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KAFKASDERNEĞİBEŞYAŞINDA

Kafkas Derneği 5 Yaşında

  

  
 

Türkiye'deki tüm derneklerin bir çatı altında toplanarakyıllardır özlemini çekilen birlik ve beraberliğin sağ-
lamak amacıyla kurulan Kafkas Derneği5 yaşına girdi. Tek bir ses ve tek bir yürek olunması doğrultusun-
da faaliyet gösteren Kafkas Derneği, bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiği özverili çalışmalarıyla
toplumun tüm kesimlerinin beğenisini kazanıyor. Bugün yaklaşık 30 şubesiyle Türkiye'nin her yerinde faa-
liyet gösteren Kafkas Derneği'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle Genel Başkan Sn. Mühittin Ünalile bir
söyleşi yaptık. Dergimizin gelecek sayısında da ilk Genel Başkanımız Sn. Aslan Arıile yaptığımız söyleşi-
ye yer vereceğiz. Kafkas Derneği'nin kuruluşunun 5 yıldönümüvesilesiyle, Kafkas kültürünün geliştirilmesi
ve yaşatılmasının önkoşulu “örgütlü toplum” olma çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımızı
sunuyoruz.
 

Nart: Sn.Ünal, kendinizi kısaca tanıtır mist
ruz?

M.Ünal: 1864 sürgünü ile Karaçay Çerkes
Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelip Kayseri ili,
Pınarbaşı ilçesine bağlı Kazancık köyüne yer-
leşen Abazin kökenli Agaçe ailesine mensu-
bum. 1944 doğumluyum. Selçuk Eğitim Ens-
titüsü ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler A-
kademisi mezunuyum. 7 yıl öğretmenlik ve
yöneticilik yaptıktan sonra TDÇİ Genel Mü-
dürlüğü Teftiş Kuruluna sınavla Müfettiş
Yardımcısı olarak katıldım. Sırasıyla müfet-
tişlik, başmüfettişlik ve Teftiş Kurulu Baş-
kanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 1995
yılında kendi arzumla emekli oldum.

Kafkas Derneği'nin 5 yıl içerisindeki geliş-
melerine bakış açınız nedir? Şu anda kültürel
ve siyasal açıdan çalışmalar istenilen düzeyde
mi?

5 yıl az bir zaman değildir. Bu süre içeri-
sinde katedilen mesafeyi yeterli bulmuyorum.
Gerçi, merkezi örgütlülüğün gereğine inanan
insanımızın ve kuruluşlarımızın sayısında
önemli artışlar vardır. Ama olması gerekenin
gerisindedir. Bunun başlıca nedenlerini de
şöyle özetleyebilirim:

I- Tarihten gelen ferdiyetçi yapımız, ken-
dimiz dışındakilerin fikir ve önerilerini önem-

sememe alışkanlığımız, kabilecilik mantığın-
dan uzaklaşamama ve birlikteliğin sağlayaca-
ğı güç ve kuvvete kuvvet katma yerine “bana
ne” düşüncesiyle yaklaşıp sorunun bizi de
ilgilendiren bir sorun olduğunu düşünmeme.

2- Genel Kurullarda Yönetim Kurullarını
oluştururken bu işe yeterince zaman ayırabi-
lecek en az 5-6 duyarlı kişiyi bulup seçmek

yerine liste doldurup, güzel laflar edip ve so-
nuçta işleri 1-2 kişiye yıkıp kenara çekilme
alışkanlığımız.
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3- İcraatın finansmanı konusunda sağlam,
sürekli ve işletilen ve gelir getiren kaynaklar
yaratma yerine üç beş duyarlı insanımıZa,
bıktırma pahasına yük olmak zorunda kalı-
şımız.

4-“Çerkes toplumunun sorunlarını ve çö-
zümlerini benden başkası bilmez, ben olinaz-

sam birliktelik de olmasın” diyebilen ve ger-
çekten de engel olabilenlerin varlığı.

5- Kendi evimizde kendi çocuğumuza öğ-
retemediğimiz ve onlardan isteyemediğimiz
şeyleri dernek çatısı altındaki gençlerden en
ufak bir tolerans göstermeden isteyip, bunu
da bulamayınca derneğe küsüp ve evvelden
varolan önyargılarımızla da birleştirerek hem
derneklere ve hem de birlikteliğe bilinçsizce
karşı çıkarak kararsızlıklara neden olmak.

Şu andaki kültürel ve diğer konulardaki
çalışmaları yeterli görmüyorum. Gerçi sonucu
uzun vadede alınabilecek bazı projeler başlat-
uk, merkezi örgüt olarak şubelerimizin ve
insanlarımızın belirli problemlerini hallettik
ve siyasal liderlere örgütümüzü, sorunlarımızı
ve amaçlarımızı belli düzeyde anlatabildik.
Gençliğimize ve geleceğimize yönelik bazı
planlar yaptık. Bunlar adım adım ileride se-
mere verecektir. il

Başkanlığa geldiğinizde genel amaçlarınız
nelerdi? ç

Kafkas Derneği ve Kafkasya Konseyi der-
neği arasındaki çok gereksiz ikiliği kaldırıp
birleşmelerini sağlamak (bu konuda biz bize
düşeni yaptık), iktisadi işletmeleri ile üreten

ve ürettiği değerlerin bir bölümünü burs,
yurt, yayın desteği, bilimsel araştırmalar ve
güvenlikten yoksun insanlarımıza sağlık yar-
dımı şeklinde harcayan bir VAKIF kurma,iş
adamlarımızı bir çatı altında toplama çalış-
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malarına katkı, Kuzey Kafkasya'nın en önemli
ihtiyacı olan nüfus transferlerine ve ekono-
milerine katkıya yönelik çalışmalar ve dil so-
runumuz için çareler aramayı hedeflemiştim.

Kafkas Derneği şubelerinin şu anda sayısı
kaçtır, kaça ulaşması bekleniyor?

Bildiğiniz gibi Kafkas Derneği kısaltılmış
adımız kalmadı. Kafkas Derneği olarak şu
anda sayımız 28'dir. Bu yıl Ladik şubesini
feshettik. Çanakkale, Manisa, Pınarbaşı, Pa-

zar (Tokat) şubeleri yeni kuruldu. Kayseri,

Kocaeli, Tokat, Pendik-Kaynarca şubeleşti.
Samsun da bu süreci başlatmış durumdadır.

Yıl sonuna kadar 5 veya 6 şubeleşme daha

bekliyoruz. .Yönetim olarak katılım sayısının
fazlalığından ziyade sağlıklı iletişim, işbirliği
ve sağlam örgüt yapılanmasını daha çok ö-
nemsiyoruz.

Şubelerin kültürel çalışmaları yeterli mi,

vardır. Konuştuğumuzda Türkiye'de 7 milyon
Kuzey Kafkasyalı varız diyoruz. Peki Nart veya
bir başka dergiyi veya kitabı kaç kişi sürekli

okuyor? Toplam basımımız 3000 değil midir?
Kafkasya'da nüfusa göre basılı yayın oranı
bizim 15 katımızdır. Cahil insanları okutmak
da zordur, onlara bazı gerçekleri kabul ettir-
mek de. Hal böyle olunca da geleneklerimizin
taban tabana zıttı olan siyasal ve irticacı din-
sel görüşler yeşermek için ortam buluyor.
Toplumumuzdaki duyarsızlık ve sorunlarımızı
önemsememe olgusunun altında yatan en
büyük gerçek eğitimsizliktir. Eğitim eksikli-
gimiz yetmiyormuş gibi bir yerlere gelmiş tah-
sillilerimiz de gereksiz nedenlerle bölününce
içinde yaşadığımız, gücümüzü kıran ve hiçbir
zaman lehimize sonuç vermeyecek manzara-
lar ortaya çıkıyor.

“Kurtuluş Savaşı'nda Çerkeslerin Rolü” adlı
 

onlara bu çalışmalar için ne

tür destek veriyorsunuz?
Şubeler kendi imkanlarını

kullanarak bazı kültürel
çalışmaları yürütüyorlar. İki
yıldır en yakın şubelerin
sahip olduğu imkanları et-
kinlik yapan komşu şubele-
rin imkanlarıyla birleştirip
daha zengin
sunmaya başladık. Bölgesel
etkinliklerde çok sayıda şu-

benin imkanını birleştiriyo-
ruz. Bu tür yardımlaşmalar
giderek artacaktır.

Eğitimci olmanızdan olsa
gerek, özellikle eğitim olayına

Gerçek öz kültür ortamına kavuşa-

bilmenin en doğru yolu, her insa-

nın tarihi topraklarında kendi

kültüründen olan insanlarla bir

arada yaşamasıdır. Diğer bir ifa-

deyle Anavatan 'a dönüştür. Ancak

bu konudafazla hayalci olmamak

programlar gerekir. 7 milyon Kafkaslı'nın ora-

ya dönmesi bugün için mümkün

değildir. Zira nüfus sorununun en

yoğun olduğu Kuzey Batı Kafkas-

ya'da şu anda üretim alanlarının

toplam ihtiyacı 230.000-350.000

arasında gözükmektedir.

kitabınız yeterli tepkiyi ala-
bildi mi sizce? Yeni kitap
çalışmalarını var mı?

“Miralay Bekir Sami Gün-
savın Kurtuluş Savaşı Anı-

ları” adlı ilk kitabım tümüyle
belgelere istinat eden, daha
çok da araştırmacılara hitap

eden ve iç isyanları başla-

tanların Çerkes olmadığını
resmi belgelerle ortaya ko-
yan bir kitap olduğu için
ilginin az olması normaldir.
Ancak ikinci kitaptan daha
çok ilgi bekliyordum. 5yazar
ve eleştirmen güzel şeyler

yazdılar. Kendi toplumum-
 çok oOnem veriyorsunuz.

Toplumumuz için eğitimliliğin yeri nedir?
Geçmişimde 7 yılık bir eğitimciliğimin

olduğunu söylemiştim. Her şeyin başı eğitim-
dir. Ferdiyetçilikten sıyrılmış ve toplumsal
düşünebilen eğitimli insanlarla çok şey yapa-
bilirsiniz. Hatta ferdiyetçilikten sıyrılma işinin
kendisi de bir eğitim sorunudur. Kafkasya'da
asgari eğitim seviyesinin 12 yıl olması sonucu
ortaya çıkan yapı ile eğitim süresi 5 yıl olan
bizim insanımızın yapısını mukayese bile e-
demezsiniz. Bunu Abhazya'ya yerleştirdiğim
akrabalarımda bizzat gözlemledim. Toplumsal
sorunlarımıza daha bir heyecanla yaklaşan
genellikle 12 yıl ve daha fazla süre eğitim alan
ve az da olsa okuma alışkanlığı edinen in-
sanlarımız değil midir?

Sorunlarımızı kavramak ve çözüm üretmek

için okuyan ve düşünen insanlara ihtiyacımız

dan da okuyan kesim ve
gençlerden iyi şeyler duydum. Sadece benim
kitabım için değil her türlü basım için en ö-
nemli sorun, asıl büyük kesimin ilgisizliği ve
okumaalışkanlığının yokluğudur.

Kafkas Derneği ile birleşmemekte ısrarlı
olan diğer derneklerle diyalogunuz nasıldır?

Türkiye'de mevcut dernekler ve vakıflar
bizim insanlarımızın kurdukları örgütlerdir.
Gönül arzu eder ki hepsi bir arada olsun da
her alanda etkili olalım. İdeal olan bu birleş-

me er geç olacaktır, önemli olan tarihin bize
tanıdığı mevcut imkanlar ortada iken birlikte-
liğin olmamasıdır. Giderek sayısı artan du-
yarlı insanlarımızın baskısı ve gençlik taba-
nındaki bütünleşme bu süreci kısaltacak diye

düşünüyorum. Kültürel kimliğimizi inkar
etmeyen, dini esaslara dayalı devlet düşünce-
sine hizmet etmeyen kuruluşlarımızlaişbirliği
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yapmakta ve iyi münasebetle tesis edip, de-
vam ettirmeyi yararlı görüyorum.

Şu anda Kafkas Derneği'nin maddi-manevi
nelere ihtiyacı var?

Fakir gençlerimize dershane, burs ve yurt
imkanı sunan, toplumumuzunileride ihtiyacı
olacak branşlarda bilimsel kariyer sahibi ola-

cak gençlerin her türlü masrafını karşılayan,
kültür ve bilim dergileri ile bol bol kitaplar
yayınlayan, sosyal güvenlikten yoksun in-
sanlarımızın tedavisini yaptıran güçlü bir
VAKIF en acil olanıdır. Bu vakıf bünyesinde

iktisadi işletmeler kurarak ticari faaliyetlerle
gelir getirici bir çalışma düzeni kurmak, top-
lumsal sorunlarına duyarlı, kimliğine saygılı,
karşıt görüşleri dışlamayan ve birlikte ürete-

bilen bir gençlik ordusu ve bu ordunun hiz-
metinde çalışan bir Araştırma Enstitüsü,

güçlü bir kütüphane, müze ve arşiv dökü-
mantasyon merkeziilk aklıma gelenlerdi.

Kafkasya ile irtibatınız ne şekildedir, bu
ilişkinin ne tür yararları vardır?

Abhazya, Adigey, Karaçay Çerkes ve Kha-
bardey Balkar ile mektupla ve sürekli tele-
fonla irtibat kurabiliyoruz. Diğer cumhuri-
yetlerle de inşallah ilişki kuracağız. Bağlantı
kurduğumuz yörelerden sürekli haber akışı
oluyor ve Nart dergisi bu haberleri yayınlıyor
ve tekrar oraya gönderiyoruz. Tüzükten kay-
naklanan bazıfarklılıklar dışında DÇB ile de
iyi bir diyalogumuz vardır.

Türkiye'deki Kafkasyalıların gerçek bir öz
kültür ortamına kavuşabilmesinin yollarını

nasıl aramaları gerektiğine inanıyorsunuz?
Gerçek öz kültür ortamına kavuşabilmenin

en doğru yolu,her insanın tarihi toprakların-
da kendi kültüründen olan insanlarla bir a-
rada yaşamasıdır. Diğer bir ifadeyle Anava-
tan'a dönüştür. Ancak bu konuda fazla ha-

yalci olmamak gerekir. 7 milyon Kafkaslı'nın
oraya dönmesi bugün için mümkün değildir.
Zira nüfus sorununun en yoğun olduğu Ku-
zey Batı Kafkasya'da şu anda üretim alanla-
rının toplam ihtiyacı 250.000-350.000 ara-
sında gözükmektedir. Akılcı metotlarla bu
seviyede bir dönüşü önümüzdeki 10-15 yılda
sağlayabilirsek bana göre bu sonuç bir başa-
rıdır. Ondan sonrası için söz etmek şimdilik

hayalcilik olur. 6,5 milyondan fazla ve Türki-
ye'de kalacak kesim için de en iyi çözüm ül-
kemizin batılı normlar seviyesinde demokra-
tikleşmesidir. O taktirde kendi kültürümüzü

yaşayarak kardeşçe ve ülke bütünlüğü içeri-
sinde iki kültürlü olarak sorunsuzca yaşaya-
biliriz.
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Bu nedenle gençlerimizin mümkün olan
tüm olanakları zorlayarak dil öğrenmelerini,
Kafkasya'da öğrenimi düşünmelerini, kültürel
değerlerimizi iyi kavramalarını, ben Kafkas-
yalıyım diye derneklerimize gelen hiçbir gen-
cimizi şu veya bu nedenle dışlama yerine,
gelmeyen diğer gençlerimizi dearayıp bulup
onlarla kaynaşarak derneklerimizin genç ta-
banlarının yüz binlere ulaşmasına özellikle
katkıda bulunmalarını, macera heveslisi
marjinal siyasi görüşlere katiyen itibar etme-
melerini ve bir an önce duyarlı birer hayat
adamı olarak nöbet devir teslimine hazır ol-
malarını tavsiye ediyorum.

İleriye yönelik planlarınız nelerdir, Kajfkas-
ya'ya yerleşmeyi düşünüyor musunuz?

Sürgünden sonraki Türkiye yaşamıylailgili
bilinmeyen veya bilinip de yazılmayan çok
şeyimiz vardır. İleride diaspora tarihini yazıp
Kafkasya tarihiyle birleştirmeyi düşünecek
araştırmacılara katkıda bulunmak üzere ta-

mamlanması gereken ve başlanmış araştırma

çalışmalarım var. Ömrünyeterse onları ta-
mamlamak istiyorum. Araştırma çalışmaları-
nın konusu ve malzemesi burada olduğundan
şimdilik Kafkasya'ya dönüş benim için söz

konusu değildir. Ancak, Abhazya'da sorunlar
bittüğinde bir ev almayı ve ilişiğimi devam
ettirmeyi düşünüyorum.

Gençlerden beklentileriniz nelerdir? Gelecek

neslimizden size yeterli talep geliyor mu?
Gençler arasında klikleşmelere ve birbirle-

rini dışlayan davranışlara çok üzülüyorum.
Görüş farklarına bakmaksızın tüm gençleri-

mizin derneklerde bir arada olmasını istiyo-
rum. Belki geldiğinde aramıza katılabilseydi
güzel kızınız Nemit Aslan bugün hayatta ola-
bilirdi. Serbestçe düşünen, düşündüğünü

cesaretle söyleyen ve savunan, karşı görüşü
saygı duyan ancak kırıcı olmadan ona yan-
lışlarını hatırlatan, kültürel kimliğimizi inkar

eden görüşlere itibar etmeyen, binlerce yıldır
aynen devam eden eşsiz geleneklerimize ters
düşmeyecek derecede inançlı ve nihayet kül-
türel değerlerine bağlı bir gençlik geleceğimi-
zin teminatı olacaktır. Küçük farklılıklarımız
nedeniyle, birbirini dışlayan ve kamplara ay-
rılan bir gençlik istikbalde bir ve beraber ol-
mamızı istemeyenlere hizmet etmekten başka
bir şeye yaramayacaktır. Gençlerimize her
zaman açık bir insanım. Dileyen dilediğinde
gelip benimle ve arkadaşlarımla her konuyu
rahatlıkla görüşebilir, bundan da zevk duya-
rım. Onlara yardımcı olmayacaksak varlığımı-
zın ne anlamıolur?

 



 

Kafkas Derneği'nden Eğitim Bursları

Kafkas Derneği Genel Merkezi Üniversitede okuyan
Öğrencilerimize katkıda bulunmak üzere Eğitim Bursları
vermeye başladı. Bu konuda Eğitim Komisyonu başkanı
Sayın Bahri Kazbek'ten bilgi aldık.
NART: Eğitim Komisyonu ne zaman, kimlerden
oluşturuldu?

Bahri Kazbek: Kafkas Derneği Genel Merkezi-
nin ürettiği bir takım projeler vardı. 22 Aralık
1990 tarihindeki toplantıdan sonra hızlı bir çalış-
ma temposuna girdik. Bu projelerden biri de; Tür-
kiye'de yaşayan hemşehrilerimizin yüksek öğrenim
yapmakta olan çocuklarına, gençlere özellikle
nakden veya eğitim malzemesi olarak yardımda
bulunmaktı. Bu amaç için bir eğitim komitesi o-

luşturuldu. Mevcudumuz beş kişiydi: Mevlüt

Atalay, Hayati Apış, Cahit İnkılap ve Sedat Su-
samlı kurulda yer aldılar. O günden bu yana Ge-
nel Merkezimizin bize verdiği görevleri, amacı ge-
liştirmek doğrultusunda uygulamaya başladık.

Prensipleriniz nelerdir, nasıl çalışıyorsu-
nuz?

Gençlerimizi, yarının aydınlarını, bugünün

büyükleri olarak desteklemek daha sonra da on-
lardan, bu desteği kendilerinden sonra gelecek
nesiller için istemek, prensibimiz bu. Bu prensiple
yola çıktık ve eğitim desteğine katkıda bulunabile-
cek hemşehrilerimize Aralık ayında mektup gön-
derdik. Bir süre hiçbir derneğimizden cevap gel-
medi. Daha sonra bir kez daha yazdık. Daha öz,
ilk mektupta yazdığımız diğer konulardan soyut-
lanmış sadece eğitim amacına yönelik bir hitaptı
bu. Gönderdiğimiz insanlar tarafından kabul gör-
dü. Onların taahhütleri doğrultusunda Halkbank
Meşrutiyet Şubesi Kafkas Derneği Genel Mer-
kezi 58 66 18 20 no'lu TL hesabınıaçtık.

Neler yapıldı?
Çalışmalarımızı tamamen eğitim amacına Yyö-

neltik ve konseptimiz; çifte katılım yani, hem
büyüklerin hem gençlerin katılımı, sadece maddi
destek değil, bü desteğin uyandıracağı şuurdu,
Kafkaslılık şuuru, dayanışma şuuru. Bütün ça-

lışmalarda özellikle, maddi özveriyi taban alan
çalışmalarda tüm derneklerin, tüm fikirlerin yö-

neldiği tek taban var. Sadece Kuzey Kafkasyalı
insanlar. Bu insanların çeşitli yardım kuruluşları-

na, çeşitli para toplamalara, çeşitli faaliyetlere
para vermeleri gerekiyor. Tek tabana muhtelif
amaçlara dayandığınız zaman alacağınız verim
düşüyor. Bunu gidermek amacıile biz fikirlerimizi
çok açık bir şekilde ifade ettik.

Şu anda bir miktar paramız birikti, bu ve gele-
cek paraları iletmek nakit destek olarak Nisan'98
ayını esas aldık. Bu ay içerisinde belli sayıda öğ-
renciye desteğimizi başlatacağız. Miktar olarak
öneriler var. Biz makulolanı ve yapabileceğimizin
en çoğunu kendilerine vereceğiz.

Şunu gördükki, bir faaliyet yapacağınız zaman

onun prensiplerini ortaya koyacaksınız. Bu a-
maçla bir yönetmelik hazırladık. Yönetmeliğimiz
oldukça esnek. Bugünün şartlarını görebildiğimiz

kadarı ile yönetmelikte belirttik ve yarın ortaya |
çıkabilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek bir es-
neklik bıraktık.

Buradaki zorluk şu; maalesef hemşehrilerimi-

zin çoğunun ekonomik durumu pekiyi değil. Öğ-
rencilerin pek çoğunun yardıma ihtiyacı var. Ama
şunu da belirtmekte yarar görüyorum, gençlerimiz
son derece onurlu. Kendilerine yapılan eğitim
desteğini, bir yardımdan öte (bunu belirtmek de
biraz güç) “sanki yardıma muhtacız, bize bu parayı

veriyorsunuz, biz de bunun altında kalır mıyız?”
diye bir takım duygusallıklar yaşıyoruz. Bunu

önlemek amacıile, öğrenim desteği alan öğrencile-
rimizi burada açıklamak istemiyoruz. Eğitim kat-
kısında bulunan hemşehrilerimizin adını buradan

duyurmakistiyoruz.
Bu yardım sadece Türkiye'yi mi kapsıyor?
Kafkasya'dan öğrenci mübadelesi esasında,

kişisel olarak veya başka hallerle gelen öğrencile-
rimiz burada tahsil yapmakta. Biz eğitim desteği
verilmesi aşamasında özellikle ailesinden bir kişi-

nin veya kendisinin Derneğe üye olması koşulunu
ön gördük. Bu, derneğe olan ilginin gelecekte an-
lamlı bir şekilde artması, genişlemesine faydalı
olacaktır. Fakat gördük ki, derneğimizle hiçilişkisi
olmayan bir takım şahısların da eğitim desteği
fonundan yararlanmak üzere başvurma arzuları

doğdu. Bunları önlemek açısından yönetmeliğimi-
ze, bu fondan faydalanacak insanların TC. vatan-
daşı olma ve TC. liselerinden mezun olma koşulu

getirdik. Tabii bunlar zamana göre değişebilir.
Katkıda bulunmak isteyen hamiyet perver vatan-
daşlarımızın sayısı artarsa onları da yarım kapsa-
mına almayı düşünüyoruz.

Başvurular genelde hangiillerden gelmekte?
Biz bildirilerimizi bize üye olan ve olmayan tüm

derneklerimize ve hemşehrilerimize gönderdik. En
yoğun talep Adana ve Mersin'den geldi.

Eğitim desteği anlamındaki çalışmayı ilk baş-

latan sanıyorum Kayseri Derneği olmuş ve halen 7

öğrenciye bu desteklerini sürdürmekteler.
Eğitim insana yapılan yatırımdır ve son derece

önemlidir. Yarınımızı kurtarmak istiyorsak bu
gençlere olan katkılarımızın devamını sağlamak
zorundayız. Arzumuz bize katkıda bulunan vatan-
daşlarımızın katkılarını sürdürmeleri. Aksi takdir-

de, bu desteği alarak durumlarını düzelten gençle-
rimizin sonradan bizim tarafımızdan durumlarının
bozulması kabul edilemez bir davranış olacaktır.

Değerli Büyüğümüze verdiği bilgilerden do-
layı teşekkür ediyor ve komisyona çalışmala-
rında başarılar diliyoruz.
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ÜRDÜNÇERKESLER,,

ÜRDÜN ÇERKESLERİ
Sevda Alankuş

 

Ürdün'de 120.000 kadar Çerkes bulunu-
yor. Bunların büyük çoğunluğu da başkent
Amman'da yaşıyor. Tıpkı İstanbul gibi 7 tepe
7 vadi üzerine kurulmuş olan Amman'ın tari-

hi çok eski, Ürdün'ün bir devlet olarak tarihi
çok yeni. Amman'ın bu eski tarihinin son 130
yılı, Ürdün'ün bir devlet olarak tarihi burada-
ki Çerkeslerin tarihiyle çok fazla örtüşüyor.
Çerkesler Ürdün'de sayılarından gelen bir
ağırlıkla değil, Ürdün'ün ve Amman'ın tari-
hinde taşıdıkları önemle temsil ediliyorlar. Bu
tarihten ötürü de kendilerini -aleyhlerine de-
gişen nüfus dengesine rağmen- bir bakıma
Ürdün'ün sahiplerinden birisi olarak görü-
yorlar. Elinizdeki bu yazı, Ürdün'de yaşayan
Çerkeslerin tarihini olabildiğince özetlemeyi,
bunları kısa ama yüklü bir gezinin yoğun
gözlemleriyle birleştirmeyi, bu arada biraz da
yapabildiği kadarıyla bizimkine benzerlikleri
ve farklılıklarıyla bir başka diasporik Çerkes
kimliğini anlamayı amaçlıyor

Amman ve Ürdün'ün tarihinde Çerkesler

Amman tarihi itibariyle biraz Ankara gibi.
Kuruluş olarak çok eski, başkent olarak çok

yeni. Amonitlerin (ismi buradan geliyor), Hi-
titlerin, İsraillilerin atalarının, Helenlerin,
Romalıların, Emevilerin yerleşim yeri olmuş,
geçici İngiliz Yönetiminden önce de bilindiği
gibi Osmanlıların. Amman'ın bütün modem
keniler gibi birden çok yüzü var. Birincisi,
bölgeye özgü beyaz kesme taştan yapılmış, üç
dört katlı çatısız apartmanları, gene aynı yapı
taşından tek katlı ve büyük bahçe içindeki
villaları, geniş bulvarları, yeşil alanları, alışve-

riş merkezleri, McDonalds gibi bildik fast food
restoranları, çok yıldızlı otelleriyle yeni Am-
man. İkincisi nispeten dar sokakları
(bunlardan ana cadde yerine geçen bir tanesi
eski Amman'ın merkezi boyunca uzanıyor ve

Şapsığ caddesi olarak adlandırılıyor), bu so-
kaklar boyunca uzayıp giden rengarenk dük-
kanları ve pasajları, beyaz taşları artık kir-
 

*Bu özetlemeyi M.K.Haghandoga'nın, The Circassians
(Çerkesler) adlı Ürdün'de, 1985 yılındaİngilizce olarak
basılmışkitabından yapıyoruz.
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lenmiş ikişer üçer katlı evleri, ayaküstü ye-

mek yenecek yerleriyle eski Amman. İkisinin
birbirine geçiştiği ya da ayrıldığı yerde ise bir
başka Amman daha uzanıyor; geçmişi tarih
öncesine giden kentin ilk sakinlerinin Am-
man'ı, yani en eski Amman. Bu tarihi, şimdi-
lerde sadece Roma Yönetiminden bu yana
ayakta durmayı başarabilmiş bir anfitiyatro
simgeliyor. Ancak anfitiyatronun, Ürdünlü
Çerkesler için kentin eskiliğini sembolize et-
mekten öte bir anlamı var: Ürdün'deki tarih-
lerinin başlangıcını bu mekan temsil ediyor.
Çünkü, 1868'den başlayarak bu bölgeye gön-

derilen yanlarında gerekli birkaç giysi ile şil-
teleri ve silahlarından başka bir şey bulun-
mayan ilk Çerkes kabileleri -ki ilk kabilenin
Sapsığlar oldukları biliniyor-Amman vadisinin
merkezindeki bu anfitiyatro ile etrafındaki
“kovuklara” yerleşiyorlar barınabilmek için.
Görünüşleri, adetleri, yaşama biçimleri bu-
raların “yerlilerinden” büsbütün farklı yaban-
cılar olarak, düşmanlık görmemek için etra-
fında hiç başkaca yerleşime rastlanmayan bu

vadiyi “seçiyorlar”, bir de su bulunan nadir
yerlerden olduğu için. Ancak bu mekan tut-
tukları yerde de uzun süre ne bedevi saldırıla-
rından ne de bulaşıcı hastalıklardan koruya-
biliyorlar kendilerini...

İlk aileler Anadolu üzerinden iki yolla ula-
şıyorlar buraya: deniz yoluyla gelenler Şam
üzerinden, kara yoluyla gelenler Aleppo üze-
rinden. Onları diğerleri izliyor bir süre sonra,
Khabardey ve Pazadogh'lar. Ancak onların da
gelişinden sonra, bu “düşman” çevre ile baş

edebilecek bir güç oluşturuyorlar. Gene de
aralarından koşullara dayanamayıp, Anado-
lu'daki ilk geldikleri yerlere dönenler oluyor.
Yerleştirildikleri, yabancılandıkları bu bölgede
-diğer pek çok yerde yaptıkları gibi- öncelikle
etraflarındaki düşman mekansal/coğrafi çev-
reyi altetmenin peşine düşüyorlar Çerkesler.

Tarımcılık ise bunun yoluoluyor. Hiç yoktan
-bulaşıcı hastalıklarla, bataklıklarla, kurak-

lıkla mücadele ede ede- yarattıkları bu zen-
ginlik onların yerleştirildikleri topraklara kök
salabilmelerini kolaylaştırıyor. Bunun ko-
runmasını önemli kılıyor. Hiç bir alet kullan-
madan elleriyle yaptıkları sabanlarla toprağı

 



 

işlemeye, gene tahtadan yaptıkları aletlerle
harman kaldırmaya başlıyorlar. Bu yüzden de
sürekli olarak Bedevilerin saldırılarına maruz
kalıyorlar. Yerleştirildikleri sulak yerler ile
ekilebilir hale getirdikleri topraklar hayvanları
için otlak ve su peşinde olan ayrıca ekonomi-
lerini bir tür yağmacılığa dayandıran Bedevi-
ler için çok cazip hale geliyor. Bu nedenle de
aralarında sürekli kanlı çatışmalar yaşanıyor.
Osmanlı Yönetimi yeni tebaasının gönderil-
dikleri bölgelerdeki haliyle hiç ilgilenmiyor, ta
ki, Amman ve Balga üzerinden Hicaz'a gide-
cek demiryolu yapılana dek. Hicaz demiryo-
lunun geçecek olması bölgenin önemini artı-
rıyor, hayvancılıkla uğraşan Bedevi göçerlerin
muhtemel saldırıları karşısında güvenliğin
sağlanması, vergilerin düzenli olarak toplan-
ması, kabileler arasında barışın sağlanması
gerekiyor. Böylelikle Amman çevresinde
Çerkeslerden oluşan bir güvenlik çemberi,

tampon bölgeler oluşturmak üzere harekete
geçiyor Osmanlı Yönetimi ve Çerkes kabilele-
rini Amman'ın 7 tepe 7 vadisini kuşatacak
şekilde bölgeye dağıtıyor. Bir grup (Şapsığ,
Khabardey ve daha az sayıda olmak üzere
Abzah kabileleri) ilk yerleşim yerleri olan
Amman vadisinde bırakılıyor. Aralarından
birisi de bölge yöneticisi atanıyor. (Bu bölge
yöneticiliği Osmanlı Yönetimi süresince, Ür-
dün devleti kuruluşuna kadar Çerkeslerde

kalıyor). İkinci grup, iki bedevi kabilesiyle
arada tampon oluşturmak üzere Seer Vadisi-
ne yerleştiriliyorlar. Bunların çoğunluğunu
yine Şapsığlar ve Bjeduglar oluşturuyor. Ara-
larında bir kaç Abzah aileler de var. Üçüncü

grup (Khabardey ve Shishan kabileleri) bir
başka Bedevi kabile ile müttefiklerinin tam
karşısında kalan Sweileh'e yerleştiriliyor. Sa-
dece Khabardey ailelerden oluşan dördüncü
ve beşinci gruplar ise yine çeşitli Bedevi ka-
bileler karşısında tamponbölge oluşturacak
şekilde Jerash'a ve Ruseifa'ya yerleştiriliyor-
lar. Altıncı grup, ki bunlar göreli olarak daha
yeni tarihlerde (1902-1905 yılları arasında)
bir kaç Khabardey aile ile birlikte bölgeye
göçetmek durumunda kalan Shishanlardan
oluşuyor, Zarga'ya yerleştiriliyorlar. Nihayet
çoğu Abzah ve Bjeduğlardan, azı Khabardey
ve Şapsığlardan oluşan son bir grup da
Naur'a yerleştiriliyor. Böylelikle Amman, ku-
zey ve güneyden, doğu ve batıdan yani dört
bir cepheden Çerkes yerleşimleriyle çevreleni-
yor. Amman'ın 50 km kadar kuzeyinde kalan
Jerash sayılmazsa bu, 20.yüzyılın başların-
daki bir yerleşim yeri için önemli bir büyük-
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lük olmak üzere 12-15 kilometre karelik yer
demek. Nitekim, bu yerleşim yerleri bugün de
büyük ölçüde “saflığını” koruyabilmiş halle-

riyle Amman ve çevresindeki Çerkes mahalle-
leri olarak biliniyor. Örneğin Wadi Seer'deki
Çerkes derneğine konuk olduğumuzda, genç-
lerden birisi bize “son 20 yıl öncesine kadar
kızlarımıza göz koyarlar diye Arap gençleri
buralardan geçemezlerdi” diyor. Kanımca
Çerkeslerin tarihi yaklaşık 130 yıl öncesine
giden bu yerleşim haritasına bakınca, “güve-
nilir tebaa” olarak “güvenilmezler” karşısında
kendilerine yüklenen merkez (Osmanlı) adına

güvenliği sağlamak misyonuna bakınca neden
Amman'ın, dolayısıyla Ürdün'ün Çerkesler
demek olduğunu anlıyorsunuz. Neden Çer-
keslerin bakan, milletvekili, ordu komutanı,
yüksek rütbeli subaylar olarak yönetici sınıf
arasında olduklarını, ya da orta sınıftan o-
lanların bile neden Çerkesliklerini ifade eder-

ken onura eşlik eden bir “güven” ile konuş-
tuklarını açıklayabiliyorsunuz. Ancak Ürdün
Çerkeslerinin kimliklerini dile getirişlerinde
Türkiye'deki Çerkeslerden ayrılan bir fark
olarak tespit ettiğimiz bu güvenlik duygusunu
tam olarak anlayabilmemiz için Ürdün tari-
hinde Çerkeslerin nasıl bir yer tuttuğunu
görmeye devam etmeliyiz.

Çerkeslerin bölgede güvenliği sağlamak
görevleri sadece yerleşim yerlerinin Bedevi
kabileler karşısında güvenlik çemberi oluştu-
racak şekilde belirlenmesiyle sınırlı kalmıyor.
Osmanlı Yönetimi, Hicaz demiryolunun gü-
venliğini sağlamak ve vergilerin toplanmasını
kolaylaştırmak üzere Çerkeslerden oluşan ve

başında Çerkes Mirza Paşa'nın bulunduğu

300 kişilik atlı bir polis gücü de oluşturuyor.
1908 yılında demiryolu inşaatinin tamam-
lanmasından sonra, Amman'da yaşam değişi-

yor. Kentte ticaret canlanırken, yeni bir göç
dalgası da bunuizliyor. Amman bugün Suriye
diye bilinen topraklarda yaşayan Çerkes-
lerden de göç alıyor bu dönemde. Suriye'deki
polis gücünün başında bulunan Çerkes
Khusrov Paşa ile Amman'daki polis gücünün
başında bulunan Mirza Paşa birlikte bu yeni
gelen Çerkesleri sonradan “Muhacir ma-
hallesi” olarak bilinecek olan bölgeye yerleşti-
riyorlar. Amman'daki Çerkes nüfusu artıyor
böylece Çerkesler arasında, o zamana kadar

daha çok tarım ve daha az zanaatkarlık ile

uğraşılırken, artık ticaret de yaygınlaşmaya
başlıyor. Tarımcılıkta önemli işler başarıyor-

lar, Amman'ın etrafı meyve bahçeleri, üzüm
bağlarıyla donanıyor. Arıcılık yapılıyor. Ağaç
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oymacılığı, gümüş işlemeciliği, kama, kemer,
eğer yapımı gibi geleneksel zanaatlerini can-
landırıyorlar. Amman ilk defa hayvanların
çektiği tahta arabaları Çerkesler sayesinde

tanıyor. Bölge insanları bugün hala bazı ev-
lerde, bir tür yabani ottan yapılıp, içine süt
kreması, biraz tuz ve karabiber eklenen ve
“kalmek” olarak adlandırılan Çerkes çayını,
onların “Chipsi pasta” yapmak üzere kullan-
dıkları bulguru Çerkeslerden öğreniyorlar.
Ancak toplumsal kültürel yaşamda yarattıkla-
rı bu canlanmaya rağmen yine de Çerkes ai-
lelerin çoğu erkek çocuklarını asker, polis
olarak görmeyi tercih ediyor, binlerce yıllık
savaşcılık geleneği nedeniyle.

Çerkesler dostluk gördüklerinde anlaşma-

dan, barıştan ve “düzenden” yana oluyorlar.
Düşmanlık gördüklerinde üstesinden “askeri”
yollarla gelmeyi biliyorlar. Bir yandan Os-
manlı adına güvenlik görevi üstenirlerken,
diğer yandan sefere çıktıklarında saldırıya
uğramaları muhtemel kendi ailelerinin gü-
venliklerini düşünmek durumunda kalıyorlar.
Bedevilerle sorunlarını çözseler, Dürzilerle

uğraşmak durumunda kalıyorlar. Örneğin,
1910 yılında asıl görevi hicaz yolunun güven-
liğini sağlamak olan Mirza Paşa yönetiminde-
ki Çerkes polis gücü, tam bölgedeki bir ayak-
lanmayı bastırmışken, kendilerinin seferde
oluşunu firsat bilen Dürzilerin, Golan bölge-
sindeki kabilelere saldırdıkları haberini alı-
yorlar. Kadınların, çocukların onların elinde
rehine olduklarını duyuyorlar, Osmanlının
-Merkezin- bu işe ne diyeceğine hiç aldırış

etmeden yetişip kurtarıyorlar onları. Bu
Çerkes polis gücünün sonu oluyor. Osmanlıyı
Suriye topraklarında temsil eden Çerkes
Krushov Paşa, Mirza Paşa'nın atlı birliğini
dağıtıyor. Böylelikle onlara, sağlamakla gö-
revli oldukları güvenliğin Osmanlınınkinin
olduğu, kendilerinin güvenliğini sağlamaya
kalktıklarında ya da kendileri için bir güç
haline gelmeye kalktıklarında buna izin ve-
rilmeyeceğini, Çerkesin haddini yine bir
Çerkese bildirtmeyi de ihmal etmeden gösteri-
yor merkezi yönetim. Ürdün Çerkeslerinin
tarihinde önemli bir yer tutan bu olay bize,
yaşadığımız coğrafyada Cumhuriyetin kurul-
masına giden süreç içerisinde yaşananları,

Düzce'deki Anzavur Ahmet ayaklanmasını
bastırmak üzere gönderilen Çerkes Ethem'in,
sonradan hain olarak adlandırılmasına giden
süreçte başına gelenleri, Kuvvayı Seyyare'nin
dağıtılma kararının alınmasını hatırlatıyor.
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Ancak Çerkesler tıpkı Türkiye'de de yaptıkları
gibi yerleştikleri toprakları sahiplendikleri
ölçüde, ona yönelik dışarıdan saldırılar karşı-

sında kendilerini ait hissettikleri merkezden
yana tavır almayı da biliyorlar. Olup biteni
“onların/yönetenlerin” savaşı gibi görmüyor-
lar, kendi savaşları olarak da görüp, cephe-
den cepheye koşuyorlar. 1918 yılında, Çerkes
gönüllülerden oluşan bir askeri birlik
(“Mücahitler” diye adlandırıyorlar kendilerini)
gene Mirza Paşa'nın yönetiminde olmak üzere
Süveyş'te, İngilizlere karşı savaşıyorlar. İngiliz
ordusu kuzeye doğru yürürken, Osmanlının
düzenli ordusunun bir kolu o sıralar Şam'a
çekilmiş, diğer kolu da bölgedeki Arap milli-
yetçi ayaklanmalarını bastırmakla meşgul
olduğu için, karşısında sadece Çerkesleri
buluyor. Amman'ın İngilizler tarafından işgali
sırasında Çerkesler, Wadi Seer'de bir çok ka-
yıp veriyorlar. Çerkes toplumunun ileri ge-
lenleri, antlaşma imzalanıncaya kadar esir
tutuluyorlar. Osmanlı'nın Suriye'deki top-
rakları Fransızlar tarafından işgal edilirken,
Mirza Paşa'nın askerleri bu defa Arap birlikle-
rinin yardımına yetişmeye çalışıyor. Ancak
Şam'ın Fransızların eline geçtiğini duyunca
yeniden Amman'a geri dönüyorlar. Ür-
dün'deki İngilizlerin yönetimi çözülmek üze-
reyken bölgedeki Arap milliyetçiliğinin öncü-
lüğünü üstlenen Haşimi ailesinden Prens
Abdullah'a destek veren yine Çerkesler olu-
yor. 1923 yılında bugünün Ürdün'ünü oluş-
turan topraklardaki Arap/Bedevi aşiretleri
Prens Abdullah'a isyan ederlerken, Çerkesler
onun yanında yer alıyor. Yeniden toparlanan
Mirza Paşa başkanlığındaki Çerkes güçleri,

Prens Abdullah'ın konakladığı yerde tam bir
çember oluşturup onun hayatının korumaya
alıp, emrine geçiyorlar. Böylelikle Kuzey'deki
aşiret isyanlarını bastırarak, Ürdün krallığı-
nın kurulmasında çok önemli bir rol oynu-
yorlar. (O günlerin anısına da bugün Kraliyet
muhafızları tören günlerinde geleneksel giy-
silerini giyen Çerkes gençlerinden oluşuyor).
Çerkesler 1936 yılında başlayan bölgedeki
Yahudi (siyonist) yayılması karşısında, Arap-
larla birlikte Filistinlilerin yanında yer alıyor-
lar ve yine savaşıyorlar. 1948 yılında İsrail
devleti kurulup da,ilk Filistinli mülteci dalga-
sı başladığında -yurtlarından atılmanın ne
demek olduğunu bilen insanlar olarak- on-
larla ekmeklerini paylaşmayı da biliyorlar. Bu
arada da aynı yıl Ürdün, en son Çerkes gru-
bunun göçüne sahne oluyor. Nazi Alman-

yası'nın yenilgisinden sonra Alınan orduları
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içerisinde Kızıl Ordu”ya karşı savaşmış olan

bir grup Çerkes ile aileleri, Yalta Antlaşması-

nın hükümleri gereğince Sovyetler Birliğine
geri gönderileceklerini anlayınca sığındıkları
Vatikan'dan Ürdün'e göç etmek üzere bir
temsilcilerini Kral Abdullah'ın yanına gönde-
riyorlar. Böylelikle bu son grup Çerkes göç-
men, Ürdün'ün tam da Filistinli göçmenlerin
akınına uğradığı bir sırada Ürdün devletinin
sağladığı imkanlarla Roma'dan getirtiliyorlar.
Ürdün Çerkesleri, yönetimin bu yükün altın-
dan kalkabilmesi için hemşehrilerinin getirilip
yerleştirilmelerini sağlamak üzere büyük bir
yardım kampanyası düzenliyorlar. Böylelikle
1948 yılında 38'i Bjeduğ, 86'sı Khabardey
olmak üzere 124 Çerkes daha Ürdün'e yer-
leşmek üzere geliyor. Ancak Arapça bilme-
dikleri için güçlüklerle karşılaşıyorlar. Aynı

sıralarda Filistin'den gelen mülteci akını ne-
deniyle ekonomik koşullar giderek ağırlaşınca
(Tolstoy Vakfı'nın desteğiyle) ABD'ye göçedip,
New Jersey'e yerleşiyorlar, bu gruptan geriye
sadece bir kaçkişi kalıyor.

Bir başka Çerkes kimliği...

Yukarıda da belirttiğim gibi, Ürdünlü Çer-
kesleri, dün olduğu gibi bugün de askeri ve
sivil bürokrasinin en üst kademelerinde, eği-
time ne kadar önem verildiğini hissedebiliyor-
sunuz. Kendilerini, Üzerine yaşadıkları top-
rakların eşit sahipleri gibi görmekten kay-
naklanan bir övünç ve güvenle kimliklerini
ifadelendirdiklerini görüyorsunuz. Kanımca
bunun en önemli nedenlerinden birisi, yuka-
rda kısaca özetlemeye çalıştığım gibi yaşa-
dıkları topraklarla özdeşleşmiş olan tarihleri.
Ancak başka şeyler de var: Ürdün'de
Çerkeslik, yönetim tarafından resmen tanın-
mış bir siyasal/kültürel kimlik. Monarşik yapı
içerisinde faaliyet gösteren Meclis'te Çer-
keslere ayrılmış üç koltuk var. Seçilenlerden

bir tanesi Bakanlık makamına getiriliyor. 8
adet Çerkes Derneği var ve bunlardan hemen
hepsi devletten maddi yardım alıyor. Örneğin,
Kral Hüseyin'in oğlu Prens Ali, Çerkeslerin
yönetim nezdindeki fahri temsilcisi gibi dav-
ranıyor. Çerkesler de, dillerini konuşan, o-

yunlarını törelerini bilen, çoğu zamanını
Çerkes arkadaşlarıyla geçiren Prense kendile-

rinden birisi gibi davranıyorlar. Onun bu ya-
kınlığını hem çok doğal görüyorlar, hem de
aralarında bir akrabalıkolabileceğinin altını
çizmeden de edemiyorlar. Filistinli olan anne-
si Kraliçe Aliye'nin -ki ölmüş olduğu halde

Ürdün'de hala çok seviliyor- köklerinin
Memluklara kadar gittiği, dolayısıyla Çerkes
olabileceğini söylüyorlar. Prens Ali'nin Çer-
keslere yakınlığını ilk işittiğinizde, bunun
mutlaka Ürdün'ün iç siyasal dengeleriyle ilgili
bir yanı olduğunu düşünüyorsunuz, ancak
onu, örneğin fikir öncülüğünü yaparak Nisan

ayı içerisinde Amman'da gerçekleştirmiş ol-
duğu toplantılarda ya da Çerkes arkadaşları-

nın evindeki sohbetlerde gözlediğinizde, bu
kanınız değişiyor. Çerkes arkadaşlarının e-
vindeki konukluklar da Aile büyükleri içeri
girdiğinde herkesle birlikte ayağa kalkıyor,
onlar oturmadan yerine oturmuyor. Haziran
ayında, başlarında kendisi ve yakın arkadaşı
olmak üzere 12 Çerkes kabilesini temsilen 12

Çerkes giysili atlıyla anayurttan göçü tersine
gerçekleştirecek olan sembolik yolculuğun
hazırlıklarından söz ederken bütün bunlar-
dan çok büyük bir övünç ve heyecanı duydu-
gunu anlıyorsunuz. Prens Ali Çerkesler gibi
davranıyor, etrafındaki Çerkesler ise Prens
Ali'ye hiç de Doğulu siyaset etme biçimlerinde
görüntülerine alışık olduğumuz türden bir
uslupla davranmıyorlar. Öyle sanıyorum ki
bu davranış biçimi, yukarıda da belirttiğimiz
gibi, Çerkes geleneklerinin yanısıra yine, Ür-
dünlü Çerkeslerin kendilerini, kuruluşunda
büyük Oemekleri oOgeçen bu ülkenin
“sahiplerinden” birisi olarak görmelerinden
kaynaklanan güven ve gurur ile ilgili. Ancak
kanımca OÜrdündeki Çerkes kimliğinin
ifadelendirilme biçiminin ve bu biçimdeki

farklılığın anlaşılabilmesi için, daha başka

açıklamalara da başvurmak gerekiyor. Bunun
için de Ürdün'deki toplumsal/siyasal yapıya
ve bu yapı içerisinde Çerkeslerin konumuna
biraz daha yakından bakılması gerekli. Önce
yine gözlemlerimiz:

Ürdün'deki Çerkesler, “modern”, eğitimli ve
kentliler ama bu özelliklere sahip olmanın
Türkiye'de ifade ettiği davranış kodlardan çok
farklı olarak hala daha çok güçlü kabile bağ-
ları taşıyorlar. Görebildiğimiz kadarıyla 8
Çerkes derneğinden önemli bir kısmı bu ka-
bile bağları esasında birbirlerinden ayrı ör-
gütlenmişler, aralarında politik farklılıklar
olduğu için değil. Bu nedenle her ne vesileyle
toplanılırsa toplanılsın, sosyal konumu, eği-
tim düzeyi ya da mesleki durumu önemli ol-
maksızın başkanlık en yaşlı kimse de oluyor.
(Bir çok toplantı da kabinedeki tek Çerkes
bakan bizimle birlikteydi örneğin, ama onun
Bakan olduğunu kapanış toplantısında öğ-
rendik). Kabile içi dayanışmanın güçlülüğü
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ailelerin o ya da bu nedenle zor ve muhtaç
duruma düşmesine izin vermiyor (Osetya'da
da bir akrabam, bozulan ekonomik durum
nedeniyle kentlerinin eskisi gibi bakımlı ol-
mamasına, sokaklarda yatanların, ayyaşların
arımasına çok üzüldüğünü söylüyor ama
hemen arkasından bu duruma düşenlerin

sadece Ruslar olduğunu, Asetinlerin ise ara-
larından birisinin böyle bir hale gelmesine hiç
bir zaman izin vermediklerini ekliyordu).

Ürdün'deki yaşlı Çerkesleri, aralarında
Arap tarzı kefiye bağlayanlar da bulunmasına
rağmen, başlarında kalpaklarıyla görebiliyor-
sunuz. Genç kuşaktan dillerini konuşabilen-

ler de var, konuşamayanlar da. Ama istisna-
sız herkes Çerkes danslarını biliyor (herkesin

dansa çıktığını görünce siz de hevesleniyor-
sunuz, ama hiç sıra gelmeyecek diye de kor-
kuyorsunuz), hem de çok güzel dans ediyor.
Belli ki dans ve müzik biz de olduğundan
daha çok yaşamlarının parçası olmuş. Eğiti-

me çok önem veriliyor ve çocuklar Çerkes
okullarına gönderiliyor. İki tane Çerkes okulu
var. Bu okullar Emir Hamza ve Abdülmalik
Şeref. Okullar bütünüyle Çerkes Hayır Cemi-
yeti'nin yönetiminde. Cemiyetin başkanı Fahri
başkan sayılıyor, ancak okulu Kadınlar Kolu
yönetiyor. Okul ücretli ve yıllık beş yüz dolar
ödeniyor. Ancak bunu ödeyemeyecek durum-
da olan 50 kadar öğrenciye burs sağlanıyor.
(Aynı şey Yüksek Öğrenim düzeyine gelen
yoksul öğrenciler için de sağlanıyor. Öğrenci-
ler okullarını bitirdiklerinde bunu ya kendileri
gibi olan öğrencilere burs sağlayarak, ya da
mesleklerine göre ihtiyaçları olan hemşehrile-
rine ücretsiz hekimlik, avukatlık gibi hizmet-
ler sağlayarak ödüyorlar). Okul, anasınıfıyla
birlikte 10 yıllık. 1-9.sınıflar arasında hafta
da 3 saat olmak üzere Çerkesce dersler görü-
yorlar. Kril alfabesini öğreniyorlar. Son yılla-
rında ise Çerkes gelenekleriniişleyen bir ders
alıyorlar. Bu arada da Okulun yönetimini
üstlenen Kadınlar Kolu sürekli olarak okulun
daha iyi imkanlara kavuşturulması için ek
kazanç elde etmeye çalışıyor. Örneğin, bizim
Ürdün'de bulunduğumuz sıralarda yemek
yapıp satacak bir yer kiralamışlardı ve faali-
yete başlamak üzereydiler.

Ürdün, Türkiye ve Kafkasya'daki Çer-
keslerin kimliklerini tariflendirme biçimlerini
karşılaştıran bir çalışmada (Shami, 1995),”

 

” Sözünün ettiğimiz çalışma bu sayıda kendisiyle yap-
tığımız söyleşiyi yayınladığımız Janset Berkok Şami'nin
kızı, İsmail Berkok'un torunu Setenay Şami'nin “Etnik
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 ÜRDÜNÇERKESLER

Ürdün'de siyasetin cemaatler üzerinden ya-

pıldığı, siyasal alandaki etkinliğin kabilelerin
(Arap, bedevi, Çerkes) güçleri ve örgütlenme-

sine bağlı olduğunu belirtiliyor. Çerkeslerin
kimliklerinin de kabileler/aşiretlerden oluşan
çok kültürlü bir coğrafyada, büyük ölçüde
modemleşmekle birlikte etkinliğini sürdüren
güçlü kabile bağları içerisinde biçimlendiği
ekleniyor. Başka ifadeyle Çerkeslik kimliğinin

politik ve kültürel bir kimlik olarak gösterdiği
etkinlik, Türkiye'den farklı olarak Ürdün'deki
Çerkeslerin cemaat/kabile ilişkilerinin çözül-
memiş olmasına, siyasetin kurumlaşmış bu

bağlar üzerinden yapılmasına bağlanıyor.
Ürdün'deki Çerkeslerin kimliğinin “kabile
söylemi”, Türkiye'deki Çerkeslerinkinin ise
“azınlık söylemi” görüntüsü taşıdığı belirtili-
yor. Kanımca, bu belirleme önemli ve iddia
ettiğim şekilde “Ürdün'deki Çerkeslik kimliği-
nin Türkiye'dekinden farklı olarak daha bir
övünç ve güvenle (korkusuzca) kuruluyor

olmasını" sosyolojik olarak açıklıyor. Kuşku-
suz çok farklı coğrafyalarda yerleşerek, tarih-
sel olarak benzerlikleri olsa da farklı toplum-
sal/siyasal süreçleri yaşayan Çerkeslerin or-
tak bir diasporik kimlik tarifiyle kendilerini
ifadelendirmelerini beklemek mümkün değil.
Bu nedenle karşımıza Ürdün'de, İsrail'de,
Türkiye'de, hatta Kafkasya'da benzerlikler
kadar farklılıklar da gösteren Çerkeslik tarif-
leri çıkıyor. Öyle sanıyorum ki, Türkiye
Çerkesleriyle Ürdün Çerkeslerinin kimliklerini
seslendirme biçimleri arasındaki fark bir öl-

çüde, her iki ülkenin modemleşme süreçleri-
nin aldığı biçimler, devletleşirken inşa etmeye

çalıştıkları ulusal-kimlik (“Türklük” bir etnik-

liğe işaret ediyor, “Ürdünlülük”ise bir coğraf-
yaya) projelerinin özellikleri, kapitalist siste-
me entegre olma dereceleri arasındaki önemli
farklılıklardan kaynaklanıyor. Çekesler yaşa-
dıkları topraklardaki modernleşme, uluslaş-
ma, laikleşme ve kapitalistleşme süreçlerini

farklı farklı biçimlerde deneyimlediler. Türki-
ye'deki hızlı modernleşme ve kapitalizmle ek-
lemlenme süreci zaten birbirlerinden ayrı ayrı
coğrafyalarda yaşayan, hızlı iç-göç süreçle-
riyle de hızla kenilileşen Çerkeslerin kabile

bağlarını çok çabuk çözdü ve siyasetin hem-
 

Kimliklerde Yol Ayrımı: Ürdün, Türkiye ve Kafkasya'da
Çerkeslik (Kimliğinin Müzakere ediime biçimleri"
(“Disjuncture in Ethnicity: Negotiating Circassian Identity
in Jordan, Turkey and The Caucasus”) başlıklı çalışma-
sı. (Bkz.: New Perspectives on Turkey, Spring 1995,
N.12, s.79-95). Bu çalışmanın çevirisini gelecek sayı-
mızda bulabileceksiniz.

 

 



 

şehrilik ilişkileri, babadan oğula geçen bağlı-
lıklarla siyasal partiler ya da sınıfsal örgüt-
lenmeler üzerinden yapıldığı Türkiye'de, ken-
dilerini Çerkesliklerinden önce gelen aidiyetler
içinde tanımlamalarına yol açtı. Diğer yandan
Türkiye'deki ulusal-kimlik oluşturma projesi,
bütün etnik, dinsel, kültürel kimliklerin ortak
bir etnik/ulusal kimlik içerisinde eritilmesine

dayanıyordu ve Çerkes kimliğine karşı -diğer
benzerlerine olduğu gibi- tahammülsüzdü.
Böylelikle Çerkeslik yakın zamanlara kadar
ancak özel alanda ifadelendirilebilen, kamu-
sal alanda korkmadan söylenemeyen örtük
bir kimlik haline geldi. Kafkas derneklerinin
yürüttüğü mücadeleler ve küreselleşmenin
yarattığı cesaretlenme Türkiye'deki Çerkesleri
bugün kültürel kimliklerini kamusal alanda
da övünçle ifade edebilir hale getirdi. Ancak
bu kimlik siyasal alanda korkmadan/güvenle

ifadelendirilebilen bir kimlik değil. Türkiye'de
farklılık kimlikleri üzerinden siyaset yapabil-
mek mümkündeğil.

Sonuç olarak Ürdün bir monarşi ve siya-
set, etniklik çizgisinde, aşiretler çizgisinde
örgütlenmiş olan cemaatler üzerinden yapılı-
yor ve etkili bir siyaset için güçlü cemaat
bağlarına sahip olmak gerekiyor. Dolayısıyla
Ürdün'de Çerkes olunmuyor, Çerkes doğulu-
yor. Bunun bazı avantajları olduğu gibi deza-
vantajları da var. Çerkeslik kimliği kültürel
olduğu kadar, muhafaza edilmesi gerekli ö-
nemli bir siyasal araç niteliği de taşıyor.
Çerkesler Ürdün'de sayıca azlar, iyi eğitimli-
ler, ekonomik krizden etkilenmiş olsalar da
çoğunluk itibariyle Türkiye'dekilere kıyasla
daha rahat koşullarda yaşıyorlar. Ürdün'deki
Çerkeslerin, bu siyasal/kültürel kimliklerini
çapraz kesen başka başka aidiyetlerle örneğin
sınıfsal ayrımlaşmalarla bölünüp bölünmedi-
gini bilemiyoruz, böyle bir bölünme halinde
mevcut siyasal kanalların yeterli olup olma-
yacağını da. Ancak kendilerinden Çerkeslik
kimliklerini saklamalarının değil, söylemele-
rinin beklendiğini biliyoruz. Bu güvenlik ise
onları sistemle barışık kılıyor. Türkiye ise bir
Cumhuriyet, sorunlu bir demokrasiye sahip.
Siyaset yasalara göre siyasal partiler gibi
“modern” aktörlerle yapılıyor ve siyasal alan-
da etkili olabilmek bu partilerden biri ya da
diğeriyle organik ilişkiler içerisinde olmak
gerekiyor. Çerkeslik kimliğini siyasal alanda
ifadelendirmek böyle bir tablo içerisinde ciddi
bir risk taşıyor. Diğer yandan Türkiye'de
Çerkesler hem göreli olarak çoklar, hem çok

dağınık olarak yaşıyorlar, hem de ekonomik

durumları, eğitim düzeyleri ve nihayet siyasal
çizgileri itibariyle hiç bir homojenlik göstermi-
yorlar. Çok farklı farklı üst ve alt aidiyetler,
Çerkeslik kimliklerinden geriye ne kadar kal-
dıysa onu da çapraz olarak bölüyor. Dolayı-
sıyla Türkiye'de Çerkes doğulmuyor, Çerkes
olunuyor. Çerkes olduğunu kamusal alanda
söylemek yeni yeni öğreniliyor, ancak bu
kimlikle siyaset yapılamıyor. Kafkas dernekle-
ri Çerkeslik kimliğinin yeniden yaratılmasın-
da, övünçle ifadelendirilmesinde önemli iş-
levler üstleniyorlar, ancak siyasal partilerden
başka aktör tanımayan “modern” siyasal or-
tamda siyaseti Çerkesler lehine etkileyemi-
yorlar.

Şimdilerde siyaset bilimciler, siyasal felse-
feciler, Batı'nın bireyi esas olarak alan, ulus-
devletin yurttaşlık kimliğini onun tek ve a
priori üstün kimliği olarak gören liberal de-
mokratik anlayışını ileriye götürmekten söz
eden demokrasi projelerini radikal demokrasi
projelerini tartışıyorlar. Radikal demokrasi
projeleri ise kollektif kimlik farklılıklarının
tanınmasını, bu türden kollektivitelerin siya-
sal aktörler haline gelmesinin önemini, bu-
nun çok hukukluğa kaçmadan, “farklılıklar
içerisinde bir arada yaşamaya etiği” etrafında
nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine düşünü-
yorlar. Yani bir bakımaikisi de yetkin örnek-
ler olsalardı söyleyebileceğimiz şekilde, Türki-
ye ile Ürdün modellerini bir araya getirmeyi
hedefliyorlar. Sonuç olarak bu yazı Çerkeslik
kimliği etrafında kurduğu problem dahilinde,
bir modelin diğerine üstünlüğünü iddia etmi-
yor. İki modelin radikal demokratik biçimde
bir araya nasıl getirilebileceğiyle ilgili tartış-
maların, Türkiye'de başka, Ürdün'de, İsra-
ilde, Kafkasya'da başka başka kimlik model-

ler, içerisinde siyaset yapan Çerkesleri de
yakından ilgilendirdiğini iddia ediyor.” Ancak
bu başka bir tartışmanın konusu...

 

Radikal (demokrasi tartışması için bkz.
F.Keyman,"Postimodemizm ve Radikal Demokrasi",
Toplum ve Bilim, N.62 (Yaz/Güz 1993):126-155 ve
F.Keyman, "Globalleşme ve Türkiye-Radikal Demokrasi
Olasılığı", Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik, N.Bilgin
(ed.), 1997: 283-295.; N.B.Çelik, "Radikal Demokrasi ve
Sol", Mürekkep Dergisi, N.7 (1997):49-59.
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ÜRDÜN GEZİSİNDEN TESPİTLER
Muhittin Ünal

26 Şubat-4 Mart 1998 tarihleri arasında Am-

man'da Prens Ali Al Hüseyin'in Adığey, Kha-
bardey, Türkiye, İsrail ve DÇB'den gelen
özel davetlileri arasında unutamayacağım gü-
zel günler yaşadım.

Kuzey Kafkasyalıların tarihlerini, mmedeni-
yetlerini, geleneklerini ve dillerini tüm dün-
yaya tanıtmayı hedefleyen ve 5 ayrı komisyon
tarafından özenle hazırlanan çalışma raporla-
rının birlikte değerlendirilmesi sırasında 24
yaşında ve Arap kökenli genç prensin bizim
kültürümüze ve sorunlarımıza ne derece vakıf
olduğunu yakından gözlemledim. Buişlere az
da olsa emek veren duyarlı birisi olmama
rağmen genç Prensle mukayese edince yap-
tıklarımın ve düşündüklerimin yetersizliği
karşısında ezildim ve cidden üzüldüm. Top-
lumsal sorunlarımızı hiç mi hiç dert edinme-

yen ama iş söze geldiği zaman mangalda kül
bırakmayan yüz binlerle hatta milyonlarla
ifade edebileceğim Kafkaslıları göz önüne geti-
rince toplum adına üzüntüm daha da arttı.

Komisyon çalışmalarının herbiri Çerkes-

lere ait değişik derneklerin toplantı salonla-
rında yapıldı. Çalışma süresi olarak planla-
nan zamanlar yetmedi. Her seferinde bir-iki
saat gecikmeyle toplantılar bitmesine rağmen
derneklerde toplanan ve sayıları çok fazla
olan değerli hemşehrilerimiz sabırla bekleyip,
hanım komisyonlarının hazırlamış olduğu
Çerkeslere has şelame, velibah ve pastaları

ikram ettiler, tanışma konuşmaları yapıldı.

Hemen her gece mükemmel düğünler birbirini
izledi. Her bir gece özel olarak anlatılmaya
değer nitelikte olmasına rağmen bu seyahatin
ben de bıraktığı izlenimleri özet maddeler ha-
linde not edip Nart okuyucularıyla paylaşmak
istedim.

1-120000 civarındaki Ürdün Çerkesleri'nin
önemli bölümü Amman'da yaşıyorlar. Adığeler
ve artık dillerini unutmuş olup sadece so-
yadlarını “Abaza” olarak kullanan Abazinler
arasında güzel bir dayanışma var. Çeçenler

bu gruplar arasına pek katılmıyorlar.
2- Ekonomik durumları oldukça iyi. Fakir-

leri az bunlara da Sosyal Yardım Derneği ara-
cılığıyla devlet maddi katkıda bulunuyor.

3- Dilini bilmeyen ve konuşmayan azdır.
Prens Hamza Okulu olarak da bilinen
Çerkes Okulu'nda 750 öğrenci Çerkesçe, A-
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rapça ve İngilizce okuyorlar. Okul öncesi
bölümü dışında zorunlu öğretim 12 yıldır.
Üniversitede Arapça ve İngilizce öğretime de-
vam ediyorlar. Ülkede 50 yaş kuşağı ve son-
rakiler İngilizce'yi ana dil gibi biliyorlar. İngi-
lizce radyo ve TV yayınları mevcuttur.

4- Paşalar ve bürokratlar önemli görevlerde
hizmet veriyorlar ve seviliyorlar. Kral, oğlu-
nun eğitimini geleneklerini çok sevdiği Çer-
keslere bırakmış. Genç Prens sürekli dernek-

lerde ve Çerkes gençlerle beraber. Adığece'yi

tümüyle anlıyor ve kısa cümlelerle meramını
anlatabiliyor ve tüm oyunlarımızı oynuyor.

5- Mevcut sekiz derneğin herbirinin her
türlü tesisi, toplantı salonu ve düğün salon-
ları vardır. Mefruşatı hiçbir derneğimizin mef-
ruşatıyla mukayese edilemeyecek düzeyde
kaliteli.

6- Düğünlerde sırası geldiğinde oynama-
yan, nazlanan tek bir insan görmedim. Paşa-
sıyla, bakanıyla, bürokratıyla birlikte ger-
çekten Adığe düğünü yapıyorlar. Gençler
mızıkaya deju yaparken uydurma sözler değil
mızıkanın seslendirdiği parçanın Çerkesçesini
söylemek suretiyle içten duyarak, eğlenerek
katkıda bulunuyorlar.

7- Çerkesçe okumasına rağmen Çerkesçe'-

yi rahat konuşamayan gençlerin dillerini ne-
den konuşamadıkları araştırılınca evlerinde
ailelerinin Çerkesçe konuşmadıkları anlaşıl-

mış. İşte bu nedenle doğan eksikliği gider-
mek üzere İsrail Çerkesleri, konuşmasıkıntı-
sı çeken gençleri yazın bir ay süreyle İsrail
Çerkesleri'nin yanında kalmaya davet ettiler.
Zira İsrail'de evlerde sadece Çerkesçe konuş-

tukları için konuşma ve yazma bilmeyen
Çerkes bulunmadığını, üniversite paralı ol-
masına rağmen Hükümetin bu paraları İsra-
ildeki dernekleri kanalıyla üniversiteye ödedi-
gini ve Başbakan Müsteşar Yardımcısı Şogen

Pşımaf beyin işinin sadece Çerkeslerin so-
runlarını çözmek olduğunu belirttiler.

8- Nüfuslarıyla orantılı olarak Çerkeslerin
Ürdün Parlamentosu'nda 3 milletvekili kon-
tenjanı bulunuyor. Bunlardan birisi de genel-
likle bakan oluyor ve Çerkes sorunlarını bu
bakan çözümlüyor. Sosyal yardım ve trâns-
ferlerin olurunu vermeye bu bakan yetkilidir.

9- Kuzey Kafkas kültürünün yaşatılması
ve tanıtılması maksadıyla seçilen beş komis-

 

 

 



 

yonun daimi üyelerinin çalışmalarını rahatça

yapabilmeleri için Kral Hüseyin, bilgisayarlı,
fakslı ve sekreterli özel büro tahsis etmiş ve

ilk finansman için del10.000 dolar şahsen
vermiştir. Haziran ayında Türkiye üzerinden
Kafkasya'ya dönüş yapacak olan Prens Ali'nin
de aralarında bulunduğuatlı kafile için yapı-
lan harcamalar şimdiden önemli meblağlara
ulaşmiş durumdadır.

10- Ürdün'de gördüğüm ve en çok heves-
lendiğim önemli bir tespitim de Çerkeslik kav-
ramının anlaşılış ve uygulanış biçimidir. Ba-

kan, parlamenter, general ve üst bürokratlar
Çerkeslere ait ortama katıldığı an taşıdığı
sıfatı unutup yaşına uygun bir yere oturuyor.

Orada gerçek söz sahibi yaşlılardır. Etiketle-

rin orada yeri yoktur. Dernek yetkilisinin ya-
pacağı tanıtma işini gerektiğinde ve yüksün-
meden bir bakan yapabiliyor. O insanlar ken-
dilerini ve bir takım hesapları çoktan aşmış-
lar. Dilerim Allah'tan bir gün bizde de benzeri
durum yaşansın. İşte ozaman birlik ve bera-
berliğin önünde hiçbir engel kalmaz.

11- Önemsediğim ve ibretle izlediğim bir
tespitimi de son gün yaşadım. Toplantılar
sonucunda yayınlanmasına karar verilen İn-
gilizce deklarasyonu seçkin ve büyük bir
Çerkes kitlesinin önünde genç Prens okuyor,
Arapça ve Çerkesçe'ye de tercüme ediliyordu.
Çerkes geleneği gereği büyüklere dönüp ilave-
sini istedikleri bir şeyin olup olmadığını sor-
du. 55-60 yaşlarında birisi bizzat kalkıp,
“deklarasyonda dinle ilgili bir madde olmalıy-

 
Ürdün Kralı Hüseyin'in davetinden bir görünüm

dı” diye görüşünü belirtti. Prens'in çok sakin
bir ifadeyle verdiği cevap şöyleydi: “Burası
İslam dininin doğduğu Arap topraklarından
bir parça. Din, Allah ile kul arasında olması
gereken bir şeydir. Konuşulan konular bir
devlet işi değilse bile toplumsal bir iştir. O-
nunla dinişini karıştırmamak gerekir. Hem

sonra, sen bir Çerkessin. Geleneklerinizin

insanlara kazandırmayı amaçladığı güzel me-
ziyetler olan; doğruluk, mertlik, vatansever-
lik, namusluluk, hiç kimsenin hakkını gasp
etmeme, sözünün eri olma ve akraba evliği
yapmamagibi alışkanlıklar kazandırma aynı
zamanda İslam dininin de hedefidir. Sen ken-
di geleneklerine sahip çıkıp onu yaşarsan din
için ayrıca tedbirler önermene gerek kalmaz.”

Genç Prensin bu cevabını verdiği anda
Türkiye'deki durumumuz gözümün önüne
geldi. Tarihimizin hiçbir döneminde genç kız-
larımız delikanlılarla bir araya gelip Pseluhe -
Vorşer «< Zehes olayından ve türlü eğlence
oyunlarından kaçmamışken, şimdilerde sım-

sıkı kapanıp delikanlılarla bir araya gelmek-
ten ve tokalaşmaktan kaçınan genç kızlarımı-

zı ve toplumumuzun geleceğini düşündüm.
Acaba Prens mi doğruyu söylüyordu yoksa
yüce Allah'ın bile değiştirme ve vazgeçme
hakkını vermediği Çerkeslere mensup olma
keyfiyetinin önüne din ve vatandaşlık gibi
insanın değiştirme hakkına sahip olduğu kav-
ramları en tutucu şekliyle koyanlar mı doğru-
yu yapıyordu.
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SURİYE ÇERKESLERİ: Widad Tayyarile bir söyleşi
Nart: Sayın Widad Tayyar, kendinizi kı-

saca tanıtır mısınız?

Suriye'de Halep'e yakın olan Hanasır Kö-
yü'nde doğdum. Adığelerin Kabardey boyun-
dan Vındıj ailesindenim. 1969'dan sonra evli-
lik nedeniyle Türkiye'ye yerleştim.

Bize Suriye'deki Çerkes nüfusundan
bahseder misiniz? Ne kadar köy var ve
hangi boylardan?

Suriye'de kesin olmasa da 30000 civarında
Çerkes olduğu tahmin ediliyor. Halep'te iki,
Hama'da üç, Humus'ta altı, Colan'da (Golan

Tepeleri) onbir köy vardı. Yalnız 1967'de İsra-
il-Suriye savaşında Colan'daki köyler İsrail
tarafından işgal edilmiştir. Köylerdeki Çerkes-

ler ikinci bir göç dramı yaşayarak Şam'a yer-
leşmişlerdir. Halep'teki iki köyden biri Abzah,

diğeri Khbardey'dir (Hanasir).

Raka şehrinde, Rasulayn ve Kamışlı civa-
rında Çeçenler de bulunmaktadır. Suriye'deki

Adığelerin çoğu Abzah olmakla birlikte,
Bjeduğ, Şapsığ, Hatıkuay da bulunmaktadır.
Az miktarda olan Abhazlar dillerini unutmuş,

Adığeleşmişlerdir. Bu köyler dışında da çok

eskilerde göç etmiş ve asimile olmuş, Çerkes

olduklarını bilen fakat tamamen Araplaşmış

birkaç köy de vardır.

Sizin köyünüzün kuruluşundan ve tari-
hinden bahseder misiniz?

Hanasir Köyü, Kafkasya'dan 1902 yılında
göç eden Çerkesler tarafından kurulmuştur.
Köyün kurulduğu bölgede Aneze denilen bir
Bedevi Aşireti yaşamaktaydı. Osmanlı Devle-
tini tanımayan bu aşirete karşı karakol ola-
rak yerleştirilen Çerkesler sık sık savaşmak
durumunda kalmıştı. O dönemlerde yapılan
demiryolu (Hicaz) hattını korumak için Halep

Valiliği'nce Hanasir'lilerden bir Çerkes birliği
kurulmuştu. Daha sonra I. Dünya Savaşı'nın
çıkmasıyla köyden 20 civarında genç, askere
alınmış ve sadece biri dönebilmişti. I. Dünya

Savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğu'ndan
ayrılan Suriye bir süre Fransız sömürgesi
olmuştur. Bu dönemde Çerkesler'den bir alay
kurulmuş daha sonra dağıtılmıştır. Köy genç-

leri toprak verimsiz olduğundan okumaya
yönelmiş, çoğu üniversiteyi bitirmiş, bir kısmı
ise subay olmuştur.

Suriye'deki Çerkeslerin Kafkasya ile
ilişkileri tarih boyunca nasıl olmuştur?

Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Sovyetler Bir-
liği ile ilişkileri olmasından dolayı Çerkeslerin
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Suriyeli Çerkesler sürgünden 100 yıl sonra Kafkasyalı hemşehrileriile birlikte

 



LİNlealsin

 

Kafkasyaile ilişkisi 1960'lı yıllarda artmıştır.
O dönemlerde anayurttan çok sayıda kitap,
sürekli yayın ve kaset gelmişti. Hatta
Khabardey Balkar Cumhuriyeti'nden devlet
yetkilileri de Suriye'yi ziyaret etmiş, Çerkes-
lerle görüşmüşlerdir. Ben de gelen bazı grup-
larla görüşmüştüm. Gruplardan birinde Nal-

çık Üniversitesi Rektörü Keref Kanbolat da
vardı. 1970'li yıllarda öğrenci grupları de gel-
mişti. Ayrıca Suriyeli gençlerden Nalçık'ta
gidip okuyanlar da vardı.

O dönemlerde Kafkasya'dan gelip Suri-
ye'deki Çerkesleri ziyaret edenlerin amacı
neydi?

1960'lı yıllarda Çerkesler dışında da çok
miktarda Sovyet Devlet Adamı Suriye'yi ziya-
ret etmişti. Önceleri, Suriye'deki Çerkesler
gelenlerle diyalog kurarak Çerkes olanlara
ulaşmışlar, iletişimi bu şekilde sağlamışlardı.
Daha sonra gelen gruplarda Çerkeslerin sayı-
sı artmıştı. Gelen her grupta örneğin dört kişi

ise bir tanesi başka milletten oluyordu (Gür-
cü, Rus...). Gözlemlediğim kadarıyla, gelen
insanlar konuşmalarında hiçbir zaman Çer-
kes ulusunun anayurtta ya da muhaceretteki

sorunlarına, büyük göçün nedenlerine de-
ginmediler. Sadece Kafkasya'nın doğal güzel-
liklerinden, yeraltı zenginliklerinden, hava-
sından ve suyundan konuştular. Sorulan
soruları da zekice ve yuvarlayarak cevapladı-
lar. Sovyetlerin kendilerine verdiği yetki dı-
şında tek bir söz sarfetmediler.

Suriye'deki Çerkeslerin bugünkü duru-
mu nedir?

Ne yazık ki, Çerkesler için asimilasyon her

yerde olduğu gibi Suriye'de de geçerlidir. Yal-
nız, 1950'li yıllardan başlayan diyaloglardan
dolayı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından
sonra çok sayıda Suriyeli Çerkes Kafkasya'ya
yerleşti. Oradan evlenenler oldu. Benim yeğe-
nim de Nalçık'lı bir kızla evlendi. Yakında, o-

raya yerleşecek. Suriye'dekiÇerkeslerin gene-
linin durumu ise Çerkes diyasporasıyla aynı.
Anayurda dönmeyenler ileride kimliklerini
yitirecekler. Benim temennim, bütün Çerkes-
lerin anayurtlarına dönmesi, dönemeyenlerin
de kültürel çalışmalara ağırlık vererek ben-

liklerini koruması vegelecek kuşakların ana-
yurda dönmesini sağlamasıdır.

 

 
Suriye'de Çerkes Birliği
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İSRAİL ÇERKESLERİ
 

Şogen Pshamaf ile Ürdün'de tanıştık. Bize “Müsteşar” statüsüyle Netanyahu Hükümeti'ne Çerkesler konusunda
danışmanlık yaptığını söyledi. Kendisiyle görevi ve İsrail'deki Çerkesler hakkında söyleşmekistedik. Söyleşiye yer
yer İsrail'deki diğer Çerkes köyü Reyhaniye Belediye Meclisi Üyesi olan olan Gış Memduh da katıldı. Biz Türkçe
sorduk, onlar Adıiğece cevap verdiler, Sn. Sabahattin Diyner de ricamızı kırmayarak çevirmenliğimizi yaptı. Aşağti-
daki söyleşide, onların ağzından İsrail'deki Çerkeslerleilgili olarak merak ettiklerinizin bir kısmını bulacaksınız.

Nart: Öncelikle bize kendinizi tanıtır
mısınız?

Şogen Pshamaf: Kfar Kamalıyım. 43 yaşın-
da ve evliyim, üç çocuğum var. Tarih ve Siya-
set Bilimi eğitimi gördüm. Aynı alanda Hayfa
Üniversitesi'nde master yapıyorum. Master

tez çalışmamın konusunuilk zorunlu göçler
sırasında önce Balkanlara yerleştirilen, sonra
da yeniden göçetmek zorunda kalan Çerkes-
ler'in tarihi oluşturacak.

Şu anda Başbakanlığına bağlı bir birimde
Müsteşarlık görevini yürütmekte olduğu-
nuzu biliyoruz. Bize bu birim ve göreviniz
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu birim, Hükümete İsrailde yaşayan
Çerkesler konusunda danışmanlık yapmak
üzere oluşturuldu. Dolayısıyla benim Müste-
şar olarak görevim İsrail toplumunun bir par-
çasını oluşturan Çerkes nüfusu konusunda
danışmanlık hizmeti vermek. Böyle bir da-
nışmanlık görevi İsrail'de 2 yıl öncesine ka-
dar, sadece Araplar ve Dürziler için bulun-
maktaydı. 1996 yılında Çerkesler için de
böyle bir müsteşarlık oluşturuldu ve söz ko-
nusu göreve de ilk olarak ben atandım.

Bize İsrail'de yaşayan Çerkesler konu-
sunda kısaca bilgi verebilir misiniz? Ne
zaman buralara gelmişler nerelere yerleş-

mişler?
Biliyorsunuz İsrail'de iki Çerkes köyü bu-

lunuyor. Kfar Kama ve Reyhaniye. Kfar Kama
Şapsığ köyü ve nüfusu 3500. Belediye statü-
sünde. Reyhaniye ise Abzah Köyü ve nüfusu
850. Kfar Kama'da sadece 3 Arap aile bulu-
nuyor, Reyhaniye'de ise daha çoklar (Reyha-
niye'nin nüfusu Araplarla birlikte 1000 kişi).
Reyhaniye, civarındaki 12 Arap yerleşimi ni-
teliği taşıyan köylerle birlikte bir Belediye
bölgesi oluşturuyor. Dolayısıyla bölge Beledi-
ye Meclisinde Reyhaniye bir üye ile temsil
ediliyor. Benim köyüm Kfar Kama'ya
yerleşimin öyküsünü 10 yıl kadar önce 105
yaşındayken kaybettiğimiz ninemden dinledi-
gim kadarıyla size anlatayım. Bilebildiğimiz
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kadarıyla 1864 yılında Balkanlara göçetmek
zorunda kalan Çerkeslerden bir grup, bura-
lardaki yerli halkla yaşanan sorunlar nede-
niyle 1870 yılında ikinci defa göçe tabi tutul-
muşlar ve deniz yoluyla bugün İsrail toprak-
ları olarak bilinen bölgeye gönderilmişler.
Yerleşim önceleri kıyı bölgelerinde olmuş,
ancak daha sonra sıtma salgınları nedeniyle
kuzeye doğru yönelen 17 Şapsığ aile Kfar
Kama'yı kurmuşlar. Aslında Kfar Kama'nın
bir yerleşim yeri olarak tarihi 1200 yıl önceye
kadar gidiyor. İlk sakinleri Mağriplilermiş.
Ancak Çerkesler geldiklerinde Kfar Kama'yı
terkedilmiş bir yerleşim olarak bulup, yeniden
iskan etmişler. Kendilerine bölgede daha önce
etraflarındaki Bedevi kabileler tarafından hiç
kullanılmayan bir yapı malzemesiyle, kire-
mitten evler yapmışlar. Yerleştikleri bölgede
ticari faaliyetleri başlatanlar da Çerkesler
olmuş. Reyhaniye köyüne yerleşimin öyküsü
ise biraz daha değişik. İsterseniz onu size
burada benimle birlikte bulunan Reyhaniye
Belediye Meclisi Üyesi Memduh Giş anlatsın.

Böylece sözün burasında Gış Memduh
araya giriyor ve Reyhaniye'ye yerleşimin
öyküsünü bize anlatmaya başlıyor, kulağı-
mıza mitolojik bir öykü gibi gelen kim bilir
hangi büyük büyük nineler ve dedelerden
aktarıla aktarıla bugüne ulaşmış bu sözlü
tarihi size hiç değiştirmeden, onun anlattı-
gı biçimle aktarıyoruz. Kfar Kama'dan son-
ra Reyhaniye'nin kuruluş öyküsü deşöyle;

Gış Memduh: Reyhaniye'ye yerleşim 1878'-
deki göç dalgasıyla birlikte olmuş. Karadeniz
üzerinden gelen kafilelerle birlikte önce Ana-
dolu'ya, ardından Osmanlı Yönetiminin uy-
gun bulduğu şekilde deniz yoluyla önce Akka
limanına gönderilip, sonra da etraftaki değişik

 

” Sevda Alankuş'un İsrail'e yaptığı bir gezi sırasında
Kfar Kama'lı Adnan Gorkoj, Kfar Kama'ya yerleşim
tarihini 1878 olarak belirtmişti (bkz.: Nart Dergisi, sayı
3). Burada verilen iki tarih arasındaki çelişkiyi vurgula-
yıp, Çerkeslerle ilgili daha ne kadar çok şeyin araştırı-
lıp, yazılmayı beklediğine dikkatinizi çekmekistiyoruz.

 

 



 

yerleşim birimlerine dağıtılmışlar. Ancak bu
dağınıklıktan rahatsızlık duydukları için,

Sultan'dan kendilerine bir köy tahsis etmesini
istemişler. Sultan'dan olur çıkınca da arala-

rından 3 atlıyı yerleşime elverişli yeni bir yer
bulmak üzere bölgeyi keşfe göndermişler. Üç
hafta boyunca kendilerine yeni bir yer arayan
üç atlı, nihayet toprağını, havasını, suyunu

Kafkasya'dakine benzer gördükleri Şeyh Da-
gı'nın etrafında karar kılmışlar. Sonunda
1881 yılında Osmanlı'nın da yardımıyla bura-
da Reyhaniye'yi inşa etmişler. Reyhaniye'nin
etrafı hep Arap yerleşimiymiş ve “yabancı” ve
kendilerine benzemez gördükleri Çerkesleri
“Moskovalı” diye çağırırlarmış. Böylelikle gü-
venlik nedeniyle Reyhaniye bölgede emsali hiç
görülmedik bir yerleşim planıyla inşa edilmiş.
Hepsi bitişik nizam olmak üzere Batı'dan 20,
Doğu'dan 20, Kuzey ve Güney'den ise 8'er
evden oluşan geometrik bir plana göre kur-
muşlar köyü. Evlerin ortak duvarlarına küçük
pencereler açılarak, herhangi bir tehlike a-
nında bütün köyün haberleşebileceği bir gü-
venlik sistemi oluşturulmuş, köyün etrafı da

tek kapısı gece kapanacak şekilde duvarla
çevrilmiş. Toplam 56 ev inşa edildiğine bakı-
lırsa, 56 aileymiş Reyhaniye'ye yerleşenler.
Sonradan 10 aile daha gelmiş. Ancak onlar
bu mimari Plan nedeniyle evlerini duvarın
dışına kurabilmişler. Reyhaniye, Osmanlı
yönetiminden sonra, 40 yıl İngiliz vesayetinde
kalmış. 1948 yılında İsrail Devleti kurulurken
ise ikiye bölünmüş. Golan Tepelerindeki diğer
12 Çerkes köyüyle birlikte Kuzeyi Suriye top-
rağı, Güneyi İsrail toprağı sayılmış. Böylece
aileler bölünmüş, Çerkes köyleri birbirinden

ayrı düşmüş. Bu arada yine 1967 yılında İs-
rail Golan Tepelerinin Suriye taraflarını ele
geçirince, Çerkes köylerinin nüfusunun ö-
nemli bir kısmı Şam'a yerleşmek durumunda
kalmış, sonra da bir kısmı ABD'ye göç etmiş.
1967 yılındaki bu değişiklikten sonra
Reyhaniyelilerin bir kısmına da göçten pay
düşmüş.

Burada Gış Memduh'ın Reyhaniye'ye
ilişkin olarak anlattıklarına sonra yeniden
dönmek üzere ara verip, Şogen Psha-

maf'la söyleşimize devam ediyoruz.
Biraz da Kfar Kama'daki bugünkü top-

İumsal, ekonomik yaşamdan söz eder mi-
siniz?
. şŞogen Pshamaf: Kfar Kama belediye olarak
Israil yerleşimi olan diğer köylerle aynı statü-
ye sahip ve merkezin sağladığı imkanlardan
eşit olarak yararlanıyor. Yerleşim yerimiz bü-

tünüyle Çerkes nüfustan oluştuğuiçin, İsra-

ilde herkes köyümüzün adı geçince bunun
bir Çerkes köyü olduğunu biliyor, dolayısıyla
belediyemiz de bu kimliği ile tanınıyor. Aynı
şey Reyhaniye için de geçerli. Bu arada Kfar
Kama'yı anlatırken bir parantez açıp, İsrail
devletinin İsrail toplumunu oluşturan bütün
etnik grupların farklı etnik kimliklerini tanı-
masının bir göstergesi olarak nüfus cüzdanla-
rımızda da Çerkes kimliğimizin tescil edildiği-
ni eklemeliyim. Eklenmesi gereken bir şey
daha var: İsrail yurttaşı olarak tam bir eşitlik
ve özgürlüğe sahibiz, bu arada bazı konularda
ayrıcalıklarımız da olabiliyor. Örneğin, İsra-
ilde askerlik kadın/erkek bütün yurttaşlara
zorunlu olduğu halde, Çerkes kadınlarının,
tıpkı Dürzi kadınlar gibi, askerlik zorunlu-
lukları yok.

Yeniden Kfar Kama'ya dönersek, her mes-
lek grubundan insan var köyümüzde, ancak
daha çok polis, memur ya da serbest meslek
sahipleriyle karşılaşıyorsunuz. Eğitim düzeyi
-üniversite eğitimi anlamında- giderek yükse-
iyor. Ayrıca Köyde tarım da yapılıyor. Bu
bütünüyle ihracata yönelik modern usullerle
yapılan bir tarım. Tarım Bakanlığı, belirli bir
standart tutturarak ihracata yönelik tarım
yapmak isteyenlere özel bir ruhsat veriyor,
arkasından da her türlü teknolojik yardımı
sağlıyor. Toplumsal yaşama gelince; gelenek-
lerimizi sürdürmekiçin elimizden geleni yapı-
yoruz. Bunun en önemli parçasını gençlerin
bunların yaşatılmasına gönüllü katılımı o-
luşturuyor. Spor kulübümüzde ya da Kültür
merkezimizde gençler bir araya gelerek çeşitli
faaliyetlerde bulunuyorlar. Köyde herkes ana
dili olarak Çerkesceyi biliyor ve evlerde hep
Çerkesce konuşuluyor. Kfar Kama hakkında
bu söylediklerim Reyhaniye için de geçerli.
Köylerde dışarıdan -yani Çerkes olmayanlar-
la- evlenmeler hiç yok. Önceleri evlenmeler
hep köy içinden olurdu, son 20 yıldır ise ev-
lenmeler Reyhaniye ile Kfar Kamalı gençler
arasında oluyor.

Herkes Çerkesceyi biliyor, evlerde hep
Çerkesce konuşuluyor dediniz, İsrail'de
Çerkeslerin kültürlerini yeniden üretebil-
melerine imkan sağlayan koşullar var mı?
Bu imkanlar varsa bile yazılı/görsel med-
yanın İbranice ya da Arapça rekabeti karşı-

sında nasıl durulabiliyor?
Bu iki şekilde mümkün oluyor. Birincisi az

önce de belirttiğim gibi çocuklar Çerkesce

konuşulan evlerde büyüyor, sokakta arka-
daşlarıyla oynarken de bu dili kullanıyor.
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Yani okul çağına kadar öğrendiğiilk dil ana-
dili. Bu arada İbranice ile de tanışıyor tabi,
özellikle televizyon aracılığıyla. Ancak İbrani-
ceyi sistematik olarak öğrenmeye daha sonra
okul yıllarında başlıyor. Biliyorsunuz İsrail'de
ilk/orta öğrenim ilk dokuz yılı zorunlu olmak
üzere toplam 12 yıl. Zorunlu 9 yılı tamamladı-
gınızda okuldan ayrılabilirsiniz ancak, 12 yılı
tamamladığınızda bitirme sınavı gibi bir sınav
vererek üniversite eğitimine hak kazanabili-
yorsunuz. Bu eğitim sistemi içerisinde öğren-
ciler İbranice'nin yanısıra Arapça ve İngilizce
de öğreniyorlar. Ayrıca 5.yıldan itibaren 3 yıl
süreyle haftada en az 2 saat olmak üzere
Çerkesce ders görüyorlar. Bu dersler ağırlıklı
olarak alfabenin, bu arada da Çerkeslerin

tarihinin öğrenilmesi biçiminde oluyor. Yani
zorunlu 9 yıllık eğitim sırasında çocuklarımız,

çoğu Kafkasya'dan gelen hocaların katkıla-
rıyla Çerkescelerini ilerletme imkanı bulabili-
yorlar. Dolayısıyla evlerde Çerkesce konuşul-
maya devam edildiği ve temel eğitimde sıra-
sında alfabe de öğrenilerek, bilinenin ilerle-
tilmesi imkanı elde edildiği için anadil televiz-
yona rağmen unutulmuyor, kullanılıyor ve
böylece yaşatılıyor.” İsrail'deki eğitim sistemi
böylelikle farklı etnik topluluklara, resmi dil
olarak İbranicenin yanısıra, anadillerini,
Arapçayı ve İngilizceyi, dolayısıyla 4 alfabeyi
öğreterek oldukça Zor bir işi başarmaya çalı-

şıyor.
Evlerde ve okulda konuşulabildiği için

Çerkesce unutulmuyor,
nuz. Peki eğitim açısından hiç sorununuz
yok mu? Örneğin Kfar Kama'da görülen
öğrenim Çerkes gençlerine yüksek öğreni-
min yolunu açacak bir nitelik taşıyor mu?

Eğitim açısından en önemli sorunumuz,
Kfar Kama'da sadece temel öğretimin zorunlu
9 yılık bölümünün bulunması. Bu nedenle
çocuklarımız, üniversiteye gidebilmeleri için
gerekli diploma ile bitirme sınavını alabile-
cekleri son 3 yıllık okul için başka başka
köylere gitmek zorunda kalıyorlar. Bu da 12
yılı tamamlayarak, yüksek öğrenime devam
etmede engel oluşturuyor. Çözüm olarak şim-

 

© İsrailli Çerkesler Çerkescenin öğretilmesi konusunda
çok iddialılar. Öyle ki, Ürdün gezimiz sırasında kendile-
riyle sohbet etme imkanı bulduğumuz İsrailli Çerkes
grubunun üyeleri, her sene Türkiye ya da Ürdün'den -ki
Ürdün'de de yönetimi Çerkes Dernek ve vakıflarına ait
olan Çerkes okulları bulunuyor- belirli bir miktar ilkokul
öğrencisi kendilerine dil öğrenmek üzere gönderildiği
takdirde, Çerkesceyi en iyi biçimde öğretme garantisi
veriyorlar.

18 e MART NİSAN 1998 e NART

yaşıyor diyorsu-

dilik, bütün öğrenciler için tek bir köy belirle-

yerek, oradaki okula toplu olarak gitmelerini
sağlamaya çalışıyoruz. Bir başka çabamız da,
Üniversiteye girişe esas teşkil eden bitirme
sınavında Çerkes gençleri için anadillerinin de
sınava girilebilecekleri dillerden birisi olarak
kabul ettirilmesini sağlamak yönünde. Bun-
lar gerçekleşirse, gençlerimiz arasında son
yıllarda artış gösteren yüksek öğrenim görme

- oranının, daha da artacağını düşünüyoruz.
Burada Reyhaniyeli Gış Memduh araya

girerek, Reyhaniye'de kendilerinin. de 9.
yıllık zorunlu temel öğretim okulları bur-
lunduğunu; öğrencilerin 5.ve 9.yıllar ara-
sında haftada 4 saat olmak üzere Çerkesçe
ders gördüklerini; Kfar Kama'dan farklı
olarak, kendi okullarında temel eğitim di-
linin İbranice yerine -Reyhaniye ve civa-
rında Musevi yerleşimi bulunmadığından-
Arapça olduğunu, ancak öğrencilerin İbra-
nice'yi de Arapça kadar iyi öğrendiklerini”
belirtiyor. Yüksek öğrenim konusunda ise,
“daha çok kızların yüksek öğrenimi tercih
ettiklerini, erkeklerin askerlik yapmayı
tercih ettiklerini” ilave ediyor.

Son olarak, İsrailli Çerkesler olarak ana-

yurt Kafkasya ve diasporadaki diğer Çerkes
topluluklarla aranızdaki ilişkiler nasıl anla-
tır mısınız? Ayrıca İsrail'den anayurda hiç

“dönüş” yapan oldu mu?

Bu ilişkiler özellikle son yıllarda çok art-

maya başladı. Örneğin Türkiye'ye gidip gelen
çok oldu. Hatta buraya gelip yerleşen, evle-
nenler de oldu. Ancak Suriye'deki akrabaları-
mızla, hemşehrilerimizle 1967 yılından beri
hiç görüşemiyoruz. Ürdün'deki Çerkeslerle
ilişkilerimiz ise yine son yıllarda belirgin bir
artış gösterdi. Anayurtla ilişkilere gelince;
sınırlar açıldıktan sonra, Kafkasya'ya çok
rahatlıkla gidip gelebilmeye başladık. Öyle ki,
gidip de oraları görmeyen kalmadı. Bu arada
dil öğretmek için okulumuza öğretmen getirt-
tik. Dönüşle ilgili sorunuza gelince; Kfar Ka-
ma'dan bir kişi yerleşmek üzeregitti, ancak 3
yıl sonra döndü. Sanıyorum bunun nedeni
belki de, İsrail'de bizim bütün otantikliği ile
Çerkeslere ait olan yerleşimlerde, Çerkes

kimliğimizle, Çerkes gibi yaşayabiliyor olu-
şumuz. Ayrıca İsrail'de yaşam düzeyinin çok
yüksek olması da kanımca önemli bir etken.

Okuyucularımız adına bu güzel söyleşi
için çok teşekkür ediyoruz.

(Röportaj: Erol Taymaz)



 

0ARASI.

Uzunyayla'dan Amman'a:
Janset Berkok Şamiile bir söyleşi

Ürdün'e yaptığımız gezi sırasında konuştu-
gumuz hemen hemen herkesin adını saygıyla
andığı ve bize kendisini ve evini görmeden
dönmememiz gerektiğini söylediği bir kişi
oldu: Tarihte Kafkasya adlı kitabını bütün
Çerkeslerin bildiği İsmail Berkok'un kızı Jan-
set Berkok Şami. Janset Hanım bize kendisini
iki kere ziyaret etme şansını verdi. Onu gör-
düğümüz daha ilk dakikalarda anladık ki bir
kaç saatlik bir süre onu tanımaya, sonra da
sizlere anlatmaya yetmeyecek. Bunun üzerine
yeniden konuğu olabilir miyiz diye sorduk.
Bizi kırmadı, daha uzun uzun sohbet ederek,
kendisiyle söyleşebilmefırsatını tanıdı. Aşağı-
daki söyleşiyi böyle gerçekleştirdik. Ama önce
bazı gözlemlerimiz....

Janset Hanım çok güzel bir kadın öncelik-
le. İnce uzun bedeni, dimdik yürüyüşü, kum-
rallığıyla sanki başka zamanlara ve mitleşti-
rilen Çerkes kadınlarına ait bir güzelliği tem-
sil ediyor gibi. Sizinle kurduğu mesafeli ya-
kınlık da bu duygunuzu, yani onu artık ya-
şanmayan Zamanların temsilcisi gibi görüyor
oluşunuz pekiştiriyor. İçinde yaşadığı mekan
da öyle ve onun da ayrıca anlatılması gerekli.
Janset Hanım, Amman'ın yedi tepesinden
birinde, sokağa çıktığınızda tertemiz bir ha-
vayı koklayacağınız tek katlı bir evde yaşıyor.
Eşiyle birlikte oralara yerleştiğinde civarda
başkaca ev yokmuş, şimdi öyle değil. Ama
öyle sanıyorum ki içindekilerle birlikte düşü-
nüldüğünde Amman'da başka böyle ev yok.
Müze gibi desek doğru olmayacak, çünkü evin
içindekiler toplanarak sergilenmek üzere bir
araya getirilmiş, : böylelikle tarihinden, an-
lamlarından koparılmış şeyler değil. Bizzat
içinde yaşayanların tarihinden çıkıp gelmiş,
onların kimliğiyle dokunmuş, anlamları ko-
runmuş şeyler. Bu nedenle her yıl Çerkes
okulundan öğrenciler evini gezmek, henüz
büsbütün bilinemeyen tarihlerinin sembolle-
riyle karşılaşmak için konuğu oluyor Janset

Berkok'un. Böylece duvarın bir bölümünde
boydan boya Çerkes kamalarını görüyorsu-
nuz, bir başka yerinde Çerkes motifli elişleri-
ni, Berkok Paşa'nın, eşi Zekiye Hanımın fo-

toğraflarını, yağlı boya tablolarını... Janset
Hanımın yaptığı resimlere tek tek bakmak

için eğilseniz, kitap raflarıyla çarpışıyorsu-
nuz. Kitapları incelemeye kalksanız, rafların
orasına burasına yerleştirilmiş ve yine
evsahibesinin yaptığı onlarca kukla kahra-
man ile karşılaşıyorsunuz. Yani nereye baka-

cağınızı şaşırıyorsunuz..
Janset Berkok Şami, ressam, yazar ve

marionette yapıyor. Ne yazık ki erişebilmemiz
en kolay olması gereken yapıtları, yani yaz-
dıklarını dünyanın çeşitli ülkelerindeki dergi-
lerde ve İngilizce olarak yayımlandıkları halde
birkaçı dışında Türkçe'ye de henüz çevrilme-

miş oldukları için bilmiyoruz. Neyse ki, ro-

manlarından bir tanesinin Türkçeye çevril-

mekte olduğu müjdesini alıyoruz. Ayrıca bize
yayımlanmak üzere iki öyküsünü de veriyor.
Janset Hanım, ilerdeki sayılarımızda onları
yayımlayacağız.. Şimdi sorduklarımız ve aldı-
gımız cevaplar:

Janset Hanım bize yaşam öykünüzden
sözeder misiniz lütfen.

İstanbul'da doğdum. Biliyorsunuz babam
İsmail Berkok Uzunyaylalı ve Khabardey. An-
nem Zekiye Janset ise İstanbullu ve Wubıh.
Ağabeyim, Jabağı (Ahmet), kardeşim Janberk
(Mehmet) ile birlikte üç kardeşiz. Kardeşleri-

min ikisi de mühendis ve ABD'de yaşıyorlar..
Küçük kardeşimin bir evi de İstanbul'da. Sık
sık Türkiye'ye gelip gidiyor. Ben, orta ikinci
sınıfa kadar İstanbul'da okudum, babamın o
zamanki adıyla Milli Müdafa Vekilliği, Sefer-
berlik Şubesine atanmasından sonra öğreni-
mime Ankara'da Maarif Kolejinde devam et-
tim. Yüksek Öğrenimimiise Dil Tarih Coğraf-
ya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölü-
mü'nde yaptım. Sonra da evlenip, Ürdün'e
yerleştim. Bir süre İngiltere'de de yaşadım,
çeşitli Batı Avrupa ve bölge ülkelerinde bu-
lundum.

Bize biraz Türkiye'deki yaşamınızdan,
babanızla ilgili olarak aklınızda kalanlar-
dan söz edebilir misiniz?

Babamdan aklımda kalanlar daha çok An-

kara'daki günlerimizden aklımda kalanlar.
Ankara'da Kızılay'da Kazım Özalp caddesinde
oturuyorduk. Babam, evimizin salonunu
kendisine kütüphane ve çalışma odası haline
getirmişti. Onu hep bu salonda birşeyler okur
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ya da yazarken hatırlıyorum. Bu arada evimiz
de, sürekli olarak konuklarla dolup taşardı.
Her toplumsal kesimden konuklarımız olur-
du. Ancak gelip gidenler daha çok Çerkes
hemşebrilerimizdi. Evimizin böyle bir merkez
oluşu, babamın Çerkesler üzerine yaptığı ça-

ışmalar, Çerkesliğini her yerde övünçle be-

lirtmesi nedeniyle de -1940'lı yıllardan söz
ettiğim düşünülürse- kapımızın önünde hep
sivil polisler dolaşırdı. O günlerle ilgili benzer
bir anım daha var. Orta okuldayken bir gün
ismimin anlamını soran öğretmenime, Jan-
setin Çerkes ismi olduğunu söylediğimde,
“Çerkeslik de ne demek” diye azarlandığımı

hatırlıyorum. Yine sorduğunuz soruya döner-
sek; babam tam bir Çerkesdi ve bizi de öyle
yetiştirdi. Bu nedenle olmalı çocukluk yılla-
rından onunla ilgili anım çok az. Söylediğim
gibi onu ya hep çalışırken ya da konukları-
mızla sohbet ederken ki haliyle hatırlıyorum.
Ama çok mütevazi olduğunu söyleyebilirim.
Ayrıca öyle sanıyorum ki, çevresinde çok se-
vilen ve saygı duyulan biriydi. Evlenip Ür-
dün'e yerleştikten sonra buraya torununu
görmeye geldi. Onun oğlum Lavristen Şük-
rü'yü çocuk arabasında gezdirirken ki mutlu
hali beni çok etkilemiştir. Çerkes gelenekleri

nedeniyle bize açıkca hiç gösteremediği sev-
siyi, torununa bolca gösterdi. Bu arada ço-
cuklarımın ikisinin de adını babam koydu.

Oğluma ilk adını, 16.yüzyılda yaşamış mo-
demleşme, Batılılaşma yanlısı bir Çerkes
prensine atfen, ikincisini ise büyük dedem
nedeniyle bize açıkca hiç gösteremediği sev-
siyi, torununa bolca gösterdi. Bu arada ço-
cuklarımın ikisinin de adını babam koydu.
Şükrü Kanatlı Paşa'ya atfen verdi. Ancak
babam adını verdiği ikinci torunu Setenay'ı
göremeden öldü. Biliyorsunuz kendisini 1954
yılında kanserden kaybettik. Londra'da tedavi
görüyordu ve son günlerinde yanında hep ben
oldum. Belki de ilk defa o zaman kendisiyle
baba-kız olarak yakınlaştık.

Eşiniz Halit Şami'nin de Çerkes olduğu-
nu biliyoruz. Nerede nasıl tanıştınız ve
Ürdün'e nasıl yerleştiniz anlatır mısınız?

Eşimle, Suriye'ye bir grup arkadaşla bir-
likte gerçekleştirdiğimiz, gezide tanıştım. Kar-
şılaştığımız bir öğrenci grubunun içerisinde
Çerkesler varmış, tanıştık. Benim de Çerkes
olduğumu öğrendiklerinde çok sevindiler.
Orada kaldığımız süre içinde bizi gruplar ha-
linde tekrar tekrar arayıp, konuk ettiler. Ge-
lenlerden birisi de o sıralar Suriye'de tıp öğ-
rencisi olan Halit idi. Birbirimizin adreslerini
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alıp haberleşmeye başladık. Sonra bir gün

gelip beni istediler. Babam, rüyasında yeşil

çarşaf içerisinde görmüş beni, hayıra yordu-

lar, uzaklara gitmemi kabul ettiler. 1951 yı-

lında evlendik. Halit, artık öğrenciliğini bitir-

miş, Ürdün'ün Urbit isimli sınır kentinde he-
kimlik yapıyordu. Orada yaşamaya başladık.
Halit 2 yıl sonra, Sağlık Bakanlığı'na getirilin-
ce de Amman'a yerleştik. İki çocuğumuz oldu.
Oğlum, İngilterede hekimlik yapıyor. Kızım
ise akademisyen, antropoloji alanında çalışı-
yor. Yakın zamanlara kadar Ürdün'deydi.
Şimdi ise çalışmalarına Mısır'da devam edi-

yor.
Çeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayı-

da öykünüz ve üç romanız olduğunu biliyo-

TUZ. İngilizce olarak yazıyorsunuz. Ancak

ne yazık ki, Türkiye'deki Çerkesler, “Bek-

leyiş” ve “Tarih Yetimi” adlı öyküleriniz

dışında, henüz diğer çalışmalarınızı oku-
ma fırsatını elde edemediler. Bize edebiyat

çalışmalarınızdan söz edebilir misiniz?

Aslında öykü yazmaya 10 yaşında başla-
dım. Türkiye'deyken önceleri Akşam, Zafer,
Yeni İstanbul gibi gazetelerde öykülerim ya-
yımlandı. Sonraları radyo oyunları da yazma

Janset Berkok Şami'nin babası İsmail Berkok, annesi

Zekiye Janset ve dedesi  



 

ya başladım. Evlendikten sonra eşim İngilte-
re'de ihtisas yaparken, “Yaratıcı yazarlık”

kurslarına devam ettim. Ilk İngilizce öyküm
1966 yılında, Londra'da basıldı ve Çerkeslikle
ilgiliydi. Bunu yine Londra'da ve Kanada'daki
edebiyat dergilerinde basılan diğerleri izledi.
Sözünü ettiğiniz “Tarih Yetimi” ilk öykülerim-
den birisidir. Ancak bu öykülerden sonra tam
17 yıl yazmaya ara verdim. 1990 yılında yaz-
maya yeniden başladım. Biliyorsunuz İngiliz-
ce yazıyorum. Ürdün'e yerleştikten sonra,

Türkçe yazmadım. Arapça'da bilmiyordum,
geriye sesimi duyurabilmek için bir tek İngi-
lizce kaldı. Böylece o günden bugüne, birro-
manım ve çok sayıda öyküm yayımlandı. İki
romanımın yazımını tamamladım, basılmak
üzereler. İlk romanım, “Cages on Opposite
Shores” (Karşı Kıyılardaki Kafesler) şu sıralar

Yalvaç Ural tarafından Türkçeye çevriliyor.
Aksoy Yayımevi tarafından basılacak.

Çerkesliğiniz öykülerinize, romanlarını-
za nasıl yansıyor?

Aslında görünüşte Çerkesliğimden, Çerkes

kültürü ya da tarihinden doğrudan esinlen-
miş çok çalışmam yok gibi duruyor. Ancak

öyle sanıyorum ki, ben fark etmesem de
bunlardan bütün yazdıklarımda bir parça var.

Janset Berkok Şamieşiile birlikte

 

Yayımlanan ilk öyküm Çerkeslerle ilgiliydi,
Türkçe'ye çevrilen “Tarih Yetimi” de öyle. Ba-
sıma verdiğim en son öyküm, “Pencersiz Ev”
açıkca babamın yaşamından ve Türkiye'de
yayımlanmış Çerkeslerle ilgili bir kitapta an-
latılan gerçek olaydan esinlendi. Asker olmak

isteyen Nart isimli bir Çerkes delikanlısının
öyküsü. bu. Nart, subay olmak için Kayse-
r'den kalkıp Çerkes giysileriyle Ankara'ya
sınava geliyor. Ancak kendisine sınavı kazan-
dırmıyorlar. Şu sıralar üzerine çalıştığım yeni
öyküde yine böyle bir esinlenme taşıyor.
Çerkes yaşlılarının ölümsüzlüğüne ilişkin
olarak Kadir Natko'nun yazdığı mitolojik bir
öyküden esinlendim. Sonuç olarak sadece

sözünü ettiğim bu örneklerde değil, bütün
yazdıklarımda benden, yani hep övünç duy-
duğum Çerkesliğimden bir parça var. (Sözün
burasında araya söyleşi yaparken bizimle
bulunan yine Ürdünlü bir Çerkesle evli Nefin
Hanım giriyor ve Janset Hanımın yine şu sv
ralar Türkçe'ye çevrilmekte olan romanında
topraklarından edilmiş bir halk olarak Filistin-
lileri anlatırken, aslında Çerkesleri anlattığını,
kendisinin bu öyküyü hep o hüzünle okuduğu-
nu söylüyor).

Yazarlık dışında da sanatsal uğraşlarınız
olduğunu biliyoruz. Bize bunlardan da söz
edebilir misiniz?

Resim derslerini ünlü ressam Fahrelnissa
Zeid'den aldım. Kendisi 14 yıl süreyle, 1991
yılında ölünceye kadar hem hocam, hem en
iyi arkadaşımdı. Bir çok yerde sergiler açtım.
Yazamadığımda resim yapmak banaiyi geli-
yor. Bu arada kukla da (Marionette) yapmaya
başladım. Önceleri çocuklarım evde eğlen-
sinler diye yaptığım bir şeydi bu. ÇünküÜr-
dün'de çocuklar için böyle bir imkan yoktu.
Sonraları 1968-1974 yılları arasında mario-
netlerimle, televizyonda bir tür kukla tiyatro-
su oluşturdum. Ailede her birimiz işin bir
ucundan tutuyordu ve bir tür aile gösterisi
gibiydi yaptığımız programlar. Böylelikle tam
150 masal karakterine ulaştı marionetlerim.

Gördüğünüz gibi aralarında Çerkes kahra-
manlar da var.

Bu kadarcık bir söyleşinin Janset
Berkok Şami'nin çok yönlülüğünü size an-
latmaya yetmediğini biliyoruz. Belki öy-
küleri ve romanlarını okuyabildiğimizde
onu daha yakından tanıyabileceğiz. Ya da
sözverdiği üzere Derneğimizde kendisini
konuk etmek fırsatını verdiğinde...

(Röportaj: Sevda Alankuşl|
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SAKA.

DÜNDEN BUGÜNE
OSETLERİN TARİHİ / Il

Ruslan Bzarti

Kuzey Osetya Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Dağlık yörelerde dağınık gruplar halinde
yaşayan Osetler 'yurttaş toplulukları şeklinde
örgütlenerek, geleneksel sosyo-politik birlikle-
rini yeni koşullar içerisinde tekrarlamışlardır.
Oset yurttaş toplulukları eski Hint-İrani top-
lumsal kuruluşunun biraz değiştirilmiş bir
şekliydi. Bu toplulukların üyeleri, herbiri top-
rağın ayrı kısmına sahip üç klandan (boydan)
oluşuyordu. Topluluğun birliğinin ideolojik
kanıtını, söz konusu üç klanın (yani bütün
yurttaşların) aslının ortak atadan geldiği yo-
lundaki epik efsane sağlamaktaydı. Böylece
Hint-İrani'lere özgü toplumsal ayırımın üç
öğeli oşeması canlandırılmış olmaktaydı.
Yurttaşlar topluluğunun mükemmel örneğini
Ari üç işlevliliğinin gelenek ve uygulamalarını
XIX. yy.'ın ortalarına kadar koruyabilen Alagir
Toplumu oluşturmaktaydı. Alagir Toplumu'-
nun toprakları üç kısımdan kuruluydu ve
Kuşagonti'ler, Tsarazonti'ler ve Sidameonti'ler
olmak üzere üç klandan oluşuyordu. Efsane-
ye göre, daha sonraları Osetya'nın dört bir
tarafına yayılan Alagir Toplumunun bu eski
klanları Osetlerin atası sayılan Os-Bagatar'ın
neslinden gelmekte ve onun üç oğlunun
(Kusagon, Tsarazon ve Sidamon) adlarını ta-

şımaktaydı. Üç klanın işlevsel uzmanlaşması
dini Kuşagonti'lere, savaşı Tsarazonti'lere,

üretimi ise Sidamonti'lere bırakıyordu.
Osetya'daki yurttaş toplulukları işgal et-

tikleri toprakların büyüklüğü ve nüfusları
açısından farklılıklar göstermekteydiler. Efsa-
nevi atalarının adları da farklıydı (örneğin,
Kurtat Toplumu'nda Kurta ile üç oğlu,
Dargavs'tta Kambiile üç oğlu vs.). Fakat bü-
tün toplulukların örgütlenme biçimleri aynıy-
dı. Topluluğun varlığının temelini toprak o-
luşturuyordu. Bütün yurttaş topluluğu üyele-
ri bu toprakların ortak sahibi sayılmakla bir-
likte, fiilen toprak sahipliği üç klandan birine
mensup ayrı bir köy (komşular topluluğu) ya
da bu köyde oturan sülaleler ('mugkag'lar)

tarafından gerçekleştirilmekteydi. Her hane
sahibinin tam haklara sahip bir yurttaş sıfa-
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tıyla belirli bir arazi parçası üzerine hakkı
bulunmaktaydı. Toprak hâkları ile sosyal ve
politik bağların koparılmaz birliği sıradan bir
yurttaşın üye olduğu değişik ortaklıklar hiye-
rarşisi içinde sağlanıyordu. Bu hiyerarşi: aile
- sülale ('mugkag”)- köy - klan - yurttaş top-
luluğu dizisi olarak gerçekleşmekteydi. Yurt-
taşlara 'wazdan' denilmekteydi. Bu kelime
günümüz Osetçe'sinde 'soylu, asil anlamına
gelmekteyse de, başlangıçtaki kullanımıitiba-

riyle bu terim, sadece ortak ilk atanın neslin-
den olmanın verdiği soyluluğu anlatmaktaydı.
Osetya'nın bazı yerlerinde bu sözcük yakın
dönemlere kadar bir tür hitap biçimi olarak
kullanılmıştır. Babadan oğula intikal eden
“wazdan'lık unvanına (başka deyişle yurttaşlı-
ga) sahip olabilmek için ortak ilk atanın nes-
linden gelmek, belirli bir (mevrus) arazi par-

çasının sahibi olmak ve topluluğun diğer ü-
yeleriyle eşit olmak gerekliydi.

Yurttaş topluluğunun politik kuruluşunun
temeli 'nixas' denilen ve çok kademeli bir ya-
pıya sahip halk meclisiydi. En üst kademede-
ki yüksek 'Nixas” yerel özyönetimin temsili
örgütlerinin bölgesel sistemini oluşturan ma-
halle, sülale, köy ve klan 'nixas'larına dayan-
maktaydı. Yerel 'nixas'ların daha üst kade-
medeki halk meclislerine delegeler gönder-
meleri yoluyla, yüksek 'Nixas'ta açık demok-
ratik seçimlerle belirlenmiş sorumlu halk
temsilcileri toplanırlardı. Yurttaş topluluğu-
nun halk meclisinin yasallığı, her üç klanın
yetkili delege gruplarının hazır bulunup bur-
lunmamalarına bağlıydı. Aynı ilke gönüllü
milis kuvvetlerinin oluşturulması ve arabulu-

cu mahkemelerin üyelerinin seçimi sırasında
da gözetilmekteydi. Yurttaş topluluğunun
ekonomik esasını komşu toplulukları (köyler)

halinde örgütlenmiş eşit haklı yurttaşların

(wazdan'ların) küçük çiftlikleri oluşturmak-
taydı. Bazı monolokal/tek birimli yurttaş

toplulukları zamanla büyük ticari-ekonomik
merkezlere dönüşerek 'on kent' niteliği ka-
zanmışlardır (örneğin, Fiyagdon kıyısındaki

 

 



 

ME
Tsimiti Koyu, Iraf kıyısındaki Donifars, Gizel-
don kıyısındaki Dargavs vb.).

Geleneksel toplumsal örgütlenme biçimle-
rinin bu çok eski şekillerini, değişen koşullara

uyarlayan Oset yurttaş toplulukları, sahip
oldukları manevi değerleri güncelleştirip, ge-
leneksel kültürel özellikleri korumayı sağla-
yabilecek bir toplumsal alan yaratmayı ba-
şarmıştır. Özlerini korumak için geliştirdikleri
bu sosyo-kültürel muhafazakarlıkla etnik
birliklerinin temellerini koruyabilmiş, aynı
zamanda Oset dilinde ve folkloründe (sözlü

edebiyatında) en kadim Hint-İrani (ve daha
geniş olarak Hint-Avrupa) atalarının zihniyet
yapılarını saklayabilmişlerdir. Bunun tipik
örneği XIX. yy.'ın ikinci yarısında ve XX. yy.'ın
birinci yarısında yazıya çevrilen yukarıda de-
gindiğimiz Nart efsanelerindeki üç işlevli ide-
olojidir.

Oset Dağ Toplumlarının Ortaya Çıkışı
XVI-XVIL. yy.'larda, genellikle bir büyük dağ
boğazının ya da yüksek olmayan geçitlerle
ayrılmış birkaç vadinin doğal sınırları içinde

Oset dağ toplumları meydana gelmiştir. Kuzey
Osetya'daki dağ toplumları Alagir, Kurtat,
Tagaur ve Digora'ydı; Çok yüksek rakımlı
merkezi/orta Osetya'dakiler, Tualgom, Urs-
Tualta ve Tursugom; güney Osetya'dakiler ise,
Kudar, Dzaw, Ksan ve Kud toplumlarıydı. Her
dağ toplumu, ya bağımsız bir yurttaş toplulu-
gundan ya da askeri ve politik amaçlarla itti-
fak kurmuş birkaç yurttaş topluluğundan

oluşmaktaydı. Doğal şartların, askeri-stratejik
konumun ve siyasi bağların farklılığı
Osetya'nın değişik kısımlarının farklı biçim-
lerde gelişmesine ve farklı bölgesel özelliklerin
oluşmasına yol açmıştır. Dağ Osetya'sı feoda-
lizmin gelişmesinin iki modeline tanık ol-
muştur. Nispeten “saf” şekliyle bu modeller-
den biri kuzey Osetya'nın doğusunda (Alagir,
Kurtat ve Tağaur toplumlarında), diğeri ise
batısında (Digora'da) mevcuttu.

Doğu'daki feodal düzen modeli, komşular
topluluğunun çözülmesi sonucunda ortaya
çıkmış ve feodal ilişkilerin gelişmesinin teme-
linin özgür topluluk üyelerinin ekonomik
yönden bağımlı ve başkalarının topraklarını
icar geçici olarak kiralayan çiftçilere dönmele-

ri teşkil etmektedir. Bu modelin ayırıcı nite-
likleri bağımlı köylünün kendi toprağının ol-
mayışı, toprak sahibine rant ödemekle yü-
kümlü kiracının tam bir kişisel özgürlüğe
sahip olması ve mevrus toprak parçalarına
sahip bağımsız köylüler sınıfının sayıca çok

olmasıdır. Batı'da ise komşular topluluğu
önemini feodal ilişkiler sisteminde de koru-
maktaydı. Doğu Osetya'da feodallerin ve kira-
cı köylülerin sülalelerinin kökeni aynıydı ve
çözülmüş komşu topluluklarına dayanıyordu.
Digora'ya asiller/toprak sahipleri dışarıdan
gelmişti ve buradaki yurttaş topluluğunu ha-
kimiyeti altına alarak, mevcut topluluk yapı-
sını korumuştu. Osetya'nn Batısında uygu-
lanan modelin önemli özellikleri şunlardı:
Bağımlı topluluk üyeleri sürülecek ve biçile-
cek tarla ve çayırlara sahip olabiliyorlardı,
ancak başlıca rant kaynağını oluşturan ot-
laklar sadece soyluların elindeydi. Ekonomik
bağımlılık beraberinde kişisel bağımlılığı ge-
türmekte, böylece köylüler belirli bir feo-
dal/soylu aileye mevrus biçimde bağlanmak-
taydı. Merkezi ve Güney Osetya'ya gelince,
burada Oset feodalizminin her iki modeli de
mevcuttu. Güney'deki bazı çevre toplumları-
nın farklılığı ise, en üst soylu kesimin Gür-
cüstan'ı siyasi yaşamında aktif rol oynama-
sıydı. Bu soylular sınıfı zamanla tamamen
Gürcüleştiler. Oset feodal düzeninin klasik
örneğini Tagaur Toplumu göstermekteydi.
Tagaurlar Genaldon ve Gizeldon nehirlerinin
vadilerini ve Terek nehrinin Daryal Geçi-
di'ndeki sol taraflarına yerleşmişlerdi. Tagaur

Toplumu'nun çekirdeğini 11 soylu sülaleye ait
topraklar oluşturmaktaydı. Bu sülalelerin
çoğunluğu Dargavs köyü kökenliydi. Toprağı
gaspederek ve eşitleri olan yurttaşlarını haki-
miyetleri altına alarak 'wazdan'lık ünvanını
tekellerine almışlardı. XVII-XIX. yy.da Taga-
urlarıda 'wazdan' artık üst sınıfa ait bir sıfat
haline gelmişti. Feodal sistemde yalnız soy-
lular, 'wazdan'lık ölçütlerine (yani köken -
toprak sahipliği - tam hak sahibi olmak üçlü-
süne) sahiplerdi. Dargavs'ta Aldattatiler,
Mamsuratiler ve Txostatiler olmak üzere üç
“wazdan' sülalesi kalmaktaydı. Esenatiler,
Kanukwatiler, Kunduxatiler, Tuganatiler,
Tulattatiler ve Sanatiler yeni köyleri kurarak
oraya taşınmışlardı. İki Wwazdan' sülalesi de -
Cantiatiler ve Dudaratiler - Tagaurlara kendi
köylüleri ile birlikte dışarıdan katılmışlardı.

“Wazdan'ların mülkiyetindeki bu merkezi
topraklara 6 küçük bağımsız topluluk komşu
oluyordu. Bu çevre toplulukların en güçlü
sülaleleri, Tagaur nüfusunun ikinci derecede
soylu (wazdan”) sayılan zümresini oluşturu-
yordu. Tagaur toplumu böylelikle dört sınıfa
ayrılmaktaydı: Üst kesim 'wazdan'lardan iba-
retti. Sayıca en kalabalık olan '*farsaglag'lar
(tam çeviriyle “yandaki adamlar”) kesimi çev-
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re/periferik toplulukların bütün eşit haklı
üyeleriyle 'wazdan'ların köylerindeki bağımlı
toprak kiracılarını kapsamaktaydı. 'Kavda-
sard'lar (“yemlikte doğanlar”) asillerin alt sı-
nıflardan kadınlarla yaptıkları 'ikinci', tam
haklı olmayan evliliklerden doğan çocukları
ve bunların aileleriydi. Sosyal sınıflamanın en
ali kademesinde bulunan az sayıdaki 'ku-
sağ'lar (köleler) ise bütün toplumsal haklar-
dan yoksun olup efendilerinin tam malı sa-
yılmaktaydılar. |

Her kiracı köylü (farsaglag' veya 'kavda-
sard”) ailesi toprak sahibine her yıl bir koyun,
bir kuzu, bir araba yükü kuru ot, üretilen
tereyağ ve peynirin bir bölümünü ve bazıfeo-
dallere de ürettikleri buğdayın bir kısmını
verirlerdi. Her köylü yılda üç gün efendisinin
tarlasında çalışırdı. “Wazdan'ın çağrısı oldu-

gunda farsaglag'ları ve 'kavdasard'ları onun
arkasından akınlara ya da gümrük nöbetleri-
ne çıkarlardı. Daryal Geçidi üzerindeki dene-

tüm 'wazdan'llara büyük bir gelir sağlamakta
ve Tağaurları geniş bir siyasi ve ticari ilişkiler
ağı içerisine sokmaktaydı.

Değişik Oset toplumlarının yerel özellikleri
daha önce, Alan Devleti döneminde oluştu-

rulmuş olan geleneksel birlik bilincini yok
edememiştir. Nitekim Oset dağ toplulukları-
nın komşularının da Osetya'yı tek bir ülke
olarak kabul ettikleri bilinmektedir. Oset
toplumları iç işlerinde bağımsız davranırlar-
ken, askeri ve dış ilişkilerinde diğer Oset
toplumlarıyla birlikte davranmayı tercih et-
mişlerdir. Başka deyişle XV-XVIMI yy.lar

Osetya'sı konfederatif esaslara göre birleşen,
özerk bölgelerden oluşmaktadır. Bütün mille-
tin kaderini etkileyebilecek özel durumlarda,
konfederasyon adına karar alınmak üzere genel
Osetya 'Nixas'ı toplantıya çağrılmaktadır. Bu
tür halk meclisinin son örneği Osetya tari-
hinde büyük rol oynayan ve Rusya'ya gönde-
rilecek elçiliğin kadrosunu atamak üzere
toplanan 1749 'Nixas'ı olmuştur.

Oset Dağ topluluklarının ovalara dönüşleri
XVHİ. yy.ın ilk yarısında Osetya derin bir kri-
zin eşiğine gelmiş bulunmaktaydı. Ekonomik
olarak, işlenebilecek toprakların sınırlarına
varılmış, nüfus fazlalığı nedeniyle ekilebilecek
yeni topraklara ihtiyaç doğmuştu. Feodaliz-
min bu aşamasında üretim temelinin genişle-
tilmesi ve politik sistemin yeni ihtiyaçlara
uygun olarak yeniden düzenlenmesi gereki-
yordu. Toprak açısından sınırlara varmış O-
lunması ve eşitsiz sosyo-ekonomik gelişme

24 e MART NİSAN 1998 e NART

sonucunda komşu Oset toplumları arasında
ihtilaflar baş göstermişti. Sıkışılmış bu coğ-
rafyadan kurtulmanın bir yolu Khabardey
veya Gürcü prenslerinin tabiiyetine girerek,

dağlardan ovaya dönüş olabilirdi. Ancak bu
tür bir “sömürgeleşme” Oset soyluları için

egemenliklerinin sınırlanması, köylüler için
ise yükümlülüklerinin katlanması anlamına
gelecekti. Buna karşılık, yeni edinilebilecek
süzerenler ne belirli bir sosyal güvenceyi, ne
siyasi istikrarı, ne de etkili bir askeri himaye-
yi teklif edecek durumdaydılar. Ayrıca Kha-
bardeyler'i dışarıdan körüklenen prensler-
arası çekişmeler kemirmekteyken, bir dizi
krallığa/prensliğe bölünmüş olan Gürcüstan

kendini bile savunmaktan aciz durumdaydı.
Yine de güçlü Khabardey ve Gürcü prenslikle-
ri, sınırlarındaki Oset toplumlarını askeri
kuvvet veya ekonomik baskıyla egemenlikleri
altına almayaçalışıyorlardı. Bu ortamda O-
setya'nın çıkarları Rusya'nın dış siyasi planla-
rna uygun düşmekteydi. Kafkas meselesi
Rusya İmparatorluğu'nun doğu politikasının
merkezini oluşturmaktaydı. Kafkasya'ya iler-
lemek suretiyle Rusya Karadeniz'e çıkışını
kolaylaştırmayı, güney sınırlarını sağlamlaş-
tırmayı ve Orta Doğu'daki başlıca rakiplerini
Osmanlı İmparatorluğu ile İran'ı sıkıştırmayı
tasarlamaktaydı. Osetya'nın Kafkasya'nın tam
ortasında, stratejik erişim yollarının kesiştiği
bölgedeki coğrafi konumu XV-XVI. yy.larda
Oset halkının kurtuluşu ve yaşayabilmesi için
bir avantaj oluşturuyorken, XVTI. yy.dan iti-
baren aynı coğrafi konum, değişen koşullar
nedeniyle bir dezavantaja dönüşmüştür. As-
lında Oset ulusu stratejik olarak önemli bir
coğrafyada yaşamanın bedelini bugüne kadar
ödemeye devam etmiştir. Rus yönetiminin
XVMI. yy.dan beri Osetlere karşı duyduğu
ilginin niteliğini, Çarlığın Kafkasya genel va-
lilerinden birisinin daha sonraki dönemde
söylediği şu sözler çok iyi anlatmaktadır:
“Osetya'da sağlam hakimiyetimiz Kafkas
dağlarının çok daha büyük bir bölümünde
üstünlüğümüzü pekiştirecektir.”

Osetler ise Rusya'ya, Oset toplumları ara-
sındaki gerginleşen ilişkileri düzeltebilecek ve
hem kuzeyde, hem de güneyde onları dış sal-
dırılardan koruyabilecek bir organize devlet
gücü gözüyle bakmışlardır. Nitekim, Osetler
Rusya'nın yardımıyla Kuzey Kafkas, Ovası'na
dönmeyi ummaktaydılar. Rusya ile girdikleri
ticari ilişkiler de, onlara Rusya'ya güvenebile-
ceklerini göstermişti. 1749 yılında Oset top-
lumları Rusya'ya katılma konusunda ortak



  

karar almışlardır. Rusya ile diplomatik ilişki-
ler kuran Osetya üç yıl boyunca Peters-
bur#da seçkin siyaset adamı Zurab
Magkati'nin başkanlığındaki bir elçi tarafın-
dan temsil edilmiştir. Ne var ki katılmayla
ilgili işlemler ertelenmiş, ancak 1774 yılında,
Osmanlı-Rus savaşının sona ermesinden son-
ra imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın

Rusya'ya Kuzey Kafkasya'da istediği hareket
serbestisini tanımasından sonra yapılmıştır.
1774'ten sonra Oset-Rusilişkilerinde yeni bir
dönem başlamıştır. Tarafların üzerinde an-

laştıkları ortak kararların yerini Osetya'yı
Rusya'nın idari sistemine dahil etmek için
acele eden Rus makamlarının tek taraflı dav-
ranışları almıştır. Zaman zaman silahlı ça-

tuşmalara dönüşen ihtilaflar, bölgede Rus
yönetiminin polis, mahkemeler ve vergi sis-
temi gibi unsurlarıyla beraber tam ve nihai
olarak kurumlaşmasına kadar sürmüştür.

1830 yılında gerçekleşen bu olay Osetya'nın
kuzeyinde ve güneyinde eş zamanlı bir surette
düzenlenen imha operasyonlarından sonra
mümkün olmuştur. İnatçı direnişleri Osetleri
Rus askeri yönetimine tabi olma zorunlulu-
gundan kurtarmaya yetmemişse de, beklen-
medik bir biçimde onların komşularının iddi-

alarından kurtulmalarına yaramıştır. Nitekim,
daha önce Osetya'nın Rusya'ya katılmasını
engellemek için enirikalar çeviren Gürcü

prensleri Gürcüstan'ın kendisi de Rus yöne-
tümine katıldıktan sonra bazı güney Oset
toplumları üzerine hak iddia etmeye başla-
mışlardır. Ancak Rus Yönetiminin onların bu

talebine verdiği cevap olumsuzdu: kudretli bir
imparatorluğa karşı savaşmaya cesaret ede-
bilen insanlar, Gürcülere bağımlı olamazlardı.

1784'te Daryal (Askeri Gürcü) Geçit Yolu
bölgesinde güvenliği sağlamak amacıyla Rus
yönetimi Vladikafkas kalesini inşa ettirmiştir.
Kalenin Osetçe adı olan Dzaucikaw Oset-

ya'nın bugünkü başkentine daha önce burada
bulunan küçük bir Oset köyünden miras
kalmıştır. Osetya'yı devlet idaresi alanına
dahil etme sürecinde edinilen deneyimler
Kafkasya'daki Rus makamlarına çok şey öğ-
retmiştir. XIX. yy.ın ortalarından itibaren
karşılıklı uyuşma ve alışma dönemi başla-

mıştır. Bu dönemde gerçekleşen idari sistem
ve taksimatın evrimi ve yönetme usullerinin
gelişimi eski Oset coğrafi-politik organizasyo-
nunun ve geleneksel halk temsilciliği ve mah-
keme şekillerinin hesaba katılmasına ve kul-
lanılmasına dayanmaktaydı. İmparatorluğun
idari kuruluşunda izlenen temel esas etnik

olmaktan ziyade coğrafiydi ve Kafkasya'nın
özel şartlarında bu esas bir de askeri-stratejik
faydalılık prensibiyle otamamlanmaktaydı.
Böyle bir yaklaşımın sonucu olarak Osetya
Kuzey” ve 'Güney' olmak üzere Ana Kafkas
Sıradağı boyunca iki parçaya bölünerek bun-
lardan biri Kuzey Kafkasya'daki, öbürü de
Güney Kafkasya'daki Rus yerel yönetimlerinin
emri altına verilmişür. Kuzey Osetya'nın en
büyük kısmı XIX. yy.ın ortasında önce
Vladikafkas İlçesi, daha sonra Askeri Oset ya
da Osetİlçesi denilen ve Terek Eyaleti'ne bağlı
olan tek bir idari birim içinde toplanmıştır.
Güney Oseiya'nın topraklarının çoğu Tiflis
Eyaleti'ne, azı da Kutais Eyaleti'ne (ikisi de
Gürcüstan) ithal edilmiştir. Kuzey Kafkas

Ovası'nı yeniden benimsemeye yönelik ilk
girişimler daha XVMI. yy.dabaşlamıştır. Bu-
nun sonucunda Khabardey prenslerine âit
toprakları kira ile tutan Oset feodallerinin
kurdukları köyler ortaya çıkmış, Osetler
Mozdok ve Vladikafkas çevresindeki düzlükle-
re yerleşmişlerdir. XIX. yy.ın ilk yarısında ise
Osetlerin ovaya göçme süreci kitlesel ve dü-
zenli bir şekil almıştır. Bunun sayesinde feo-

dal ilişkiler yeni üretim bazı edinmiştir. Söz

konusu dönemde gerçekleşen önemli geliş-
meler şöyle sıralanabilir: Topraktan yarar-
lanmada kişisel-ailesel sistemin kesin zaferi,
rantın parayla ödenmesi usulünün yaygın-
İaşması, ekonomik yönden bağımlı köylülerin
değişik sınıfsal gruplarının durumlarının e-
şitleşmesi. Ancak bunları bütün Rusya paza-
rıyla bağların genişlemesi, zanaatta ve tarım-
da piyasaya yönelik mal üretiminin artması,
ilk sanayi işletmelerinin ortaya çıkmasıizle-
miştir. Pazara doğrudan bağlılık koşullarında
küçük köylü ekonomisi soyluların genç
latifundiumlarından daha sağlam ve dayanıklı
çıkmıştır. Dağ sömürme metotları ovada Zor

tutunmaktaydı. Hızlı iktisadi kalkınmayı he-
defleyen ve Osetya'daki politik durumun is-
tikrarsızlaşmasından korkan Rus hükümeti

büyük çiftlik sahiplerinin çıkarlarını savun-
mak istememiştir. Sayıları az olan asillerle
özgür Oset köylüleri arasındaki sosyal çatış-
ma feodal bağımlılık sisteminin yıkılışıyla
çözümlenmiştir. Köylüler soylulara karşı olan

eski yükümlülüklerini yerine getirmeyi kesip,
işlettikleri topraklardan yararlanmaya devam
etmekteydiler. Zaferlerini 1853'ten 1867'ye
kadar aşamalı olarak gerçekleştirilen tarım

reformu berkitmiştir. Reformun başlıca pren-
sipleri ova arazilerinin devlet mülkiyeti ilan
edilmesini ve gerek köylülerin, gerekse eski
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efendilerinin topluluk hukuku çerçevesinde
ayrı ayrı yerleştirilmelerini ve ayrı ayrı top-
raklandırılmalarını öngörmekteydi. Sonuçta,
örneğin, Tagaur 'wazdan'ları bütün Tagaur
halkı gibi aile başına 40 desyatinlik (1
desyatin 1,09 hektara eşittir) arazi parçaları
edinilerek köylü kitlesiyle ekonomik olarak
denkleştirilmişlerdir. Kuzey Kafkas Ova-
sı'ndaki reform dramatik gelişmelere de sebep
olmuştur. Kuzey Oset toplumlarının nüfusu-
nun yaklaşık dörtte biri ve bu arada asillerin
çoğunluğu Müslüman'dı. Bu durumu da kul-
lanarak imtiyazlarını yitirmekte olan “asiller
partisi” Osmanlı İmparatorluğu'na göç hare-
ketine önayak olmuştur. Bazı verilere göre,
Oset muhacirlerinin sayısı 3-5 bin civarın-
daydı. Bunların çoğu Oset nüfusunun en
prestijli ve sosyal olarak en aktif gruplarının
mensuplarından ibaretti. Vatanda kalan Oset
soylu sınıfı ise reformdan sonra hızla çökme-
ye başlamıştır. İ

Vladikafkas (Kuzey Oset) Ovası'nın benim-

senmesine paralel olarak Güney Osetlerin
Kartli ve Kaheti gibi Doğu Gürcüstan prens-
liklerine göçleri sürmekteydi. Gürcü kralları-
nın ve prenslerinin daha önce Osmanlı ve
İran ordularınca harap edilen topraklarına
Osetlerin en büyük göç dalgası XVII. yy.'a
rastlamaktadır. Gürcülerin toprağa şiddetle
muhtaç olan Oset dağlılarını davet etmeleri
genellikle hem ekonomik, hem askeri amaçla-
rı gütmekteydi. Örneğin, Doğu Gürcüstan
hükümdarı II. Iraklı (Erekle Han) Kaheti'deki

Oset kolonilerini bölgeyi dış saldırılara karşı

koruyacak bir kordon şeklinde yerleştirmiştir.

Güney Osetya'nın asil kendisinde ise XIX.
yy.'in başları ve ortaları köylülerin özgürlük
savaşımlarıyla geçmiştir. 1860'larda yapılan
reform burada da kişisel bağımlılığı kaldırmış
ve toprak ilişkilerinin düzenlenmesinin genel
Rusya sistemini yürürlüğe koymuştur.

Ovaya yerleşme ve devlet yönetiminin ku-
rulması, tarım reformu ve pazar ilişkilerinin
gelişmesi Osetya'nın dağınıklığının giderilme-
sine ve dış bağlarının genişlemesine yol aç-
maktaydı. XVIN. yy.ın sonlarından XIX. yy.ın
ortalarına kadar meydana gelen olaylar ve
gelişmeler halkın toparlanması sürecini hız-
landırarak ulusun yeniden doğuşuiçin ortam
hazırlamıştır.

Kültür Devrimi
Osetya'da kapitalist ilişkilerinin doğması ve
gelişmesi dönemi olan 19. yüzyıl aynı zaman-
da Oset ulusunun oluşması ve Oset ulusal
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kültürünün şekillenmesi çağı olmuştur. Ge-
çen asrın ilk yarısına kültür devriminin baş-

laması rastlamaktadır. Feodalizmin çöküşünü

ve Osetya'nın dünya ekonomik bağlantıları
sistemine katılışını hazırlayan politik ve
sosyo-ekonomik değişmeler geleneksel yaşam
tarzını kırmış, toplumun hareketliliğini yük-
seltmiş, kültür alanında karşılıklı etkileşme-

nin ufuklarını genişletmiştir. Geleneksel top-
lumun modem eğitime doğru yönelmesi,
kültürel faaliyetlerin değişik dallarının ihti-
saslaşması, profesyonel edebiyat ve sanatın
ortaya çıkışı vb. gelişmeler ulusal toparlanma
ve kaçınılmaz olarak ulusal çıkarların bilinci-
ne varma süreçlerinin zemininde meydana
gelmekteydi. Ekonomik kalkınma, toplumsal
hayatın devlet haline geçişi, özgürlük olmasa
da kişisel seçim yapma olanaklarının geniş-

lemesi kalabalık bir aydın sınıfın oluşmasına
yol açmıştır. XVM. yy.ın ortasına kadar

Osetlerin pek azı eğitim görebilmekteydi, bu
da sadece Gürcü manastırlarında veya Kartli
hükümdarlarının saraylarında mümkün ola-
bilmekteydi. Yazının ve onu yeniden kurma
olanaklarının olmayışı dağ toplumlarındaki
kültürel durumun ayrılmaz bir niteliğiydi.
Çocukları çağdaş yöntemlerle eğitmenin daha
önceki bazı girişimleri bilinmekteyse de, okul
eğitim sistemi Osetya'da 1766'da Mozdok'ta
ilk Oset okulunun açılmasıyla doğmuştur. İlk
Osetçe kitap da 1798'de Mozdok piskoposu
Gay ile papaz Paul Kesati'nin yayınladıkları
kısa bir "Akait Kitabi" olmuştur. Bu iki zat
Kiril alfabesini kullanarak Oset yazı sistemini
geliştirmiştir. 1821'de Ivan Gabarati'nin yaz-
dığı ilk Osetçe "Elifba Kitabi" basılmıştır.
1820'li yıllarda Osetya'da kiliselere bağlıilko-
kullar açılmaya başlamış, 1860'larda ise bun-

ların sayısı 30'u bulmuştur. 1844'te baskıdan
akademisyen Andreas Sjogren tarafindan
meydana getirilen ve Oset dilinin bilimsel
incelenmesinde ilk adım olan "Osetçe Dilbilgi-
si" çıkmıştır. Sjogren'in geliştirdiği alfabe
Osetçe okuma yazmayı herkesin anlayacağı
bir hale getirmiştir. Bu dönemde Oset dili
1836'da açılan Vladikafkas Din Lisesi'nde ve
Oset papazlarını hazırlamayı amaçlayan Tiflis
Ruhban Yüksek Okulu'nda da ders olarak
öğretilmekteydi. 1830'lardan itibaren Oset
erkek çocukları askeri okullara girmeye baş-
lamışlar, birçok genç asilzadeler Peters-
burg'daki prestijli subay okullarına kabul
edilmekteydiler. Saflarından ulusal aydın sı-
nıfı çıkaran tahsil görmüş Osetlerin ilk kuşağı
XIX. yy.ın ortalarında faaliyette bulunmak-



 

taydı. Bu kuşak daha çok dini veya askeri

öğrenimi yapmış kişilerden oluşmaktaydı. O
zamanlarda yalnız soylular subay olabilmek-
teydiler, Ortodoks Hıristiyanlık ise Osetya'da
köylülerin dini sayılmaktaydı. Bu sebepledir
ki Oset aydın kesimi baştan beri safları içinde
değişik sosyal tabakalardan gelen insanları
birleştirmiştir. Sınıfsal ve bölgesel önyargıla-
rın giderilmesiiçin fazla zaman gerekmemiş-

tir. Oset toplumunun özelliklerini oluşturan
yurttaşlar topluluğu, köylülerin özgürlüğü ve
itibarlılığı, ortak geleneksel kültür ve şövalye
tipi epik destanlar halkın kültürel, etnik ve
estetik birliğini kolaylaştırmıştır. Dönemin
Oset aydın kesimi genel ulusal çıkarları ifade
edip, sosyal ve coğrafi bölmeleri zorlamış ve
Yeni Çağ'ın timsali olmuştur. Aydın kesimin

hızlı sayısal büyümesini çağdaşlar bazen
Osetlerin öğrenime olan özel eğilimleriyle a-
çıklamaya çalışmışlarsa da, bunun gerçek
nedenleri şunlardı: Toplumsal gelişmişlik

düzeyinin nispeten yüksek ve dönemin Rus
devlet idare yapısına aşağı yukarı uygun ol-
ması (örneğin, 1871 yılında sadece Osetler
genel Rusya mahkeme sistemine geçmeye
hazır bulunmuşlardır); yenilikleri benimse-
meyi ve değişen dış koşullara kendini adapte
etmeyi kolaylaştıran Oset toplumunun açıklı-
ğı (korporatif ruhtan ve topluluk kapalı-
lığından yoksun olması, 'enternasyonalizm'i);
son olarak da XIX. yy.'a mahsus büyük Rus
kültürünün Osetya ile dış dünya arasında
aracı ve ortak işlevlerini genellikle başarıyla
görmüş olması.

Aydınlar kesiminin doğuşuyla beraber Oset
toplumunun yeni cehresi de oluşmuş, halk
400 yıl içinde tanınmayacak kadar değişmiş
kocaman dünyaya tekrar dönmeye ve bu
dünyada kendi yolunu aramaya başlamıştır.
XIX. yy.'in ikinci yarısı ve XX. yy.'in ilk çeyre-
ği Osetya için Ulusal Yeniden Doğuş Çağı
olmuştur.

Dikkate değerdir ki Oset aydın sınıfı kendi
sayısal ve entelektüel liderliğini baştan beri
Kafkasyalı komşuları karşısındaki sorumlu-

luk olarak idrak etmiştir. Daha ilk profesyo-
nel ozan Temirbolat Mamsurati şiirlerinde

vatan kavramını bütün Kafkasya çapına ka-
dar genişletmiştir. İnal Kanukwati, Alihan
Ardasenti, Kosta Hetegkatıgkati, Gappo Ba-
yati, Georgi Tsagolti, Elbasduko Britiati ve
başkalarının politik, sosyal ve ekonomik so-
runlar üstüne yazdıkları eserlerde işlenen
başlıca temalar Kafkas halklarının kardeşliği-
nin ya İnguş olsun ya da Khabardey olsun

bütün hakkı yenilenlerin ve fakirlerin savu-
nulması, Kafkas kardeşlerinin müreffeh ve

tek ailesinin dışında kendi ulusunun mutlu-

İuğunun asla düşünülemez olmasıdır. Oset
kültürünün bir parçası haline gelen bu so-
rumluluktan 'İslam sosyalizmi'nin kuramcısı
ve birleşik dağlıların demokratik devletinin
ideologu Ahmet Tsalikati'nin düşünce tarzının
genişliği kaynaklanmaktadır. Ayni hususu
göz önüne almadan bir avuç Oset'in genel
Rusya Müslüman hareketinde oynamış ol-
dukları müstesna rolü anlamak da olanaksız-
dır (bu bağlamda Ahmet Tsalikati'den başka
Aslanceri Datiti ile Alihan Kantemurti
(Kandemir) gibi simalar akla gelmektedirler).

Ulusal bilinci aktif biçimde oluşturmakta olan

kültürel faaliyetlerde merkezi yeri dil prob-
lemleri işgal etmekteydi. Anadili kültürün
ruhu, çağlar arasındaki rabıta unsuru ve ulu-
sal identitenin güvencesi olarak düşünül-
müştür. Andreas Sjogren'in ve Vsevolod
Miller'in lengvistik yapıtları Oset kültürünün
olguları haline gelerek toplumun bütün ke-
simlerinde tarihe ve filolojiye karşı geniş ilgiyi
uyandırmıştır. Ulusal Yeniden Doğuş çağın-

daki aydınların en önemli amaçları tek edebi-
yat dilini kurmak ve anadiline dayalı okul
eğitimini başlatmaktı. Büyük Kosta Heta-
gkatı'nın şiirleri edebiyat dili konusundaki
tartışmaları anlamsız kılmıştır: Kosta'nın ge-
liştirdiği dilde XIX. yy.'in sonunda XX. yy'ın
başında klasik Oset Edebiyatı geleneğinin
kurucuları olan Aleksandr Kubalti, Seka
Gadiati, Elbasduko Britiati, lIlas Arnigon,
Alihan Tokati, Arsen Kotsoyti vb. yazmaktay-
dılar. Tek (ortak) edebiyat diline İron lehçesi
temel oluşturmuşsa da, edebiyat geleneği

aynı zamanda Blajka Gurjibeti, Georgi Maliti,
Sozur Bagarati gibi yazarlar sayesinde
Osetçe'nin Digoron lehçesinde de gelişmek-
teydi... Anadiline dayalı öğretimi başlatması
ise Çarlık Rusya'sında mevcut yasaklar enge-
line çarpmıştır: bu yönde girişimlerde bulun-
dukları için Elbasduko Britiati ve Ilas Arnigon
öğretmenlikten bile atılmışlardır. Osetçe eği-
tüm yapan okullar ancak 1917 devriminden
sonra kurulabilmiştir.

Ulusal ülkü Oset kamuoyunu kendi öz-
günlüğünü aramaya ve kesilen çağlar arası
bağları yeniden keşfetmeye itmiştir. İlk Oset
halk bilimcileri ve etnografyacıları olan Vasili
Tsorati, Cantemir, Gatsir ve Gutsir Sanati'ler,
Mialuk Txostati, Mikail Bayati, Afako Gassiti,
Georgi Tsotsiti, Savva Kokiti, SolomanTuskati
ve başkaları süreli yayınlarda Oset folkloru ve
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haik kültürü ile ilgili yazılarını yayımlamak-
taydılar. XX. yy.ın başlangıcında Oset tarihi-
nin etraflı ulusçu mefhumları olan Aleksandr

Kodzati'nin (“Kadim Osetler ve Osetya", 1903)

ve Vano Temirhanti'nin (“Osetlerin Tarihi",

1913) kitapları gün yüzü görmüştür. Sözlü
halk sanatı klasik edebiyatı beslemekte, folk-
lor sujeleri profesyonel tasviri sanatların ku-
rucuları olan ressam Maxarbeg Tuganti ve
heykeltraş Soslanbeg Tavasiti'ye ilham ver-
mekteydi. Halk ustaları çevresinden heykelci
Soslanbeg Edziti ve yazar Seka Gadiati çık-

mışlardır.

Ulusal devlet yapısının yokluğu ve Osetya'-
nın idari bölünmüşlüğü ortamında kültür
toparlanma sürecinin başlıca faktörü ve ulu-
sal bilincin dayanağı haline gelmiştir. Kültü-
rel bölgeciliğin ortadan kalkması, aydınlar
sınıfının oluşması, eğitim sisteminin ve her
çeşit profesyonel kültür faaliyetlerinin geliş-
mesi, Osetçe kitap, gazete ve dergilerin ya-
yımlanması Osetya'yı tek bir ulusal kültürel
alan haline getirmiştir. Kültürel merkezleş-
menin ekseni görevini ise Kosta Hetegkatı'nın
tanımıyla "Osetlerin fikri ve idari merkezi"
olan Vladikafkas görmekteydi. XIX. yy.'ın or-
tasında Oset ulusal yeniden doğuşunun top-
lumsal politik fikriyatı maarif düşünceleriyle
sınırlı kalmaktaydı. İki birbirine zıt siyasi
tutum olan piskopos Akso Koliti'nin demok-
ratik Hıristiyan platformu ile general Musa
Kunduxati'nin aristokratik muhafazakarlığı
arasındaki çelişkiler de aydınlatma felsefesi-
nin çerçevesi dışına çıkmamaktaydı. Fakat

XIX. yy.'ın son otuz yılı içinde halkçılık ideo-

lojisine geçiş gerçekleşmiş ve ulusal kurtuluş
hareketinin yükselişi başlamıştır. Oset ay-
dınlarının devrimci kısmı (Alihan Ardasenti,
Dris Soxiti, Ibrahim Sanati, Mahamat Abat-
siati, Gurgok Gazdanti, Georgi Dzgoyti ve
başkaları) genel Rusya 'illegalite'sinin (yer altı
hareketinin) saflarına katılarak 'halk içine

gitme' olarak bilinen ve sosyal adaletfikirleri-
ni yayma amacını güden romantik ve doku-
naklı faaliyetleri aktif şekilde vatanlarında
yürütmüştür. Ulusal yeniden doğuşun bu
safhasında sanat yaratımı ve "teorik" yazılı
kültür siyasi hayatın ayrılmaz bir parçası
haline gelmiştir. Bir yandan halkın savunu-
cusu, öte yandan da şair, gazete yazarı ve
ressam sıfatlarını şahsiyetinde birleştiren
Kosta Hetegkatı'nın evrensel siması da ulusal
kültürün ve Oset halkının kurtuluş savaşımı-
nın tek ve bölünmez simgesi olmuştur.
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Kurtuluş Hareketi
X. yy.'ın başlarına doğru Oset toplumsal ha-
reketi ve kamuoyu için ülkenin idari bölün-
müşlüğüne ve sömürge halkı konumuna bo-
yun eğmenin imkansızlığı artık açık olmuş-
tur. Ulusal yeniden doğuş Osetya'nın politik
birleşmesi fikrinin ortaya konulmasına yol
açmıştır. Bu hedef 1905 1907 Rus Devrimi
sırasında faal şekilde tartışılmış, 1917 Şur-

bat'ında Çar' x rejiminin düşmesinden sonra

ise en başta gelen amaç olarak belirlenmiştir.
Rusya'da iç savaş ve imparatorluğun da-

gılması ortamındaOsetlerin politik bilinci ve
ulusal egemenliği net olarak Oset halkı kong-
releri örgütsel biçimini almıştır. 1917-1919
yılları arasında yapılan 11 ulusal kurultayiki
en önemli sorunu karara bağlamış: Kuzey ve
Güney Osetya'yı genel halk irade izhari düze-
yinde birleştirmiş ve yasal yetki organı olarak
Oset Ulusal Meclisi'ni meydana getirmiştir.

Oset Halkının 1. Kongresi 1917 Nisan'ında
toplanmıştır. Kasım 1917'de yapılan IV.
Kongre Osetya'da geçici olarak tam devlet
yetkisi sahibi kılınan Oset Ulusal Meclisi'ni
seçmiştir. Meclis'in başkanlığına Simon Ta-

koti, yardımcılıklarına da Tsomak Gadiati ve
Gappo Gagkayti getirilmişlerdir. Tümgeneral
Afako Fidarati (ordu başkomutanı) ve Albay

Gaspo Gutsunati'nin (kurmay başkanı) yöne-

timinde ulusal silahlı kuvvetlerin kurulması-
na başlanmıştır. Ordu kamu düzenini ve hal-

kın güvenliğini korumak amacıyla oluşturul-
maktaydı. Aralık 1917-Ocak 1918 tarihlerinde
İnguş çetelerinin Vladikafkas'a düzenledikleri
saldırılar bile Osetlerin 'Militarizmi'ni artır-
mamıştır. Şubat 1918'de toplanan V. Kongre

“komşu kardeş halklarla savaş fikrini aklına

bile oOgetirmediğini ve bazı grupların
insiyatifiyle başlayan düşüncesiz çatışmaların

kesin son bulacaklarına inandığını” belirt-
miştir. Nisan 1918'de yapılan VI. Kongre
Osetya'yı Sovyet yönetimindeki Terek Cumr-
huriyeti'nin yapısına dahil etmişse de, üç ay
sonra Temmuz 1918'de toplanan VI. Kongre
Sovyet iktidarını tanımayı reddetmiştir.

Ulusal Meclis delegeleri farklı siyasi gö-
rüşleri temsil eden insanlar olmakla beraber,

büyük çoğunluğu aydın kesime mensuptu.
Meclis'in bileşimi kongreden kongreye değiş-
mekte, Osetya içindeki ve etrafındaki koşullar
ve gelişmeler de birbirinin yerini almaktaydı.
Meclis'in onurunu pek büyük derecede artı-
ran bir olgu olarak vurgulanmalıdır ki, faali-
yetleri daima Osetya'da iç savaşı önlemeye
yönelikti.



 

Rusya'da artık başlamış olan iç savaş ko-

nusunda Osetya'da birbirine karşıt yakla-
şımlar mevcuttu. Bolşeviklik yanlısı 'Kermen'
Partisi Sovyet iktidarını desteklemekteydi.
Ortacı/merkezci bir örgüt olan 'Kosta'nın
Çevresi' Rusya'daki iç çekişmelere karışmama

ve kendi kaderini belirleme prensiplerini sa-
vunarak Oset Devleti'ni kurma fikrini yay-
maktaydı. Oset Ulusal Meclisi de ikinci tutu-

ma yönelmekte, fakat (Oset tarihinde çok defa
olduğu gibi) bilincine varılan zorunluluk ile
bu zorunluluğu hayata geçirmek için gereken
politik olanaklar arasındaki trajik çelişkiyi bir
türlü giderememekteydi. Osetya'nın kaderi bu
kez de sınırları dışında kararlaştırılmıştır.

Ulusal birlik ve politik özerklik emelleri
Osetlere pahalıya mal olmuş: "beyaz"ların ve
"kızıl"ların ortak çabalarıyla iç savaş Osetya'-

ya yine de ithal edilmiştir. Osetya'nın kuze-
yinde 1920'de, güneyinde ise 1921'de kurulan
Sovyet iktidarı başlangıçta Osetya'nın birleşti-
rilmesi ofikrini odesteklemekteydi. Fakat
1920'iilerin ortalarında Sovyetler Birliği yöne-
timi ulusal sorunun demokratik yöntemlerle
çözümünden vazgeçip eski imparatorluk
prensiplerine dönmüştür. Birleşme gerçek-
leşmemiştir. Gene de Sovyet iktidarı yıllarında
Oset halkı ileride ulusal devlet yapısını yeni-
den kurmayı ve geliştirmeyi kolaylaştıracak
bazı önemli ön koşulları yaratabilmiştir. Ku-

zey Osetya 1924'te Rusya Sovyet Federatif

Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı özerk bölge,
1936'da ise özerk cumhuriyet statüsünü elde
etmiştir. Güney Osetya 1922'de Gürcüstan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içindeki özerk
bölge olmuştur.

İki ayrı ulusal idari birimin çerçeveleri içi-

ne hapsedilmiş de olsa Osetya bu dönemde
ciddi sosyo-ekonomik ve kültürel başarılar
kazanmıştır. Ulusal orta eğitim sisteminin
kurulması özellikle dikkate değerdir: örneğin,
1920'de Kuzey Osetya'da açılan 88 okuldan
55'i Osetçe öğretim yapmaktaydı. Ne var ki,

daha sonra Sovyetler Birliği'nde gerçekleştiri-
len iktidarın bastan aşağı merkezleştirilmesi,

büyük nüfus kitlelerinin zorla göçürülmeleri
ve oGüneyde “zorunlu Gürcüleştirme”,
Kuzey'de ise “yumuşak Ruslaştırma” şeklinde
uygulanan ulusal asimilasyon politikası çok
geçmeden Oset özerk oluşumlarının yönetsel
ve ulusal kültürel gelişmesini baltalamıştır.
1960'larda Osetya'da son Osetçe eğitim yapan
okullar kapatılmıştır.

Birleşme ve gerçek ulusal egemenlik uğ-
runda mücadelenin yeni aşaması 1981'de

başlamıştır. 24 Ekim tarihinde Vladikafkas'ta

(0 zamanki adıyla Orconikidze'de) hükümet

binasının önündeki meydanda toplanan bin-
lerce insan Kuzey Osetya resmi yöneticilerin-
den halkı canilere ve soygunculara karşı ko-
rumasını ve rüşvetçilik ve yolsuzluklara sap-
lanan yüksek makam sahibi kişileri görevden
alıp cezalandırmasını istemiştir. Yönetimin
buna cevabı tehditler ve hakaretlerden iba-
retti. Kaba kuvvet kullanılarak dağıtılan bu
miting halk ayaklanmasının başlangıcı ol-
muştur.

Üç gün boyunca şehrin merkezinde taşlar,
sopalar ve 'molotof kokteyli? şişeleriyle silahlı
sivillerle Sovyetler Birliği'nin diğer bölgelerin-
den de (özellikle Gürcüstan'dan) takviye alan

tenkil birlikleri arasındaki göğüs göğüse çar-
pışmalar devam etmekteydi. Osetya'da yaşa-
yan çeşitli uluslara mensup insanların

katılımıyla ve saf ütopik sloganlarla gerçekle-
şen ayakanma şiddetle bastırılmışsa da, bu

olaylar Osetlerin tam bir kuşağını manevi
anlamda özgür kılarak vatanlarını da gele-
cekteki sınavlara ve değişmelere hazırlamıştır.

Ekim 1981 Vladikafkas ayaklanmasından
sonra diğer Sovyet cumhuriyetler ve kentle-
rinde de rejimin eksikliklerini protesto eden
gösteriler yapılmıştır. 1985'te ülkenin krize
doğru kaydığını fark eden Sovyet liderleri
devleti sağlamlaştırmak için 'perestroyka'
(yeniden yapılanma”) adıyla bir demokratik-
leştirme hareketini başlatmışlardır. Fakat

arık iş işten geçmişti. Sovyetler Birliği'ne

bağlı cumhuriyetler ve uluslar ne Moskova'-
daki merkezi yönetime, ne birbirlerine gü-
venmekteydiler. Ülkenin çeşitli bölgelerinde
etnik çatışmalar ve savaşlar patlamıştır. 'Pe-

restroyka' başarılı olamamış ve 1991'de Sov-

yet devleti bütün karşı çabalara rağmen daği-
ıp tarihe karışmıştır. Ayrık durumdaki
Osetya çetin imtihanlara göğüs germek 270-
runda olmuştur. Sovyetler Birliği varlığını
kestikten sonra sadece onu oluşturan 15 bir-

lik cumhuriyetinin bağımsızlığı tanınmıştır.
Özerk ulusal oluşumlar ise Sovyet döneminde
bağlı oldukları birlik cumhuriyetlerinin içinde
bırakılmıştır. Bu dönemde Kuzey Osetya gibi
Rusya Federasyonu'na bağlı özerk cumhuri-
yetlerin hakları önemli ölçüde genişletilerek

federe cumhuriyetler sıfatıyla Rusya içinde
kalmaları sağlanırken, bağımsızlığı elde eden
Gürcüstan'daki durum tam farklıydı. Gürcü
olmayan uluslara ve etnik unsurlara karşı
baştan beri son derece hoşgörüsüz ve

tehditkar tutum alan aşırı ulusçu, şoven ör-
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güt ve hareketler daha 1989'da Güney
Osetya'ya silahlı saldırıları düzenlemeye baş-
lamışlardır. 1990'da Gürcüstan'da seçimle

iktidar başına gelen bu güçler ilk işlerinden

biri olarak Güney Osetya'nın özerkliğini kal-
dırmışlardır. Buna karşılık ulusal varlığını

korumak amacıyla Güney Osetya kendini
bağımsız bir cumhuriyet ilan etmiştir.

5 Ocak 1991'de Gürcü polis ve ordu bir-
likleri ansızın Güney Oseiya'nın başkenti
Tsxinvali'ye baskınla girerek Osetlere karşı
açık bir imha savaşına girişmişlerdir. Yaşlı,

çocuk veya kadın farkı gözetilmeden sivillere
işkence edilmiş ve öldürülmüş, tiyatro, okul-

lar ve kütüphaneler yakılıp yıkılmıştır. Çok
geçmeden faşistler şehirden atılmışlarsa da,

bunu izleyen daha 1,5 yıl boyunca Güney
Osetya'nın birçok yerlerinde işgalcilerle yerli
savunma güçleri arasında ağır çatışmalar
sürmüştür. Çoğunluğu Gürcüstan'ın iç böl-

gelerinden olmak üzere 100 bini aşkın Oset
Gürcülerin yaptıkları vahşetlerden kurtulmak
için evini malını terk etmek ve Kuzey
Osetya'ya sığınmak zorunda kalmıştır. Mülte-
cileri barındırmaktan başka Kuzey Osetya bu
dönemde Güneylilere elinden gelen ekono-
mik,politik ve askeri destek de vermiştir.

Aylarca suren Tsxinvali kuşatılması ve
diğer muharebelerde yüzlerce yurtseverin
şehit olmasına rağmen, Osetya savunucuları
teslim olmamışlardır. 1992 yazında Rusya
nihayet devreye girerek Gürcüstan'ı askeri
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birliklerini Güney Osetya'dan geri çekmeye ve
ateşkes sözleşmesini imzalamaya mecbur

etmiştir. Halen de geçerli olan bu sözleşme

uyarınca, sorunun siyasi çözümü bulunup
kesin barış akdedilene kadar bölgede güvenli-
gi koruma görevi birer Rus, Oset ve Gürcü
taburundan kurulu üçlü Barış Gücü'ne ve-
rilmiştir. Maalesef, Oset topraklarındaki feci
olaylar bununla bitmemiş: 31 Ekim 1992'de
İnguşlarla çatışmalar başlamıştır. Beş gün
içinde Prigorodni İlçesi'nde ve Vladikafkas'ın
kenar semtlerinde devam eden kanlı çarpış-
malar sonucunda pek çok insan hayatını kay-
betmiştir. İki komşu halk arasında ilişkiler-
deki yaranın derinleşmesine ve ek Rus askeri

birliklerinin barış gücüolarak bölgeye gönde-
rilmesine neden olan bu olaylardan sonra ikili
görüşmeler süreci başlatılmışsa da, şimdiye

kadar kesin uzlaşma sağlanamamıştır.
Son yıllarda yaşanan sıkıntılar ve sarsın-

ülarda iki Oset cumhuriyeti de bir olmaya ve
ulusal benliklerini ve egemenliklerini ortakla-
sa korumaya azimli olduklarını göstermişler-
dir. Bu da yukarıda genel çizgileriyle tarif
etmeye çalıştığımız bin yıllık Alan Oset tarihi-
nin günümüzde kesilmeyip şimdiki ve gele-
cekteki kuşaklarca devam ettirileceği umudu-
nun belki de en önemli kaynağıdır.

(Bu yazı Georgi Tsotsiti tarafından Osetçe'den Türk-
çe'ye çevrilmiştir. Yazının ilk bölümü 5. sayımızda ya-
yınlanmıştır.|

 



  

İNSANI, İNSANA, İNSANCA, İNSANLA
Uğur ZaferKUŞ

Kafkas Derneği Ankara Şubesi Tiyatro Komisyonu Genel Sanat Yönetmeni

 

Tiyatro deyince ne anlıyoruz? Eski Yunan-
ca'da izleyici yeri (theatron) anlamına gelen
tiyatro, zamanla drama sanatı anlamında
kullanılmaya başlandığı gibi, tiyatro yapıları .
ile tiyatro toplulukları anlamında da kulla-
nılmıştür. © i i

Ancak tiyatro (görecelikle), dramadan ba-
gımsız, özerk bir sanat olduğu gibi bütün
diğer genel ve yan anlamlarının da dışında,
kendine özgü kolektif, görsel, canlandırıcı bir
sanatsal etkinliği gösterir. Kendi gerçek an-
lamı içinde tiyatro, oyun (dramatik metin)
oyuncu, sahne tasarımı, kostüm, sahne tek-
niği, ışıklama, sahneleme gibi her biri başlı
başına sanatsal etkinlik olan öğelerden oluş-
muş bileşken bir sanattır. Her tiyatro yapıtı
(oyun, temsil) tüm bileşken öğelerinin bü-
tünlüğünde, başlı başına ve (bütün diğer sa-

nat yapıtlarından farklı olarak) yinelenemez
bir sanat yapıtıdır. Yine her tiyatro yapıtı,
süreçsel bir sanat yapıtı olarak, aynı zaman-
da sanatsal yapıt ve sanat eylem olarak öz-
deştir. (Eski Yunanca'da dramanın eylem an-
lamına gelmesi bundandır.)

Eylemsel sanat olarak tiyatronun (yine
diğer sanatlardan farklı olarak) bileşken öğe-
lerinden başlıcası da izleyicidir. Onun için
sanat olarak tiyatroda, sanatsal eylem, sa-

. gereklidir.

natsal üretim süreci ile sanatsal algılama
süreci geçişiktir. Bütünsel bir üretim alımla-
ma sürecini oluşturur. Bu bağlamda tiyatroda
sanatsal iletişim, sanatsal üretim ile sanatsal
alımlama süreci içinde doğrudan kurulur.
Tiyatroyu sanatların en toplumsalı yapan
budur.

Toplum olarak kültürel değerlerimizin yok
olma sürecinin bu derece hızlandığı günü-
müzde bizler bu toplumsal sanattan ne ölçü-
de yararlanıyoruz. Gerçekçi bir analiz yaptı-
gımızda karşımıza çıkan tablonun hiç de se-
vimli olmadığını görebiliriz. Bizim adımıza
tiyatro olgusunun mevcut kültür deformas-
yonunun uzantısı olan çeşitli sosyal uyum-
suzlukları kullanan ve eğlence yönü ağır ba-
san bir rolünün oluştuğunu görüyoruz. Bu
rolün oluşmasında yazım sanatları içerisinde

tiyatronun gerekli itibarı görmemesiile tiyatro
aktivitesi içerisinde yer alan insanların yeterli
materyal bulamaması gibi bir değerlendirme
kaçınılmazdır. Ancak mevcut birikimlerin

değerlendirilmesinde de insan faktörünün
önemi mutlaktır. Bu denli köklü ve zengin bir
kültür birikimine sahip bir toplumun kay-
naklarının kısırlaşması şaşırtıcı olsa da ger-
çektir.

Tüm sosyal ve kültürel çalışmaları farklı

sanat aktiviteleri ile yansıtmak gibi bir kaçı-
nılmaz süreç yaşayan toplumumuzda tiyatro
olgusunun eğitim yönü ile de ele alınması

Dünya Tiyatrolar Günü, içinde
barındırdığı ve bu olguile ilgili herkesin dile
getirdiği kavramların dışında, bizler için çok

özel tanımları içeriyor. Bu yaklaşım ise çalış-

malarını amatör bir çizgide sürdüren, profes-
yonelliği ise izleyici kitlesine duyulan saygı
paralelinde değerlendiren Kafkas Oyuncuları
için itici bir güç oluyor.

Dileğimiz İnsanı, İnsana, İnsanca, İnsanla
anlatma sanatı olan tiyatronun sadece bir
güne sığmamasıve bizler için en kısa zaman-
da gelişme sürecini tamamlayarak evrensel
motiflerle süslenerek toplumumuza yakışır
bir boyut kazanmasıdır.
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İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ
 

, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948'de kabuledilen
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 50. Yılında UygulanmasıDileğiile...
 

MADDE 1: Tüm insanlar özgür, değer ve hak
bakımından eşit olarak doğarlar. Akıl ve vicdana

sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik düşüncesiyle
davranmalıdırlar.

MADDE2: Herkes; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal

ya da başka inançlarına bakılmaksızın eşit haklara

sahiptir. İnsanlar ulusal ve toplumsal kökenleri,
zenginlikleri, doğuş farklılıkları ya da herhangi başka
bir ayrım gözetilmeksizin bu bildirgede belirtilen
töm haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilirler.

MADDE 3: Herkes; yaşam, özgürlük ve kişi güvenliği
hakkına sahiptir.

MADDE 4: Hiç kimse kölelik ya da kulluk altında
bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü
biçimiyle yasaktır.

MADDE5: Hiç kimseye işkence yapılamaz; kıyıcı,
insanlık dışı, onur kırıcı ceza ve davranışlar

uygulanamaz.

MADDE 6: Herkes nerede olursa olsun, yasal
haklarının tanınması hakkına sahiptir.

MADDE 7: Herkes yasalar karşısında eşittir ve ayrımsız
olarak yasaların koruyuculuğundan eşit olarak

yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin, bu
bildirgeyle belirtilen haklarına ters düşen ayırt edici
davranışlar için yapılacak kışkırtimalara karşı eşit
korunma hakkı vardır.

MADDE 8: Herkes, kendisine anayasa ya da

yasalarla tanınan temel haklarının yok edilmesi ya
da zedelenmesi girişimine karşı ulusal mahkemelere
başvuru hakkına sahiptir.

MADDE 9: Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz,
alıkonamaz ya da sürülemez.

MADDE 10: Herkes, haklarının, görevlerinin ya da
kendisine cezai sorumluluk yükleyecek herhangibir
suçlamanın belirlenmesinde tam bir eşitlikle,

davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme
tarafından adilane ve açık olarak görülmesi
hakkına sahiptir.

MADDE TI:

G) Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için
kendisine gerekli tüm koşulların sağlandığı açık bir
yargılanma sonucunda yasalarca suçlu olduğu
saptanmadıkça suçsuz sayılır.

b) Hiç kimse,işlendikleri sırada ulusal ya da

uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan

eylemlerden ya da ihmallerden dolayı mahkum
edilemez. Bunun için, suçun işlendiğisırada
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uygulanan cezadan daha şiddetli bir ceza
verilemez.

MADDE 12: Hiç kimsenin özel yaşamına,ailesine

konut dokunulmazlığına ya da yazışma özgürlüğüne
keyfi olarak karşılamaz; kimsenin onur ve ününe
karşı kötü davranışlarda bulunulamaz. Herkes bu
karışma ve kötü davranışlara karşı yasalarla

korunma hakkına sahiptir.

MADDE 13:

a) Herkes, herhangi bir devletin toprakları üzerinde
serbestçe yolculuk yapma ve yaşama hakkına
sahiptir. ”

b) Herkes, kendi ülkesi dahil olmak üzere, herhangi
bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yine dönmek
hakkına sahiptir.

MADDE 14:

a) Herkes, boskı ve kıyıcılık karşısında başka ülkelere
sığınma ve bu ülkeler tarafından sığınmacı olarak
kabul edilme hakkına sahiptir.

b) Bu hak, adibir suçun işlenmesi ya da Birleşmiş
Milletler'in ilke ve amaçlarına ters düşen etkinliklere

dayanan kovuşturmalar durumundaileri sürülemez.

MADDE 15:

a) Herkesin bir vatandaşlığa hakkı vardır.

b) Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlığından ya da
vatandaşlığını değiştirmek hakkından yoksun

bırakılamaz.

MADDE 16:

a) Evlilik çağına varan her erkek ve kadın,ırk,
vatandaşlık ya da din bakımından hiçbir

sınırlamaya bağlı olmaksızın evlenmekve aile
kurmak hakkına sahiptir. Evlilik bakımından, kadın ve
erkek evliliğin sürdürülmesinde, bozulmasında eşit
haklara sahiptir.

b) Evlenme bağı ancak evlenecekkişilerin özgür ve
tam isteğiyle yapılır.

c) Aile, toplumun doğal ve temel öğesidir; toplum
ve devlet tarafından korunma hakkına sahiptir.

MADDE 17:

a) Herkes tek başına ya da başkalarıyla birlikte mal
ve mülk edinme hakkına sahiptir.

b) Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun
bırakılamaz.

MADDE 18: Herkes düşünce, vicdan ve din

özgürlüğü hakkına sahiptir. Buna göre, herkes din
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ya da inanç değiştirmekte özgürdür. Ayrıca dinini
ya da inancını tek başına ya da toplulukla birlikte
açık olarak ya da özel olarak öğretim, uygulama,
ibadet ve ayinlerle açıklama özgürlüğüne sahiptir.

MADDE 19: Herkes düşünme ve anlatma
özgürlüğüne sahiptir. Buna göre, hiç kimse

düşüncelerinden dolayı rahatsız edilemez. Ayrıca
ülke sınırları söz konusu olmaksızın bilgi ve
düşünceleri her türlü araçla aramak, sağlamak ve

yaymak hakkına sahiptir.

MADDE 20:

a) Herkes barışçıl yollarla toplantı yapmak, derek
kurmak ve derneğe katılmak hakkına ve
özgürlüğüne sahiptir.

b) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz.

MADDE 21:

a) Herkes, doğrudan doğruya ya da serbestçe
seçilmiş temsilciler aracılığıyla, ülkesinin devletişleri
yönetimine katılma hakkına sahiptir.

b) Herkes, ülkesindeki devlet hizmetinden eşitlikle
yararlanma hakkına sahiptir.

c) Hükümetyetkisinin temeli halkın iradesidir; halk
bu iradesinigizli ya da açık bir şekilde özgürce oy
vermelerinin sağlandığı periyodik ve dürüst
seçimlerle belirtir.

MADDE 22: Herkes, toplumunbir Üyesi olması
nedeniyle sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
İnsanların onurve kişiliklerinin özgürce gelişmesiiçin
zorunlu olan ekonomik, toplumsal ve kültürel
hakların, ulusal çabalar ve uluslararasıişbirliği

yoluyla her devletin örgütleri ve kaynaklarıyla
orantılı olarak gerçekleştirmesine hakları vardır.

MADDE 23:

a) Herkes, çalışma,işini özgürce seçme, adil ve
uygun çalışma şartlarının sağlanması veişsizlikten

korunma haklarına sahiptir.

b) Herkes, hiçbir ayrım gözetilmeksizin, eşit çalışma
karşılığında eşit ücret alma hakkına sahiptir.

c) Çalışan herkes,kendisine ve ailesine insanlık
onuruna uygun bir yaşam sağlayan ve gerekirse
her türlü toplumsal koruma araçlarıyla da
tamamlanan adil ve uygun bir ücret almaya hakkı

vardır.

d) Herkes, çıkarlarını korumak için sendikalar
kurmak ve bunlara katılmak hakkına sahiptir.

MADDE 24: Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye,
özellikle çalışma süresinin uygun biçimde
sınırlanmasına ve belirli devrelerde ücretli tatillere
hakkıvardır.

MADDE 25:

a) Herkesin gerek kendisine gerekse ailesiiçin,
beslenme, giyim, barınma, sağlık ve öteki sosyal
hizmetler de içinde olmak üzere; sağlığını ve

 

güvencini sağlayacak, uygun bir yaşam düzeyine
hakkı vardır.İşsizlik, hastalık, dulluk, yaşlılık ya da
geçim olanaklarından kendiisteği ve iradesi dışında
yoksun kalma gibi durumlarda sosyal güvenlik
hakkına sahiptir.

b) Analık ve çocukluk, özel koruma ve yardım
görme hakkına sahiptir. Bütün çocuklar, evlilik
içinde ya da dışında doğsunlar aynı sosyal

korunmadan yararlanırlar.

MADDE 26:

a) Herkes eğitim görme hakkına sahiptir. Eğitim
parasızdır; hiç değilse ilk ve temel eğitim

aşamalarında böyle olmalıdır.İlk öğrenim ve eğitim
zorunludur. Teknik ve mesleki öğretimden herkes
yararlanabilmelidir. Yüksek öğretim, diğerlerine göre
herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.

b) Eğitimin amacı,insan kişiliğinin tam ve özgürce
gelişmesi, insan hak ve özgürlüklerine saygının
güçlenmesi olmalıdır. Bütün milletler, ırk ve din
grupları arasındaki anlayış, hoşgörü ve dostluğu
özendirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışın
sürdürülmesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.

MADDE 27:

a) Herkes, toplumdakikültürel çalışmalara
serbestçe katılmak, güzel sanatlarla ilgilenmek,
bilimselilerlemenin getirdiği yararlara ortak olmak
ve bundan yararlanma hakkına sahiptir.

b) Herkesin, sahibi bulunduğu her türlü bilim,
edebiyat ya da sanat yapıtlarından doğan moral
ve maddi çıkarların korunması hakkı vardır.

MADDE 28: Herkesin, bu bildirgede öngörülen hak
ve özgürlüklerin tam uygulanmasını sağlayacakbir
toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

MADDE29:

a) Herkesin kişiliğinin tam ve özgür gelişmesi, içinde
yaşadığı topluma karşı görevlerini yerine
getirmesiyle olanaklıdır.

b) Herkes, haklarını kullanmak ve özgürlüklerinden
yararlanmak konusunda; ancak yasalarla sırf
başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınmasını ve
bunlara saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla ve
toplumun ahlak, düzen ve genel gönencinin

gereklerini karşılamak için belirlenmiş kurallara

bağlıdır.

c) Bu hak ve özgürlükler hiçbir şekilde Birleşmiş
Milletlerin amaç ve ilkelerine ters düşecek biçimde
kullanılamaz.

MADDE 30: Bu bildirgenin hiçbir yargısı, içinde
yayınlanan hak ve özgürlüklerin bir devlet, sınıf ya

da kişi tarafından yok edilmesini güden bir

çalışmaya girişmeye ya da eylemli olarak bunu
işlemeye herhangibir hak getirir nitelikte
yorumlanamaz.
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ADIGECENİN DEVLET DİLİ OLMASIİÇİN...
Ğış Nuh

Adığey Cumhuriyeti Anayasası'nın 5. Maddesi
gereği “Rusça ve Adığece, Adığey Cumhuriyeti-
nin eşit haklara sahip devlet dilleridir” demek-
tedir. Ama bu sadece eşitliği belirten bir cümle
olarak kalmaktadır. Adığece'yi Rusça ile birlikte
devlet dili olarak kullanmaya kalkışınca Rusça
Adığece'ye egemen olacaktır. Bunun sebebi
Adığece'nin fakir, gelişmemiş bir dil olması de-
ğildir. Zira edebiyat, politika, din sanat ve başka
konular üzerine yazılmış birçok eser Adığece'ye
çevrilmiştir. Bununla birlikte Adığece günü-
müzde, devlet dili olarak kullanılacak imkanlara
sahip değildir. Ülkemizde bu güne kadar devlet
yönetimi, politika, ekonomi, teknoloji, dünya
kültürü, uzay, tarım ve başka konulardaki te-
rimler Rusça olarak kullanılmıştır. Adığelerde
bu kelimeleri, kendi dillerinde söyleyebilecek
olsalar da Rusça kullanmaya alışmışlardır. Za-
manında Cumhurbaşkanımız ve Parlamentoda

bu gerçeği görerek Adığece'nin üç-beş yıl içinde
ancak devlet dili haline getirilebileceğini dü-
şünmüşlerdir. Adığe Cumhuriyeti Parlamentos-
unun 31 Mart 1994 tarihinde aldığı “Adığey
Cumhuriyeti 'nde yaşayan halkların dillerine

dair” kararına göre Adığece'nin yaşama geçiril-
mesi için şu aşamalardan geçmesi gerekliydi:1
Ocak 1998 tarihinden itibaren Adığey Cumhuri-
yeti'nde yapılacak olan toplantılar, oturumlar ve
konferanslar simültane tercüme yöntemiyle her
iki dilde de yapılacak, Adığey Cumhuriyeti

vatandaşlarına dair tüm belgeler her iki dilde de
yazılacak, 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren
Adığey Cumhuriyeti'nin devlet dilleri devlet dai-
relerinde, iş yerlerinde, tüm kurum ve kuru-
luşlarda kullanılabilecekti.

Ancak zaman çabuk geçmiştir. Bu yıl artık
yapılacak tüm toplantıların her iki dilde de ola-
bilmesi için simültane tercüme imkanlarının

sağlanması ve vatandaşları ilgilendiren resmi
belgelerin iki dilde de yazılması gerekirdi. Bu
koşulların yerine getirilebilmesi için 1998 yılına
gelmeden yapılması gereken hazırlıklar yapıl-
mamıştır. Dolayısıyla kanunun bu hükmü uy-

gulanamaz haldedir. Bu yolda gidersek 2003
yılında yapılması gerekenler de bugünkü gibi
yerine getirilemeyecektir. Anayasa ve kanunular
çıkarmakla işlerin yapılmış olmayacağı da orta-
ya çıkmıştır. Hangi dil olursa olsun onu devlet
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dili haline getirmek hedefleniyorsa sosyal, eko-
nomik ve politik ve diğer tüm yönleri kapsayan

programların önceden hazırlanıp uygulanması
gerekmektedir. Her türlü iş ciddi bir devlet
yaklaşımı gerektirir, yoksa işleri zamana bırakıp
beklemekle olmaz. Ulusun dilini devlet dili hali-
ne getirmek kolay bir iş değildir, kendiliğinden
oluşması da mümkün değildir. Devlet dili olarak
Rusça'ya alışmışken, resmi belgeleri Adığece
yazmaya kalkışınca veya devlet işlerini Adığece
anlatmaya başlayınca işin zorluğu ortaya çık-
maktadır. Dilin devlet dili yapılması için yapıl-
ması gerekenler oldukça fazladır. Öncelikle ede-
biyat dili güçlendirilmeli, dilde olmayan devlet
yönetimiyle ilgili terimler kazandırılmalı ve
bunlar halk diline kabul ettirilmelidir. Bu işleri
yerine getirecek bilim adamı ve görevliler belir-
lenmeli, gerekli ödenek bütçeden ayrılmalıdır.
Günümüzde hiçbir sorunu parasız çözmek
mümkün değildir. Her şeyi oluruna bırakarak
çözüm beklemek anlamsızdır.

Adığece'nin Rusça ile birlikte devlet dili ol-
masına dair madde anayasaya konduktan sonra
Adığece'nin güçlendirilmesi ve devlet dili haline
getirilmesi için bugüne kadar ne yaptık?

Bu soruya verilebilecek cevapların belli baş-
ısı bu konu üzerinde çokça konuşulmuş olma-
sıdır. Yani “laf çok amaiş yok “ diyebiliriz. Gerçi
Adığey Cumhurbaşkanının nezninde kurulan dil
ile ilgili komisyonda bu konular defalarcagörü:
şülmüş, mevcut imkanlardan nasıl yaralanıla-
cağı tartışılmış, yaşamın çeşitli dallarında kul-
lanılacak terimlerin bulunması için bilim a-
damlarına görevler verilmiştir. Ama iş paraya
gelince her yol tıkanarak bugüne kadar gelin-
miştir. Okullarımız için gerekli olan yardımcı
kitaplar bile para yokluğu nedeniyle basılmadan
beklemektedir. Tüm bunlar Adığece'yi devlet dili

yapabilmek için paraya ihtiyaç olduğunu gös-
termektedir. Bu gerçek, yasayı çıkaranlarca
yeterince göz önüne alınmamıştır. Genç Cumr-
huriyetin yardıma ihtiyacı varsa da yardımcı
olacak kimse yoktur. Gereksiz şeylere bütçeden
pay ayrıldığından gerekli şeylere para yetme-

mektedir. Durum böyle olunca çok ihtiyacımız
olan dil, Adığece gelenek, tarih ve kültür gibi
konular da savsaklanmaktadır. Bu konulara .
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gerekli önem verilip para esirgenmemesi gerek-
mektedir.

Tüm bunlarla birlikte yerleşik Adığe edebiyat
diline de dikkat etmemiz gerekiyor. Edebiyat
dilinin kuralları toplantılarımızda ve okulları-
mızda korunmalıdır. Çünkü devlet dili olacak
olan diyalektler değil edebiyat dilidir. Bu yön-
den bakılacak olursa “Adığe Mak” gazetesinin
daha oturmuş olduğunu görmekteyiz. Adığe
radyo ve televizyonunun kullandığı dil karma-
dır. Edebiyat dili, diyalektler, Rusça ve başka
dillerden kelimeler bir arada kullanılmaktadır.
Sıradan insanların konuşmalarında yaptıkları
hataları önemsemiyorum. Önemli olan Adığey
Cumhuriyeti'nde ve dünyada tanınmış, eğitilmiş
kişilerin yaptıkları hatalardır. Radyo ve televiz-
yonda yayın yapan spiker, artist ve redaktörle-
rin dilleri de edebiyat dilinden oldukça uzaktır.
Adığece yazılan eserlerin çoğalmış olmasına
rağmen parasızlık nedeniyle basılmadan bekli-
yor olmaları da bir handikaptır.

Okullarda Adığece'nin durumu bir miktar
ilerleme kaydetmişse de ders saatlerinin azlığı
öğretmenlerin sık sık şikayet ettiği bir konudur.
Çocuklarla ilgili “Joğobın” dergisi çıkarıyorsa da

radyo ve televizyon uzun zamandır çocukların
varlığını unutmuşçasına programlarında çocuk
öykülerine yer vermemektedirler. Çocuklukta
öğrenilmeyen edebiyat dilini sonradan edinmek
güçleşecektir. Adığece'yi devlet dili yapmak isti-
yorsak bunuiyice bilmemiz gerekmektedir. Bu-
gün devlet hizmetlerini yürütenlerin görevleri
sona erince onların yerini alacak olanlar kü-
çüklerdir.

Günümüzde çeşitli bilim dallarında hizmet
veren birçok asistan, doktor ve akademisyeni-

miz vardır, bundan gurur duymamız gerek-
mektedir. Dil konusunda yaralanmamız gereken
kişiler de bu kesim içinden olmalıdır. Örneğin
Adığece söz konusu olduğunda bu dili biler
herkes sanki dil bilimciymiş gibi sözü kimseye
kaptırmamaktadır. Çeşitli Adığe diyalektleriyle
ilgili sorunlar da bunlar arasındadır. Bu sorun
da devlet dili ile ilgili olduğu için burada üzerin-
de durmayı uygun buluyorum. Hepimiz biliyo-

ruz ki Abzah, Bjeduğ, Besleney, Kabardey,
Çemguy, Şapsığ hepsi Adığedir. Tüm bu boylar
kendilerini Adığe olarak tanıtırlar, doğru olan da
budur. Ulusun içindeki bölgesel farklılıkları
kabul etmek istemeyenlerin, bu farklı parçacık-
ların bütüne temel oluşturduklarını anladıkla-
rını sanmıyorum.
. Ağaç bir bütün olarak ağaç olarak adlandı-

rılmaktadır. Ancak ağacın kökü, tepesive dalla-
rı vardır. Ulus da buna benzer. Ona temel ve
kaynak olan unsurları yok sayarsanız ağaç so-

lar, kurur ve yok olur. Bu tür davranışlar doğal

gelişime aykırıdır. Tabi ki bu farklı grupların
gelenek, görenek ve dilleriyle de anlaşabilmeleri
gerekmektedir. Geleneklerdeki ufak tefek ayrı-
lıklar anlaşmayı engellemiyorsa da dildeki fark-
lılıklar anlaşmayı güçleştirmektedir.

Aynı ulustan insanların anlaşabilmesi, ortak
bir dille aynı eğitimden geçebilmeleri ve bu dilin
devlet dili haline gelebilmesi için bu ulusun
diyalektlerinin arasından seçilmiş, ortak kabul
gören bir dilin belirlenmesi gerekmektedir. Bu-
gün için Adığelerin iki edebiyat dilleri vardır.
Bunlar Adığe edebiyat dili ve Kabardey- Şences
edebiyat dilleridir. Bilim adamlarınca saptanmış
ve belli esaslar üzerine oturmuş olan bu edebi-
yat dilleri eğitim kurumlarında kullanılmakta-
dırlar. Eğitim görmüş kişilerin konuştukları
diller de bunlardır ve devlet dilleri de bunlardan
oluşacaktır. Bu bilgiler ışığında Adığe edebiyat
dilinin herkes tarafından kurallarına uygun ve
düzgün bir şekilde kullanıldığını söylemek çok
zor. Gerçi her Adığece bilenin edebiyat dilinde
konuşmasını beklemek bugün için doğru değil-
dir, çünkü bu konuda herkesin aldığı eğitim
farklıdır. Ama bilim adamı, bakan, gazeteci,
yazar, spiker, artist durumunda olan kişilerin

edebiyat dilini doğru kullanmamaları bu dilin
gelişmesine zarar vermektedir. Anayasanın 24.
Maddesi “Herkes kendi anadilini kullanma, eği-
timde ve sanatta istediği dili seçme hakkına
sahiptir” der. Burada söylenmek istenen bire-
yin istediği dili seçme özgürlüğüdür. Ama bun-
dan devlet işlerinin yazılı olan diyalektle yürü-
tülmesi gerektiği anlamı çıkarılmamalıdır. Dev-
let diliyle resmi bir konuşma yapılırken ( ister
Rusça ister Adığece olsun ) veya yazılı belgelerde
düzgün bir edebiyatdili kullanılmalıdır.

Adığecemizi edebiyat dili yapmak istiyorsak
bunu mevcut edebiyat dilimizi temel alarak ger-
çekleştirebiliriz. Aydınlarımız edebiyat dilini iyi
bilmeli, kurallarını bozmamalı ve toplum karşı-
sında bu dili sıkça kullanmalıdırlar. Adığece'nin
devlet dili olması için bilim adamlarına gerekli
olan parayı da devlet mutlaka temin etmelidir.
Unutmamalıyız ki Adığey Cumhuriyeti'ni yaşa-
tacak olan Adığecedir ve bu dille yoğrulmuş

Adığe halkıdır.

(Filoloji Bilimleri Doktoru Gış Nuh aynı zamanda Adığey
Cumhuriyeti Bilim Emektarı ünvanı almış olup, Adığey
Cumhurbaşkanı nezdinde kurulmuş olan kurulun da
üyesidir. Bu yazı Ç.İbrahim tarafından Adiğece'den
Türkçe'ye çevrilmiştir.)
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Gündem Çeçenya Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Başkanı Aslan Meşhadov'un daveti üzerine Kuzey Kafkasya Cumhuriyet ve eyaletlerinin
başkanları 4 Nisan tarihinde Çeçeya'da bir araya geldiler. Toplantıdan sonra Adığey'e dönen Adığey Cumhurbaşkanı
Carım Aslan 6 Nisan tarihinde Maykop'ta bir basın toplantısı düzenleyerek görüşmelerini değerlendirdi. 8 Nisan
tarihli Adığe Mak gazetesinde yer alan Carım Aslan'ın konuşmasını okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

Aslan Meşhadov'un Kuzey Kafkasyalı liderlerle
yaptığı toplantıyı sadece bölgemiz için değil tüm
Rusya genelinde büyük bir öneme sahip olarak
görüyorum. Biz liderler toplantıya giderken elimiz-
den ne gelip gelmeyeceğinibiliyorduk ve çözeme-
yeceğimiz sorunların da bilincindeydik. Önemli poli-

tik sorunları fazla üzerinde durmadan geçiştirdik.

Çeçenya'ya davet edilmiş olmamızın ve orada
toplanmamızın önemini hepimiz anlıyorduk.

Bugün için Rusya ve Çeçenya arasındaki an-

laşmanın uygulanması durmuştur. Bunu öncelikle
belirtmekistiyorum. İkinci önemli tespitim ise, Çeçen
Cumhuriyeti kendi hapsolmuş olarak değil, özgür
yaşamak istemektedir. Toplantının amacı genel
Kafkasya sorunları olmakla birlikte, en çok Üzerinde
konuşulan konular bunlardı.

Çeçenya'ya girdiğimiz andan itibaren gördük-
lerimiz yürekler acısıdır. İnsanların yaşadıkları koşulları
görmek bile insanı ürkütmekiedir. Gördüğümüz

şeyler çok kötüdür, insanlar yıkılmış evler içinde
yaşamaktadırlar. 350 bin insan evsiz durumdadir.
Savaş sonrası yaşam şartları çok kötüdür. Ülkenin
liderleri ve halktan çok kişi ile konuştuk. Bu konuş-
malardan çıkardığımız sonuç şudur: Çeçenler geri

bir adım atmayacaklardır. Amaçlar ve uygulama

konusunda kararlıdırlar. Bu nedenle bu ülkeyi güç
kullanarak veya ekonomik tedbirlerle yola getirmeyi
düşünen Rusliderler yanılmaktadırlar.

Bence bugün için Çeçenyaile işbirliği yapmanın
çareleri bulunmalıdır. Çeçen halkına karşı yürütülen
savaştan dolayı özür dilemek gerekmeyebilir, ama
Rusya Çeçen halkına büyük zarar vermiş olduğunu
kabul etmeli ve yıkılmış olan ulusal hizmet sektörü-
nün onarımı gerçekleştirilmelidir. Bugün için böyle .
bir gelişme yoktur ve imzalanan antlaşma işleme-

mektedir. Rusya Federasyon Meclisi üyesi olan biz-
lerden, bu antlaşmanın işletilmesine dair katkıda

bulunmamız istenmiştir. Bir antlaşma yapılmıştır an-
cak uygulanmamaktadır, antlaşma imzalandıysa
uygulanması gerekir, uygulanmayacaksa imzalan-
mamalıydı. Bu kadarçile ve sıkıntı çekmiş bu insan-

ların durumlarını düzeltmek gerekmektedir. Antlaş-
manın imzalanışı 15 Mayıs'ta bir yılını dolduracaktır.
Antlaşma tüm dünyaca olumlu bir gelişme olarak
nitelendirilmişse de uygulama yoktur.
Bence bugüniçin Rusya ve Çeçenya'nın önce-

İikle konuşmaları gereken konular politik konular
veya statü konusu değildir. Bu konularileri ki tarih-
lerde görüşülmelidir. Bugün için insanların yaşaması
ve çalışması gerekmektedir, öncelik bu konulara
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verilmelidir. Eğer Rusya Çeçenya'yı kendi ülkesin-
den sayıyorsa burada yıkılan yaşam düzenini yeni-
den onarmalıdır. Rusya liderleri arasında değişiklikler

olmaktadır, Çeçenya'da da benzer değişiklikler
olabilir. Lider kadroları gelecekte büyük bir kararlı-
lıkla işbirliğine önem vermelidirler. Bana göre Rus-

ya'da yaşayıp ondan ayrı olmak uygun değildir,
fakat bu şekilde yaşamak da mümkün değildir.

İşbirliğinin ve anlaşmanın çaresi aranmalıdır.
Federasyon Meclisi'nin yakın bir tarihteki toplan-

tısında antlaşmanın uygulanmasını kararlılıkla gün-
deme getirmeyi düşünüyoruz.

Çeçenya toplantısı sonucu yapılan basın açık-
lamasında sorunun güç kullanılarak çözülemeye-
ceği, görüşmelerin devam etmesi gerektiği dile
getirilmiştir. Bu çalışmaları yönlendirecek bir merke-
zin kurulması gerektiği görüşüne varılmıştır. Birkaç ay

sonra bu konudaki görüşmeler tekrar edilecektir.
Basın toplantısında Çeçen nüfusu konusunda

sorulan soruya Aslan Carım şu cevabı vermiştir:

Geçmiş yıllarda Çeçenya'nın nüfusu bir milyonu
geçiyordu. Bunların 980 bini Çeçen'di. Bugün için
ülkede yaşayan Çeçenlerin nüfusu 600 bin olarak

tespit edilmektedir. Savaşta 110 bin Çeçen yaşa-
mını yitirmiştir. 14 bin çocuk babasız, 19 bin çocuk
hem anasız hem de babasız kalmıştır. 28 bin çocuk
savaşta yaralanmıştır. Çeçenya toplantısından çi-

kan sonuç tarafların antlaşmaya uymaları, Kafkas-
ya'da sorunların barışçıl yollardan çözülmesioldu.

“Çeçenya geri adım atmayacaktır” sözü ile neyi
kastettiği sorulduğunda Başkan Aslan Carm şu
cevabıverdi:

“Çeçen Cumhuriyeti bağımsız yaşamak istemek-
tedir, ama Rusya ile de beraberliği sürdürmekten
yanadır. Bunu çokça kullandığım “ayrılsak da bera-
beriz" cümlesiyle ifade etmekistiyorum."

Adığey Cumhurbaşkanı Aslan Carnm 6 Nisan

tarihinde yaptığı ve Çeçenya gezisini değerlendir-
diği basın foplantısında, kendi önerisi ile Rusya Fe-
derasyon Meclisi'nde Yugoslavya Adiğeleri'nin
durumunun görüşüldüğünü söyledi. “Sorunun varlığı
Federal Meclis'çe bilinmektedir. Sorunun çözümünü

güçleştiren Kosova Adiğeleri'nin mülklerini satın
alacak bir tarafın bulunmamasıdır. Sırplar satın ala-
mamakta, Arnavutlar ise bedelsiz almak istemek-
tedirler. Her bir ailenin mülkü yarım milyon mark

civarındadır. Bunu ne safabilmekte ne de bundan
vazgeçebilmektedirler" dedi.
 

(*) Aslan Carım bu sözü Adığey'in Krasnodar Kray'ından
ayrılışını açıklarken sıkça kullanmaktaydı.
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NART: Bir Çerkes kadını olarak Türk
toplumundaki konumunuzu nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Bence hangi toplumda olursanız olun,
toplumdaki konumunuzu kendiniz yaratırsı-
nız. Hiç kimse kendiliğinden size payeler ver-
mez, kendiliğinden saygı duymaz, yüceltmez.
Bütün bunları siz önce insan kişiliğinizle son-
ra kadın olmanın sorumluluğuyla kazanmaya
çalışırsınız ve elde edersiniz. Zorlukları gö-

güslemesini bilmeli, yılmamalı, kendinize he-
defler seçmeli, her hedefe ulaştığınızda yeni
hedefleriniz olmalı. Bir Çerkes kadını olarak
gelenekten gelen güzel davranışlarım veya
düşüncelerim bulunduğum toplum veya top-
luluklarda fark edildiği zaman gururla Çerkes
olduğumu söylüyorum. Bulunduğum toplum-
da aksaklıklar, çirkinlikler yok mu, var: Ama
ben onlarla da güzellikler yaratarak başa çı-

kılabileceğine olan inancımı hala yitirmedim.
Değişmesi yada gelişmesi gereken ko-

nular, gelenekler var mı? Bunlar neler ve
sizce nasıl olmalı?

Ben Bjeduğ bir anne ve Khabardey bir ba-
banın çocuğuyum. Erkek kardeşim ve ben
babamın mesleği dolayısıyla (Dr. Beyin Cer-
rahı) Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şe-
hirlerde yaşadık, okuduk. Çerkes terbiyesi-
nin, gelenek ve göreneklerini anne ve babam-
dan duyarak, kısmen de aile içinde uygulaya-
rak öğrendik. Asıl uygulama alanımız ise, ilk
ve ortaokul sıralarında iken yazları gittiğimiz
anneannemizin köyüydü. Bildiğiniz gibi gele-
neklerimiz geçmişle olan bağlantılarımız olup,
kuşaktan kuşağa geçerek gelen ve toplumun
üyeleri arasında ortak bir ruh ve dolayısıyla
sağlam bir bağ yaratan her türlü saygın alış-
kanlıklar, kültürel kalıntılar, bilgi, töre ve
davranışlarımızdır. Görenekler ise atalardan,

dedelerder: görülegeldiği gibi yapma alışkanlı-
ğıdır. Gelenek ve görenekler bu köyde tam

olarak uygulanırdı, biz de öğrendiklerimizi,
bildiklerimizi sergileme olanağı bulurduk,
yeni şeylerde öğrenirdik. Çocuk halimizle, köy
yolundan bir yaşlı geliyorsa koşarak önünden
geçmez, onun geçmesini beklerdik, büyükle-
rimiz her odaya gelişinde ayağa kalkar, gece-
leri “düğün”dedikleri, oyunların oynandığı,
pşina'nın çalındığı , dansların edildiği, Çerkes

ezgilerinin hep bir ağızdan söylendiği toplan- *
tılara katılırdık. Farklı bir dünyaydı köy bizim
için. Üzücü olan yanı da benim ve kardeşimin

Çerkesçe bilmemesiydi. Annem bize kızınca

Çerkesçe bir şeyler söylerdi... ne derdi?, an-
neannem ve akrabalarıyla saatlerce o dili ko-
nuşurlardı... ne anlatırlardı? Gülerlerdi, ko-

nuşurlardı, yine gülerlerdi. Annem çokiyi ata
biner, çok iyi silah kullanırdı, ama hiç de er-
kek gibi değildi, çok zarif, çok yumuşak dav-

ranışlı bir insandı, güzel elbiseler diker, hari-
ka yemekler pişirirdi.

Sizce Çerkes kadını nasıl olmalı? Bir
Çerkes kadını olarak yaşayabiliyor musu-

, nuz?

Benim Çerkes kadını olarak modelaldığım
insan annemdir, anncannemdir. Çerkes kadı-

nının özelliklerini annemde tanıdım. Genç
kızlığımda da bir Çerkes kızının nasıl dav-
ranması gerektiğini annemden öğrendim. An-
neme göre kadının annelik rolü, aile rolü ve
toplumsal rolünün yanı sıra en önemli rolle-
rinden biri de gelenekleri, görenekleri sür-
dürme rolüydü. O zaman da öğrendiklerimi
uygulama alanlarım Kuzey Kafkas Kültür
Derneği, rahmetli Elbruz Gaytaoğlu Hoca'nın.
kurduğu Kafkas Halk Dansları Topluluğu ve
Çerkes arkadaşlarım oldu. Bildiğiniz gibi
Çerkes kızları ve delikanlıları beraber oturur-
lar, eğlenirler, gezerler. Bu uygar ortamda
yetiştiğim için kendimi çok şanslı hissediyo-
rum. Başka toplumlarda zor bulunan bir gü-
ven, sevgi, saygı ortamındaydık.
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Kadın kimliğimi, insan kimliğime kattığım
artı değerler olarak görüyorum. Anne olmak,
eş olmak, iş sahibi olmak gibi... Dünya ka-
dınlarının bir temel, bir de yerel özellikleri
olduğuna inanıyorum. Nedir bu temel özel-
likler; dünyanın her yerinde analar ezilmek
istemezler, savaş istemezler, bütün kadınlar,
şiddete karşıdırlar, haklarını savunmak is-
terler, eşitlik isterler, kısacası hepsinin isteği;
sevgi, barış ve bütünlüktür. Yerel özelliği ise,
bu temel özelliklerini yerine getirirken göster-
dikleri davranış çeşitlilikleridir. Bizler de dün-

ya kadınları yanındaki yerimizi Çerkes kadını
olarak almalıyız. Çeçen kadınları seslerini

dünyaya nasıl duyurdular, barış için nasıl
savaştılar, Abhaz kadınların yürekleri nasıl
parça parça oldu, ama yılmadılar, dünyadaki
tüm anaları arkalarına alıp, savaş aleyhtarı
gösterilerini dünya televizyonlarından duyur-
dular. Pes etmeyen, direnen erkeğinin yanın-
da savaşan, oğullarını savaşa feda eden ana-

ların zaferiyle sonuçlandı olay. Bakın ben size
UNICEF News, “Power for the future. Woman
in the 1980” kaynaklı çok çarpıcı istatistikler
vereceğim; bugün yeryüzünde 2 milyar 400
milyon kadın yaşıyor. Yeryüzündeki toplam
işgücünün üçte ikisini kadınlar oluşturuyor.
Dünyanın toplam gıdasının yüzde ellisini,
Afrika'nın toplam gıdasının yüzde seksenini
kadınlar üretiyor. Bütün bunlara karşılık;
kadınların geliri, dünya gelirinin onda biri. Ve
kadınlar, dünyanın tüm varlıklarının yüzde
birine sahip. 1980 yılında Danimarka'da ya-
pılan, Dünya Kadın Konferansı'nda “Kadın-
lara karşı her tür ayrımcılığın önlenmesi”
konusundaki karar, Türkiye'de beş yıl gecik-
meyle 1985'te Meclisten geçiyor. Görüldüğü
gibi bazı haklar dünya kadınları tarafından
alınıyor.

Çerkes kadını gücünü erkeğini destekleye-
rek gösterir. Geleneklerimizde kadın ailenin
gizli, güçlü kahramanıdır. Bence öne çıkma-
dan önde olduğunu hissettirmesi onun zarif
yanlarından biridir. Dişiliğinden çok kişiliğine
önem veren Çerkes kadını çocuklarını eğit-

mek konusunda da doğuştan yaratıcıdır. Ge-
lenekten gelen görgü ve terbiye anlayışı ile
büyütür çocuklarını. Temizdir, titizidir, dü-
zenlidir. Bulundukları, yaşadıkları yeri cen-
nete çevirirler. Şakacıdır, şaka kaldırır, bence
bu da onların zeka pmltılarının başka bir
yansımasıdır. Ni

İsterseniz Çerkes kadınını geleneksel
Çerkes kadını ve çağdaş Çerkes kadını olarak

ele alalım. Annelerimiz, onların anneleri gele-
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neksel Çerkes kadınlarıydı, bizler ve bizi takip
edenler ise çağdaş Çerkes kadınlarıyız. Gele-
neksel Çerkes kadınının aşırı fedakarlığına
karşılık, çağdaş Çerkes kadını fedakarlığı,

sorumluluğu ve hakları paylaşmaktan yana.
Doğal ki, annelerimizin sosyo-ekonomik ko-
şulları, bugünkü koşullardan çok farklıydı.
Ben öyle Çerkes kadınları tanıdım ki, onlar da
birçokları gibi yaşamadan öldüler. Acılarını,
duygularını, isyanlarını, güçlüklerini yürekle-
rine gömüp, bir şey yokmuş gibi davrandılar.
Bu dünyada kendilerine verilen tek rolü, çile-
keş Çerkes kadını rolünü, oynadılar ve göçüp

gittiler. Arkalarından ne iyi insandı, ne cefa-
kar, ne vefakardı sözleri döküldü, ama onlar
hak ettikleri güzellikleri oyaşayamadılar.
Sosyo-ekonomik özgürlükleri yoktu, gelenek-
lerine, göreneklerine sıkıca bağlıydılar. Kadı-
nın özgürlüğü ekonomik özgürlükten ayrı
düşünülemez. Bundan ötürü önce ekonomik
özgürlüğünüzü kazanın derim ben size. Ama
bunu aile yapınız içinde ayrımcılık ve bir baş-
kaldırı aracı olarak da kullanmayın.

Geleneklerimizin bazıları hala kırsal yöre-
lerimizde devam etse de, bu günün yaşam ve
çalışma koşullarında, özellikle kentlerde ger-
çekleştirilmesi ya çok güç y da imkansızdır.
Bu durum dünyanın her yerinde söz konusu-
dur. Bence bunları kültürel mirasımız olarak
bilmek, bezden sonraki kuşaklara da anlat-

mak gerekir. Uygulanmayanlar zaten çağın
süzgecinden geçer. Geleneksel Çerkes ailesin-

de kayınvalide, kayınpeder ve diğer akraba-
larla birlikte büyük evlerde veya aynı avluda
oturulurdu. Bu tür yaşantının getirdiği güzel-
liklerin yanı sıra, zorluklarını ve bizim adetle-
rimizi düşünürsek, özellikle kadın açısından,

hele bu kadın bir de “gelin” ise dayanılmaz
boyutlara ulaşır. Günümüz çekirdek aile an--
layışıyla bu geleneklerin bir kısmı kendiliğin-
den yok olmuştur. Artık büyüklerin ve misa-
firlerin yanında saatlerce ayakta durmak,
odadan geri geri çıkmak gibi geleneklerimiz,
adetlerin çok koyu yaşandığı ortamların dı-
şında uygulanmamaktadır.

Çerkes kadınları ve erkekleri arasındaki
eşitlik ya da egemenlik hakkında neler dür-
şünüyorsunuz?

Çerkes kadınının çalışkanlığına, fedakarlı-
gına, görünen ve görünmeyen işlerde başarı-
sına adeta aileyi sırtlamasına karşılık, Çerkes
erkeğinde aynı özellikleri görmüyoruz. Benim
genelde gördüğüm, bildiğim, özellikle de kır-
sal yöredeki erkekler tembel, sorumluluk
duygusundan pek hoşlanmayan, daha çok
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ağzı bol laf yapan, gururlu, mağrur, kolay ko-
lay iş beğenmeyen, evde baskın karakterli

insanlardı. Tabii bugün kentlerde yaşayan
Çerkes erkekleri, özellikle okumuş, iş güç

sahibi olanlar tamamen farklı, eşinin ailesinin
sorumluluğunu birlikte yükümlenmiş kişiler.

Savaşçı, direnişçi, korkusuz, cesur, atak, asi,

başına buyruk hareketleri de Çerkes erkeği-
nin genel karakterini oluşturur. .

Çerkes kadınlarının eğitimi ve eğitim-
deki önemini nasıl anlatabilirsiniz?

Eğitimin her insan üzerindeki olumlu et-
kilerini hepimiz biliyoruz. Hele bir annenin
eğitimli olması, öncelikle evlatlarını yetiştir-
mesinde, sonra toplumdaki yerini belirleme-
sinde önemli bir etken. Toplumların yüksel-
mesi, eğitim seviyelerinin yükselmesi ile
mümkündür. Çağdaş Çerkes kadını da ken-
dini aşmalı, geliştirmeli, çağdaş dünyada ye-
rini almalıdır. Cehalet ve baskı altında bulu-
nan kadının çevresine ışık saçması olanak-

sızdır.

Genç Çerkes kızlarına önerileriniz ne-
lerdir?

Bu söyleşiyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla yaptığımıza göre, dünyanın her
yerinde kadınlara uygulanan ekonomik, poli-
tik ve fiziksel baskıya karşı, atalarınızdan
aldığınız güzellikleri de katarak mücadele
edin derim. Bizlerden önceki kuşakların acıla-
rnı yaşamayın. Bütün insanların benzer

yanlarını kendinizde taşımakla birlikte, ken-
dinize özgü ayırıcı özelliklerinizi, Çerkes terbi-
yesini, Çerkes zarafetini, güzelliğini de kay-
betmeyin. Bir an önce bireyleşme sürecine,
yani bağımsız kişiliğe ulaşan gelişme sürecine
girmelisiniz. Ancak özgür düşünebilirseniz,
özgür yaşayabilirsiniz. Bu özgürlüğün size
bilimde, sanatta, düşün yaşamında ilerleme,

güzellikler yaratma gücü kazandıracağına
inanıyorum. Bu vesile ile bütün Çerkes ka-
dınlarının “Dünya Kadınlar Günü”nü kutlu-
yor, kutsal Çeçen ve Abhaz analarının önün-

de minnet ve saygıyla eğiliyorum.
Bu röportajı için Sayın Sinemis Sun'a

teşekkür ederiz.

(Röportaj: Banu Bayburtlu-Ayşe Mermerci)

 

 
Çerkes kadın savaşçılar
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Rahmi Lale

Herşey iyidir, her şeye izin vardır.
Hiçbir şey nefreti hak etmez.
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Geçmişten günümüze yaşadığımıztarihi sanırım
en iyi özetleyen Süleyman Nazif olmuştur:

"YETİM-İ TARİH",

BU tarihin Türkiye yakasında Çerkes halkını

temsil etmiş olan nice ustalar vardır, zorluklara

karşın. Bu insanlardan en önemlilerinden biri hiç

şüphesiz Ahmet Mithat HAĞUR'dur. (1884-1912)

“1,85 santime varan boyu, geniş omuzları, YÜZÜNÜ

çevreleyen bol ve gür sakalı, enfiye çekmekten

deliklerinin derisi köseleleşmiş ufacık burnu, yu-

varlak çenesi ve belirgin elmacık kemikleri ve

heybetli vücutla uyumlu başı ile Türk edebiyat

tarihinin bu en popüler ve sevimli simasını yaşa-

dığı devirlerde sık sık Bab-ı Ali'de görmek müm-

kün olurdu. Pantolonunun arka cebinde daima

taşıdığı tabancası ceketini kabartırdı. Bir cebin-

den Figaro gazetesinin başlığı görülür, öteki ce-

binden de matbaaya verilmek Üzere hazırlanmış

müsveddelersarkordı.

Ve başında kalıpsız, bol yağlı fesi, elinde bekçi

sopasına benzeyen, kalın bastonuyla, onun

"rütbe-i balaricalinden, Daire-i Ümur-i Sıhhiye Reis-
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i Sanisi Atufetlu Ahmet Mithat Efendi Hazretleri"

olduğuna inanabilmek hatta inanabilmek değil,
ihtimal verebilmek bile güçtü..."

Ahmet Mithat Efendi, günün isterleri çevresin-

de her konuyu, her olayı, bütün etkilere modar-

lara, akımlara açık bir tutumla romanlarında işle-

yerek; yarı romancı, yarı gazeteci bir kimliğe sa-

hiptir. Ahmet Mithat'ın 29 Ağustos 1972 tarihli De-

vir adlı gazetesinde yayınlanan yazısından bir

bölüm:

“Gözümüzaçılırsa neyi göreceğiz?"

“Biz macorif istiyoruz. Adam olmak istiyoruz.

Hükümet, bunların maorif ile gözleri açılırsa zapt-

u raptları (asayiş) müşkül olur diye, bizde maarifi

imsak ediyor. Pekala gözümüz açılır ise neyi gö-

receğiz? Bir fenalık var da onu göreceksek, o

fenalık niçin oluyor? "Ey asaf! Biz saadetisteriz.

Sehrah-i medeniyyette herkes yol aldı, bir takimi

menzilli maksuda vardı. Onlar sadr-i saadette

murabbanisin (bağdaş kurarak oturan) oldular.

Biz ilerleyemedik. Biz geride kaldık, onların saa-

define nazar-i tahassurle bakıyoruz. Ah biz bu

derecede kalacak adamlar mıyız?"

Zamanın sadrazamı Mithat Paşa "Devir" in
lisanını çok ağır bulduğu için gazeteyi kapattı.

Tarihimiz haklı olanlara yapılan baskılar ile

dolu. Daha ilk sayısında kapatılan, Ahmet

Mithat'ın imtiyazında olan Devir adlı gazete aslın-

da bize yakın tarihimizdeki bir örneği hatırlatıyor;

“Nartların Sesi" adlı aylık haber bülteninde ilk

sayısında toplatılmış, yazı işleri müdürü gözaltına

alınmıştı.

Ahmet Mithat'ın 18'i basılmamış 226 eseri bu-

lunmaktadır. Kurgusu dağınık, anlatımı, ikide bir

okura öğüt verecek düzeyde roman dışı kalmış

olmasına rağmen, romanın hiç bilinmediği bir

ortamda otuzromana imza atmıştır.

Rauf Mutluay, Ahmet Mithat'ın yazınını şöyle

değerlendiriyor; “Kör inanışları, ilkel adetleri eleş-

tirmek, iyi bulduğu batı usullerine okuyucularını

alıştırmak, gerekli bilgileri sağlamak ve 'nem eğ-

lenmek, hem öğrenmek' amacına hizmet için

bütün imkanlarını kullanır. İlk eserlerinin hepsi ro-

mantik özellikler taşır. Sonraları etkilere açık ve

öğrenimini bitirmemiş bir yazar olarak çağına

yetişen gerçekçilerden ve natüralist eserlerden

de örnek almaya çalışır. Yarım yüzyıla yaklaşan

yazarlık hayatında yetiştirdiği okuyucu ile birlikte

yürür." Yazar tiyatro dalında da eserler vermiştir.

Bunlardan en önemlisi şüphesiz “Çerkes Özden-

leri"dir.

18/73 yılında Türk tiyatrosunun ilk “edebi ko-

mitesi" olarak Namık Kemal, Ebüzziya Tevfik, Ah-

met Mithat, Nuri ve Hakkı Bey göreve başladı.

I Nisan 1873 akşamı Namık Kemal'in "Vatan

YahutSilistre" adlı piyesi Gedikpaşa Tiyatrosu'nda

MEN

 

temsil edildi. İİk gece sonrası oyun seyirciler Üze-

rinde heyecan yarattığı ve Ahmet Mithat'ın "İbret"

te çıkan ve Namık Kemal'in eserini öven yazısı

sonrası; Namık Kemal Mağosa'ya, Ahmet Mithat

ile Ebuzziya Tevfik Bey Rodos'a, Nuri ve Hakkı

Beyler de Akka'ya sürüldü.

1876 yılında Il. Abdülhamit'in tahta gelmesiyle

affedildi ve İstanbul'a döndü. Sürgün kaldığı 38

ay boyunca yazdığı eserleri dönüşü sonrasıbir bir

yayınladı. Ahmet Mithat'ın yazdığı "Çerkes Öz-

denleri", azınlıkların arasını açmak ve devletin

temellerini sarsmakla suçlandı. Başkatip Ali Rıza

Paşa'nın mabeyinde Bab-ı Ali'ye gönderdiği 1884

tarihli teskere bu piyesin oynanmasını yasakla-

mıştır. Bu teskere ;
"Gedik Paşa'da kain Osmanlı Tiyatrosu'nda

Çerkes Özdenleri ve Çengi namlarıyla icrayı

lubiyet edilmiş olan tercüman-ı Hakikat gazetesi

münderecatından müsteban olmuştur. Tiyatro-

larda icra olunan lubiyatın ahlak-i ahali Üzerine

olan tesiratı maddiye vü maneviyesi ve bu O-

yunların ne gibi esbaba müstenit olarak icra o-

lunduğu taraf-i eşraf-i cenab-i tacidariden ge-

çende irat buyrulmuş olan mülahazat-ı isabet

ayattan iktibasla dahi nezd-i sam-i fahimelerinde

musaddak olup çünkü bir memlekette tiyatrolar-

da icra olunan lubiyatın mürettiplerince. asla na-

zar-i enemmiyete alınmayarak hürriyet kelimesi-

nin dahi haddi maruf ve meşruunutecavüzle bir

takım münasebetsiz oyunlar icra olunmakta ol-

duğuna binden bundan böyle misillu mugayir-i

adabü adat ve müfsid-i Ahlak oyunların külliyen

men'ine fevkalade dikkat ve itina edilmesi."

Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan halkların

arasına nifak sokulduğu, ahlaka uygun olmadığı

gerekçesiyle oyunun yasaklanması yanında,

saraydan emir alan 400 kadar belediye çavuşu

tiyatroyu bir gecede yerle bir etti. Niye ve

neden olduğu mantık çerçevesinde açıklana-

mayan, bu ülke için çalışmış, faydalarda bulun-

muş insanlara hakettikleri değeri ve saygıyı ver-

meyen Türkiye sisteminin temellerinin, aslında

Osmanlı'dan geldiğini görebiliyoruz.

Büyük yazar, Şapsığ Ahmet Mithat HAĞUR'u

anmakistedik bu sayımızda, yaptıklarına teşekkür

ederek;Elinize sağlık usta.
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Şaguj Hasan Kanbolat

Hatay-Amik Ovası'na Adığelerin yerleştirilmesi,
Osmanlı Devleti'nin Halep Valisi ve Ordu Komuta-
nı Hüseyin Cemil Paşa (1880-1886) zamanında

1882 tarihinde gerçekleşmiştir. Amik Ovası Adığe-

lerinin büyük çoğunluğu 93 Harbi (1877-78) son-
rası Rumeli'den çıkartılıp Ortadoğu'ya yerleştirilen

Adığelerdendir. Birkaç aile de doğrudan Kafkas-
ya'dan Samsun limanına ve oradan da genelde
Tokat, Aksaray-Niğde, Konya yollarının birinden
Amik Ovası'na gelmiştir. Adığeler, Bedirge, Dalyan,
Paşaköy, Maraşboğazı, Yenişehir, Haran Köyleri ve
Efnire (şimdiki Reyhanlı Bayır mahallesi-halk
arasında Çerkes mahallesi-) iskan edilmiştir!

Günümüzde Dalyan, Paşaköy, Maraşboğazı Adığe-
leri göç ve ölüm sonucu ortadan kalkmış, Bedirge

ve Haran'da birkaç aile kalmış, Yenişehir 1980'li

yılların başında Reyhanlı ilçesinin bir mahallesi
durumuna gelmiştir. Günümüzde Reyhanlı içinde-
ki Adığeler de genellikle Bayır ve Kurtuluş mahal-
lerinde oturmaktadırlar. Devamlı ikamet eden
1500 civarı nüfusa sahip olan Reyhanlı Adığeleri,
toplam nüfusu yaklaşık 50.000 olan Reyhanlı'nın
“6 3'ünü oluştururlar.

Reyhanlı Adığeleri 1930'lu yıllarda Coğoğoj
(Sarı Yıldız) Spor Takımı'nı, 1940-50-60'lı yıllar-

da Bayır Spor Kulübü'nü ve 1970'li yıllarda Yeni-
şehir Kültür Derneği'ni kurmuşlardır. Ancak bu
derneğin, 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi sonra-
sı Türkiye'deki bütün dernekler gibi kapatılması
sonrası Reyhanlı Adığeleri kültürel bir dernekten
yoksun kalmışlardır. 1984 sonrası demokrasinin
açılımı ile diğer bölgelerde 1980 öncesi Kuzey Kaf-
kas kültür derneklerinin son yönetimleri başvu-
rularını yaparak derneklerine sahip çıkarlarken
Reyhanlı'da Yenişehir Kültür Derneği'nin son yö-
neticileri derneklerine sahip çıkmamışlardır. Bu

nedenle imece usulü ile bin bir emekle yapılmış
olan dernek binası ve arsası kaybedilmiş, tüzel
kişilik olarak da dernek tarihe karışmıştır. Böylece

Reyhanlı'da kültürel faaliyetlerin sıfırdan başla-
masına neden olunmuştur. Reyhanlı Adığeleri,
sekiz yılık uzun bir aradan sonra ancak 1988
yılında “S.S. Bayır Tüketim Kooperatifi"ni genç-
lerin çabalarıyla kurarak yeniden bir kuruluş çatı-

sı altında toplanmışlardır. 1991 yılında da Rey-

 

Reyhanlı Adığelerinin tarihi için bkz: Yahya Kanbolat,

Reyhanlı İlçesinde Türkmen Aşiretlerinin Durumu ve Kuzey

Kafkasya Göçmenleri, Bayır Yayınları, Ankara 1989, 102
sayfa.
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hanlı Kuzey Kafkas Kültür Derneği kurulmuş-
tur?.

Reyhanlı Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nin ku-
ruluş çalışmaları sırasında geçmişin hatalarına

düşmemek ve sağlam temelli bir kuruluş yaratmak
için dernek kurucuları ile gençler Reyhanlı Adığe-
leri içinde 12 Haziran 1991 tarihinde bir anket
düzenlemişlerdir. Anket çalışması sırasında 19
soru sorulmuş, Reyhanlı Adığelerinin istek ve eği-
limleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bende söz
konusu olan bu araştırmada yaklaşık 120 anket
sonucunu, “Genel Toplam Dağılım”, “Yaş Grupları

Dağılımı (Genç-Orta-Yaşlı)”, “Cinsiyet Dağılımı
(Bay-Bayan)” olmak üzere üç ana gruba ayırarak
değerlendirmeye ve yorumlamaya çalıştım.

Anket Soruları ve Değerlendirilmesi

1. Soru: Adığe olarak varlığımızı devam ettir-
menin sizce bir anlamı var mı?
1. soruyu, 77 bay ve 50 bayan olmak üzere toplam
127 kişi cevaplandırmıştır.

1.a. Genel Toplam Dağılım

Anlamı Var: G5 98,43

Anlamı Yok: 2 1,57
 

1.b. Yaş Grupları Dağılımı

 

 

 

 

Genç Orta Yaş Yaşlı

Anlamı Var e 100 Yo 99,6 Ta 100

Anlamı Yok 0 ID 4,44 0

1.c. Cinsiyet Dağılımı

Bay Bayan

Anlamı Var e 97,34 7 100

Anlamı Yok Te 2,66 0
 

Reyhanlı Adığeleri, varlıklarını devam ettirme ko-
nusunda W 98,43 oranında kararlıdır. Gençler,

yaşlılar ve bayanlar “6100 oranında kararlılık
gösterirken, bu oran orta yaş ve bay grubunda az
miktarda düşmektedir.

 

2 Reyhanlı Kuzey Kafkas Kültür Derneği 1992 yılında Nefin
adında bir bülten çıkarmıştır. Bülten 3 sayı çıkmıştır.

3 Söz konusu bu anketin orijinal metninde “Adığe" yerine

“Çerkes” kelimesi kullanılmıştır. Ancak Reyhanlı'daki Ku-

zey Kafkasya (Çerkes) kökenli toplum sadece Adiğeler-

den oluştuğu için makale içinde “Adığe” kelimesi tercih
edilmiştir.



 

REYHANLIADIĞELERİ

1. soruya, Ş. Atılgan: “Bizler Adığe olarak gele-
neklerimizden memnunsak Adığe olarak varlığımı-
zı devam ettirmeye çalışmalıyız.”, S. Pihava: “Varlı-

gımızı devam ettirmemek biz çağdaş insanlara ters

düşer.”, İ. Hatuk: “Adığe olarak yaşamının bir
anlamı yok”, Ö. Uğur: “Ben kültürüme sahip çık-
mak isterim.” şeklinde cevap vermişlerdir.

2. Soru: Türkiye'deki Adığelerin gidişatını nasıl
görüyorsunuz? Özel olarak Reyhanlı'daki Adı-
ğeler üzerine ne düşünüyorsunuz?
2. soruyu, 73 bay ve 39 bayan olmak üzere 112

kişi cevaplandırmıştır.

2.a. Genel Toplam Dağılım

3.a. Genel Toplam Dağılım

Sadece Uyarmalıyız: 75 76,8
Sert Tavır Almalıyız: 2 20,53
Tavır Almamalıyız: 5 2,67
 

3.b. Yaş Grupları Dağılımı

 

Genç Orta Yaş Yaşlı

Sadece Uyarmalıyız 59,1 e 64,88 e 92

Sert Tavır Almalıyız Te 40,9 Te 29,72 Te 6
Tavır Almamalıyız 0 9,4 2
 

3.c. Cinsiyet Dağılımı

 

 

Gidişatİyi: 10,71
Gidişat Kötü: 789,29
 

 

2.b. Yaş Grupları Dağılımı

 

 

 

 

 

Genç Orta Yaş Yaşlı

Gidişatİyi X 11,06 T 16,21 T 6,89
Gidişat Kötü Ze 88,94 83,79 Te 93,11

2.c. Cinsiyet Dağılımı

Bay Bayan

Gidişatİyi 8,21 7 15,38
Gidişat Kötü 70 91,79 7 84,62

Reyhanlı Adığeleri, Türkiye ve Reyhanlı'daki
Adığelerin geleceği konusunda oldukça karamsar-
dır. Toplumun © 89,29'u geleceği karanlık görü-
yor. Gidişatı kötü görme oranı, yaşlı ve bay gru-
bunda © 90O'ların üzerine çıkmaktadır. Varlıklarını

sürdürmede son derece kararlı olan insanların
gelecek hakkında tamamen karamsar olmaları
dikkat çekicidir.

2. soruya, E. Sisalan: “Eski Adığelik öldü. Biz
Adığeliğin erimesini istemiyoruz. Ancak, bugün
çocuklarımızın geneli Adığece bilmiyor. Bizim on-
lardan Adığeliği devam ettirmelerini beklememiz
çok yanlış”, Ş. Atılgan: “Asimilasyona karşı müca-

dele yetersiz”, F. Işık: “Gidişat şimdi iyi. Dernek
çalışmaları başlamadan önce kötüydü. Fakat şim-

di iyi”, İ. Apseyi: “Daha önceki şeyler bozuktu.
Ama şimdi bir çalışma azmi var.”, E. Apiş:

“Yozlaşma var. İnsanlar arasında selamlaşma bile

kalmadı. Gençler Adığece bilmiyor, düğünler bo-
zuldu.”, A. Hatuk: “Burada kalırsak bir yere vara-
mayız, bence çözüm Kafkasyadır” şeklinde cevap
vermişlerdir.

3. Soru: Şimdiye kadar gerek Adığe olarak var-
lığımızı devam ettirebilmemize ve gerekse ge-
lenek-göreneklerimize aykırı tavır sergileyenler
oldu. Sizce bu olaylara nasıl yaklaşılmalı?
3. soruyu, 68 bay ve 44 bayan olmak üzere 112
kişi cevaplandırmıştır.

Bay Bayan

Sadece Uyarmalıyız 80,89 e 70,46

Sert Tavır Almalıyız Te 14,7 Te 29,54
Tavır Almamalıyız VD 4,41 0

Reyhanlı Adıiğeleri, varlıklarını sürdürmelerine
engel olanlara ve toplum kurallarına uymayanlara
karşı tavır alınması konusunda son derece karar-
lıdır. Yaşlı ve bay grubu sert tavra karşıdır.

Gençlerin ise 96 40,9'u sert tavır yanlısıdır.

3. soruya, Ş. Huvaj: “Kişiyi kazanmaya yönelik

tavırlar almalıyız.”, M. Alhas: “Bu kişileri kesinlikle
kınıyorum, dışlanmaları gerekir.”, S. Süstenceli:
“Adığeliğe uymayan harekete karşı o hareketi ya-
pan kişiyi önce uyarmalıyız, uyarılara aldırmıyorsa
o kişiyi dışlamalıyız.”, Y. Alhas: “Tavır almak çö-

züm değildir. Yapılması gereken bu konuya toplum
olarak eğilmemizdir.” şeklinde cevap vermişlerdir.

4. Soru: Bundan sonra olumsuz her davranışa
karşı toplum olarak tavır alma düşüncesine,
tavrı doğru bulursanız katılır mısınız?
4. soruyu 72 bay ve 46 bayan olmak üzere 118 kişi
cevaplandırmıştır.

4.a. Genel Toplam Dağılım

Tavıra Katılırım: 2 94,07

Tavıra Katılmam: 2 5,93
 

4.b. Yaş Grupları Dağılımı
 

 

Genç Orta Yaş Yaşlı

Tavıra Katılırım e 95,66 94,45 291,12

Tavıra Katılmam o 4,34 Mh 5,55 > 8,88
 

4.c. Cinsiyet Dağılımı

 

Bay Bayan

Tavıra Katılırım e 94,44 e 93,48

Tayıra Katılmam 5,56 6,52
 

Reyhanlı Adığeleri, toplumsal tavıra katılma konu-
sunda 9 94,07 oranında kararlıdır. Kuraldışı dav-

ranışların cezalandırılması istenmektedir. Bu uy-
gulama, ceza hukukunda yer alan ve devletin he-
nüz oluşmadığı kabile dönemlerindeki “Toplum
kurallarına uymayanı klan dışı etme” cezasının
günümüze kalan artığıdır. Toplum iç barışını ve
düzenini korumak için toplum-klan kurallarına
(habze) uymayan üyelerini dışlayarak cezalandır-
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maktadır. Reyhanlı Adığelerinde görülen “tavır”
cezası, 1864 öncesi Adığey'inde kabile düzeniiçin-
de görülen “Toplum kurallarına uymayanı klan
dışı etme” cezasının uzantısıdır.

4. soruya, E. Atılgan: “Gelenek ve görenekleri-
mize aykırı davranan bir kişiye bireysel olarak
karşı çıkmak hiçbir sonuç getirmez. Ancak bir

dernek olarak karşı çıkmak etkili olacaktır.”, M. A.

Erimhan: “Dernek yöneticileri bu kişilerle konuş-

malı, onları kazanmaya çalışmalıdır. Herşeye rağ-

men o kişi davranışlarını değiştirmiyorsa dışlan-
malıdır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

5. Soru: Reyhanlı'da başlayan Kuzey Kafkasya
Kültür Derneği kurma çalışmalarını ve derneği
nasıl karşılıyorsunuz?

5. soruyu, 79 bay ve 54 bayan olmak üzere 133
kişi cevaplandırmıştır.

5.a. Genel Toplam Dağılım

Olumlu Karşılıyorum: 2 98,5

Olumsuz Karşılıyorum: 2 1,5

6.a. Genel Toplam Dağılım

Derneğeİhtiyaç Var: 5 98,43
Derneğe İhtiyaç Yok: 2 1,57

6.b. Yaş Grupları Dağılımı

 

 

 

 

Genç Orta Yaş Yaşlı

Derneğe İhtiyaç Var Te 100 292,11 “98,12
Derneğe Ihtiyaç Yok 0 e 7,89 Te 1,88

6.c. Cinsiyet Dağılımı

Bay Bayan

Derneğeİhtiyaç Var T 97,34 96,08
Derneğeihtiyaç Yok 2,66 3,92
 

 

5.b. Yaş Grupları Dağılımı

 

 

 

6. soruya, A. Açıkel: “Derneğe ihtiyaç var. Çünkü
artık yavaş yavaş yok oluyoruz.”, P. Kont:
“Toplumun birleşmesi için Derneğeihtiyaç var.”, İ.

Apseyi: “Derneğe ihtiyaç yok.", H. Hatuk: “Genel
olarak topluma güvenip Dernekkurmak yanlıştır.
Çalışacağım, yapacağım, başarılı olacağım diyen
varsa Dernek kurulmalıdır.” şeklinde cevap ver-
mişlerdir.

7. Soru: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği hangi

 

Genç Orta Yaş Yaşlı sorunlarımıza çözüm getirecektir? Sizce Der-
Olumlu Karşılıyorum 2100 297,57 7 78,13 nek içinde ne tür çalışmalar yapılmalıdır?
Olumsuz Karşılıyorum 0 72,43 7e 1,87 7. soruyu, 48 bay ve 33 bayan olmak üzere 81 kişi

cevaplandırmıştır.
5.c. Cinsiyet Dağılımı

Boy Bayan 7.a. Genel Toplam Dağılım

Olumlu Karşılıyorum Ze 100 96.3 A) Dernek, gelenek ve göreneklerimizin yok olmasını
Olumsuz Karşılıyorum Te 0 73,7 önleyecektir ve önlemelidir: 7 17,77
 

Reyhanlı Adığelerinin hemen hemen hepsi, gençle-
rin ve bayanların tamamı Reyhanlı'da Kuzey Kaf-
kasya Kültür Derneği kurma çalışmalarını olumlu
karşılıyor. Toplum sesini duyuracak, haklarını
savunacak, kültürünü koruyup geliştirecek bir
kuruluşun gerekliliğine inanmıştır.

5. soruya, Ş. Kanşat: “Derneğin açılması örf ve

adetlerin yok olmasını önleyecektir”, N. Hatam:
“Dernek yürürse memnun olacağız. Siyasetin der-
neğe girmesi konusunda tedirginlik duyuyoruz.”,
F. Öz: “Dernek güzel bir şey. Ancak, samimiyet
önemli. Merdiven durumuna sokulup sağa ve sola

çevirilirse olmaz.”, N. Eker: “Dernek çalışmaları

devamlılık sağlayacaksa çok güzel bir olaydır. Eski
derneğe sahip çıkılmaması çoküzücü bir durum-
dur. Bu derneğin açılıp devam ettirilebilmesi bizi
sevindirecektir.” şeklinde cevap vermişlerdir.

6. Soru: Sizce Reyhanlı'da Kuzey Kafkasya

Kültür Derneği'ne ihtiyaç var mı?
6. soruyu, 75 bay ve 51 bayan olmak üzere toplam
126 kişi cevaplandırmıştır.

Reyhanlı Adığelerinin 96 98,43'ü, yani tamamı-
na yakını ve gençlerin tamamı Reyhanlı'da Kuzey
Kafkasya Kültür Derneği'nin ihtiyaç olduğu inan-
cındadır. Yalnızca orta yaş grubunun © 7,89'u
dernek istememektedir.
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B) Demek, toplumun birlik ve beraberliğini sağlaya-
caktır ve sağlamalıdır: 5 54,47

C) Dernek, kültürümüzü yaşatacaktır ve yaşatmalıdır:

7,77
D) Dernek, asimilasyonu vedilin yok olmasını asgariye

indirecektir ve indirmelidir: 7 10
E) Dernek, gençlerin dayanışmasını sağlayacaktır ve

sağlamalıdır: 2 4,44
F) Dernek, Türkiye ve yurldışından gelen misafirlerin

ağırlanmasına yardımcı olacaktır ve olmalıdır: 2 2,22
G) Derek, gençlere iş sahası açacaktır ve açmalıdır:

 

 

 

 

 

 

o 1,11
H) Dernek, çözüm değildir: 2 2,22

7.b. Yaş Grupları Dağılımı

Genç Orta Yaş Yaşlı

AJ Te 7,69 17,64 T. 20,93
B) e 61,55 T 47,05 Te 58,13
C| 0 78,82 76,97
D) Te 23,07 8,82 Te 6,97
E) 0 8,82 72,32
F) 0 725.88 20
G) Te 7,69 0 2,35

7.c. Cinsiyet Dağılımı

Bay Bayan

AJ To 12,96 Th 25
B) 7 62,99 7 41,69
C) . Ya 3,7 To 11,11
 



 

7.c. Cinsiyet Dağılımı (devam)

 

Bay Baycan

D) e 9,25 e 13,88

E) 3,7 5,55

F) 3,7 0

G|) e 1,85 0

H) Yo 1,85 2,77
 

Reyhanlı Adığeleri Kuzey Kafkasya Kültür Derne--
gi'nin her derde deva bir ilaç olmasınıistiyor. Rey-
hanlı'da özellikle Adığeler arasında aşırı boyutlara
ulaşmış olan işsizliğe bile derneğin çözüm bulması

istenmektedir. Genel olarak ise büyük çoğunluk,
demeğin toplumun birlik ve beraberliğini sağla-
masını arzulamaktadır. 7. soruya, S5. Tugüş: “Der-
nek örf ve adetlerimizin yok olmasını önleyecek-
tir.”, M. Alan: Dernek gelecekteki nesillerin so-
runlarını çözümlerse iyi olur.”, H. Alhas: “Dernek

hiçbir sorunu çözemez.”, Ö. Yener: “Bence Derne-

gin yapması gerekenler: Gençlere benliklerini ka-
zandırmak, göç açısından bağlantı kurmak, cema-
atimizin sosyal ve ekonomik yardımlaşmasını
sağlamak, öri ve adetler açısından hataları dü-
zeltmektir.” şeklinde cevap vermişlerdir.

8. Soru: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği çalış-
malarını gençlerin başlatmasını nasıl karşılı-
yorsunuz?

8. soruyu, 73 bay ve 48 bayan olmak üzere 121
kişi cevaplandırmıştır.

8.a. Genel Toplam Dağılım

Olumlu Kaırşılıyorum: 2 95,05

Olumsuz Karşılıyorum: 2 4,95

8.b. Yaş Grupları Dağılımı

9. soruyu 70 bay ve 41 bayan olmak üzere Ili kişi
cevaplandırmıştır.

9.a. Genel Toplam Dağılım

Endişem Yok: 289,13
Endişem Var: 2 10,81

9.b. Yaş Grupları Dağılımı
 

 

 

 

 

Genç Orta Yaş Yaşlı

Endişem Yok e 100 88,24 788,14
Endişem Var 20 211,76 11,86

9.c. Cinsiyet Dağılımı

Bay Bayan

Endişem Yok 95,72 e 78,05
Endişem Var e 4,28 21,95
 

 

 

 

Reyhanlı Adığeleri gençlere güveniyor. Ancak, ba-
yanların 1/5'i gençlere güvenmiyor.

9. soruya, F. Gış: “Gençlerden tek endişem

derneğin sürekliliğini bundan sonrakiler ne kadar
devam ettirebilecekler? Gençler Adığe olmayanlarla
fazla ilgililer. Bu yüzden örf ve adetlerimiz kaybo-
luyor.”, S. Hızal: “Gençlerden hiç rahatsız olmuyo-
rum. Belki biraz taşkınlık yapabilirler. Ben bunu

gençliklerine bağışlıyorum. Faaliyetleri gençlerin
yürütmesi çok doğal ama yaşlılara da danışmalı,
görüşleri alınmalıdır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

10. Soru: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği kur-
ma çalışmalarında şimdiye kadar izlenen yol ve
yöntem (anket çalışmaları, toplantılar vb.) doğ-
ru mudur?
10. soruyu, 67 bay ve 45 bayan olmak üzere 112

kişi cevaplandırmıştır.

10.a. Genel Toplam Dağılım

Doğrudur: 2 98,22

Yanlıştır: 2 1,78

(0.b. Yaş Grupları Dağılımı
 

 

Genç Orta Yaş Yaşlı

Olumlu Karşılıyorum o 100 92,11 96,73
Olumsuz Karşılıyorum 0 e 7,89 To 3,27

8.c. Cinsiyet Dağılımı

Bay Bayan

Olumlu Karşılıyorum e 95,9 e 93,75

Olumsuz Karşılıyorum 24,1 e 6,25

 

 

Reyhanlı Adığeleri Dernek çalışmalarını gençlerin

başlatmasını olumlu karşılamaktadır.

8. soruya, S5. Kanşat: “Derneğin gençler tarafın-
dan kurulması çalışmalarını destekleyeceğiz. Çün-
kü onlar Adığeliğin geleceğini düşünüyorlar.”, H.
Yançatoral: “Büyüklerden şimdiye kadar hiçbir ses

çıkmadı. İyi veya kötü hep gençler uğraştılar.”, H.
Hatuk: “Bütün faaliyetler gençlerle başlar. Ancak,

yürütme gençlere bırakılırsa yanlış olur. Esnek,
sabırlı ve bilinçli kişiler yönetimde yer almalıdır.”,
Ş. Yançatoral: “Bizden iş geçtiğinden tek umudu-
muz gençlerdir.” şeklinde cevap vermişlerdir.

9. Soru: Gençlerden yana endişeleriniz var mı?

 

 

 

Genç Orta Yaş Yaşlı

Doğrudur Ze 100 Te 96,88 Ye 98,22

Yanlıştır To 0 73,12 Te 1,78

10.c. Cinsiyet Dağılımı

Bay Bayan

Doğrudur Ye 97,02 To 100
Yanlıştır 2,98 0
 

Reyhanlı Adığelerinin © 92,22'si dernek kurma
çalışmalarında izlenilen yol ve yöntemi doğru bul-
maktadır.

10. soruya, 5S. Alev: “Çalışmaları doğru buluyo-
rum. Artık insanlar dernek olayına sıcak bakıyor-
lar.”, İ. Apseyi: “İzlenilen yol bence iyi değil. Şimdi-
ye kadar ne kazanıldı?” şeklinde cevap vermişler-
dir.
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11. Soru: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği yöne-
timini dernek işlerini gerçekten yapabilecek
yaşlı ve genç herkesin katılacağı bir şekilde
oluşturma düşüncesine katılıyor musunuz?
ll. soruyu 70 bay ve 46 bayan olmak üzere 116

kişi cevaplandırmıştır.

11.a. Genel Toplam Dağılım

Katılıyorum: 25 93,97
Katılmıyorum: 2 6,03

13. Soru: Siz Kuzey Kafkasya Kültür Derneği
yönetiminde yer alır mısınız?
13. soruyu 72 bay ve 41 bayan olmak üzere 113
kişi cevaplandırmıştır.

13.a. Genel Toplam Dağılım

Yer Alırım: 2 29,2

Yer Almam: 2 70.8

13.b. Yaş Grupları Dağılımı
 

 

Yaşlı *
 

 

 

 
 

 

 

 

Genç Orta Yaş

11.b. Yaş Grupları Dağılımı Yer Alırım T 28,57 Te 56,75 Te 13,72
Genç Orta Yaş Yaşlı Yer Almam 71,43 Te 43,25 Te 86,28

Katılıyorum X 95,24 94,45 e 92,54

Katılmıyorum Te 4,76 Ta 5,55 Yo 7,46 13.c. Cinsiyet Dağılımı

Bay Bayan

11.c. Cinsiyet Dağılımı Yer Alırım 731,94 724,39
Bay Bayan Yer Almam 7. 68,06 Te 75,61

Katılıyorum Za 97,15 789,14 —

Katılmıyorum T 2,85 7 10,86 Reyhanlı Adiğelerinin 1/3'ü, gençlerin ve bayların
 

Reyhanlı Adığeleri, bayanların onda biri dışında
dernek yönetiminin bu işi yapabilecek yaşlı ve
genç herkesin katılacağı bir şekilde oluşturma
düşüncesine katılmaktadır.

ll. soruya, N. Alhas: “Gerçekten zamanını
ayırabilecek olan herkes yönetimde yer almalıdır”,
S. Uyar: “Bu işi en iyi şekilde icra edebilecek kişi
her kimse o kişi yönetimde yer almalıdır.” şeklinde
cevap vermişlerdir.

12. Soru: Sizce Kuzey Kafkasya Kültür Derneği
yönetiminde kimler yer almalıdır?
Reyhanlı Adığeleri 60 civarı kişiyi dernek yöneti-
mine tavsiye etmiştir. Ankete yaklaşık 120 kişinin
katıldığı düşünülürse her iki kişiden biri aday
gösterilmiştir. 35 farklı ismi birer kişi; 11 farklı
ismi ikişer kişi; Mahir Yenemuk ve Hasan Hatuk'u
üçer kişi; Fatih Apiş, Nihat Küblü, Fuat Payalan,

Saffet Hatam ve Nadire Şenvar'ı dörder kişi; Şamil
Atılgan ve Enver Apiş'i altışar kişi; Nazım Şenvar'ı

yedi kişi; Cahit Bageoğlu'nu sekiz kişi; Yaşar Apiş'i
dokuz kişi yönetime tavsiye etmiştir.

Görüldüğü gibi 1500 civarı -devamlı ikamet
eden- nüfusa sahip Reyhanlı Adığeleri kendilerini
temsil edebilecek bir veya birkaç kişi üzerinde
uzlaşma sağlayamamaktadır. Ankete katılanların
en çok tercih ettiği Yaşar Apiş bile yaklaşık W 7

tarafından uygun görülmüştür. Bu sonucun nede-
ni, Reyhanlı Adığelerinin diğer yörelerdeki Adığeler
gibi genel olarak kendi içlerinde saygı duyulan
yaşlılar (thamete) dışında otorite tanımamaları,
gençlerin her zaman deneyimsiz, küçük görülmesi
ve bu nedenle kendi sorunlarını yansıtacak liderle-
rini yetiştirememiş olmasıdır. Sonuçta toplumun

yönetime uygun gördüğü isimler ya Adığe gelenek
ve göreneklerine bağlı orta yaş ve üstü namuslu
kişiler ya da akraba, arkadaş ve tanıdık kişiler
olmuştur.
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1/3'ü, bayanların 1/4'ü, orta yaşlıların 3/5'i der-
nek yönetiminde yer almak istemektedir. Ancak,
toplumun her kesiminden yönetime girmek konu-
sunda yoğun talep gelirken, bu konuda yaşlıların
isteksizliği dikkate değerdir.  .

13. soruya, F. Gış: “Dikiş kurslarına gideceğime
dernek yönetimine katılırım”, Ş. Huvaj: “Yaşlılık
sebebiyle yönetimde yer alınmam” şeklinde cevapla-
mışlardır.

14. Soru: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ne

maddi ve manevi katkıda bulunacak mısınız?
14. soruyu 80 bay ve 48 bayan olmak üzere 128
kişi cevaplandırmıştır.

14.a. Genel Toplam Dağılım

Evet: 72 98,44
Hayır: & 1,56

14.b. Yaş Grupları Dağılımı

 

 

 

 

Genç Orta Yaş Yaşlı

Evet Za 100 7 94,88 100
Hayır 0 75,12 0

14.c. Cinsiyet Dağılımı

Bay Bayan

Evet X 98,75 97,92
Hayır Ye 1,25 Ya 2,08
 

Reyhanlı Adığeleri genel olarak tarıma dayalı ve
gelir düzeyi düşük olmasına rağmen kurulacak
derneğe maddi ve manevi katkıda bulunmaya ha-
zırdır. Gençler arasında işsizliğin çok fazla olması-
na rağmen bütün gençlerin derneğe katkıda bu-
lunmaya hazır olmasıilginçtir.

14. soruya, S5. Huvaj: “Çalışan herkes katkıda
bulunmalıdır.”, E. Apiş: “Genel olarak yardım ne
ise bizimde katkımız o olur.” şeklinde cevap ver-
mişlerdir.



  

15. Soru: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nde
ne tür çalışmaların olmasını istersiniz?

15. soruyu 59 bay ve 37 bayan olmak üzere top-
lam 96 kişi cevaplandırmıştır. İ

15.a. Genel Toplam Dağılım
 

A) Her türlü çalışma yapmalı: 2 29,39

B) Birlik, beraberlik ve dayanışma sağlanmalı: 2 20,95

C) Yoksul gençler evlendirilmeli ve yoksullara yardım
edilmeli: 2 1,47

D) Geziler, eğlenceler, kermesler, spor faaliyetleri
düzenlenmeli: 2 5,88

E) Folklor çalışmaları yapılmalı: 2 12,02
F) Adıiğece eğitimi yapılmalı: 2 12,02
G) Tarih, kültür (Akordion çalmak, tiyatro vb), elişi

alanında kurs verilmeli: 2 4,41

H) Öğrencilere burs sağlanmalı, ders verilmeli: 73,68
İ) Gençlere gelenek ve görenekler öğretilmeli: 25,15
J) Büyüklerin gençlerce ziyaret edilmesi sağlanmalı: 2

1,47

K) Dergi ve bülten çıkarılmalı: 2 0,73
L) Dine önem verilmeli: 23 0,73
M) Gençlere iş sahası sağlanmalı: 2 0,73
N) Kütüphane kurulmalı: 2 1,47
 

15.b. Yaş Grupları Dağılımı

lanması öncelikle istenmektedir. Ayrıca, gençler
Adığece dil eğitimi, orta yaş ve yaşlılar ise folklor

çalışmalarını, gençlere Adığe gelenek ve görenekle-
rinin öğretilmesini ağırlıklı olarak arzulamakta-
dırlar.

15. soruya, H. Yançatoral, “Şam'daki Kuzey

Kafkasya Kültür Derneği'nin hastahanesi varmış.
Fakirlere yardım ediliyormuş. Reyhanlı'da dernek
kurulursa ihtiyacı olanlara yardım edilmelidir.”, İ.
Apseyi: “Başta dine önem verilmeli ve tarihimiz
araştırılmalıdır.”, A. Cimok: “Dergi ve bülten çıka-
rılmalı, dayanışma ve folklor çalışmaları yapılma-
lıdır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

16. Soru: Eğer hızlı çalışılır ve gerekli şeyler
bir an önce tamamlanırsa Kuzey Kafkasya Kül-
tür Derneği'nin hemen kurulması gerekmez
mi?
Bu soruyu 53 bay ve 41 bayanolmak üzere toplam
94 kişi cevaplandırmıştır.

16.a. Genel Toplam Dağılım

Gerekir: 2 93,75

Gerekmez: 2 6,25
 

 

 

 

 

 

 

 

Genç Orta Yaş Yaşlı 16.b. Yaş Grupları Dağılımı

AJ 7,7 a 39,45 29,5 , Genç Orta Yaş Yaşlı

B) 727,3 7 15,28 7 16,39 Gerekir 92,24 92,86 X 93,75
C) 74,5 70 7e 1,89 Gerekmez V 4,76 7,14 Z 6,25
D) 7,6 Ye 9,57 To 3,28

E) 72 16 712,42 711,48 16.c. Cinsiyet Dağılımı
FJ 32,4 To 6,42 8,2 Bay Bayan
G) v0) 0 e 6,42 -
Hİ 20 0 Z8,2 Gerekir 94,34 e 97,57

i 20 V 10,44 & 6,56 Gerekmez Yo 5,66 To 2,43

J) Ya 4,5 DO 1,64
K) 0 0 Te 1,64 Reyhanlı Adığeleri, Reyhanlı Kuzey Kafkasya Kül-
u 0 0 1,64 tür Derneği'nin hemen kurulmasını istemektedir.

MJ 70 20 1,64 16. soruya, S. Pihava: “Derneğin hemen ku-
N) 70 720 723,27 rulması gerekir. Ancak, çalışmalar hızlı değil emin
 

15.c. Cinsiyet Dağılımı

 

Bay Bayan

AJ b 27,57 e 27,53
B) e 17,75 e 25,07

C) v0 54,85
D) 6.05 “6,77
E) a 14,04 o 8,69

F) e 12,5 “510,62
G) 4,76 8,45
H) Ta 5,95 a 4,85
i) a 4,76 Te 6,77

J) 0 8,45
K) a 1,29 0
L) 2,48 0

MJ So 1,29 0
NJ Ts 2,48 20

adımlarla yürütülmelidir.”, İ. Hatam: “Belli bir
düzeye gelince dernek açılmalı yoksa işler yürü-
mez.” şeklinde cevap vermişlerdir.

17. Soru: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği bina-
sı nerede olmalı?
17. soruyu 63 bay ve 40 bayan olmak üzere top-

lam 103 kişi cevaplandırmıştır.

17.a. Genel Toplam Dağılım

Reyhanlı Merkez: 2 16,5
Yenişehir Mahallesi: 5 20,38

En Uygun Yer: 2 63,12
 

 

Reyhanlı Adığeleri hemen hemen her türlü çalış-

manın dernek bünyesinde yapılmasını istemekte-
dir. Dernek her derde deva bir ilaç olarak görül-
mektedir. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağ-

17.b. Yaş Grupları Dağılımı

 

Genç OoOrta Yaş Yaşlı

Reyhanlı Merkez 27,2/ 23,33 8

Yenişehir Mahallesi 94,55 23,34 a4

En Uygun Yer 18,18 253,33 7 88
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17.c. Cinsiyet Dağılımı 19.b. Yaş Grupları Dağılımı
  

  

 

 

 

 

Bay Bayan Genç Orta Yaş Yaşlı

Reyhanlı Merkez Za 14,28 Te 20 İyi Ye 99,13 Ye 99,13 Te 99,13
Yenişehir Mahallesi Ze 15,87 27,9 Kötü 0,87 e 0,87 Ye 0,87

En Uygun Yer X 69,85 e 52,5

19.c. Cinsiyet Dağılımı

Reyhanlı Adığeleri, genel olarak derneğin en uygun Bay Bayan
yerde kurulmasını istemektedir. Yaşlılar, Reyhanlı İyi 299,13 99,13

merkez ile Yenişehir mahallesi arasında bir küs- Kötü 0,87 0,87

künlük doğmaması için en uygun yerin seçimini,
gençlerin yarıdan fazlası ise gerçekçi davranarak
Reyhanlı Adığelerinin çoğunluğunun bulunduğu
Yenişehir mahallesini dernek yeri olarak istemiş-
lerdir.

17. soruya, İ. Hatam: “Dernek binası sürekli
olmalı. Emanet ata binmemeli. Eski dernek binası
olsaydı birçok problem ortadan kalkardı.”, E.
Sisalan: “Dernek büyük bir bina olmalı ve gençle-
rin kolayca girip çıkabileceği bir yerde olmalı.”
şeklinde cevap vermişlerdir.

18. Soru: Kuzey Kafkasya Kültür Derneği ça-
lışmalarında bayanların aktif olarak katılmaları
ve hatta dernek yönetiminde yer almaları ko-
nusunda ne düşünüyorsunuz?
18. soruyu 71 bay ve 43 bayan olmak üzere top-
lam 114 kişi cevaplandırmıştır. o

18.a. Genel Toplam Dağılım

İyi: 5 99,13
Kötü: 20,87

18.b. Yaş Grupları Dağılımı

 

 

 

 

 

 

Genç Orta Yaş Yaşlı

İyi e 100 e 100 X 98,08
Kötü 0 0 1,92

18.c. Cinsiyet Dağılımı

Bay Bayan

İyi e 98,6 Ze 100

Kötü Te 1,4 0
 

Reyhanlı Adığelerinin hemen hemen tamamı der-
nek çalışmalarında bayanların aktif katılımını ve
yönetimde yer almalarınıistemektedir.

18. soruya, S. Bilmez: “Bayanlar yönetimde yer
almalıdır. Çünkü biz bir bütünüz.”, H. Apiş:

“Yönetimde bayanlar olmasın ama çalışmalara

genç bayanlar katılsın.”, S. Pihava: “Bayanların
ikinci planda kalmasına karşıyım.” şeklinde cevap
vermişlerdir.

19. Soru: Toplantılarda orta yaş ve üzeri bayan
konuşmacıların olmasını nasıl karşılarsınız?
19. soruyu 69 bay ve 41 bayan olmak üzere top-
lam 110 kişi cevaplandırmıştır.

19.a. Genel Toplam Dağılım

İyi: 5 99,13
KÖİÜ: 2 0,87
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Reyhanlı Adığelerinin büyük çoğunluğu bayanların
da konuşmacı olmasını istemektedir.

19. soruya, B. Apseyi: “Erkeklerin konuşma
hakkı olduğuna göre bayanların da olmalıdır.”, İ.
Apseyi: Bayanların konuşmacı olması uygun de-
gildir.”, N. Hatam: “Herkesin söz hakkına sahip
olması gerekir.” şeklinde cevap vermişlerdir.

Sonuç

Reyhanlı Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'ni sağlam
temeller üzerine kurmak için yapılan bu anket
çalışması ve bunu izleyen toplantılar sonucu 1991
yılında Dernek toplumu kavrayarak kurulmuştur.
Böylece dayandığı nüfus oldukça küçük olmasına
rağmen, Kuzey Kafkasya kültür derneklerinin bir
çoğundan dahafazla tabanıile bütünleşmiştir.

Söz konusu anket sonucunda görülüyor ki,
Reyhanlı Adığeleri varlıklarını sürdürmede son
derece kararlıdır. Varlıklarına ve toplum kuralları-
na karşı çıkanlara karşı serttir. Gençlere ve genç-

liğe güven vardır. Ancak buna karşın gelecek hak-
kında çok karamsardır. Toplumun tamamına ya-
kını Reyhanlı'da Kuzey Kafkasya Kültür Derneği
kurma çalışmalarını olumlu karşılamakta ve der-

neği bir ihtiyaç, her derde deva bir ilaç olarak
görmektedir. Toplum sesini duyuracak, haklarını
savunacak, kültürünü koruyup geliştirecek, birlik
ve beraberliği sağlayacak bir kuruluşun gereklili-
gine inanmıştır. Dernek yönetiminin bu işi yapa-
bilecek yaşlı ve genç herkesin katılacağı bir şekilde
oluşturma düşüncesi topluma hakimdir. Dernek

çalışmalarında bayanların aktif katılımı ve yöne-

timde yer almaları, konuşmacı olmaları istenmek-
tedir. Kurulacak derneğe maddi ve manevi katkıda
bulunmaya hazırdır. Ancak, toplum kendisini
temsil edebilecek bir veya birkaç kişi üzerinde
uzlaşma sağlayamamaktadır.

Reyhanlı'da gerçekleştirilen bu anket, aslında
bir Adığe toplumunun klasik bütün özelliklerini
ortaya çıkarmaktadır: 1) Gelenek ve göreneklere
(habze) bağlılık, 2) Toplum kurallarına uymayanla-

rı toplum dışına atma cezasının verilmesi, 3) Gele-
cekten umutsuzluk, 4) Kültürel dernek biçiminde

örgütlenme, 5) Toplum içinde saygı duyulan yaşlı-
lar (thamete) dışında otorite tanımama, 6) Gençle-

re güven duyulmasına karşın onların her zaman
deneyimsiz, küçük görülmesi ve bu nedenle kendi
sorunlarını yansıtacak liderler yetiştirememe, 7)
Bayanlara toplum içinde birinci derecede yer ver-
me, saygı ve sevgi duyma.



 

      
Yene

Çerkes olmayan okurlarımız hep soruyor: Neden
Nart? Bu sözcüğün anlamı ne?.. Özellikle Yaşar
Kemal'in tv. sohbetlerinde Nartlardan söz etmesi, bu

konuyailgiyi daha da arttırdı.

Çerkes halkının tarihi gelişim yolculuğu

içinde üretmiş olduğu ölümsüz destana “Nart

Destanı”, kısaca “Nartlar” adı verilir. Nart

Destanları Adığelerin türkülerinde, melodilerinde,
söylencelerinde anlatmış olduğu yiğitlik öyküleridir.
Nart destanları, ünlü Nartalog Hadeğal'e As-

ker tarafından derlenmiş, yedi cilt olarak

orjinal anlatımını korumak sureti ile yayım-

lanmıştır. Hadeğal'e'nın derlemeleri içinde Suri-

ye'de, Ürdün'de yaşayan Çerkeslerin anlatımlarıvar,
ancak üzülerek söyleyelim ki Anadolu'da ya-

şayan Çerkeslerin anlatımları yok. Bağnazca

tutumlar nedeniyle Nartalog Hadağal'e Asker'e bir
zamanlar Türkiye'ye giriş izni verilmemiş. Anadolu
varyantlı tekstlerin varlığını George Dumezil'e borç-
luyuz. Dumezil'de derlediği tekstleri sadece İzmit'in
Ketence ve Yanık köylerinden derlemiş. Oysa Ana-

dolu'da yaşayan Çerkeslerin Nart destanlarını

okuyarak, ağıtlar söyleyerek uzun kış gecele-

rini geçirdiklerini biliyoruz. Özellikle Kayseri

yöresinde yaşayan Çerkeslerin Bahsımafe

Vored “Baksıme Içme Türküsü”, adını ver-

dikleri on iki bölümden oluşan yiğitlik türkür-

lerinin Nart destanlarının bölümleri olduğun-

dan kuşku yok. Bir zamanlar Dumeniıç Meçit baş-

ta olmak üzere pek çok kişinin bu destanları bildiği

rivayet edilmekte. Günümüzde bu güzelim des-

tanları bilen kaldı mı acaba? Başta Fransa ol

mak üzere pek çok ülkede Nartoloji enstitüleri mev-
cut. George Dumezil, Ketrin Pari, Şorten Askerbi,
Tobıl Taliston, Viramkul Vilademir, Bagrat Şenkuba

gibi pek çok bilim adamı Nart destanları konusunda
önemli eserler vermişlerdir. Ayrıca, Mijey Mikail,
Özdemir Özbay gibi Nart tekstlerini toplayan, de-
ğerlendiren, akademik toplantılarda tebliğler sunan
pek çok araştırmacı da vardır.

Çerkeslerin günlük yaşamlarında belirleyici olan
pek çok töreye Nart Eposunda rastlamak olasıdır.

Nart destanlarının bir zamanlar, insanlığın

gelişim yolcuğu içindeki karanlık dönemlerde,

yaşam içinde uyulması ya da kaçınılması,

mıko Mevlüt Atalay

       
doğru ya da yanlış olan davranışları belirle-

yen kurallar manzumesi olarak da sayılabilir.

M. Gorki sanki bu düşüncemizi doğrulamak isterce-
sine “Folklor ile tarih çok eski zamanlardan beri
birbirini bırakmadan yol aldı” diyor. Kuşkusuz

“eposu” tarih olarak kabul etmek mümkün

değil. Ancak, halkların tarih içinde almış ol-

dukları yolculuklarının izini sürebilmek; tasa

ve kıvançlarını, düşlerini, doğayı ve insanı

kavrayışlarının boyutunu anlayabilmek için

folklora muhtacız. Masallar, halk türküleri,

kahramanlık melodileri, kimi çocuk oyunları,

tekerlemeler, bulmacalar bize tarihin derin-
liklerinden haberler getirmekte.

Kanımca Nart Eposunun en önemli özel-

liklerinden biri de üretim araçlarının bulunu-

şunu diyalektik bir temele oturtarak vermesi.

Nart Eposunu okuduğumuz zaman tekstlerin aynı
yaşta olmadıklarını anlıyoruz. Anaerkil anlayışı olan
tekstlerin yanı sıra babaerkil anlatımı olan tekstlerde
var. “Elbruz henüz karınca yuvası kadar kabar-

mışken, çocuklar İdil'i bir adımla geçerken...” diye

başlayan anlatımlarla birlikte grizudan, “suda yanan
ateşten” söz eden tekstlere de rastlamak mümkün.
Epos, insan yaşamını anlattığına göre, daha doğrusu
insan tarafından üretildiğine göre halkın ulaştığı
yerleri, gördüklerini, düşündüklerini, hayal ettiklerini
anlatması kadar doğalbir şey olamaz.

Eposta çeşitli görevler üstlenen pek çok tanrı
adıyla karşılaşmaktayız. Yarı tanrı, yarı insan tanrıla-
rın yanı sıra ( Savsırıko, Setenay gibi), tamamen
tanrısal özellikleri olanlar da (Thağeleç, Psetha gibi)
mevcut. Gerek yarı tanrı, gerekse tanrılar insan
yaşamına doğrudan müdahale etmiyor. Örneğin
Setenay, insanların yaşamını kolaylaştırmak için
orağın, maşanın nasıl yapılacağını ve sulamayı in-
sanlara öğretiyor. Thağeleç, daha bol ürün sahibi
olabilmeleriiçin ıslah ettiği tohumu insanlara hediye
ediyor. Psetha'nın çaldığı ateşi Savsırıko geri getiri-
yor, insanlara armağan ediyor.

Bilim adamları, gerçekten “Nart” adında bir hal-
kın yaşayıp yaşamadığını tartışıyor. Hadeğal'e As-
ker, yapılan kazılarda, araştırmalarda eposta anlatı-
lan büyüklükte insanının tarihin hiç bir evresinde
bulunmadığını, dolayısıyla da böyle bir halkın yaşa-
madığını; ancak üretilmiş olan eposa, “Nart Eposu”
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dendiğini öne sürüyor. Kimi bilim adamları da

“Nart” isimli bir halkın bir zamanlar yaşamış

olduğunu, bunlarında Adığelerin en eski ata-

ları olduklarını ileri sürmekteler. Nart eposu
bugün bile Adığe halkı tarafından anlatıldığına göre
biz bu eposun öz kültürümüzün ürünü olduğuna
inanıyoruz.

Bilim adamlarının en çok tartıştıkları konulardan
biri de “Nart Eposu” nun yaşı. Kimi bilim adamları
eposun yaşını M.O. üç binli yılların öncesine en-
dekslerken, kimi de daha yakın tarihlere getiriyor.
Eposun anlattıkları olaylara baktığımızda, gerek
anlatım özellikleri, gerekse anlatılan olaylar bakı-
mından aynı yüzyılda meydana gelmediğini, Adığe-
lerin tarihsel yolculuklarına tanıklık ettiğini anlıyo-
ruz. Eposun, anaerkil dönemlerin karakteristik özel-
liklerini anlatan bölümlerinin yanı sıra, Adıiğelerle

Bizans Imparatorluğununilişkilerini anlatan bölümle-
ri de var. Ayrıca, bin dörtyüzlü yıllarda yaşamış olan
“Andemirkan” söylencelerine de rastlamaktayız.

Adığey'de yaşayan bazı bilim adamları,

Hadeğal'e'nın derlemiş olduğu tekstlerin

yayınladıklarından çok daha fazla olduğunu,

zamanın ideolojisine uymayan tekstlerin ya-

yınlanmadığını söylüyor. Bu iddianın ne kadarı

doğrudur, bilemiyoruz. Adiığey Bilim Araştırma
Enstitüsünün arşivlerinde korunan tekstlerin yeniden
gözden geçirileceğine, sözü edilen sav doğru ise
telafi edileceğine inanıyoruz. Yalnız, eposu okudu-
ğumuz zaman “Nart Savsırıko, Setenay Guaşe,
Hımışıko Peterez, Nesren Jak'e, Nart Gorgon gibi
kahramanların anlatıldığı pek çok varyanttaki
tekstlerin gerçekten mitolojik özellikleri olduğunu
görüyoruz. Ancak, Khabardey varyantlarında anla-
tılan “Andemirkan”, özellikle de Hatıkuay varyantla-
rında çokça rastlanan “Papko Teterşav” motifleri,
mitolojilden çok masala daha yakınlar. Bu sözümüz-
den masalı yadsıdığımız, küçümsediğimiz gibi bir
anlam çıkartılmasın. Halkların hafızasında masalın
ne denli önemli bir yer tuttuğunu, masal kahraman-
larının halkın yol göstericileri olduklarını, doğrudan
söyleyemedikleri pek çok şeyi masal kahramanlarına
söylettirdiklerini ve yaptırdıklarını biliyoruz. Ancak,
edebi tasnif yaparken masal ve mitolojiyi birbirinden
ayırmanın gereğine de inanıyoruz.

Nart Mitolojisinin tanıtılması, yaygınlaştırılması
ve kolay okunur hale getirmek için yeniden tasnif
edilmesi gerekir, kanısındayız. Yedi cilde dağılmış
olan mitlerin yaşamını anlatılan varyantlardan han-
gisinde daha çok epos özelliği varsa seçilerek otobi-
yografik anlamda bir araya getirilmesi gerekir.
Eposta gecen yer adları, Adiğelerin ilişki kurduğu
halkların tespiti veya arkeolojik kazılar için önemli.

Bu gün bile “Savsırıko Tepesi” adı verilen
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höyüğün yakınından veya yöresinden gecen

yaşlı kadınlar, otobüsle seyahat etseler bile,

hafifçe ayağa kalkarak Savsırıko'ya selam

verirler. Epos, çeliğe su verilişi; Savsırıko'nın öldü-

rülmesi için yapılan “bu gün güdümlü füze” deyebi-
leceğimiz silahın yapılışı; dölleri kuruyan hayvanların
nasıl sağaltıldığı; “Aleçlerin Evi” adı verilen yerde
Nart kahramanlarının toplanarak ülke sorunlarına
çözüm arandığı, “kalkınma planı” diyebileceğimiz
yılık planlamaların yapıldığı, toplantıların yılda bir
kes Nart Şebatınıko'nın başkanlığında olduğu, top-
İantılarda her kesin eşit söz hakkına sahip olduğu,
alınan kararlara uyulma zorunluluğunun olduğu;
kendilerine yeterince adak sunmayan insanın ceza-
landırılması için Tanrının ateşi çalışı, Savsırıko'nın
ateşi geri getirişi vb.. zamanın insanın sorunlarına
yanıtlar aramakta. i

Kanımızca, Islam dininin benimsenmesinden

sonra Savsırıko ve Setenay tekstlerinin kimi var-
yantları değişime uğramış. Savsırıko'nın taştan do-
ğuşunu anlatan kimi tekstler “Nartların sığır çobanı
ile Setenay'ın gizlice buluşmaları neticesinde
Savsırıko'nın doğduğunu, Setenay ile Lepşın bu
uygunsuz davranışı gizlemek için 'Savsırıko'nın taş-
tan doğduğu hikayesine başvurdukları” şeklindeki
anlatımlarla yer değiştirmiş. Gerçi mitoloji kendi
bütünlüğünü korumak, yukarıda örneklediğimiz gibi
mitoloji dışı olaylara karşı önlem almak için epos
anlatılmaya başlanırken, “Bu anlattığımız Nart söy-
lenceleridir, yalan katmak olmaz”, diye anlatıma

başlanması töre haline gelmişti. Sonra, mitosun
genel anlatımına uymayan ekleme veya çıkarmalar
yapıldığında anlatıcıya müdahale edilir, uyarılır, bu
konuda önemli tartışmalar yapılırdı. Zaten mitosun
dilden dile anlatılarak günümüze getiren en önemli
faktörün halkın kendi ürettiği epopoyi korumak için
kıskanç davranmasından kaynaklandığını sanıyorum.

Hadeğal'e Asker, Nartlar epopesini yeniden
basmak için büyük çaba veriyor. Sadece meraklıları-
nın kütüphanelerinde bulunan bu önemlieserin
yeniden basılması gerektiğine biz de yürekten katılı-
yoruz. Ancak, yeni basımın yeni bir düzenlemeyle,
eğer daha önce yayınlanmamış tekstler varsa ilave-
lerle basılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu sayıdan başlayarak dergimiz sayfalarında Nart
tekstlerine yer vereceğiz. Tekstleri Türkçe'ye çevirir-
ken anlatım özelliklerinin bozulmamasına, yorum
yapmamaya, sosyolojik kavramları olduğu gibi ver-

meye özen göstereceğiz. Okuyucularımız bildik-

leri, duydukları veya derledikleri masal, hi-

kaye, bilmece-bulmaca, ağıt gibi folklorik

materyalleri banda kaydederek bana gönde-
rirlerse kültür tarihimize önemli katkı yapmış

olacaklardır. Katkılarınızı bekliyorum.



 

  
(Khabardeyteksti)

Nartlardan bir bölüm anlatacağız. Nart söylencesine
yalan, yanlış şeyler katmak doğru olmaz. Biz söy-

lenceyi büyüklerimizden duyduğumuz, öğrendiğimiz
gibi anlatıyoruz.

Setenay Guaşe, Psıj (Kuban Irmağı) kıyısında çamaşır
yıkıyordu. Karşı kıyıda da Nartların çobanı ineklerini
otlatıyordu. Çoban, ırmak kıyısında çamaşır yıkamakta
olan Geaşe'yi görünce, kıyıya yaklaştı, Setenay'ı gö-
zetlemeye başladı. Setenay çok güzeldi. Ondan daha
güzel bir kadın henüz yaratılmamıştı. Çoban gözlerini
Setenay'dan ayıramıyordu.

-“Ey güzel Setenay, güzellikte benzeri olmayan, bir

kes olsun yüzüme bak!” dedi çoban. Setenay bakınca
çobanın kor gibi kızarmış olduğunu gördü. Setenay'ın
da kalbine bir cıvgi sıçramış, ateş içinde kalmıştı.
Setenay'ın gücü tükendi, bir taşın üstüne oturdu.

Setenay, çamaşır yıkamayı bitirdi, gitmek için ha-
zırlanırken çobanın sesini duydu:

“Ey güzel Setenay, güzellerin en güzeli! O kadar
akıllısın ki, erkekler senden akıl danışır. Üzerinde otur-
duğuntaşı niçin alıp evine götürmüyorsun?” dedi.

Setenay, çobanın dediğin yaptı, taşı aldı, eve gö-
türdü. Bir köşeye koydu. Aradan çok geçmeden
Setenay hareket eden bir şeyin sesini duymaya başladı.
“Bu ses nereden geliyor? Bu hareket eden de ne?”
dedi Setenay, etrafına bakındı. Taşın yanına yaklaşın-
ca ses netleşiyor, uzaklaşınca da zayıflıyordu.

-“Çok ilginç!” dedi Setenay, kulağını taşa dayadı,
dinledi. Taşın içinde bir devinim vardı. Ses, oradan
geliyordu. Taşı yün ile sardı. Aradan henüz üç gün
geçmişti ki yün kavruldu. Yine sardı, bir süre sonra
yine yün kavruldu.

o -“Bize yaşam veren Psetha,”! dedi, “bu taş her gün
.biraz daha büyüyor.” Taşı durmakta olduğu yerden

aldı, ocağın sıcak bir yerine koydu. Taş, ocakta dokuz
ay, dokuz gün kaldı. Taş koskocaman olmuş, içi devi-
niyordu, üstü kızarmıştı.

Setenay, Lepş'ın?işliğine koşarak gitti: “Lepş,
sana güvenebilir miyim?” diye sordu.

-“Bana güvenemeyeceksen; maşam hünerini göste-
remeyecek; çekicim silahım olmayacaksa ben niçin
yaşıyorum 21” dedi, Lepş. Setenay'ın sözlerinden alın-
mıştı.

-“Rimseye anlatamadığım sorunum var. Anlatsam
inanmak zor, anlatmasam tasalanıyorum. Ne yapaca-
ğımı şaşırdım,” dedi Setenay. Zorda olduğu belliydi.

 

* Nartlar, Nalçık, 1995.
1- Psetha: Yaşamı verentanrı.
2- Lepş: Demirciler ve silah ustalarının tanrısı.
3- Vaşhue: Göklerin tanrısı.

"nun Doğuşu”
-“Ooo,” dedi Lepş, “Soru, yanıtsız kalmaz; yanit,

sahipsiz kalmaz. Boşuna zaman geçiriyoruz. Söyle ne
olduysa. Ne olursa olsun ben yardımahazırım.”

-“Dilimi utandıracağıma evime gidelim, oradaki
harikulade olayı gözünle gör!” dedi Setenay.

-“Gidelim, diyorsan ben hazırım. Erkeğin sözünden
kuşku duyulmaz, erkek sözünden dönmez, ” dedi Lepş.
Alet, edevatınıaldı, işlikten çıktı.

Lepş, Setenay'ın evine gitti.
Lepş, ocakta duran kızarmış taşı görünce, “Ooo,

bu da ne?! Ben yaşamım boyunca çok şey gördüm,
çok şey de duydum. Ama böyle sini re gördüm, ne de
duydum. Vaşhue,* ne kadar acayip bu!” dedi.

Lepş, taşı kırmak için yedi gün yedi gece uğraştı.
Lepş taşa çekiçle vurdukça Setenay'ın yüreği ağzına
geliyordu. Lepş'ın kırdığıtaşın içinden bir erkek çocuğu
düştü. Setenay çocuğu yerden kapınca eli yandı, çocuk
kucağına düştü. Eteği yandı, çocuk tekrar yere düştü.
Çocuğun vücudu tutuşmuş gibi yalım saçıyordu.

Lepş, çocuğu uyluklarından maşayla tuttu, yedi kes
suya batırdı, çıkardı. Çocuğun vücudu o kadar sıcaktı
ki, her batırışında su kaynıyordu. Çocuğun vücudu
çelikleşmişti. Fakat Lepş'ın maşayla tuttuğu yerler et
olarak kalmıştı.

Taşın içinden çıkarılan çocuk çok çabuk büyüyor,
bir ayda atması gereken boyu bir günde atıyordu.
Nartlar şaşırmıştı. Setenay'ın taştan çıkarılan oğlunun
haberi her yerde anlatılmaya başlanmıştı. Haber
Bırımbıhu'a da ulaştı, Setenay'ın yanına geldi. Gelir
gelmez de:

-“Kancık köpek gibi ilk karşılaştığın erkekten döl

alacaksan Guaşe' sanını niçin kirletiyorsun?” diye ba-
ğırmaya başladı.

-“Bu benim öve oğlum doğrulanlara benzemiyor.
Eğer böyle bir oğlun olsaydı kıskançlıktan çatlamaz-
dın,” dedi Setenay. Bırımbıhu:

-““O senin öve oğlun ise niçin evinde kalıyor, kuca-
ğında oturtuyorsun?” dedi, Bırımbıhu.

-“Bunu taş doğurdu, Lepş su verdi, çelik gibi yaptı.
Sos taşından çıkarıldığı için Savsırıko adını verdik,”
dedi Setenay.

Savsırıko ocaktan aldığı korlarla oynuyor, ağzına

atıyor, sönmüş olarak ağzından atıyordu. Bırımbıhu,
Savsırıko'nın bu halini görünce:

-“Bu belalı bir döl, Nart soyunu yok edecek. Bu
doğunca çoklarının ölümü yakınlaştı. Yalanım varsa
Vaşhue üzerine ant içerim,” dedi.

Setenay, oOoğluna (Savsınko adını

Savsırıko'nın doğuşuda işte böyle anlatılır.
vermişti.

 

4- Guaşe: Prenses, hanımefendi.
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seçmiş Zaman Olurki...
Özdemir Özbay

Nart Dergisi'nin 4. sayısında yayımlanan “Ve Atlar
da Gitti” başlıklı yazım nedeni ile birçok telefon
aldım. Kimi toplantı ve karşılaşmalarda hakettiğimin
çok üstünde övgülerle karşılaştım. Ata Katı

(Şığalığua), Prf. Hayri Domaniç gibi büyüklerimin
dışında, Abdullah Teber (Tranıj), Erdal Tüzel (Lağuç)

gibi kardeşlerimden de coşkulu mesajlar aldım. Sev-
gili Erdal'ın sözlerinde sitem dolu çıkışlar, sitem dolu
açıklamalar vardı. © Benim atlarımı neden yazma-
dın...2” diyordu Erdal. Gerçekten de benim ve aile-
min yaşamında çok yer alan ve daha sonra
Lağuıç'lara geçen bir at cinsi vardı... Neden yazma-

mıştım onu...? Erdal beni bağışlasın, yazmayışımın
belirli bir nedeni yoktu. Belki de yazının Dergi öl-
çütlerine göre uzun olması beni engellemişti.

Evet Erdalın atlarını da yazacağım. Yalnız
Erdal'ın atlarını değil, Erdal'ın ailesi ile olan ilişkimizi
de anlatmaya çalışacağım.

Söz konusu atlar, annemin köyü Karacaören
kökenli idi. Bu köyde giderek meranın daralması
sonucu, dayılarımın atları bize gönderilmiş ve köyü-
müzün yılkısına katılmıştı. Yılkıya katılamayacak
derecede değer verilen ve özen gösterilen bir büyük
kısrak vardı ki, ona evde bakılıyordu. Bu alnı akıt-
malı, ayakları sekili, halkın “Macar” diye adlandırdığı
“Nonius” ırkı muhteşem bir kısraktı. Birkaç yıl içeri-
sinde bize çok sevimli ve gürbüz taylar vermişti. Aile
bireylerini tek tek tanıyan, verilen emirlere uygun
davranan bu yüksek veiri atla ilgili bir anımı anlat-
madan geçemeyeceğim;

Mevsim yaz ortaları idi. Babam kimiişlerini takip

etmek için ilçeye gelmişti, Ben de aynı gün köye

gitmek üzere, Kayseri'den Pınarbaşı'na gelmiştim.
Babamın işleri bitmemişti ve ertesi gün Kayseri'ye
gitmesi gerekiyordu. Atı köye götürme görevi bana
düştü. Akşam güneş batı ufkunda son gülümsemele-
rini gönderirken yola çıktım. Kılıç Mehmet (Kılıç-
bihable), Halitbeyviran (Kunaşey), köylerini geçtim,

atın geniş sırtı üzerinde, rahat İspanyol eğerine o-
turmuş yol alırken, kendimi, filin sırtında, görkemli
tahtına kurulmuş yol alan Hint Racalarına benzeti-
yordum. Bir ara dalmışım elimdeki gemin aşağıya

doğru çekilmesiyle uyandım. Atım eğilmiş su içiyor-
du. Dönüp baktığımda, Altıkesek Köyü'nün karşı-
sında bulunduğumu, Zamantı Suyu'nun ay ışığında
simden örülmüş bir yol gibi, gümüş bir şerit gibi
uzandığını gördüm. O anda bu doğa güzelliğini tu-
vale geçirmek, ya da bu akıp giden şiirsel güzellik
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üzerine bir şeyler yazmak gereksinimi duymuştum.
Ama bu olanak dışı idi, gecenin bir saatinde, at
sırtında, dağ başında böylesi romantik düşüncelerin
bir yararı yoktu. Atımı sürdüm, yola koyuldum.

Yerden bir hayli yüksekte ve çok geniş ve rahat
bir at sırtında güvenli bir eğerin üzengilerine ayakla-
rımı sokmuşken, gece de olsa, yalnız da olsam bana
bir tehlikenin ulaşmayacağını düşünüyordum. Bu
güvenin verdiği rahatlıkla olsa gerek, atın sırtında
uykuya dalmışım. Zaman zaman Uyanıp çevreme
göz gezdiriyor, yine uykuya dalıyordum.

Sabah karşı saat kaçtı bilmiyorum. Uzunyayla
sabahlarının yaz da olsa ne kadar serin olduğunu
unutmuşum, üşüyerek uyandım. Evimizin önüne
gelmişiz ve atın üstünde beklemekteyim. Ne zaman-
dan beri böyle bekliyordum, farkında değildim. Be-
nim akıllı atım gecenin içinden süzülerek beni evime
getirmişti. Bu yolculuğumu hala anımsarım. 60 ki-
lometreye yakın bir yolu gece koşullarında, tek ba-
şıma ve yarı uykulu yarı uyanık almıştım.

Annemin şaşkınlığını ve öfkesini anımsıyorum.
Annem babamı suçluyor ve eleştiriyordu. Gece

yarısı bir çocuk azgın bir atın sırtında dağ başında
bırakılır mıydı...?

Aradan birkaç yıl geçmişti. Artık köyü tasfiye
etmemiz gerekiyordu. Bu sevimli dev kısrak, Kom-
şumuz Rahmetli Lağuıç Mustabey'e geçmişti. Artık

Erdal'ın atı idi. Zaman zaman yavrularını da yanına
alıp özlem gidermek için Karacaören Köyü'ne ka-
çardı, Erdal'a ise sapa dağ yolunu aşıp atı geri ge-

tirmek görevi düşerdi.
Ben bu yazımda, Erdal'ın atından ziyade annesi-

ni, benim manevi annem olan rahmetli Sabiha Ha-

nım'ı, onun Lağuıç ailesine gelin gelişi nedeniyle
yapılan ve benim de içinde bulunduğum kimi tören-
leri anlatmak istiyorum. Geçmişte kalan o mutlu,

- sevecenilişkileri, şiirsel çocukluk yaşamımı anlatmak
istiyorum. Sevgili okur anımsayacaktır, “Kafdağı”
Dergisi'nin bir sayısında köyümün bir “ulu” sunu,bir
bilge Nine'yi “Nane Du” (Büyük Anne) başlıklı ya-
zımla tanıtmaya çalışmıştım. Işte bu saygıdeğer
Zöhre Nine Erdal'ın babaannesi idi. En yakın kom-
şularımız olan Lağuıç ailesine Erdal'ın annesinin
gelin olarak katılışını tam olarak anımsayamıyorum.
Olaylar belleğimde biraz flu kalmaktadır. Ancak beni
yakından ilgilendiren bu düğün ve rahmetli Sabiha
Anne'yi bana çok anlattıkları için, aydınlık ve netbir
biçimde olayları aktarma olanağına sahibim.



 

Bu saygın Çerkes kadınını tanıtmadan önce,
günümüzde unutulmaya yüz tutmuş kimi gelenekle-
rimizi aktarmadan geçemeyeceğim. Köyümüzde
erkek evine getirilen gelinin özel bir odası olurdu.
Bütün Çerkes köylerinde böyle idi. Abazaca'da
“Tatsa Mıhara”, Khabardeyce'de ise “Lağuma”

denilen bu oda, Çerkes evinin en kutsal bölümü
sayılırdı. Yeni kurulan yuva, o ailenin sürmesi de-
mekti. Bu nedenle eskilerde gelin odasına Kha-

bardeyce, “Maf'e Wuma-Ateş Odası” denirdi. Zira
ateşi sönmeyen ev ya da soy devam ediyor demek-

tir. Abazaca'da da buna benzer deyimler vardır.
“Wulağua Yimçarağat-Dumanın Sönmesin” deyimi
bir aile için söylenecek en anlamlı dua, en önemli
dilek idi. Işte bu kutsal odaya adım atan yenigelin,
Abazaca'da “Tastsa Nagalra”, Khabardeyce'de
“Wuınayışa” olarak adlandırılan büyük törene kadar,
dışarılara çıkamaz, kimselere gösterilmezdi. Bu bü-
yük törenin yapılacağı gün, gelinin odası ile kayın-

validenin devamlı bulunduğu mutfak bölümü arasın-
da ailenin kızları ya da damadın halaları, ya da tey-
zeleri ipek kumaşlar sererlerdi. Anımsayabildiğim
kadarı ile bu yola “Dari Gogzlpek Yol” denirdi. Bu
ipek yol üzerinden şarkılar, (Wueridade) eşliğinde
yürütülen gelinin yaşam boyu mutlu olacağına, ya-
şam yolunun bu ipek yol gibi pürüzsüz olacağına

inanılırdı. Bu yoldan yavaş yavaş yürütülerek kayın-
validenin ve yaşlı kadınların beklediği bölüme getiri-
len gelinin duvağı buradaaçılırdı.

Duvak açma işi başlı başına önemli bir tören idi.

Sevilen, sayılan, akrabalık ilişkisi kurulmak istenilen

bir ailenin erkek çocuğunun eline süslü, oyularak
hazırlanmış, ucuna metal paralar takılmış bir asa, ya
da sopa verilir ve çocuğa bu sopa ile gelinin duvağı
açtırılırdı. Böylece bu aile arasında bir yakınlık ku-
rulurdu. Gelin ise çocuğun manevi annesi sayılırdı.
Öte yandan yenigelinin ilk çocuğunun bu çocukgibi
sağlıklı, gürbüz, akıllı, uysal olması dilenirdi.

Bu anlattığım töre, Rahmetli Sabiha Hanım'ın
Lağuıç'lara gelin gelmesi nedeniyle yapılan törenlere

de uygulanmış, törenin ikinci kahramanı yani duvağı
açan erkek çocuk ben idim, ancak yukarıdaki bö-
lümlerde de belirttiğim üzere olayları net olarak
anımsayamıyorum. Sütannem Güllü Anne'nin oğlu
Osman'ın özenle süslediği sopa elime tutuşturulup
duvağı açtırmışlar, daha sonra da ilk çocuğu oğlan
olsun dileği ile beni gelinin kucağına oturtmuşlar.
Daha sonraki yıllarda, Sabiha Hanım'dan gördüğüm

o tatlı, sevecen, şefkatli ilgiyi anlatacak sözcükler
bulamıyorum. Çok eskilerde, geçmişlerde kalan bu
mutluluğun tadı hala damağımdadır. Manevi anne-
min Kurban ve ramazan Bayramlarında diktiği, süs-

lü, minik gömlekleri, askılı şortları, minik çorapları
bayram sabahları yatağımın başında bulurdum.

Böyle birilgiyi, böyle bir sevgiyi, yaşamış kaç çocuk
vardır...”

Düğünlerde yapılan törenler yalnızca bunlar de-
ğildi. Düğün evinin yakınına dikilen, ipekten işlenmiş
bir bayrak olurdu. Bu bayrağa dantel kılıflar içerisin-
de süslü yumurtalar ve diğer ödüller asılırdı. Keskin
nişancıların hedefi olan bu yumurtaların her biri bir
sanat yapıtı kadar güzel olurdu. Ayrıca düğün nedeni
ile at yarışları düzenlenirdi. Şampiyon atlıya kupa

yerine ceviz tanelerinden örülmüş bir başlık arma-
ğan edilirdi. Abazaca'da “K'ık'an Kılpa”, Khabar-
deyce'de “Da P'ıa” denilen bu ceviz taç törenle
hazırlanırdı.

Bütün bu güzel geleneklerin uygulandığı ve gün-
lerce süren Çerkes düğünleri bence dünyanın en
ünlü festivallerinden daha güzel olurdu. Ne yazık ki
bugün artık bu güzel gelenekler uygulanamıyor.
Dolayısı ile de unutulmaya yüz tutmuş bulunmakta-
dır. Dergimiz Yayın Kurulu Üyesi Sayın Dr. Sevda

Alankuş başkanlığındaki bir grup genç kızımızın bu
gelenekleri derlemeye başlamış olmaları kültürel
yaşamımız açısından sevindirici bir gelişmedir.

Erdalile olan birlikteliğimiz, onun yaşam öyküsü
ile başlamıştır. Erdal doğduğunda rahmetli babaan-
nesi Nane Du anneme gelerek, beni beşiğe yatırma
törenine götürmek istediğini bildirmişti. Annemin
beni özenle hazırlayışını, en iyi giysilerimi giydirişini,

saçımı özenle tarayışını anımsıyorum. Kenarları oy-

malı, kanaviçe işlemelerle süslü beşiğe yaklaştığımda
küçücük yüreğim çırpınıyordu. Acaba bebeği tutabi-
lecek miydim, onu incitmeden beşiğe yatırabilecek
miydim? Başka bir yazımda anlattığım kaval ustası
Lokman'ın annesi Nısatsıuk Nine önümde duruyor-
du. Bu yaşlı kadın Aşıwua idi, Altıkesek (Lookıt)'den
köyümüze gelin gelmişti yıllarca önce, ama halen
Aşkarıwua ağzı ile konuşamıyordu. Bana o zamanlar
çok komik gelen Aşıwua ağzı ile konuşuyordu;

“Bu karşımdaki sevimli çocuk bu bebeği kucağı-
na alıp beşiğe yatırsın, bu bebek, bu sevimli ağabeyi

gibi gürbüz, uysal, akıllı olsun. Bu bebek, bu sevimli
delikanlının babası gibi kalem ehli olsun, ikisi ömür
boyu kardeş olsun... Bismillahirrahmanirrahim...”

Iyi dilekler sürüp giderken ismi henüz konulmuş
minik Erdal'ı beşiğine yavaşça bırakmıştım.

Aradan nerede ise yarım yüzyıl geçti. Sevgili
Sabiha Anne, çocuklarını bırakıp gencecik yaşında
bu dünyadan ayrıldı. Saygıdeğer Nane Du, Erdal'ın
babası Mustabey, annem, babam artık hiçbirisi ya-

şamıyor. Hepsini rahmetle anıyorum. Bu satırları
yazmama neden olan sevgili kardeşim Erdal'a ve kız-
kardeşi Feraset'e sağlık ve mutluluklar diliyorum.

“Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer” yeter
ki bu güzel anıların gereği olan dostluk, kardeşlik
ilişkilerimizi sürdürebilelim.

Ankara, 30 Mart 1998
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ARTIK BİZİM DE İNTER)(ET' TE

  

BİR SAYFAM
Narter Arı

İnternet'in Önemi
Günümüzde insanoğlunun sahip olduğu en
önemli iki sermayesi “bilgi” ve “zaman”dır.
İnsanlar daima bu iki sermayesini en verimli
şekilde nasıl kullanabileceğini araştırmıştır ve
bilgiye en kısa zamanda ulaşmanın yollarını
aramıştır. Bilgisayarın ve özellikle İnternet'in
ortaya çıkmasından sonra bu kadar popüler
olmasının ve kısa sürede yaygınlaşmasının
nedeni de burada yatmaktadır. İnternet dün-
ya üzerindeki tüm bilgisayarların modem ara-
cılığıyla birbirine bağlanmasıyla oluşturulmuş
büyük bir ağdır. İsteyen herkes modemle e-
vindeki telefon hattına bağlanarak bu devasa
ağa bağlanabilmektedir. Bugün tüm dünyada
50 milyona yakın İnternet kullanıcısı olduğu
tahmin edilmektedir. Yakın bir tarihte İnter-
nete sabit ve yüksek hızla bağlanma imkanı
sağlandığında ve ucuzlayıp yaygınlaştığında,
70li yıllarda televizyonun evlere girmesiyle
değişen alışkanlıklar bir kez daha değişecek-
tir. Hatta evlere birden fazla bilgisayar almak
gerekecektir. Bugün bir çok evde birden çok
televizyon olduğu gibi yakın gelecekte evlerde
İnternet'e bağlı bir kaç bilgisayar olacaktır.
Peki insanları büyük bir hızla kendine çeken
ve artık birçoğumuzun yaşamında ayrılmaz
bir pay sahibi olan İnternet insanlara neler
sunmaktadır, buna da kısaca değinelim. Evi-
nizde bir yandan koltuğunuza oturmuş, sıcak
kahvenizi yudumlarken bir yandan da İnter-
net'e bağlanmış bilgisayarınızla yapabilecekle-
rinizden sadece birkaçı şunlardır:
e Dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan ve

İnternet'e bağlanmış kütüphanelerde bu-
lunan kitaplara ve bilgilere direk ulaşmak

e Sanal marketlerde alışveriş yapmak, sipa-
rişler vermek.

e Hayranı olduğunuz ünlü kişiler (şarkıcı,
sporcu, politikacı ...) hakkında en yeni ha-

berlere ulaşmak

e Dünyanın dört bir yanından İnternet'e
bağlanmış insanlarla sohbet etmek, bilgi
alışverişinde bulunmak.

e Günlük gazeteleri ve haftalık dergileri takip
etmek.

54 e MARTNİSAN 1998 e NART

e Canınız sıkılıyorsa, diğer ülkelerdeki in-
sanlarla satranç, go, tavla ve kağıt oyunla-
rı oynamak, veya bilgisayar oyunları oy-
namak.

e Yurtdışındaki akrabalarınızla veya arka-
daşlarınızla mektuplaşmak...

İnternet'te Artık Bizim De Bir SayfamızVar
İnternet tüm dünyada böylesine büyük bir
hızla yaygınlaşırken, biz Çerkeslerin maalesef
bu hıza ayak uydurduğumuz söylenemez.
Kişisel gayretler sonucu oluşturulmuş bir kaç

iyi niyetli ancak yetersiz sayfadan başka her-
hangi bir oluşumdan söz edemeyiz. Oysa pek
çok halk kendi kültürlerini yaymak ve politi-
kalarını kabul ettirmek için İnternet'e büyük
önem vermektedir. Bu konuda Çerkesler ola-
rak çok daha duyarlı olmamız gerekmektedir,
zira bugün halkımızın içinde bulunduğu dur-
rum diğer halklardan çok farklıdır. Çerkes
halkları bugün kültürünü yaymaktan çok
kültürünü ve değerlerini koruyabilmek yani
varolabilmek mücadelesi vermektedir.

Derneğimiz Kafkas Derneği'nin diğer alan-
larda olduğu gibi İnternet alanında da Türki-
ye'deki Çerkesler'e öncülük etmesi ve onları
birleştirmesi amacıyla bir yıla yakın bir süre-
dir planlanan İnternet sayfası oluşturmafikri
yaklaşık iki ay önce uygulamaya geçirildi. Bu
konuda planlı, bilinçli ve örgütlü bir çalışma
yapmak amacıyla İnternet Sayfası Oluşturma
Grubu** kuruldu. Bu gruptaki arkadaşlarımı-
zın özverili çalışmaları ve derneğimizin deste-
giyle iki ay içinde Kafkas Derneği adına bir
sayfa oluşturuldu. Daha sonra bu sayfanın
içeriği genişletilerek Nart Dergisi ve Çerkes
Kültürünü de tanıtıcı olması amacıyla ekle-
meler yapıldı. İnternet'teki sayfamızın adresi:

http:/www.marketweb.net.tr/tanitim/kafder

İnternet Sayfamızda Neler Bulabilirsiniz?
Sayfamız, sadece Türkiye'deki değil tüm dün-
yadaki Çerkeslere hitap etmesi amacıyla iki
dilde oluşturulmuştur; Türkçe ve İngilizce.
Ana sayfadan lisan seçimini yaptıktan sonra
karşınıza bir menü çıkmaktadır. Bu menüden
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istenilen başlık seçilerek, ilgili konularda çe-
şitli bilgilere ulaşılabilir. Sayfamızda bulabile-
ceğiniz başlıca bilgiler şunlardır:

Kafkas Derneği'nin Tarihçesi, Tüzüğü, bu-
güne değin dernek başkanlığı yapmış kişi-
lerin kısa özgeçmişleri, Kafkas Derneği'nin
şubeleri ve adresleri.

Kafkas Derneği yayınları ve Nart Yayıncılık
tarafından çıkarılmış tüm kitâplar hakkın-
da kısa bilgiler ve istediğiniz kitapları sipa-
riş etme imkanı.

Nart Dergisi Yayın Kurulu, yazışma adresi
ve hakkında kısa bilgiler.

Nart Dergisi'nin bugüne kadar yayınlanmış
tüm sayılarının içeriği ve seçilmiş makale-

leri okuma imkanı.
Çerkes Kültürü, Tarihi, Kronolojisi, Gele-
neklerini öğrenme imkanı.

Çerkes edebiyatı, şairler, şiirler, yazarlar,
seçme eserler...

Ünlü Çerkes yemeklerinin tarifleri.
Resim Arşivimizde: Kafkas Dağlarının, Ge-
leneksel Kıyafetleri içinde Çerkes dansçıla-
rının, ünlü Çerkes politikacı ve sporcuları-
nın, günlük hayatları içinde Çerkes in-
sanlarının resimleri, Kafkasya haritaları,
tüm Kafkas Halklarının bayrakları.
Müzik Arşivimizde: Dünyanın çeşitli yöre-
lerinden toplanmış Çerkes şarkılarını bilgi-

 

sayarınıza kaydedip dinleme imkanı. Ayrı-
ca elimizde bulunana Çerkesce kasetlerden

örnek şarkıları dinleyip bu kaset veya
CD'leri sipariş etme imkanı.

e İnternet üzerindeki tüm Çerkeslerin e-mail

adreslerinin listesine kendi isminizi de ek-
leme imkanı.

e Çerkesler hakkındaki güncel haberleri ta-
kip etmek için çeşitli haber ajanslarının
Kafkasya obaşlıklı Ohaberlerine linkler
(bağlantılar)

e Diğer ülkelerde Çerkeslerle ilgili oluştu-
rulmuş sayfalara linkler (bağlantılar)

e Eleştiri ve yorumlarınızı iletmeniz için Kaf-
kas Derneği'ne E-mail atma imkanı.....

** Kafkas Derneği İnternet Sayfası Oluştur-
ma Grubu:
Tüm Çerkesleri ve Çerkes kültürüyle ilgilenen

insanları oluşturmuş olduğumuz sayfaya bek-
liyoruz. Sizlerin desteği ve yapıcı eleştirileriyle
sayfamızın ileride çok daha kapsamlı ve zen-
gin olacağına inanıyoruz. Bu yüzden her ko-
nuda bize görüşlerinizi göndermekten çekin-
meyin. E-mail adreslerimiz aşağıda yazılıdır.
Narter Arı: narterDug.bcc.bilkent.edu.tr
Murat Ertan: mkertanG©hotmail.com
Erol Taymaz: etaymaz(Örorgual.cc.metu.edu.tr
Adem Tok: tadem(Gug.bcc.bilkent.edu.tr

 

  

 

- KafkasDerneği

Kafkas Dernegi nedir? KafDer'in Tarihcesi,
Kafper'in Tuzugu, Şubelerimiz Hakkinda
Bilgiler, KafDer Yayinlari; Kitaplar ve
CDler, Kafber Duyurulari, KafDer Tarafindan

Gerceklentirilen Faaliyetler, Son Dakika

 

, * Haberleri ...

a WE».

ada Nart Dergisi Hakkinda Tanitici Bilgiler, Nartkes Tari
Çeri Tasi Dergisi Yayin Kurulu, Nart Dergisi Son

Sayisi, Nart Degisi'nde Yayinlanmis
Yazilardan Secmeler, Nart Dargismina Nasil

” Ulasabilirsiniz ve Dergiye Nasil Abone
Olabilirsiniz? ..

- ÇerkesKültürü.

 

aba, ra Cerkes Kulturu, Tarihi, Cerkes Kronolojisi,
Çerkeslerin. | iâti Gelenek ve Görenekler, Cerkes Edebiyati,

Secme Siirler, Music Arsivi, Resim Arsivi,
Yemek Tarifleri, Kitap ve Dergiler, Guncel

- Haberler ...

 

Günlük Haberler

 

Cerkemler Hakkinda Guncel Haberler, Dunyadaki
Cerkeygler Ne Yapiyor, Hangi Sorunlari Var,

NartDergisi Simdilik sadece Ingilizce, Turkce haber
ajanslarina linkler cok yakinda hazir olacak

g

 

Kitaplar & CDlor

Carkesler Hakkinda Yayinlanmis Kitaplar,
Caxken Sarkilari Iceren CDler ve Kasetler,
Kafkas Denegi Yayinlari, Bu Yayinlara Nasil

e Ulanabileceginiz Hakkinda Bilgiler ...
ÇerkeşMüzig:

Kafkas Derneği İnternet'te!
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KAFKAS OYUNCULARI VE “YORGUN TUTSAK”

Uğur Zafer Kuş

1987 yılından itibaren biz çeşitli gruplarla
tiyatro çalışmalarına başladık. Bu dönemlerde

Derneğin içerisinde oluşan tiyatro yapısının
kendi yaşam felsefemize ve görüşlerimize çok

uymaması nedeni
ile bir çok defalar

bu çalışmalardan
uzaklaştık.

1993 yılında
Dernek Yönetimiile
bir protokol yaptık;
belki Dernek tari-
hinde ilk defa biz-
den hangi şartlarda
çalışacağımıza dâir
bir rapor istendi. 7 ;
kişi ile bir rapor
sunduk. oYönetüm |
bunu onayladıktan |
sonra biz tiyatro |
olgusunu yönetim
değil eğitim aşama-
sı ile ele almaya |
çalıştık. Bu alanda
ve teknik olarak |

tam donanımlı ol-
madığımız için, bilgi
birikimi anlamında
da sade bir ekol
geliştirmeye çalıştık
ve bu anlamda bir
çalışma grubu Oo-
luştu. Tiyatro top-
luluğu içerisinde bir
grup psikolojisi yani
bir aile ekolü oluş-
turmaya çalıştık.

Kafkas dernekle-
rinde grupların ya
da bu işle uğraşan
insanların karşılaş-

tığı net bir sorun
var; yazılı kaynak.
Sizin hitap ettiğiniz
kitle adına çok büyük problemler yaşıyorsu-
nuz. Karşınızda belli bir kitle var ve bu an-
lamda belli beklentileri var. Bu beklentilerin
Derneğin yıllar yılı gelen alışkanlığı ile en ba-
sit örneği ile: evrensel Tiyatro Eserlerinin
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Çerkes şivesi ile oynanması prensibi benim
çok karşı olduğum bir olgu. Bunu ben hiçbir

zaman grubumda eğer gerekmiyor ise (90
yaşında bir Çerkes bayan ya da erkek oynat-

mıyorsam) yansıt-

mayı tercih etme-
dim. Kendi kültü-
rümüze dayalı ama
evrensel birtakım
motifler taşıyan
oyunları da seçerek
böyle bir çalışmaya
girmeyi daha anla-
mı buldum. İ

Bu süreç içeri-

sinde oyun sıkıntısı
nedeni ile arkadaş-

ların ve benim yaz-
dığım küçük oyun-
lar oynandı. Bu
grup 93'ten bu yana
40'ın üzerinde kür-
çük oyun ve 2 bür-
yük Tiyatro Oyunu
sahneledi.

Şiir ya da roman
tarzında çok engin
kaynaklar, dışsal ya
da içsel olmasına

rağmen tiyatro ba-
zında son derece
yetersiz. Dışsal ye-
terli görünen kay-
naklar ise aynı esp-
ri yükü ile Türk-
çe'de oynanamadığı
için, çalışmalarımız

içerisinde yer alma-
dı. Bu Tiyatro eser-
lerinin Türkçe yo-
rumlanması dil ve
kültür farklılığı ne-
deni ile sahne at-
mosferi farklılaşma-

sına yol açarak, mesajların doğru yansımasını
engellemektedir.

Tiyatro komisyonunun yaşadığı en büyük
sorunlardan biri, uzun süreli sabit kadro.ile
çalışamamasıdır. Dernek çalışma gruplarının



 

genelde üniversite öğrencilerinden oluşması,
bu sonucu doğurmaktadır. Çalışma grupları-
nın bu hızlı değişimi, ölü bir yaz sezonu ve
yetersiz bir eğitim süreci yaratıyor. 93 yılında
başladığımız Tiyatro çalışma grubundan bu-
gün sadece 5 kişinin halen Tiyatro grubunda
yer alıyor olması bu sorunun en büyük gös-
tergesidir. Birçok Dernek yapısında var olan
amatör çizginin en azından etkinliklerin su-
num aşamasında biraz olsun profesyonel bir
çizgiye oturabilmesi amacı ile kendi çalışma
grubumuzda tamamen özgür bir demokrasi
anlayışı uyguluyoruz. Bu anlayış sonucunda
Tiyatro Komisyonu'nun kurulması çalışmala-

rı, çalışma grubunun oluşturulması, oyun
seçimi ve benzeri tüm kararlar grubun ortak
kararı ile alınmaktadır. Hatta üretimin su-
numu aşamasında karar yetkisi yine grubun
kendisine aittir. Tüm bu konular Dernek Yö-
netim Kurulu'nun bilgisi dahilinde Tiyatro
Komisyonu Tüzük Ve Yönetmeliği ile belir-
lenmiştir.

Bütün bu sorunları bir tarafa bıraktığımız-
da Derneğimizde yıllardır süre gelen Halk
Oyunları Ekibine olan bakış açısı değerlendi-
rildiğğinde Tiyatro çalışmalarına ilgisiz bakış

açısı, var olan çalışma isteğimizi olumsuz

yönde etkilemiştir.
Grup olarak psikolojiyi yaşarken tamamen

tesadüf sonucu Mesut Özdemir'in “YORGUN
TUTSAK” isimli romanı elime geçti. Bizlerin
bilgi birikimi 1864 Büyük Göç ve sonrası dö-
nemi kapsamaktaydı. Bu roman, bizlerin çok
iyi bilmediği II. Dünya Savaşı yıllarında Kaf-
kasya'ya farklı bir bakış açısı getirmekteydi.
Toplam 21 gün süren oyunlaştırma çalışmam

sonucu 22. Gün Oyun tekstini yazara ulaş-
ürdumn. Roman yazarının onayı ve önerilerini

eklediğim oyun tekstini tiyatro grubu ele-
manlarına dağıttım. Tiyatro grubunca da ilgi
ile karşılandığını görünce çok hızlı bir tempo
ile sahneleme çalışmalarına başladık. Oyur-

nun geçtiği dönemi incelediğimde iki konu
çok dikkatimi çekti. Birincisi, her zaman Ya-

hudiler ile simgelenen tutsak kamplarında
Kafkasyalı'ların çok büyük trajediler yaşadığı
idi. İkincisi ise, özgürlük adına mücadele ve-
ren halklardan cephe tercihinin bazen bu
halkları direnişçi ve karşı direnişçi mantığı ile

karşı karşıya getirmesiydi. Ancak romanı yo-
rumlamada bu değerlendirmenin kendi kişisel
görüşlerimi yansıtmamasına özen gösterdim.

Ancak sahneleme aşamasında çok hızlı
mekan ve zaman değişimini, sahne dağılımla-
rında yaptığımız düzeltmeler ile aşarken bu

kez karşımıza oyun metninden asla çıkara-
mayacağımız bir halk dansları gösterisi çıktı.
Bu durumda dernek halk dansları topluluğu
elemanlarından oyunculuk bazında aldığımız
destek ile belki de tarihi anlamdabir ilki ger-
çekleştirdik. Tiyatro Topluluğu ve Halk
Dansları Topluluğu'nun bu ölçüde bile bir
ortak çalışma içerisinde olması bu etkinliğin

en güzelartılarından biridir. i
Yorgun Tutsak'ın oyunlaştırılması süreci

toplam 8 Ay, bu çalışmanın en büyük güzel-
liklerinden biri de geçmiş yıllarda çok basit
çözümler ile geçiştirilen kostüm, dekor ve
efekt unsurlarının profesyonel bir boyut içer-
mesiydi. Bunların temini konusunda kostüm
ve dekor için Devlet Tiyatroları'na efekt için

ise T.R.T. çalışanlarına teşekkürü borç biliyo-
rum. Ancak kostüm konusunda fazlaca ya-
şamadığımız ancak dekor konusunda büyük
ölçüde karşımıza çıkan sorunların aşılmasın-
da bizlere her türlü desteği veren Bayar ŞI-
RAYDER'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
Tüm bu olumsuz şartları aştığımızda kar-

şımıza hiç beklenmedik bir problem çıktı.
Oyundaki başrol oyuncularından birinin 70-
runlu olarak gruptan ayrılması 3-3,5 hafta
içerisinde oyun içerisinde iki rolün yeniden
çalışılması sonucunu yarattı. Grubun komple
net bir özveri ile çalışması bütün sorunlar gibi

bunun da aşılmasını getirdi. Sonuçta salon,
tanıtım ve benzeri organizasyonların gerçek-
leştirilmesi aşamasına ulaşıldı.

. Bu tip oyunlarda şöyle bir yaklaşım var;
oyunculuk bazında çok beğeniyor musunuz?
İnsanlardan değişik cevaplar geliyor; “Sizin
çalışma temponuzla ve diğer grupların üreti-
mine bakılarak çok güzel bir iş yapmışsınız”
deniyor. Ben bu görüşe çok yakının. Sizler
yıllar yılı tiyatro içerisindesiniz, belki yöneti-
yorsunuz ama izlerken bazı bölümlerde bazı
repliklerde tüyleriniz diken diken oluyor. Bu
oyunun yapısının dışında, oyuncunun oyuna
kattığı heyecandır, o heyecanı hissetmektir.
Belki de benim yıllar yılı amatör gruplarla
çalışmamın tek gerekçesi bu.

Değişik yaşam felsefesine sahip, yaşam
görüşleri farklı olan 29 insanın yaşam içeri-
sinde ortak bir bakış açısı yakaladıklarında,

kendilerine özgü, amatör ama çok heyecanlı
güzellikler yaratabileceklerini yaşadım.

Biz bütün çalışmalarımızı amatör, profes-
yonellik anlayışımızı ürünü üretime sunma.
aşamasındaki, izleyiciye sorumluluk duygu-
suyla pekiştiriyoruz.
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Kafkas Derneği Ankara Şubesi

Doğa Sporları Topluluğu Kuruldu

Amacımız: Doğada yapılan çeşitli etkinliklerle,

gençlerimizin birlikte başarıyı tatmasına, paylaşımı
öğrenmesine olanak tanıtarak; yeni dostlukların ve
arkadaşlıkların oluşmasını sağlamaktır.

Doğada yapılan her türlü etkinlik insanların kısa
zamanda birbirleriyle kaynaşmasını sağlayan ortam-
lar yaratmaktadır. Bunu en iyi biçimde değerlendir-
mek felsefemiz olacaktır.

Yapacaklarımız: İlk etapta doğa yürüyüşleri

düzenlemeyi düşünmekteyiz. Daha sonra, toplulu-
ğumuzun gelişimine ve katılan gençlerimizin istekle-
rine göre faaliyetlerimizi kampçılık, dağcılık ve ya-
maç paraşütü vb. şeklinde çeşitlendireceğiz.

Daha ilerisi için, Anavatan'a, Elbruza çeşitli
faaliyetler düzenlemeyi ve hatta Anavatan'daki
gençlerimizin katılımını da sağlamayı düşünmekte-
yiz.

 
İlkemiz: “Yok oluşa dur! derken, biz de varız!”
İlk doğa yürüyüşümüzüyaptık bile...
18 Nisan 1998 Cumartesi günü Beynam Or-

manları'nda gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüz
(tracking) çok keyifliydi. Bacak kaslarımızın yanısıra
yüz kaslarımız da fazlasıyla çalıştı.

Öncüler, kaçan tavşanları kovalamaya çalıştıkla-
rından, Beynam yürüyüşü bir koşuşturma içinde
başladı. Katılımcıların ilk aldıkları ders, “iniş ve çıi-
kışlarda nasıl yan basılır?” oldu.

Topluluğun iletişim elemanı Kaytuk grubun cep
telefonu misyonunu yüklendi. O herkesin iki katı
kadar yol yürümüş oldu!
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Tepelere inip çıkmaktan bitap düşen Pınar, bir
daha ki yürüyüşün Konya Ovası'nda yapılmasını
talep etti.

Beynam'ın en büyük ağacının tepesine kadar
tırmanan Tahsin, ağaçtan inerken hızını alamayıp
vadinin derinliklerine doğru devam etti. Sonuçta ilk
yasağımızı koyduk: “Yürüyüş sırasında ağaçlara
çıkmak yasak!”

Yürüyüş sırasında grubun ikiye ayrılıp aranın
açılmaya başladığını gören Neriman: “Öndekiler
yavaşlayın! Arkadakiler geride kaldı.” diye bağırınca
espri konusu oldu.

Beynam zaten küçücük bir orman. Yolu uzatmak
için çaktırmadan zikzaklar çizerek ilerliyoruz. Çıkışa
yaklaştıktan sonra tekrar ormanın içine doğru dön-
düğümüz bir anda “Ama otobüs şu tarafta!” diye
bağıran Hicran anında susturuldu.

İlk kez ormanda yürüyen biri küçük bir su birikin-
tisiyle karşılaşınca nasıl bir tepki vereceğini öğren-
dik: “Aman Allahım çamur var! Ben buradan geçe-
mem...”

Yürüyüş sonunda dağ evinin bahçesine kurulduk.
Ahmet pşıne eşliğinde bize güzel bir konser sundu.
Sonra da halen ayakta durabilenler Kafe oynadı.

Dönerken “Bir daha ne zaman gidiyoruz?” diye
soranlar çoğunluktaydı.

EVET!... BEKLİYORUZ...

Toplantılarımıza gelip bizi tanıyın, sonra da yü-
rüyüşlerimize katılıp kendi insanlarınızla doğada
keyifli bir gün geçirin. Gerekli bilgileri dernekteki
panomuzdan öğrenebilirsiniz...

 



 

 

 

Yeni yayınlar

Yaşar Bağ, Çerkes Masalları, Okyanus Yayınları,
Istanbul 1998, 160 sayfa

Çerkes Masallarını Yaşar Bağ derlemiş ve Çerkes-
çe'den çevirmiştir. İmece, Kafkasya Dergisi, Kafkasya

Gerçeği dergilerinde ve Yeni Kafkasya Gazetesi'nde ya-
zıları ve şiirleri yayınlanan yazarımızın diğer kitapları
şunlardır: Kafkasya Derneği Üzerine Düşünceler 1971,
Gülümse (Şiirler) 1993, Sözler ve Gözler (Şiirler) 1995,

Türklerde ve Çerkeslerde İslam Öncesi Kültür Din ve
Tanrı 1997.

Masalların bir kısmını Kafkasya'daki Khabardey-
Balkar Üniversitesinde Folklor Araştırmacısı olan
Jeyne Thamokoe, Türkiyede yaşayan Çerkeslerden
derledi. 96 sonbahar ve 97 yaz aylarında Türkiye'ye
gelen Jeyne; Çerkeslerin yoğun olarak yaşadığı Kayse-
ri'nin Uzunyayla Bölgesi'ne gitti. Köylerde masal bilen
yaşlılarla Çerkesçe diyalog kuran Jeyne, anlatılanları
20 kasette topladı.Yaşar Bağ'ın bu kayıtlardan seçerek
Çerkesçe'den çevirdiği ve kitabına aldığı 7 masaldan
bazıları: Satılık Düş, Üç Kızkardeş, Ejderhayı Korku-
tan Kadın'dır.

Basit ve yalın bir dille sunulan masallarda; bayanla-
ra ve yaşlılara değer verme, sözünde durma,iyi niyet,
yardımseverlik gibi erdemler işlenmiştir. Bunların yanı
sıra hayvanlarla ilgili fabllar (Adam ile Karınca, Asla-
nın Hastalanması vb.), Mitoloji'den birkaç alıntı da
vardır (Sosrıkua'nın Doğuşu, Sosrıkuaile Dev vb.)

Okyanus Yayınları'nın “Dünya Halk Masalları” seri-
sinden çıkan bu kitabımız, hem büyüklerimizin hem
de küçüklerimizin okuyabileceği masallardan oluş-
maktadır.

 

 

Osman Bleda, Beyazdağ'dan Bakınca (Çerkes
Öyküleri), Belge Yayınları, İstanbul 1997, 160
sayfa.

Kendisi de Çerkes kökenli olan ve Yunanca'dan yaptığı
çevirilerle tanınan Osman Bleda'nın hazırladığı
“Çerkes Öyküleri Antolojisi” Adığey ve Kabardey
Balkarya özerk bölgelerinden Kirimize Jane, Tembot
Keraşev, Khaçim Teçnov ve Alim Keşokov gibi yazarları
ilk defa okurlara tanıtıyor. Kitap Adığe söylenceleri,
masalları ve halk şiirini içermesinin yanı sıra, birçok

yazarımızın eserlerinin çevrilerek tanıtılması açısından
önemli bir yapıt niteliği kazanmıştır. Kitap; Çerkes ya-
şamını, gelenek ve göreneklerini kısa hikayelerle dile
getirmesi ve bu arada büyük dersler vermesi yönünden
bütün okuyucuların zevkle okuyacakları ve kendi ya-
şamlarından kesitler bulacakları değerli bir eser.
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E.K.K.K.D.D. yeni binasında
Eskişehir Kuzey Kafkasya Kültür ve Daya-
nışma Derneği 21 Şubat 1998 Cumartesi gü-

nü Saat:14:00'de verilen bir kokteyl ile Eski-
şehir Valisi Ali Fuat Güven tarafından açıla-
rak yeni binasına kavuşmuştur. Eskişehir-
lilere yeni binalarında başarılar diliyoruz

 

Eskişehir'de Genel Kurul
8 Mart 1998 tarihinde Eskişehir Kuzey Kaf-
kas Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Olağan
Genel Kurulu yapıldı.
Yönetim Kurulu:
Muharem Tambova, Başkan

Hasan Tuç, Bşk. Yrd.

Kamil Şen, Bşk. Yrd.

Erol Tambova, Bşk. Yrd.

Nuray Marşan, Yazman

Nuran Koç, Üye
. Serdar Çiğdem, Üye
Murat Mutlu, Üye
Gülden Kayhan,Üye

İşadamilarımızdan özel burs
Deneğimizin bu aydan itibaren fakir öğrenci-
lere eğitim yardımı yapmaya başlamasıyla
birlikte bazı işadamlarımız Derneğimizle irti-
bat kurarak, Türkiye'nin belli başlı okulların-
da sınav kazanıp da mali durumu uygun ol-
mayan belli sayıda öğrenciye sürekli burs
vermeye hazır olduklarını, staj imkanlarının
kendi işyerlerinde tanınacağını hatta ileride
kendi işyerlerinde o günün uygun koşulları
çerçevesinde istihdam etmeyi de düşünebile-

ceklerini bildirmişlerdir. Diğer işadamlarımı-

zın ve bu yıl üniversiteye başlayacak öğrenci-
lerimizin dikkatine sunarız.
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DÇB Kongresi'nin yeri değişti
24-27 Haziran 1998 tarihleri arasında
Kıyıboyu Şapsığ Bölgesi'nin Lazarovski ken-
tinde yapılması kararlaştırılmış bulunan DÇB
1998 Olağan Kongresi, Kıyıboyu Şapsığ Kaf-
kas Kültür Derneği'nin müracaatı üzerine
KRASNODAR eyaletinin merkezi olan KRAS-
NODAR kentine alınmış olup tarihlerde ve
gündemde herhangi bir değişiklik yoktur. Bu
değişiklik nedeniyle kongrenin son günü
topluca Kıyıboyu Şapsığ Bölgesi'ne gezi dü-
zenlenmiştir.

Adığe Ansiklopedisi Türkçe basılacak
Khabardey, Balkar Cumhuriyeti Araştırma
Enstitüsü ve üç araştırmacıyla DÇB arasında

yapılmış olan antlaşmaya göre hazırlanmakta
olan Adığe Ansiklopedisi dört dilde basılacak
olup, bu diller Rusça, Adığece, Arapça ve
Türkçe'dir. DÇB'nin üyesi bulunan kuruluşlar
kendi ülkelerindeki dillerde yayımlanacak
ansiklopedilerin basım giderlerini kendileri
karşılayacak ve dağıtımını da yapacaklardır.
Ülkemizde bu yetki Genel Merkezimize aittir.

Çerkes Tarihi'nin yazım çalışmaları
Kuzey Kafkasya'daki Cumhuriyetlerimizin ye-
tiştirmiş olduğu tarihçilerin özverili çalışmala-

rı sonucunda Kuzey Kafkasya Tarihi yazılmış
durumdadır. Kuzey Kafkasyalıların Genel Ta-
rihinin yazılabilmesi için Diaspora'da yaşa-
yanların da tarihini yazılması gerektiği düşü-
nülerek temsilcilerimizin de katılımıyla Ür-
dün'de bu doğrultuda bir çalışma başlatıl-

mıştır. Haziran ayında yapılacak olan kong-
reden sonra müşterek tarihimizle ilgili çalış-
malar DÇB'nin öncülüğünde yürütülecek ve
önümüzdeki beş yıl içerisinde birleştirilmiş
tarihimizyazılmış olacaktır.

Abhazya konulu panel
Kafkas Derneği Ankara ve Sincan şubeleri
tarafından 21 Mayıs 1864 sürgününün 134.
Yıldönümü Anma Programı çerçevesinde 23
Mayıs 1998 günü Saat 16:00 da Ankara
Sürmeli Oteli'nde “AGİT, AVRUPA KONSEYİ
ve BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE ABHAZYA
SORUNU” konulu paneli takiben bir de kok-
teyl düzenlenecektir. Panele, T.B.M.M'de gru-
bu bulunan siyasi partilerin AGİT ve Avrupa
Konseyi temsileri olan 6 milletvekili ve bakan

konuşmacı olarak katılacaklar, ayrıca parla-
menter hemşehrilerimiz de davetli olarak bu-

lunacaklardır.



 

Abhazya için Kafkas Şenliği
Kafkas Abhaz Dayanışma Komitesi Merke-
zi'nin kararları doğrultusunda Abhaz Daya-
nışma Komitesi Ankara Temsilciliği ve Anka-
ra'daki derneklerimizin işbirliği ile 24 Mayıs
1998 günü, Ankara Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nün Eskişehir yolu 9.km'deki yaz-
lık tesislerinde düzenlenecek Şenliğin geliri-
nin tümü Abhazya'da proteze ihtiyacı olan
savaş gazileri için harcanacaktır

Abhazya'ya yardım kampanyası başladı
Kafkas Abhaz Yardımlaşma Komitesi İstanbul
Merkezi'nin 6 ay önceİçişleri ve Dışişleri Ba-

kanlıkları'na yapmış olduğu yardım toplama
kampanyası için yasal olurlar alınmış,
2.500.000-5.000.000-10.000.000-TL'lik bilet-
ler bastırılmış ve tüm derneklere gönderilme-
ye başlanmıştır. Savaş malüllerinin, kimsesiz

çocukların ve yaşlıların had safhadaki yardım
ihtiyaçları nedeniyle tüm hemşehbrilerimizin
kampanyaya özel bir ilgi göstereceklerini u-
muyorve bekliyoruz.

Abhazya'da kurban kesildi
Kurban Bayramı'ndan önce açılan kampan-
yaya 328 hemşehrimiz katılmış ve kurbanla-
rının Abhazya'da kesilmesi için vekalet ver-
miştir. Sakarya Kafkas Kültür Derneği Baş-
kanı Mecdi Cengiz'in başkanlığındaki heyet
vekalet verenler adına, dini usullere göre kur-
banları Abhazya'da kestirip dağıtımını başa-
rıyla sağlamışlardır.

Abhazya'dan dönen heyetten alınan bilgile-
re göre, bu yıl ki kurban kesimi ve düzenli
dağıtımı Abhazya'da büyük memnuniyet ya-
ratmıştır.

Kafkasya'dan araştırmacılar geliyor
Adığey Devlet Üniversitesi ve Araştırma Ens-
titüsü'nden bir grup bilim adamımız, Mayıs
ayı sonunda Türkiye'ye gelerek çeşitli bölge-
lerde araştırmalarda bulunacaklar. Bu grup-
taki bilim adamlarımız:
Zafesov Aydemir
Vunarokova Mira
Vunarokova Raysa
Candar Mariyet
Shaplok Guçips
Kuyek Asfor
Çuyakova Nafiset
Lovpaçe Nurbiy
Huvaj Fahri

Kuzey Kafkasya için ortak
sosyo-ekonomik gelişme plani
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı
Ramazan Abdulatipov, Rusya Milliyetler ve
Federal Ilişkiler Bakanı Vyacheslav Mikhailov,
Rostov Bölgesi Valisi Vladimir Chub ve
İnguşya, Kuzey Osetya/Alanya, Abhazya,
Adığey ve Dağıstan Cumhuriyetleri başkanları
ile Ukrayna'nın Lugansk Bölgesi temsilcileri
Mart ayında Rostovda bir araya geldi.
Konferansa Rusya Federasyonu Güvenlik
Konseyi'nden de bir delegasyon katıldı.
Kongrede Kuzey Kafkasya için bir sosyo-
ekonomik ogelişme planı kabul edildi.
Toplantıda ayrıca ikinci konferansın Grozni'de
toplanması kararlaştırıldı.

Abhazya'da seçimler yapıldı
Abhazya'da yerel yönetim seçimleri 14 Mart'ta
yapıldı. BM ile Gürcüstan ve Rusya hü-
kümetleri seçimleri tanımadıklarını açıklarken,
Abhazya'nın güneyindeki Gali bölgesinde
seçimlerin yapılmasını engellemeyi amaçlayan
çeşitli saldırı ve sabotaj faaliyetleri gerçekleş-
tirildi. Bu saldırılar karşısında Abhazyaİçişleri
Bakanlığı'na bağlı birlikler bölgeye gönderildi.
148 yerel seçim bölgesinin tamamında yapılan
seçimlerde 286 kişi aday oldu. İlk tur
seçimlerde 140 kişi seçilirken, 8 bölgedeikinci

tur seçimlere gidilecek. Seçime katılma oranı
9674'ü buldu.İlk turda seçilen 140 adayın 12'si
kadın. Seçimde, 4'ü anayurda dönüş yapan
kişi olmak üzere 100 Abhaz seçildi. Kalan 48
kişinin 20'si Ermeni, 16'sı Rus ve 4'ü Kartvel.

Görüşmelere devam edildi
BM himayesinde kurulan Koordinasyon

Konseyi'nin üçüncü toplantısı, 31 Mart günü
Abhazya, oGürcüstan Rusya ve BM
temsilcilerinin katılımıyla Sohum'da yapıldı.
Abhazya temsilcileri, daha önceki toplantılarda
olduğu gibi, Gürcüstan'daki sahte Abhazya
Parlamentosu Başkanı Tamaz Nadareishvili'nin

toplantıya katılmasını redetti BM gözlemci
birliği komutanı General Harun Ar-Rashid,
Gürcüstan'ın Zugdidi bölgesinde askeri birlik
bulundurduğunu, bu durumun 1994'de im-
zalanan ateşkes anlaşmasının ihlali anlamına
geldiğini söyledi. Abhazya temsilcileri, sınır
bölgesinde yapılan saldırı ve sabotajlardan
dolayı Gürcüstan'i kınadı. |
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Gürcüstan'a çağrı
Abhazya parlamentosu, 17 Nisan'da yayın-
ladığı bir bildiri ile Gürcüstan parlamento-
sunda Abhazya'nın bağımsızlığını tanımasını
istedi. Bildiride, Gürcüstan'ın Abhazya üzerin-
deki "geçersiz ve değersiz" taleplerinden vazgeç-
meden kalıcı bir barışın tesis edilemeyeceği
belirtildi. (Zm4erfax, 17 Nisanj|

Barış gücünesaldırı
11 Nisan günü Gürcü gerillaların saldırısı
sonucu, Abhazya-Gürcüstan sınınnda konuş-
landırılan BDT barış gücüne mensup 8 asker
yaralandı. Rusya dışişleri bakanlığı, yaptığı
açıklamada saldırıyı kınadı ve Gürcüstan
yetkililerini, "çetelerin" faaliyetlerin engel-
lenmesi konusunda görüşmeye çağırdı. Abhaz-
ya dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada,
saldırının, Abhazya-Gürcüstan arasında geçen
Ağustos ayında imzalanan ve tarafların güç
kullanmamasını öngören anlaşmanın ihlal
edildiği belirtildi.

Ösetya
Güney Osetya parlamentosu, bölgede konuş-
landırılan Rusya barış gücünün çekilmemesini

istedi. Parlamento, barış gücü askerlerinin
sayısının arttırılmasını istedi. Mart ayı baş-
larında Gürcüstan askeri istihbaratı tarafından
eğitilmiş bir grup, bir Oset köyüne saldırı
düzenlemişti. (Caucasus Press, 26 Mart)

Aushev yeniden seçildi
1 Mart günü yapılan İnguşya başkanlık seçim-
lerini, eski başkan Ruslan Aushev oyların
9066.5'ini alarak kazandı. İkinci aday Issa
Kostoev ise oyların sadece 96013'ünü alabildi.

Çeçenya'da anayasa değişikliği
Çeçenya Parlamentosu 25 Mart'ta anayasada
yaptığı bir değişiklik ile cumhuriyetin ismini
resmi olarak "İçkerya Çeçen Cumhuriyeti" ve
başkent Grozni'nin ismini "Cohar-kala" olarak
değiştirdi.

Arsanov'a suikastgirişimi
Çeçenya başkan yardımcısı Vakha Arsanov'a
14 Nisan günü bir saldırı düzenlendi. Yola
konan bomba, Arsanov'un arabası geçerken
patlatıldı. Arsanov saldırıdan yara almadan
kurtuldu. Yetkililer bombanın iyi yerleştirilme-
mesi sonucu Arsanov'un saldırıdan kurtula-
bildiğini açıkladı.
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Kafkas Cumhuriyetleri toplantısı yapıldı
Kuzey Kafkasya'daki yedi cumhuriyet ve
bölgenin başkanları ile Gürcüstan ve Azerbay-
can temsilcileri 4 Nisanda Çeçenya'nın

başkenti Cohar-kala'da toplandı. Toplantıya
katılan yöneticiler, Rusya ve Çeçenya ara-
sındaki ilişkileri düzenleyen bir anlaşmanın

hala imzalanmamasının, Kuzey Kafkasya'da
yeni sorunlara yol açabileceğini belirttiler.
Temsilciler, AGİTe benzer şekilde Kafkasya'da
bölgesel güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir
organizasyon kurulması yönünde Çeçenya

tarafından geliştirilen öneriyi desteklediklerini
açıkladılar. |RFZ/R2, 5 Nisanj|

Petrol üretimi artıyor
Çeçenya petrol ve enerji bakanı Şirvani Basa-
yev, 1998'in ilk üç ayında ham petrol üreti-
minin 320.000 tona çıktığını açıkladı. Basayev,
yakın gelecekte aylık üretimin 125.000 ton
olacağını belirtti.

Vlasov kaçırıldı
Rusya Federasyonu'nun Çeçenya'daki temsil-
cisi Valentin Vlasov, 1 Mayıs günü İnguşya'da
kimliği Obelirlenemeyen kişiler (tarafından
kaçırıldı.

Dağıstan'da anayasa değişikliği
Dağıstan Anayasası'nda yapılan bir deği-şilikle,
bir etnik grubu temsilcisinin, Devlet Konseyi
başkanlığını üst üste iki dönemden fazla yapa-
maması kabul edildi. Bu değişiklik ile aynı
kişinin iki dönem üst üste başkanlık yapması
mümkün oluyor. Böylece Devlet Konseyi
başkanlığı Temmuz 1998'de biten Magomedali
Magimedov tekrar aday olabilecek. zi

Azizov Duma'ya seçildi
29 Mart günü yapılan seçimlerde finans bakan
yardımcısı Magomed Fazıl Azizov oyların 9053'-
ünü alarak Rusya Federasyonu Alt-meclisine
(Duma) seçildi. Ramazan Abdulatipov, Rusya
hükümetinde başbakan yardımcısı olması
Üzerine yasa gereği Duma üyeliğinden ayrıl-
mıştı. Seçimlerdeki ikinci aday Magomed Aliev
Abdulatipov'un desteğine karşın oyların 9635'-
ini alabildi. (2FZ/R., 30 Mart|

ABD ile savunma anlaşması
ABD savunma bakanı William Cohen ile Gür-
cüstan savunma bakanı Vardiko Nadibaidze
24 Mart günü askeri ve güvenlik işbirliği anlaş-
ması imzaladı. Ayrca ABD'nin Gürcüstan'a,



 

askeri haberleşme cihazları alması için 1.35

milyon dolarlık bir bağış yaptığı ve "sahil
güvenliğini sağlamak için" iki boat vereceği
belirtildi.

Acaristan'da gerginlik
Cumhuriyetçi Parti başkanı David Berdze-
nishvili 24 Mart'ta Tiflis'te yaptığı bir açıkla-
mada, Gürcüstan'a bağlı Acara Cumhuriyeti
Yüksek Konseyi tarafından kabul edilen yeni
yasaların, Acaristan başkanı Aslan Abaşidze'-

nin ayrılıkçı eğilimini açığa çıkardığını söyledi.
Bu eleştirilere karşı, Abaşidze'nin ofisinden

yapılan açıklamada, 1995 yılında kabul edilen
Gürcüstan Anayasası'nda Acaristan'ın konu-
munun net olarak belli olmadığı, bu nedenle
Acaristan'ın kendi yasalarını çıkarmak zorun-
da olduğu belirtildi.

Gürcüstan parlamentosunda Acara millet-
vekillerinin oluşturduğu "Diriliş" partisi,
parlamentoyu boykot edeceğini açıkladı. 23
Nisan günü bir açıklama yapan Acara Başkanı
Abaşidze, Acara Cumhuriyetinin talepleri
yerine getirilmezse, Gürcüstan devlet başkan-
lığı seçimlerini boykot edeceklerini söyledi.
Acara, Batum'da bir serbest ticaret bölgesi
oluşturulmasını, seçim yasalarında değişiklik

yapılmasını ve Acara yasalarının Gürcüstan
yasalarına göre ön-celikli olmasını istiyor.

Esebua öldürüldü
Gürcüstan'ın Zugdidi bölgesinde BM gözlem-
cilerini kaçıran grubun lideri, devrik devlet
başkanı Gamsahurdiya yanlısı Gocha Esebua
31 Mart günü güvenlik güçleri tarafından
düzenlenen bir baskın ile öldürüldü. 5 Nisan
günü düzenlenen ve yaklaşık 1000 kişinin
katıldığı cenaze törenine yapılan saldırıda da
beş kişi öldürüldü |/7AR-7ASS, 1 ve 6 Nisanj

Duma'dan veto
Rusya Federasyonu ali-meclisi Duma, 234'e
karşı O oyla aldığı bir kararla, Gürcüstan'daki
Rusya askeri üslerinin Gürcüstan'a devredil-
mesini öngören 24 Mart tarihli hükümet
kararının geri alınmasını onayladı. Rusya
Başbakanı Kirienko, Rusya ve Gürcüstan
arasında hala onaylanmamış bir anlaşma

uyarınca, üslerin Gürcüstan'da devredilmesi
kararı almıştı.

Nükleer malzemetaşınıyor
Tiflis yakınlarındaki bir araştırma reaktöründe
bulunan nükleer malzemenin İngiltere'ye

taşınması konusunda ABD, İngiltere ve Gür-
cüstan arasında anlaşmaya varıldı. Bu
merkezde bulunan nükleer malzemenin "Çeçen
çeteler, İran veya başka bir gücün" eline
geçmesinden çekinen ABD'nin gizli bir operas-
yon ile İngiltere'ye taşınmasını istediği belirtili-
yor. ABD'nin iki yıldır bu malzemeyi Gürcüs-
tan'dan çıkarmak istediği, fakat çevreci
grupların baskısından çekindiği için, nükleer
malzemeyi ABD'ye getiremediği açıklandı. İngil-
tere'nin, mevcut düzenlemelere aykırı olarak,
malzemeyi kabul etmesi üzerine, gizli bir
operasyonla taşınacağı belirtiliyor. |(Vew York
Times, 21 Nisanj|

Savunma bakanı görevden alındı
Gürcüstan devlet başkanı Şevardnadze, isti-

faya zorladığı savunma bakanı Nadibaidze'nin
yerine 27 Nisan'da Gen. Tevzadze atandı.

Kaç kişi göç etti?
Şevardnadze 25 Nisan'da yaptığı açıklamada,
iş bulmak amacıyla Gürcüstan'dan 1.5 milyon
kişinin göç ettiği iddialarını kabul etmedi.
Şevardnadze, ancak 300-350.000 kişinin göç

etmiş olabileceğini iddia etti. Caucasus Press
haber ajansı, 24 Nisan'da, hükümete dayana-
rak yaptığı açıklamada 1.5 milyon kişinin Gür-
cüstan'i terk ettiğini belirtmişti.

Aliev-Demirel-Şevardnadze
Azerbaycan, Türkiye ve Gürcüstan Devleti
Cumhurbaşkanları Aliev, Demirel ve Şevard-
nadze, 26 Nisan günü üçlü ilişkileri ve Baku-
Ceyhan boru hattı konusunu görüşmek üze-re
Trabzon'da bir araya geldiler. Başkanlar ayrıca
Türkiye'deki Deriner hidro-elektrik santralının
temel atma törenine de katıldılar. Gürcüstan-
daki çevreciler, Deriner barajının Gürcüstan'ın
sahillerinde büyük ölçekli erozyona yol açacağı
nedeniyle protesto gösterisi düzenlediler. Bilin-
diği gibi Gürcüstan parlamentosu büyük bir
çoğunlukla bu projeye karşı çıkmıştı.

  

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Müzik
Komisyonu'nun uzun yıllar çalıştıran değerli
hemşehrimiz Baste Mansur Özen'i 9 Mayıs
günü kaybettik. Ailesine ve tüm hemşehrileri-
mize başsağlığı diliyoruz.
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Düşündükte,
Farklı mekanlarda da olsak, aynı zaman dilimlerinde, aslında biz biriz.

 

düşününce niye diyorum bütün bu uğraş, bu çalışma, hu didinme, nasıl olsa ölmeyecek miyiz?

bir gün bizi de toprağa koymayacaklar mı?
bir deri, bir kemik, bir kalp, hir beyin...
aslında pek hir şey değişmeyecek gene,

düşünmeyinca bir işe yaramıyor nasıl olsa...
ha canlı dikey, ha cansız yatay...

su gibi olmak lazım, engel beni tanımamak beraber olunca, farklı yerlerde, farklı şekillerde; kimimiz buz,
kimimiz kar ama esasında SU.
düşüp yeryüzünde bulunmak;

bir yer işmal etmekiçin, belli bir süre.
sonra buharlaşmak o uçsuz göklerde buluşmak yene.

dünyayı gezmek kah düşe, kalı yüksel...
me malum belkibir gün kafkasya'ya da yağarız,

bir yer işgal etmek için, elli hir süre.

üretmek güzelbir şey, bu dünyaya bir şey bırakmak;
bunu ben yaptım diyebileceğin...

üretmek,ürettiğini satmak para İçin.
hep bir şeyler yaparız, para İçin.

tek taraflı bir ilişki bu.
ne kadar adice değil mi?

hep siz para için hir şeyler yapıyorsunuz.
o, sizin için değili

bir kağıt parçasıüzeri yazılı, resimli...
köpeğin önüne atsanız!

aslinda ne de güzel olurdu üretmek mutluluk için, aşk için, kardeşlik için.
daha mı güzel üretmek yalnızca para için?

bunca güzellik varken,
dünyayı yaşanılır kılan değerler uğruna...

 

Düşününce pek uzak da görünmüyor, bir dünyayı paylaşmak,hep beraber mutlulukla...

Rahmi LALE
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GENE GELECEĞİZ

Gene geleceğiz
karşılaşmanın yollarinda.

Bir bülbül kulağımafisıldadı:
Gene geleceğiz.

Bülbüller oralarda

yaşarlar henüz.

Şarkılar yazılarımızda.

Gene geleceğiz

gölgeleri arasında özlemin,

yadırgamanın mezarlarında

bizim yerimiz de var, bu kesin.

Yorulma gönül,

dönüşün yollarında

çökme sakın.

Gene geleceğiz,

gene.

Abu SALMA
Çev.: A. Kâdir-Süleyman Salom

 


