudur. Halkın özlem-
lerini dile getirmektedir. Eserlerindeki derin
kökler, doğduğu yurt ve halkıyla derin kan
bağlarıyla bağlı olmasından kaynaklanmak-
tadır. Onu içindir ki bazen anne eli gibi yu-
muşak, okşayıcı, bazen karanlık gece gibi
hüzün ve keder verici, bazen “Meşıgışeray-

Gözetleme kulesinden” savaşa çağıran hay-

kırış kadar aksi sedalı idi. İron (Oset) halkı
O'nu sonsuz bir sevgiyle sevmektedirler.

60 kadar şiirden oluşan “İron Fender-İron
Armoni”, bugün bile halkın temel yapısını
göstermektedir. Bu eserin yaratıcısı Kosta,
halkının yüz akı olarak kalmıştır.

Hayret edilecek şey; Kosta, karanlık bir
dağın kuytu bir köşesinde doğduğu halde,
Ruscayı da kendi ana dili gibi öğrenebilmiştir.
Rusça dili ile “Fatime”, “Ağlayan Kayalık”,
“Dünya”, “Cebidırcuyan-Dağkeçisi Avcısı” gi-
bi çok önemli yazılar yazmıştır.

Halkı ve dünyayı sevmek yazarın en önemli
ve öncelikli ölçütü olmuştur. O nedenle
Kosta'nın şiirlerinde ve yazılarında halkların
kardeşliği ve birliği ile enternasyonalizm ha-
kim olmuştur. Kosta halkının aydın düşü-
nürü, halkının gerçek evladı, Kafkasya'nın

- yüksek dağlarından yer yuvarlağına ve bütün
dünya ülkelerine ulaşmayı başarabilmiştir.



 

Yaptığı resimler ve tabloları da, kendi yaşa-
mının paralelinde oluşmaktadır. Gerçekçilik

üzerine resim yapmayı Petersburk-Güzel Sa-:
natlar Akademisi'nde öğrenim gördüğü sıra-
da, öğretmeni P.Çistakov öğretmiştir. Bu ne-
denle yaratmış olduğu her tür resimde, port-
rede ve peyzajda gerçekçilikten hiç ayrılma-
mıştır. Eserlerinin hepsi de gerçekçi, özellikli,

ruha hitap eden herkesin tereddütsüz anlay-
abileceği açıklıkta ve düşünceye sevk edici

yapıtlardır. “Doncav-Sucu”, gibi “Rakı Yapıcı-
ları” gibi eserlerinde böyle güzel mevzuyu
nasıl seçebildi ve açıklıkla nasıl işleyebildi?...

Dağlı kadınların ağır yaşam şartlarını ne

güzel ifade etmiştir. Yahut, “Taşkırıcı Çocuk-

lar” adlı yapıtındaki çocuklar nasıl canlı
olarak karşımızda durmaktadır ve alınyazıla-
rının ne kadar acımasız, zahmetlerle dolu
olduğu ne güzel işlenmiştir. Bu yapıt için bo-
şuna dememişler boyalarla “Dodov-Dövünme”
diye. Böyle eşsiz yapıtların temalarını seçmek
ve yaratmak ancak yoksul ve çilekeş halkının
acısını yüreğinin derinliklerinde hissedebilen
ressamlara nasip olabilir. Portre yapmayı çok
seven ressam, yapıtlarında insanların iç dün-
yasını ve üzüntüsünü yansıtmaya gayret
göstermiştir. Küçük yaşta annesini kaybeden,

kendisi de ağır hasta olan “Koşerhan'”ın
portresinin ne kadar üzüntülü, yumuşak ve
insanın ruhunda derin bir acıma hissi uy-
andırabilen bir yapıt olduğu görülmektedir.

Bundan daha da şaşılacak olan kendi

portresi “Abtoportre-Avtoportre” dir. İnsan ilk
önce herşeyi görebilen gözleriyle karşı karşıya
kalmaktadır. Ve insan Kosta'nın kendisini
sağken görüyor hissine kapılmaktadır.

47 yıl bile tam olarak yaşayamayan şair 1
Nisan 1906 günü saat 17.00'de “Labe'de”
hayata gözlerini yummuştur. Aynı yerdeki
kilise bahçesinde babasının mezarının yanına
defnedilmişse de halkın kararlı isteklerine

uyulmak suretiyle Viladikafkas'a nakledilmiş
ve “İrkev” Köyü'nde kilisenin bahçesine
defnedilmiştir. Defin merasimine gelenler
O'nun tabutunu istasyondan kilise bahçesine
kadar kendisine duyulan derin sevgi ve
saygının bir ifadesi olmak üzere omuzlarda
taşımışlardır. ğ

Kosta'nın tabutunun arkasından harp
kahramanlarına yapılan son saygı misali, si-
yah yamçıile örtülü bir at yedekte götürülü-
yordu. Kosta'dan sonra kendisini öksüz kal-
mış addeden halk O'na layık olduğu kadar
gözyaşı dökmek suretiyle sevgili evlatlarını
ebedi istirahatgahına tevdi etmişlerdir .Bugün
bile Kosta'dan daha değerli bir evlat yetişme-
miştir İrişton'da (Osetya'da). Bu da açıkça

göstermektedir ki, Kosta sözleriyle, düşün-
celeriyle,özlemleriyle halkımızın arasında ya-
şamaktadır ve O ebediyen ölmeyecektir.

(Cehiltı Y.A. tarafından Osetçe'den çevrilmiştir.)
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Ruslan Bzarti
Kuzey Osetya Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı.

Kafkasya'nin en eski halklarından biri olan
Oset'ler bu bölgenin tam kalbini oluşturân
topraklarda -Ana Kafkas Sıradağı'nın merkez
kısmının her iki tarafinda bulunan dağ bo-
gazlarıyla onlara bitişik düzlüklerde - yaşa-
maktadırlar. Terek, Uruh, Liahva, Aragva ve
dahaniceirili ufaklı nehirlerin doğduğu yerler
Oset'lerin ülkesinde bulunmaktadır. Rusya'yı
Güney Kafkasya ve Orta Doğu ile bağlayan
karayollarının bir ucu - Gürcü Askeri Yolu

— (Daryal Geçidi); Oset Askeri Yolu (Mamison
Geçidi); ve nihayet daha yakın dönemde açı-
lan Trans-Kafkasya Anayolu (Ruk Geçidi)-
Oset topraklarından geçmektedir.

Tarihi boyunca bütüncül bir etnik-kültürel
coğrafya oluşturan Osetya günümüzde yönet-
sel olarak Rusya Federasyonu'na bağlı Kuzey |
Osetya ya da yeni adıyla Alanya Cumhuriyeti
ve 1990 yılında Gürcüstan'dan ayrılarak ba-
ğımsızlığını ilan eden Güney Osetya Cumhur-
riyeti olmak üzere iki kısma bölünmüştür. İki
egemen Oset Cumhuriyetinin toplam yüzöl-
çümü on iki bin km kare civarındadır.
Oset'lerin toplam nüfusu 600.000'in üzerinde
olup, bu nüfusun üçte biri anayurtlarının dı-
şında yasamaktadır.

Diğer Kafkas halklarından farklı olarak
Osetler Hint-Avrupa dilsel ve kültürel-
tarihsel birliğinin irani koluna mensupturlar.
Oset tarihi ve dili ile ilgili ilk araştırmalar
XVTİI. yy.'ın sonlarında yapılmaya başlanmış
ve Kafkasya'nın tam ortasındaki bölgede ka-
dim Hıristiyanlık geleneğini sürdüren bu
Hint-Avrupa halkına ilişkin bu ilk bilgiler ro-
mantik Avrupa'yı epeyce etkilemiştir. Geçen
yüzyıl için olağandışı görünen bu olgu, birçok
Batılı ve Rus bilim insanını Oset'lerin tarihi,
dili ve folkloru konusunda ciddi araştırmalar
yapmaya yöneltmiştir. Bu araştırmaların en

önemli yanlarından birisi, bir bilim dalı olarak
Osetoloji'nin ortaya çıkması olmuştur. Değerli
çalışmalarıyla bu bilimsel branşın temelini
atanlar arasında, Julius Klaproth, Andreas
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Sjogren, Vsevolod Miller, Maksim Kovalevski,
Georges Dümesile, Vaso Abayev gibi önemli
isimler bulunmaktadır.

Bir halkın kökeninin (atalarının) geldiği yer
ile anayurdunun farklı olması artık, o halkın
tarihi yazılırken önemli bir sorun oluşturma-
maktadır. Eski çağlardan beri Kafkasya'nın
etnik-kültürel zemininde kökleşen Osetler'in
bugün artık “Kafkasya'nın otokton halkların-
dan biri olmadıkları” olgusu üzerine vurgu
yapılmamakta ve Osetler Avrasya'daki bütün
halklar arasında mevcut etnik-linguistik ve
kültürel-tarihsel bağların, karşılıklı etkile-
şimlerin organik bir parçası olarak kabul e-
dilmektedirler.

Eski Kafkasyalılar ve Hint-Avrupalılar
Geçen yüzyılın 60'ı yıllarında Oseitya'nın

dağlık kesimlerinde o zamana kadar bilinme-
yen bir Bronz Devri kültürününizleriyle kar-
şılaşılmıştır. Kuban köyü yakınlarında bir dağ
nehrinin eski mezarları aşındırması sonu-

cunda, bu mezarlardan olağanüstü güzellikte
eşyalar ortaya çıkarılmıştır. İlk buluşların
gerçekleştiği yerin adını taşıyan Kuban kültü-

rü Bronz Devri sanatının Zirvelerinden biri
olarak kabul edilmektedir. Kuban uygarlığı en
parlak dönemini MÖ. 2000'li yılların ortaları
ile 1000'li yıllar boyunca yaşamıştır. Kuban
kültürüne ait çok sayıda buluntudan özellikle
ikisi, en gözalıcı ve önemli örnekleri oluştur-
maktadır: Bunlar, Oset dağlarının kuzey ya-
macındaki Kuban köyü ve güney yamacındaki
Tli koyu civarlarında bulunan eski mezarlar-
dır.

Bu bölgelerde ortaya çıkarılan tunçtan eğri
baltalar, geniş kemer tokaları, ok ve mızrak
uçları, hançerler, bilezik ve kopcalar, insan ve

hayvan heykelcikleri sağlamlıkları, itina ile
yapılmış süslemeleri ve eksiksiz biçimleriyle
oldukca etkileyici görünmektedir. Eşyaların
çoğu oyma resimlerle bezenmiştir. Kuban sa-
natının bu özellikleri daha sonraki Alan dö-



 

nemi eserlerinde de çok belirgin bir biçimde
izlenebilmekte ve aynı geleneğin bugünkü
Oset sanatında da devamı ettiği görülmekie-
dir.

Eski Kubanlı'lar (Kuban kültürü taşıyıcıla-

rı) dağ vadileri ve dağların eteklerine yakın
ovalarda yerleşmişlerdi. Ekonomilerinin te-

.melini hayvancılık oluşturuyordu, büyükbaş
hayvan ile at yetiştiriciliği
(Buradan Merkezi Kafkasya'ya özgü mera
sisteminin daha Kuban kültürü döneminde
ortaya çıkmış olduğunu anlıyoruz.). Hayvan-
cılığın yanı sıra, arpa, buğday ve darı ekimine
dayalı tarım faaliyetinde bulunuyorlardı. Ay-
rıca, çömlekçilik ve dokumacılık gibi zanaat-
larda oldukça ustalaşmışlardı.

Kubanlı'ların etnik ve linguistik kökenleri
konusunda henüz kesin bilgilere ulaşılama-
mıştır. Uzun süre Kafkas dil ailesine mensup
bir kavım sayılmışlarsa da, bu görüşü doğru-
layacak hiçbir ciddi bilimsel kanıt şimdiye
kadar bulunamamıştır. Son yıllarda ileri sü-
rülen Hint-Avrupa kökenli bir kavim oldukları
yönündeki iddialar da şu ana kadar inandırıcı
kanıtlarla desteklenememiştir. Buradaki Ö-
nemli olan nokta, etnik kökenleri ne olursa
olsun Kubanlı'ların, Oset'lerin İrani atalarının
Merkezi Kafkasya'ya gelip yerleştiklerinde bu-
rada buldukları ve zamanla asimile ettikleri
en eski topluluklardan bir tanesi olmasıdır.

MÖ. 8.yüzyıl sonlarıyla, 7.yüzyılın başla-
rında doğudan batıya doğru ilerleyen İrani
göçebe İskit kavimleri, Kafkasya'nın kuzeyin-
deki steplere gelip buralara hakim olmuşlar-
dır. Eski Çağ boyunca buradan Ön Asya'ya
doğru yaptıkları seferler, İskit'leri dünya tari-
hinin ön sahnesine çıkararak, kendi sosyal ve
kültürel gelişmeleri üzerinde de önemli bir
ivme yaratmıştır. Askeri sefer güzergahları
Kuzey ve Güney Kafkasya üzerinden geçen
İskitler, zamanla ana Kafkas Sıradağı'nın her
iki tarafını da yerleşmek üzere yurt olarak
benimsemişlerdir. İskit klasik kültürünün
özgün nitelikleri bu topraklarda biçimlenmiş,
Kafkasyalı ve Ön Asyalı diğer kavimlerle giri-
len ilişkilerin de bu kültür üzerinde etkileri
olmuştur.

Yoğun etkileşim ve bütünleşme MÖ.
7.yüzyıldan itibaren başlamış, yerli ahali üze-
rinde siyasi hakimiyet kuran İskitlerin ileri

- gelenleriyle Kubanlı'lar arasındaki ilişkiler
giderek artmıştır. İskitler ile Kubanlı'lar ara-
sındaki bu etkileşimin en belirgin kanıtları
Osetya'daki Tli mezarlarında gözlenebilmek-
tedir. Öyle anlaşılmaktadır ki, İskitler'in ilk

yapıyorlardı .

olarak dağlık bölgelere yerleşen küçük asker
grupları, yerli kadınlarla evlenerek, onlarla
karışmış, sonra da onları diğerleri izlemiştir.
Öte yandan İskit-Kuban ortak yaşamının ge-
lişmesinin maddi temeli, İskitler'in, dağlardan
maden çıkarma ve işlemeyi bilen bu yerli
(Kuban) toplulukların deneyimlerine ihtiyaç
duymasıydı. Nitekim arkeolojik veriler de,
Kubanlı'ların İskitlerin güneye doğru yaptık-
ları seferlere katıldıklarını doğrulamaktadır.

Böylece MÖ. 7 ve 6. yüzyıllarda Merkezi
Kafkasya ile Kafkasya'nın kuzeyindeki step
bölgeleri arasında (başka deyişle Ön Kafkas-
ya'da) sosyo-politik ortaklıklar oluşmaya |
başlamıştır. Daha sonraki dönemlerde bu
ortaklık dilsel ve etnikbirliğe dönüşmüştür.
Doğudan gelen İrani göçebelerin yeni bir dal-
gası (Sarmat ve Alan akınları) İskitlerin Kaf-
kasya'da kazandıkları siyasi ve etnik-kültürel
konumu daha da güçlendirmiştir. Bu toplu-
lukların sahip oldukları İrani dil, onları Av-
rasya steplerinin ve eski uygarlıkların büyük
dünyasına bağlamış, nüfuzlarını artırmıştır.
İskitlerin ve Sarmat/Alan'ların yarattıkları
yüksek kültür, sahip oldukları gelişmiş eko-
nomik ve sosyo-politik sistem, Kubanlı top-
lulukların giderek İskitler ve Sarmatlar ara-.
sında asimile olmalarına yol açmıştır. Bu
sentez sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan
yeni oluşum, bugünkü Oset halkının atalatı
olarak kabul edilmelidir.

İskitler ve onların akrabaları olan
Sarmatlar Eski Çağın İrani halklar ailesine
mensuptular. Linguistik sınıflamaya göre İs-
kitler ve Sarmatlar Doğu-İrani alt gruba dahil
edilmekte, tarihsel-coğrafi açıdan ise Kuzey-
İrani halkların arasında sayılmaktadırlar. Es-
ki İraniler ise dil ve kültür bakımından Hint-
Ari kavimlerle çok yakındırlar. İraniler'in ata-
ları önceleri Hint-Avrupa ailesi içinde Hint-
İrani(Ari) birliğini meydana getirmekteydiler.

Hint-İrani halkların dini ve mitolojik ta-
savvurlarının, toplumsal düzenlerinin, adet ve
geleneklerinin bir çok ortak yönleri olduğu
bilinmektedir. Temel çekirdeği İskit-Sarmat
dönemlerinde oluşan Oset Nart destanları da
konuları, motifleri ve imgeleri açısından doğ-
rudan benzeşimlerini İran ve Hindistan'ın e-
pik eserlerinde ve kutsal kitaplarında bul-
maktadır.

Eski Osetler Yunanlılar, Romalılar, Slavlar,
Cermenler ve diğer Hint-Avrupa halklarıyla
sıkı kültürel ilişkiler içerisinde olmuşlardır.
Ayrıca Fin-Uygur ve Türkik kavimlerle girmiş
oldukları kültürel ve dilsel etkileşimin de ka-
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nitları bulunmaktadır. Ancak eski Oset'lerin
en yoğun etkileşimi Kafkasya'daki diğer yerli
topluluklarla olmuştur. Prof. V. Abayev'in be-
lirttiğine göre, "Eski Çağda Osetler'in Hint-
Avrupa ailesine mensup halklar dışında kalan
kavimlerle kurduğu kültürel-tarihsel ilişkiler
içerisinde en önemli ve derin olanlar Kafkas
dünyasıile olanlardır”.

İskitler, Sarmatlar, Alanlar
MÖ bininci yılda Güneydoğu Avrupa'nın ve

Orta Asya'nın steplerine İrani göçebe halklar
olan İskitler, (Sarmatlar, Sakalar ve
Massagetler yerleşmişlerdi. Bu yekpare kültür
dünyası, Batı ile Doğu, Güneyin eski uygar-
lıkları ile Kuzey Avrupa kavimleri arasındaki
birleştirici halkayı oluşturmaktaydı. "İskit
toplulukları” olarak bilinen bu halklar söz
konusu zaman için yüksek sayılabilecek bir
kültür yaratmışlar, bıraktıkları mükemmel
"hayvan figürleri” ile özellikle güzel sanatlar
alanında ünlenmişlerdir. MÖ. 5.Yüzyıl'da ya-
şamış ünlü Yunanlı tarihçi Herodot'un gayet

ayrıntılı olarak anlattığı üzereKuzey Kafkasya
ve Karadeniz'in kuzeydoğusundaki ovalara,
Avrupa İskit'leri yerleşmişlerdi. Bunların ço-
gunluğu göçebe hayvan yetiştiricileriydi, an-
cak bazı kabileler tarımla da uğraşmaktaydı.
Göçebe İşkitleri anlatırken Herodot "ne kent-

lerinin, ne de istihkamlarının olduğunu, evle-
rini ise beraberlerinde taşıdıklarını" yazmak-
tadır. Nitekim göçler sırasında İskit kadın ve
çocuklarının arabalara yerleştirilmiş çadırlar-
da, erkeklerin de at üzerinde hareket ettikleri
bilinmektedir.

İskitlerin gösterdiği yükselme, demir işle-
me teknolojisini öğrenmeleri ve göçebe hay-
vancılığını geliştirmelerine bağlıydı. Çünkü
demir madeninin kullanılması tarım, zanaat
ve savaş sanatında bir devrim gerçekleştir-
miştir. Çobanlığın yerini alan göçebe hayvan-
cılık ise sürülerin hızla büyümesine ve uçsuz
bucaksız steplerin otlaklara çevrilmesine ne-
den olmuştur. İskitlerin başlıca servetini,
kuşkusuz, yılkı atları oluşturmaktaydı. Yap-
tıkları büyükbaş hayvancılığın da ekonomik
açıdan önemi vardı. Ancak, at mülkiyeti İs-
kitlerde kişinin sosyal onuru ve ekonomik
bağımsızlığını bir ölçütü olarak kabul edil-
mekteydi. Atı üzerinde savaşa katılmak bir
İskit için son derece onurlu ve profesyonel bir
işü. Tipik bir İskit savaşcısı, mızrak ve
'akinak' denilen kısa bir kılıçla donanmış olan
atlı okçudur. Yaşadıkları dönemde yenilmez
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sayılan İskit suvarisi düşmana aniden hücum
etme yeteneğiyle ünlenmiştir.

MÖ. 6. yy.da İskitya'da "on devlet" adıyla
bir oluşum ortaya çıkmıştır. Antik yazarların
İskit Krallığı olarak tarif ettikleri bu siyasi o-
luşum, her birinin başında ayrı bir kral bulu-
nan üç bölümden meydana gelmekte ve kral-
lardan bir tanesi aynı zamanda bütün
İskitya'nın kralı sayılmaktaydı. Her bir krallık
bölgesi de yerel hükümdarların yönettigi bu-
caklara ayrılmaktaydı. Bu hükümdarlar birle-
şik İskit ordusu içindeki bucak kuvvetlerine
komutanlık etmekteydiler. Öte yandan, kral-
lar üzerinde de etkisi olan 'halk meclisi' aske-
ri-demokratik geleneği de sürdürülmekteydi.
İskitya'nın bu coğrafi ve politik örgütlenmesi,
bütün Hint-irani topluluklarda görülen ve
temelinde evrenin üç bölümden meydana
gelmiş olduğu yolundaki mitolojik-dinsel ta-
savvur yatan, üçlü sosyal şemaya dayandı-
rılmıştır. Herodot tarihinde İskitlerin kökeni
konusunda anlatılan efsane, İskitlerin ilk a-
tası olan Targitay'ın aslını tanrılara bağla-
maktadır. Targitayın üç oğlu Lipoksay,
Kolaksay ve Arpoksay, Ari'lerin üç sosyal işle-
vini -din, savaş ve üretim - temsil etmekte-
dirler. Buna uygun olarak Targitay'ın oğulla-
rının neslinden gelen İskit toplumu üç
'uruk'tan, ülkesiise üç 'krallık'tan kuruludur.

Bu üçlü bölünme Oset Nart destanlarında da
aynen korunmuştur. Nartların üç sülalesi

Alagatiler, Axsartagkatiler ve Boratiler Nart
ülkesini üç kısma ayırmakta ve üç işlevli Ari

şemasına göre kurulmuş olan bir toplumu
oluşturmaktadırlar. Osetlerin sosyo-politik
uygulamalarında bu eski üç öğeli yapının izle-
ri 19.yüzyıla kadar ulaşmıştır.

Bu aradatarih bazı İskit krallarının adla-
rnı günümüze şöyle aktarmaktadır:Yarı-
efsanevi Ariant, İran kralı Darius'u yenen
İdantirs, İskit adetlerine ihaneti yüzünden
idam edilen Skil, ayrıca Spargapif, Lik, Gnur,
Argot, Ariapif, Oktamasad. İskitler,
M.Ö.4.yy.'da yaşamış Atey adındaki kralın
yönetimi altında güçlerinin zirvesine erişmiş-
lerdir. Ancak MÖ. 3. yy.da İskitya artık bu
gücünü yitirmeye başlayacaktır. İskitlerin za-
yıflamasının ardından, Ön Kafkasya ovaların-
da Güney Ural ve Aral steplerinden göçeden
Sarmatlar egemenlik kurmaya başlamıştır.

MÖ.2 ve 1. yy.'larda İskitya adı yerini Sar-
matya'ya bırakmıştır. İskitlerle birlikte, Saka
ve Massaget boylarının bir kısmı da güçlenen
Sarmat kabile birliklerine katılmışlardır. Sar-
matlar da göçebe bir halktı, ancak sosyo-
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politik yapıları İskitlerinkinden geriydi.
Sarmatların toplumsal düzeni tipik 'askeri
demokrasi! özellikleri göstermekteydi. En ö-
nemli özelliği ise kadınların, erkeklerle birlikte
savaşa katılabilecek derecede yüksek bir
toplumsal konuma sahip olmasıydı. Kuban ve
Terek nehirleri boylarında yasayan
Sarmatlar'ın bir bölümü zamanla yerleşik ya-
şam tarzına geçmiştir. Sarmat'lar Asya ve Av-

rupa'yı birbirine bağlayan önemliticari yolla-
rını denetimleri altnda tutmaktaydılar. Bun-
lardan biri 'Sarmat Yolu' olarak bilinmekte ve
Terek ve Aragva vadileri ile Daryal geçidi üze-
rinden Kuzey Kafkasya'dan Ön Asya”ya doğru
gitmekteydi.

MS. 1. yy.da Güneydoğu Avrupa ve Orta
Asya Sarmatlar'ı, Alan adı altında birleşmiş-

lerdir. (“Alan' kelimesi, Hint-İrani halkların
eski ortak öz adı 'arya'/ 'aryana'nın dil kural-
larına uygun olarak gelişmiş Osetce telaffuz
biçimidir). Adlandırmanın yenilenmesi eski İs-
kit-Sarmat toplulukların siyasi tarihindeki
yeni bir aşamaya işaret etmektedir. Alan dö-
neminin ayırıcı niteliğini ekonomide yarı-gö-
çebeliğe geçiş oluşturmaktadır. Hayvan yetiş-

tiricilerinin eski mevsimlik oba yerleri, Alanlar
döneminde sürülmüş tarlalardan oluşan sabit

yerleşimlere dönüşmüştür. Aşağı Don bo-

yunda ve Kuzey Kafkasya yaşayan Alanlar ta-
mamen yerleşik yaşama geçmişler ve ilk koru-
naklı (müstahkem) Alan kentlerini kurmuş-

lardır.
Alanlar da savaşkanlıklarıyla bilinmekte-

dirler. Öyle ki, 4. yy.da yaşamış Romalı tarih-
çi Ammianus Marcellinus "Alanların tehlikeli

seferlerden ve savaşlardan adeta zevk aldıkla-
rını" yazmaktadır. Alanlar özellikle güneye
(Güney Kafkasya ve Ön Asya'ya) ve batıya
(Roma İmparatorluğunun sınırlarına) doğru
yaptıkları akınlarla ünlenmiştir. Antik yazar-
lar Alan ücretli askerlerinin eski dünyada bü-
yük rağbet gördüğünü ve bu askerlerin başka
toplulukların savaşlarına gönüllü olarak ka-
tıldıklarını belirtmektedirler.

Antik çağın bu kahramanlık dönemlerinin
dünya görüşünün özgün nitelikleri ve İskit-
Sarmat-Alanların yaşam biçimlerine ilişkin

etnografik detaylar Oset Nart destanlarında
itinayla korunmuştur. Eski Çağ yazarları ta-
rafından tarif edilen İskit ve Sarmat-Alan din-
sel törenlerinin bir çoğu da günümüz Osetle-
rinin ayin ve ibadet pratiklerinde devam et-
mektedir.

Batıda Alanlar
4.Yüzyıl'da başlayan Büyük Kavimler Göçü

- sırasında Alanlar Hun istilasına uğrayan ilk
Avrupa halkı olmuşlardır. Hunlarla giriştikleri
savaş Alanların yenilgisiyle sonuçlanmıştır.
372 yılında Alanların bir kısmı batıya Roma
İmparatorluğunun sınırlarınailerlemekte olan
Hunlara katılmıştır. 9 Ağustos 378'de Edirne
civarlarında Roma ordusuna karşı kazanılan
zaferde Alan süvarisi belirleyici bir rol oyna-
mıştır. Bu yenilgiden sonra Roma bir daha
kendini toparlayamayacaktır. Kısa bir süre
sonra ise Alanlar Hun ittifakından çıkıp, 406
yılında Germen boyları olan Vandal ve
Suevlerle birlikte Galya'yı istila etmişlerdir.
Burada Alanlar ikiye ayrılmışlardır. Başların-
da Goar'ın bulunduğu bir grup Roma'nın

- hizmetine girmiştir. Zayıflamakta olan İmpa-
ratorluk, bu grup Alanlar'a İmparatorluk çı-
karlarını maaş ve toprak karşılığı savunmak
üzere federal bir statü tanımıştır. Roma İmpa-
ratorluğuile ittifak yapan Alanlar, bugünkü
Fransa, Belçika topraklarıyla, İtalya'nın kuze-
yine yerleşmişlerdir. Smbid, EHoxar, Beorgor,
Sangiban Alanların adları tarihe geçmiş
krallarıdır. Sangiban'ın krallığı döneminde
Alanlar, 15 Haziran 451'de yapılan ve Roma
İmparatorluğunun Hun'ları durdurmayı ba-
şardığı son büyük askeri zaferde -Campi
Catalaunici (Katalaun Ovası) savaşında- bü-

yük ün kazanmışlardır.
Alanların başında kral Respendial'iin bu-

lunduğu diğer kolu, Roma İmparatorluğu ile
düşmanlığını sürdürüp, Vandallar ile ittifak
yapmıştır. 409 yılında Franklar'ın saldırıları
karşısında Vandallar ile Alanlar Galya'dan
bugünkü İspanya topraklarına göçmüş ve
İberik Yarımadası'nın önemli bir bölümünü
ellerine geçirmişlerdir. Alanlar'ın Lusitanya ve
Kartagena, Vandallar'ın ise Doğu Gealisya ve
Betika üzerindeki egemenliklerini yapılan bir
anlaşma ile Roma İmparatorluğu da tanımak
durumunda kalmıştır. Ancak çok geçmeden
Roma, Vandallar ve Alanlar ile başedebilmek
için bir müttefik bulmuştur. 416 yılında İs-
panya'yı, Roma'ya dost olan Germen kabilele-
rinden bir tanesi, Batı-Gothlar'ı ele geçirmiş-

tir. Alanlar ile Batı-Gothlar'ı arasında uzun
süren savaşlar olmuş, sonunda kralları

Addak'ın 418'de savaşta ölmesiyle Alanlar e-
gemenliği Vandal kralına devretmek zorunda
kalmışlardır.

(Georgi Tsotsiti tarafından Osetçe'den çevrilmiştir. Yazının
devamı dergimizin 6. Sayısında yayınlanacaktır.)
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KUZEY OSETYA
Yahya Abay

Kuzey Osetya (Alanya) Rusya Federasyo-
nu'na bağlı olup yönetim şekli cumhuriyettir.
Osetya halkının özgür iradesiyle seçilmiş bir
parlamentosu ve cumhurbaşkanıvardır.

Genel Bilgiler
Cumhurbaşkanı: Dıcaşağob Aleksandr
Sınırları:
Doğu: İnguş Cumhuriyeti
Batı: Khaberdey Balkar Cumhuriyeti
Kuzey: Rusya Federasyonu
Güney: Gürcüstan Cumhuriyeti ve Güney

Osetya
Yüzölçümü: 8000 kım?
Nüfusu: 646000
Nüfus yoğunluğu: Km? başına 81 kişi
Başşehri: Vladikafkas
Alanya'nın idari bölümü: 1 il, 8 ilçe ve 105

kadar büyükyerleşim yeri “köyü” vardır.

Nüfus
Nüfusun 9650'si başkentte, 96050'si de ilçe-

lerde ve köylerde oturmaktadır. Nüfusun
9060'ı İron, 9640'ı Rus, Azeri, Gürcü, Yahudi,
Çeçen, Tatar, Ukraynalı, Misketler ve Çinge-
neler'den oluşmaktadır.

Osetya nüfusunun artış sebebinin başında
Gürcüstan yönetiminin Güney Osetya'da ya-
kın tarihte yaptığı ve 2000-2500 kişinin ölü-
müyle sonuçlanan soykırımdan Kuzey
Osetya'ya kaçan İronlarla, Türki Devletlerin-
den Misketler gelmektedir.

Halen Kuzey Osetya'da, Güney Osetya'dan
göçen 26000 ve Gürcüstan'ın muhtelif bölge-
lerinden göçen 40000 kişi olmak üzere toplam
66000 İron yaşamaktadır.

Güney Osetya'nın 100000 olan nüfusunun
9065'i İron iken, bugün bu sayı 39000'e düş-
müştür. Bunun yanında Gürcüstan'ın muh-
telif yerlerinde dağınık olarak yaşayan
100000 İron varken, bu sayı 60000 kişiye
düşmüştür.

Diğer bir deyişle zorunlu göç öncesi Güney
Osetya ve Gürcüstan'ın diğer bölgelerinde
165000 İron yaşamakta iken bugün bu sayı
86000 kişiye düşmüştür. Bu da Gürcüstan
yönetiminin binlerce yıldan beri Güney
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Osetya'da yaşayan İronlar'a ne kadar düş-
manca davrandığını açıkça göstermektedir.

Coğrafi Durumu
Kuzey Osetya “Alanya”nın güneyi tamamen

dağlık olup dağlar yüzölçümünün tahminen
We 35-40 ını kaplamaktadır. 9 20 si ormanlık,
geriye kalan 9 40-45'i ise tarımaelverişlidir.

Kuzey Osetya'nın dağlarını iki bölümde
inceleyebiliriz:

i- Buzullu Dağlar (Doğudan batıya doğru,
Kazbek 5033m, Cimara 4780m, Şırğ Berzend
4146m, Adayıhoğ 4646m, Tepli 4423m,
Vilpata 4638m, Karavgom 4363m, Labada
4314m)

2- Buzulsuz Dağlar (Doğudan batıya doğ-
ru, Şarlam 2867m, Ştolovaya 2993m, Çişin
Hoğ 2823m, Trav Hoğ 2979m, Kion Hoğ
3420m, Vaza 3529ın). Bu dağlar iç Osetya'ya
yayılmışlardır.

Kuzey Osetya'nın geçitleri: (Doğudan batı-
ya doğru): Daryal (Daryan veya Arvıkonı)
2250m, Tırşı Efceg 3132m (Efceg İronca geçit
demektir), Rukı Efceg 2996m, Cedoyı Efceg
3004m, Koşkı Efceg 3630m, Mamişonı Efceg
2828m, Gurcı Ficeg, Gebe Efceg, Kırıvaşı
Efceg. Bu geçitler Kafkas sıradağlarında olup
en önemlileri Daryal Geçidi Gürcü askeri yolu
üzerinde, Ruk Geçidi Kafkas ana yolu üzerin-
de olup 3660m uzunluğunda bir tünelle Ku-
zey Osetya'yı, Güney Osetya'ya bağlamıştır.
Mamişon Geçidi, Oset askeri yolu üzerinde-
dir.

Ayrıca İç Osetya'da da önemli geçitler var-
dır. Bunlar Gerçek Efceg, Şanıbayı Efceg,
Dergevşu Efceg, Kakkedurı Efceg, Kurttatı
Efceg, Mijurı Efceg, Jigudı Efceg, Kajatı Efceg,
ve Kazatficek Efceg

Kuzey Osetya'daki vadileri birbirine bağ-
layan bu geçitlerin yükseklikleri 2000m'nin
üzerindedir.

Kuzey Osetya Vadileri (Doğudan batıya
doğru): Arvı Kom (Kom İronca “vadi” demek-

tir), Şanıbayı Kom, Dergevşı Kom, Kurtatı
Kom, Kubanı Kom, Narı Kom, Kaşarayı Kom,
Alagiri Kom ve Digurı Kom.



 

Bu vadilerdeki topraklar tarıma ve hayvan-
cılığa elverişli olup, yamaçları ormanlarla
kaplı suları ise gözyaşı kadar berraktır.

Kuzey Osetya akarsuları (Doğudan batıya
doğru): Şunşayı Don (Don İronca su demek-
tir), Terçi Don (Terek Nehri), Gizel Don, Fiyag

Don,İri Don “Ardon”, Vurş Don veİrefi Don.
Ayrıca dünyanın en kısa akarsuyu 30m

uzunlukta olup, Kurtatı Kom'da (Kurtatı Va-
disinde) bulunmaktadır.

Bu saydığımız akarsularla Kuzey Osetya'-
nın tarıma elverişli arazisinin hemen hepsi
sulanabilir durumdadır.

Kuzey Osetya “Alanya” çeşitli hastalıklara
iyi gelen şifalı suları ile de ün kazanmıştır.
Bunlar muhtelif vadilere yayılmış olup adetle-
ri 250 kadardır.

Şifalı suların bulunduğu yerlere yeterince
oteller yapılmıştır. Ayrıca ihtiyaca cevap vere-
cek şekilde lokantalar vardır.

Kuzey Osetya “Alanya"nın Kültürel
Durumu
Kuzey Osetya Rusya Federasyonu'na bağlı

cumhuriyetler arasında kültür seviyesi en
yüksek olanlardan biridir. Okur yazar oranı
90100'dür. Yüksek eğitim düzeyi 9670-80 ara-
sında olup eğitim teknik ağırlıklıdır. İlköğre-
tim 11 yıldır.

Başkent Vladikafkas'ta dünya standartla-
rında iki üniversite mevcuttur. Bu üniversi-
telerin bünyesinde çeşitli fakülteler vardır. Bu

fakültelerde İronca ağırlıklı eğitim de veril-
mektedir.

Başkent Vladikafkas'ta 6 adet tiyatro, 3-4
adet müze mevcuttur. Tiyatrolarda Rusça ve
İronca eserler temsil edilmektedir. Bu tiyat-
rolardan ikisi çocuk tiyatrosudur. Tiyatroların
fazlalığı o milletin kültür seviyesinin en belir-
gin göstergesidir.

Müzelerinde İskitler'e, Sarmatlar'a ve A-
lanlar'a ait enteresan kalıntılar sergilenmek-
tedir. Alan Cengaverleri'ne ait oldukları sap-

- tanan sivri kafatasları görülmeye değer kalın-
tılardır.

Terek Nehri kenarında tahminen 300 yıl
önce Azerbaycan zenginlerinden birinin İron
sevgilisine kavuşamaması üzerine aşkının
hatırası olarak yaptırdığı iki minareli görkemli
camliibadete yeni açılmıştır.

Osetya halkının tahminen 9670'i Hıristi-
yan, 9630'u ise Müslümandır.

“Dergevşı Kom Vadisi"nde . dünyada bir
benzeri bulunmayan ve “Ölüler Şehri” diye

adlandırılan yerüstü mezarları turistlerin ilgi-
sini çekmektedir. Ayrıca Osetya'nın bütün
vadilerinde, o vadiye hakim olmuş eski ailele-
re ait gözetleme kuleleri ve kaleleri vardır. Ay-
rca kule şeklindeki mezarlarla, eski yeraltı
mezarlarını ve İslam dini esaslarına göre dü-
zenlenmiş mezarları bir arada görmek şaşırtı-
cıdır.

Kurttatı Vadisi'nde, Cengizhan baskınları
(1223-1225) sırasında korunabilmek amacıyla

inşa edilen ve giriş kapısı bugüne kadar be-
lirlenemeyen bir kale mevcuttur. Kale çıkışı-
nın kıl merdivenlerle yapıldığı kanaatı hakim-
dir (Prof. Pelti Taymuraz).

Vellacir Vadisi'nde Hıristiyan dininin ilk
kabulü sırasında (910-915) inşa edilmiş bir-
çok kilise mevcut ise de bunların en önemlisi
ve en görkemlisi Meryem Ana “Madı Mayrem”
kilisesidir.

En eski kilise ise, devlet otoritesinin Alan-
larca, dini otoritenin yerli halktan Şağil'ler
taralından temsil edildiği devirde. Gürcü
Krallarınca yaptırılan Nujal kilisesidir.

Kuzey Osetya “Alanya” Ekonomisi
Osetya'da ekonomi temelde tarım ve hay-

vancılığa dayanmaktadır. Ekonomide şahıs
teşebbüsü henüz gelişmemiştir. Teşebbüs sa-
hipleri dış ülkelerden gelmektedir. Türk fir-
malarının inşaat sektöründeki yeri büyüktür.
Osetya maden bakımından zengin olmakla
birlikte henüz işletmeciliği başlamamıştır. Ta-
rihsel yazıtlarda ise altın ve gümüş madenle-
rinin su gibi bol olduğu belirtilmektedir.

Yalnız Kurttatı Vadisinde küçük ve ilkel bir
kurşun işletmesi mevcut olup, halk bu işlet-
meden suları kirletmesi nedeniyle şikayetçi-
dir. Orman ürünleri ve mermer işletmeciliği
yeni başlamıştır.

Osetya'nın şehirlerinde, ilçelerinde ve
bunlara bağlı köylerde doğalgaz ve elektrik
vardır. Bu nedenle katı yakıt kullanılma-
maktadır. Dolayısıyla mevcut ormanlar tahrip
edilmemektedir. Petrol ve doğalgaz Rusya'dan
gelmektedir. Elektrik kendi hidroelektrik
santrallerinde üretilmektedir. Kaban Vadi-
si'nde Koban Köyü halkından biri tarafından

yıllar önce yapılan hidroelektrik santrali, o
kişinin anısına hürmeten sökülmemiş ve ha-
len Koban Köyü bu santralden aydınlatıl-
maktadır.

Son zamanlarda Mozdok yakınlarında ya-
pılan petrol sondajlarından olumlu sonuçlar
alınacağı ümit edilmektedir.
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   EZ
İRON EDEBİYATI

  

Yahya Alpay

İron Edebiyatı'nı iki bölümde incelemek gerek-
mektedir.

1.1798 yılından önceki dönem
2. 1798 yılından sonraki dönem
1798 yılı İronlar'da yazının kabul yılıdır. Bu ta-

rihten önce yazılı olmamakla beraber:
1. Nart Efsaneleri
2. Kahraman Övgüleri

3. Düğünlerde, şölenlerde söylenen şarkılar
4. Ölümlerde, felaketlerde ve kederli günlerde

söylenen mersiyeler yani “ağıtlar”
5. Bebeklere söylenen ninniler halk arasında

söylene gelmiş ve günümüze kadarulaşmıştır.
Oset halkı sayıca çok olmamakla beraber asırlar-

ca zengin bir edebiyata sahip olmuşlardır.
O yaratıcılığın başında Nart “Neart-Ocağımız”

gelmektedir. Nartlar Iron halkının değerli ve sonsuz
kültür hazinesidir. Öyle bir hazine ki onları Dünya
Mitolojisi ile aynı paralele koymamız mümkündür.

Nartlar Ironlar Için Neden Değerlidir?
Çünkü Nartlar'da güzel hasletler vardır, cesur-

durlar, yiğitlikte kusursuz ve emsalsizdirler. Hayatı ve
birbirlerini ölesiye sevmektedirler. Hayatlarını sürdü-
rebilmek uğruna düşmanlarına saldırmaktan ve dö-
vüşmekten çekinmezler.

Nartlar'da toplum hayatı çok önemliydi. Bir kişi-
nin tek başına sofraya oturup yemek yediği görül-
mezdi. Ziyafeti, oyun oynamayı ve eğlenceyi çok
severlerdi. Boş zamanlarını ok ve yay kullanmak ve
taşatma yarışmaları düzenleyerek değerlendirirlerdi.
Onlarca esaret, ölüm demekti. Gururlu ve korkusuz-

dular. Öyle ki “ Tanrı'ya baş eğdi” demesinler diye
evlerinin kapılarını bile çok yüksek yaparlardı.

Nartlar gençlerine de çok değer verirlerdi. Onla-
rın ahlaklı, faziletli ve cesur yetişmeleri için her türlü
gayreti sarfederlerdi.

Kısaca söylememiz gerekirse Nartlar'daki bu gü-
zel hasletler Kafkasya'da yaşayan veya çeşitli ne-
denlerle dünya yüzüne dağılmış tüm Kafkas halkları-
nın ortak hasletleridir.

Bu nedenle de Nartlar'a Kafkas Halkları ayrı ayrı
sahip çıkmaktadır.

1798 yılından sonraki dönemide:
1. 1798 yılından 1905 yılına kadar
2. 1905 yılından 1917 yılına kadar
3. 1917 yılından günümüze kadar diye bölümle-

re ayırabiliriz.
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1798-1864 yılları arasının Kafkasya'da amansız
mücadele yılları olması ve sürgünlerin de bu döneme
rastlaması nedeniyle eser vermeye fırsat bulunama-
mış ancak o zaman bu mücadelede kahramanlık
gösterenler için düzenlenen ağıtlar veya övgüler a-
ğızdan ağıza günümüze ulaşmıştır. |

Adlarına övgüler veya ağıtlar düzenlenen İron
kahramanlarından bazıları şunlardır: Tlattı Çermen,
Aşleibek ile Buzi, Kozırtı Taymuraz, Alıkkatı Hazbi,

Habetı Botaz, Berojtı Totıraz, Rubaytı Totıraz ve
diğerleri

Bu kahramanların hikayeleri ve ağıtları veya öv-
güleri ayrı bir inceleme konusu olabilecek nitelikte-
dirler. Bu nedenle adları verilmekle yetinilmiştir.

İron öykülerini dört bölümde inceleyebiliriz:
o 1. Canlılar üzerine öyküler:

Ihtiyar Kurt
Akılsız Devenin Sonu
Kediile Kaz
Ad Koyucu Tilki

2. Hayal geliştirici öyküler
Göğün Aynası
Bakır Kalede Yaşayan Kız
Develerin Padişahı
Padişahla Tahta Süvari

3. Yaşam tarzı öyküler
Talihli Eşek
Üç Kardeş
Inatçının Pişmanlığı
Derebeyinin Kızı

4. Düşündürücü öyküler
Akıl ve Talih
Akıllı ve Deli
Tuzlu Yemeğin Değeri
Hilebazın Öyküsü

Toplumun ahlaki değerlerine ve yaşayışlarına
aykırı olmayan yönlendirici ve ibretverici öykülerdir.

Iron şarkılarını şöyle sıralayabiliriz:
1. Sevgi üzerine şarkılar

“Akarsu kenarında bulak,
Onun için çok içmişim.

Beyaz tenlisin kara kaşlım,

Seni onun için sevmişim.”

“Fındık yaprak açmıyor,
Sebebi soğuk olmalı.
Geceleri uyku tutmuyor,
Sebebi sevgi olmalı” gibi



 

e

. Kahramanlık şarkıları

. Avcılık üzerine şarkılar

. Gelin alma ve ziyafet şarkıları

. Neş'elendirici şarkılar

. Beşik sallama şarkıları “ninniler”,
“Elim beşiğini sallıyor,
Ay, beşiğinle oynuyor
Büyük'adam olasın, Alol, lay”
“Seslenirim sev ülkeni,

Bizden sonra ondan bıkma;

Ona hizmetten yorulma, Alol, lay”
7. Topluma malolmuş şarkılar

“Karısı iyi olan kimse,
Niye gitsin düğünlere?...
Düğün kendi evinde.
Karısı huysuz olan kimse,
Yılandan niye korksun?...
Yılan kendi evinde.”

G
O
C
U
R
E
N

İnsanların yaşantısında şarkı büyük bir yer tut-
maktadır. İronlar şarkıyla sever yeni doğan bebeğini.
Şarkıyla anlatır misafire sevincini. Yolcusunu şar-
kıyla uğurlar. Gurbetten ve savaştan dönen yakınına
şarkıyla sevinir. Güneşin doğuşunu şarkıyla karşılar.
Şarkıyla atar tarlasına tohumunu. Bereketli sonba-
hara ve yeni güne övgü şarkıyla. Şarkıyla uyutur
genç anne beşikteki bebeğini. İneklerin bol süt ver-
mesi şarkıyla sağlanır. Şarkıyla arar avcı dağdaki
kısmetini. Dağda çoban, kırda çiftçi şarkıyla giderir
yorgunluğunu. Şarkıyla alevlenir hayat dolu delikan-
lıların, genç kızların yüreklerinde sevgi ateşi, ilanı
aşk şarkıyla. Yeni gelinin yeni evine ayak atışı şar-
kıyla.

“Seni ben çok severim,
Bilir misin ne kadar?...
Kalbim kadar, canım kadar”

Şarkı götürür nesilden nesile kibarlığı, dürüstlüğü
ve uygarlığı. Şarkıyla gülünür, uygunsuz işlere, tem: :
bellere, korkaklara.

Şarkıyla övülür, özgürlük uğruna canını seve seve
feda eden kahramanlar.

1864-1905 yılları arasında İron Edebiyatı
Bu dönemin en belirgin İron şair ve yazarlarının

başında “1869-1906” yılları arasında yaşayan
Hedeggatı Kosta gelmektedir. Kosta İronlar'in u-
yanmasında, milli hislerinin galeyana gelmesinde en
belirgin etken olmuştur. Kosta kalemin iyi kullanma-
sını bilen bir şair olduğu kadar, fırçasının hakkını da
layıkıyla veren bir ressamdır. Silahlı mücadele ile
koca Rus İmparatorluğu'na karşı başarılı olunama-
yacağına inanmış olması nedeniyle, mücadelesini
silah yerine kalemiyle vefırçasıyla sürdürmüştür.

Bakınız büyük şair koskoca Rus İmparatorlu-
ğu'na karşı halk çocuğu barışı nasıl konuşturuyor:

“Sen vampirsin, vampir,
Evet, sen her zaman

Sıcak kan emiyorsun.”
“Ama yeter! Senin akılsız
Kana susamış, ayıplı
Sürecini,
Beli bükülmüş insan

Yeni yaşantısı uğruna,

Atacak sırtından...
Yakında...yakında...”

Yokluk içinde hayatını sürdürmeye çalışan Kos- -
ta'ya bir arkadaşışiirlerinitelif hakkı alarak yayınla-
masını ve çektiği sefaletten kurtulmasınıteklif eder.

Büyük şair ona şu karşılığıverir:
“Halkımın yüreği,
Ekinimden payım.
Yurdumun kaderi,

Sonbaharda harmanım.” Ayrıca:

“Ben yazılarımı alışveriş konusu yapamam,
şiirlerimin bir mısrası, bir satırı için bile para al-

maya tenezzül etmem. Para karşılığında yazılan
“yazının saygınlığına inanmam” diyerek telif hak-
kındaki hatırlatmayı gayet nazik bir şekilde cevaplar.

Bakınız bir şiirinde halkı bir araya toplayacak
öndere nasıl sesleniyor.

“Halkın utancından
Kayalarbile inler.
Hey yiğit! Nerdesin, ©
Görsene yok oluyoruz”
“Gelsene gelsene,
Çobanımız arkamızdan,
Toplasana hepimizi,
Bir araya dua gibi.”

- Kosta yüreğindeki özgürlük ateşiyle dolu şiirleri,
öyküleri, övgüleri ve kederlerini içeren yazıları yalnız
İronca ve Rusça değil aynı zamanda İngilizce, Fran-
sızca, Almanca, Çince, İsveççe, Yunanca, İspanyol
ca, Hintçe, Norveççe, Arapça, Izlandaca, Bulgarca,

Lehçe, Çekçe ve Slovakça'ya çevrilmiş olmasına
rağmen maalesef Türkiye'de çok az bilinmektedir.

1906 yılında en verimli çağında 47 yaşında ya-
“ kalandığı amansız hastalığa yenik düşmüştür.

Bakınız ölümünden kısa bir süre önce akranla-
rından birine nasıl sesleniyor:

“Akranım! Güneşim ölüyorum,
Beni kendine dert etme sakın!...
Ben şimdi son sözlerimi söylüyorum.
Sevgili güzel yurduma haber ver,
Ben onu kalbimde götürüyorum.”
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Bu dönemin diğer önemli yazarları ve şairleri
şunlardır: |

1.Elğuzati İvani (1755-1830)
“Alğuz Padişaha Övgüler”

2.Elbızdıks (1881-1923)
“Iki Kız Kardeş” (4 perdelik dramatik bir piyes),
“Amiron” (3 perdelik trajik bir piyes)

3.Korotı Davut (1880-1924)
“Ben Yapmadım Kedi Yaptı” (14 bölümden

oluşan bir güldürü piyesi)
4.Koçişatı Poze (1888-1910)

“Yalancı Adam” (7 bölümden oluşan güldürü)

5.Tlattı Hoğ (1880-1932)
“Nart Güzeli Kimi Bekliyordu”

1905-1917 yılları arasındaki dönem

1. Tokatı Alihan (1895-1920: “Sihirli Boncuk”,

“Karçiçeği”, “Dağda Hayat”)
2.Arnigon Ilaş (1888-1946: “Allahaısmarladık”,

“Kaygı veya Tasa”, “Çiçek”, “Bakınca”)
Şair Bakınca adındaki şiirinde:

“Ağacı tayfun sallayınca
Parça parça olursa dallar;
Nasıl sevinebilir sonbahar
Dallarda meyve oynamayınca”

Nerdesiniz adlı şiirinde ise;

“Eğer güzel yurdumuzdan,
Uzaklara kaçarsak hepimiz;
Kuşkusuz dağlarımız arkamızdan,
Beddua edecekler” diyerek anayurdumuzdan

göç edenleri, göçmemeye"ikna ve ikaz etmeye ça-
lışmaktadır.

3.Gediatı Çomak (1882-1931.
Yaşı”, “Akşam Oldu”)

Yazar Akşam Oldu şiirinde;

“Akşam oldu gün karadı oturuyorduk,

Eski soğuk taş kışların döşemesinde.

Altı kişiydik, arkadaştık, akrandık
Ölüm sessizliği vardı,hapishanede,
Çünkü odun kokusundan başlarımız

ağrıyordu. İ
Pencereler ve kapılar, sımsıkı kapalı,
Nöbetçi askerin, ayak seslerinin yankısı

Gecenin sessizliğinde duyuluyordu.” demek
suretiyle o devirdeki Iron aydınlarının yurtları ve
halkları uğruna, ne dayanılmaz çileler çektiğini dile
getiriyor.

4.Koçoytı Arşen (1872-1844) “Dostlar”, “Zan-
netmiyorlardı” ve “Levan” gibi yazılarında ,o za-
manki yaşantıyı yansıtan ve yönetimi yeren kısa ve

manalıkritikler yazmıştır.
5.Malite Year (1887-1844)
Barış adlı şiirinde

“Mücadelenin
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“Yükseltin göklere kalenizi,
Güneşe ulaştırın yolunuzu.

Haydi koşun gayretle ileriye,
Kalmayın bu yarışın gerisinde.” diyerek halkı-

mızı birlik ve beraberliğe çağırmış, çağın gerisinde
kalmamayaiçtenlikle teşvik etmiştir.

 

AĞAÇLARINŞİKAYETİ
Ağaçlar toplanır bir gün,
Hepsi mahzun hepsi üzgün.
İlk söz alır yaşlı Çınar,
Adet üzere söze başlar.
“Baltadır” bizi mahveden
Odur sayımızı tüketen ”
Bir kenarda sessiz duran

Kestane de üzgün sesle:

“Balta değildir, suçlusu

Biziz onun sorumlusu...
Kesemezdi balta bizi
Temin ederim kisizi,

Uzak dururdu o sizde,
Sapı olmasaydı, bizden...

Sapı olmasaydı bizden

İnan çıkamazdıkilerden. ”

Gediatı Şeka (Çeviren: Yahya Alpay)

 

BİZ KİMİDİK?
Biz de Kafkasyalı idik
Ana, baba ve dededen.

Bizde seçmelerdenidik

Adet, an'ane, görgüden.

Biz de Kafkasyalı idik

Kama,fişeklik, giyimden

Biz de Kafkasyalı idik
Attan, yamçıdan, kamçıdan

Kalmasa Kafkasyalı giyimi,

Kimse bilmese dilini;

Ayrılsak attan kamçıdan
Şaşılacak şey değil mi?...

Yine de gurur verici,

Kafkasyalıyım değimi...

Çeçemtı Ehşar (Çeviren: Yahya Alpay)



 

Jale KUŞHAN

Oset toprakları tarihi eserler yönünden oldukça
zengindir. Bizim amacımız XIV-XVII yüzyıllarda
yapılan bütün mimari eserler değil sadece mezarlar
hakkında bilgi vermektir. Sizlere Kuzey Kafkasya
Bölgesinin Kuzey OÖset topraklarında yer alan Kız
Dağı'ndaki tarihin gizemli sığınağı Ölüm Evleri'nden
bahsetmek istiyoruz.

Eskiden sadece Osetler değil bütün Kafkas halk-
ları ruhların ölümsüzlüğüne yani ölümden sona ya-
şamın devam ettiğine inanırlardı. Bundan dolayı da
insanın yaşarken bir kuleye, ölünce de bir mezara
ihtiyacı olduğunu savunurlardı.

Her ailenin kendine ait bir mezarı vardı. Hatta
burada yaşayan halklar için mezar o kadar önem
taşıyordu ki, evlilik tekliflerinde bile damat adayına
aile mezarları olup olmadığı sorulurdu. Cevap hayır
ise teklif reddedilerek, kız verilmezdi.

Kafkasya'da bulunan bütün mezarların en büyü-
ğü olan “Ölüler Kenti” Kuzey Oset'in Dargavs kö-
yüne oldukça yakındır. Dargavs köyünün tarihi çok
eskilere dayanmaktadır. XIX. Yüzyıl sonunda burada
yapılan arkeolojik kazılar sonucunda VII-IX. Yüzyılla-
ra ait taş sandıklar bulunmuştur. Gerçekten de
Dargavs tarihi mimari eserler yönünden o kadar
zengindir ki, hepsini burada anlatmaya satırlar yet-
mez.

Ancakbiz Dargavs'taki tarihi ve mimari yapıların
ötesine Ölüm Evlerini araştırmak ve bu konuda
bilgilenmek üzere yola çıkıyoruz. 2860 metre yük-
sekliğindeki, “Kız Dağı” olarak adlandırılan, sert
görünümlü tepe duyduklarımızın ötesinde muhteşem
bir görüntüye sahip.İlk dikkatimizi çeken şey kulele-
ri anımsatan, oldukça büyük yapılmış mezarlar. Ö-
lüm Kenti'nde yeraltı ve yerüstü olmak üzere toplam
95 tane mezar bulunmaktadır. Bunların 30 tanesi
zengin ailelere ait olduğu söylenilen yerüstü mezarı,
65 tanesi ise yoksul ailelere ait olan yeraltı mezarla-
rıdır. Açık sarı sıva ile kaplanmış olan bu mezarlar,
renkleriyle güneşi hatırlatırlar...

Olüler Kenti'ndeki yerüstü kabirleri yarı işlenmiş
büyük taşlardan yapılmıştır. Kademeli piramit şek-
lindeki çatıları ise gökyüzüne doğru uzanır. Duvarla-
rın kalınlığı ise 0,45-0,75 metre arasındadır. Yerüs-
tü mezarları iki,üç bazen de dört gömmelcenaze)
katına ayrılır. Katlar ortalama 1,20-1,30 metre yük-
sekliğindedir. Her katın kendine ait bir geçidi vardır.

Mezar geçitlerinde ağaçtan sürmeli, taştan ve ağaç-
tan. yapılmış kapılar kullanılmıştır. Sürmeli kapıların
ardındaise ölüler defnedilmiştir.

Ölüler Kenti kayalık yamaçlara kurulmuş olduğu
için, mezarların yükseklikleri farklıdır. Kuzey tarafın-
daki mezar duvarlarının yüksekliği 6,5 metre iken,
doğu tarafındaki duvarların yüksekliği 10,35 metre-
dir.

Bunların dışında Ölüler Kenti'nde 65 taneyeraltı
mezarı bulunmaktadır. Genelde tek katlı olan yeraltı
mezarlarının cephe duvarlarının kalınlığı 0,70-0,90
metre arasındadır. Ayrıca mezarların bazı cephe
duvarlarında Islam geleneklerine göre yapılmış nişler
(duvar gözleri) ve doğu yapıstili göze çarpmaktadır.
Bu da Kafkasyalılar'ın Islam Dini'nden etkilenmeye
başladıklarını gösteriyor.

İnsan yaşamıyla doğa mücadelesinin gizemli yüzü
Ölüm Evleri arasında, bir mezardan diğerine dolaşır-
ken birden mezarlığın iç duvarındaki el izleri dikka-
timizi çekiyor. Tarihi yapılarda el izleriyle karşılaş-
mak mümkün. Çünkü Kafkasya'da eller, gücü ve
hakimiyeti simgelemektedir. El izleriyle ilgili bir de
efsane anlatılıyor. Efsaneye göre, mimar, prensin
güzel kızına aşık olur. Ancak aynı kıza Çar da aşık
olur ve evlenme teklif eder. Fakat kız gönlünü fakir
mimara kaptırır. Bunu öğrenen Çar çılgına döner ve
mimarın ellerini kestirir. Prensin güzel kızı olanları
duyunca kendisini bir kayadan aşağı atar. O günden
bugüne uzun bir zaman geçti. Çarın adı unutuldu.
Ama sevginin göstergesi olarak tapınaktaki el izleri
hala duruyor.

Mezarların dış cephesindeki diğer bir özellik ise,
cephe duvarında bulunan levhalardır. Bir tahmine
göre bu levhalar kadınların saç örgülerini asmak için
kullanılıyormuş. Eski Oset geleneklerine göre, dul
kalan kadınlar eşlerine olan sevgi, bağlılık ve üzün-
tülerini ifade etmek için saçlarını kesip bu levhalara
asarlarmış. Diğer bir inanışa göre ise, ölü evlerine
gelen misafirlerin atları bu levhalara bağlanırmış.
Levhalar 3-5 metre yükseklikte bulunmaktadır.
Böyle bir yüksekliğe atların bağlanması bize göre
mümkün değildir.

Osetler ruhların ölümsüzlüğüne inanıyorlar ve
ölünün yaşayan yakınları ile acı ve tatlı günlerde
beraber olduğunu düşünüyorlardı. Onunla bağlantı-
larını koparmak, onu unutmak istemedikleri için,
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kendilerine daha yakın olan yerüstü kabirlerini yap-
mayıtercih ediyorlar. ii

Araştırmacı V.F.Miller de Osetler'de yerüstü me-
zarlarına defnedilme adetinin çok eskilere dayandı-
ğını belirtir. Olü yakınlarının kendi ölülerinin onları
kötülüklerden koruduğuna, kendilerine yardım etti-
ğine inandıklarını, onlara verdiği değer ölçüsünde
evlerine bolluk, bereket geleceğini düşündüklerini
söylemektedir.
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Ölülerin bir kısmı battaniyeye sarılmış halde, bir

kısmı da özel olarak hazırlanmış giysilerle mezarlara
konulmuş. Ölülerin çeneleri ve kafaları bantlarla
sarılarak, sadece ağız ve göz kısmı açıkta bırakılırdı.

Bugün de Ölüm Evleri'nde kumaş parçalarına,
giysi kalıntılarına ve tümü elde yapılmış olan çeşitli
ev eşyalarına rastlamak mümkündür. Bu eşyalar
içerisinde bulunan, altın ve gümüşten takılar ile çe-
şitli süs eşyaları, ağır yaşam koşullarına rağmen Oset



 

kadınlarının güzelliklerine ne kadar önem verdikleri-
ni gösterir.

Ölülerin cenaze alayı da oldukça ilginçtir. Adete
göre gerekliişler yapıldıktan sonra, ölü geçitten ge-
çirilerek mezara getirilir ve cenaze döşemesine yatı-
rılır. Ikişerli gruplar halinde gelen ölünün yakınları,
son görevlerini yerine getirirlerdi.

Ölüler Kenti'ndeki mezarlar o kadar orijinal ya-
pılmış ki, kuru dağ iklimi ve tek taraftan esen rüzgar
mezarlarda iyi bir havalandırma sağlamaktadır. Bu
da cesetlerin çürümesini önler. Cesetlerin derileri,
saçları ve tırnakları bugüne dek yok olmamıştır. Di-
ğer ilginç bir nokta ise cesetlerin kafataslarında, so-
ğuk ve ateşli silahlar sonucu oluşan izlerin dışında,
ameliyat izleri görülmesidir. Günümüzde dahi olduk- .
ça tehlikeli olan beyin ameliyatının o dönemdeki .
doktorlar tarafından da yapılmaya çalışılması inanıl-
maz bir şeydir.

Ölüler Kenti'ndeki gezimize devam ediyoruz.
Silaha verilen değerden olsagerek, birkaç hançer ve
kurşun kalıntısına rastlıyoruz. Geleneğe göre baba...
ölürken kılıcını büyük, atını da küçük oğluna miras
bırakırmış. Ayrıca bazı ölülerin, kayık küreğiile bir-
likte kayığa konulduğunu görüyoruz. Bunun da, de-
nizi seven kişilerin, öteki yaşamlarını da denizde
geçireceklerine ait inançtan kaynaklandığı söylentisi
yaygındır. Birkaç mezarda rastlanan köpek ölüleri
içinse, ölen ailenin köpeğinin de öldürülüp ailenin
yanına konduğu görüşünün yanında, birbirine düş-
man ailelerde köpeğin karşı tarafın mezarına haka-
ret ve aşağılama amacıyla konulduğu görüşü de bu-
lunmaktadır. Küçük gezimiz esnasında, Osetlerin ve
diğer Kafkas halklarının sadece ölülerine değil, yaşlı
büyüklerine ve kadınlarına da son derece önem ver-
diğini görüyoruz.

Toplantılarda, yaşlı büyükler başköşeye oturuyor.
Toplum için büyük önem taşıyan kararları da yaşlılar
alıyor. Saygınlık kişinin zenginliğine veyasoyluluğu-
na değil, yaşına bağlı. Yaşlılardan oluşan meclisin
üstünde bir karar mercii, bir ceza kurumu yok. Suç
işleyenler, yaşlı meclisin kararı ile toplum dışıbıra-
kılabiliyorlar. Bu onlar için verilebilecek en büyük
ceza.

Herhangi suç önleyici ya da ıslah edici bir ceza
kurumu olmamasına rağmen, o dönemlerde Kuzey
Kafkasya'nın en düşük suç oranına sahip olduğu,
Kafkasologlar tarafından belirtilmektedir.

Ayrıca bir kavga veya tartışma esnasında kadın
içeri girdiği zaman ya da başörtüsünü ortaya attığı
anda kavganın şiddeti ne olursa olsun bitiyor. Yolcu,
kadın veya yaşlı gördüğü zaman atından inip, selam
verirdi. Ve selam verdiği kişi gözden uzaklaşıncaya
kadar yoluna yürüyerek devam ederdi. Kafkasların

kadınlara verdikleri değeri, Kafkas Halk Danslarında
da görmek mümkündür. Danslarda kadın daima ön-
dedir. Bazı danslarda ise, erkek bir eliyle kadını gös-
terirken, diğer eliyle de gökyüzünü gösterir. Bu şekil-
de kadının gökler kadar değerli olduğu anlatılmak
istenir.

Bizim küçük gezimiz bitmek üzere. Bu muhteşem
yerden gitmeden önce, bazıbilgileri toplamakiçin
köyün büyükleriyle konuşuyoruz. Onlara göre Olüm
Evleri, eskiden veba, çiçek, kolera gibi salgın hasta-
lıklardan korunmak için yapılmış. Çünkü 1783 ve
1831 yılları arasında salgın hastalıklardan dolayı
Oset halkının nüfusu önemli ölçüde azalmış. Hasta-
lığa yakalananlar yakınlarına bulaştırmamak için,
gerekli ihtiyaçlarını da alarak Kız Dağı'na çıkar,
kendi aile mezarlıklarını oluştururlarmış. Badtiyate
soyundan Raisa Badtiyate (80 yaşında) şunları anla-
tıyor. “Hastalığa yakalananlar buraya gelip bu me-
zarları yapıp, burada ölüyorlardı. Sonunda hastalık
öyle bir hal almıştı ki, gömecek kimseleri de kalma-
mıştı. İşte bu dönemde köyde hiç çocuğu olmayan
Mukahate soyundan birisi sabah erken saatte hay-
vanlarını otlatmaya götürürken, Ölüm Evleri'nin
yakınından geçer. Bu sırada bir çocuğun ağlama
sesini duyar. Sesin bulunduğu mezara yaklaştığında
sandık içerisinde ölü bir kadın ve kucağında yatan
çocuğu görür. Çocuğualıp evine götürür. Karısını bu
konuda kimseyle konuşmaması için tembihler. An-
cak bu sırrı uzun süre saklayamayan kadın, olanları
komşusuna anlatır. Aradan zaman geçer, çocuk bü-
yüyüp yürümeye başlayınca olay da iyice yayılır.
Çocuk Şuğarate soyundandır. Çocuğun sülalesinden
gelenler, oğullarını almak isterler. Uzun süren tar-
-tışmalardan sonra çocuk kendilerinde kalır. Hatta bu
çocuğun torunlarının Moskova'da çok iyi yerlerde
görevyaptığı söylenmektedir.

Ölüm Evleri'nin bekçisi olan 60 yaşındaki,
Badtiyate sülalesinden Dzahot ise, kendi soyuna ait
mezarı göstererek “Bunlara OÖset dilinde Zeppes
denilir. 14.yy'da toprağa duyulan ihtiyaç nedeniyle
atalarım, fazla yer tutmaması sebebiyle kule şeklinde
mezarlar yapıp, ölülerini buraya gömmüşler. Daha
sonra ise, şiddetli hastalığa yakalananlar kendi soy-
larına ait mezara giderek orada ölmüşler. 18.yy'a
kadar da bütün ölülerini buraya gömmüşler. Araş-
tırmacılara göre de, yeraltı ve yerüstü mezarları ya-
kından incelenince XIV-XVII yüzyıllara ait oldukları
ortaya çıkmaktadır. Demek kisalgın hastalıklar çık-
tığı dönemlerde bu yapılar mevcuttu. Ancak mezar-
ların yapılış sebebi günümüzde de tartışma konusu
olmayı sürdürüyor.

(İpekyolu, Aylık Türkçe-Rusça Gezi ve Kültür Dergisi,
Sayı:22, Kasım 1995, s.14-21'den alınmıştır.)
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Sovyet yönetimi altında, Kuzey Osetya ile
Güney Osetya birbirinden ayrı iki statü ile
yönetilmişlerdir. Kuzey Osetya Rusya Fede-
rasyonu içerisinde önceleri özerk bölge sta-
tüsü taşırken, sonra 1936 yılında Özerk
Cumhuriyet statüsü kazanmıştır. Güney
Osetya'ya ise 1922 yılında,
zerk Cumhuriyeti içerisinde Özerk Bölge
Statüsü verilmiştir. Ancak Sovyet Yönetimi
süresince Gürcüstan sınırları içerisinde ya-
şayan Osetler tıpkı Abhazlar gibi “Gürcü-
leştirme” politikasına maruz bırakılmışlar-
dır. 1989 yılında, Sovyet Yönetiminin sonla-
rına doğru ise bu politikaya yeniden hız ve-
rilmiş, örneğin Gürcü Hükümeti kamusal
alanda, okullarda ve üniversitelerde Gürcü
dilinden başka dillerin kullanılınasını ya-
saklamıştır. 1991 yılında bağımsız devlet
olarak seçimlere giden Gürcüstan'ın ilk
Cumhurbaşkanı Gamzahurdia'nın ilk işi ise,

Gürcüstan'ın “Gürcülerin devleti” olduğunu
ilan etmek olmuştur. Bunun anlamı Gür-
cüstan toprakları üzerinde hiç bir özerk

statüye izin verilmemesidir. Böylelikle Gü-
ney Osetya'nın özerklik statüsüne son ve-
rilmiş, Gürcüler ülkenin sahipleri, Abhaz ve
Osetler ise “misafirleri” ya da ayrı millet ol-
ma taleplerini sürdürdükleri takdirde
“düşmanları” olarak ilan edilmişlerdir. Di-
ger yandan 1991 yılında Gürcüstan'ın ba-
gımsız devlet statüsü elde etmesiyle birlikte
dünyanın bölünmüş halklarından birisi olan
Güney Osetler için eskiden mevcut -ve eh-
ven-i şer olan durum- yeni bir boyut ka-

zanmıştır. Kuzey ve Güney Osetler eskiden
aynı devlet içerisinde yönetsel olarak ayrı
yaşıyorlarken, bu defa iki devletin sınırla-
riyla birbirlerinden ayrı düşmüşlerdir. Bu
durum Güney Osetya'da yaşayan Osetleri
Rusya Federasyonu sınırları içerisinde ka-
lan Kuzey ile bağlarını yitirip, Gürcüstan
toprakları içerisinde büsbütün içlerine ka-
panıp, yalnızlaşmak durumunda bırakmış-
tar. .

Gürcüstan'ın Gürcüleştirilmesi politika-
sında Osetler'e düşen ilk pay, 1989 Kasım

ayının 23'ünde Gamsakhurdia'nın 40.000
askerinin Güney Osetyanın Başkenti

Tskhival'i işgale girişmesi olmuştur. Bu dur-

 

Gürcüstan Ö-

| ney Osetya Sorunu.

rumda Güney Osetya için iki seçenek kal-
mıştır. Ya Gürcüstan'dan eski Özerk Cum-
huriyet statüsünün yeniden tanınmasını
istemek ya da Kuzey Osetya ile birleşmek.
Birinci seçeneğin önü, 1990 Mart ve Haziran
aylarında Gürcüstan Yüce Sovyeti'nin aldığı
kararlarla kapanmış, Güney Osetya'nın si-
yasal özerkliğinin teminatı olan anayasa

maddeleri askıya alınmıştır. Ancak Güney
Oset Özerk yönetimini temsil eden kurumla-
rın çalışmasına engel olunamamış, sadece
Osetler'in yeni koşullara uygun biçimde ye-
niden siyasal yapılanmaları engellenmiştir.
Bu baskılar karşısında ise Osetler Güney
Osetya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan
etmek durumunda kalmışlardır. 9 Aralık
1990 tarihinde seçimlere gidilmiş, 11 Aralık
tarihinde ise Gürcüstan parlamentosu Gü-
ney Osetya'nın özerkliğine son vererek,
Osetler'in yaşadığı bölgelerde sıkıyönetim

ilan etmiştir.

6 Ocak 1991 tarihinde ise Gürcüstan Or-
dusunun askerleri ile çeşitli aşırı milliyetçi

partilerin destek verdiği milis güçler,
Tskhival'i işgal ederler. Oset Halk Cephesi,
Ademon Nykhas Güney Osetya'nın verdiği

mücadelenin başını çeker ve Osetlerin bü-
yük kayıplar verdiği çatışmalar 1992 Hazi-

ran ayına kadar kısa aralıklarla devam eder.
Bir çok Oset köyü yakılıp, yıkılır, katliamlar
yapılır. 100.000 kadar Oset Kuzeye ve Rus-
ya'nın diğer bölgelerine göç etmek zorunda
kalır. Gürcü kuvvetleri Tskhivali'yi terk e-
derken, kenti abluka altına alırlar. Her a-

landa tam bir ambargo uygulayarak, Güney
Osetya'nın Kuzey ile ilişkisini büsbütün
kesmek üzere, Rouk tünelini kapatırlar.
Böylelikle bölgenin elektriksiz, yiyeceksiz,
ilaçsız kısacası her türlü gereksinimden
yoksun bırakılması hedeflenir. Güney Oset-
ya'nın ambargo altındaki durumu, 28 Nisan
1991 tarihinde bir çok evi, yolu, işletmeyi
tahrip eden depremden sonra daha da kö-
tüleşir. Gamsakhurdia rejiminin 1992 Ocak.
ayında düşürülmesiyle birlikte Osetler'in
durumunun iyileşmesi umutları yeşermeye
başlarsa da beklenenin tam tersi gelişmeler
olur.

* Bu yazı Minority Rights Group'un 1994yılında yayınlanan “North Caucasus: Minorities at a Crossroads" (Kuzey
Kafkasya:Azınlıklar Yolayrımında) başlıklı raporu ile Kuzey Osetya'da konuyla ilgili olarak bir araştırma enstitüsü
tarafından hazırlanmış bir rapordan Sevda Alankuş Kural tarafından derlenmiştir. Bu nedenle bir yandan metne
bağlı kalınmış, diğer yandan Güney Osetya'daki yeni durum ve gelişmelertartışılmamıştır.
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Osetler üzerindeki baskılar uluslararası
camiada “demokrat” olarak ünlenmiş, Şe-
vardnadze'nin iktidara gelip de, Gürcüstan'-
ın bağımsız devlet statüsünün tanındığı dö-
nemde daha da artmıştır. Yeni yönetim de
“askeri çözümü” tek yol olarak görmektedir.
1992 Nisan ve Mayısında Tskhinval yeniden
ateşe tutuldu ve kentin doğusu işgal edildi.
20 Mayıs'ta Rouk tüneline doğru yola çıkmış
olan Oset göçmenlere saldırılarak, yapılan

katliamlara bir yenisi eklendi. (Çoğu kadın-
lardan oluşan 36 kişi öldürülür). Bu arada

Kuzey Osetya'ya göçedenlerin sayısı 80.000'i
bulmuştur. Göçmenlerin çoğu Vladikavkas'a
yerleştirilmiştir. Göçmenlerin gelişi ile bir-
likte Kuzey Osetya'nın ekonomik durumu
kötüleşmiştir. Buna rağmen, Kuzey, Rusya'-
dan aldığı elektriği Güneye ileterek, ambar-
gonun yarattığı sorunları bir ölçüde hafiflet-
meye çalışmıştır. Bu arada da Gürcüstan'a

giden doğal gaz hattını kapattığı için Kuzey
Osetya Gürcüstan ile bir savaşın eşiğine

gelmiş ve Rusya arabulucu olarak arayagir-
mek zorunda kalmıştır. Üzerindeki ekono-
mik baskılar ve uluslararası alanda prestij
kaybına uğramak tehlikesi nedeniyle Gür-
cüstan Rusya'nın da araya girmesiyle 26

Haziran 1992'de ateşkes ilan etmek durur-
munda kalmış ve müzakereler başlamıştır.
Ancak müzakerelerin tarafları Gürcüler ve
Osetler değil, Gürcüler ve Ruslar olmuştur.
Böylelikle temeldeki sorunlara hiç bir siya-

sal çözüm getirmeyerek, fiili durum üzerin-
den çözümler arayan bir süreç başlatılmış-

tr. Öset, Gürcü ve Rus askerlerinden olu-
şan bir barış gücü oluşturulmasına da ka-
rar verilmiştir ve uygulamasına başlanmış-
tür. Güney Osetya'da çatışmalar durmuş,
fakat hiç vakit geçirmeyen Gürcü ordusu
1992 Ağustos ayına gelindiğinde Abhazya
üzerine yürüneceğinin sinyallerini vermeye
başlamıştır .

sapaAE

  

  

  

Vladikafkas'tan iki görüntü

Söz konusu yeni dönemde Güney Osetler

bir yandan 3 yıl süren ambargo koşullarına
direnirlerken, diğer yandan Kuzey ile daha
yakınlaşmanın yollarını araştırmışlardır. Bu
arada da Kuzey Kafkas Halkları ve Cumhu-
riyetleriyle daha yoğun bir ilişki içerisine
girmiş. 1993-1994 özellikle belirginleşen bu
gelişmede, başlıca itkiyi Güney Osetya'daki
yeni yönetim ile, Moskova'dan beklenen
desteğin alınamaması oluşturmuştur. Gür-
ney Osetya'nın Kafkas Halkları Federasyonu
ile yakınlaşmasına Kuzey Osetya da destek

vermiştir.** Kafkas Halkları Federasyonu
ise, özellikle Abhazya'da elde edilen başarı-
dan sonra, Gürcüstan'ı, Güney Osetya'ya
askeri bir müdahalede bulunmaması konu-

sunda uyarmıştır.
1994 yılı Şubat ayında Gürcüstan ile

Rusya Federasyonu aralarında bir anlaşma

imzalamışlardır. Bu anlaşma ile Rusya,
Gürcüstan'ın “toprak bütünlüğünü” kabul
etme karşılığında kendisi için geopolitik açı-
dan çok önemli olan Gürcüstan'daki askeri
varlığına meşruiyet kazandırmıştır. Söz ko-
nusu anlaşmanın Abhaz ve Güney Osetlerin
verdikleri mücadele üzerinde ileride nasıl

etkiler yaratacağı henüz bilinmemektedir..
Ancak bütün Kuzey Kafkas Halkları ile
Diyaspora Çerkesleri, Güney Osetya ile
Abhazya'da olup bitenleri yakından izlemeye
devam etmektedir.

** Rus resmikaynakları, Kuzey Kafkas halkları arasına
Abhazlar ve Güney OÖsetleri dahil etmemektedir. Bu
nedenle sözkonusu halklar arasındaki ortak tarih ve
kültür ile beslenen mevcut dayanışmaya bir de böyle
bir resmi politika kazandırılması önemli bir politik ve
sembolik mesaj olmuştur. ii
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* N
cademikİşbirliği

Doç.Dr. SevdiaAlankuş Kural

Ankara Üniversitesi ile Kuzey Osetya Devlet
Üniversitesi arasında imzalanan Akademik
birliği Protokolü Kaf-Der Bültenin Aralık 1995'de
yayınlanan 28.sayısında yayınlanmıştı. Bu yazı
ise 1995 yılından bu yana sözkonusu protokolün

İş-

ne kadar hayata geçirilebildiğini ve Türkiye'deki |

Çerkes toplulukların atayurtlarıyla kültürel iliş-

kilerinin yoğunlaşmasına ne ölçüde katkıda bu-
lunduğunu tartışmayı amaçlıyor.

İki Üniversite arasında protokol 1995 Sonba-

har aylarında Kuzey Osetya'nın iki önemli üni-

versitesinden bir tanesi olan Kuzey Osetya Devlet

Üniversitesi (KODÜ) Rektörü ile yardımcılarının
Ankara'yı ziyaretlerinde imzalandı. Protokolün
öngördüğü, iki üniversite arasında karşılıklı öğ-

retim üyesi değişimi programı çerçevesinde de

Güney Osetya doğumlu ve Gürcüstan Üniversite-

sinde Türk dili ve tarihi eğitimi görmüş olan a-

raştırmacı Georgi Tsotsiti doktora takdim tezi

olarak hazırladığı çalışması için Ankara'da araş-

tırmalarına başladı. Araştırmacı, Türk Tarih Ku-

rumu kütüphanesi, Başbakanlık Arşivi'nde yü-
rüttüğü çalışmalarını tamamlayarak, geçtiğimiz

yıl Vladikavkaz'a döndü. Araştırmalarını Os-
manlı Arşivlerinde yapacağı çalışmalarla tamam-

lamak üzere yeniden Türkiye'ye gelecek.

Sözkonusu araştırma tamamlandığındailgili bel-

geler incelenerek yapılmış ilk çalışma olarak,

Osetler'in -bu arada da aynı akıbete uğramış di-
ger Kafkas Halklarının- Osmanlı İmparatorluğu
topraklarına göçleri, iskan edilmeleriyle ilgili iliş-

kin bir çok konuyu aydınlığa çıkaracak. Iİmzala-
nan protokol sayesinde Türkiye'li Asetinler diğer
Kafkasyalı topluluklarla kıyaslandığında göreli

olarak daha az yoğunluk gösteren kültürelilişki-
lerinde önemli bir adım atmış oldular. Türki-

ye'deki Kafkasyalılar'ın tarihini Kendilerinden
daha iyi bilen değerli bir araştırmacıyla tanışma

ve onun düşüncelerinden ve çalışmalarından

haberlenme imkanına kavuştular. Bu arada An-
kara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi
olarak ben de akademik değişimin diğer ayağı

çerçevesinde 1996 yılı Eylül ayında KODÜ, Ya-
bancı Diller Fakültesi Türkçe Bölümünde konuk
öğretim üyesi olarak bulunmafırsatı elde ettim.

Bir ay süreyle oniki kişilik bir sınıfa hayatımın eri

unutulmayacak deneyimlerinden birisini yaşaya-
rak, Türkiye'nin siyasal, toplumsal tarihi, demok-

rasisi konusunda dersler verdim. Büyük bir
konukseverlik ve ilgi gördüm. Keşke daha uzun
süre kalabilseydim, meslekdaşlarımla ortak ça-

lışmalar yapabilseydim ve Osetceyi öğrenebilsey-

dim diye uzatılabilecek bir sürü “keşke” ve anla-
tlması hiç de kolay olmayan karmakarışıkduy-

gularla da geri döndüm. Ve bir ayağı buradaki,
diğer ayağı Alanya'daki Osetler üzerine gerçek-

leştirilecek karşılaştırmalı bir araştırma gerçek-

leştirme umudunu taşıyorum..
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Bu arada gerçekleştirilen protokol çerçe-

vesinde aynı fakülteden öğrencileri de iki yıl
üsüste birer ay süreyle konuk etme firsatımız
oldu. * Gerek 1996 gerekse 1997 yaz aylarında
KODÜ, Yabancı Diller Fakültesi Türkçe Bölümü
3.sınıf öğrencileri Ankara Üniversite'sinin konuk
öğrencileri olarak, Vehbi Koç yurdunda ağırlan-

- dılar, TÖMER'de Türkçe Kurslarına devam ettiler,
Güney'e doğru kısa birer tatil yapma fırsatına

- sahip oldular. Kaldıkları süre içerisinde Alan
. Vakfı yönetici ve mensupları Ankara Üniversitesi
Rektörlüğü ile yakın ilişki içerisinde oldular ve
konuk öğrencileri İstanbul'da karşılamak dahil,
güçleri yettiğince evsahipliği yapmaya çalıştılar.
İlk Oset Öğrenci grubuyla birlikte Ankara'ya ge-
len aynı bölümün Azeri öğretim üyesi, Aida
Ganbarova şimdi, DTCF Türk Dili ve Edebiyat'ı
Bölümünde Yüksek Lisans programına devam
ediyor. Yabancı Diller Fakültesi, Ajda Ganbarova

gibi, çoğu Türk Dili ve Tarihi konusunda en iyi

eğitim veren üniversitelerden biri olarak bilinen

Leningrad Üniversitesinde lisans ya da lisans

üstü eğitim görmüş öğretim üyelerini Ankara Ü-
niversitesi bünyesindeki ilgili bölümlere göndere-
rek, deneyim edinmelerini sağlamayı amaçlıyor.
Ancak gerek öğretim üyesi gerekse öğrenci deği-

şiminde şimdiye kadar süreç tek yönlü olarak

işlediği, yani Türkiye'den KODÜ'ne gitme talebi
olmadığı için, protokolün öngördüğü
karşılıklılığın şimdiye kadar gerçekleştirildiği
söylenemez. Bildiğim kadarıyla 1997 yılında Rus

Dili ve Edebiyatı bölümünden bir grup Türk öğ-
renci Rusçalarını . geliştirmek amacıyla Vladi-

kafkas'a gitmek üzere başvurdularsa da, sonra-

dan vazgeçtiler. Oysa, Ankara Üniversitesi bün-
yesinde olmaları koşuluyla bir çok Çerkes öğren-

ci, özellikle de Tarih, Arkeoloji, Antropoloji, Sos-
yoloji gibi disiplinlerde öğretim gören öğrenciler
kendi alanlarında çalışmalar yapmak, bu arada

da Osetçeyi öğrenmek üzere KODÜ'de kısa sü-
reyle konuk öğrenci olarak gidebilirler ve çok ih-
tiyaç duyulan sosyal bilim çalışmalarına imza

atabilirler. Sözkonusu Üniversitelere uzun süreli
eğilim için Çerkes öğrenci gönderilmesi kar-
şılıklılığın sadece bir parçasıdır ve bu konuda da

Türkiye'deki Çerkes toplulukların ihtiyaç duy-

dukları atayurtlarla yoğun kültürel alışverişin

sağlanabilmesiiçin yeni siyasalar geliştirilmesi,

(Devamı 19. Sayfada|

 

” Bu arada bir notu da sizlere gecikmeiçin özür dileyerekilet-
meliyim. Ben oradayken KODÜ'de özellikle İktisat Fakültesin-
de dersverecek bir öğretim üyesine ihtiyaçları olduğunu söy-
lüyorlardı. Aylardır kendileri maaş almadıkları halde, konuk

hocalarına 150dolar karşılığı ücretini ödeyen, bir Kafkas
Cumhuriyeti'nde ders vermekle kimlerilgilenmez biliyordum,

bu nedenle Ankara Üniversitesindeki meslekdaşlarımla bu
haberi paylaşamadım. i
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ALAN KÜLTÜR ve YARDIM YAKI
o RemziYıldırım ©

Alan Kültür ve> Yardım Vakfifi Başkanı

© Alan Vakfı Türkiye'de yaşayan“Alan (Asetin)asil
Kafkasyalılar tarafından 1989'daİstanbul'da kü-

rulmuştur. Daha sonra 1993'de Ankara Şubesi

açılmış, 1997 sonlarında ise İzmir şubesi açılışı

için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gerekli izin
başvurusu yapılmıştır.

Alan Kültür ev Yardım Vakfı,
(Asettinler) tarafından Türkiye'dekurulanilk
rumdur. Asetinler'in' Kafkasya'yı “terk.

1865 yılından 1989 yılına kadar geçen süre İiçin-

de kurumlaşma amacıyla bir kaç kez girişimde

bulunulmuş ise de bunlar iyi niyetten öte gide-

memiştir.

1969-70'li yıllarda İstanbul'da yaşayan Alan-

lar, Çağlayan semtinde bir lokal oluşturarak Oo

günün koşullarında insanları bir araya getirmeyi

başarmışlar, Kafkas Halk Dansları çalışmalarını

sürdürmüşlerdir. Ancak lokal, bir dönem sonra

kumarhane olmaktan yine de kurtaramamışlar-
dır. 1977 yılında yine bir grup Alan gencinin ça-

ışmaları sonucu Kafkas Halk Dansları grubu
oluşturulmuş ve yapılan Welibegh Gecesi ile de

aileler bir araya getirilmiştir. 1988 yılına kadar
da hiçbir şey yapılamamıştır. Zaten salt iyi ni-

yetlerle bir yerlere varmakta mümkün değildi.
1988 yılında ortaya çıkan istekler doğrultu-

sunda bir komite oluşturulmuş, bu komitenin

Türkiye genelinde yaptığı çalışmalar sonucunda
vakıf düşüncesi ağırlık kazanmış, ve nihayet

1989 yılında vakfın kuruluşu gerçekleştirilmiştir.
Neden yeni bir kurum olan Alan Vakfı? o—|

Türkiye'de birçok Kafkas Kültür dernekleri
varken hatta o günlerde kurulmuş bir de Vakıf
varken yeni bir vakıf kurma düşüncesi yanlış
mıydı?

Doğrusu İstanbul'da böyle bir soruyla hiç
karşılaşmadık. Ancak bazı dergilerde çıkan yazı-
lar bu yeni oluşumları Sovyetlerin parçalanması-

na bağlamışlardır. Birileri bundan etkilenmiş
olabilir, ancak Alan Kültür ve Yardım Vakfı'nın

kuruluşunu böyle bir nedene bağlamak,açıkça
yazı sahibinin Kafkas Kültür Dernekleri sürecini
algılayamadığını gösterir.

Alan Kültü ve Yardım Vakfı'nın kuruluşunda
görev alan veya almayan bir çok arkadaşımız ve

bizlerden önceki çok değerli büyüklerimizden
birçokları diğer mevcut derneklerde faaliyet gös-
termişler ve hala da göstermektedirler. Bu ne-
denle Alan Vakfı'nın kuruluşu “Bölücü”olma ö-

zelliği kesinlikle göstermemektedir. Mevcut der-
nekler hiçbir zaman grup olarak Asetin ailelerinin
ilgisini çekememişlerdir. Oysa bugün Vakıf faali-
yetleri sonucu aileler bir araya getirilebiliyor,a-
ralarında dayanışma ve yardımlaşma sağlanabili-

yor. Ni
1997 yılı içinde Şişli-İstanbul'da güzel ve sı-

cak bir daire alınarak vakfın bina sorunu çö-

zümlenmiş, kısa gelecekte de Ankara Şubemiz

Alanlar

  

yeni biryyuvaya kavuşturulacaktır. Alan Kültürve

Yardım Vakfı, yoksul ve kimsesizlere, hastalara
ilaç, yakacak ve nakti yardımlar yapmakta, başa-
rılı öğrenciler burs vermekte, vakıf üyelerinin bir
araya gelmelerini sağlamak amacıyla çeşitli top-

lantılar, yemekli geceler düzenlemekte, diğer kar-
deş |kurumlarla lişkilerini en üst düzeyde sür-

  Ayamışmalardarı yanadırve böyle

olması da gerekir. Biz vakıf olarak hiçbir kurum-
dan neüstte ne de alttayız. Sorunlarımızın çö-
zümü için çalışan herkesle ilkeli ve seviyeli her

türlü işbirliğine kapımız hep açık olacaktır.

AlanKültür ve Yardım Vakfı

Yönetim Kurulları

Ankara Şubesi

Hikmet KANDEMİR(Başkan)
Selahattin OĞUN (Sekreter)

Merkez Yönetim Kurulu

Remzi YILDIRIM (Başkan)
Ali ŞAHBUDAK(Bşn Yrd)

Esen ÖĞÜN(Gnl Sekreter) Ahmet KUŞHANOĞLU(Say.)
Hamlet ARPAT (Sayman) Yılmaz BATIBAY

Sevgi HOŞKAN Nezahat GEGAY

Mutlu ÖĞÜN Günsal ALPAY
KemalBATIBAY Melek ÖZKAN

 

Akademik İşbirliği
(Baş tarafı 18. sayfada|

örneğin Osetya ove diğer kafkas Cumhuri-
yetlerindeki üniversitelerin dil, tarih, arkeoloji,
sosyoloji alanlarında eğitim veren bölümlerine de
öğrencilerin gönderilmesi zorunludur.

Bu arada kültürelişbirliğinin en önemli araç-

larından birisi olan akademik işbirliğinin gelişti-
rilmesinin birdiğer yolu da Türkiye'deki diğer
üniversitelerle, Kafkas Cumhuriyetleri'ndeki üni-
versiteler arasında benzeri protokollerin imza-
lanmasının sağlanmasıolabilir. Bu konuda gerek
.Türkiye Üniversitelerinde görevli Çerkes öğretim

- üyelerine, gerekse dönüşü gerçekleştirerek
atayurtlara yerleşmiş aydınlara önemli görevler

düşmektedir.

- ** Ankara Üniversitesi'nin Rusya Federasyonuiçinde bulunan
ve önemli bir Adige nüfus barındıran. Krasnodar'daki Kuban
DevletÜniversitesiile de böyle bir Akademik İşbirliği Proto-
kolü bulunuyor. Kuban Devlet Üniversitesi, Fen Bilimleri Eği-
timinin yanısıra, Rusca, İngilizce, Fransızca, Almanca ve
Yunanca öğreten bölümler, Güzel Sanatlar, Tarih, Hukuk,
Ekonomi, Psikoloji Bölümleri bulunuyor.
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Acaristan Özerk Cumhuriyeti
İznik Batum ve Havalisi Kültür Derneği

ÖNSÖZ
Acaristan, Türkiye'nin yakındaki uzak komşusu.
Efsaneler diyarı. Günümüz Türkiye'sinde Maca-
ristan'ın “M” harfi düşmüş hali zannedilecek ka-

dar tanınmamasına rağmen, Türkiye'yi, Türki-

yenin Acaristan'ı tanıdığından daha yakından
tanıyan Acar halkının, yüzölçümü küçük, binler-

ce yıla uzanan kültürü ile büyük yurdu.

Acaristan'ın yakın dönem tarihi, bir sürgün
tarihidir. Acar halkının Acar kimliğini korumak
isteği nedeniyle defalarca karşılaştığı sürgün,

1850-1950 yılları arasında yü bir zaman

dilimi içinde büyük oranda 1879, 1921, 1929,
1945 tarihlerinde olmak üzere aralıklarla ger-
çekleşmiştir.

Acaristan ve Abhazya, Anadolu coğrafyasının
kuzeydeki Kıbrıs'ı olduğu için SSCB sürekli ola-

rak bu iki bölgenin Türkiye'ye kayması korkusur-
nu yaşamıştır. Bu nedenle, 1921 yılında Abhazya

SSC ortadan kaldırılarak, Gürcistan SSC'ye bağ-
lanmış, ayrıca 1926 SSCB nüfussayımında yer
alan Acarlar, 1929 ayaklanması sonrası istatis-

tiklerden çıkarılmıştır.
Sovyet Gürcistan'ın, Moskova'dan kaynakla-

nan şovenist politikaları nedeniyle Acarların

1929 sonrası etnik, dini, kültürel, tarihi kimlikle-

ri yok sayılmış ve Acarların Gürcülerden ayrı bir

halk olduğu unutturulmaya çalışılmıştır. Aynı
şekilde Gürcistan SSC içinde yaşayan Abhaz,
Oset, Svan, Migrel ve Lazların da Acarlar gibi
Gürcü kimliğinin bir parçası olduğu yıllarca sa-
vunulmuştur.

SSCB döneminde Moskova Yönetimi, sürekli
olarak Çarlık Rusyası ordularından kaçıp Ana-

dolu'ya yerleşmiş olan Acarlara Gürcü kimliği

aşılamaya ve böylece Türkiye'de bir tür beşinci

kol yaratmaya çalışmıştır. Moskova kaynaklı bu

sistemli politikalar, Acaristan-Türkiye atsında
demir perde yönetiminden kaynaklanan bilgi ve

iletişim yetersizliğinden dolayı kısmen başarılı
olmuştur. Acaristan Acarları, milli Kimliklerini

Gürcistan SSC şovenizmine karşı korumaya çalı-

şırken, Türkiye'de yaşayan bir kısım yarı aydın

Acar, Moskova'nın propaganda rüzgarlarına ka-
pılarak, Acar kimliğinibırakıp, Gürcü kimliğini

doğal bir şekilde kabul etmiştir.

Sarp sınır kapısının açılması ve SSCB'nin da-

gılmasıile birlikte Acaristan ile Türkiye arasında-
ki demir perdenin kalkması sonrası, sınırın iki

yakasında yaşayan Acarlar gerçekler ile karşılaş-

maya başlamışlar, yıllarca Moskova'dan esen

Gürcü kimliğini empoze etme propagandalarının
asılsızlığını görmeye başlamışlardır.

Acaristan'ın ve Acar kimliğinin objektif bir
şekilde tanıtılması için gerçekleştirilen bu araş-

tırma, dileriz ki daha geniş araştırmalar için

bâşlangıç olur.
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Acaristan'ın geleceği yarı aydın değil, aydın
Acarların ellerinde yükselecektir.

COĞRAFİ KONUMU
Gürcistan Cumhuriyeti'ne bağlı Acaristan Özerk

Cumhuriyeti, güneyde Türkiye Cumhuriyeti ile
sınırdaş olup, Acaristan'ın dünyaya çılan pence-
resi, Artvin ili hudutları dahilinde Sarp Sınır Ka-

pısı'dır. Sarp'tan uzaklığı 15 km. olan Acaristan

Özerk Cumhuriyeti'nin yüzölçümü 2911 km?'dir.
Başkenti Batum, diğer yerleşim birimleri Sarpi,

Gonio, Kirnati, Keda, Helvaçauri, Çakvi, Tsihis-
dziri (Sihisdziri), Kobuleti, Çahati, Adadzebi,

Hulo, Şuahevi, Oktamberi, Hıhadziri ve

Mahikçiuri'dir.

TARİHİ GELİŞİM
En eski destani ve resmi Kartvel tarihi sayılan

Kartlis Çkhovreba'nın ilk bölümünde; Karadeniz
- Hazar Denizi ve Azak Denizi ile Van Gölü ara-
sındaki kesimlerde yaşayan, sekiz ayrı kavimden

herbirinin, Nuh-Nebi oğlu Yafes oğlu Targam
(Tevratı-Şerif/Ezekhiel XXXVII, 14-6'daki, Türk-

lerin ulu-atası Togarma) adlı ulu ata'dan türe-
dikleri anlatılıyor. Adı geçen kaynağa göre bu
sekiz kardeşin herbiri, kendi ülkesindeki kavmin

ulu-atası olmuştur. Yaş sırasına güre, adları şöy-

ledir:

1. > HAY(Kendilerine Hay diyen Ermenilerin

atası ),

2. KARTI (Tiflis ili bölgesindeki Kartvel/İber/-
Gürcülerin atası),

3. BARD (Gence-Barda/ Berde bölgesindeki
“ Aran/Karabağ Sakaları),

. 4. MOVAKAN (Mugan Çölüne ad veren Şir-

van'daki Albanlar/Sakanlar),

5. HER (Alazan-Yor arasına, Her-Yurdu adını
verdiren kavim ki, sonradan Kakhet denilmiştir),

6. EG(E)R (Karadeniz'in güney kıyısında adları

Eger/Eker:Açar/Acar'da yaşayan kavmin atası),

7. LEK (Dağıstan'daki Lak/Legan/Lezeki/-

Lekzi ve bundan bozma Lezgi de denilen, ince

madenci ve kuyum ustası Türklerin Ilak/İlek u-

ruğu kolunun atası),

8. KAVKAS (Koban/ Kuban Irmağı boyundaki

Çerkeslerin ulu atası).

İşte bu Targam'dan türeme sekiz ayrı kavim-

den altıncı sırada anılan EG(E)R'lerin V.yy.'dan
beri yerleri Kolkhis/Kolkid gösterilmiştir.

İber/Kartveller ile Ekerlerin birbirleri ile ilişki
kurmaları, bölgenin İran tarafından işgal edilmesi
ile başlar.

Sasani soyundan İber/Kartvel kralı 1. Vak-
tand (450-503), İran egemenliğinden çıkarak,
bağımsız davranıyordu. Bunun üzerine İranlılar

bir ordu gönderince Karvel Kralı 1. Vaktand, 483



 

yılında başkent Tiflis'i bırakarak Eker ülkesine

sığınmıştı.

Böylece ilk kez İber/Kartvel kavmi, batı kom-
şusu Eker ülkesi ile temasa geçmiştir. Kartvel-

lerin batıya geçişi, Arapların 646 yılında Tiflis'e
yerleşmeleri üzerine daha da artmıştır.

Vİ. yy. Ermeni kaynaklarından coğrafyada,
Karadeniz'in doğusundaki Kolkhid ile Eger ülke-

sinin aynı bölge olduğu işaret edilerek, halkının
dört boya ayrıldığı belirtilmektedir.

1. Manrelya (Megrel/Migrel),
2. Akriuge (Ekretika/Eker/Eger/Acarlar'ın a-

taları),
3. Laviz (Lazik-Lazlar),
4. Caniv (Çanik-Çanlar, Lazların ikiz boyu).

Bu Caniv'in çokluk bildiren k sonekli ve sert
söylenene biçimi Çaniv'k, Gürcücedeki Çanet

(Çanyurdu/Lazlık) karşılığı olduğu da bilin-
mektedir. Bu adın, Saka/İskit Çan/Çen (Kaşgar
anlamında) boyundan geldiği anlaşılmaktadır.
Ermeni kaynakları ise, Amuderya ötesindeki

Türkleri, Çen'k (Çenler) şeklinde belirtilmektedir.

Acaristan daha sonraki yüzyıllarda, Egrisi

adıyla anılmıştır. MS VIl.yy'da Gürcistan'ın,
Acaristan'ın da dahil olduğu Klarjety olarak bili-

nen güneybatı bölgesinde krallık, Bağdat. hane-
danına geçmiş ve XVIL. yüzyıla kadar bu ailede

kalmıştır. Bu yüzyıllar arasında Acaristan, içişle-

rinde nispeten serbest bir eyalet olarak varlığını
sürdürmüştür.

Bilindiği gibi Gürcüler, M.S. IV. Yüzyılın baş-
larında Hıristiyanlığı kabul etmişlerdir. VII. Yüz-
yıla kadar İran ve Bizans imparatorlukları Gür-
cistan'ı el geçirmek için savaşmışlar, İmparator

Heraklius'un Sasanileri yendiği 627 yıldan sonra,
Gürcistan da Bizans egemenliği başlamıştır.

İslamiyet'in doğuşundan sonra Müslümanlar,
Gürcistan'a seferler düzenlenmiştir. Bunun 8o0-

nucunda Gürcistan, 732 yılında Abbasi hüküm-
darı IlI.Mervan'ın idaresine girmiştir. Gürcistan'la

birlikte Acaristan'da da sırasıyla Moğol, İran ve
Osmanlı etkileri görülmüştür.

Acarlar, 1627 yılında Osmanlı Yönetimi'ne gir-
mişler ve bu tarihten sonra İslamiyeti kabul et-
mişlerdir. Batum şehrinin kuruluş ve imar ça-

lışmaları büyük ölçüde lll. Ahmet'in Veziri Hasan

Paşa tarafından yürütülmüştür. Çoruh Nehri'nin

denize döküldüğü yerde, Batum'un yaklaşık 15

“ km. güneyinde Sarp Sınır Kapısı Yakınındaki

Gonio Kalesi, Osmanlılar zamanında restore €-
dilmiştir. Osmanlı döneminin, bölgedeki Müslü-
man halkın kültürü ve gelenekleri üzerinde o-
lumlu izler bıraktığı müşahede olunmaktadır.

3 Mart 1878 Ayastefanos Barış Antlaşması'yla
Osmanlı döneminde Kars ve Ardahan'la birlikte
Elviye-i Selase / Üç Vilayet'ten biri olarak kabul
edilen Batum, Rusya'ya bırakılmıştır. 13 Temmuz

1878'de imzalanan Berlin Antlaşması'yla,
Batum'da Rus egemenliği teyit edilmiştir.

Çarlığın yıkılmasını müteakip, 1918'de imza-
lanan Brest-Litovsk Antlaşması'yla, Batum Tür-
kiye'ye terk edilmiştir. Osmanlı ordusu bu ant-

laşmaya dayanarak, Rus ordusunun çekildiği

yerleri işgal ederek ilerlemiş ve Batum'un da bo-
şaltılmasını istemiştir. Bunun üzerine 31 Mart

1918 tarihinde Gürcüler ve Ermeniler Osmanlı

ordusu ile savaşmış, ancak kısa sürede yenil-
mişler ve 9 Nisan 1918'de Batum'da barış gö-

rüşmeleri başlamıştır. Daha sonra, Gürcistan ve

Azerbaycan'ın Kafkasbirliğinden ayrılmaları ile
Batum'daki barış görüşmeleri sona ermiştir.

Bunun üzerine Batum Kars ve Ardahan halkı,
Brest-Litovsk Antlaşması'nın 4. Maddesine göre
12 Haziran 1918'de bir plebisit sonunda anava-

tan Türkiye'ye katılma mazbatalarını, Ardahanlı

Hamşioğlu Rasim Acar Bey başkanlığındaki 20
kadar temsilciden oluşan Elviye-i Selase Heyeti'ni
15 Ağustos 1918'de, tahta yeni çıkmış bulunan
Sultan Vahdettin'in yanına gönderdi.

Fakat bu mutluluk, 30 Ekim 1918'de Mond-

ros Mütarekesiile sona erdi. Tebriz, Bakü ve Da-

ğıstan'a kadar ilerlemiş olan Osmanlı Ordusu,
doğuda 1914 sınırı gerisine çekilmek zorunda
kaldı. Böylece Azerbaycan, Dağıstan bölgeleri ile
1829 Edirne Antlaşması neticesinde savaş taz-

minatı olarak Çarlık Rusya'sına bırakılmış olan
Ahılkelek, 1878'de elimizden çıkan Batum, Arda-

han ve Kars, Ermeni ve Gürcülerin istilasına kar-

şı kendi başlarına terk edildi.

Bu arada, Acara tarihine damgasını vuran

Hamşioğulları hakkında kısa bir malumat ver-

mekistiyoruz.

Hamşioğlu ailesini, Aksak Timur'un Gürcü ve
Acara topraklarını işgali yıllarında bu istilaya

karşı koyan “Hamşa” veya “Hamşiya” adlı bir be-

yin kurduğu rivayet edilmektedir. Timur'un fe-
tihlerini anlatan Zafername'de adı geçen Ham-
şa'nın orman içlerine kaçıp mücadele ettiği;

Şavşak'taki Hamşa ailesinin rivayetine göre, ata-

larından birinin Kırım'a geçip sonra Acara'ya
döndüğü belirtilmektedir.

1828 yılında Ahıska'yı Ruslardan kurtarmak

için mücadele veren Ahmet Bey, Ahıska valilerin-

den Hamşizade Selim Paşa'nın oğludur.

Ahmet Bey'in oğlu Şerif Bey'in de Acara'ya

büyük hizmetleri geçmiştir. Hamşioğlu ailesinden

çekinen Ruslar, Şerif Bey'e 1878 yılında “Paşa”

ünvanı vermiştir. İlk bakışta Şerif Bey'in, Ruslar
tarafından ödüllendirildiği intibası uyanmasına
rağmen, gerçekte Ruslar, sözü geçen kimselere
ünvan vererek bir bahane ile suç yüklemişler ve
sürgüne göndermişlerdir.

Şerif Bey de bir suçlamaile sürgün edilmiştir.

Ailesinden uzakta vefat eden bu zatın kemikleri
sonradan oğulları tarafından getirilip Hulo'da
defnedilmiştir.

Şerif Bey'in; İsa, Timur ve Cemal adlı oğulları
da 1914-1920 yılları arasında Ruslara karşı mü-
cadele etmekten geri durmamıştır.

1918 Mondros Mütarekesi'ne tepki gösteren
Hamşioğlu ailesi gibi güçlü milli duygulara sahip

Elviye-i Selase halkı, Ermeni ve Gürcülere karşı

Willson prensiplerine dayanarak, Kars'ta Kars
İslam Şurası adlı bir örgüt kurdu.

14 Kasım 1918'de Birinci Kars Kongresi'nde,
Piroğlu Fahrettin Bey'in başkanı olduğu 8 kişilik
bir muvakkat heyet ile Kepenekçi Emin Ağa baş-
kanlığında Milli İslam Şurası Merkezi Umumisi
adıyla yerli bir hükümet kurulup, çekilmekte o-
lan ordumuzdan müstahkem yerler ile Askeri
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bina ve tesisleri teslim almaya ve bir yandan da
Kars, Ahıska, Artvin ve Batum şehirleri ile kaza-
larında şubeler açılıp örgütün genişletilmesine
karar verildi.

30 Kasım 1918'de başlayan ve üç gün süren

Büyük Kongre'yi Kars'ta gerçekleştiren Ordubad,

Nahçıvan, Kamerli, Sürmeli, Serdarabad, Doğu-
süregel, Ahıkelek ve Ahıska gibi 1917'den önce
Çarlığın eline geçmiş bölgeler ile Batum, Ardahan
ve Kars'tan gelen 70 temsilci aşağıdaki kararları

almıştır.
1. Batum'dan Ordübad'a ve Ağrı'dan Azgur'a

kadar, halkının çoğu Türk ve Müslüman olan

yerlerden Osmanlı Ordusu çekilince idare ve yurt
koruması işlerine bakmak üzere, merkezi Kars

olan Milli İslam Şurasıadlı yerli bir hükümet ku-

rulması,
2. On kişilik merkez mümessilleri heyeti seçi-

lerek, Milli İslam Şurası Başkanlığı'na Cihangi-
roğlu İbrahim Aydın Bey, Başkan Yardımcılığı'na
Kepenekçi Emin Ağa'nın getirilmesi,

3. İngiliz Heyeti'nin teslim almakta olduğu
Türk Ordusu elindeki silah ve cephaneden bir

kısmını türlü yollarla ele geçirerek bir Milli Şura
Ordusu kurmak; Beyazıt, Eleşkirt ve Narman
cephelerine geçecek Türk Ordusu'ndan da el ai-
tndan yardım görerek, Arpaça ile Aras Çayı boy-

larında Ermeniler'e, Kür Çayı boyu ile Acara cep-

hesinde de Gürcülere karşı Milli Şura Sınırlarını
korumak

“4. Galip devletlerin ve İngiltere'nin tutumu ne
olursa olsun, Anavatana gönülden bağlı kalmak,
Türk Bayrağı'nı kullanarak, Türkiye kanunlarına
göre adalet ve idare işlerini yürütmek.

7-9 Ocak 1919 günlerinde düzenlenen Arda-
han Kongresi kararına uyularak, Kars'ta 131 ki-

şinin oluşturduğu Büyük Kongre düzenlendi. 17-

18 Ocak 1919 Büyük Kars Kongresi kararına

göre Kars'ta ,Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti

Muvakkat-i Milliyesi kuruldu.
Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti'nce kabul

edilen 18 maddelik Anayasaya göre;

1. Devlet, Cenubi Garbi Kafkas adını taşıya-
caktır.

2. Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti ,sınırını
Batum'dan Nahçıvan'a kadar çizmiş ve sınırları-
nm korunmasını barışın sonuna kadar üzerine

almıştır.

3. Devletin merkezi Kars, resmi bayrağı Türk
Devleti'nin Ay-Yıldızı havi bölümü dahil olmak
üzere, üç renk olarak kabul edilmiştir.

4. Cenubi Garbi Kafkas Devleti sınırları içeri-

sinde resmi dil Türkçe'dir. Özel ve Tüzel bütün
işlemler ve haberleşmeler Türkçe yapılacaktır.

5. On bin (erkek) nüfustan bir milletvekili se-
çilecek, 18 yaşını bitiren (19 yaşına girmiş) her

erkek vatandaş seçime katılacaktır.

6. Her il (Kars, Batum, Nahçıvan) ve kazada

Şuray-ı Milli Şubeleri açılacak, burilarınfaaliyet-
lerinde halkımız her türlü yardımı gösterecektir.

7. Türk ve Türkiye aleyhine olabilecek her
türlü faaliyetten kesinlikle kaçınılacaktır.

8. Umum Askeri Şube ve Teşkilatlarla, Türk

Devleti'nin irtibatını sağlamak için daimi bir he-
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yet Türkiye'de (7 Aralık !918'de gönderilen İstan-
.bul'daki iki murahhas gibi) bulunacaktır.

9. Mülkiye Teşkilatları içinde 8. Maddedezik-

redilen yıl geçerli olacaktır.
10. Komşu hükümetlerle daimi dostluk ve iyi

geçinmeyi Cenubi Garbi Kafkas Hükümetipren-
sip addedecek, seçimlerden sonra bu hususta bir
kanun çıkarılacaktır.

11. Eğer Avrupa devletleri Sivas, Erzurum,
Van, Bitlis, Mamuretü'laziz (Elazığ) ve Diyarbe-

kir'den oluşan Vilayeti Sitte'yi Türkiye'den başka
bir devlete vermesi halinde dahi hükümetimiz
Türkiye'den ayrılmamayı kesinlikle kabul etmiş-

tir
12. Azınlıkların (Rum, Malakan, Khakhol/-

“Hahul, Asuri, Nahsuri gibi Çarlığın yerleştirdiği
göçmenler ile Ahıska'daki Frenk, Katolik, Gürcü
ve Musevi köylülerin ) hakları korunacaktır.

13. Müslümanlar arasındaki dini mabetlere
hürmet edilecek ve (Sünni ve Şii mezheplerinde-
ki) dini ayinlerin birleştirilmesiiçin çalışılacaktır.

14. Seçimlerin, demokrat ve tarafsız, Türk'ün
şan ve şerefine yakışacak bir surette yapılmasına

azami surette dikkat edilecektir.

15. Valiler ve komutanların atanma ve azilleri
meclisin kararı ile olacaktır. |

16. Milli Şura Hükümeti, milletvekili seçimin-
den sonra, bazı kanun maddelerinin tadiline yet-

kili olacaktır.
17. Milletvekillerinin yaşı 25'ten küçük olma-

yacaktır.
18. Anayasa'nın yürütülmesine, Milli Şura

Hükümeti temsilcileriyle, devlet başkanı görev-
lendirilmiştir.

Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti'nin kuzeyde
Gürcistan Cumhuriyeti Ordusu ile Azgur Boğa-
z'nda çarpışan kuvvetlerinin başında Ahıskalı

eski Kıpçak Atabekleri soyundan büyük kahra-

man mühendis ServerfAtabek) bulunuyordu.
Nahçıvan ve Kamerli ile Arpa Çayı boyunda Er-

menilerle vuruşan Mili Şura Kuvvetleri'nin cep-
helerini dolaşarak gerekli talimatı veren ve bizzat

mücadeleye katılan Şura Reisi Cihangiroğlu
İbrahim Aydın Bey, 1 Mart 1919'da büyük taar-

ruza geçerek Azgur'u, ertesi günü Ahıska'yı işgal

eden düzenli Gürcistan Ordusu'na karşı kuzey

cephesinede giderek, Server Bey'le birlikte. Gür-.
cüleri, Posof ve Ardahan sınırı boyunda durdur-
mayı başarmıştır.

.13. Nisan 1919 günü, Müstahkem Mevki-
indeki İngiliz Alayı vasıtasıyla Kars'taki (şimdiki
Vali Konağındaki) Parlamentoyu basan, ocak,
kaza ve köylere Türkçe-Rusça beyannameler attı-

ran İngiliz Kafkas Başkumandanlığı, Cenubi
Garbi Kafkas Hükümeti temsilcilerinden 13'ünü
yakalatarak Batum üzerinden Malta'ya sürdü.
Kars'ta kukla bir Şura Hükümeti kurdurularak,

30Nisan1919'daşehir Ermenilere teslim edildi.

Fakat Kağızman, Tuzluca, Allahüekber Dağı, Ol-
tu, 'Çıldır ve Akbaba'daki Milli Şura Şubeleri'ni

yaşatan yiğit öncüler, Ermenilere göz açtırmadı.

1920'de Kars'ın kurtuluşuna kadar bu milli göre-
ve devam ettiler.

Anadolu'da, TBMM Hükümeti'nin İngiliz,
Fransız ve Yunanlılara karşı aldığı başarılı neti-



 

celer, Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler

Birliği arasında barış ortamının gelişmesine katkı
sağlamıştır.

Daha sonra Türkiye ile Sovyetler Birliği ara-

sında yapılan 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması

ve bu Antlaşmayı teyiden 13 Ekim 1921'de yapı-

lan Kars Antlaşması'yla, Batum Gürcistan'a terk

edilmiştir. Türkiye, bu antlaşmalar sonucunda .

Batum'u terk etme karşılığında, Batum limanın-

da ayrıcalıklı haklar elde etmiş, Batum ile
Acaristan'da yaşayan Müslüman halkın, Hıristi-

yan bir ülke olan Gürcistan içinde dini ve kültü-
rel özerkliğe kavuşturulmasını sağlamıştır.

Acaristan'ın, antlaşma yoluyla özerklik imka-
nını elde etmesini müteakip, Gürcistan Devrim

Komitesi, 16 Temmuz 1921'de Acaristan Özerk
Sovyet Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etmek
zorunda kalmıştır.

DEMOGRAFİK YAPI
Yakın dönemde nüfus sayımı yapılmamakla bir-
likte, Acaristan Özerk Cumhuriyeti'nin toplam
nüfusu 1995 verilerine göre tahmini 400.000'dir.

Nüfusun 96 87,5'ini Acarların; 96 12,5'ini diğer
etnik grupların oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Halkın © 70'i Müslüman Hanefi, 96,30'u Hıristi-
yan Ortodoks mezhebine mensuptur. Etnik
gruplar:

Acarlar: 350.000

Ruslar: 20.000

Ermeniler: 15.000

Rumlar: 5000

Ukraynalılar: 4.000
Abhazlar: 1.500

Azeriler: 1.000
Kürtler: 400

Yahudiler: 500

Diğer: 2.600

Acarların net olarak sadece 1926 yılı nüfusu

bilinmektedir. Çünkü Nisan 1929 yılında milli-

yetçi Acarların ayaklanmasından sonra, Acarların
büyük çoğunluğu Acaristan Özerk Sovyet Sosya-
list Cumhuriyeti'nden sürülmüştür. Bu büyük
ayaklanma sonrası, Sovyet istatistiklerinde A-

carlarla bir daha yer verilmemiştir. 1926 SSCB

nüfus sayımında toplam Acar nüfusu 71.426,

Acaristan'daki Acar nüfusu70.728,
Acaristan'daki Acarların kent/kırsal kesim dağı-
ımı; 2.904 (964.1) kentli; 68.522 (695,9) kırsal
kesim olarak tespit edilmişti.

NI. Dünya Savaşı sonrası Stalin tarafından

Acaristan'da yaşayan Müslüman Acarlar ve

Hemşinler düşmanla işbirliği yaptıkları gerekçe-
siyle Kazakistan'a sürgün edildi . Stalin'in ölü-
münden sonra Acarlar, baskı altında Gürcü ol-
duklarını kabul etmek suretiyle topraklarına tek-
rar geri dönmüşlerdir. Günümüzde de Gürcistan
hükümeti, atalarının Gürcü olduğunu ve Gürcü
dili konuştuğunu, 1801'denönce bu topraklarda
yaşadığını kanıtlayamayanlara vatandaşlık hakkı
vermemektedir.

93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı),
Acarlar için önemli bir dönüm noktasıdır. Os-

manlı Devleti'nin yenilgisi ile sonuçlanan 93

Harbi'ni müteakip Osmanlı Ordusu'nun Kafkas-
ya'dan çekilmesi sonucu Abhazya ve Acaristan'da

yaşayan Müslüman Abhaz ve Acarlar, Çarlık

Rusyası'nın katliam gerçekleştirmesi karşısında,
zorunlu olarak 1879'da başlayıp on yıllarca süren
bir zaman dilimi içerisinde Anadolu'ya göç et-

mişlerdir. SSCB döneminde sınırların kapalı ol-
ması ve soğuk savaş nedeniyle ailelerin birbirle-
rinden uzak kalması, Acarlar'ın kalben dahi olsa
irtibatlarını kesememiştir.

Türkiye'de 1965 Genel Nüfus Sayımına göre
Acarlar ağırlıklı olarak Artvin, Ordu, Sakarya,

Bursa, Kocaeli, Samsun, Giresun, Bolu, Amasya, .

Balıkesir, Sinop, İstanbul, Tokat'ta yoğun ve di-
ger illerde ise münferiden yaşamaktadır.

ACARİSTAN'IN HUKUKİ STATÜSÜ
- Daha önce de değinildiği gibi, Acaristan'ın Gür- .
cistan içerisinde özerk bir yönetime sahip olma-

sında, Türkiye ile eski Sovyetler Birliği arasında
16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova

Antlaşması'nın bu konudaki hükmünün büyük
payı bulunmaktadır. Bilindiği üzere, Batum Li-

manı'nda Türkiye'ye bazı ayrıcalıklarda bahşeden

ve bilahare 13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşma-
sı'yla teyit olunan bu hüküni şöyledir:

Madde-2: “Türkiye, işbu antlaşmanın 4i mad-

desinde gösterilen sınırların kuzeyinde bulunan
ve Batum livasına ilişkin topraklar ile Batum

kenti ve limanı üzerindeki egemenlik hakkını, şu
şartlarla Gürcistan'a bırakmayarazıolur.

Birincisi: işbu maddede belirtilen yerler halkı-

nın, her topluluğun dini ve kültüre! haklarını
sağlayacak ve bu halkın yukarıda söz konusu

edilen yerlerde, isteklerine uygun bir tarım top-

rakları rejimi kurma imkanına sahip olacak bi-
çimde geniş bir idari özerkliğe kavuşması.

İkincisi: Batum limanı üzerinden Türkiye'ye

gide yada oradan gelen ticaret malları ve tüm

nesnelerin gümrük vergisine bağlı tutulmayarak

ve hiç bir engelle karşılaşmayarak, her türlü vergi

ve ücrettenbağışık biçimde, serbest transit hakkı
ile birlikte, Türkiye'nin özel harcamalarından da
ayrı olarak, Batum, limanından yararlanmasının-
sağlanması.

Diğer taraftan, Acaristan'ın özerkliği, Sovyetler
Birliği zamanında hazırlanan Gürcistan Anayasa-

sı'nda da güvence altına alınmış ve Acaristan için

ayrı bir anayasa kabul edilmiştir. Her iki anayasa

ile Acaristan'a, merkezi yönetimin tasarruf alanı
dışında bırakılan, özellikle, ekonomik, sosyal ve

kültürel konularda, merkezi hükümetle istişare

halinde karar yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede,

Gürcistan anayasasının 80. maddesinde, Özerk
Cumhuriyetin kendi topraklarında tüm ekonomik

ve sosyal meselelerde yetkili olduğu belirtilmiş ve

bu husus Acaristan Anayasası'nın 67. Maddesi

ile teyit olunmuştur. Diğer taraftan, Acaristan
Anayasası'nın 64. Maddesine göre, merkezi yö-
netimin etkili olduğunun açıkça belirtilmediği

konularda, Özerk Cumhuriyet'in kendi meseleleri

hakkında karar verme yetkisini haiz olduğu kay-

dedilmiştir.
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ACARİSTAN'DA YAŞAYAN SOYDAŞLARIMIZ
Acaristan'da yaşayan Acarların W 70'e yakın bir

bölümünün Müslüman olduğu tahmin edilmek-
tedir. Ancak, bölgenin en büyük yerleşim birimi
olan Batum'da, Müslümanların oranı daha azdır.

Müslümanların daha çok kasaba ve köylerde ya-
şadığı görülmektedir. Kimlik olarak Acaristan'-
daki Müslüman halk kendisini, Acaralı Müslü-
man olarak tanımlamaktadır. Özellikle 45 yaşın
üstündekiler arasında Türkçe bilenlere sıkça
rastlanmaktadır. Müslüman nüfus

Türkiye'de akrabaları bulunanların sayısı olduk-
ça fazladır. Bölgedeki Müslüman halkın dini li-
derliğini, ılumlı kişilerden oluşan Batum Camii
Mütevelli Heyeti üstlenmiş durumdadır.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra Türk ve Müslü-

man şahıs ve aynı zamanda yer adlarının bas-

kıyla, Gürcüce, Rusça isimlerle değiştirilmesi

sonucu, yeni nesilde eski döneme ait izlerin si-
linmeye yüz tuttuğu görülmektedir.

Ülkede resmi dil Gürcüce olmasına rağmen,

Batum'da yaşayan Müslüman Acarlar Gurian
lehçesini konuşurlar.

Artvin ilinin Şavşat ilçesi kuzeyinde bulunan

Thilvana, Hıhacır, Bako ve Mumsuyu köylerinde
Karadeniz Bölgesi Şivesi ile Türkçe konuşul-
maktadır.

ACARİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Acaristan-Türkiye ilişkileri, oAcaristan Özerk
Cumhuriyeti'nin 16 Temmuz 1921'de kurulma-
sından öncelere uzanır.

Osmanlı Devleti, 1877-1878 Osmanlı-Rus sa-

vaşında yenilgiyi kabul ederek, 1878 Ayastefanos
Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Bunun

sonucunda Osmanlılar Batum, Kars, Ardahan'ı
Rusya'ya bıraktı. Hıristiyan Gürcülerden kültü-
rel, dini, tarihi ve etnik boyutu farklı ulusal özel-
liklere sahip olan binlerce Acar,Rus ve Ruslarla

birlikte hareket eden Gürcü zulmüne uğrama
korkusuyla ülkelerini terk ederek, deniz yoluyla
Batum'dan Giresun,Ordu, Samsun, Sinop, İs-
tanbul ve Karadeniz kıyısındaki öbür limarilara

geldiler. Bir bölümü bu limân kentlerinin çevre-
sine, diğerleri iç kesimlere giderek, Amasya, Ada-
pazarı, Bursa ve Balıkesir'in köylerine yerleştiler.

Acaristan, Gürcistan'ın diğer bölgelerine kı-
yasla siyasi yönden nispeten daha istikrarlıdır.
Halk, Türkiye'yi kardeş bir ülke olarak görmekte-
dir. ,

Gürcistan-Acaristan-Türkiye ilişkilerinin ge-
lişmesini sağlayacak önemli bir proje de Poti-

Batum-Hopa-Rize Toplu Ortak Serbest Bölge-
si'dir. Konu ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'na bağlı
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) çalışma-
larını sürdürmektedir. İlk aşamada Poti ve

Batum'da serbest bölge açılması düşünülmekte-

dir. Batum'da serbest bölge açılmasıyla Acaris-
tan, Dünya ile daha rahat irtibat kurma imkanı-
na kavuşacaktır. Ayrıca Türkiye, Acaristan'ın
elekirik enerjisi ihtiyacını karşılamaktadır.
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içerisinde.

Acaristan Devlet Başkanı Aslan Abaşidze, ül-

kesinin refahı için elinden gelen gayreti sarf ede-
rek, Batum'un uluslararası liman ve serbest böl-

ge olması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Merkezi Gürcü Hükümeti ile de ilişkilerini en üst
düzeyde tutmaya çalışan Abaşidze aleyhinde

şovenist Gürcü basınında yazılar çıkması, Acar

halkını üzmektedir. Abaşidze'nin, Rusya ve Tür-

kiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalışması, bazı

Gürcü milliyetçilerinin eleştirisine neden olmak-
tadır.

Ancak Abaşidze ve Acarlar bu tenkiti hak et-

memektedir. Abhazya-Gürcistan savaşı patlak
verdiği zaman binlerce Gürcü ve Abhaz mülteci,
Acar halkının misafirperverliği ile tanışmıştır.
Onlara karşı Acar halkı, ekmeğinin yarısını ver-
me büyüklüğünü göstermiştir.

Batur limanı ile Karadeniz ve dünyaya açılan

Acaristan, yüzölçümü olarak küçük fakat halkı

ile büyük bir ülkedir. Bu sebeple Acar kökenli
Türk vatandaşları olarak, Acaristan'ın sorunları
ile ilgilenmeyi, bir vazife olarak görmekteyiz.

Ayrıca, şunu da unutmamamız gerekir ki
Acaristan ile Gürcistan'ın, Gürcistan ile Türki-

ye'nin ve Acaristan ile Türkiye'nin dostlukları
bizim için aynı değerdedir. Biri diğerinden üstün

tutulamaz. Bölgemizin, ülkelerimizin refah ve
mutluluğu için bu gereklidir.

Biz de, Abhazlar gibi sabah dualarında Tanrı-
ya yakarıyoruz :

Tanrım, Bütün Dünya Uluslarını Özgür ve
Mutlu Kıl. Acara'yı da unutma!...
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Kabartayca Kelimelerin
Oluşmasına Dair Bir inceleme

Prof. Dr. Hayri Domaniç

Doğup yaşadığım Kafkasya göçmeni iki
köyün halkı, Çerkeslerin Kabartay kolundan
olup Kabartayca'yı pürüzsüz konuştuğun-

dan, ben de bu dili öğrenmiş bulunuyorum.
Doğunı tarihim olan 1921 yılından 1928 yı-
ına kadar yaşadığım ve Kayseri'nin Pınar-
başı ilçesine bağlı Yukarı Kabaktepe (Büyük
Kabaktepe), 1928-1950 arasında, özellikle
yaz aylarında ve tatillerde yaşadığım Yukarı

Beyçayır köylerinde, bir iki çoban ailesi ha-
riç, tüm aileler Kafkas göçmeni olup, Türkçe

kadar, hatta Türkçeden daha iyi
Kabartayca konuşurdu.

1937-1945 arasında İstanbul'da Galata-
saray Lisesi'nde, 1945-1949 yıllarında İs-
tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
öğrenci, sonra 1951-1988 yıllarında aynı
fakültede asistan, doçent ve profesör olarak
görevli bulunduğum zamanlarda da, çev-
remde dil bilen hemşerilerle konuşmayı
sürdürdüğümden, Kabartaycamda artma
olmuş, eksilme olmamıştır.

Kabartaycayı iyi bilmemin bir nedeni de,

Galatasaray Lisesi'nde öğrendiğim Fransız-
ca, Almanca ve Latince'ye ilaveten, Hukuk
Fakültesi'nde öğrendiğim İngilizce dilleri ile
Kabartayca'yı sürekli mukayese etmiş ve
Kabartayca kelimelerin oluşma şeklini in-
celemiş ve not etmiş olmamdır. 1980 yılın-
dan itibaren yazılı notlara dönüşen bu in-
celemeler, fırsat düştükçe, tüm kelimeleri
Kabartayca kökenli olan veya aynı dilden
türeyen, fakat şive değişikliğine uğrayarak
farklı diller olarak kullanılan Abazahçe, Bes-

leneyce, Şapsığca, : Hatıkoyca, Bjeduğca,
kısmen Abhazca gibi diğer Kafkas dilleri ile
karşılaştırmayı da kapsamıştır.

Sınırlı bir ölçüde de olsa, Türkçe, Fran-
sızca, Almanca, İngilizce ve Latince kelime-
lerin türemeşekilleri ile de mukayese edilen
Kabartayca kelimelerin oluşma şeklinin çok
muntazamve belli kurallara tabi olduğu
neticesine varıldığından, Dünya Dil Tari-
hi'ne katkıda bulunmak ve Çerkes Dillerini
inceleyecek kimselere bir anahtar vermek

niyetiyle Kabartayca'nın oluşma kuralların-
dan örnekler sunmayı düşünmüş bulunu-
yorum.

“İncelemenin özet konusu, nasıl ve nere-
den türetildiği bilinmeyen ve bu nedenle
KÖK kelime diye adlandırılan ANA kelime-
lerden ne gibi Alt ve Yavru kelimeler üretil-
diğini açıklamak ve Kabartayca'nın oluşma
şeklini belirtmektir. Mesela, Kabartayca'da
EL manasına gelen vebir tek harften oluşan
(A) kelimesi ele alınmış, bu Azel kelimesine;

BURUN, bir şeyin ÖNÜ, UCU anlamlarına
gelen PE ilevesi ile A-PE - Parmak ve bu şe-
kilde A-ZE - Usta, Doktor ; A-SE - uslu, ele
alışmış; A-ME / PSI-ME - alet - edevat; A-
ŞE - (ANŞE) > çolak, elsiz ; A-DE - kerpeten

- kelimelerinin teşkil edildiği ve kelime oluş-
turulmalarında gayet makul bir metod uy-
gulandığı gözlemlenmiştir.

GÖK manasına gelen (VE) kelimesinden
VA-FE - Gökyüzü; VE-S - Kar; VE-ŞGH
Yağmur; VE-TE - Rutubet ; VE-TEPS — Çiğ;
VE-SEPS - Kırağı ; VE-Y - Kötü hava, Fırtı-

- na kelimelerinin türetilmiş olması da aynı
mantık silsilesi ile olmuştur.

- Kafkasya, Nalçik'te bulunan
International Adygey-Circassian Academy Of
Sciences (Kafkasya Ilim Akademisi) ve Tür-
kiye'de bulunan Kafkas Dernekleri ile
Çerkesce konusunda çalışan kimselere ver-
meyi düşündüğüm bu deneme incelememin
eleştirilmesini, değerlendirilmesini ve sadece
bir harfle başlayan bazı kelimelerle yetin-

mek zorunda kaldığım bu araştırmanın,
tüm Çerkesce kelimeleri kapsayacak şekilde
genişletilmesini temenni ediyorum. Ben de
örnekler vermeye devam edeceğim.

Kabartayca Kök Kelimelerden Türetilen
Ve Kabartayca İle Müşterek Kökten Gelen

Şapsığca, Hatıkoyca, Abezeghce,

Bjeduğca Ve Birçok Defa Abhazca Dilleri

İçin De Geçerli Kelimelerden Oluşma

Örnekler:

(A) Harfi İle Başlayan Kelimeler:
o Kabartayca (A) kelimesi EL manasına ge-

lir. Bu AzEİ kelimesinden ince bir mantıkla

üretilmiş bulunan kelimelerde bazıları şun-
lardır.
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1. Burun ifade eden PE kelimesi ile Azel
kelimesi birleştirilmiş, A-PE - parmak keli-
mesi türetilmiştir.

2. Bir noksanı, yoksunluğu ifade eden
NŞE sözcüğünden, şive bozukluğu nedeni
ile (N) atılmış, kalan ŞE, A ile birleştirilmiş,
elsiz, yani çolak manasına gelen ve aslı (AN-

ŞE) olan A-ŞE kelimesi türetilmiştir. Aynı
mantık silsilesi ile, Ayak ifade eden LLE ke-
limesi ŞE sözcüğüile birleştirilmiş, ayaksız,
yani topal manasına gelen LLA-ŞE üretil-
miştir. Şaşı manasına gelen NA-ŞE kelimesi

de, Göz ifade eden NE ile ŞE kelimesinin
birleştirilmesinden doğmuştur.

3. Boğaz, Boyun manasına gelen PŞEke-
limesi, A ile birleştirilmiş, A-PŞE (el boynu),
yani Bilek kelimesi üretilmiştir.

4. Boğaz Bağı manasına gelen, PŞOH ke-

limesi ile El manasına gelen A kelimesibir-
leştirilmiş, Bilezik ifade eden A-PŞOH üre-
tilmiştir.

5. Fransızca metire dans, yani İçine
koymak, Bırakmak ifade eden Kabartayca
YILHAN kelimesi El manasına gelen A ile
birleştirilmiş, A-RILHA-Peşin Ödeme, Ele
Teslim kelimesi türetilmiştir.

6.İçine koymama, vermeme ifade eden
YIMİLHAN kelimesiA ile birleştirilerek Vere-
siye, Peşin olmayan manasına gelen AR-
MİLHA kelimesi üretilmiştir.

7. Kap manasına gelen LLE kelimesiA ile
birleştirilmiş, el kabı, yani eldiven anlamın-
daki A-LLE kelimesi üretilmiştir.

8. İçinde bulunmak manasına gelen YI-
LIN fiilinden LİN sözcüğü ile birleştirilmiş,
A-LİN, yani Yüzük kelimesi üretilmiştir.

9. Alışmak ve uslanmak manasına gelen

YESEN sözcüğünden (SE) eki A ile birleşmiş,
A-SE, yani uslu, alışkın kelimesi üretilmiş-
tir.

10. Birlikte, Beraberlik ifade eden (DE)
sözcüğü ile A birleştirilmiş, Kerpeten ifade
eden A-DE kelimesi türetilmiştir.

11. Tek başına ne manaya geldiğini tespit
edemediğimiz (ZE) sözcüğü, El manasına
gelen A ile birleştirilmiş, usta, eline hakim
ve doktor manalarına gelen A-ZE kelimesi
üretilmiştir. Doktor veya usta, Becerikli ma-

nasına gelen A-ZE kelimesindeki (ZE)'nin,
uslu, alışkın manasına gelen ASE kelime-
sinden üretilmiş olması da düşünülebilir.

12. Bir şeyin içi, ortası manasına gelen
KU kelimesi, El manasına gelen A ile birleş-
tirilmiş, A-KU veya A-GU, avuç içi kelimesi
üretilmiştir.

13. Vurmak ifade eden VEN kelimesinden
(WE) bölümü A ile birleştirilmiş A-VE — el

vurma kelimesi türetilmiş, A-VE kelimesi de,

Ayakla Vurma ifade eden LA-VE kelimesiile

. 26 e OCAK ŞUBAT 1998 e NART

birlikte kullanılmak üzere, AVE-LAVE yani
el ve ayakla hareket etmek, faaliyet ve çaba
göstermek veya pağırlı yapmak kelimesi ü-

retilmiştir.
14. Tutmak manasına gelen VIBIDIN ke-

limesi ile Yer ifade eden PPE kelimesi birleş-
tirilmiş, Kulp manasına gelen VIBIDIPPE
üretilmiş, bu kelimenin baş tarafına El ifade
eden A kelimesigetirilerek;

A-VIDIPPE — kulp, tutamak,
A-VIDIPPENŞE — tutacak yeri olmayan,

çaresiz, yaramaz kelimeleri üretilmiştir.
15. Yapmak manasına gelen ŞŞEN keli-

mesinden üretilen ve Eser ifade eden ŞŞACE
kelimesi A ile birleştirilmiş, El ürünü, Elişi,
El eseri ifade eden A-ŞŞAGE kelimesi türe-

16. Yazı ifade eden TGHIGGE kelimesi A
ile birleştirilmiş, elyazısı manasına gelenA:
TGHIGGE üretilmiştir.

17. Bir silahın patlamasını ifade eden
VEN kelimesi ile el manasına gelen A birleş-
tirilmiş, A-ŞŞEVEN, yani elde istek dışı
patlamak sözcüğü üretilmiştir.

18. Uzanmak ifade eden A-BEN kelimesi-
ne RIBE kelimesi eklenmiş, El yordamı ile
Yoklama ifade eden ABE-RIBE sözcüğü üre-

tilmiştir.
19. Gitmek fili GGOEN kelimesi ile El

ifade eden A birleştirilmiş, A-GGOE, giden,
yürüyen el, yani Becerikli kelimesi türetil-
miş, bu kelime de, aynı mantık silsilesi ile
üretilen; LLA-GGOE — Becerikli Ayak keli-
mesi ile kullanılarak, eline ayağına hakim,
becerikli manasına gelen AGGOE LLAG-
GOE deyimi türetilmiştir.

20. Götürmek, taşımak ve ulaştırmak

manasına gelen ŞEN fülinden ŞE bölümüne
RI eklenmiş, A ile birleştirilmiş, A-RIŞ elle
taşıma kelimesi üretilmiştir. Örneğin Su ifa-
de eden PSI kelimesi A-RIŞE ile birleştiril-
miş, PSI-ARIŞE — su arkı, yani tabii olarak
akan ırmakların aksine, insan eli ile getiri-
len, oluşturulan ırmakçık veya Kanal keli-
mesi Üretilmiştir.

21. Aynı mekanizma, Dikmek, çiçek veya
ağaç Yetiştirmek manasına gelen GHESEN

füüline uygulanmış, A-RISEN yani el emeğiile
yetiştirmek fiili üretilmiş, bufiilden de, El-
ma ifade eden MI kelimesinin yardımıyla MI-
ARISE, yani Aşılı Elma kelimesi üretilmiştir.

22. Ele geçirmek manasına gelen A-
RIGAHHEN kelimesi de, El ifade eden A ke-
limesinin, Götürmek ifade eden HIN kelime-
.sinin birleştirilmesinden oluşmuştur.

El manasına gelen (A) kelimesinden türe-
tilen başka kelimeler de vardır. Çerkesce

kelimelerin üretilmesindeki zenginliği gös-



 

termek maksadı ile diğer dillerden örnekler
vermeyi de gerekli görüyorum.

a) Dil uzmanı H.PETITMANGIN tarafın-
dan 1938 yılında Paris'te yayınlanan “Les
Mots Latıns Classes Par Familles Et
Accompagnes De Notes Etymologıgues” adlı
olup, en az İ.Ö. 750 yılından 17. Asra kadar
kullanılan, halen de Fransa ve İtalya gibi
bazı memleketlerde özel bir ders olarak o-
kutulan LATİNCE'de (A) harfiyle başlayan
kelimelerden en üretken ACERE-Yapmak
fiilinden üretilen diğer kelimeler şöyledir:

1) Agere < yapmak,iterek götürmek, ida-
re etmek

2) Peragere - tamamlamak
3) Abigere - avlamak
4) Exigere - abartmak
5) Redigere - başka bir hale sokmak, çe-

virmek
6) Subigere - egemenlik altına almak
7) Cogere - birleştirmek, zorlamak
8) Degere < ömür ve zaman geçirmek
9) Agitae — sarsmak

10) Exagitare - takip etmek
- 11) Cogitare ( Coagitare) - düşünmek

12) İndagare > takip etmek

b) (A) harfi ile başlayan FRANSIZCA en
çok kelime üreten kök kelimelerden KA-
ÇINMAK, İMTİNA ETMEK ifade eden
Abstenir sözcüğünden üretilen diğer keli-
melerde şöyledir:

1) Abstenir - çekinmek, sakınmak,

2) Abstention - katılmama, çekinme,

3) Abstantioniste - çekimser,
4) Abstinence - Din icabı et yememek,

perhiz,
5) Abstinent,e - perhiz yapan.

c) (A) harfi ile başlayan İNGİLİZCE kelime-
lerden üretme örneği:

1) Abandon > terketmek, bırakmak.
2) Abandoned - terkedilmiş,sefih.
3) Abandonmet — terk, ihmal.

Görülüyor ki, bu üç yabancı dilde KÖK ke-
limeden başka sözcükler üretme, hem
Çerkesce kadar mantıklı ve manalı değil,

hemde üretilen kelime adeti çok daha azdır.
Kabartay (Kaberdey) Çerkescesi KÖK keli-
melerden üretim örneklerine devam edilecek
ve ilgililerin bilgisine sunulacaktır.
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ALTIN POST ÜLKESİ
Necmettin eKaraerkek

Bir sürediryurt dışında idim. Yokluğum-
daki gelişmeleri öğrenmek için eve gelen es-
ki dergileri karıştırırken, Kafkasya'da çıkan

“GUAZE (USTA-CAN) gazetesinin Gürcü
Basını'ndan yaptığı bir alıntıda, “Abhazya

diye bir ülke yoktur, tarihte de yoktu"
savının öne sürdüğünü görüp, bu yazıya
cevap yazmak istedim. Yazıya henüz başla-
madan, Sn. Başkan Muhittin Ünal'ın gön-
derdiği Nart Dergisi'nin 97 yılı sayıları geldi.
Bu defa, Abhazya Özel Sayısı'nda Gürcüs-
tan'ın, BMGüvenlik Konseyi'nden: “Abhaz-
ya Cumhuriyeti'nde parlamento seçimle-
rinin yapılmasının barışa zarar vereceği
ve görüşmeleri daha da zora sokacağı"
karârını almış olduğunu öğrendim. Dahası,
bugün Abhazya, ekonomik ambargo, ula-
gımambargosu, iletişim ambargosu, seya-
hat özgürlüğü ambargosu, insani yardım
ambargosu ve nihayet diplomatik ve hu-
kuki ambargo altında bulunmaktadır. De-
“mek ki, Antik Çağlardan beri komşu olan bu
iki kardeş ulusunsavaşması da yeterli gö-
rülmemiş. Bilindiği gibi bu durum, bir yan-
danHazar-Karadenizhattını Kuzey Kaf-
kaslılara kapatmayı, öte yandan Hıristi-

yan Ermenistan ve Gürcüstan'ı Rusya'ya

bağlayan Karadeniz kıyı koridoru'nu açık

tutmayı hedefleyen Rus politikasından
kaynaklanmakta ve savaş bittiği halde ge-
rilimin bitirilmek istenmediği anlaşılmakta-
dır.

Sorunun ilginç olan (gerçekte trajik) bir
başka boyutu; Avrupa Birliği üyesi ülkele-
rin, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere
“Gürcüstan'ı Sevenler Deneği”, “Gürcüstan'ı
Destekleyenler Kulübü” etkinliklerini açık-
larcasına, Gürcüstan'ı destekleyen sıcak

mesajlar yayınlamasıdır. Bu sevginin, bu
birikimin kaynağı nedir diye bakıldığında
tüm Batılılar için Gürcüstan: Argo-not-ların
sefer yaptığı, ALTIN POST ÜLKESİ'dir. Antik
çağlardan beri Helenler'le ortak destanları
olan asil bir ulustur. İnsanlık tarihinin
kültür mozayığında korunması gereken bir
renkve bugün altı milyonu aşan nüfusuyla
bir Cumhuriyettir. Oysa Abhazlar bu cumr-
huriyette, otuz bini Müslüman, tümü yüz
bin kişi civarında, kimsenin tanımadığı, so-
run çıkaran bir azınlıktır sadece.
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Günümüzde yok sayılmak istenecek ka-
dar az kalmış görülmelerine karşın, tarihi

kaynaklar onların Abhazya'da tarih boyunca
var olduklarına, çok eski bir halk oldukları-
na ve göreceğimiz gibi önemli olduklarına
tanıklık etmektedir:

I. En eski Gürcü tarihi olan Kartlis
Çkhou-reba'da; M.Ö.VM. yüzyıl başlarında,
Lek'lerle (Lezgi), Abazinlerin de içinde bu-

lunduğu Kawkaz (Çerkes)lârın İskit'lerle
savaşları anlatılmaktadır.

2.Amasya'ı Strabon'un (MÖ. 64) impa-
rator Augustus döneminde Roma'da yazdığı

17 kitaptan oluşan “Geographika” (XII. ki-
tap. 1118) adlı eserinde; Antik Dönemde

Kerkit de denilen Appait'ler (Appaitai'ler)
yani, Abhaz ülkesi anlatılarak Pontos ve Kü-
çük Armenia'ya kadar uzanan Abhaz Dağla-
rı'ndan söz edilmektedir.

3. Genç Plinius'un (M.S.23-79) “Tabii
Tarihjisimli eserinde, Phasis-Ryon ırmağı
kuzey batısında oturan Apsi (Apsu), Abask

(Abaza) boylarından bahsedilmektedir.
4. Anadolu umumi valisi Roma'lı yazar

Arria-nos'un M.S.131'de Kafkasya'da yaptığı
geziye ilişkin, “Karadeniz Çevresinde Seya-

hat” isimli eserinde de Apsi ve Abas halkla-
rından bahsedilmiştir.

- Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu

alanda Bizans kaynakları gerçek bir hazine-
dir. Mesela, yukarıda kaynak olarak sözünü
dahi etmediğim Konstantinus'un 950'de-
yazdığı ve henüz Türkçe'ye çevrilmeyen tari-
hi sayılabilir. Ayrıca, aşağıda çevirisini vere-
ceğim “Maykop Taşı” isimli makalenin sahi-
bi,Moskova Bilimler Akademisi üyesi Prof.
Dr. G. Tourçaninov'un; “Kafkas ve Doğu Av-
rupa Halklarının Yazı ve Dillerine Ait Eski

Eserler” isimli eseri ve Akademi'nin konuyla
ilgili diğer yayınları ciddi bir kaynak oluş-
turmaktadır.

5. Prof. Tourçaninov'un “Maykop Taşı"
isimli makalesi tarihin derinliklerine, bu
arada Abhaz'lara ışık tutarken bizi Altın
Post efsanesinin kaynağına götürüyor. Ama
önce efsaneyi anımsayalım.

ALTIN POST”
“Rüzgar Tanrısı'nın oğlu Atha-mas, Bulut
Tanrıça Nefele ile evlenir. Firiksos (yağmur-
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şırıldayan su) ve Helle (canlı ışık) isimli biri
oğlan öteki kız, iki çocuğu olur. Atamas
Nefele'yi boşar. İno (Deniz Tanrıçası) ile ev-
lenir. İno Nefele'nin çocuklarını kıskanır.
Ülkedeki kıtlık nedeniyle kocasını, oğlu
Firiksos'u kurban etmeye zorlar. Annesi
Nefele bunu önler ve çocuklarını altın postlu
ve kanatlı bir koç üstünde Karadeniz'in
Kolkhis (şimdiki Gürcüstan) ülkesine kaçı-
rr. Helle yolda denize düştüğünden,
Helle'nin düştüğü Çanakkale Boğazı'na
Helles-pontos (Helle Denizi) denilmiştir.
Helle denize düştükten sonra Firiksos tek
başına Kolkhis'e varır. Kendisini iyi karşıla-

yan Kral ATETES'e, Zeus'a kurban ettiği
Koç'un Altın Post'unu verir. Aietes de bu
eşsiz postu Ares'e (savaş tanrısı) adanmış
ormandaki meşe ağacına asmış ve bekçi ola-
rak önüne bir ejder dikmiştir.”

Mitoloji'nin Altın Post'u dahasonra Argo-
notlar Efsanesi'ne konu olur.

ARGONOTLAR (Argo gemicileri)
İlk çağın büyük destansal öykülerinden biri
olan Argonotlar'ın serüvenlerini bize tam
olarak M.Ö.HI.yy.'da yaşayan Rodos'lu
Appollonius anlatmıştır. Adı “hızlı” anlamına
gelen Argo gemisi, Karadeniz'in Kolkhis ül-
kesinde Altın Post'u aramaya giden kahra-

manlar için yapılmış, ellibeş kürekli bir ge-
midir. Gemiyi yapan ustanın Adı Argos imiş.
Sefere katılan Argo gemicileri, başta İason
(Jason) olmak üzere, Troya (İlyada) Efsane-
sinden önceki kuşaktan kişilerdir. Argo-
notlar postu geri almak için Aietes'in karşı-
sına çıktıklarında, kralın kızı Medelja İason'u
görür ve ona büyük bir aşkla tutulur.
Aietes görünüşte postu vermeye razıdır ama
bir ejderi öldürmesini ister. Medeia araya
girer, İason'a eş olmak koşuluyla ona yar-
dım eder. Altın Post'u alıp Yunanistan'a dö-
nerler.

Tragedia yazarlarına (özellikle Euripides'-
e) ve Latin yazarı Seneca'ya konu olmuş bu
efsanelerden, Destan Şairleri de söz etmiş-
tir. Homeros'un Odisseia'sından geçer ilkin
Argonot'ların adı:

Denize dimdik ineniki kayanın önünden
geçer yolun biri,

Çarpar durur bu kayalara gürleye gürleye,
Lacivert gözlü Anjitrite'nin kocaman

dalgaları,
© Aşamadıbir tek kuş bu kayaları şimdiye

dek,
Zeus'un tanrı balı taşıyan güvercinleri bile,
Ama bir tanesi aşabüdi bu kayayı denizde

yüzen gemilerden,
Dillere destanArgo gemisiydibu da,
Aştı kayayı AİETES'in ülkesinden

dönerken.(Odyssela XII. / 58-74)
Hesiedos devam ediyor söze:

Zeus soyundan, kral Aietes'in kızını
Aison'un oğlu kaçırdı birgün saraydan, ©
Hep varolan tanrıların isteğiyle İolkhos'a
döndü İason Jason)

Hızlı teknesine alıp getirdiği kızla
Işiışul gözlü Medeia'yla evlendi
(Theogonia: 990-1000, Hesiedos. M.Ö. 800)

Sovyet Bilimler Akademisi Üyesi Prof. G.
Tourçaninovun makalesine dönebiliriz ar-

ARGONOTLARIN SEFERİ SADECE BİR
EFSANE DEĞİL MİYDİ? MAYKOP* YAZILI
TAŞINDANÖĞRENDİKLERİMİZ vi
1960 yılında, Kuzey Kafkasya'da, Maykop'a
iki kilometre mesafede açık gri renkte yerel
kuvarstan bir taş, tesadüfen bulundu.

(Yaklaşık 220 cm2'ye eşit). Derin çizgilerle,

birbirine eşit olmayan yedikısımabölün-
müştü. Altı bölümüne kazınan şekiller yazı-
ya çok benzemekteydi. Yedinci kısımda, or-
tada bir şehir planı, yahut birkale olabile-
cek bir şekilgörülüyordu (Resiml1) |

Esrarengiz yazıları olantaş, üç yıl daha
gizini korudu. 1963 yılı son baharında, ni-
hayet Leningrad'a getirildi. İki ünlü fransız
bilim adamı, Arkeolog Maurice DUNAND ve

Epigrafist Edouard DHORME tarafından
bulunan ve çözümlenmesine çalışılan yazı-
ların daha ilk bakışta kutsal e kitap
hiyelogrifine olduğu kadar Fenike yazısına
benzerliği beni şaşırttı. Bununla birlikte,
DUNAND ve DHORME'un değerli katkılân
yazının okunmasında yeterli olmadı. Çünkü
Kafkasya'da bulunan bu yazı, son derece

özgün ve grift olduğu kadar, Sovyetler Birli-
gi'nde bulunan tüm halkların en eski yazılı
metni olması nedeniyle de Yazı Bilimi Tarihi
açısından olağanüstü bir önem taşıyordu.
Yazının orjinalliği ve yazıdaki birçok harfin
Fenike yazıtlarında hiç bilinmemesi çözüm-
lemeyi güçleştiriyordu. Öte yandan, yazıdaki
dil de, bugün Maykop yöresinde konuşulân
hiçbir dile uymuyordu.

Bir çok okuma girişiminden sonra niha-
yet yazıyı okuduk. Bu yazı, Karadeniz Doğu
sahillerinini otantik, yerli halkı olan ve tari-
hi bağlantısı antik yazarlarca efsanevi
Kolkhi'ye uzanan ABHAZCAidi. Abazalar'ın
Kolkhis dışında, yazılı taşın bulunduğu yö-
rede de yaşadıklarına bu belge tanıklık et-
mektedir:

 

* Miyekuape (Elma Dalı): Adığey Cumhuriyeti'nin baş
kenti.
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RESİM 1

 

YAZILI TAŞIN METNİ (Abhazca'dan Çeviri)
Bu (şehir) büyük bir krala aittir: Kralımız

Mırn'a. A/y/a şehri (onun) mülkiyetin-

dedir. Naip Khz onu. 21 yılının (Mran'nın
krallığının-hükümdarlığının) Ekim ayla-
rında, Dağlar ülkesine sınır olarak inşa
etti.

Yazıtta geçen ilk iki ismin Argonatların
Kolkhis'e seferi konulu Yunan efsanesine
bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Gerçek-
ten de efsanenin tanrılaştırdığı kral Aiet'in
babası Helios, yani Güneş'tir. Maykop met-
nindeki kral Mın sözcüğüneolası “a” seslisi-
ni eklediğimizde (çünkü alfabede ünlüler

yok.ç.n), Abhazca'da “Güneş Tanrı “ anla-

mına gelen MRAN olur. Öyle görünüyorki,
Kolkhi'de eski Abhazlar'da kral MRN'in adı
kutsaldır. Kolkhi'ye gelen Yunan gemicileri-
nin de bunu, onursal ünvan olarak aynen

aldıkları ve benimsedikleri anlaşılıyor.
Helilos'un (Güneşin) oğlu kral AİET'in tanrı-
sallığı efsanesi işte böyle doğdu.

Kenti belirleyen ikinci sözcük A/y/a,

doğrudan Kral ATET ismiyle ilintilidir. Çün-
kü “T” eki Abhazca'da aidiyet belirtir. Bu
nedenle AİET ismi, “AYA kentinden doğan
(gelen; ait)” olarak yorumlanmış olabilir.
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Yunan efsanesine göre AYA kenti Kral
Aiet tarafından yaratılmıştır. Maykop Yazı-
tina göre ise bu kent (veya en azından ada-
şı, eş adlısı) Kral Aiet'in babası Helilos'un

hükümdarlığında, önceden vardı. Bununla
birlikte bu fark bize önemli gelmiyor. Çok

daha önemli olanı, Maykop Yazıtı'nın, Argo-
not efsanesine tarihi dayanak olmasıdır. Bu
durumda, Mın (mara) ve Aya isimlerinde
imgelenmiş Abhaz tarihinin kişileri ve olay-
larının, Korkhi'den Grek asıllı gemicilerce,
milattan önce iki binli yıllarda Helen dünya-
sına taşınmış olması kuvvetle mümkün gö-
rünmektedir. Gene kuvvetle muhtemeldir ki,
efsanenin Kolkhi'nin zenginliğine ilişkin ke-
simi, koşut olarak tarihi bir temel oluştur-

muştur. Arkeolog Veselaoyski de 1897'ler-
den itibaren, milattan önce üçbinlere
tarihlenen (bugün artık Abhazlar'a ait oldu-

gu anlaşılan) çok zengin bir Kral tümülü-
sünü çıkarmıştı.

Yazıtım tarihi üstüne de birkaç şey söy-

lemek yararlı olacaktır. Bilindiği gibi M.Ö.
V1L.- VI. yüzyıllara tarihlenen “ODYSSEİA”
destanında, Argonotlar Selerinden geçmişe
ait efsanevi bir olgu olarak söz ediliyordu.
Demek ki söz konusu taş yazıt, kuşkusuz,

 



 

“ODYSSEİA” dan asırlarca önce yazılmış o-
lacaktır. Aynı şekilde, Helios yani Aietes'in
babası, yazıt metninde geçtiğine göre, yazıt
Argonotlardan daha eski olacaktır.

Paleografik, tarihi ve kültürel veriler ışı-
ğında, yazıtı M.Ö.XTI.-XI. asırlara tarihle-
mek gerekecektir. Demek ki Maykop yazılı
taşının 32-33 asırlık bölümü vardır. Taşın
bulunduğu yerde arkeolojik kazılara başlan-
mışür. Çalışmalar, bakalım antik tarihin

hangi sırlarına çözüm anahtarı verecek?

(Şekil.1) Prof. Turçaninov'un yazısı burada

bitiyor.
Gürcü Kralı Parvanar'ın yazısını, Ermeni

Azizi Mestrop'un M.S. 5.yy'da geliştirerek
yazının Svan'ca, Laz'ca ve Megrelce'nin ya-
zunında kullanıldığı biliniyor. Gene ilk
Türkçe yazılı belgeler (Orhun Yazıtları)

M.S.7.yy'a tarihleniyor. M.Ö.-1300-1200'le-
retarihlenen Maykop taşı demek ki Orhun |

Yazıtları'ndan 2000 yıl önce yazılmıştır.
Bu nedenle Prof. Tourçaninov yazılı taşın;

Sovyetler Birliği'nde yaşayan halkların, bu-
lunan en eski yazılı metni olması yanında,
“Yazı Bilimi açısından olağanüstü bir önem
taşıdığını” vurgulamaktadır.

Peki bu “Yazı Bilimi açısından olağan-

 

üstü önem taşıdığı” vurgulanan “Abhaz ya-
zısı” nın önemi sadece üç bin yıllık oluşun-
dan mı kaynaklanmaktadır? Yazı Tarihinin
neresinde, hangi grubundadır? Bilindiği gibi

- yazılar tarihte; simgeler-işaretler ve sese da-

yalı harfler olmak üzere iki grubta toplan-
maktadır. M.Ö. XVI.yy'da Girit'te. çıkan (Li-
neer B) yazısıdır. Sese dayalı yazıların evri-
minde son aşama; M.Ö.ikinci binde Fenike'-
liler tarafından geliştirilen Alfabetik Yazı-
dır.

Fenike alfabesinin önemi M.Ö. IX-X. A-
sırlarda Yunanlılarca devralınarak, sesli
harflerin ilavesiyle, Latin alfabesinin de esa-
sı olan kullandığımız bugünkü modem alfa-
beye dönüşmesidir. .

Bu verilerle Maykop Yazısı: M.Ö.İkibin-
lerde Fenikeliler tarafindan kullanılan;
“Sese dayalı olan Alfabetik Yazı grubu”
içindedir.

Sonuç olarak: Sami yazı türlerinden

Fenike yazısının, Yunan Alfabesi'ne, dola-

yısıyla da bütün Batı alfabelerine kaynak-
lık ettiği kabul edilmektedir. Günümüze
ulaşan en eski Fenike Yazıtı, Fenike'nin

Gebal (Byblos; bugün Elcubeyi) kentinde
bulunan M.Ö. 11. yüzyılda Kuzey Sami
Alfabesi'yle yazılmış “Ahiram Mezar Yazı-
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ta”dır. Aynı grupta bulunan Maykop Ya-

zıtlarının M.Ö. 13-12. asırlara tarihlen-
diği kabul edildiğine göre, Maykop Taşı'-
mdaki Abhaz Yazısı: Modern Alfabenin
“ata"sı durumunda olan, günümüze dek
bulunmuş en eski kaynak olmaktadır.

Bu nedenle Prof. Turçaninov, Fenike Al-
fabesi'nde bulunmayan harfleri de içermesi
ve bu kategoride bulunan en eski kaynak
olması nedeniyle, metnin Yazı Tarihi ve Yazı
Bilimi açısından olağanüstü önemini vur-
gulamaktadır.

Bu arada Yunan Mitolojisi'nde sıkça ge-
çen ve bütün tarihi kaynaklarda yaygın şe-
kilde kullanılarak, bugünkü Gürcüstan'ın

bulunduğu coğrafi alanı belirleyen “Kolkhi”
sözcüğünün ne Yunanca'da ne de Gürcü-
ce'de karşılığı olmadığını söylemek sanırım

şaşırtıcı olacaktır. Abazaca'da Kol-khi-tı

sözcüğü: Parça-altın-lı anlamına geliyor.
Demek ki yaşayan Abhaz dili sayesinde,
“RKolkhi” sözcüğünün “Parça altın memleke-
ti”, “Parça Altınlı Ülke” gibi anlamlara geldi
gini de öğreniyoruz. i

Bu yorum bana, Abazin kökenli babaan-
nemin, çocukluğumda anlattığı ve benim
masal olarak dinlediğim şu dinletiyi anım-
satı. Kafkasya'da, babaannemin köylerin-
deki ataları, koyun-koç postlarını ırmağa
koyarlarmış, ırmakta aylarca kalan postlar
çıkarıldığında, bazıları altın gibi parlar, ba-
zıları parlamazmış. Postu parlamayanlar;
posilarını suyun yeterince akıntılı kısmına
koymayanların postları olurmuş. Postun

altın olması için postu, “Şırıldayan Su"ya

koymak gerekirmiş. Zaten bir yıldan önce
hiçbir post altın olmazmış. Ama posi sudan
çıkarıldıktan sonra bir yıl geçtiği halde altın
olmazsa “çamur çıktı” diye atılırmış. Yani

“sadece Şırıldayan Su postu altın yapar-

mış”. Su pek az postu altın yapsa da, yine
de köyde daima birkaç altın post bulunur-
muş.

Buraya kadar yaptığımız saptamalardan,

Argonotların Kolkhis Seferi ve “Maykop Ya-
zılı Taşı”nın öğrettiklerinden benim çıkardı-
ğım sonuçlar kısaca şunlardır:

Kafkasya'da altın madenlerinden geçen
ve altın tozları taşıyan bir ırmak varmış. Bu

yüzden bu ülkeye Kolkhi “parça altınlı”
denilmiş. Bu umak koç postlarını altın ya-
parmış. Yani, Kafkasya'da Altın postu
Firiksos götürmemiş, Altın postu Firiksos'a
Apollon da vermemiş çünkü zaten Kafkas-

ya'da pekçok altın post varmış. Aya kentini
Yunan

Korintos'tan gelerek kral Aides değil, o daha
doğmadan babası; Güneş Kral kurmuş. Bu
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efsanelerinde * anlatildığı' gibi

durumda, Kanatlı altın koç efsanesi ve Ar-
gonotların Kolkhi'ye seferleri, Kafkasya'nın
zenginliklerinden çok etkilenen Yunan ge-
micilerinin muhayyilelerinin ürünüdür ve
bütün bu gerçekler sadece Abhazca yazılı
bir taşın bulunmasıyla ortaya çıkmıştır.

Maykop Taşı'nın “öğrettikleri” bununla
da kalmıyor. A.Başmakoftan yazarlarımızca
şu alıntı zaman zaman yapılır: “Tarih öncesi
çağlara ait anahtarlar; bugün Kafkas ve
Prene Dağları'nın yüksek vadilerinde yaşa-
yan kavimlerin elindedir.” Ansiklopedilerin
Bask maddesinde de; Basklar'ın Kafkaslar'la

akrabalığından bahsedilmekle birlikte so-
mut bir kanıta rastlanmadığından sözedilir.

Bence bu konuda, ikincisi Maykop Taşı
ile gelen iki somut kanıt var. Birincisi yuka-
rda sözü edilen Yazar Arianos'un
M.S.131'de Kafkasya'ya yaptığı gezi anıla-
rında (“Voyage round the Exunie Sea”
Oxford. 1805. Sf£.9-10) anlattığı Abhaz an-
lamında kullanılan ABASK söcüğü. Bu söz-

cükte A harfi tarifi Abazacada (Eşsiz, Ben-

zersiz, O) gibi anlamlara geldiğinden (A-

Bask) “Benzersiz Basklar”, “Şahane Bask-
lar”, “O Basklar”, “Bask olan onlar” gibi an-
lamlarda kullanılmış.

İkinci kanıt: İspanya'da Bask bölgesinde,
bugün 20.yy'lın sonunda AYA isimli bir ka-
sabanın olmasıdır. Maykop Taşı'nda Güneş
Kralın malı olduğu anlatılan AYA Kenti'nin
adaşı, günümüzde küp şeklinde ağırlıklar
kaldırarak, Şampiyona düzenlenen bir

yerleşim yeridir. Bu iki kanıtın çoğaltılması
dileğiyle...

1993 yılı Mayıs ayında bir toplantı için
Maykop'a gittiğimizde, değerli hemşehrimiz

A. Ceyişakar beni Abhazya Kültür Bakanı ile
tanıştırdı. Sn. Bakan'a MaykopTaşı'ndan ve
öneminden, taşın mutlaka Abhazya'daki
müzeye konulmasının gerektiğinden
sözettim. Bakan'ın Maykop Taşı'ndan haberi
vardı. Cevaben, “Gürcüler'in Taş'la uğraş-
tıklarını, Taş'ın hiçbir değer taşımadığı yo-
lunda yayınlar yaptıklarını” söyledi. Daha

önemlisi; “Moskova'da, Bilimler Akademi-
si'nde olması gereken Taş'ın nerede olduğu-
nun da bilinemediğini” söylemesioldu.

Türkiye'de yaşayan Adığe, Gürcü, Çe-
çen, Karaçay ve diğer boylardan değerli

hemşehrilerimi, tarihçi bilimadamlarını
ve Insan Hakları savaşçılarını, bu olağan-
üstü belge'ye, bugünkü alfabenin atası
olarak bulunmuş en eski yazılı kaynağı ve
Kral Helios'un torunlarına, yani ambargo
altında yokolmak üzere olan Güneş'in
Çocukları'na sahip çıkmaya çağırıyorum!



 

  

 

ÇEİ2KESLERDE ESKİ TAKVİMLER
M.A. Meretuko

Son yüzyıllarda Çerkesler tarım (halk)
takvimi, hicri takvim, Jülyen ve Gregoryen
takvimleri gibi çeşitli yıl sayma sistemleri ya
da takvimler kullandılar. Tarım takviminin
kökleri kuşkusuz daha derinlere uzanmak-
tadır ve doğa olaylarını, iş dönemlerinin
bölümlenmesini, halkın kültürünü ve yaşam
tarzını yansıtmaktadır. Yılın dönemlerinin
çeşitli adları bugün de yaşamaktadır:

b9TX92KBOHBIbY (Getxejonığu) - İlkbaharda
çift sürme zamanı.

Monbureğorby (Melilhfeğu)-Koyunların kuzu-
lama zamanı

KrOHBIbyaki Jonğuaç') -Çift sürme zama-
nının sonu.

Meksyorsy (Meguwoğu) - Ot biçme zamanı.

XbaxbiHbirby (Haxınığu)-Arpa biçme zamanı.

Xsklorlymupınby Oo (Xek'ot'upşığu)-Aygırları
(yıl-kıya) bırakma zamanı. |

bon3sorby (Bedzewoğu)-Sineklerin dalama (1-
sırma) zamanı.

Hisoksyrpy (Ts'ıjuğu) - Öküz üvezi zamanı.

Hipmrpxeoly ((Hpwrbxboorby)-Atların kafa sal-
lama zamanı.(Şışhe'u) (Şışhewoğu)

XbıHbirey (Xınığu)- Orak (ekin biçme) zama-
ni.

İoHbirby (Onığu) - Harman zamanı.

Tibiaapirby (Tıdzığu) - Koçları (sürüye) katma
zamları.

Tibırırbyakl (Tıdzığuaç)-Koç katma zama-
nının sonu.

Krapc30ons İsTBiby (Gersebene'etığu)

(bxxsixbo  XbOHBIby) (Bjihe jonığu)-Nadas
kal-dırma zamanı (sonbaharda çift sürme

zaınanı).

İ'boxepli (Gejıy)-Küçükyaz (pastır-mayazı)
Makry Mupokbbirby (Meguyişıjığu) -Ot getir-
me Zaman. ii

Hisklorsy (Şek'oğu) - Av zamanı.

Tbirbsrba3 (Tığeğaz) - Güneş dönümü.

Bu adlardan bazıları Jülyen ve Gregoryen
takvimlerinin aylarıyla kaynaşmıştır. Bugün
kullanılan Gregoryen takvimine göre ayların

adları şöyledir:

Ocak İlle Ma3 (Şıle maz)
Şubat Masafi (Mezay)
Mart İrsrxan3 (Ğetxape)

Nisan Moeureğeorey (Melilhfeğu)
Mayıs KBOHBirbyakl (Jonığuaç')
Haziran (oMektyorby (Meguwoğu)
Temmuz boyssorry (Bedzewoğu)
Ağustos İllemrexboly(Şışhe'u)
Eylül İoHsirby (Onığu)
Ekim Üronsorry (Çepıwoğu)
Kasım Illeklorsy (Şek'oğu)
Aralık Terrorba3 (Tığeğaz)

Diğer halklar gibi Çerkesler de yılın dö-
nemlerini gökyüzü cisimlerinin konumuna
göre belirliyorlardı. Ünlü Çerkes Etnograf
Mafedz Sarbiy'in yazdığına göre bunun için
en başta Vağoba (X»orpya69)* takım yıldızı
kullanılıyordu. “XKrorryaGop uİkM Kbbix9-
klbirp” Vağoba topraktan çıktı, ?XKrorbya6op
TbAXKbOM KbbIX9IUbarb  Vağoba ekine baktı,

«7KporbyaGop Ybbir UrbxbakloM XoXbarb” Va-
goba ağacın dallarına girdi, “XKrorrya63p
ulİbiryM X9XBb92XKbbirb” Vağoba (yeniden) topra-
ga girdi” gibi özdeyişler bunu kanıtlamakta-
dır. Bu dönümler arasında doksanar gün
vardır ve bunlar ilkbaharın başlangıcına
(21-22 Mart), yazın başlangıcına(21-22
Teinmuz), sonbaharın başlangıcına (21-22
Eylül) denk düşmektedir; tam bir dönüm ise
360 günden oluşmaktadır.

Çerkesler daha sonra Tatarlar'dan aldık-
ları Cu sistemini kullanmışlardır. Bu sistem,
her biri bir hayvanın adını taşıyan 12 yıldan
oluşur. Dönümün Fare yılından başladığı
diğer Doğu halklarından farklı olarak Çer-
keslerde Cil, Örümcek yılından başlar. Bu
takvimde yılların adları ve sırası şöyledir:
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Örümcek Yılı (1988)

b9MKBIM HWJTb9IC (Becim yiyilhes)

YılanYılı (1989)
BBM HW1b9C (Blem yiyilhes)

At Yılı (1990)

İlim uwrboc (Şım yiyilhes)

Koyun Yılı (1991)
(Melım yiyilhes)
Kâbe Kurtu Yılı (1992)

UY9369 Xb9MJIKIYM HUNb3C (Çebe hemlıwum yi-

yilhes)

Tavuk Yılı (1993)

U9TKM HYJTb9C (Çetım yiyilhes)

Köpek Yılı (1994)

X»9M WWrb9C (Hem yiyilhes)

Domuz Yılı (1995)

K»oM WWib9c (Gom yiyilhes)

Fare Yılı (1996)

İlbirboM HWbac (Tsığom yiyilhes)

İnek Yılı (1997)
U3MKM HWJ1b9C (Çemimyiyilhes)

Pars Yılı (1998)

XbamıbiyMbiLibiM WWWb9C (Haşıwumışım yiyil-

hes)

Çerkesler iyi ve kötü yılları da ayırırlardı.
Köpek, Koyun ve Kâbe Kurtu yılları bereket-
li, Tavuk ve Yılan yılları ise bereketsiz ve
hastalık getiren yıllar sayılırdı. Çerkeslerin
inançlarına göre Tavşan ve Domuz yıllarında

savaş kaçınılmazdı. Yılın ŞILE döneminin

adı dikkat çekicidir. Şıle adı Farsça "çelle -
kırk" kelimesinden gelmektedir. 16-17 Ocak'
tan 24-25 Şubat' a kadar (en soğuk günler)

kış şile (KİKM3ğ9 iipits) ve 16-17 Temmüz'
dan 24-25 Ağustos' a kadar (en sıcak gün-

ler) yaz şıle (r9M3ğ9 nıpins) olmak üzere yil-
da iki defadır.

İslamı kabul ettikten sonra Çerkesler hic-
ri takvimi kullanmaya başladılar.

ÇERKESLERİN YENİ YILI KARŞILAMASI
Çerkes halk takvimine göre yeni yılın ilk

günü 23 marttır. Bu gün toprağın “can-
landığı”, “yazın kışı yendiği”, “kışın ve yazın
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ayrıldığı” inancıvardı.
22 Mart akşamı tellal bir katırın üzerinde

köyü dolaşır ve yeni yılın gelişini haber ve-
rirdi. Bayramlarını kutlayarak, yaşlı genç
herkesi ertesi gün güneş doğmadan kutsal

ağacın, Çığıvuc'un (dans eden ağaç) yanın-
da toplanmaya davet ederdi.

Aynı akşam genç erkekler ve kızlar topla-

nırlar, içinde yeni yıla övgüler düzülen,iyi
ürün umudununifade edildiği tören şarkıla-
rı söyleyerek ellerinde meşalelerle evden eve
dolaşırlardı.

Herkes gençleri coşkuyla karşılar, onlara
tatlı ikram eder ve giren yeni yıl için iyi di-
leklerini sunarlardı. O gece kimse uyumaz,
geceyi ayakta geçirirlerdi. Ocaklarda ateş
yakılır, evlerin küçük pencerelerinden soka-
ga ışık sızardı. Sabaha karşı bütün halk

şarkılar söyleyerek toplu halde “dans eden
ağaca” doğru yürümeye başlardı.

Kocaman gövdesini ancak birkaç kişinin
el ele tutuşarak sarabildiği kutsal ağaç

Çığıvuc, önceden rengarenk kumaş parça-

larıyla, oyuncaklarla ve. mutlaka evcil bir
hayvanın yüzülerek gerilmiş yaş derisiyle
süslenirdi.

Orada toplanan herkes yüzü doğuya, gü-
neşin doğduğu yöne dönük olarak dururdu.
Köyün en saygın yaşlılarından biri, bir elin-

de haluj (peynirli börek), diğer elinde

bahsıma (darıdan yapılan sarhoş edici bir
içki) dolu bir boynuz kadeh olduğu halde
ileri çıkar, iki tarafında da biri kız diğeri er-
kek iki yeni yetme bulunurdu.

Herkes ellerini güneşe doğru uzatır, yaşlı

adam ise doğan güneşe bakarak yeni yıl o-

nuruna “huohu” (iyi dilek konuşması) ya-
pardı: «Mutluluk ve iyilik getirerek evimize
gir, hastalıklar bize uğramasın ve sakin gök-
yüzü üzerimizde parıldasın, ocağımız yiyecek.
dolu olsun ve gönlümüzün istediği her şey
elimizde olsun. Gelen yılın hepimize hayırlı
olmasıiçin “amin” diyelim.»

- “ Bu konuşmadan sonra törene katılanlar
gruplar halinde dağılarak otururlar, çanta-

larından yiyecekleri çıkarırlar, yeni yılı hou-

-hularla hayırlayarak yiyecekleri yerler ve
bahsıma içerler, sonra da el ele tutuşarak

halka şeklinde, vuc denilen tören oyununu

oynarlar, yeniyıl şarkısı söylerlerdi. Gençler
atlarla yiğitlik gösterileri yapardı.

(Bu çalışma etnograf M.A. Meretuko'nun çalışmasına

(Adığe Kalendar 1997-1998) dayanarak hazırlanmıştır.
Derleyen ve Çeviren: Murat Papşu|



  

ADIĞECE MEVI

 

Yenemıko Mevlüt Atalay

. Bundan yıllarca önce Düzce yöresinde
Adığe diliyle “mevlit” okunduğunu duydu-
gum zaman heyecanlanmıştım. Adığece
mevlit yazma gereksinimi, İslam dinin veci-
belerini kendi dili ile anlatma, tasa ve mut-
luluk anlarında Tanrıya yakarma veya yak-
laşma dili olarak yine kendidilini kullanma
anlamına geliyordu. Daha da önemli olanı,
sözlü yazın geleneğini yüzyıllardır sürdüren
ve bu alanda gerçekten dünya kültürüne
önemli katkısı olan Adığe halkının yazın di-
lini nasıl kullandığını merak ediyordum.
Adığe yazın dilinin tamamen yabancısı de-
gildim. 1917'den sonra anayurtta üretilen
Adığe yazınını izliyordum. Ancak burada söz
konusu olan “muhaceret” yazınıydı. Düz-
ce'de yaşayan pek çok arkadaşıma bu kita-
bı temin etmeleri, hiç olmazsa fotokopisini
göndermeleri için yalvardın. En sonunda bir
hanımın kasete okuduğu'mevlit'in, çok kısa
da olsa, bir bölümünü dinledim.

Adığelerin 1864 öncesinde mevlit okuma
yada okutma gelenekleri var mıydı? Bu güne
değin bu konuda bir şey duymadım ve bir
belgeye de rastlamadım. Zaten “mevlit” o-
kuma ve okutma daha çok Müslüman Türk-
ler arasında görünen bir adet olduğuna gö-
re, böyle bir adetin Adığeler arasında olma-
ması doğal. Ancak, 1864'ten Hac için İstan-
bul yolunun kullanıldığını, gerekse ticaret
ve seyahat amacıyla Anadolu'ya gelindiğini
bilirsek, bu konuda etkilenmelerin olabile-
ceğini de göz ardı etmemiş oluruz.

Elimde bulunan “mevlit”, fotokopi. Kapa-
gının ve cildinin nasıl olduğunu bilmiyorum.
Birinci sayfanın altında, kutu içinde “Mat-
buatı Osmaniye” ibaresi yer alıyor. Düzce'de
böyle bir matbaa var mıydı, bilmiyorum. An-
cak, İstanbul'da basılmış olma ihtimali var.
Yazar, kitabına “Mevlidün Nebiyyi Aleyhis-
selam” adını vermiş. Bu başlığın hemen al-

tda Adığecenin, Arap “abc”si ile nasıl ya-
zıldığını anlatmış. Yine birinci sayfanın al-
tndaki hicri “1332” tarihi, miladi 1913'e
tekabül ediyor. Yazar, bir karışıklığı gider-
mek için birinci sayfanın sağ üst köşesine
“Adığabze Mevlit” (Anrıra635 Maymun) ibaresine
yer vermiş. Son sayfanın başlığı da “Mev-
lidin Nebiyyi Aleyhisselam”. Bu başlığın al-
tinda, “Bilisan-i Çerakise” ibaresi bulunu-
yor. Buradaki metin, Arapça. Elimdeki foto-
kopinin yer yer silik olması, bu sayfayı o-
kumama ve değerlendirmeme engel oldu.

Yazarın adının bu sayfada bulunabileceğini

umuyorum. Zira bu sayfanın en son satırın-
da, “hukuk-ut tab'ı mahfuzetu lehuma.
1332” (Basım hakkı onlara aittir.) ibaresi
bulunuyor. (Elinde mevlit kitabı olan, yada
bu konuda bilgisi olanlar bana yazarsa
mutlu olacağım. Eskişehir yöresinde de
“mevlit okunduğu duyumunu alıyorum. Kı-
yaslamak için elinde 'Mevlit' kitabı olanlar -
hangi yörede bulunurlarsa bulunsunlar-
bana fotokopi gönderemezler mi? Bizim bil-
mediğimiz pek çok el yazma kitabın, belge-
nin bulunduğuna, bulunması gerektiğine
inanıyorum. İşe yaramaz, demeden bir kö-
şeye koyduğunuz her türlü belge ve bilgiyi
bana gönderirseniz veya bu tür belgenin
kimde olduğunu yazarsanız tarihimizi ay-
dınlatma bakımından çok yararlı olabilece-
ğini umuyorum.)

İkinci sayfanın üst başlığı;
“Mbı KbHTAÖ3M H Uib3ubalib3y HM Be3MH (Bu ki-

tabın ölçüsü ve vezni)

DaynaryH gaHnarTyH dhamıyr (Failatün, faila-
tün,failün )

dendikten sora 'mevlit', besmele ile başlıyor.
Bu bölümde 46 beyit var. (Bu bölüm öyle
sanıyorum ki 'mevlit'in bölümlerinden değil.
Bu bölümde, Bağdat'ta ölen yaşlı bir kadı-

nın sağlığında mevlit dinlemeyi çok sevdiği,
yetim kalan oğlunun anası için mevlit o-
kuttuğundan, dolayısıyla da onun çokiyi bir

evlat olduğundan ve Cennete gittiğinden söz
ediyor. Kısaca söylemek gerekirse, mevlit
'okutmanını Müslümanlar için ne denli ö-
nemli olduğunu anlatıyor.)

6. sayfadaki bölümün üst başlığı,
- “Mevlid-un Nebiyyi Aleyhisselam”. Alt başlığı
da o“Seyyid-i kainat Hazreti Muhammet
“Mustafa ra salavat”ile başlıyor. Bu bölümde
93 beyit var. 18. sayfada” yer alan
“Kasidetüşşerif” 26 beyitten oluşuyor. 21.

sayfada “Miracın Nebiyyi Aleyhisselam” baş-
lığı ile 99 beyit bulunuyor. 32. sayfadaki
“Vefatın Nibiyyi Aleyhisselam” başlığını alan
bölüm 155 beyit oluyor. 49. sayfada, “Vefatı
Fatima-tezZehra Radiyallahü anha” başlı-
ğıyla 76 beyit bulunuyor. Mevlit, 495 beyit-
ten oluşuyor ve 495'inci beytin altında “tam
met” ibaresi bulunuyor. 58. sayfada “Nese-

buhuşşerif Sallallahu aleyhi vesellem” başlı-
ğıyla Hz. Muhammet'in nesebi sayılıyor. 59.

NART e OCAK ŞUBAT 1998 e 35



 

sayfa 'Besmele-i şerif ile başlayan Arapça
mevlit duası bulunuyor. 60. sayfada “Dua-i
şerif”, Arapça olarak Hz. Muhammet'e selatu

selam getirdikten sora duayı Adığece sürdü--
rüyor, kunut dualarıyla bitiriyor. 63. sayfa-

rıda söz etmiştim.
Kitap hakkında yukarıda verdiğimiz bil-

giden de anlaşıldığı gibi “Mevlit'in" yazarına
özgü konuları sıralayışı var. Klasik anlam-
daki mevlitlerde görmeye alışık olduğumuz

 

pek çok bölümün “Adığece Mevlit” de olma-
yışı dikkat çekiyor. Başka mevlitlerde gör-

. mediğimiz bir bölüm de Hz. Muhammet'in
kizı Hz. Fatma'nın ölümünü anlatan bölüm.
Ayrıca, Miracı anlatan bölümün 99 beyit

da yine Arapça dua var. 64. sayfadan yuka- “ olması, Allah'ın 99 güzel ismine bir işaret
mi?

>“Mevlit'in Nebiyi Aleyhisselam” adını ta-
şıyan kitabın aslına dokunmadan, yazarın
yazım kurallarını da koruyarak, 'cril' abc'si
ile Adığece'sini meraklılarına sunuyoruz.

 

Msi KPHTAG3M U p3KaNb3Y, H BE3MH
DaunaryA banarTyH bhamıyr,

BUCMUaXbUppAXbDMAHHPPAXLHM

1. 3bi rymıpbila KbaloTarbH TEXEY, Mrp3ply,
LbpMIKb3 1919y KbaloTarp3M Tep3n3ly,

2. Heiys ropsp barppijaT3M, 49Cbirbarb,
Lİİyrp9nlb3>KbriM,ap, Uibhilibarb3y HEBITbI Tbarb

3. H xbsrpyp KB3CH panblH Klajpxbarbarb
Alb (pK3HHST, AXbPIPITKİ3 hanrbolibarb

4. MEI ayHae€M, KbbITEXbarb3p, TEK İ BDKBBINIRT

Amp, Kİ3MbNPIT3Y, YİYDHLILIY YIXB3XBbIMBT

5. 3bI KbY3 KBLEJIDH ©XKb, İYHA€M, TEKİLDKEBITb,

Co,m3 nnblaH3M, €XBY 3BIİ allik, KBEMELIBBITb,
(Hakly6rpo:2)

6. Co, M3 miblaH9p, KbBI33bBİTE3M CBUI, D3KİDH,

Hlesiyrb3 mcamsy caH3 ryınb3 Cbii D3Kİ3H,

7. Hloy a kbop, eryrımpb!c3y, Kb3H3rbarb,
Adğ9n3 KbY3 KEBİY9NEEIM3 Y YHATB,

8. Ulanp3 63aJ0K3M, JPK3XBAHIM3IM, YPHA39H,

XBaKKBI €THM H â3â03M YXHI33H,

9. Mib, Kİ31ib3 mibloy KE3CİOTArb3p, Kb3H3-
rbarb,

Mad3 KB3CH €rynmibbiC3y, KE3H9rbarb,
10. Mbi rynmibpiC3M, KbBIX3Harb3Y WIb3TbYTb,

3B1 4b3M9laT, 39İyKİarp3y WIb3TEyrb,
İl. TxbamM H NEBIKİOM, H KB3XBYKİ3 KBEJYK3X3Y,

Kparb3jax3y, H ne3mlarp3 KLEJK3X3Y,
12. 3alyularbap, KbbI33/pKarb3M, An3İyrb,

HH3M3 nebi kpaml3klrıp3 anoiyrp
13. A ub3mepiM 3bi Mulkixba JaXx3 WIB3TEYTb,

KEBIH3CLIrbİY, MaXbI3Pp9Ip HIb3TLYTB,
14. Pokyysx3y, poulbımxsy, ıpkaklox3p,

33X3Xbarb3y, p3LIbPIH3X3Y, HİBIBIXIP,
(Hoklyörro: 3)

15.biry, baKba633Yy M3YIHM3M €3, TP3JDK3TBATb,

Haky H31Ic3Y, M3YIMABIM emoİyrbarb,

16.T3 mEykbaHH KEBILib, D3ATP3Y JK9HH3TIP,

17.Ambei X3T3y, H03 3317163M HIb3TBYrb

Jlparp9 mgax9y, 361 YH3 Jibbiji, WIB3TLYTB
18.Pary3axxboy alib, HXbaHKİ3 ©Kb3Tbarb

Mup3ly, İyT9p, KEBIN3TBOKİH KUP, rb33arb,

19.May, HJ3M, €3rb3/pK9rbarB3M, H H3MBIKİ,
M3y, nunam, enalyrparp3M, H HİMPİKİ,

20.Mn, rraxbamıbTan, MbIy, H3 HAX3M,

kbbipalyarb,
H wby3 mbi33Y P3TYM3Kİ3Y KbHTb33arb

21.M ubpianl9 K£BiMbbiyibH D3TEBİrb3

3HTB3M3X3Y, 3HTb3JIb İ 92Kb3Y P3TEBIİTb3
22.H3ğBI 33116BIM, CO, M3 IVIbİaH9p, PHXbaKbarb,

Com3 miblaH3p, M3Xbab3jib3y, HLIb3rbarb,

23.M3y, MHA3M, Kİ3 apHrp31MEXBIrE, A MEXBIH3p

Onpİ9xbbIğd3 XBIPHHATE3N a UIL3H3P
(Hskly6rpo:4)

24.Hnc3 x3Kkl3y, 3919XBYH3M, Kbaly3Tarb
Pynsly3 ryuploy k3iwely ryurploy p3nbisrparp

25.Illppıryrparp3x ap, MbWiblarp3y, HİBIdBIXIp,

H H3TydELM, KPHTE3H3Ğ3Y MIbbICbIXOp,
26.Kpbamıparbarb, 3bi 1a33 rpop9a Klanl3M,

--3apanplarb3p, KbapHİyorparb, a Klanb9M,
27.M naxarp3 palorbarb, alık, ağepHH,
“Kpurbonxarb, rb3Hlb İ3TBOH3Y THTXba MH,

28.Mbı rymıbbılam, KBBIKİ3NEBIKİOY KE3N-JIb3Tbarb,
Hleığxoms ryulplo rpydha Kbapulyarb,

. 29.YapaxrHp3 KEBI3arb3CBIM, H TY KİSTEY,
Tbacarbax3p, Kbbi3arb3cBiM H Ty Kİ3TEY,

30.11c3 x3KİPIrPO TY3MKBOTLYM, KbbICİyklarp
-MycTadambıkl, 4 nıpadaxbaT KEBICiyklarb,

31.AxpbıpsTKl3 CH yubynl9 cb3rByrb3

JÖK3HH3T3M, Kİ3 CH MEBICBIMTİ3 CNB3TBYTb3
32.M3y, npHn3p, 39p33, rponbanl3M homEKl3

May, nbHop, 33p33, TB3HTOM, D3MEKİ3

 

Turxba ipanl9 KbbUUWByHTEITBIY, HH, M3T9P,
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Düğünlerimiz Üzerine
Saim Tuç
 

Kültürel değerlerimizin derlenmesi amacıyla tarihimiz ve kültürümüz konusunda bilgili büyüklerimizle bir dizi rö-
portajlar gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu röportajlardan oluşan bir arşivin hazırlanması çalışmalarına başlan-
mıştır. Bu kapsamda sayın büyüğümüz Saim Tuç ile Çerkes kültürünün değişik boyutlarını içeren kapsamlı bir
görüşmeyaptık. Sayın Saim Tuç ile yapılan röportajın “düğün adetleri"ne ilişkin bölümünü okuyucularımızın bilgisi-
ne sunuyoruz..

Nart: Çerkes kültüründe düğünün yeri
nedir?

Sn. Tuç: Genelde kültürün ana temasını
oluşturan üç husus vardır. 1- Doğum, 2-
Evlilik, 3-Ölüm durumunda yapılan etkin-
likler. Çocuk doğduğu zaman bir etkinlik
yapılır, evlenirken yapılan etkinlik çok zen-
gin ve ayrıntılıdır. Ölüye de çok değer ve-

* rirler. Çünkü, Çerkesler'de insana çok değer
verilir. Onun için ana başlıklarıyla düğün-
lerde bugünümüze faydalı olacak konuları
dile getirelim, onlar üzerinde duralım...

Köy düğünleri ile bugün şehirlerde yapı
lan salon düğünleri arasındaki farklılıkları
görebilmemiz açısından, önce köy düğünleri
hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Kültürümüzde, gelin alma düğünü de-
nilen * “Nıseşecegu” ile “delikanlı düğünü”
olmak üzere iki tür düğün vardır. “Delikanlı
düğünü”, misafir gelen birini onore etmek
ya da eğlence amacıyla daha çok gençler
arasında yapılır. Gençler, bayanları toplar
ve düğün yaparak kendi aralarında eğlenir-
ler. Orada gençler bir araya gelirler. Bu dü-
günlerde katı kurallar mevcut değildir ve
bunlar daha çok eğlenceye dönük düğünler-
dir. Sanıyorum, bu geleneği başka hiçbir
kültürde görmüyoruz. “Düğün yaptık” dedi-
gimizde insanlar, “kim evlendi de düğün
yaptınız?” diyorlar. Bizim kültürümüzde dü-
gün yapmak için mutlaka birinin evlenmesi
gerekmiyor, biz 3-5 kişi bir araya geldiği-
mizde de düğün yapabiliyoruz, veya bir mi-
safirimiz geldiğinde onun için düğün yapa-
biliyoruz. Fakat, misafir Thamade pozisyo-
nunda ise düğün yapılmaz.

Gelin alma düğününde yani “Nıseşe-
cegu”de ise, gelinin bulunduğu yere gidile-
rek gelin getirilir. Bu olay 3 gün, 5 gün, ba-
zen bir ay kadar sürer. Gelin alma olayı ö-
zellikle kış dönemlerine, işsiz zamanlara

denk getirilir ki, uzun uzun eğlenilsin. Ka-
dın, Çerkes toplumunda çok saygıdeğerdir.
Dolayısıyla nazlandırılır. Hele genç kızlar
daha çok nazlandırılır. Esasında çağrılma-
dan, buyur edilmeden genç kız düğüne ka-
tılmaz. Bu nedenle, düğünden önce, düğün-

cü aile, kızlarının (kızları yoksa yakın bir
akrabalarının) yanına bir delikanlıyı kata-
rak, ev ev dolaşırlar ve genç kızları düğüne
çağırırlar. Düğün yapılır; düğün bozulduk-
tan sonra evlerinden alınan genç kızlar, tek-
rar evlerine götürülürler.

Çerkes düğünlerinde oturmak yoktur.
Yaşlı, genç düğüne katılan kim olursa olsun
oturmaz. Sadece evli kadınlar gerilerde bir
köşeden düğünü seyrederler. Bunun dışın-
da herkesin ayakta durması, ayakta dura-
mayacakların düğüne katılmaması gerekir.
Fakat günümüzde düğün yapılırken kızlar
oturuyorlar. Bunun organize edilmesi gere-

kir. Organize eden gençlerden biri, bir deli-
kanlı veya bir kız oturuyorsa, onu düğüne
davet etmeli, onun da düğüne katılmasını
sağlamalıdır.

Düğünde erkekler bir tarafa, bayanlar bir
tarafa dizilir. Düğün yapılan yerin en emin
tarafi kızlara verilmelidir. En sağ başta, “baş
koruyucu” denilen birisi durur, onun ya-
nında “jan” tabir ettiğimiz “prenses” durur.
Onun yanında da Xhıgebz-thamade durur.
Yani herkesin duracağı oyun yeri bellidir.

Onun yanında varsa misafir kız, daha sonra
toplumdaki sosyal yerlerine göre diğer kişi-
ler, en sonda da düğün sahibi aileden bir
kız yer alırlar. Bu kızın yanında da koruma
görevi yapan bir erkek bulunur.

Düğünlerde kızlar sırayla oyuna çıkar,
erkeklerde ise sıra yoktur. Fakat onlarda

gelişigüzel bir şekilde çıkamazlar. Bir deli-
kanlı, bir kızı gözüne kestirmiş, onunla oy-
namak istiyorsa, o kızın sırasına denk geti-
rir, öyle oyuna çıkar. Kendiliğinden de çı-
kamaz. “Hatiyako” (düğünde oyuna çıkma
sırasını idare eden kimse) dediğimiz kişiyi
tembihleyerek, hatiyakonun organizesiyle
düğüne çıkar. Düğünün esası budur. Kızlar
sıra olduklarında, ablası ya da kendi sülale-
sinden bir büyüğü olan kız arka sıradadiki-
lir, düğüne katılır ama oynamaz.

Düğünler uzun sürdüğü ve sürekli a-
yakta durulduğu için grup grup, önce misa-

firler, sonra diğerleri dinlendirilir ve dinle-

nenlere ikramda bulunulur. Düğünden
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dinlenmek için çıkarken büyük olan kişiden
izin istenir, geri gelindiğinde tekrar gelindiği
bildirilir. Yani şimdi yapılan salon düğünle-
rinde olduğu gibi düğüne gelişigüzel girilip
çıkılmaz.

Gelin alma düğününü kim organize eder?
Bir aile gelin alacaksa, kendisine yakın

olan, o sorumluluğu yüklenebileceğine inan-
dığı, güven duyduğu bir büyüğüne gider,
durumu anlatır. “Hayırlı bir işimiz var, bize
aracı olun” der. Ve o kişi bir ön toplantı
yaptırır. Düğünün organizasyonunda “Ceug
thamade”, düğün thamadesi dediğimiz bu
kişi ailenin adına tüm sorumluluğu taşır.

Toplantıyı o yapar, “wunafe” yi o yaptırır,
gelincileri o gönderir, gelinciler geldiğinde o
karşılar. Düğünü olan ailenin mensupları
ona yardımcı durumdadır. Örneğin; deli-
kanlının küçük kardeşi ve “şavo” (sağdıç) da
ona yardımcı olur.

“Hatiyako” nasil belirlenir?
“Hatiyako” dediğimiz düğünü idare eden

kişidir. Hatiyako da esas “ceug thamade”-
sine bağlıdır. Düğünden önce yapılan top-
lantıda o da belirlenir. Zaten köy hayatında,

bir küçük yörede, kimlerin ne olduğu bilinir.
“Hatiyako”nun işini, sorumluluk, yetenek ve
tecrübe isteyen bir görev olduğundan herkes
beceremez. Dolayısıyla bu görevi kimin ya-
pacağı hemen hemen bellidir.

Gelin ve damadın düğüne katılmaları ko-
nusundaki düşünceleriniz neler?

Köylerde yapılan düğünlerde erkek hiçbir
şekilde görünmez, tabii kız da görünmez.

Düğün tamamen onların dışında gelişir. Fa-
kat şehir düğünlerinde, aynı diğer kültür-
lerde olduğu gibi; gelin ve damat düğüne
beraber gelip gidiyorlar. Diğer toplumlardan
haliyle etkileniyoruz. Şimdi delikanlıyla ev-
leneceği kızı düğüne, anne-babanın karşısı-

na çıkardıysak; artık ondan sonra nasıl
yapsak boş. Çünkü Çerkes gelini kendi dü-
gününde oynamaz. Bazı düzenlemeler ge-
tirmek lazım.

kaldığıyer hakkında bilgi verir misiniz?
Kafkasya'da hiçbir zaman gelin babasının

evinden çıkmaz, önceden alınıp bir akraba-
sının evine götürülür. Kız istenmeye, yani

nikah kıyılmaya gidileceğinde, kız baba evini
terkeder, yakın komşuların (zaten konışular

aile gibidir) evine gider. Dolayısıyla evi ora-
sıdır, oradan çıkar. Ondan sonra bir müddet
annesine, babasına görünmez.

Bir düğünde “göz aydın” merasimi nasil
yapılır?

En az iki kişinin bir araya gelmesiyle bir
grup oluşur. Çerkes geleneğinde; grupta
temsil ve otorite vardır. Grubu oluşturan iki
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kişinin de karşı tarafla muhatap olması ge-
rekmez, hangisi daha büyükse, hangisi da-
ha yetenekli ise o muhatap olur. Bin kişi
adına bir kişi selam verir ve bir kişi selam
alır. Bir köy olarak ya da bir grup olarak
düğüne gidildiğinde ise; grup adına bir kişi
görevlendirilir ve o kişi thamadeye “göz ay-
dın”lığı verir. Gelin gelmeden, eve girmeden
de göz aydıma gidilmez.

Düğün nasıl başlar?
Düğünde öncelikle, “şagarey” oynar, yani

ev sahibi pozisyonunda olan bir kimse hatta

hatiyako düğünü başlatır. Yani yabancı ol-
mayan birisi düğünü başlatır, ondan sonra
misafirlere, diğerlerine sıra gelir. İlk önce
misafir çıkartılmaz. Düğünde çok değer ve-
rilen bir misafir varken 'düğün bozulmaz.
Misafir düğünden ayrıldıktan sonra, düğün
“wuig"le sonlandırılır.

“Hoh” olayının asıl amacı nedir?
Amaç, insanları onurlandırmak, memnun

etmektir. Toplumlar kendilerini çeşitli şe-

killerde ifade etmeye çalışırlar. Bunların bir-
çoğu semboldür. Örneğin batılılar; misafirle-
ri geldiği zaman tuz yalatırlar, ekmek 1sır-
tılar... “Bje” de Çerkeslerin bir sembolüdür.
Maxımeyi “bje” ye doldururlar ve onore ede-

cekleri kişiye sunarlar. Bazen maxımenin
yanında haluj, tuhuj, şelame, halıve de bir
tepsiye konur ve bunlar bir arada sunulur.
Bu şekilde onurlandırılan kişi bir konuşma
yapar, güzel temennilerde bulunur. Buna

“hoh” denir. Ya da bjeyi bir başkasına verip,
konuşma yaptırabilir. Çünkü onun edebi-
yatını çok güzel yapanlar, çok güzel dile ge-
tirenler var. “Hoh” yapıldıktan sonra ilk yu-
dumu, konuşanın sol tarafında duran kişi
alır.

“Hoh” yapan kişinin yanındaki
maximeden bir yudum aldıktan sonra ken-

disi yudumlar. Solundaki kişi de ev sahibi
pozisyonundadır. Daha sonra diğerleri birer
yudum alır. Tepsideki halujlar parçalanır ve

- herkese birer lokma ulaştırılmaya çalışılır.
Damadın kaldığı yeri biliyoruz, gelinin. ç Maxme kurulmaz olduktan sonra yerini

şerbet aldı.

“Bje” o ailenin düğün sahibi hanımefen-
dinin minnet ikramıdır. Çok önemlidir.
Memnuniyetini ifade etmek için sunduğu bir
ikramdır. Bu nedenle konuşma ayakta yapı-

ur. Bjeyi ev hanımı adına birisi getirir ve
hoh'u yapacak kişiye verir. Hah yapıp biti-

rinceye kadar, bje ayakta sıkı bir şekilde
tutulur. Daha sonra yanındakine uzatılır.

Bu kişi de tek bir yudumdaiçer ve bjeyi ge-

tirene geri verir, bu şekilde bir düzenleme
yapılır.

Sizce bu adetlerin hangileri ne ölçüde şe-
hir hayatına aktarılabilir?



 DÜĞÜNLERİMİZÜZERİNE

 

Ben şehir düğünlerinde şunlar yapılsın,
şu şekilde yapılsın diyebilirim, fakat bunlar
benim görüşlerim olur. Köy düğünlerini ta-
mamen salona taşımak tabii ki mümkün
değil, ama en azından bje merasimi, wWuig
olayı, thamade gibi adetlerin korunması,
yok olmaması gerekir. Adetler toplumsal
olduğuna göre, Çerkes insanı adetlerine
bağlı kaldığı sürece bir “toplumu” ifade eder.
Kurallar ihmal edilmişse, orada bireysellik
ortaya çıkar. Dolayısıyla bir adeti değiştir-
mek bir kişinin haddi ve hakkı değildir.
Topluma maledilecek bir şeyin toplum tara-
fndan görüşülmesi gerekir. Eski adetleri
bilenlere, sadece bilmek değil onun şuuruna
ermiş, anlamını gerekçesini bilenlerle bir
grup olarak tartışmak, ortaya koymak gere-
kir. Sonra da bunlar toplum tarafından ka-
bul görünce uygulanır.

Son olarak eklemek istediğiniz şeyler ne-
lerdir?

Çerkes gelenekleri içinde yaşamak benim
hoşuma gidiyor. Size de illa Çerkes usulüne
göre yaşayın demiyorum, onurumuza, hay-
siyetimize söz getirmeden nasıl isterseniz
öyle yaşayın. Öte yandan Kuzey Kafkasyalı-
lar fevkalade disipline olmuş bir toplumdur.
Disiplinin olmadığı bir yerde hiçbir şey ol-
maz. Dolayısıyla düzgün, düzenli, ölçülü
hareket etmek lazım. Ölçüsüzlük, gelişigü-
zelliktir. Mutlaka herşeyin bir ölçüsünün
olması gerekir. Benim aradığım budur.

Muhafaza edilmesi gereken çok güzel ge-
leneklerimiz, adetlerimiz var. İnsanlarımız
çok etki altında kalıyor, “gelişim” mi,
“değişim” mi? Bunun bilincinde değiliz ço-
gunlukla. Her toplumun şuuru, beyni varsa
gelişim içinde olması lazım, değişim değil.
Değiştiğiniz zaman aslınızı inkar eder, kö-
künüzü, geçmişinizi kaybedersiniz.

Değerli büyüğümüze verdiği bilgilerden
dolayı teşekkür ederiz.
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ToplumsalDeğişim ve Düğünlerimiz
Ayşe Mermerci, Banu Bayburtlu, Nejan Huvaj , Sine Göksoy

ne tuhaf kadehler insanı kaldırıyorlardı
ve insanlar dillerini unutup

ulusal söylevler veriyorlardı

ve gelenekleri yargısız infazlayıp
alnının şakından

ya çağdaş versiyon
ya ilerici enternasyonalizm

ya da yeni dünya düzeni
diyorlardı adına

ya da
üzüm üzüme baka baka

herkese

ve her şeye rağmen *
4000090904

Ulusal kültürün, kimliğin göstergesi olan
gelenekler ve bu geleneklerin kuralları, için-
dençıktığı toplum tarafından konulur. Yine
o toplum tarafından geliştirilir ya da değişti-
rilir. Bir gelenek zamanla toplumsal niteliği-

ni kaybetmişse varlığını yitirir, yerini deği-
şimle bağdaşan yeni bir geleneğe bırakır.
Toplumsal değişimin istila, işgal, göç gibi
nedenlerle gerçekleşmesi durumunda ise

başka kültürün etkisine girmiş, toplum de-
gişimini asimilasyon yönünde gerçekleştir-

- miş olur. Nitekim 1864'de gerçekleşen sür-
gün sonrasında dört bir yana dağılan
Çerkes halkı aynı durumla karşı karşıya
kalmıştır. Önceleri dışa kapalı köy yaşan-
tılarında, yani diğer kültürlerle iletişimin az
olduğu dönemlerde benliklerini, kimliklerini
ve geleneklerini koruyabilmişler fakat, daha
sonra ortaya çıkan teknolojik gelişmeler be-
raberinde endüstrileşmeyi ve toplumsal ha-
reketliliği de getirince, değişen zaman ve
çevreye göre yeni gelişmelere uygun olarak
bu gelenek ve göreneklerimizin, kısacası
kültürümüzün çözülmeden nasıl yaşatıla-
bileceği sorunu ortaya çıkmıştır.

İşte kaçınılmaz olan toplumsal değişim
karşısında, şairimiz Thatsı Tamer'in büyük
bir endişe ile dile getirdiği asimilasyonu ür-
kütücü boyutuyla yaşamamak için ne yapa-

bilirdik bilinçli Çerkes gençleri olarak? Yani,
dememekiçin ilerde:

206949999

mavi küre yine dönüyordu aynı hızıyla
silahlanma yarışında hiç kimse galip ge-
lemiyordu
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kavgamızsa ele avuca sığmıyordu
ama
bir
benim
diyen de

pek az çıkıyordu

ve çocuklar artık
kardeş halklar masalını sevmiyordu

ne tuhaf

diye. <
Kültürümüzün en belirgin öğesi olan dü-

günlerimizi nasıl yaşatabilirdik özüne uygun .
olarak, neydi olması gerekenler? Hani şu
düşünmesi bile hayali olan, öylesine gerçek
olan olması gerekenler...

Bizler yeterince yaşayamamanın ve gö-
rememenin burukluğunu hep hissederek

yirmi küsurcuk yaşımıza kültürümüzden
neler katabilmişsek, buna göre köy düğün-
lerinin şehirde yapılan salon düğününe ne
şekilde uyarlanabileceği üzerine düşüncele-

rimizi ve rahatsız olduğumuz konuları ka-
leme almak istedik.

Bu konuda da öncelikle davetin ne şekil-
de yapılabileceğini ele alalım dedik:

Düğüne davet edilen konuklara gönderi-
lecek olan davetiyelerin, damadın düğünden
önce bir arkadaşının evine misafir olarak
gitmesi, gelin geldikten sonra misafir alan
evin düzenlediği bir törenle baba evine geti-
rilmesi geleneğine uygun olarak, damadın
yakın arkadaşları tarafından dağıtılmasının
uygun olacağını düşünüyoruz. Gelin ve da-
madın düğüne katılmaması geleneğinin de-
vamı ise salon düğünü açısından oldukça
zordur. Çünkü düğünlerimiz toplumsal de-
gişimin etkisiyle eskisi gibi haftalarca sür-
müyor. Akrabalar da sık görüşemediğinden,
yakınının düğününe gelen davetliler gelin ve
damadı bir arada görmek konusunda hemr-
fikirler. Fakat çiftlerin özellikle de gelinin
oynamaması hala korunan ve korunması da |
gerekli olan bir geleneğimizdir.

Katıldığımız düğünlerde dikkat ettiğimiz
ve edilmesi gerektiğine de inandığımız diğer
bir konu dansa katılacak gençlerin ve diğer
konukların da giyimlerine özen göstermele-
ridir. Bayanların fazla dikkat çekmeyecek
şekilde, sade olduğu kadar zarif görünmeyi
sağlayan ve kaftan geleneğinin devamı ola-
rak uzun etek giymeleri, bayların ise yapılan
düğüne, dansa katılan bayanlara hürmeten



 

ve nezaketen blue-jean değil kumaş panto-
lon giymeleri daha hoş karşılanmaktadır.
Rahatsız olduğumuz diğer bir konu, düğüne
içkili olarak gelinmesidir. Ayrıca, kültürü-
müze yabancı Konuklar için, suf onlar
Çerkes düğününün ne şekilde yapıldığını
görsünler diye, yalnızca orkestranın çaldığı
“Şeyh Şamil”le değil, kültürümüzü yaşat-
manın bilinciyle düğünlerimizi bize özgü
müzik aletleriyle (akordeon, doli, phaçıç, vs)
eşliğinde gerçekleştirmeliyiz.

Salon düğünlerinin olmazsa olmaz bir
bölümü olan takı merasimi ise Çerkes kül-
türünde olmadığından, gelin ve damada bir
armağan verilecekse bunun, tebrik maksa-
dıyla yanlarına gidildiğinde verilmesi daha

. makbule geçmektedir.
Bizler, kültürümüzün tacı olan düğünle-

rimizin (salon düğünleri) özüne uygun ola-
rak nasıl gerçekleşebileceği konusundaki

 

düşüncelerimizi Oyaşadığımız deneyimler
(başta da belirttiğimiz gibi yirmi küsurcuk
yaşımıza sığdırabildiklerimiz ölçütünde) ile
bu yazımızda dile getirmeye çalıştık. Yazı-
mıza son noktayı koyarken dileğimiz, dü-
günlerimizi sonsuza dek sürdürebilmek...
İstiyoruz ki yaşatamadığımız değerlerimizde
yazılı olarak bırakılabilsin bizden sonrakile-
re. Yazılı olarak kalabilsin ki okunduğunda
mantıklı bir yorumla ne şekilde korunarak

devam ettirebileceğimizi osorgulayabilelim
hep birlikte... Bu konudaki eksikliklerimizin
sayın büyüklerimizin yardımıyla, yaşatabil-

me kaygımızın da sevgili arkadaşlarımızın,
gençlerimizin yani bizlerin çabasıyla gideri-
lebileceği inancındayız.

Saygı ve Sevgilerimizle...

(*) Thatsi Tamer, İçimdeki Köyün Delisi, 1997, 5.36
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Hey gidinin zurnası
nitŞapen

Gün gelip de bir zurnadan yola çıkarak yazı
yazacağım hiç akla gelmezdi doğrusu, lakin yaşa-
mın tüm gerçekliğini ve acımasızlığını hissettiren
zurna sonunda bir duygu taşması oluverdi.

Ben Uzunyaylalıyım, Çerkeslik olunca serde,
övünmedik değil zaman zaman. Eh haketmiyor da
değildik doğrusu, hala saf ve temiz bir kültür yaşa-
nıyor, dev cüssesi ile yüklenen asimilasyona pa-
buç bırakmıyordu, küçücük çocuklar bile birer
Çerkeslik abidesi idi ve biz de keyfe keder Çerkes-
lik yapıyorduk metropollerin kasvetli ortamlarında.|
Laf döne dolaşa adetlere, kırsal kesimin nimetle-
rine, başka yerlerde korunamayıp biz Uzunyayla-
lıların hala günlük yaşantımızın doğal pratiklerine
gelmeye görsün göğsümüzü öyle bir gererdik ki,
cümle asimile Çerkesleri karşımızda tir tir titretir-
dik. Ha bu arada bizden icazet almaya gelen zaval-
lıların zavallılıklarını yüzlerine vurarak oObüyüklük
duygularımızı hem kendimize hem karşımızdaki
fanilere hissettirirdik hatta bazen köyümüze davet
eder bu zavallılık duygularını pekiştirme fırsatı ya-
ratırdık. o

Hülasa Çerkesliğin piri, medarı iftiharımız ca-
nım Uzunyaylamız diyerek metropollerde kendimi-

ze ciddi ve ayrıcalıklı yer edinmiş idik ki, olan oldu
ve ben -ben ki Uzunyaylanın bağrından kopup .
Ankara'da adetler ve Çerkeslik konusunda insanlar
üzerinde etkinliğimi bayağı arttırmış idim- kalabalık
bir arkadaş topluluğu ile Kayseri'de bir Çerkes

düğünüiçin gelen davete icabet ettik. Yolda, aman
efendim o ne keyif, o ne kendine güven lakin, za-
man geçmek bilmiyor, 300 km'lik Kayseri yolu
uzadıkça uzuyor adeta 3000 km oluveriyor. Ken-

“dim için hiçbir şey istemiyorum tüm çabam yanım-
da bulunan, adetler ve Uzunyaylalı düğününün o
kendine has atmosferi hakkında bizden duyduğu
azıcık bilgileri olan iki “zavallı” Çerkes için. So-
nunda Kayseri yolu bitti, sabırsızlık arttıkça artıyor
ama ben yıllardır bu kültürel gıdadan oldukça na-
siplenmiş biri olarak “yedeğimde” götürdüğüm
zavallılara osabırsızlandığımı hiç hissettirmiyorum,
neticede bu da kültürel bencillik sayılır ve bencil
olmakta adetlerimize yakışmazdı. Evimizde misafir
olduğumuz birkaç saatte konuşulan “Duru”
Çerkesçe karşısında arkadaşlarımın dizlerinin bağı
çözülmüştü bunu hissedebiliyordum, tüyleri bu yo-
ğun duygulara dayanamayarak diken diken ol
muşlardıki; birisi saati söyleyerek bu rüyadan beni
uyandırdı.

42 e OCAK ŞUBAT 1998 e NART

Nihayet düğünün yapılacağı salondayız. İşte,
Uzunyaylalı iki sülalenin evlatları “Şanlarına Yakı-
şır” tabiri caiz ise “Kallavi” bir Çerkes düğünü ile
evlenecek ve amansız asimilasyon hastalığına dire-
necek yeni bir Çerkes ailesinin temellerini atacak-
tılar. Tanrım Yaylamızla ne kadar övünsek de azdı.
Kapıda karşılaştığım ahbaplarımla mağrur selam-
laştım ve salona seyirttim. Kelimenin tam karşılığı
“Mahşer”. Ulu tanrım bu kültüre aç, bu kültüre
yürekten bağlı ne çok insan var diye düşünürken
Gelin ve Damadın mutluluk ifadelerine şahit ol-
dum, etrafa dağıttıkları gülücükler beni biraz sarstı
ama bu kaçınılmazdı, zira artık gelin ve damat kent
düğünlerinde bir araya geliyorlardı ve açılış dansını
çok görmemeli ve buna fazlaca ehemmiyet atfet-
memeli diye düşündüm. Ama bu arada sahneye

“benzer bir yerde birtakım adamların hazırladıkları
3-4 mikrofon beni iyiden iyiye duygulandırdı, 4

“akordeon bir arada, pes doğrusu buna benim bile
. yüreğim dayanamazdı. Ama o da ne sahneyeikiiri

adam irice bir orgtaşımaktalar, 3 akordeon bir org
. diye düşünüp kısa bir sohbete dalmıştım ki tepem-
den ayaklarıma kadar sarsıldım, yanlış düğüne mi
gelmiştim hayır bu kadar Çerkes yanılmış olamaz-
dı. Aman Tânrım doğru mekanda idim ama yanlış
bir senaryodaydım. Bütün ihtişamı ve bütün ya-

bancılığıile “Elektro Zurnanın” nağmelerine teslim
olmak üzere idim, bir ara kendimisıkı bir tokat
akşettim ama nafile, bu gerçeğin ta kendisi, bir an

sevgili arkadaşımın düğününde böylesi bir aksilik
olduğu için hayıflandım ve etrafıma bakındım ne-

den bu yanlışlığı düzeltmeye kimse teşebbüs etmi-
yordu. Bu duygularla şaşkın şaşkın bakınırken ade-
ta bizleri tepelercesine yanımızdan geçen kızlı er-
kekli bir grup umutlarımı yeşertti işte dedim
başkaldırıya bu noktada şapka çıkarılır -ama hayır
felek bu akşam benim için şaşkınlıklar toplu göste-
rimi hazırladı ya öyle kolay kolay bunun etkisi
geçmeyecek gibi. Bu şapka çıkarmaya hazırlandı-
ğım grup sahneye öyle ustaca giriyor ki gören
Çerkes düğününde en ala zeybekler, en usta seğ-
menler arzı endam ediyor sanır, hasılı bir anda

sahneye dolan ve bedenlerinin sesine kulak veren
kalabalık müziğin ritmine öylesine eşlik ediyor ki

şaşkınlıkla etrafıma bakınıp hakikatin diğer yüzler-
deki ifadesini ve bana teselli olacak bir kişi arıyo-
rum. Bütün bunlar olurken tek şaşıranın ben ol-

madığımı görmek beni biraz rahatlatıyor, zira sa-
londa bir sürü şaşkın ifade, bir sürü şoklu ifadeye



 

bakıyor. Fakat bu şaşkınlık mahşerinin belki de en
dramatik olanı altmışını epeyce yıl önce devirdiği
belli olan ninelerin, dedelerin ve hatta çok değil
bundan yirmi sene evvel Uzunyayla'da gelin olmuş
kişilerin gözlerinde ve bakışlarında sezdiğim ma-
nalardı. Thamadenin karşısında gerdan kırinayı
bırak,duruşunun, oturuşunun bile belli kurallar

manzumesi olduğu dönemlere dönenlerin şaşkın-
lıkları görülmeye değerdi. Oysa biraz daha geç
dünyaya gelseler ne kadar kolay olacaktı Çerkes
olmak.

Bir ara acaba kim yanlış, zurna daha mı evren-
sel veya mızıkanın suçu ne, bizler hangi “ara kültü-
rün” üyeleriyiz gibi cevapsız sorulara garkolurken,
ağızları kulaklarında bir grup -şükür ki her yerde
grup olarak dolaşma içgüdümüzü yitirmemişiz-.
sahneyi terkediyor. Biraz alkışlasak, bir avuç teza-
hürat etsek bir kez daha arz-ı endam edecek, belki
kısa bir Anadolu potporisi bile sunacaklar ama...

Tüm bu gariplikler olurken gözlerim sahnedeki
manzarayailişiyor. Oldukça hacimli, kısa boylu ve
yay bıyıklı müzisyen 'elektro zurnasının' üzerinde
tellenen cıgarasından derin bir nefes çekip salona

doğru üflüyor, sanki büyüsü tellenen cigaranın
dumanında. Öyle keyifli ki, görenler 'Fareli Köyün

© Kavalcısı hikmetini buna devretmiş de bizi köyü-
müzden, töremizden alıp götürüyor sanır. Adeta
oyuncağı elinden alınmış mahsun bir çocuk gibi bu
manzaraya dalmışken oldukça kötü bir akordeon
sesiyle irkiliyorum; Rus pazarından alındığı belli

olan yeşil bed sesli bir akordeon ara sıcak niyetine
Çerkes Düğünü yapmaya hazırlanıyor. Yavaşya-
vaş ceketlerini, montlarını birilerine emanet eden
ve kendilerine tanınan fırsattan oldukça memnun
bir grup Uzunyaylalı sahneye yöneliyor ve bunlar
beni bırak zurnayla Çerkes Düğününü, düğün
temposuna katılmayanların kınandığı zamanların
insanlarına götürüyor.

Ve bütün bu paramparça ve uyumsuz tabloyu
kafamdaki Uzunyayla'ya yerleştirmeye gayret edi-
yorum ama nafile. Sahneye son kez bakıp derin iç
çekiyorum. “Hey gidinin zurması”, Son Sesler'in
ardından son görüntülerin üzerini örtmek sana
kaldı ya. |

Göz göze geldiğim misafirlerle tek kelime etmi-
yoruz.

 

Çerkesasıllı bir İsrailli Sürgün Edilmiş Kafkaslılariçin

İnternette bir Web Sayfası Oluşturdu
Solveig Godeluck

“KEBLAĞ” Çerkes dilinde “hoşgeldiniz”
anlamına geliyor. Bu Kafkas dilini, yani
Çerkeslerin dilinin kullanılabilmesiiçin Kiril
alfabesi veya daha yeni olan bir diğeri Latin
Alfabesi arasında bir seçim yapma imkanı
var. Bu sayede elliyi aşkın ülkeye ve bütün
kıtalara dağılmış Çerkes asıllı insanlar ata-
larının konuştuğu dili öğrenebilmektedir

İnternetteki Web sayfasının kurucusu
26 yaşındaki İdris Abzah, Filistin'e göç eden
ve günümüzde İsrail vatandaşı olan
Çerkeslerdendir. Günümüzde üç milyondan
fazla insan kendini Çerkes olarak kabul et-
mektedir. Bu insanların üçte birinden daha
azı hala Kafkaslarda yaşamaktadır. Diğerle-
ri, yani geçtiğimiz yüzyılda Rus işgalinde
sürgün edilenler Türkiye, Suriye ve Ürdün'e,
hatta Batı'ya, Almanya'dan Amerika'ya ka-
dar değişik ülkelere gittiler. Sovyetler Birli-
gi'nin dağılmasından sonra tüm Çerkesler'in
kucaklayan yeni bir ulusal duygunun geli-
şimine tanık oluyoruz. İdris Abzah'a göre
İnternet, bu tarihi hareketi kolaylaştıran ve
hızlandıran yeri doldurulmaz bir araçtır.

Başlangıçta Internet sadece uzaktaki
vatana küçük bir ziyaret sağlıyordu: “Dağlık

manzara fotoğrafları ve kalpaklı savaşçılar,
yöresel müzik, “Şıpsı-pasta” adlı tavuk ye-

meği tarifi...” Sonra Kafkas soyundan gelen
diğer sürgün edilmiş topluluklar, gerek di-.
rekt tartışma kanalı sayesinde, gerekse me-
saj değişim listelerine kayıt yoluyla bundan
yararlanmaya: karar verdiler. Ürdün'de ya-
şayan Amjad, Khabardeyce-İngilizce sözlü-
günün satışını mektup yoluyla gerçekleştiri-

yor. Missisipi'de bulunan Azred, Adığey mü-
zik kasetlerini araştırıyor. Kanada'daki
Khagba, Abazalar'ı Gürcüstan'ın hakimiye-
tnden kurtarmak için uluslararası toplu-

luklara çağrıda bulunuyor. Bahar Berlin'de,
ataları olan Karaçaylarla iletişim kurmaya
çalışıyor.

Gigihu ÜUpcheshaw, ailesinin anılarını
bir araya toplamayı diliyor. Faruk, Kafkas-.

ya'ya dönen bir arkadaşından haber almayı
düşlüyor. Yarı Rus, yarı Çeçen genç bir ka-
dın “babamın ailesi Çeçenistan'da yaşıyor
fakat çoğu savaş süresinde dağılmışlar, eğer
bir tanıdığınız bir yakınınız veya bir yurtta-
şınız varsa hemen bana yazın" diye bir di-
lekçe yazıyor. (Bu yazı Fransa'da yayınlanmakta olan
günlük Le Monde gazetesinden (8 Ocak 1998) Özlem Altın-

baş tarafından çevrilmiştir.)
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Murat Kerim Ertan

INTERNET VE HİKAYESİ
Çağımızda bilgi toplumundan/bilgi çağın-
dan bahsedile dursun “bilgi”, insanlar yer-
yüzünde varolduğundan beri insanlarla be-
raberdi. Ancak bu bilgilerin bulunması,
saklanması ya da iletilmesi zaman almıştı.

Bireyler bu bilgilere ulaştıkça, bilgiler çok-
laşmış ve diğerlerinin onlara daha çabuk ve
daha kolay ulaşmasıistenmişti. Bunun ger-
çekleşmesiyle matbaalardan bilgisayarlara
ulaşacak bir serüveni beraberinde getir-
mekteydi.

Çağımızda ise “biriken” bu bilgilere u-
İaşmanın modası/aracı “Internet”, dünya

üstündeki bilgisayarları birbirine telefon
hattıyla bağlayan bir “ağ” dan oluşmakta-
dır.

Ünlü bilim-kurgu yazarlarından William
Gibson, bir romanında tüm dünyayı baştan
başa saran bir bilgisayar ağından bahsetmiş
ve bu ileri teknoloji evrenine de “siber uzay”
adını vermişti.

İnternet, bu hikayenin ABD Savunma
Bakanlığı tarafından 196O'ların sonlarına
doğru kurduğu bir “ağ” ile gerçek hayata
dönüşmüştü. i

Günümüze geldiğimizde 30 milyonu aşan
kullanıcı sayısıyla Internet, tüm dünya üze-
rinde etkili olmaktadır. Bireyler bu ağ vası-

tasıyla, istedikleri bilgilere kısa sürede ula-
şabilmekte, alış-veriş yapabilmekte, sohbet
edebilmekte, çağdaş ve demokratik bir or-
tamda isteklerini/fikirlerini dile getirebil-
mekte, farklı görüş ve önerileri takip ederek
bunlar üzerinden bilgiler üretilebilmektedir.

Internetin en güzel tarafı ise belli birinin
kontrolü/tekeli altında olmamasıdır. Ayrıca
İnternette bir kural düzenleyici hükümet
yani bir “anayasa mahkemesi”de yoktur.
Dolayısıyla sunulan bilgilerin sansürlenme-
si ve sansürleyecek birey/kurum da yoktur.

Böyle bir ortamda bireyler diledikleri fikirle-
ri beyan edebilmekte “düşünce özgürlükle-
ri'ni gerçekleştirebilmekte hatta ve hatta
sanal dünyada bağımsızlıklarını ilan ede-
bilmektedirler. Ardından da bağımsızlıkla-
rının tanınmasını, yani sayfalarına biraz
“ilgi” beklemektedirler.

INTERNET VE ÇERKESLER
Peki ya Çerkesler, bilgisayar ve enformasyon
teknolojisindekibu gelişmeler karşısında ne
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yaptı? Bu konuda bilinçli ya da örgütlü bir

adım atıldığı söylenemez. Internete baktığı-
mızda, diasporada bir takım kişisel gayretler
dışında bir çabadan söz edemiyoruz.

Çerkes halklarının şu an içinde bulun-
duğu durum (kültürü koruyabilme, varola-
bilme) keskin bir mücadeleyi gerektirmekte-
dir. Bu keskin mücadelenin savaşla, terörist
eylemlerle, içine kapanmayla ve değişmelere
karşı dirençli kalmakla başarılamayacağı
açıktır.

Yazınıniçeriği açısından bu mücadelede
kullanılacak araçta “IMmternet”tir. Internetle
“Çerkes Mücadelesi”ni tüm dünyaya duyu-
rabilir, bu mücadeleye destek toplayabilir ve
dünyanın dört bir yanına dağılan/sürgün
edilen Çerkesleri “sanal” ortamda tekrar
biraraya getirebilir ve bağımsızlığımızı ilan
edebiliriz!

Şu an İnternette tasarlanmış birkaç Web
sayfasından sözedebiliriz. Bunların başında
Abzakh İdris (İsrail) tarafından tasarlanan
site en nitelikli “Sanal Çerkesya Cumhuri-
yeti"ni oluşturmaktadır. (Web sayfası adresi:
hip/www.yi.com/home/AbzakhEdris/open.htmi)

İnternetin etkili bir araç olup olamayaca-

gına güzel bir yanıtsa; bu sayfayı ziyaret e-
denlerin sayısıdır. İdris'in sayfasını ziyaret

edenlerin sayısı 10 Ocak 1998 tarihi itiba-
riyle 13570 düzeyindedir. Bu rakamı tüm

Mmternet kullanıcı sayısına oranladığımızda

0,0004 gibi bir oranla karşılaşırız ki bu,
Türkiye'de 7,5 milyon civarındaki Çerkesle-
rin sayısından daha inandırıcı ve çarpıcıdır.
Ayrıca bu sayı her gün 200-300 arasında
değişen ziyaretlerle daha da artmaktadır.

En nihayetinde sorunlarımız hakkında
kamuoyu oluşturabilme, haklarımızı savu-
nabilme, sesimizi tüm dünyaya duyurabilme

konusunda Internet etkili bir araç olarak

karşımıza çıkmaktadır. Kuşkusuz ki bu et-
kili araç planlı, koordineli ve en önemlisi
örgütlü bir çabayla beraber yürütülmezse
bizim “Sanal Çerkesya Cumhuriyeti” sanal
bir ütopya olmaktan öteye geçemez
 

” Bu orannicelik olarak küçük olmasına rağmenniteliği
bakımından önem arzetmektedir. Dünya üstündeki

Çerkeslerin İnternet kullanım olanakları, bu olanaklara

sahip olunsabile bu sayfalardan haberdar olup olma-
maları gibi değişkenler neticesinde bu oranın önemli
bir oran olduğu sonucuna ulaşabiliriz



 

Ünlü Nartolog, araştırmacı yazar ve ozan Hadeğal'e
Asker'in 73. Doğum yıldönümü 20 Eylül 1997 tarihinde
başlayan çeşitli etkinliklerle kutlandı. 20 Eylül'de baş-
layan radyo ve televizyon programlarından sonra 26
Eylül'de Maykop Devlet Flarmoni Salonu'nda, 27 Ey-
lül'de de Hadeğal'e'nin köyü Hatikuaye kültür evinde
geniş katılımlı kutlama toplantıları, konser ve folklör
gösterileri yapıldı. Etkinliklere kardeş cumhuriyetlerden
çok sayıda temsilci katıldı.

Yapılan konuşmalarda Hadeğal'e Asker'in, Nart
mitolojisinin (kaybolmaktan kurtarılmasındaki önemli

  

rolü, yurtseverliği, insani ve ulusal değerlere bağlılığı,
araştırmacılığı ve yazarlığı vurgulandı, takdir ve şükran
duyguları ifade edildi. Hadeğal'e Asker'e layık görülen
Adığe Cumhuriyeti Devlet Ödülü, son olarak, 7 Ekim
tarihinde Adığe Cumhuriyeti'nin 6. Kuruluş yıldönümü
kutlama törenleri sırasında Cumhurbaşkanı tarafındarı
kendisine verildi.

Hadeğal'e Asker'in törenlerden sonra yazdığı bir
değerlendirme ve teşekkür yazısını aşağıda sunuyo-
ruz. Adığe İWakh gazetesinin 31 Ekim 1997 tarihli
nüshasından Fahri Huvaj tarafından çevrilmiştir.
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DEĞAL'E ASKER

75. yaşgünüm ve devlet madalyasına la-
yık görülmüş olmam nedeniyle Adığe Cum-
huriyeti Devlet Meclisi-Xase başkanı Yevgeni
Salov ile yardımcısı Beretere T'aliy beni
kutladılar. Törene Khabardey-Balkar'dan,
Karaçay-Çerkes'ten, Krasnogvardeyske,
Tewuçüej, Texhutamıkhuay, Koşhabie ilçe-
lerinden (rayon), Kıyıboyu Adığelerinden ge-

lenler; Dünya Çerkes Birliği, Dünya Adığe
Akademisi ve Çerkeslerin yaşadığı çeşitli

ülkelerdeki kimi örgütlerimizin başkan veya
temsilcileri; Krasnodar ve Soçi'deki bilim

merkezleri yöneticileri katıldı. Sohum'da ve
Mahaçkale'de, Moskova ve Kiev'de yaşayan
dostlar, ozan ve çevirmenler sıcak dostluk
ve kutlama mesajları gönderdiler.

Mesajlar, bende, kahramanlık destanları
hakkında gelecekte yapılması gerekenlerle
ilgili yeni düşünceler uyandırdı. Bunların
kimilerinden sözetmekistiyorum.

Büyük savaştan sonra 1946 yılı baharın-
da Adığe Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde
göreve başlamıştım. O günlerde Folklor-
Müzik Derleme Grubu içinde çalışırken
Pseytuk köyünden Axecegu Zeçeriya, Nart

şarkılarından “Şabatnıkho'nun Şarkısı”nı
yazdırmıştı bana, Dzel' Salih'de Nartlara i-
lişkin ilginç öyküler aktarmıştı. Önümüzde-

. ki dönemde bu iki kişinin repertuarını ka-
leme almayı tasarlıyordum. Onların arkada-
şı usta sanatçı Wuşıy Ç'eşıkhu da birçok

arkadaşını da tanıdım. Pseytuk'ta Nart şar-

kılarını, oOmelodilerini, öykülerini bilen

pekçok insanın bulunmasını hayretle gör-
müştüm. Ne yazık ki, o zaman şarkıları,
anlatıları kaydedecek bir teybimiz olmadı-
ğından, onların bilgi hazinesinden benim
alabildiklerim o kadar çok değildi.

Bir-iki yıl sonra Pseytuk'a yeniden gitti-
gimde, ne yazık ki o güzelim şarkılarımızdan
hiçbirini bulamadım. Wuşıy Ç'eşikhu ile

birlikte, Axecegu Zeçeriy ve Dzel' Salih'in
ailelerini ziyaret ettik.

O günlerde somut olarak gözlemledim ki;
Adığe bilgeliğini (şarkıları, müzikleri, öykü-
leri) beyinlerinde koruyan büyük halk o-
zanlarımız, dünyadan göçerlerken bellekle-
rindekileri de götürüp gidiyorlar. Birkaç yıl
daha onları derlemeden geçirirsek eğer, kor-
karım ki, ulusal mirasımız yavaş yavaş eri-
yecek, hatta tümden yitip gidebilecektir. İşte
bu korku, beni Nart destanlarını derlemeye
yüreklendirdi ve hemen derleme grupları
oluşturmaya başladım. Ama şimdiitiraf edi-
yorum herhalde yadırganmaz, o savaş son-
rasında yalnızca 24 yaşında olmam nede-
niyle, aklımın ermediği, anlayışımın kavra-
yamadığı çok şey vardı. En başta, bu büyük
işle birkaç on yıl uğraşmam gerekeceğini
kavrayamamıştım. İkinci olarak, bu işin be-
ni “Nartların İzini” sürdürerek nice sular
ötesine götüreceğini, Adığelerle buluştura-
cağını; onların seslerini duyacağımı; Nart

şarkılarını, öykülerini onların ağzından
derleyeceğimi... Üçünü olarak,
Khabardiya'da, Çerkesya'da, Adığey'de, Tür-
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kiye'de, Suriye'de, Ürdün'de Nartlarla ilgili
olarak yapılan derlemeleri, yayınları benim
de derleyebildiklerimle birlikte hepsini bir-
leştirerek, anlatanların orijinal deyişleriyle,
705 notalı tekst ve ayrıca 40 nota parçası
halinde, eposa ilişkin makale (Adığeyce ve
Khabardeyce olarak), anlatanların kimlikleri
ve bir sözlük de eklenmiş olarak 1948-71
yılları arasında 7 cilt halinde “NARTLAR" ın
yeniden dünyaya geleceğini öngörememiş-
tim. Ayrıca, Nartların izlerinin beni, Adığe
Cumhuriyeti'nin 6.kuruluş yıldönümü kut-

lama törenleri nedeniyle Maykop Kültür ve
Sanat Sarayı'na getireceği, genç cumhuriye-

o timizinilk Cumhurbaşkanı Carım Aslan'ın
Adığe Cumhuriyeti'nin bilim alanındaki ilk
devlet ödülünü orada bana vereceği ve bü-
tün butların sonucunda benim de kendi
kendime “evet, boşuna çalışmamışım de-
mek” diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ger-
çekten bu denli bir mutluluğu beklemiyor-
dum. |

Bu nedenle Cumhurbaşkanı Carım As-

lana, mesai arkadaşları Yevgeni Salov,
Tharkhuasho Nuharbiy, Busır Batırbiy ve
Hanahu Adam'a teşekkür ediyorum, sağlıkla
Adığe Cumhuriyetimizin sorunlarını en iyi
biçimde çözebilmelerini diliyorum.

- Kardeş Cumhuriyetlerden, kentlerden,

ilçelerden kutlama mesajları gönderenlere,

iş edinerek çalışmalarımı önemseyerek beni
anımsayanlara minnettarım ve yürekten te-
şekkür ediyorum. Büyük yetenek Meretıkho
Dowlet(Adığey) ve Hapışt Ayis'e(Kıyıboyu)
özellikle minnet ve şükran duyuyorum. On-
lar, Adıge Nart destanlarını güzel çizim, de-
sen ve resimleriyle süslediler. Usta modelist
Staşü Yura da(Maykopj)tıpkı onlar gibi, eski
çağlara uygun ilginç kılık kıyafetleri tasar-
ladı.

Adığe kahramanlık destanlarının derlen-
mesi, yayına hazıranması çalışmalarına
başlarken, ulusal mirasımızın yokolmaktan
kurtarılmasının, onların kitap sayfalarına
geçirilmesinin taşıdığı büyük anlam ve ö-
nemi bilmiyor değildim elbette. Ama bekle-
mediğim engellerle karşılaştım, ulusal,
kültürel değerlerimizin korunmasının öne-
mini; yeterince kavramamış kişiler, tek tük
de.olsa pek kararlı olamayan bazı mesai ar-
kadaşlarım, işi baltalamaya çalışan bazı
kıskanç kimseler ve esen yele göre tavır de-
giştirenler de çıktı yoluma.

Ulusal abidenin, anlatmanların özgün

anlatımlarıyla (abzax, mamxığh, hatıkhuay,
bjedığhu, besleney, şapsığh, khaberdey di-
yalektleriyle) basılmasını birileri uygun
bulmadı: “Bizim çabamızın hedefi edebiyat

dilimizin gelişmesidir, Adığe dilinin zengin-
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Öteki
“Adığeler'deki: Nartlara ilişkin şarkılar, me-

lodiler, öyküler başka halklardan gelmedir,
değilse Adığelerin değildir. Başka halkların
dillerinden çok sayıda sözcük içermekte-

likleri diyalektleri kime gerekli!”

dir...” Epos olarak, “Nartların yalnızca
Adığelere ait olduğunu söylemek büyük ya-
nılgıdır.” Gibi şeyler yazıyor, yayımlıyorlardı.
VAK'a kadar ulaşıyorlardı, yüksek lisans
tezimi bir yıl iki ay kadar geciktirdiler, dok-
tora tezimi iki kez yenilettiler. Ama ne yap-

tlar, ne dedilerse tutmadı. Nart Destanla-
rı'na ilişkin yaklaşım ve değerlendirmelerim
hedefine ulaştı. İ

Bu konuda bize yardım edenler az değil.
Bunların başlıcaları: A.M. Gorkiy Dünya

Edebiyat (OEnstitüsü (Moskova), Şeta
Rustavelli Gürcü Edebiyat Enstitüsü (Tiflis),
ünlü Mitolog Prof. Mikhail Y. Çihovani, ki
deyişleri rehberim, yaptıkları örneğim ol-
muştur, bugün bile sözleri kulağımdadır:

“Çerkeslerde, kendilerinin oluşturup

söyleyegeldikleri Nart şarkıları, melodileri,
öyküleri var, değil mi?! Var! Öyleyse o sözlü
Adığe Nart Destanlarını derleyecek, yitip

gitmeyecek biçimde kitap sayfalarına geçire-
cek biri de çıkmalı içlerinden!...” Adığe kah-
ramanlık destanları “Nartlar”ın yedi cilt ha-
linde (Maykop, 1948-71, 2424 sayfa) oluş-
masını, oAdığey, Khaberdey-Balkar ve

Karaçay-Çerkes'in Araştırma Enstitülerinin
zengin söylence fonlarına borçluyuz, onların

derlenmesinde yorulmak nedir bilmeyen ya-
zarlar Tsey İbrahim, Lhewsten Yusuf, Şorten
Askerbiy, Khardenğhuş' Zeramcık, Mıjey
Mikail gibilerinin unutulmaz emekleri var.
Adığe kahramanlık destanlarının basılma-
sında, ona yayın yolunu açanlara zamanın
Adığey parti sekreterleri Berzec Nuh, Kuşü
Asiyet, Adığe ülke yönetim kurulu başkanı
Lıxase Muhittin, daha sonra Carım Aslan ve
Ç'eraşe Aslan beç olmuştur.

1988 yılında Paris'te yapılan Avrupa
Kafkasologları toplantısında Adığe Nart
Destanları'na ilişkin olarak yaptığım ko-
nuşmada bir fikrimi açtım: “Kafkasologların
toplantıları bugüne kadar, her iki yılda bir,
Kafkasya'ya oldukça uzak yerlerde
yapılageliyor, oralarda Kafkas dilleriyle de

pek konuşulmuyor. Bu da pek yerinde ol-

muyor. Bundan sonraki bir toplantının Kaf-
kaslar'ın eteğinde, örneğin Adığey'in başşeh-
ri Maykop'ta yapılmasının isabetli olacağı-

nın düşünüyorum. Adığe kahramanlık des-
tanı “Nartlar” esas alınmak suretiyle “Nart

Mitolojisi ve Kafkas Dilbilimi” adıyla ele ala-
cağımız pek çok konumuz da var.” O top-
lantıda başkanlık görevini yürüttüğümden,
katılanlardan onlarcasının Adığece bildiğini



 

farkettim. Maykop'a döndüğümde önerimi
yöneticilerimiz de yerinde gördü. Sonraki
toplantının ev sahipliğine talip olan birkaç
ülke arasına bizi de yazdılar. Londra'da ya-
pılan gizli oylamada 9686 oyla Maykop seçil-
di. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın da
katılımlarıyla VI. Dünya Kafkasoloji Kongre-
si 1992 yılında Maykop'ta yapıldı. Adığe
Nart Destanlarının dünya uluslarına ulaştı-
rılmasında, onun bilimsel temellerinin daha
da pekiştirilmesinde Avrupa Kafkasoloji
Kongresi'nin, tartışmasız, büyük yararı ol-
du. İ

Burada Adığece, Rusça, İngilizce ve diğer

dillerde yapılan konuşmaları, ayrıca ko-
nukların Adığe kültürüne ilişkin değerlen-

dirmelerini kapsayan resimlerle de bezenmiş
güzel bir kitap 1994 yılında Maykop'ta ya-
yınlandı ve Nartoloji'de önemli bir belge ola-
rak yer aldı.

Kotarılan bütün bu işlerin sonunda Adığe

destanı “Nartlar”; “Manas”, “Kalavela”,

“David Sasunshiy”, “Cangar” gibi, dünyanın
öteki büyük destanları arasında yerini aldı,

bilim dünyasında daha da ünlendi, Fransız

Profesör George Dumesile'in deyişiyle Adığe
Mitolojisi “Nartlar”, “kendisine layık olan
yeri aldı.” Maykop'taki Dünya Avrupa
Kafkasologları Kongresi çalışmalarının, yedi

ciltlik “Nartlar”ın yayınlanmasının 25. yıl-
dönümü münasebetiyle Adığey'de yapılan
değerlendirme toplantısı “bilimsel-pratik
konferansı” etkinliklerinin zamanında geniş
kitlelere ulaştırılmasında, Adığe mitolojimi-
zin hikmetlerinin kitlelere ulaşmasında ve

duyumsanmasında, “Adığe Makhr”ın,

“Sovyetskaya Adığeya” gazeteleri ile Adığe
radyo ve televizyon kurumlarının büyük ya-
rarları olmuştur.

Şimdi elbirliği ile, bir an önce, kotarma-
mız gereken konuya geldi sıra. Eşsiz ulusal
mitolojimizin halkımız ve kültürümüz için
taşıdığı büyük önemi göz önünde tutarak
(getireceği sıkıntıları anlıyorum ama, doğru-
yu söylemek gerekirse bu sıkıntılar herhalde
savaş sonrası yılların sıkıntılarından daha
fazla olmayacaktır), cumhuriyetlerimizin

değerli önderleri Carım Aslan, K'okio Valeri,

Hubıy Vladimir'den, olanaklarını birleştir-
mek suretiyle, “Nartlar, Adığe Mitolojisi” adlı

yediciltlik halk destanlarımızı (Halen Adığey
Basımevi'nde basılmayı hazır bekleyip du-

ranı) tekrar yayımlamalarını bekliyor ve dili-
yoruz. Bu iş 2000 yılına kadar kotarılabilir-
se, bu, yeni yüzyıla büyük bir armağan ola-
caktır. ii

Nart mitolojisinin öğrenilmesine, onun
yaşamın her yönüyle ilgili söylem ve vurgu-

larına ilişkin değerlendirmelerimi içeren
“Pamyat Natsiy, Genezis Eposa, Nartı”
(Ulusal anıt, mitolojinin kökeni Nartlar) adlı

“bir kitabın bugünlerde Maykop'ta Rusça o-

larak yayınlanmakta olduğunu bir son ha-
ber olarak eklemekisterim.

Çalışmalarıma, mensubu olduğum halk
büyük değer verdi. Yorgunluklarımı unut-
tum, mutluyum. “İyilik edene,iyilik ederler”,
ne güzel demiş Nartlar.

 
Hadeğal'a Asker'in 75. Doğumgünü Etkinlikleri'nden bir görünüm
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Kafkas Cumhuriyetleri
Ilişkilerini Güçlendiriyor

Adığey, Khabardey-Balkar ve Karaçay-
Çerkes parlamentoları arasında oluştu-
rulan “Parlamentolararası Sovyet” (Meclis)

ile ilgili anlaşmanın gerçekleştirilmesin-
den kısa bir süre sonra her üç cumhuri-
yetin hükümetleri arasında iki anlaşma
daha yapıldı.

25 Kasım tarihinde Nalçık'ta imzalanan

anlaşmaların ilki enformasyon konusunda
oldu. Bu anlaşmanın maddelerine göre
taraflar başkentlerinde haber merkezleri
açacaklar, ortak radyo televizyon prog-
ramları hazırlayacaklar, görsel ve video
materyalleri değişimi yapacaklar.

Gazeteci yetiştirilmesi konusunda yar-.
dımlaşacaklar, yazılı basın kuruluşları
arasındaki bağları güçlendirecekler, haber
ve reklam konularında yardımlaşacaklar,
bu alanlarda çeşitli seminer ve yarışmalar

düzenleyecekler.
Tarafların ortak tarihve kültürlerini,

ekonomi ve üretimlerindeki gelişmeleri
anlatan sayfalar her üç cumhuriyetin ga-
zetelerinde yer alacak.

Taraflar, kitap basımıve satımı konula-
rında da yardımlaşacaklar, birbirlerinin
kütüphanelerinden yararlanılması için
işbirliği yapacaklardır.

İkinci anlaşma ise ticaret ve ekonomi
alanında imzalandı. Bu anlaşmaya göre
de;

Taraflar, dostluk ve ekonomik çıkar
temeline dayalı olarak, dış ekonomik iliş-
kilerini geliştirmek, sanayi üretimleriyle
teknolojilerinden, bilimsel ve doğal kay-
naklarından daha verimli bir şekilde ya-
rarlanabilmekiçin işbirliği yapacaklar.

Taraflar, kendi halklarının yaşam dür-
zeylerini yükseltmek, Cumhuriyetlerin e-
konomik yapılarını daha da geliştirmek ve
ortak çıkarlarını korumak amacıyla daha
sıkı ekonomik ilişkilere gireceklerdir.

Taraflar, her üç cumhuriyetin başken-
tinde ticari temsilcilikler açma konusunu

değerlendireceklerdir.
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Taraflar, cumhuriyetlerdeki ekonomik
işletmelerin üretim ve ticari alanlarda da-
ha sıkı işbirliğinde bulunmalarını teşvik
edeceklerdir.

Taraflar, birbirlerinin ulaşım imkanla-
rından yararlanılması ve aralarındaki ula-
şımın geliştirilmesiiçin çalışacaklardır.

Taraflar, atıl durumdaki ekonomik ku-
ruluşların yeniden işler hale getirilmesi ve

bu kuruluşlara vergilendirmede ayrıca-
lıklar tanınmasıiçin çalışacaklardır.

Taraflar, finansman kaynaklarının
kullanılması, fiyatların belirlenmesi, eko-
nomik birikim ve deneyimlerden karşılıklı
yararlanılmasıiçin çalışacaklardır. -

Adığe Cumhuriyeti Devlet Sovyeti-Xase
(Parlamento) 26 Kasım 1997 tarihinde
Rusya Devlet Başkanı Yeltsin, Federasyon
Meclisi Başkanı Stroyev ve Başbakan
Çernomırdin'e yeni nüfus cüzdanı uygu-
laması üzerine bir telgraf gönderdi. Telg-
rafta, yeni verilecek nüfus cüzdanlarında
kişinin hangi ulusa mensup olduğunun
yazılmayacak olmasının doğuracağı sa-
kınca ve tehlikelere dikkat çekiliyor. Bu
uygulamanın federatif ve çok uluslu Rus-
ya'da ulusal huzursuzlukları artıracağı,
ülkedeki toplumsal-politik barışı ve halk-
lar arasıiyi ilişkileri bozacağı ifade edili-
yor.

Yeni nüfus cüzdanlarında kişinin ulu-
sunun belirtilmemesinin Rusya Anayasa-
sı'nın 26. Maddesinde yer alan herkesin
mensup olduğu ulusu serbestçe seçme ve
ifade etme hakkını zedelemekte olduğu,
Cumhuriyetlerin anayasalarına da aykırı
bulunduğu belirtilerek, nüfus cüzdanla-
rında kişinin ulusunun yazılı olması ge-
rektiği vurgulanıyor.

Telgrafın son bölümünde, yeni nüfus
cüzdanlarında kişinin ulusunun yazılaca-
ğı bir yer konulmasıve kişiile ilgili bilgile-
rin Cumhuriyetlerin kendi resmidilleri ile
yazılabileceği bir sayfanın da eklenmesi
isteniyor.



 

urbanlarımızı Abhazya'da keselim!
Kurban Bayramı'nda kurbanların Abhazya'da kesilmesini sağlamak amacıyla Kafkas Abhazya Dayanışma Komite-
si bir kampanya başlattı. Dayanışma Komitesi'nin konuyailişkin olarak yayınladığı çağrı metnini okuyucularımızın
bilgisine sunuyoruz.

TÜM DERNEKVE VAKIF YÖNETİCİLERİ'NE

Bildiğiniz gibi, Abhazya'daki hemşehri ve kardeşlerimize her vesile ile yardımcı ola-
bilmenin gayret ve çalışması içindeyiz. Bu anlamda, 1994-95 yıllarında birçok hemşeh-
rimizin kurban vecibelerini Abhazya'da yerine getirmelerine aracı ve yardımcı olan ko-
mitemiz, bu hayırlı dini görevin bu yıl da Abhazya'da ifası için gerekli girişimleri yapmak
üzere karar almıştır.

Kurban kesimlerinin Abhazya'da yerine getirilmesini o zaman Abhazya'daki kardeşle-
rimiz büyük bir coşku ve memnuniyetle karşılamışlardır. Kardeşlerimizi bu bayramda
da yalnız bırakmamak, kurbanlarımızı Abhazya'da kestirerek hem kutsal, hem dini gö-
revimizi yerine getirmiş, hem de dayanışmanın ve kardeşlik duygularının yeni bir örne-
gini vermiş olacağız. '

Komitemiz, bu yıl bu görevin yerine getirilmesi için, tüm organizasyonun yapılmasını
ve yürütülmesini Sakarya Kafkas Kültür Derneği'nden rica etmiş ve görev kendilerine
verilmiştir. Tüm Dernek ve Vakıfların bu ulvi teşebbüse destek olacaklarından emin ola-

rak aşağıdaki hususların yerine getirilmesinde azami hassasiyet göstermelerini, konu-
nun ehemmiyetine binaen rica ederiz.

Herhangi bir aksamaya meydan vermemek için, Sakarya Dernek Başkanı Sayın
Mecdi CENGİZ ve 2 din görevlisi bayramdan 10 gün önce Abhazya'da olacaklardır.

1- Örnek olması bakımından tüm Dernek ve Vakıf yöneticilerinin kendi kurbanlarını
Abhazya'da kesme kararı almalarını,

2- Komiteler oluşturarak kurban keseceklerin bu konuda bilgilendirilmelerinin temi-
nini,

3- Bilindiği üzere, kurban, vekalet vererek bir başkasına da kestirilebileceğinden, bu
maksatla hemşehrilerimizin en geç 25 Mart tarihine kadar kurban ücretlerini aşağıda
verilecek banka numarasına havale etmelerini ve vekaletlerini sözlü veya yazılı olarak
yukarıda adı geçen Dernek Başkanı'na bildirmelerini,

4- Konuylailgili detaylı bilgi almak isteyenlerin yine yukarıda adı geçen dernek baş-
kanıyla temasa geçmelerini,

Bu hususlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ehemmiyetle rica eder, gelecek
Kurban Bayramı'nın tüm İslam Alemi için, memleketimiz için ve Kafkasya'daki kardeş-
lerimiz için hayırlara vesile olmasınıdileriz. i

Saygılarımızla.
Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi
adına, Başkan

Dr.Cemalettin ÜMİT

 

Not: Kafkasya ile yaptığımız görüşmeler neticesi, kurban ücreti olarak 110 Amerikan
Doları veya 200 Alman Markı tespit edilmiştir.
Mecdi CENGİZ-Akbank Uzun Çarşı Şubesi-Adapazarı
Dolar Hesabı: BUG-19502-4
Mark Hesabı: BUG-19501-6
Haberleşme: Mecdi CENGİZ
Adres: Dr. Nuri Bayar Cd. Ak-İş Merk. K:2 No:202 ADAPAZARI
Tel: 0264.274 66 13-278 43 59
Fax: 277 63 43
Cep telefonu: 0532 246 46 63
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R. VASFİ GÜSAR'IN ARDINDAN
Hapi Cevdet Yıldız

Müteveffa Dr.Vasfi Güsar, çıkışı Osmanlı
dönemi olan son aydınlarımızdandı. O, ya-
rım yüzyılı aşkın her kültürel çalışmada yer
almıştı. Ama, karımca,en büyük hizmeti,
1909-1922 dönemine ilişkin yayınların Ö- ,
nemli bir bölümünü ve anıları günümüze
taşımış olmasıdır kuşkusuz. Ki, bunlar ara-

sındailk-Adığe gazetesi “Guaze” (Rehber) de
vardır.

Kendisini tanır, yazılarını okurdum. Hat-
ta yazılarını “Kafkasya Kültürel Dergi” de
birçok kez düzeltmiş ve değerlendirmiş ol-
mama karşın, N.Karbeç ve Be-Ra-Ba gibi
takma adlar da kullandığımdan beni pek
tanımazdı. Hakkımdaki değerlendirmeleri
de, dönemin havasına uygun olarak pek o-
lumlu sayılmazdı.

İstanbul'a atanmamdan (1976) sonra
“hoş” bir karşılaşma sonucu dost olduk, a-
ma kısa bir süre sonra dakendisini yitirdik.

Bu karşılaşmamız şöyle olmuştu: 1977
yılı başlarında, Bağlarbaşı Kafkas Derneği-
mizde Yaşar Bağ ile oturuyordu. Yanlarına
gittim. Yaşar Bağ, “Vasfi Bey, Cevdet Bey'in
“Adiğe Dili ve Edebiyatı” konulu konferansı-
na niçin gelmediniz?” diye sordu. “O çocuk
solcuymuş” dedi Vasfi Bey. Ben de “doğru”
dedim. “A, o siz miydiniz?” dedi bana baka-
rak. Gülüştük.

Dr. Vasfi Güsar, her türlü sola ve Sov-
yetlere karşıydı |. Meşrutiyetten sonra,
Türkiye'de demokrasiye; 1950' de DP iktida-
rıyla adım atıldığını söyler, ama 27 Mayıs
1960 askeri darbesini de alkışlamaktan geri
kalmazdı (Yeni Kafkas Der.,Sayı 21(45)-22

(46). |
Politikaya pragmatizmi andıran bir yak-

laşımı vardı. Ama her şeyin başında ateşli
bir Çerkes milliyetçisi idi. 1960 sonrasında
Çerkesleri yurtsuz ve kültürsüz olmakla
suçlayan Türk şair ve yazarı Yusuf Ziya
Ortaç'a “Bu da mı fırsat” başlıklı yazısında
sert bir yanıt vermişti. (Yeni Kafkas, Sayı
26(50); 1961). Burada, Sovyetler'deki Çerkes

yazarlarını ve kültür kurumlarını, söz gelişi
Maykop'taki Çerkesçe radyo yayınlarını da
kanıt olarak öne sürmekten çekinmemişti.
Ki o dönem, öküzün altında buzağı arandığı
bir soğuk savaş dönemiydi.

Kendisi kuşkusuz tutucuydu, amaİzzet
Aydemir ve Sefer Berzeg gibi, Çerkes kültür
hareketlerini ileri demokratik platforma ta-
şıyan ilk aydınlardandı.
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Vasfi Bey'in kişiliğive yazıları üzerine çok
şey söylenebilir. O, canlı bir ansiklopedi gi-
biydi. Görüşlerinden bazılarını şöyle sırala-
yabilirim:

Çerkesler yeryüzünün en eski (tarihi)
topluluklarından biridir. Anadolu, Önasya
ve Akdeniz çevresi halkları, hatta Kelt

(Breton,İskoç,Gal ve İrlanda) halklarıyla i-
lişkilidirler.

Çerkesler, zaman zaman bulundukları
yerlerden Kafkasya'ya dönüşler yapmışlar-
dır. Söz gelişi 16. ve 19.yüzyıllarda Mı-
sır'dan Çerkesya'ya geri dönmüşlerdir.

Çerkesler ,Anayurt Savaşı'nı (1825-1864)
yitirince, çeşitli etkenler sonucu “Yurtların-
dan kaçtılar” ve yurdunda kalan Çerkes-
leri'de “mahvettiler” ve onları “öksüz” konu-
muna düşürdüler. (Kafkasya Kültürel Dergi
-KKD-. Sayı 43, S.31-33).

Vasfi Bey yazısına şöyle devam eder:
Çerkesler “..yerlerinde kalsalardı, milliyetsiz
cahil kişilerin sözlerine aldırış etmeselerdi
birkaç milyon olacaklar” dı. Ki, Vasfi Bey bir
noktada kuşkusuz yanılıyordu: Söz gelişi,
1864'te özellikle kıyı boyu Şapsığları ve
Vubıhları için, Rus askeri makamları, katle-

 dilmek yada Türkiyeye gitmek dışında
(pratikte) hiçbir seçenek bırakmamıştı.

Dr.Güsar'ın hemen tüm kültürel çalış-
malara katılması, belgeleri saklayıp günü-

müze getirmesi gibi, taktirle karşılanacak
yönleri yanında, şu görüşleri de kuşkusuz
çok önemlidir:

Uluslar ve topluluklar demokratik dür-
zende özgür ve eşit haklara kavuşabilir
(KKD. Sayı 39-42,S.3-5).
Bu yönden demokrasiyi ve çok kültürlü-

lüğü, dinde de yenileşmeyi (reformu) savu-

nuyordu.
Bir milletin hayatında değişik rejimler

(yönetim biçimleri) yaşanabilir. Ulusal ya-
şamı esas, rejimler geçicidir.

Sovyetler'in dağılması, bu bakımdan Dr.
- Güsar'ı doğrulamış ve haklı çıkarmıştır.

Ulusal yaşamı güçlendirmek ve asimilas-
yonu önlemek için Suriye Çerkeslerinin

1967 sonrasında Amerika'ya değil Sovyet
yönetimindeki Kafkasya'ya dönmeleri o-
lumlu olacaktır (KKD. Sayı 43, S.33). Sevgili

Vasfi Bey, elinden geldiğince halkın için ça-
lıştın. Toprağın bol, ruhun şad olsun. Mür-
cadelen bizlere önder olsun.



 

Köy Tanıtımı

 

Mesut Zorlu

Yozgat ilinin Boğazlıyan ilçesine bağlı bir
Asetin köyüdür. Yozgat'a 60, Boğazlıyan'a
25, Kayseri'ye 100 km uzaklıkta olan köy,
Atatürk Yolu üzerindedir.

Yerleşik 90 haneden oluşan köy nüfusu-
nun 9650'si orta yaşın üzerindedir. Köyde
Abhaz ve Kahaberdey kökenli ailelerin yanı
sıra, Türk kökenli 3 hane de bulunuyor. Kö-
yün tamamı Asetince'yi konuşur ve anlar

durumdadır. (Poyrazlı Köyü'nde Asetince'nin
Digoron Lehçesi kullanılır.)

Osetya'dan göç eden halkın ilk yerleşim
yeri Sarıkamış'ın Göceharman Köyü idi. An-
cak ikinci bir göçten sonra 1893 yılında
Poyrazlı'ya yerleşildi.

Poyrazlı Köyü genel anlamda gelenek ve
göreneklerine bağlı ve bunları yaşatmaya
çalışan bir köydür. Ancak son yıllarda eko-
nomik sıkıntılar ve göçün etkisiyle oldukça
zor günler geçirmektedir.

Diğer köylerimizde olduğu gibi burada da
düğünlerin devamına ilişkin mücadele var-
dır. Gerek muhafazakar yapının baskıları,
gerekse genç kesimin göçü, düğünleri etki-
lemeye başlamıştır. Özellikle çevre köylerle
ilişkiler sıcak tutularak bu geleneklerin de-
vamı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu köy-
lerden de en çokilişki içinde bulunulan köy,

bir Abhaz Köyü olan Osmaniye'dir.
Köy nüfusunun özellikle İstanbul'a olan

yoğun göçüne rağmen, orada belirli bir
semtte yerleşmeleri köy insanının birbirin-
den kopmamasını ve bir köy derneği kurül-
masını sağlamıştır. Poy-Der adıyla kurulan

 

 

bu dernek, köyler arasındaki ilişkilerinSI-
cak tutulmasına çalışmaktadır.

Poyrazlı Köyü'nde evlenmeler yoğun ola-
rak köy içinden veya Uzunyayla bölgesinden
olmaktadır. Yabancılarla evlilikler oOgünü-
müzde oldukça azdır. Daha önceki yıllarda
ise hemen hemen hiç yoktur.

Halkın geçim kaynağıçiftçilik ve hayvan-
cılık üzerine kurulmuştur. Modem tarım
uygulamaları yapılmasına rağmen toprağın
verimsizliği tarımı kötü yöndeetkilemekte-
dir. e

Köyün elektrik, su, telefon problemleri
çözülmüş, köy diğer çevre köylere göre daha
modern bir yapıya kavuşmuştur. Bu tekno-
lojik gelişmeler, köylerimizin en büyük so-
runu olan göçü engelleyememektedir. Buna.
bağlı olarak, köydeki hane sayısından daha
fazlası değişik şehirlerde yaşamaktadır.

Köydeki hane sayısı 90 iken, Kayseri'de

52, Ankara'da 49, Avrupa'da 54, Yozgat'ta
43, Bursa'da 12, Adana'da 6, Antalya'da 6,
İstanbul'da 113, diğer yerlerde 10'dur.

Poyrazlı Köyü'ne komşu diğer Kafkasya
kökenli köyler: Kayapınar, Bayalık, Karaba-
cak (Oset-İron), Arpalık, Osmaniye (Abhaz),

Karelli, Kargalık (Şapsığ)'dır.
Köyde bulunan sülaleler: Zaggayta,

Misıkata, Hekilata, Kmata, Zolayta, Sorita,
Sarikata, Tavsayta, Gagulata, Sarasta,
Okata, Tavgazahta, Goçita,  Marzoyta,
Caânsohta, Godota, Daguyta, Sasta,
Dumeniş (Khabardey), Merşen (Abhaz)'dir.
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azıl İskender

 

 

Fazıl İskender 1929 yılında Abhazya'da doğmuştur. Abhazya Cumhuriyeti'nde yetişmiş çağdaş ya-

zarların en ünlülerinden biridir.
Edebiyat yaşamına şiirle başlamıştır: Öykü yazarlığı da yapan Fazıl İskender'i Türkiye'de yayım-

lanmış olan “Keçi Öküz Yıldızı”, “Sandro Dayı” ve “Çik ve Puşkin" adlı kitapları ile tanıyoruz. Sandro
Dayı, romana adını veren yaşlı bir Abhaz yiğidinin ilginç serüvenlerle dolu yaşantısını konu alırken,
ayni zamanda Abhaz Ülkesi'nin özellikle Stalin dönemine rastlayan yakın tarihini, insanların yaşantısı-
nı, görenek ve törelerini, insanlar arasındaki sıcak ilişkiyi ele almaktadır. Çik ve Puşkin ise, yazarın
yine aynı temaları içeren, birbirinden güzel ve etkileyici öykülerinden oluşmaktadır. Bu kitaptan bir
öyküyü burada sizlere sunacağız.

- Yazılarında sadeliği seçen yazar, olayları kısa ve açıklayıcı bir şekilde yansıtıyor. Öykülerinde ya-
şanılan dönemin koşullarını, insanları ve adetleri birleştirerek vermesi Fazıl iskenderiin kitaplarına Ta-
rihi İncelemeler sıfatını da katmaktadır.

Yazarın kitaplarında ele aldığı dönem, Devrim sonrası yaşam ve Stalin zamanını canlı örneklerle
tanımamıza yardımcı oluyor.

Kitaplarında sevgi ve saygı temasına çok önem veren yazar, okuyuculara da -anlayabildikleri süre-
ce- sorular soruyor.

Hayatın bir tiyatro olduğunu düşünürsek, kitabı okuduktan sonra bize sadece "Perdeyi indir usta”
demek düşüyor.

 

Fazıl İskender

Çocukluğumda horozlar can düşmanımdı. Bu
hayvanlarla ne zaman kanlı-bıçaklı olmaya baş-
ladığımı, pek anımsamıyorum. Komşulardan biri
kavgacı bir horoz mu edindi, artık aramızdan
birinin kanı akmadan durmazdı.
O yıl Abhazya'nın dağlık köylerinden birinde

. bir akrabamızın yanında yaz dinlencemi geçiri-
yordum. Ailenin iki kızı, iki oğlu ile anneleri
vardı. Sabah olur olmaz kimi mısır tarlasına ot
yolmaya, kimi de tütün kırmaya giderdi. Ben
evde yalnız kalırdım. Ancak boş oturmaz,işlerin
en kolaylarını, en zevklilerini ben yapardım. Gö-
revim, evdeki oğlakları beslemek (her gün bir
kucak dolusu, yaprakları hışır hışır hışırdayan
fındık dalı koparırdım), öğleye doğru pınardan
soğuksu getirmek, bir de eve göz-kulak olmaktı.
Hoş, göz-kulak olacak pek bir şey yoktu. Arada
bir boğazımıyırtarcasına bağırır, böylece civciv-
lere dadanan çaylaklara gözdağı verirdim.
“Sıska kent çocuğu iyi bağırsın” diye tavukların
altından aldığım sıcacık bir çift yumurtayı içme-
me izin verilmişti, ben de bu işi seve seve ya-
pardım.

Mutfağın arkasında hasırdan örme sepetler
asılı dururdu. Tavuklar avludan içeri girer, bunla-
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sinin tüm pariltısıyla

rn içine yumurtlarlardı. Duvardaki sepetlere
tırmanıp yumurtlamaya nasıl alıştırılmışlardı,
bugün bile aklım ermez. Neyse...Ben ayakları-
mın ucuna basarak yükselir, sepetlerden birin-
deki yumurtaya dokunurdum. O sırada kendimi
inci peşine düşmüş “Bağdat Hırsızı” gibi hisset-
tiğime kalıbımı basarım. Yumurtayı duvara vur-
mamla tepeme dikmem bir olurdu. Ben böyle
yaparken tavuklar çığlık çığlığa gıdaklarlarmış,
kime ne! Yaşam bununla anlamlı, bununla gü-
zeldi. Temiz hava, taze besin... Iyi gübrelenmiş
toprakta yetişen kabaklara benzetiyordum ken-
dimi.

Bir gün evde iki kitap geçti elime: Thomas
Reid'in “Başsız Süvari”si ile Shakespeare'in
“Ağlatı ve Güldürüler”i. Birinci kitap beni öyle-
sine sardı ki, roman kahramanlarının adları tatlı

bir müzik gibi çalınmaya başladı kulaklarımda.
Morris Moustanger, Louiz Poindexter, Yüzbaşı
Kassius Kolehaun, El Kotot, İspanyol debdebe-

İsodore Kovbi de
Loslianos... Hepsi de ne güzel adlardı!

“Morris Moustanger tabancasını Yüzbaşı'nın
şakağına dayayarak:

- Özürdileyin, yüzbaşı! diye haykırdı.



 

- Aman Tanrım, başı yok bu adamın!
- Sizinki göz yanılması! İyi görmüyorsunuz,

diye karşılık verdi Yüzbaşı.”
Kitabı baştan sona okuduktan sonra bir de

sondan başa okudum, bununla yetinmeyip iki
kez de çaprazlamasına yuttum.

Shakespeare'in “Ağlatılar”ı hayli karışık, an-
lamsız şeyler gibi geldi bana. “Güldürüler”i ise
yazarının uyduruculuk konusundaki ustalığını
kanıtlamakta gecikmedi. Saray soytarıları krallar
için değil de, krallar onlar için var olmuş gibi
düşünmeye başladım.

Oturduğumuz ev bir tepenin üstündeydi; rüz-
gar gece-gündüz bir ucundan girip öbür ucun-
dan çıktığı için, dağlılara yaraşır biçimde kuru ve :
sağlamdı.

Çatının saçaklarının altına kırlangıçlar öbek
öbek yuva yapmışlardı. Kırlangıçlar sanki çatının
içine girmek istercesine korkusuzca dalıyorlar,
ancak son anda hızlarını kesip tam saçağın dibi-
ne gelince havada asılı durarak uçmaya başlı-
yorlardı. O sırada yavrular aşağı düşmek paha-
sına dışarıfırlıyorlar, gagalarını ayıra ayıra, çığlı-
ğı basıyorlardı. Yumurcaklar öylesine aç gözlüy-
düler ki, onlarla ancak yorulmak bilmez anne
kuşlar baş edebilirdi. Yavrusunun ağzına yemi
tıkan anne, gövdesini azıcık geriye verip birkaç
saniyeliğine yuvanın kenarına yapışıyor; kıpırtı-
sız, sivri gövdesi orada öylece dururken başı
dört bir yana fır fır dönüyordu. Bir an sonra
gövde oradan kopuyor, aşağı doğru taş gibi dü-
şüyor, sonra kanat açıp süzülerek saçağın altın-
dan dışarı süzülüyordu.

Tavuklar avluda dinginlik içinde yayılıyor,
serçeler, civcivler cıvıldaşıyordu. Ancak saldır-
gan düşman fırsat kolluyordu hep. Ben ikide
birde haykırsam da çaylaklardan her gün birinin
avını kapmasını önleyemiyordum. Kimi zaman
dalış yaparak, kimi zaman alçaktan uçarak bir
civcivi pençesiyle yakalıyor; güçlü kanatlarını
çırparak, ağırlaşan gövdesiyle yükseliyor, ağır
ağır orman yönüne doğru uzaklaşıyordu. Doğru-
su, soluk kesici bir olaydı çaylağın civcivi kap-
ması. Kimi durumlarda başlangıçta mahsus se-
simi çıkarmıyor, ancak canavar kuş uzaklaşırken
vicdanımın sesini bastırmak için bağırıyordum.
Çaylağın kaptığı civcivin öyle korkmuş, öyle
aptalcasına pusmuş bir duruşu oluyordu ki! Eğer
tam kaçırma anında bağırırsam çaylak ya avını
kapamıyor, ya da kapmasıyla birlikte geri bıra-
kıyordu. Böyle durumlarda zavallı civcivi çalılığın
içinde korkudan ödü patlamış, gözleri camlaşmış
bir halde buluyorduk, İ

- Artık yaşamaz, diyordu ağabeylerden be-
nimle geleni. Civcivin başını kopardığı gibi mut-
'fağa götürmem için bana veriyordu.

Evdeki tavuk sürüsünün başıkızıl tüylü,iri bir
horozdu. Kabarık telekleri, sinsi bakışlarıyla tıp-
kısı tıpkısına bir doğulu zorbaya benzetilebilirdi.
Benim eve gelişimin daha ilk günlerinde bana
açıkça kin beslemeye başladı. Kavga çıkarmak
için fırsat kolladığı belliydi. Kim bilir, belki de
yumurtaları kırıp kırıp içişim erkeklik onuruna
-dokunmuştu. Ya daçaylakların saldırısı sırasında
kimi savsaklamalarıma içerlemişti. Bunlarda ikisi
de olabilirdi. Daha da önemlisi tavuklar üzerin-
deki egemenliğini bir insanoğlunun paylaşmaya
kalkması onu çileden çıkarıyordu herhalde.
Hangi zorba böyle bir şeye katlanabilirdi ki?

İki başlı egemenlik çok geçmeden çatlak ve-
recekti nasıl olsa. Onuniçin bir kavga bekleyişi
içinde horozu gözlemeye koyuldum.

Ne gözüpek bir hayvan olduğu da su götür-
mezdi doğrusu. Çaylak baskını sırasında bütün
tavuklarile civcivler çil yavrusu gibi dört bir yana
kaçışırlarken o tek başına avlunun ortasında di-
kiliyor, dağılan haremini öfkeli gokgoklarla bir
araya toplamaya çalışıyordu. Bununla da yetin-
meyip kanat süzen çaylağa doğru birkaç adım
koşuyordu. Ancak uçan bir yaratığa karşı yürü-

başka neye yarardı ki?
Avlunun bir köşesinde ya da bahçede, yanın-

da birkaç gözdesiyle birlikte yayılırken bir yan-
dan da sürünün geri kalanını gözden ırak tut-
madığı anlaşılabilirdi. ikide bir boynunu uzatıp
göğe bakışı, tehlikenin yaklaşıp yaklaşmadığını
görmekiçindi.

Diyelim, süzülerek yaklaşan bir canavarın
gölgesi avluda belirdi ya da bir karganın cırtlak
haykırışı duyuldu: Hemen başını kaldırarak
meydan okurcasına çevresine bakınır, o bed
sesiyle tehlike işareti verirdi. Tavukcağızlar ne
yapsınlar, her biri sığınacak bir yer arayarak
kaçışırlardı. Horoz çoğu zaman durup dururken
tehlike çığlığı koyverir, bu yalancı bağırışlarıyla
haremindekidişileri sinir gerilimine iter, zavallı-
cıkların direnme güçlerini felce uğratarak ege-
menliğini iyice pekiştirirdi.

Bir gün bakmışsınız, damarlı pençesiyle top-
raktan birşey kazıp çıkarmış. Bulduğu nesneyi
paylaşmaları için tavuklara doğru öyle bir haykı-
rış haykırırdıki!

En önce yetişen tavuk © nesneyi
gagalayadursun, bizim horoz onun çevresinde
kostaklanarak birkaç tur atar, sanki duyduğu
coşkudan dolayı kendinden geçerdi. Ama bunun
sonu genellikle tavukcağıza sarkıntılık etmekle
biterdi. Zavallı dişi neye uğradığını şaşırıp ken-
dine gelmeye çalışarak çöktüğü yerden kalkar,
silkinmeye başlar; horoz ise utku kazanmış bir
yiğit tavrıyla, artık doymuş, çevresini süzerdi.
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Eğer yem bulma haykırışı sırasında, göz koy-
duğu tavuk en önde koşmazsa bizim kurnaz ho-
roz ilk gelenin önüne durur ya da onu oradan
uzaklaştırır; sevdiği oo yaklaşana dek
gokgoklamasını sürdürürdü. En çok göz koydu-
ğu, yıkanmış gibi beyaz tüylü, piliç inceliğindeki
tavuktu. Beyaz tüylü tavuk temkinli temkinli ho-
roza yaklaşır, gagasını uzatarak yemi bir kavra-
yışta kapar, sonra teşekkür etmeye bile gerek
görmeden oradan tabanları yağlardı.

Artık horozun düştüğü utanç verici durumu
- bir gözünüzün önüne getirin. Bir yandan tavu-
ğun arkasından yetişmeye çalışarak iri gövde-
siyle seğirtir, bir yandan da horoz olmanın ağır-
başlılığını korumaya çalışırdı. Çoğunlukla bu ko-
valamaca başarısızlıkla biterdi. O zaman horoz
tıknefes olup bir yerde durur, sonra da sanki
tavukla aralarında bir şey geçmemiş de, bu
koşturmacanın başka bir anlamı varmışcasına
bana doğru yan yan bakardı.

Gerçek şu ki, horozun böbürlenerek yaptığı
şölen çağrısının sonu çoğu kez aldatmacayla
biterdi. Ortada kapışacak bir şey olmadığını bil-
dikleri halde tavuklar gene de horozun başına
üşüşürlerdi. Ah, şudişi yaratıkların merakı yok
mu, onların başına ne gelirse hep bu yüzden
gelir.

Horoz bana karşı gitgide küstahlığı ele almış-
tı. Avludan şöyle bir geçmeye göreyim, hemen
o da peşime düşer, korkuyor muyum diye beni
denerdi. Sırtımda tüylerimin ürperdiğini hisse-
derdim o an. Ne olacak diye durur beklerdim.
Horoz da durur, afkamda beklerdi. Fırtına

nerdeyse koptu, kopacaktı. Ve bir gün kopu-
verdi. —
O gün mutfakta yemek yerken kapıdan ho-

rozun içeri girdiğini gördüm. Elimdeki mısır ek-
meğinden birkaç parçayı önüne attıysam da.
boşuna. Mısır ekmeğini yemesine yedi ama ba-.
rışmaya hiç niyetli değildi.

Eh, artık yapacak başka bir şey kalmamıştı.
Oradaki sopayı kaptığım gibi hayvanın üzerine
yürüdüm. Ama o, bana mısın demedi; bir sıçra-

yışta yana kaçtı, erkek kaz gibi boynunu uzata-
rak gözlerini gözlerime dikti. Bu sefer sopayı
kafasına fırlattım. Ne yazık ki, vuramamıştım.
Horoz daha çok havaya sıçradı, kendi dilinde
lanetler yağdırarak üzerime çullandı. Kızıl tüylü
bir öfke yumağısaldırdıkça saldırıyordu. Hemen
oradaki tabureyi kaptım, savunmaya geçtim.
Horoz o öfkeyle tabureye nasıl çarptıysa, kafası
kesilmiş ejder gibi oracığa yığılıverdi. Yeniden
toparlanıp ayağa kalkarken kanatları toprak
döşemeyi öylesine yelpazeliyordu ki, üstüm ba-
şım toz-toprak içinde kalmıştı.
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Ben onun sersemlemesini fırsat bilip duru-
şumu değiştirdim, tabureyi Romalıların kalkanı
gibi önümde tutarak çıkışa doğru, kapının dibine
dikildim.

Bu durumda kendimi koruya koruya avluyu
geçtim, can düşmanım ise durmadan üzerime
atılıyordu. Bana öyle geliyordu ki, her sıçrayışta
asıl niyeti gagasıyla gözlerimi oyup çıkarmaktı.
Ben o korkuyla taburayi siper ediyor, canavar
hayvan ise kalkana çarptıkça kendini yerde bu-
luyordu. Ellerim kan içinde kalmıştı, ağır tabure-
yi tutmak gittikçe güçleşiyordu. Ancak tek kur-
tuluş çarem de buydu.

Horoz son bir saldırı daha tazeledi, güçlü
kanatlarını çırparak havaya fırladı; ben gene
kalkana çarpacak sanırken, gelip taburenin te-
pesine kondu. i

Ben hemen tabureyi elimden attım, geriye
dönüp birkaç sıçrayışta terasa çıktım, kendimi
odama dar attım, kapıyı arkamdan kapadım.

Göğsüm telgraf direkleri gibi inliyor, ellerim-

e

den kanlar sızıyordu. Bir an soluğumu kesip.
kulak kabarttım, kahrolası horoz kapının arka-
sında beni bekliyor olmalıydı. Evet, tam tahmin
ettiğim gibiydi. Bir süre sonra kapıdan uzaklaştı,
demir sertliğindeki mahmuzlarıyla yeri pat pat
döverek terasta gezinmeye başladı. Beni kavga-
ya çağırdığı belliydi, ama ben sığınağımdan çık-
mamayı yeğledim. Sonunda bu bekleme canına
tak etmeli ki, sıçrayıp korkuluğun üstüne çıktı,
tutkusunu herkese duyururcasına gokgokladı.

Evin delikanlıları horozla aramızdaki kavgayı
öğrenince hergün bir dövüş düzenlemeye başla-
dılar. Bu dövüşlerde kimse açık bir üstünlük
sağlayamiyor, kavgalardan ikimizde yara-bere
içinde ayrılıyorduk.

Düşmanımın kırmızı bir domates dilimini an-
dıran etli ibiğinde attığım sopaların izlerini gör-
mek pek zor değildi, kuyruğundan gürbirfıskiye
gibi fışkıran telekleri ise gün geçtikçe seyreldi.
Ancak horozun kendine güveni bu zavallılık i-
çinde daha bir küstahça sırıtıyordu.

Sabah erkenden yattığım odanın önündeki
terasın korkuluğuna kurulup tam penceremin
dibinde geokgoklamak gibi iğrenç bir alışkanlık
edinmişti. Sanki teras babasının malıydı, savaşta
egemenliğine geçirdiği bir bölgeydi.

Kavgalarımızın arkası kesilmedi; bahçede,

avluda, bostanda, nerede rastlaşırsak sürdü gitti.
Diyelim, incir ya da elma koparmak için ağaca
çıktım, horoz sabırla ağacın dibinde benim in-
memi beklerdi.

Ben de az değildim doğrusu. Hayvancağızın
onurunu kırmak için elimden ne gelirse yapı-
yordum. Tavukları yemlemem de bu amaca dö-
nüktü. Avucuma mısır taneleri alıp pencereden



 

dışarı saçtığımda horoz çileden çıkıyor, tavuklar
ise zorbaya karşı düpedüz bayrak açıyorlardı.
Horozun tüm yırtınmaları boşuna. Heryerde
olduğu gibi, birilerini kendi tarafına çekmek için
harcanan soyut çabalar çıkar düşkünlüğü karşı-
sında pes etmeye mahkumdu. Bu yararlı yumur-
ta üreticilerinin soya bağımlılığı ile aile göre-
nekleri bir avuç mısıra nasıl karşı koyabilirdi ki?
İşte bu yüzden paşamız daha fazla dayanamıyor,
isyanı önlemek için kostaklanarak ortaya çıkı-
yordu. Onun kınayıcı, öfkeli gokgoklarının bir
yararı olmuyordu doğallıkla. Tavuklar zayıtlıkla-
rından ötürü utanıyormuş gibi yapıyor, mısır
tanelerini toplamayı horoza aldırmaksızın sürdü-
rüyorlardı.

Teyzemin, oğullarıyla birlikte bostanda çalış-
tıkları bir gün, gene horozla kapıştık. Artık o
güne dek soğukkanlı, işini bilir bir dövüşçü ol-
muştum. Elime ucu budaklı bir sopa geçirdim,
bunu üç çatallı mızrak gibi kullanarak, başarısız
birkaç saldırıdan sonra horozu sonunda iyice
sıkıştırdım. Yere bastırdığım gövdesi habire çır-
pınıyor, güçlü kaslarının titremesi elektrik akımı
gibi sopadan ta bana geçiyordu.

Korkusuzların çılgınlığına kaptırmıştım ken-
dimi. Elimdeki sopayı bırakmaksızın, baskıyı da
eksiltmeden horozun üzerine abandım, kalecinin

topun üstüne oturması gibi ümüğüne çöktüm.
Niyetim gırtlağını sıkmaktı. Hayvancağız yay
gibi nasıl gerildiyse, kanadını savurarak kulağı-
ma hızla çarptı. Bir an sağır oldum sandım.
Korkudan cesaretim on kat artmıştı. Boğazına
bastırdım. Sert, damarlı boynu avucumun içinde
titriyor, sanki yılan sıkıyormuşum gibi hissedi-
yordum. Hayvanın kıskaca benzeyen tırnakları
oynadı, beni bir yerimden yakalayıp etimin içine
gömülmekiçin kıpır kıpır etmeye başladı.

İşi bitirmiştim. Bu rahatlık içinde doğruldum,
horoz boğuk sesler çıkararak elimde yığılıp kal-
mıştı. i

Bu sırada teyzem ile ağabeylerim bostanda
durmuşlar, çitin arkasından bana bakarlarmış.
Daha iyi ya! Büyük bir coşku gövdemi sardı.
Ancak bir dakika sonra utancımdan yerini dibine
geçecektim. Yendiğim yaratık bu durumunu ka-
bul etmiyor; içinde kin, öfke fokurtuları kaynaşı-
yordu. Elimden bıraksam gene üstüme fırlaya-
caktı, onu öyle durmadan tutmak da anlamsız
bir şeydi.

- Çitin arkasına at onu, dedi teyzem.
Çite iyice sokuldum, uyuşmuş ellerimle onu

bostana doğru fırlattım. Lanet olası! Öbür yana
düşeceği yerde, kanatlarını yayarak tam çitin
üstüne tünemesin mi?

Bir dakika bile geçmeden üzerime atıldı. Artık
bu kadarını da tahmin edemezdim. Kurtuluşu
kaçmakta bulan bütün çocukların yaptığı gibi,
göğsümüniçinden;

- Anneee! çığlığının kopmasıyla birlikte ora-
dan tabanları yağladım.
O sırada sırtını hep düşmana dönük durmak

ya aptallık ya da korkusuzluk işaretidir. Ben bu-
nu korkusuzluğumdan yapmadım, cezasını da az
sonra çektim.

Hep öyle kaçarken horoz birkaç kez arkam-
dan yetişmişti. Nasıl olduysa tökezleyiverdim,
düştüm. Düşmanım fırsatı kaçırır mı? Tepeme
çıktığı gibi tepinmeye, kan içmekten zevk duyan
bir canavar gibi kısık çığlıklar atmaya başladı.
Eğer ağabeylerimden biri yanımıza koşup çapa-
sıyla horozu bir yana savurmasa ense kökümü
oyması içten bile değildi. Artık can vermiştir
diye rahatladık. Oysa akşama doğru epeyce sâ-
kinleşmiş, biraz da durgunlaşmış olarak avluya
çıkıp gelmez mi?

Benim yaralarımı temizlerken teyzem;
- Anlaşılan, ikiniz bir arada olmayacaksınız,

yarın horozu keselim, dedi.
Ertesi gün evdeki ağabeylerden biriyle horo-

zu yakalamak üzere kovalamaya başladık. Za-
vallıcık başına gelecekleri hissetmişti. Devekuşu
hızıyla yanımızdan nasıl da kaçıyordu! Kendini
bostana attı, çalıların arasına sığındı, gelip bod-
rum kata girdi. Işte orada kıstırdık zavallıyı. Ka-
çacak deliği kalmayan bir hayvanın çaresizliği
yanında acı dolu bir sitem okunuyordu gözlerin-
den. “Evet, seninle kanlı-bıçaklı olduğumuz ger-
çek. Ama mertçe, erkek erkeğe bir kavgaydı
bizimkisi. Şimdi senin şu yaptığını kendin be-
ğendin mi?” der gibiydi. Ben daha fazla daya-
namadım, yüzümü döndüm. Bir dakika sonra da
teyzemin oğlu hayvanın boğazını kesti. Zavallı-
nın gövdesi kıpırdanıyor, titriyor; kanatları ise
durmadan akan kanı durdurmak için boğazını
kapatmak istercesine çırpınıyor, eğilip bükülü-
yordu. Yaşam birden tüm tehlikesini, çekiciliğini
yitirmişti.

Gene de önüme konan öğle yemeği çok lez-
zetliydi. Horoz etinin üzerine dökülen-acılı ceviz
sosu ise içimi saran beklenmedik kederin acısını
dağıtmaya yetti.

Şimdi daha iyi anlıyorum da, teyzemi horozu
gerçek bir döğüş horozuydu. Ancak dünyaya
gelecek zamanı bilememişti. Horoz dövüşlerinin
zamanı geçeli çok oluyordu, insanlarla dövüş-
mek ise rezil bir işti.
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Thatsı Tamer'le Bir Söyleşi
Nart: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Thatsı Tamer: 1971'in Kasım ayında

Konya'da doğdum. Adığeyim, Thatsı ailesin-
denim. Resmi kağıtlarda Taner Adıgüzel diye
geçer adım.

Bir süre Maykop'ta yaşadığınızı biliyo-

ruz. Bu süre içerisinde neler yaptınız?
92 yılı Ağustos ayında Adığey'e gittim.

Yerleşmek istiyordum. Fakat insan tek ba-
şına ve olanakları kısıtlı olunca istediği gibi
yaşayamıyor. 3-4 yıl süreyle, aralıklarla
Maykop'ta kaldım. Oturma izni aldım. Bir
ara Maykop radyosunda Çerkesçe-Türkçe
çevirmenlik ve spikerlik yaptım. Yapıişçiliği
de yaptım. Anayurtta yaşamak, bu eylemsel
bilinci göstermek bence çok ciddi bir olgu.
Varlığımızın ve geleceğimizin temel taşların-
dan biri... Bir yıldan biraz fazla bir süredir
de Türkiye'deyim. Ve bu daha bir süre böyle
sürecek gibi görünüyor.

Halk olarak mücadelemizde duyarlı
insanlarımız, faydalı olabilecekleri konu-
da rol almaktadır. Sizin de sanatsal açı-
dan toplumumuza yararlı olduğunuz İ-
nancındayız. Şiire merakınız niçin ve ma-

sıl başladı?
Şiir yaşamı kuşatan örgünün ruhu. Bir

durum, bir kavrayış ve bir yansıtma nokta-

sı. Söylediğiniz gibi herkes kendi payına bir
şeyler yapma çabası içerisinde. Benim yap-
tığım ise; şiir yoluyla, bir olanak yaratma,
bir nefes alma-aldırtıma çabası. Hem şiir
kendi amacı dışında kullanıma pek izin
vermiyor. Bu da ayrı bir yön ta-

bi...Şiirlerimin sanatsal bir yön taşıyıp taşı-
madığı konusunda görüş belirtmek istemem
ama, toplumsal bir değer taşıması için kay-
gılarım oldu hep. Birikimim ve yetkinliğim
oranınca, yalın olarak 'bizi' anlatmaya ça-
lıştım...

Şiirlerinize yaşadığınız bölgelerin ve
içinde bulunduğunuz çevrenin etkisi oldu
mu?

Şüphesiz oldu. Zaten demin belirttiğim
gibi, besin kaynaklarım hep insanlarımız,

dostlarımız, düşmanlarımız yani içinde ol-
duğumuz toplumumuz. Bu Türkiye'deki şi-
irlerde de, anayurttaki şiirlerde de böyle.
Yani var olana, reele yaslanmayaçalıştım.

Anadilinize çok önem verdiğinizi bili-
yoruz. Zannederiz Adığeceniz de iyi du-
rumdadır. Anadilinizle de şiirler yazıyor
musunuz? |
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Zaman zaman yazmaya çalıştım. Ama bu
Adığece bilmekle(!) onunla düşünüp du-
yumsamaklailgili. İtiraf edeyim ki, Adığece
şiir yazacak ölçüde değilim. Yazdıklarımda
şiirsel değil. Birilerinin söylediği gibi
Çerkesçe düşünüp Türkçe yazıyor da deği-

lim. i
Şiirlerinizde köy özlemi sezinleniyor.

Kitabınızın adı da “Içimdeki Köyün Deli-

si”. Nereden geliyor bu özlem?

Kentli olamadığımı düşünüyorum. Ben
kente doğdum büyüdüm ama geleneksel
açıdan, insan ilişkileri açısından, anladığı-
mız anlamda kentli değildi çevrem. Köy öz-
lemi de değil aslında bu. Yalınlığa, içtenliğe,
insanın kendisine bir özlem belki. Zaten

“başka bir susuş” diye de ekliyorum.

Yeni kitabınızın arka kapağında ken-

dinizi tanıtırken “Yazık ki bir kavga şairi
olmadım” diyorsunuz. Bunu biraz açıklar
mısınız?

Yitip gideni engelleyememek, şu çoğalan
ciddi olanaklarımız olduğu halde kullana-
mamak ve yarın adına üzerimize düşeni ye-
terince gerçekleştirememek belki de bu. Di-

ger yandan toplumsal değerlerden beslen-
mekle beraber, varolma kavgamızda, umut
gibi, nefret gibi, sevda gibi, gelecek gibi, iç
içe olduğumuz, bizce taşıdığı anlamları, gü-
cü yeterince ifade edememek sanırım. Tabi
bu yine benim yetkinliğimle, birikimimle
ilişkili.

İlk kitabınız olan “Muhacirim Muha-

cir” in yeterli ilgiyi topladığına inanıyor
musunuz?

Kişisel çabalarla yayınlanmış ve hem
nesnel hem de öznel açıdan amatör bir ki-
taptı. Derneklerimiz aracılığıyla şir oku-
ruyla buluştu. Bu şartlarda ben memnu-
num. Benim halkımdan şikayetçi olmam
asla söz konusu olamaz. Kaldı ki bu bir gö-
rev, bir zorunluluk. Meşhur olmak gibi bir
kaygım da yok.

Şiirlerinizde genelde anavatan özlemi,
dil, kültür, muhaceret gibi, ulusal öğeler
kullanıyorsunuz. Niçin daha evrensel ö-

geler ve yeni imgeler kullanmıyorsunuz?
Evrensel bir şair olsaydınız, aşk şiiri yaz-

saydınız mesela, Türkiye çapında daha
tanınmış şairler arasına girebilirdiniz

belki de. Niçin yalnızca biz?
Biraz önce söylediğim gibi, meşhur olmak

. gibi bir kaygım yok benim. Benim evrensel
olmadığımı söylüyorsunuz, imgelerin eski,

 

 



 

öğelerin dar olduğunusöylüyorsunuz. Ben-
ce öyle değil. Ülkeyi sevmek, şu barbar dün-
yaya karşı, aşkı, sevgiyi, barışı savunmak
benceönemli. “Bizi anlatmak” ise; eğer ya-
pabiliyorsam ne mutlu bana. Hattı zatında
şiir okuru beni bir yere koyacaktır zaten .

Taşıdığınız kültürü yaşayabildiğinize
ya da bu kültürün yaşanılabilirliğine ina-
nıyor musunuz?

Elbette inanıyorum. Bizim kültürümüz
zaten evrensel. Ulusal değerlerin devamlılığı
ise içinde yaşadığımız koşullarla ilişkili. A-
ma her şartta kendine daima bir yaşama
zemini sağlar bence. Önemli olan ifade et-.
mek.

Bir çok aydın ve yazarımızın aksine,

geleneklere bağlı kalmayı tercih eden,
21.yy'da da yaşasak birçok geleneğimizin
“yaşanabilirliğine” inanan bir insansınız.
Globalleşen dünyamızda Xabzelerimizin

önemi olmadığını savunan aydınlarımıza
söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?

Bu noktada belirtmeliyim ki, ben kendi-
mi, şiir yazmaya çalışan genç bir Çerkes o-
larak görüyorum. Geleneksel değerlerin ge-
reksizliğine ilişkin bir yaklaşım, halkın ken-
disini reddetmektir diye düşünüyorum. Kal-
dı ki “gerçek” aydınlarımız ve sanatçılarımız,
bu değerlerle büyüdüler,yetiştiler ve bu gün
de öyle yaşıyorlar. Toplumcu, geleneksel de-
gerlerimiz, varlığımızın, gücümüzün ve gele-
ceğimizin temel dayanaklarıdır. Bunun ge-
reksizliğini savunan da sanırım kendini in-
kar etmiş olur.

Geleceğe yönelik planlarınız nelerdir?
Toplumumuz için neler yapmak isterdi-
niz?

Yapılması gereken öyle çok şey var ki...
Ama olanak ve güçle ilişkili tabi... Şimdiler-
de yeni bir şiir kitabı ve bir biyografi üze-
rinde çalışıyorum. Galiba zaman neyi, ne
kadar yapabileceğimizi gösterecek...
Bu samimi sohbetinizden dolayı te-

şekkür ederiz.

 

 

Kalabalıklar ortasında
yalnız
yapayalnız
arayıp dururken

el veren kardeş elimi
hep aynı sonu dayatır
senin olmayan
gösterişli kent bulvarları

tutuktur
mecburen
ve hep bir yanın ağrır
Bilitlidir
umutludur

usunda durur
hep başka söylersin
başka bakarsın
tek tabanca
olmadı mı
Ralpağına sorarsın

yiğit bir sevdadır telaşın
kaygısız bir sevda
memleketine has

ki aah
obenim ömrüme bedel

Thatsı Tamet
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“Fırat Suyu KanAkıyor Baksana”
Bir Ada Hikayesi: 1

“Adana'da o yaz bir fabrikaya girdim. Biri.
Belçikalıların kurduğu bir çırçır fabrikasıy-
dı. Fabrikanın müdürü Aslan Bey almıştı
beni oraya. Hiç kimseden herhangi bir yar-
dım kabul etmediğimi biliyordu. Çerkes a-
sıllı, Kafkasyalı eski bir subaydı. O yaz ora-
da çalıştım. Kendime bir garip ayakkabılar
ve bir de ortaokul kasketi aldım. Giyinmiş
kuşanmış, eve döndüm. Ondan sonra da
ortaokula başladım. Yatacak yerim yoktu,
fabrika müdürü Aslan Bey bana yatacak yer,
verdi fabrikada. Geceleri fabrikada çalışıyor.
sonra da derslerimi yapıyor, her gün fabri-
kadan ortaokula gidiyordum.”(1)

“Aslan Bey bana, bir çocuğa değil de say-
gıdeğer bir insana gösterilen saygıyı gösteri-
yordu. Hiç kimseden hiç bir yardım kabul
etmediğimi biliyordu. Böyle bir çocuk, bu
Kafkasyalı insan için değerliydi.”

“Beni hapishaneye görmeğe bir anam ge-
liyor, bir de İdris Bey'in kızı Nesibe Ab-
la.”“İdris Bey bizim dostumuz. Nesibe Abla
da beni çocukluktan tanıyan, abladan da
ileri bir abla. Çerkes İdris Bey'in kızı. Kur-
tuluş savaşı kahramanlarından Nuri Çavu-
şun oğlu, ÇakoBey'in de hanımı.”(2)

Yaşar Kemal'in roman kahramanlarını,
düşüncesini, olaylara bakışını anlamak için

onun yetiştiği coğrafyayı, o coğrafyada yaşa-
yan halklar mozaiğini iyi bilmek gerekir. Pek
çok uygarlığın beşiği kabul edilen Anado-
lu'da, Anadolu'nun da en mümbit, en do-
gurgan yeri olan Çukurova da doğup büyür-
yen, burada görmüş olduğu renkliliği doğru
olarak algılayabilen ancak Yaşar Kemal ola-
bilir. O, bu toprakların derinliklerinden da-
mıttığı güzellikleri bir ermiş, bir bilge yet-
kinliğiyle romanlarında bizlere sunuyor.
“Anadolulu Homeros'tan başlayarak günü-
müze asırlardan öte süzülerek gelen bu
yöntemi Yazın'a ilk uygulayan kişidir Yaşar
Kemal ustamız. Ki, bu yöntem, Yaşar Ke-
mal'in tanık olduğu, duyduğu, dinlediği bir

 

" - Sabah Gazetesi. Yaşar Kemal Hayatını Anlatıyor.
10 Şubat 1993, 5.16.
2- Sabah Gazetesi. Yaşar Kemal Hayatını Anlatıyor.
12 Şubat 1993, s. 16.
3- Çetin Öner, Yaşar Kemal Günleri. Edebiyatçılar
Derneği. Mayıs 1993. Ankara.
4- Çetin Öner, age.
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çok olaya salt bir Vakanüvis gözü ile bak-
maktan da korur.”(3)

“ Yaşar Kemal romanlarında kah Asurlu-
lar'dan, Sümerler'den, Hatti'den (Hitit) esin-

tiler getirir, kah Mevla'na, Hacı Bektaş Veli,
Yunus Emre'den. Kutsal kitaplara, mitolo-
jiye, halk hikayelerine, masala, halk şiirine
yaslanır. Onu anlamak için Anadolu'nun

üretmiş olduğu güzellikleri bilmek, sindir-
miş olmak gerekir. NTV de yapmış olduğu
bir konuşmasında “Keşke Nart Destanlarını
yirmi yıl önce okuyabilseydim, romanlarım
bir başka güzel olurdu.” diyebiliyordu.

“Deniz Küstü” de olduğu gibi, “Fırat Suyu
Kan Akıyor Baksana” adındaki roman kah-
ramanlarından biri, Poyraz Musa da Çerkes.
Selim Balıkçı'yı, Deniz Küstü'de anlatışın-
dan, onun Balıkçı ile arkadaş olduğunu an-

. hhyoruz. Her iki romanında da çizmiş olduğu

Çerkes tasvirleri (iç ve dış tasvirler) onun

Çerkesleri, itiraf etmeli ki, bizden daha iyi
tanıdığını belli ediyor.

Pek çok romanda okuduğumuz Çerkes
tiplerine benzemiyor Yaşar Kemal'in kahra-
manları. Öylesine olumlu, öylesine sevecen,
öylesine doğru ve yiğit tipler ki, acaba ger-
çekten biz böyle miyiz, dedirtiyor insana.

Yaşar Kemal, bir halkın tüm bireylerinin her
yönüyle örnek insanlardan oluşmadığını
biliyor elbette. Ancak o Anadolu mozaiğine,
halkların güzelliğine öylesine inanıyor ve

seviyor ki; her zaman iyinin ve güzelin, ol-
ması gerekenin izini sürdüğü içindir ki ro-
man kahramanları da mit oluyor. Sadece

Çerkesler değil, onun romanlarında herhan-
gi bir halkın kötülüğünden söz edildiğini
okumak mümkün değil. Yaşar Kemal'i böy-
lesi güzelliklere götüren, zenginleştiren, ü-
zen, sevindirenin “folklor ürünlerinin onun
dil toprağındaki izleri” (Emin Özdemir) oldu-
gunu sanıyorum.

Yaşar Kemal, Çetin Öner'in deyişiyle
“Devasa okalüptüs ağaçları, ceylanları, eş-

kıyaları, tarım işçileri, sivrisineği, sa-
rı/sıcağı, kan davaları, köçekleri, karayı-
lanları, doğanları, kartalları, lacivert gökyü-
zünde dönenip duran alıcı kuşları, cibinlik
geceleri, limon/portakal çiçeği kokuları, nar
çiçekleri...”

“Türkleri, Kürtleri, Çerkezleri, Arapları ile
nice değişik kökenli insan gelip buluşmuşsa

Çukurova'nın “Bereketli Toprakları'nda...”

 



 

“Arabeskin ilk kaynağı Arap filmleri, yaz-
lık sinemalar... Sivrisinekler, sıtmalar...
Avşar bozkırları, Kürt ağaları, Çerkez atları-
nn toynak seslerini”(4) anlattı hep. Kendi-

ne bir ada kurdu düşlerinde alabildiğine
barışçıl, alabildiğine mutlu insanların yaşa-
dığı bir ada. Herkes kendi diliyle mutluluk
türküleri söyledi bu adada, kimse kimseyi
kıskanmadı, bakmadı kimse kem gözle kim-
seye.

Davut Ali:
“Bu Çerkezlere akıl sır ermez oğlum,” de-

di, üzülmüş. “Nereye gider bir kocaman köy
böyle sessiz sedasız? Hepsini hapishaneye
attılar, diye düşündüm. Yörede aranmadık
hapishane bırakmadım. Sonra aklıma düş-
tü, bunlar Kafkasya'dan geldiklerinde,
Uzunyayla'ya köy kurduklarında böyle bir-
kaç köy birden ortadan silinmiş, yitmiş,
gitmiş, imleri timleri belirsiz olmuştu.”( 5)

  

“Nereye gidiyorsan güle güle git ya bizi
unutma yavrum. Şu yitip giden Çerkez kö-
yünden bir haber alırsan bize bir haber u-

laştır,” diye ondan dilekte bulundu.(6)
“Çok düşündüm, Kafkasya'ya göçmüşler,

Kafkasya'daki köylerine gitmişlerdir, diye
çok düşündüm.”

“Senin Çerkezler yurtlarından niçin çık-
mışlar?”

“Savaştan dolayı. Yenilmişler, kaçmışlar.
“Simdi niçin?”
“Şimdi savaş bitti mi sanıyorsun oralar-

da, savaş bitti de onun için mi gittiler, di-
yorsun?”

“Bilmem. Olabilir.”
Poyraz Musa'sı, Vasili'si, Lena'sı, Kadri
Kaptan'ı, Üzeyr Hanı, Abdülvap Bey'i, Deli
Döktor'uyla mutluluğun romanını yazdı Ya-
şar Kemal. Şimdi, ütopyasını Fırat Suyu
Kan Akıyor Baksana da gerçekleştiriyor.

 

KİTAP TANITIMI

İçimdeki Köyün Delisi

Eskişehir K.K.K.D.D, kuruluşunun 30.
Yılı etkinlikleri çerçevesinde, genç şairleri-
mizden Thatsı Tamer'in “İçimdeki Köyün
Delisi”adlı kitabını yayımladı. Bilindiği gibi
ozanımızın “Muhacirim Muhacir” adlı kitabı
daha önce yayınlanmıştı. Ozanımızın şiirleri;
geleneklerin, dilin kaybolması, anavatana
özlem, geleceğe kaygı ve gerek anayurt gerek
diaspora yaşamındaki acıları, sevinçlerive
umutları duyuran, duyumsatan temalardan
oluşuyor. Bunun yanındailerici (f) aydınla-
rmıza ve duyarsız insanlarımıza da taşla-
malar yapıyor. İ

Thatsı Tamer şiirlerinde kural tanımıyor.

Hece ölçüsü ve kafiye onun için önemli de-
gil. Şiirlerini içinden geldiği gibi yalın -top-
lumumuza duyarlı insanlarımızın anlayabi-
leceği- bir dille yazmış.

Şair kültürümüzün, dilimizin önemini ve
her şeye rağmen “yaşanılabilirliğini” bir çok .
şiirine konu almış.

...ve genç bir kız
hep boşa çıkarıyordu annesinin düşlerini
hep olmadık bir oğlanı seviyordu
hep olmadık hayaller kuruyordu
entelce söylevleri sevmiyordu
sigarayı

o Ihafsı Tamer

pantolonu
çayları sevmiyordu
seviyordu gümüş kemerini ama
yine sevilmiyordu
yine suç sayılıyordu...
(Yanlış beklemek s:39)

21.yy'da geleneklerimizin önemsiz oldu-
ğunusavunmakla kendini ilerici zanneden
insanlarımıza bakın nasıl cevap veriyor;

...ve çocuklar artık
kardeş halklar masalını sevmiyordu
ne tuhaf
ne tuhaf
kadehler insanları kaldırıyorlardı
ve insanlardillerini unutup
ulusal söylevler veriyorlardı
ve gelenekleri yargısız infazlayıp
alnının şakından
ya çağdaş versiyon
ya ilerici enternasyonalizm
ya da yeni dünya düzenidiyorlardı

adına... (Yanlış beklemek s:39)

Diaspora da ender yetişen halk ozanları-
mızdan Thatsı Tamer'e ve kitabını yayımla-

yan Eskişehir K.K.K.D.D.'ye teşekkürlerimizi
iletiriz.
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Konya'da Kafkas Şenliği
Konya Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nin 8 Nisan 1998
Çarşamba günü düzenleyeceği “KAFKAS ŞENLİĞİNE”
tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Kurban bayramının
ikinci gününe rastlayan şenliğin programı şu şekildedir;

Saat: 10:30 Arzu edenler mezarlık ziyaretinde bu-

lunacaktır.
Saat: 11:15 Açılış konuşması,

hediyeler overilmesi, tanışma,

zamanı
Saat: 12:00 Düğün, Adığabze şarkılar

Saat: 13:45 Adığabze dua ve yemek
Saat: 14:30 Nisaşe-Nisekıçeş-Damat kaçırma v.b.

oyunların sergilenmesi
Saat: 15:00 Düğün

Saat: 16:15 Serbest zaman-vedalaşma anları

Not: 1-Servis Dernek önünden kalkacaktır.

2-Tüm masraflar Konya Kuzey Kalay Kültür.
Derneğince kalkacaktır ve

3-Hareket saati 8:30

4-Servisle gideceklerin 05.04.1998 tarihine kadar
352 20 65 ve 236 9591 no'lu telefonlara haber vermesi.
rica olunur.

Yer: Gaziler (ihsaniye) Köyü-ligm/KONYA

yaşlılara sembolik
sohbet, kaynaşma

Kafkas Derneği Genel Merkezi'nden
Eğitim Yardımı
Dernek Başkanlar Kurulu'nun ve Eğitim Kurulu'nun
belirlemiş olduğu esaslara göre mali durumu elverişli

olmayanı öğrencilerimize Eğitim-Öğretim yardımı yapıl-

masıiçin son hazırlıklar yapılmaktadır.

Toplumsal sorunlarımıza duyarlı insanlarımıza gön-

derilen Eğitim Fonu'na katılma çağrısının yanında Der-
neklerimize gönderilen gerçekten ihtiyacı olan gençleri-
mizin belirlenmesi çalışmasının sonuçlanmasıyla bir-
likte fiilen ödemelere başlanacaktır.

Eğitim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre bugüne
kadar yapılan katılımların en yüksek üç rakamı ve sa-
hipleri şunlardır:

-Prof.Dr. Hayri DOMANİÇ: 350.000.000 TL.
-Cihan CANDEMİR : 310.000.000 TL.
-Hayri MİT : 100.000.000 TL.

Ürdün'de toplantı
Dünyanın muhtelif yerlerinde yaşamakta olan Kuzey

Kafkasyalıların ortak sorunlarının görüşülüp çözüme
kavuşturulmasını teminen karşılıklı bilgi alışverişinde

bulunmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'da 27 Şu-
bat-4 Mart tarihleri arasında yapılan özel toplantıya,
Muhittin Ünal, Sabahattin Diyner, Sevda Alankuş Kural
ve Erol Taymaz iştirak etmişlerdir. 6 ayrı komisyon ha-

linde yapılan çalışmalar ileriye yönelik bir program ha-
line dönüştürülmüş olup, Nart Dergisi okuyucularına
gelecek sayıda toplantıyla ilgili geniş bilgi sunulacaktır.

D.Ç.B. Genel Kurulu toplanıyor
Dünya Çerkes Birliği'nin 4. Olağan Genel Kurulu bu
yıl Kıyıboyu Şapsığ Bölgesi'nde Lazarevski kentinde ve
24-27 Haziran 1998 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kongre tarihlerinde Kafkasya'yı gezip görmek isteyenler
için tur şirketleri veya gönüllü organizasyonlar düşü-
nülmektedir.
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Cengiz Kol Resim Sergisi
1971 Kayseri Pınarbaşı'nın Karaboğaz (Aslanhable) kö-
yünde doğan Cengiz Kol, Khabardey olup Karagol süla-

lesindendir. 6 yaşında geçirdiği ateşli bir hastalık sonu-
cu ellerini ve ayaklarını tam olarak kullanamayan sa-

natçımız, ortaokul mezunu olup resim üzerine herhangi

bir eğitim almamıştır. Küçük yaşlarda resim yapmaya
başlayan Cengiz Kol daha önce 3 yıl kadar halı desina-
törlüğü yapmış, 12 senedir de profesyonel olarak resim

çalışmalarını sürdürmektedir.

28.01.1991 tarihinde 35 adet suluboya eserden

oluşan ilk sergisini Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Gale-
risi'nde açmıştır. Daha sonra 06.01.1997'de aynı yerde

ikinci sergisini 41 adet yağlıboya eserle açmıştır. Üçün-
cü sergisini 9-18.02.1998 tarihinde Kafkas Derneği
bünyesinde Çankaya Belediyesi Mithatpaşa Sergi Salo-

nu'nda gerçekleştirmiştir. Bu sergide 43 yağlıboya eseri
Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunmuştur. Açılışı

Devlet Bakanı Hasan Gemici tarafından yapılan, çok

sayıda seçkin konuğun katıldığı sergiye ilgi büyüktü.
Sanatçımız, konu olarak Kafkas insanının yaşam

tarzını, gelenek ve göreneklerini, mitolojik kahramanla-
rmı, sürgünü, sürgünde yaşanan acıları, zorlukları
yansıtmaya çalışmıştır.

Sanatçımız Kafkas Derneği Genel Başkanı Muhittin
Ünal, Sabahattin Diyner, Süleyman Yançatoral, dernek

yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerini sunarken, biz de

NART Dergisi olarak kendisini bu güzel çalışmalarından

dolayı kutluyor ve başarılarının devamınıdiliyoruz.

 

Değerli ressamımız Cengiz Kol, Devlet Bakanı Hasan Gemiciile birlikte

Milli Eğitim Bakanlığı Nalçık ve
Waykop'taki öğrencilerimizitanıdı
Nalçık ve Maykop'ta okumakta olan gençlerimizden
1997 ve daha öncesi giden öğrencilerimizin Milli Eğitim
Bakanlığı nezdinde öğrenciliklerinin tescilini teminen
Bakanlıkla görüşülmüş ve gerekli formlar alınmıştır.
Yakın tarihte öğrencilerimizin okul durumunu ve so-
runlarını incelemek üzere gönderilecek olan bir yetkili-
miz vasıtasıyla öğrenciler bilgilendirilecek ve eksik iş-
lemler tamamlanacaktır. Bilindiği gibi öğrencilikleri
Milli Eğitim Bakanlığınca tescil edilmemiş gençlerimiz
asker kaçağı durumuna düşmekte ve resmi işlemler
bakımından da sıkıntılar yaşamaktaydılar.

 



  

Maykop Devlet Universitesi
Rusya Federasyonu içerisinde yer alan (Devlet Üniver-

siteleri arasında adı bulunmayan) genç Maykop Üniver-
sitesi'nin de devlet üniversiteleri arasında yer almasını

sağlamak amacıyla, Genel Merkezimizin girişimi üzerine
eksik işlemler tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı ve
YÖK nezdinde düzeltmeler yaptırılmış ve Maykop'ta o-

kumakta olan öğrencilerimizin bir sorunu daha halle-

dilmiştir.

Geçmişe Saygı
Kuzey Kafkasyalıların diasporada kültürlerini yaşata-

bilmeleri için emek harcamış, mali katkıda bulunmuş,
Derneklerin kuruluşuna öncülük etmiş yaşayan bü-

yüklerimizin anılarını derlemek, Nart dergisinde bir
kısmını neşretmek, tamamını da kitap halinde yayınla-

mak üzere çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla Muhit-

tin Ünal, Özdemir Özbay ve Mevlüt Atalay'dan oluşan
üç kişilik ekip ilk çalışmalarını İstanbul ve Düzcede

yapmışlardır.

Derleme çalışmaları
Gelenek ve göreneklerimizin derlenip yayınlanmasını

teminen tüm Derneklere yazılarak kendi bölgelerinde
birikimi olan büyüklerimizin bildirilmesi daha önce is-

tenmişti. Önemli birikimi olan büyüklerimizin Anka-
ra'da yapılacak toplantıya gelemeyecekleri, gelseler de

çok rahatsız olacakları anlaşıldığından derleme çalış-

malarına mahallerinegidilerek yerinde kayda alınması

benimsenmiştir. Bu çalışmaları yürütmek ve bilimsel
bir yaklaşımla derleme yapılmasını sağlamak üzere Yö-

netim Kurulu üyemiz Doç.Dr.Sevda Alankuş Kural gö-

revlendirilmiştir. Ekibiyle birlikte derleme çalışmalarına

yakında başlayacaktır. İlk derlemeler sonucunda en

sağlıklı bilgileri veren az sayıda büyüğümüzle birlikte
Ankara'da son değerlendirmeler yapılacak ve sonra da

kitap halinde yayınlanacaktır.

Atlılar Geri Dönüyor!
Üç sene önce Kafkasya'dan gelip Ürdün'e kadar süren

atlı yolculuğun dönüş aşaması geçen sene yapılmak

istenmişse de değişik nedenlerle yapılamamıştı. Bu yıl
atı yürüyüşün dönüşü gerçekleştirilecek olup, konu

Ürdün'e giden heyetimiz ve Ürdün Prensi Ali Al Hüseyin
arasında görüşülmüş ve program üzerinde mutabık

kalınmıştır. Program ve güzergah ayrıca duyurulacaktır.

D.Ç.B. üyesi UNPO' da
Birleşmiş Milletler organizasyonu dışında kalan millet-

lerin örgütü olan merkezi Hollanda'da bulunan UN-

PO'nun yönetim kurulu üyeliklerinden birisine DÇB

Yönetim Kurulunun da üyesi olan Kazanuko EDİG, se-

çilmiş ve toplantılara katılmaya başlamıştır. Keza UN-
PO'ya üye 52 üye temsilcilerinden oluşacak Hukuk

Komisyonunda da DÇB'ye bir temsilcilik teklif edilmiş

olup önümüzdeki kongrede bu seçim yapılacaktır.

 

Havza ve Koşhable artık kardeş...
Samsun Valiliği'nin 16.4.1997 tarihli başvurusu ve Dış-
işleri Bakanlığı'nın 3.7.1997 gün ve SLGY-660-2849
sayılı yazısı ile; Adığey Cumhuriyeti'nin başkenti May-

kop'un Koşhable ilçesi ile Samsun'un Havza ilçesi ara-

sında kardeşilçe ilişkileri kurulması uygun görüldü.

WMaykop'ta anayurda dönenler için
“Hoşgeldiniz” etkinlikleri
Adiğe Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta anayurduna

dönenlerle (Repatriantlar) ilgili olarak 9-27 Aralık 1997
tarihleri arasında bir dizi etkinlikler düzenlendi. Cum-
huriyet Adiğe Xase'sinin girişimiyle, Xase Yönetim Ku-

rulu Üyesi Necdet Hatam'ın koordinatörlüğünde yürü-
tülen etkinliklere “Hoş geldin 97” adı verildi.

Etkinlikler kapsamında Öğretmen Enstitüsün-
de,Üniversitede ve Joğobın çocuk kreşinde kültür ve
sanat ağırlıklı gösterdiler düzenlenerek öğrencilere ve
izleyicilere Adiğe Diasporası ve dönüş hakkında bilgiler
verildi.

Müzisyen, besteci ve artistlerin yaptıkları toplantıda

modern ve klasik Adiğe müziğinden eserler dinlendi.

Dram tiyatrosunda “Kalbim Dağlarda” adlı piyes dö-
nenler için gösterildi.

22 Aralık tarihinde resim ve sergi salonunda, çeşitli
ressamların Sürgün ve Diaspora Adiğeleri üzerine yap-

tıkları tablolar sergilendi. Diaspora ülkelerinde yayın-
lanmış gazete ve dergiler tanıtıldı. Diaspora Adiğelerinin
yaşamından kesitlerin bulunduğu video gösterileri su-
nuldu.

Etkinlikler süresince Adiğe radyo ve televizyonunda,
Adiğe Mak ve Sovetskaya Adiğeya gazetelerinde ana-

yurda dönenlerle ilgili programlara yerverildi ve gaze-

telerde tam sayfa haber ve röportajlar yayınlandı.

27 Aralık tarihinde kültür sarayında düzenlenen
geceye Cumhurbaşkanı A.Carım,Başbakan M.Tharkaho

ve bazı hükümet üyeleri ile Khabardey-Balkar, Karaçay-

Çerkes, Krasnodar ve Abhazya'dan konuklar katıldılar.

Gece kalabalık bir toplulukça izlendi. Gecede Cum-

hurbaşkanı A.Carım yaptığı konuşmada, Adiğelerin

dünyada en büyük felakete uğramış halklardan olduk-

larını ve bunun sonucunda yurtlarından sürülmüş o-

lanların bugün dünyanın 45 ülkesinde yaşadıklarını,
bunlardan tekrar anayurda dönmekisteyenlere yardım-

cı olabilmek amacıyla Adiğe Cumhuriyeti'nin üzerine
düşen görevi yapmaya çalıştığını söyledi. Bu amaçla

Rusya Federasyonu Başkanı ve Parlamentosunda giri-
şimlerde bulunduklarını, Adığey Anayasası ile dönüşün
önünün açıldığını, dönenlere dair Adığey Cumhuriyeti

kanununun Diaspora Adiğelerinin anayurtlarına dö-.

nüşlerine yardımcı olacağını dile getirdi. Dönüşün

maddi olarak desteklenmesi için de bir vakıf kuruldu-

gunu ve vakfın desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekle-
di . Daha sonra kurulan vakıf için bağış kampanyası
başlatıldı ve Cumhurbaşkanı bir milyon ruble ile vakfa
yardımda bulundu.

27 Aralık tarihinde Adiğe Xase Sovyeti'nin yaptığı

toplantıda ise diaspora ve dönüş konuları ağırlıklı ola-

rak ele alındı.
Anayurda dönenlerle ilgili olarak bugüne kadar Rus-

ya Federasyonu ve Adığey Cumhuriyeti'nin çıkardığı
tüm yasa ve yönetmelik ile kararnamelerin bulunduğu

bir kitap dört dilde (Adığece, Rusça, Türkçe, Arapça)
bastırıldı. Bu kitap derneklerimizden temin edilebilir.

Yeni yayınlar geliyor
Kaf-Der Yayınları çerçevesinde yayınlanmak üzere 4
ayrı eser hazır hale getirilmiş olup iki eser üzerinde ça-
lışmalar devam etmektedir. Finansal problemler nede-
niyle basıma verilmesi geciken bu eserler, kısmen
finansal imkan bulunmuş olması nedeniyle peşpeşe

basıma ve dağıtımaverilecektir.
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Genel Merkezimiz ve Şube Başkanlarının 25. Mayıs
1997 tarihinde Cumhurbaşkanlığı'na yapılan ziyaret
kapsamında ders kitaplarındaki Çerkes Ethem Bey ve
Hainlik ile ilgili ifadelerin gerçeğe uygun hale getirilmesi

istenmişti. Aynı kapsamda sayın Milli Eğitim Bakanına

detaylı bir yazılı dilekçe verilmiş olup, dilekçeTalim

Terbiye Kurulu'nunTarih Komisyonunda: ele alınmak
üzere işleme konulmuş bulunmaktadır.

Düzeltme
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin başkenti Çerkesk'de

Ağustos 1997 içinde yapılmış olan kongrede Rusya Fe-
derasyonu'nun UNESCO temsilcisi Viktor SELETKOV

1998 yılı kutlamaları kapsamında programa Adiğe-

Abhaz halklarının tarihinin ve medeniyetinin tanıtımı-
nın önerildiğini ve komisyonda kabuledildiğini 26 A-
gustos günü müjdelemişti. Konuyailişkin olumlu haber

beklerken yakın tarihlerde bu maksatla hazırlanmış

olduğu ifade edilen bir televizyon programı Moskova
televizyonlarından yayınlanmıştır. Programın başlangı-

cındaki tanıtım görüşmelerinde filmin UNESCO için

hazırlandığından bahsedilmiştir. Bu görüşmeler, Nal-

çıktaki temsilcimiz tarafından yanlış anlaşıldığı ve

merkezimize de aynı şekilde intikal ettirildiğiiçin tara-
fimızdan da yanlış açıklama. yapılmıştır. Söz konusu

fümin Türkiye'de oyayınlanabilmesi ve UNESCO
nezdindeki girişimlerde ısrarcı olunması için gerekli

girişimler derneğimizce yapılmıştır.

Maykop Araştırma Enstitüsü uzmanları
yeniden davet ediliyor
1997 yılında Tokat, Turhal, Erbaa, Sivas, Kayseri,

Uzunyayla ve Ankara Sincan'da folklorik tüm değerle-

rimizi araştırıp derleyen 5 kişilik uzman heyetin çalış-

malarının devamı olmak üzere Dernek Genel Merkezi-

mizce bu yıl 8 kişilik yeni araştırma ekibi davet. edil-

miştir.
Mayıs ayı başlarında Düzce'den başlamak üzere

Marmara Bölgesi'ndeki tüm Adığe yerleşim yerlerini

tarayacak ekibin Haziran ayının ilk haftasına kadar

Derneklerimizin ve köylerimizin misafiri olacağı açık-
lanmıştır. Program son şeklini aldığı zaman ayrıca Der-

neklere ek bilgi verilecektir.
Dernek Genel Merkezi'nden öğrenildiğine göre Adığe

dillerinin konuşulduğu yörelerin taramasını takiben

diğer dillerin konuşulduğu yöreler için de gelecekssene-

lerde ayrı ekipler davet edilecektir.

Bölgeseletkinlikler
Kafkas Derneği Başkanlar Kurulu'nda alınan kararlara
göre bu yıl Derneklerimiz 4bölgesel etkinliğe katılacak

olup, bunlar sırasıyla şöyledir:

Mayıs ayı başlarında genel bir piknik, Haziran'ın

ikinci haftası Pınarbaşı'nda iki günlük bir kültür şenli-

ği, 2 Ağustos 1998'de Akbalık Şenliklerine iştirak ve
Ekim ayı içerisinde Ankara'da panel ve folklor gösterisi.

Abhazya'ya yardım için izin alındı
Sakarya Derneği'nin öncülük ettiği “Kurbanınızı
Abhazya'da kesiniz” Kampanyası dışında, İstanbul
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Kafkas Abhaz Dayanışma Komitesi'nin İçişleri Bakanlı-
gı'na yapmış olduğu Abhazya'ya yardım toplanmasıiçin

izin müracaatına olumlu cevap ve izin belgesi verilmiş-

Tüm yörelerde hemşehrilerimizi ve yardımsever tüm

insanları Abhazya'da yardıma muhtaç olan öksüz ço-

cuklara, yaşlılara ve sakatlara insani yardım yapmaya

çağırıyoruz.

Kafkas Derneği Ankara Şubesietkinlikleri
Kafkas Derneği Ankara Şubesi her cumartesi akşamı
dernek lokalinde sohbet ve tanışma ortamı sağlamak
amacıyla geniş katılımlı toplantılar düzenlemektedir. Bu
etkinlikler çerçevesinde Ocak ve Şubat aylarında

Doç.Dr. Hakan Kırımlı, Muhittin Ünal, Yahya Alpay ve
Doç.Dr. Sevda Alankuş Kural'ın konuşmacı olarak ka-

tıldıkları söyleşiler gerçekleştirilmiştir. Söyleşiler her

ayın ikinci ve dördüncü Cumartesi akşamları devam
edecektir. Diğer Cumartesi akşamlarında da kültürel
etkinlikleri içeren toplantılar yapılacaktır. Ankara Şu-

bemizi bu örnek faaliyetinden dolayı kutlarız.

KAFİAD kuruldu
Kafkas İşadamları Derneği (KAFİAD), 3 Aralık 1997'de
Ankara'da kuruldu. İş adamlarımızın, KAFİADçatısı
altında mevcut kredi olanaklarından da yararlanarak

Türkiye'de ve Kafkasya'da yapacakları yatırımlarla is-

tihdam ve kültürel çalışmalarımıza destek anlamında

önemli bir katkı sağlayacakları inancındayız. KAFİAD
Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:

Cihan CANDEMİR (Başkan)
Hakkı KURMEL( Bşk.Yrd.)

İrfan ARGUN (Bşk.Yrd.)
Sezai KAYNAK (Genel Sekreter)

Bahri Kazbek (Genel Sayman)

Atay CEYİŞAKAR (üye)
Ersin AŞAN (üye)

UNPO toplantısı
6-7 Aralık 1997 tarihlerinde Hollanda'nın Gaga kentin-

de UNPO Başkanlık Konseyi'nin toplantısı yapıldı. 12

kişilik Başkanlık Konseyi'nin üyesi olan Adığey'den

Edvard Kazanoko da toplantıya katıldı. Kendisinden
alınan bilgilere göre toplantıda Abhazya ve Çeçenistân

sorunları üzerinde duruldu. Örgütün Grozni'de bir şube

açması, Abhazya'nın içinde bulunduğu durumun ince-

lenmesiiçin bir heyetin Abhazya'ya gönderilmesiöneril-

di. Yeni kurulan Hukukçular Komisyonu'na Dünya

Çerkes Birliği Genel Kurulu tarafında seçilecek bir ada-

yın üye olarak alınacağı öğrenildi.

“50 ulusun üye olduğu örgütün toplantılarında

Adığeleri, Dünya ÇerkesBirliği temsil ediyor. Başkanlık

Konseyi üyesi Edvard Kazanoko, Dünya Çerkes Birli-

ği'nin yönetim kurulu üyesi ve Adığey'den Abhazya'da

Gönüllü Savaşanlar Derneği'nin de başkanıdır.

Osetya'da seçimler
Osetya'da 18 Ocak 1998'de seçimler yapıldı. Galazov

toplam oyların “©9'unu alırken, Aleksandr Dzasohov

96076'sını aldı. 1935 doğumlu olan Dzasohov, eski
SSCB'nin Suriye Büyükelçiliği, Gorbaçov döneminde de
Polibüro üyeliği yapmıştı. Şu anda ise Rusya Parla-
mentosu Osetya milletvekili olarak görev yapmakta
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Kajunlar haklarını arıyor
ABD'nin Güney Louisiana eyaletinde yaşayan avukat

Warren A. Perrin, 18. Yüzyılda Kajun (Cajun) halkını

Kanada'dan süren İngiltere aleyhinde dava açtı. Avukat
Perrin yaptığı açıklamada, İngiltere'den “bir kuruş bile
istemedikleri”, açtıkları dava ile İngiltere'nin mahkum
edilmesini, sürgün kararından dolayı özür dilemesini ve
Kajunların anısına bir anıt (un synbole physiguc) di-

kilmesini istediklerini belirtti.
Kanada'nın doğusunda yaşayan ve Fransızca konu-

şan bir topluluk olan Kajunlar, 1755 yılında İngiltere
tarafndan sürgün edildi. Yaklaşık 8000 Kajun gemilere
doldurularak Amerika'nın güney kesimlerine gönderildi.
Zor koşullarda gerçekleştirilen bu sürgün sırasında
Kajunların yaklaşık yarısı yaşamını kaybetti. Fransızca

konuşan ve özgün bir kültürleri olan Kajunlar, Ameri-
ka'da da dışlandılar ve içlerine kapalı bir topluluk ola-

rak yaşamlarını sürdürdüler. Günümüzde Louisiana

eyaletinde yaşayan Kajunlar, kendilerine özgü Fransız
lehçeleri ve özgün müzikleri ile tanınıyor ve seviliyorlar.

Güney Louisiana Üniversitesi'ndeki Kajun aydınlar, 250
sene önce gerçekleştirilen sürgünden dolayı İngilte-

re'nin özür dilemesinin, tarihi bir haksızlığın tanınma-

sını sağlayacağını vurguluyorlar. Avukat Perrin'in İn-
giltere aleyhine açtığı bu dava, sürgüne uğrayan bu kü-
çük halkın yaşama azminin büyüklüğünü gösteriyor.
(Economist, 31 Ocak-6 Şubat 1998, s.52-53'den özet-

lenmiştir.|

OKUYUCULARIMIZIN DİKKATİNE
Bildiğiniz gibi dergimiz okuyucularına posta yolu ile

ulaştırılmaktadır. Dergimiz ilk yayınlandığı günden iti-
baren bazı okuyucularımız derginin ellerine geçmediği
konusunda şikayetlerini iletmişlerdir. Dağıtım işinin

daha düzenli yürütülmesini temin etmek amacıyla 3.

sayımızdan itibaren Ankara ve İstanbul kentlerindeki
dağıtım bir özel şirkete yaptırılmakta, diğer illerdeki

dağıtım da, daha önceden olduğu gibi PTT aracılığıyla
yapılmaktadır. Ankara ve İstanbul'da dergimiz,özel şir-
ketle yapılan anlaşma gereği imza karşılığı okuyucula-
rımıza dağıtılmaktadır. Bu nedenle okuyucularımızın,

dağıtımdaki her türlü aksaklığı dergimize bildirmelerini

rica ediyoruz.

Derneğimiz posta çeki hesabına bağış yapan bazı

okuyucularımıza, maalesef adreslerini belirtmedikleri
için dergimizi gönderemiyoruz. Aşağıda isimleri yazılı

olan okuyucularımızın adreslerini bize bildirmeleri ha-

linde dergimizi eski sayılarıyla birlikte gönderebileceğiz.
Tüm okuyucularımıza dergimize gösterdikleri ilgi ve

katkı için teşekkür ederiz.

Adresleri olmayan okuyucularımızın isimleri

Ahmet Altınöz, Bülent Atalar, Hilal Atan, Feridun Aya,

Turhan Aydın, Sami Aygün, Yakup Bayer, Yüksel
Candemir, Kaya Conkır, Betül Çayan, Tahsin Demirsöz,

Vedat Dinçar, Ayten Doğan, Kemalettin Erkaymaz,

Nurcan Ersoy, Yılmaz Esen, Bülent Güleçli, Hamdi

Hergüner, Abdurrahman İnan, Figen Kaya, Fatma

Köseoğlu, Tijin Noyan, Fuat Oktay, Hilmi Önder, Ayten
Özcan, Muzaffer Özen, Muzaffer Özkan, Ferdan Savkaf,
Muhsin Sayan, Azra Siray, Halil Şen, Ramazan Tümer,
Alpay Türkoğlu, Orhan Yalçınkaya, Gülsen Yener,
Erdan Yenişen

  KENAN
4 Aralık 1997 günü hayata veda eden değerli hemşeh-
rimiz Avni Kandemir. 5 Aralık 1997 Cuma günü askeri
bir törenle toprağa verildi. Çerkesler hakkında bir kitap
hazırlamakta olan Sayın Kandemir, bu eserin “Çerkes
Kimdir? Çerkeslik Nedir?” başlığı altında ilk bölümünü
tamamlamıştı.

Yargıtay Savcılarından ve kültürel sorunlarımıza olan

duyarlılığıyla tüm hemşehrilerimizin sevgi ve saygısını

kazanmış olan sayın İsmail Seçer'in anneleri Havva

Seçer hanımefendi 23 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da
77 yaşında vefat etmiş ve Çorum ili, Alaca ilçesi Gök-

ören köyünde büyük bir katılımla toprağa verilmiştir.

Ankara Fethiye Mumcu Anadolu Lisesi ikinci sınıfının

başarılı öğrencilerinden Berkam Güven, 3 Ocak 1998
İarihinde Yerköy istasyonu yakınlarında ölü olarak bu-

lunmuş ve 4 Ocak 1998 tarihinde Karşıyaka Mezarlı-
ğı'nda defnedilmiştir.

Değerli hemşehrilerimiz Abdullah ve Nebiha Ertan'ın
kızları Belma Ertan ve Feyza Türkeli 4 Aralık 1997 gü-
nü geçirdikleri bir trafik kazası sonucu hayatlarını kay-
betmiştir.

Kütahya iline bağlı Aykırıcı köyünden sayın Cevat

Arslan'ın sevgili kızı ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

Sosyoloji Bölümü ikinci
sınıf öğrencisi 1977 do-
gumlu Nemit Arslan Ye-

nimahalle'deki evinde
hunharca öldürülmüş o-

larak bulunmuş ve kö-

yüne götürülerek defne-
dilmiştir. Rahmetli Nemit

Arslan'ın ailesinin istemi
doğrultusunda, kendi
kentleri dışında öğrenime
giden üniversiteli genç-
lerin oboş zamanlarını

değerlendirmek Üzere
Kuzey Kafkas Kültür
Derneklerini tercih etmeleri konusunda duyarlı olmaya

çağıran mesajlarını duyurmayı görev sayıyoruz.

 

Yargıtay emekli üyelerinden ve Uzunyaylalı hemşehri-

miz sayın Ekrem Yiğit'in eşi Yüksel Yiğit hanımefendi
yakalanmış olduğu amansız hastalıktan kurtulamaya-

rak 15 Şubat 1998 tarihinde Cebeci Asri Mezarlığında
toprağa verilmiştir.

Derneğimiz üyelerinden Yasin Kaplan'ın babası Hacı

Murat Kaplan Kayseri'de vefat etmiş ve Kayseri mezar

lığına defnedilmiştir.

Düzceli değerli hemşehrilerimizden Kamil Güsan geçti-

gimiz ay vefat etmiştir.

Derneğimiz ve NART çalışanları vefat edenlere Tanrı'dan

sonsuz rahmet diler, yakınlarının acısını gönülden
paylaşır.
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BAĞIMSIZ ABHAZYA YALNIZ DEĞİLSİN!

Ambargo ile teslim alınmak,
açlık ile terbiye edilmek istenen

HAZYAYAYYARDIM EDELİM!

  

Bilgiiçin
Tel: O 264 274 6613

0532 246 4663
- Fax: 0264 277 6343
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