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B ir büyük Bask şehrinde sokak sokak, ev ev yapılan aramalardan
bir görünüş.

BA SK ’LA R

(jüfkasya'nın^/iney/nde bulunan. 
Küre nehri ve vadisi anlamım  taşıyan I

I ' âîU.o-.- 
<İİ|«ehir, yedr»; detnfektlr. Kafkas - Kart 
v a l^ e r ti  e$ âdı Sper,$*pec'dir. Gürcü-< 

Zğva s= isper ^Denizi) 
deyiminde bu kelirhe. 

Ш Щ Ш  fcöiunimalctadır.

Bu eski kelimelerin değişik şekil
leri, İber, Sper ve İspir eski Kafkasya 
halkı olan İberler'in etnonimi (kavim 
adı) dirler. 

jH iber in. I

» ıft'd if. Bu kelime arkaik' w r; konuyu 4 
V  ortaya koymaktadır. Böylece Proto - 

Frigler ya da Aıkanien - Frigler (Hin
du - Avrupa öncesi Frigler)-, Basklar,

. Karadeniz Frigleri ve Doğu iberlerîn 
. akrabalığı, Ermenice'deki. Vırk kelime'

DURUM

- / Çerkeş m iîleti muhacerette, m îllî değer! cr yönünden son 
safhaya gelen kayıplarıyla, yarın İçin  sadece kitap sayfalarında, 
o da yalan yanlış, anlalsian b ff^ s m  olarak kalacak, bugün 
var oimak gayreii içinde bulanan Anavatandaki soydaşlarınızla 
müşterek üfikü olması gereken «daha güçlü bir bütün olmuk» 
düşünceleri temelinden yok olacaktır.

Toplumlunuzda gelişen düşünceler, aksaklıkları gidermek 
»çîsı girişilen iy i niyetli hareketler, çeşitli İm gelerdeki lokal dert
leri gerici bir süre için belki düzeltmekte, fakat muhaceretteki 
toplaman bütünü iein asla kesin tedavi ̂ olamamaktadır.

Toplumu* doğru olan yeniliklere itmek, onlara gerçekleri 
anlatarak «>VSÜIî Menfaatleri»riln nerede ve ne şekilde olduğunu 

kabul е $ щ laştdığı Çerker sıfatının verdiği 
İd^rit' etmiş fcer3^ian«ever»n kaimi etmesi gereken 

- у Ш  4 p rçe%  yard ı* ı * *

rn ifh il’nin Ы Ь Ы  «kendi topraklarında, kendi ka- 
İç tfn i kendi tayi» eden Ь&впт,!/ bir m illet» îriöaKnin gerçekieş- 

-■nttsiıte bağ lıd ır, 3
■•Muhacerette fe^ iiıı d İ! sçrtınu vardır, aynı hanede anadi- 

iin fcu  başka dîf bilmeyen bir ihtiyarla, anadUit»? İtilmeyen to
ru  в  Ыг arada yalam aktadır. Yine muhacerette bankalarına hiz
met ^artçıyla geçen Ыг tarih vardır. «Adettir» denilerek zihinle
re birtakım  terslikler ve onların ürünleri olau de- • 

jeoerc ’̂ jfmuş, kendine yabancı bir toplum vardır.
. fîüf'in bunlardan kurtulu^lnıenin (ek çözümü vç çaresi 
halka mai edilecek bîr «ger<ye ddnüş» fikrine bujpıdır. Zhra ken- 
di topraklarında iyilikleri daim ileri götürmek varsa kötülükler- 
le mücade!.' etmek bir milletin şerefine ve mantığa yakışan 
yoldur.

Dolayısıyla büyüklerim iz, aydınlarım ız, Vatana M illete biz- 
M tf etmeyi görev bilen herke* için yapılm ası gereken: bugüne 
kadar yapılagefen basit ve kişisel hesaplar yerine halka tek bir 
*dea# i t  gerçekleri anlatmaklar.

kamçı

Eski çağda çok nefliş 'alanlara ya 
yılmış olan Bask'ia>‘ : (Batı iberleri), 
Kartvelo - Hesperîen, Kartlo - İber, Kar 
tuli kabilelerinin yaln:? Kafkasya ve 
Ispanya'ya değil, aynı zamanda İtalya 
ya geldiklerini şu .örneklerden anla
mak mümkündür:

1 —-.Topoğrafya Adı : Tiberis, Ti- 
bur. Gürcüce Svan lehçeleriyle Tubra 
Akarsu, ırmak, kanal anlamına gelmek 
tedir.

W

Tanr

nasi î «Keakü- 
lüa», kıvıtcımdah mevpana gelmiştir. 
Gürcüce «Seshli» Г  aîei. «Kuhili» Gök 
ğürülfüsü demektir. j

Ayrıca; 1953 yılında. Almanya’da 
basılıp . neşredilen 'j& irl eserde «Bask 
dili özelliklerini Kafkasya'dan Ligur'lar 
getirmişlerdir. Kafkasya'dan gelen Li- 
gurlar, İtalya'nın an eski halkı olup 
Milattan ikibin yit; Önce İtalya'da dev
let kurmuşlardır. Bask'lar ve İberler'in 
Avrupa'da ilk oturdukları yer Pirene 
dağlarıdır. Hatta kelt (-celtes) ler İspan 
ya'yı istila ettikleri zaman Ispanya'da 
gördükleri halkların en çoğu İber'ler- 
dir. Bask'lar iber'ierin son kalıntısıdır 
lar». denilmektedir(1 ).

Yazar Vidal d« la Blacheim onlar 
hakkında; «Pirenelerln asıl halkı ger
çekte biribirinden çok farklıdır. Uzun 
ve ince yüzlü NaV' Har, çekik çeneli, 
geniş omuzlu ve eski M ısırlılar gibi kı 
sa kalçalı Bask'lar^..» ve «Pirenelerin 
güney taraflarında -altıncı asır başların 
da hiçbir dille H&Isi olmayan bir dili 
konuşan halk otururdu. Bunlar eski 
İber halkının Kalıhhtarıdır ve Gaskon' 
lar veya Bask'tarAr*, ifadelerini kul- 
\апц ( Ъ % ; ? '

İ İ İR  - КAFKЛ| . DİLLERİ

Щ  UrlüVGDrsC^y ofesoı'ü ' N. Marr 
çokönçeied bfi* tek' noofik dilin var- ' 
Ь0|ф kabul eıltv-gn sonra Yafetlk dil 
teorişlhr Лг1ауп̂  Йм|уог. Bu tek dil 
ocaftındgft S«nHİ3ffi»m lHk ve Yafotlk 
dillerinin doğduğunu, Gürcü, Bask ve 
Kafkas dillerinin yalotik dil, gurubün- 

çdari olduğunu il»r? sürüyor.

Son у4(*Цф ^^elemelerden son
ra dil bllglnlt>İ; ^D  Batı. * Asya dille» 
riyle, yaşayan GÖrcü ve Kafkas dille 
r t  arasında yak/nljk. kurmayı başarmış
lardır. Bu. dıjşünc<rfer Klaprûth, Ph. 
Müllar. tarafından -geliştirilmiştir.

Ph. Homma^ Oüreüce ve Киму 
Kafkas dillerinin Etamil- Hitit, Kapa- 
dokya щ | Bask аУП1 kökten
oiduğunıf ||,eri ,$ı)rm!jşfür. tenormant, 
Maspero ve H. Vlokler'e göre Gürcü 
Tobeİ vp MufiüHi |<âbile dilleriyle U*
fariğ dili «kıahodııl«r. Sayce da Hitıl, 
A|orediçrt, Tlber^njen dillerinin GÜrcÜ 
ce ile цЦг^Ьаи^тг’ 'kabul etmektedir.

Birçok d il’ bildînı iber -'Kafkas o.

siyle de açıklık karahmi} oluyor.
Batı iberler'e . İber keli

mesi Spanii'nin eşedıchi", İber ya da 
Hibara, Bask dilinciV nc'hir ’ve arazisi 
anlamına gelen Ebro'du' gelir. Ispan
ya'daki Ebro ırmağı, ’ântamını sonrala
rı genişleterek iberik Yaftmadası şek
liyle tüm İspanya/y.; kapsamına alınış
tır.

Hispania, ya da ıSpana, Bask di
linde Prenelerin baf-ş ndaki yarımada
nın Akdeniz .sahili anlamını taşır. Yine 
Bask'ça, Ezpana (Espaina) dudak, sa
hil, kenar anlamlarını* gelir, önceleri 
yarımadanın doğu gahiHferî anlamında 
kullanılırken, sonraları Romalılar yarım 
adoıın tümünü teşmıt etmişlerdir.

Son olaylarda kurşuna dizilmek üzere götürülen Bask 
m illiyetçilerinden bir gurup.

milletlerin elindedir» demekle Kafkas 
dağlarının üstünde yaşayan Çerkesler- 
le, Pirene dağlarının yüksek vadilerin 
de yaşayan Bask'ların ırk bakımından 
yakınlıklarını da belirtmektedir. Türki 
ye lise ve ortaokulları için yazılmış bir 
kitapta «Etrüskler; Lidyalılar, Hititler, 
Frigyalılar ile akrabadırlar. M.Ö. onun 
cu asrın başlarında Ataları Atyş ve o- 
nun oğlu Tursan olduğu halde Lidya'- 
dan deniz yoluyla gelerek İtalya'ya çık 
tılar». denilmektedir ki Bask'ların, Kaf 

!< kasya'dan gelen Uğurların v'; torunları 
olduğu göz önünde tutulursa bütüıt 
bunlar arasındaki akrabalık açıklığa 
kavuşmuş olur(3 ).

Yazar A.H. Keane ve diğer bir çok 
dilciler de Bisskçayı Kuzey Afrika'da 
yaşayan Berberi diline yaklaştırmakta

Pirene dağlarından bir

rafya isimleri halâ kullanılmakta olup 
bugünkü Kuzey Kafkasya, Gürcü ve 
Bask dilleriyle çözümlenmektedir.

BASK DİLİ
Baskça lehçeler şeklinde mevcut

tur. Sekiz kadar lehçe bölgeden böl
geye farklar gösterir ve aralarında ko
lay anlaşma .olmaz.

Bu lehçelerden Biskaien en; batıda 
olup diğerlerinden ayrılır; Suleten leh 
çesi eh doğuda konuşulmakta olup vur 
guju hecelerle, cümlelere Özel bir rltm 
veren orijinal bir fizyonomiye sahip
tir. Bu iki lehçe arasında Fransız ve 
İspanyol4 Bask ülkelerinde Gipü/koan, 
Laburdin, Bazlane, Aezköan, Navare, 
ye, Salazare lehçeleri serpiştİrilmiştK.

Baskça ilk çağlarda Akîten ve Bas 
kon'İarın konuştukları dilin devamıdır. 
Sezar'a göre Akiten'ler Garon, Pirene 

. v ve Atlantik sahillerinde; : Coğrafyacı 
Й Strabon'a göre Baskonlar, Navâr ve 
в  Yukarı Aragon'da oturuyorlardı.

Yapılan incelemeler Baskça'nın 
bin yıldan beri fazla bir değişiklik 
göstermediğini ortaya koymaktadır, ör  
.neğiıj; «Duğu» ( ~. bizim var» kelime
si 10 uncu asırda tesbit edilmiştir. 
«Bazendu» (=  Eğer sizde olsaydı) 
1284 yılında yazılmış Ыг belğede mev 
cuttur. Bu iki kelime bugün aynW» 
kullanılmaktadır.

Baskça'da -i> e, -a, -O, -u olmak 
Üzere 5 sesli harf plup Gürcü ve diğer 
Kafkas dillerinde de bvından pek fark 
lı değildir. Ayrıca -el. •*!. -oi, -eu, 
-•u olmak üzere 5 tane diftong (tek 
bece halinde çıkarılan iki sesli vardır.

varlığını kabul etmektedirler. Çünkü 
onlar eski Yunanca'dan modern Yunan 
dilinin Latince'den Fransızca'nın çıktı
ğı gibi, vaktiyle Kafkasya'dan Ispan
ya'ya kadar çok geniş bir alana yayı
lan eski İber dilerinden de Bask, Gür
cü ve Kafkas dillerinin doğduğunu ka 
bul ederler.

Görülüyor ki Amerikan, Fransız, 
Alman ve Gürcü Arkeolojik, Antropo
lojik ve Lengüistik çevrelerinde eski 
Batı - Asya ve Akdeniz halklarının Gür 
cü, Bask ve Çerkeslerle akrabalığı hu 
susundaki tatminkâr deliller hayli faz
ladır!', Azianık denilen bu ırkın halkla 
rı ilk insanlık medeniyetinin kurucuîa 
rıdır. Samî ve A rî ırklardan önce tarih 
sahnesine çıkmışlardır. Bu ırk Sümer, 
.̂Gutti, :Proto - Hatti, Huri, Mitan, Ela- 

mit, Pelask, Etrüks, Bask, Gürcü ve 
Çerkeslerden teşekkül ediyordu. Rus 
yazarı Aleksandr Başmakoff eserinde: 
«Tarih öncesi (Prehistorik) devirlere 
ait anahtarlar hâlâ Kafkas ve Pirene 
dağlarının yüksek vadilerinde yaşayan

ve birçok dillerle olan akrabaiiğrnı a- 
çıklamaktadırlar. Bazı dilciler de Bask 
dilinin Kafkas dağlarının bir köşesinde 
kabyolmuş birtakım dilleri ile akrabalı 
ğını açıklamaktadırlar. Çerkeş tarihçisi 
Met Çunatuko Yusuf İzzet Paşa da bu 
fikirdedir. Ve kaybolduğu sanılan di
lin Çerkesçenin (Beskheğ'ce) şivesi 
olduğu kanısındadır (4 ).

İlk çağlarda Kafkasya' ile İspanya 
arasında (Batı Asya, Anadolu, Yuna
nistan, İtalya, Güney Avrupa) geniş a- 
lana yayılan iber - Kafkas dil ocağın
dan yukarıda adı geçenler birçok akın 
lar yüzünden erimişler, ölü diller ara
sına karışmışlardır. Ancak bunlardan 
doğuda Kartvel iberleri ve Kuzey Kaf 
kasyalılarla, batıda Bask İberleri (Qz 
karoitler) savunması kolay, dağlık böl 
gelerde bulunduklarından akmlardan 
az zararlı çıkmışlar, dillerini ve varlık 
larını koruyabilmişlerdir.

Eski Iberyalıların yayıldığı bölge
lerde dağ, nehir; .ova v.s. gibi töpoğ-
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Her toplumda olduğu gibi toplu- 
mumuzun.da bugün halledilmesi ge
reken bir çok iç sorunları vardır. Bu 
sorunlardan birisi de son zamanlarda 
sık sık dedi-kodusu yapılan, üzerinde 
durulan, yabancıların başlık, bizim 
(Vase) dediğimiz müessesedir.

Bu müessesemizin kökü milletimi 
2in tarih ilminin gerilerine kadar inen 
tarihiyle birlikte başlayan ve bize Ata - 
larımızca çok büyük bir bağlılıkla" ta- 
kib ve tatbik edilerek intikal ettirilen 
örf ve adetlerimizin (Khabze'mizin) 
bir. unsuru ve gereği olarak intikal 
etmiştir. Fakat bugünkü tatbikatıyla 
felsefesi ve ' maddi yönü bakımından 
tamamen tersleşmiş, muhaceret kesi- 
niindeki toplumumuzun sosyal yapısıy
la çelişir hale gelmiştir. Bu çelişkiyi 
halletmek için müessesenin tarihi sey- 

Щ  ve  bugünkü tatbikatını, felsefesi 
ve maddi yönleriyle mukayese ettik
ten sonra çözüm yolları arayalım. Bu 
çözüm yollarını belirleyelim.

Çerkeslerin teknik ve sosyal ya
şantıları : yönünden çağdaşlarından me 
deniyet bakımından hayli ileri gitmiş 
olduğu tarihi bir: gerçektir, jnsanlık 
alemi bugünkü teknik tek&müle ulaş
mazdan önce hayatını .sürdürmek, kı
saca yaşayabilmek, gerekli olan biyo
lojik ihtiyaçlarını temin edebilmek 
için çetin mücadeleler vermek zorun
daydı. Fakat kadının fizyolojik yapısı 
bu çefjn mücadeleye müsait değildi. 
Bu;nedenle kendine hamilik yapan er

lin kendisine bir köle veya emteal..
bakmasına karşjL , 

Ш т,Ш^дёггп1п
"Vpr

\ına te gçifrm iyordü. İştd|| 
foyadak i toplumlar bu durumdayken 
îirizim topiumumuz kadına ana olması 

ziyıfhğ11 nedeniyle korun 
nwya£>muhtaç olduğu için kadınlarına 
ve kızlarına derin bîr şefkat ve saygı 
g^^ıyfşlerdir. Buna bağlı olarak ktzi 
lar do gayet mükemmel ve nazlı öla- 

-rirtt yetişirdi. Bu düşünüş onların ru
hi yapılarındaki asaletin* nörmal bir 

^neticesidir.

Aite •içerisinde' kız çocuğu tüm 
0Л te fertlerince ç«?k sevilir,: bu- sevgi 
- İçiz büyüyüp şjştipifl^'çaâırfa geldikçe 

evlenip gideceğinden dolayı misafire 
gösterilen saygıyla karışırdı. Nihayet 

/.tabiatının icabı kısmeti çıkan kızın ev- 
ş^enmesi' ğerekırdtV Fakat 'fctzın ailesi 
"*earşı taraftan devrin ölçülerine göre 
.yfl̂ iıbolik Kıymeti haiz b ir; şey alarak 
йШщегта vermiş oldukları kıymeti gös

terirlerdi. işte alınan bu sembolik şey 
*0Bprnan\» adet halin# . gelerek başlık 
. müeseesesi (vase) oluşmuştur. O de

virlerde toplumumuzun sembolik kıy
metlerinden At başta gelmektedir. 
Çünkü mağrur ve sert mizaçlarıyla ba
şını göğün yüceliklerine kaldırırcasına 
dikip sert sert eşinen bir at yukarıda 
belirtilen mizaçlarını okşamakladır. Ve 
böyleCe Vase bir at olarak ortaya çı
kar. Daha sonraları kızı alan taraf 
müstakbel gelinlerine verdikleri S kıy
meti göstermek için vaseye bir at ile 
bir çift öküz ilâve ederek iki at ve iki 
öküz şekline dönüştürmüşlerdir. Bu şek 
liyie başlık 15 sene öncesine kadar tat
bik edilegeIniştir.. Alınan bu başlık 
hiç bir zaman kızın maddi değeri kar 
şıliği veya alınan şeylerin maddi de
ğeri için alınmaz ve anlaşılmazdı. Kız 
ailesi alınan başlığı münasip kimselere 
hediye ederek bunların maddi menfa
at için alınmamış oldpğuhu ispatlardı. 
Alman başlığın, aile içinde kullanılma' 
sından daha ayıp sayılan bir hareket 
hemen hemen yok gibiydi-

Bu geleneğimizin sön'-senelerdeki 
tatbikatı ise çok değişmiş khabzelik- 
ten, adet olmaktan , çıkmış, adeta , bir 
pazarlık sistemi haline dönüşmüştür. 
Ve bu pazarlığın konuşu ise ailelerin 
göz bebeği, kızlardır. Bunu çok üzü
lerek yazıyorum çünkü realite maale
sef böyledir. Gerçeklerden kaçmadığı
mız zaman meselelerimize çözüm yo
lu bulabileceğiz. Vasenin sembolik 
değerleri maddi değere, paraya dönüş 
müştür. Bu da karşılıklı pazarlıkla be
lirlenir. Genellikle 5-8 bin lira arasın
da değişmektedir.

Bu tatbikatın topiumumuz üzeri n- 
«-rielû -olumsuz o »kadar ; çoktu/-,,

ki sıralamakla bitmez. Kendimizce^bîr 
sıralamada, bulunalım. Ya da iki cephe 
den ele alalım:

Birincisi Milli Haysiyet, diğeri de 
ekonomik sebep.

Mjlli Haysiyet yönünden ele aldı
ğımız takdirde maddi değerinden ziya
de manevi değerlere kıymet vermesiy
le tanınan topiumumuz son zamanlar
da yukarıda belirtilen durumlar nede
niyle kızlarını satan bir toplum olarak 
tarif edilmekteyiz. Daha da İleri, gideri, 
kendini aydın sayan araştırma yapmak 
zahmetine katlanmadan ansiklopedi 
hazırlama sevdasına düşen bazı dar; 
kafalılar ansiklopedilerinin Çerkeş bö
lümüne «çocuklarını satarak geçinir- 
ler» sözünü çekinmeden koyabilmekte
dirler. Biz ise sanki bunları mahcup 
etmemek için kızlarımızı evlendirirken 
mal pazarlığı yaparcasına pazarlık ya
parak başlık almaktayız. Atalarımızın 
manevi değerlere kıymet veren şeref
li, haysiyetli olarak dünyaya tanıttığı 
milletimize, milli haysiyetimize ihanet

T

etmek istemiyorsak en kısa zamanda 
milli haysiyetimizle bağdaşacak bir çö-. 
züm yolu bulalım ve kızlarımızı mal 
olmaktan çıkaralım.

Ekonomik yönden ele aldığımız 
takdirde muhaceret kesimindeki toplu- 
mumuzun Türkiye'de yaşayanları ola
rak ırkdaşlarımızın çoğunluğu, içinde 
bulunduğumuz toplumun sosyal ve e- 
konomik çalkantılarıyla ekonomik güç
lerini yitirmiş, yoksul bir köylü kit
lesi halinde yaşamaktadır. Bir ailenin 
çbcuğunu evlendirmek için 8-10 bin 
lira başlık vermesi gerektiği zaman 
bu. ailenin başlık için tarlasını, koyun- 
larını ve çift Öküzünü satması lâzım
dır. \Ve bunlar saf ılır. Paraya çevrilir. 
Bu parayla da cehiz ismiyle tabir caiz 
ise çul-çaput alınarak para şehre ak
tarılır. Bunu İktisadî: terimlerle anlata
cak olursak; üretim malları paraya çev 
rilmekte, bu para ise tüketim malla- 
nna yatırılarak .sömürü• hızlandırılmak- 
tadır. Sırf Uzunyayla bu yüzden her 
sene milyonlarca lira parayı en yakın 
vilâyete aktarmaktadır.: Diğer taraftan 
zaten fakir olan yeni aile tarlasını ve 
mallarını, üretim araçlarını sattığı için 
çalışıp ekonomik gücünü arttıramamak 
ta ve ekonomik güçlenme yerine bir 
gerileme olmaktadır.; Bu vatandaş ta 
kısmetini şehirde aramak için varını 
yoğunu satıp şehre gelmekte ve nice 
güçlükler arasında ; kaybolmaktadır. 
Maddî imkânlaÇı olmayan kimseler ise 
evlenememekte|bü^k;;|çapta geç ev
liliğe фЬер ojfnakjadır. Yabancılarla 

eni de şehircilik
hayrjnîtğı fÇa* jj^ ^ s ienen başlığın p- 
lınabilmesidîrt

Toplumsa .Meselelerini milli men 
faatlerinin paralellerinde halletmeye a- 
zimli, şuurlanjmakta olan topiumumuz 
çeşitli bölgelerde gençlerin uyarısı, 
Thamade’lerinl öncülüğüyle bu mesele
yi ete almışlar'; ve yaptıkları toplantı
larda bir miktar. indirerek 3000 lirayı 
uygun bulmuşlardır. Fakat çeşitli ne
denlerle bu bir Müddet uygulandıktan 
-Snuop eujUJBiS!» )fi|j8zed jej)|e( pjuos 
müştür. Bu tatbikat vase m üessesi
nin ıslahı cihetine gitmekle halledile- 
miyaceğini göstermiştir. Bu itibarla ge
rek Anavatan'da, gerekse Türkiye dı
şındaki muhaceret kesiminde olduğu 
gibi kaldırılmasından başka çözüm yo
lu yoktur ve sosyolojik kaideler gere
ğince kaldırılacaktır da.. Ancak bizim 
yapacağımız el- birliğiyle bu gidişi hız 
landırmak ve toptum .olarak kangren 
haline gelen bu hastalığımızdan kur
tulmanın huzurunu bir an önce duya
bilmek olacaktır.:

B ir mektup almıştı ihtiyar muhacir Vatı«ı'daq.*. Hal£û ^  
(■ıtırını soran satırlar..., unuttuğu topraklardan...

O gün, gün boyunca tarlada bunu düşünüyordu muhacir...
B ir mektup almıştı Vatan’dan..., kardeşinden, kendi yansın
dan... kendinin olan topraklardan..., kendi kanından satırlar...

Unuttuklarını, unutturulanları hatırlıyordu bir b ir..., önün
deki toprak daha başka bir kararm ıştı..., saban da bir başka 
ağırdı..., güçsüzleştiğini hissetti ihtiyar muhacir... şaşırmıştı o 
satırlardan...

O gece evinde, gece boyunca bunları düşünüyordu muha
cir... B ir mektup almıştı Vatan’dan... Kendi topraklarından...

Anılarına üzüntü ve sevinç karışıyordu, bir burukluk vardı 
içinde..., yılların dostu, dert ortağı mızıka bile baş kal aşmıştı 
gözünde...

Beyninde şekillenmeye başlayan «niçin?» sorusuyla, ihti- 
tiyar muhacir, karanlıkların koynunda anılarını arıyordu.

Aldığı mektup bir kalbinin üstünde, bir dudaklarında.., 
düşünüyordu, ihtiyar muhacir, düşündüklerini anlatamadan...

Sabahın ilk  ışıklarıyla ovada hayat başlam ıştı..., düşünü
yordu halâ muhacir, kıpırdamadan...

Başkalarının hayatım yaşadığını ancak «dön bir kerre» di
yen satırlardan anlayan ihtiyar m uhacir..., gözlerinde kararsız
lığın ışıkları yanıp sönerken, sessizce ağlıyordu...

B ir mektup almıştı ihtiyar muhacir Vatan’dan..., kendinin 
olan o topraklardan...

Çerkeş Şairlerinden NURBE NUR'un, Çerkesçe a.l.ndan tercüme şiiri.

D Ü N Y A Y A  Y E N t D E N  G E L S E Y D İ M
Dünyaya yeniden gelseydim 
Yabancı bir ülkede zengin,
Yabancı bir toplumda güçlü,
Dilediği yolu çizen bir kişi olarak...
Ondansa
Kendi öz diliyle yazamıyarak,
Elbnızun doruğunda 
B ir taş parçası olarak 
Doğmak isterdim...
Dünyaya yeniden gelseydim 
Yabancı bir ülkede Sultan,
Yabancı bir toplumda B«nr,

ker 5«yi - «lan - • -
Ondansa
Kendi öz Yurdumda,
Kendi öz köyüm «Kubata» da
Kız Kardeşlerimin, Erkek kardeşlerimin üzerinde gezindiği 
B ir avuç toprak olarak 
Doğmak islerd'm ...
Dünyaya yeniden gelseydim 
Yabancı bir ülkede, dilsiz,
Yabancı bir toplumda, tutsak,
Zavallıca, Öz diliyle konuşamıyarak.
Kendi öz diliyle yazamıyacak,
Garib olarak kalmaktansa,
Kendi öz yurdum Kafkas ta
Kız kardeşlerimin, erkek kardeşlerimin yaşadığı,
Toplumumun, Atalarımın kemiklerinin gömülü okluğu,
Yeri gör de, garibliği,
İyüiği,
Çerkesliğin olduğu yeri, 
öz dilimin konuşulduğu, okunduğu,
Kendi öz yurdumda
Bir avuç toprak olarak doğmak isterdim...

—  VII —
Nüfusun artması sonucunda, Tz6mez ve Anapa dolayların

da yaşayanlar Azak- denljiı\în doğu sahili boyunca kuzeye: doğ
ru hicret etti, Hunlarıh ezdiği halkları hakimiyetleri altına aldık- 
lan sonra bu gurup Kırım'a geçti : İşte Kabardiya halkı adı geçen

Щ Р” Diğer bir k<ş<m ise, ayn iki topluluk meydana getirmek su- 
Kh^kuge'den aşağı Kuban topraklarına geçmiştir; Chap- 

l^ugh'lar ile Natkyhoy veya Natkho<»djlar. Nihayet Chakhâ ve 
lo nehirleri arasında kalan ovalarda, sahilde yerleşenler, de- 

korsanlıkla iştiğal edeh Öubykh'ler teşkil «rtrMşlerdir. 
halkın esae kütlesi, Tchitepsi ırmağının ovasını takip 

ederek Kafkasya'nın kuzey yamacına doğru ilerledi. Sıradağları 
önce geçen K6mirgoy'ler pldu. Deha »onra bunları. Karken ve. 
Khemiçh adlı prenslerin -idaresi altında Bjedoukh'lar izledi. 
Shegoeche havzatma giden Khamich'in beraberindehi Bjedoukh'. 
lar Khamlchey adını aldılar.. '

Kardeşi Kerken, taraftarlarıyla birlikte, P«4cup« ve.Tchighfa- 
ko(1) ırmakları arasındaki «Frence» (? ) topraklarım feth¥im«k 
Üzere ydla çıktı, Kıse bir süre sonra K^mirgpy'lar лглмг-Да 
kopmalar başladı, önce Mokhoch'lar ayrılarak Kurdjipş'iri dle- 
«inde yerleştiler, onları takiben, Çgherkoy'ler bunu örnek alarak 
Chaguache’nin alt kısmında, Hatikoy'ler civarında yerler/ter,'M- 
heyet Acteml kasabası, aynı isimli nehrin karşı tarafına gaç^vr. 
Jane'lerin yanıoda yerleştiler.

: Son göç dalgası, abaza'larla komşulukları dolayısıyla Abzarh 
ismini alanları, dağların kuzeyine götürmüştür. Diğer Çerkfc* 

v faiklarında cari olan feodalite rejiminden memnun olmayan b.- 
jlumum elemanlar, o tarihten İtibaren aristokrasiyi teh jlı etmeye 

yşeşieyen Abzakh'lann sayısını attırmaya başladılar. Tebaular-r,,, 
d*h« kolayce hükmedebilmek' için Çerkeş Prensleri ovaları *er-

I  ç e r k e s l e r i n  I  

I  m e n ş e i  I

I  Aytek NAMİTOK |
eih ederlerdi. Buna karşılık /^bzakh'lar dağlık ve zor ari}ilat>i- 
,l|r:yerlerde barıhırlardı, Bunlarrfi tnerkezİ Goytkh dağı ve boğan 
oldu. Daha 17. asrın başlangıcında Abtakh'lar ö derece iuvveı- 
lenmişlerdi kİ 1<5İ31 dan 1639*a kadar Bjedoukh'ları Ps«nups’irt«i 
ülkelerinden Tchighiako'ya kadar püskürtmüşlerdir. Dolaysiyle 
bunlar da Jane'lare tazyik etmek zorunda kalınca, Jane'lerio tölf 
kısmı memlekette kaldı ve Bjadoukh'lera karışlıi’ Diğer bir k im. 
İse Kara Kuban adası İla Kırmızı Ormana giderek oralarda ye»’ 
leştiler.

Abkhşz'ların istisnasıyla, bütiln Çerkesiari. deniz kenarında
ki aynı yurttan doğan, eskiden ayn, d||l konuşan tek Ыг «Hu 
şeklinde mütalaa eden bu gelenek büyük bir önem arz eder 
Fakat maalesef, listesini verdiğimiz büyük sayıdaki kabile isimle
rini İzah edebilecek şayan-ı ka^ul Wr l»hat ihtiva etmemekte

dir. Aslında bu İsimleri çözmek için birçok teşebbüsler yapılmış
tır. Bununla birlikte, bunların hepsi de avam köklerinden geldi
ğinden bilimsel değerleri şüphelidir.

Mesela j «Kabardey» kelimesini, Rainegg, Kırımdaki Kabar 
hehri İle köy anlamına gelen Dah kelimelerinden çıkarmak iste
mişti. Gerek Kabard, gerek Çeçen , menşeli diğer izahlar bundan 
daha tatmin edici değildir C3).

(Devamı var)

1) En eski Çerkeş halkı olan Bjedoukh'ların göçü hakkında S. 
Oulrey aşağıdaki metni toplamıştır: (SMK. c. 17. sa. I.) 
Bjedoukh'lar Psıch ovasına yerleşmeden önce Tuapse nehri- 
rlnln menbalarında yaşıyorlardı. Bunların reisi Karken, 
Khamich; Bogartoko ve Bastoko diğerlerinden ayrılarak bi
rincisi Mokhoş kantonunu tesis etti. Basloko İse Verpsln 
kantonunu kurdu. Korken ve Khamich Bjodoukh'larla kala
rak bu halkın İki kavmlne islvlerin! verdiler: Kerkeney ve 
Kramichey... Bir Çerkeş efsanesine göre bu prens ailesi
nin kurucusu Nart Djandeko - Sevay İdi. Doğduğu zaman 
Sangur İsimli dev Ыг atmaca tarafından kaçırılıp bir dağın 
tepesindeki büyük Ыг meşe ağacının dallarında büyütül
müştür. Bu efsane ve Ossetlerde Dtchenz İsmi İle araların
daki bağlantı hakkında G. Dumözil, Nartlar efsanesi İle II- 
glll eserin 131-2 sahlfeslna bakınız. MüvlHf bu efsanenin 
Pers menşei hakkındakl Vs. Mlller'ln varsayımına katılır gi
bi görünmektedir.

2) Bu kelime haçlı seferleri ordularının kalıntılarının Kafkasya'
ya sığındıkları ve kaldıkları tarihe raslar.

3) Bu çeşitli İzahlar hk. bk. Kougouchev, l ’hlstolre du peuple 
Kabarde (Kabard Milletinin Tarihi) (Rusça).
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о у da birHİKÂYE

Guaşeşırme’nin
kaderi

s a m s o n
CANBA

; - Çerkeş edebiye i n da seçicin bir 
yeri olan Samson Çanba. Ahbaz kül
tür ve edebiyatının ilk kurucularından 
dır. 1886 yılında Aohazya-da Oçamçi- 
ra yakınlarındaki Atara Kat'da dünya
ya gelmiştir.

Çocukluk günlerini, denizle yayla 
arasında kalan, tropikal bitkilerde da
hil olmak üzere envai çeşit nebat, 
meyva ve hayvanatın tab ii olarak ye- 
t i f t iğ i tabiatın h iç b ir lu tfu nu  ve gü-

Ш  Ш П ТГП ^ 'Т  i i l f ı l l ı m ı||Stm andıran yemyeşı' bvr bfcldedfc, 
Sfarirttun bir insanlık nümunesi olarak 
yeryüzüne armağan ettiği ve medeni - 
yetin, hürriyetin sembolü haline gelen 
kendi milleti »tasında geçirmiştir. Bu 
harikulade tabii, güzellikleri büyük bir 
fevk y e  merakla temaşa ederek, en- 

| vai çeşit kuşun koro halindeVerdik- 
teri konserleri; annesinin milli şarkıla
rı-terennüm eden tatlı sesini; büyük
lerinin antatt •klaj'j hikâyeleri, «.‘sene
leri, masalları İdfijİjyprek geçirdiği gün 
ter; onun, muhay у i iesi ni genişletmiş, 
kuvvetlendirmiş ta ölümüne kadar git 

;.. tikçe: ■ Щ ш ■ ЩЩ -1$Цал. njiUet sevgisi 
meydana getirmiştir.

Büyüklerinden, bilhassa babasırv-
- dan dinlediği Kaîkas Rus mücadele-

Uflrı na Alt'- Ыкй$Й«г İ- 
leridek i çalışm alar( için birer, kıymet- 

,v. ti m a te ry a r olmuştur. Kendi ailesi de
- göç yıllarında en büyük darbev ye

miştir., Samson'un dedesi Kotaş, Çer- 
keşlerin vatanlarını »erketmeleri^* şfd- 
detle karşıydı. Ona. göre biç’ milletin 
başına göçden daha büyük feirfelâ-

V.'ket gelemezdi. Batan terkedilmeme1',
| vatan yalnız bırakılmamalıydı. Afş* iti

miz «Vatanınıterkeden yaşama hakki
ni kaybeder.» '«Vatanını terkedeni 
kimse sevmez, onu ancak şeytan se
ver»;; demami*!er miydi. Fakat bir za
man «onra akrabalarının, dostlarının.

. kardeşlerinin vatanlarını terkettiğinı, 
köylerin boşaldığını görünce O'da göç 
(çitifMesine katıldı. Cami tam hareket 

sırada oğlu . Уакир'ип mey
danda olmadığım gördü. Evet küçük 

г'УвкиЬ'ип vatan sevgisi anne ve baba 
■.<jaevgisinden üstün gelmiş, vatanını ter
fi"' k e  yanaşmamışdı. Kota} oğlunu ara- 

m ak için karaya çıfcrnce gemi da ha- 
. re k a t etmiş ve felek bir aileyi ebedi

y e n  b ir  daha borleşmemek üzere iki 
parçaya ayırmıştı. İşte Samson Çanba 
bu açı hatıraların tesiri altında «Ma- 
hacîr» ye- göçe eit birçok hikâyeleri 
yazm ıştır.

İlk tahsilini köyde tamamlıyarak 
Sohumdaki Apsuva. okuluna girdi. Bu- 
radan mezun olduktan sonra Kutefde- 
ki ziraat mektebin.: girdi. 1907 yılında 
parlak/Ыг dereceyle mezun oldu. 0- 
niversitey* girmek istedi. Fakat maddi 
imktnsı/lık, arzusunun tahakkukuna 
manı oldu. 1909 yılında Kutal köyün- 
mani oldu. 1909 yılında Kuial köyün? 
deki ilk okula hoca tayin olundu, öğ- 

eS retmenlik , seminerlerine kaMdı., Ve 
Лу Ш  yılında mezun oldu. Bu yıldan 
. «übaren milletinin evlatlarımı yetiştir

mek, milliyetçi birer genç olarak va
tanlarına hediye etmek için eğitim 
seferberliğine girişti. En büyük arzu
su; Asırlardan beri diğer milletlerin 
hayranlığını çeken yüksek bir kültür 
ve medeniyetine sahip olan Çerkeş 
Milletini, bundan sonra da milli ben
liklerini ve kültürlerini muhafaza ede
rek lâyık oldukları çağdaş özgür me
deniyet seviyesine ulaşmalarıydı. Ga
yet katı bir rejimde ölünceye kader

Burda, sözde Çerkeş milliyetçili
ği yapan, aslında ilkel içgüdülerini 
tatmin için, bu milliyetçiliğe samimi
yetsizce sarılıp istismar eden, kendi 
rahatlıkları ve huzurları için Türk ol
duklarını iddia edip, aşıtlarını inkâr 
edebilecek kadar alçalabilen, yamçılı 
mamçılı v.s. adam zeklinde beyanatlar 
vererek, idaresi altındakilere yaltakla
nıp dalkavukluk yapan bazı v.s. lere; 
adını bile duydukları zaman kendileri
ni korkutan, şapşallaştıran bir rejimin 
ta göbeğinde hayatı pahasına da olsa 
vatan, millet, hürriyet mücadelesi ya
pan Samson Çanba gibi gerçek milli* 
yetçilerden ibret almalarını temenni e- 
deriz.

Samson Çanba 1916 da Sollum
daki öğretmen okuluna tayin ediliyor. 

. Orda kendisi gibi Apsuva olan bir ba
yanla hayatını birleştiriyor. Hanımı o- 
nun daima sağ kolu ve hayat müca- 
delesinde en büyük desteği olmuştur.

Samson Çanba yazarlığa 1914 yı
lında başladı, ölünceye kadar edebi
yatın her türünde eserler verdi. Ay
nı zamanda 1919 yılında yayın haya
tına başlıyan «Apsnı (Ahbaz)» gaze
tesinin kurucularından ve ilk yazarla
rındandır. Apsnı gazetesinin 27 Şubat
1919 tarihli ilk nüshasında şöyle di
yordu: «Gazete bir ayna gibidir. M il
let tüm varlıklarıyla, yokluklarıyla ve 
dertleriyle kendilerini gazetelerde gö
rürler. Gazete; milli şuurun uyandırıl- 
mastnda, milli birlik ve beraberliğin 
sağlanmasında, millet çağdaş medeni
yet seviyesine ve özgürlüğe götürecek 
en doğru yolun seçilmesinde gayet 
mühim bir rolü vardır.» demiş ve ar
kasından Çerkeş Milletinin eğitim ve 
öğretim seferberliğine, birlik ve bera
berliğe davet etmişdir.

Kuvvetli bir Çerkeş milliyetçisi o- 
lan Samson Çanba kaleme aldığı ta
rihi yazılarda, Çerkeş Milletinin tarih» 
de geçirdikleri iyi * ve kötü günlerini 
en ümitsiz anlarda bile istiklâl ve hür
riyetleri için amansızca mücadele et
tiklerini dile getirmiştir.

İlk şiiri olan «Apsnı (Yaylaların 
kızı)» ve ilk dramı olan «Mahacır»)
1920 yılında Apsnı gazetesinde yayın* 
ladı.

KafkasyalIların en felâketli gün* 
lerinı, rnijyorilarca Çerkezin anavatan* 
dan kopmasına ve yollarda telef olma*

' . ama (fb tp  olan göç yıllarını drama
tize edan «Mahecır» adlı piyesi tem- 

«Devamı 4. sayfada»

Avrupa’lara gaçtı. Bizim gomşu Haşan
Köyöö üzerini kara bulutlar kap

lamıştı, ufukta aralıklı yanıp sönen, 
göz kırpan şimşekler, gök gürültüsü, 
insanın ciğerine işleyen soğuk; «Her 
şey nekadar kaderime benziyor, kap
karanlık* diye .düşündü Guaşesırma..- 
Vücudunu kamçılayan rüzgara karşı 
yün: atkısına bürünerek doğruldu, Su 
kovaları elinde evin yolunu tuttu.;., 
Haçeş'te ışık- yşfçlı. Yüreği burkularak 
baktı; «Yolum, yaşantım çiziliyor bu 
akşam» dedi. Günlerdir gelip giden 
komşu gazinin ısrarlarına, daha doğru 
su Erkiletli yaşlı Çerçinin paralarına 
dayanamamıştı babası. Dayanamamıştı 
da «peki...» deyivermişti. Şimdi ne o- 
lacaktı? Gideceği ev, yeni ailesi o ka 
dar yabancı idi ki; «Dillerini bile bil
miyorum» diye geçirdi içinden. Geçen 
yıl Aziziye de (Pınarbaşı) misafir kal 
dığı halasının evinde, Karslı kızlar çet 
refil Türkçesine gülmüşler, alay etmiş
lerdi. Bunun ezikliğini halâ duyuyor
du. Şimdi, bir pmür aynı aşağılamala 
ra dayanabilecekmiydi?... Kovaları ka 
pının önüne koyarak atkının ucu ile 
gözlerini sildi, mutfağa yöneldi...

Annesi yardımcı kadınla birlikte, 
nikâha çağırılan imam ve diğer misa
firler için yemek hazırlıyordu. Yardım 
cı kadın Dilber, kulağına eğilerek fı
sıldadı; «Gelin olacak kız ortalarda do 
laşıp iş görmez böyle... gir odaya o- 
tur, görünme kimseye... konu komşu
nun dili tutulmaz, söylerler ha bire...» 
■Şimdi kızları da yanına gönderirim, 
hadi durma git odana». Yavaşça uzak 
laştı, odasına çıkıp kapandı mindere 
ve ağladı, ağladı... Gelen arkadaşları 
öğüt verdiler bir süre; «Kız delimisin 
sen ne ağlayıp durursun, şehirlerde 
oturacaksın, konaklarda yaşayacaksın. 
«Kimi bulur, bilmez böyle, bu kısmet 
benim başıma olacaktı ki...» Arada 

,bir fısıjdaşBK$k konuşuyorlardı; «Herif
çocük •anlm...W^F¥« parası, paradan ' 
haber ver sen, ah ne İdik ne olduk, 
eskiden kim kıymet verirdi ki paraya 
pula ama şimdiki: bizim moruklar gör
mesin paranın ucunu, hemen gevşe yi 
verirler». «Parası batsın, karısı var, 
karışıl...» Öteden dilber kadın bağır 
dı; «Hay ağzınız kapansın emi, biz 
oyalasınlar kızı diye çağırırız, kandile 
ri üzerine körükle giderler...» Bir sü
re hepsi sustu, ardından Dilber kadı
nın getirdiği bohçaları açarak dikişe 
koyuldular...

Haceşte erkekler uzun çekişmeler 
le pazarlık yaptılar, Guaşesırma'nın kol 
ları, boynu altınlarla donandı, babası
nın ve de amcasının cebleri banknot
larla dolduruldu. Zavallı anneciği göz 
yaşları döküyordu. Kim bakar ana - kı 
zın ahü vahlarına... «Kız kısmı baba
sının, amcasının dediği yerde kanını 
akıtmalı idi». «Hem tırnak kadar kız 
neyin iyi, neyin kötü olduğunu nere
den bilebilirdi...». Guaşesırma odasın
dan, annesinin ağlamasını, babasının 
korkunç sesini duyuyordu. «Canları is 
teyince tırnak kadar kız oluyorum, 
neden tırnak kadar kızı ellilik çerçiye 
verirler öyleyse» diye söylendi. Baba
sı, zırıltıyı kesmesini, bu işin burada 
bittiğini bağırarak söyledi, kapıyı çer 
parak çıkıp gitti... Dilber kadın Gua 
şesırma'y* avutmaya çalıştı bir süre... 
Sonra yolculuk için hazırlanmaya baş
ladı, raftan kızın birkaç parça eşyası 
nı indirdi. Bohçaları, sandığa yerleştir 
di. Çerçinin kıza taktığı altınları bir 
çıkın yaparak saodığın dibine attı. O- 
daya dolan kızlara işler buyurdu. Ge
lin kızı hazırlamaya koyuldu...

Hazırlanan arabanın arkasına san
dığı yerleştirdiler. Arabanın içine min 
derler döşendi. Küçük amca, kadınla
rın toplanıp ağlaştığı kapıya yaklaşa
rak hareket saatinin geldiğini, ağlama
nın kesilmesini söyledi... Pınarbaşı'na 
kadar bu araba ile gidilecekti. Dilber 
kadın ve oğlu İbrahim Guaşesırma'yı 
Kayseriye yolcu enikten sonra döne
ceklerdi. Ayrılık pek acıklı oldu. Gua- 
şesırme annesinin boynuna sarılarak 
ağladı. Diğer kadınların ağıta katıl
ması İle bİF uğultu koptu evden, kur
şuni gök aihnda, süregiden feryadlar 
Guaşesırma'nın. kaderini doğaya duyu
ruyor gibiydi.,. Erkiletli çerçi Nuh 
Memat aşağıda,, çeşmenin başında, er
keklerle birlikte, arabanın .harekelini 
bekliyordu. Anne uzaklaşan rarşbanın 
ardından uzun uzun baktı, Yüreğini 
koparıp götürüyorlardı. «Gül kıtım,

nazlı kızım, kimlere kısmet oldun al
tın yürekli kızım...» söylenerek dön
dü, koluna giren kadınların yardımı 
ile, bitkin, eve girdi.

Guaşesırma, yolları, taşları, ya
maçları patikaları, katır tırnağı çiçek
lerin), herşeyi belleğine işlercesine 
araştırıyordu. Kimbilir doğup büyüdü
ğü bu yerleri bir daha görebilecekmiy 
d i?... Mezarlığın bulunduğu tepeyi 
dönünce evler, ağıllar, silindi bir bir... 
Havaya yükselen ince duman sütun
larına son defa baktı, Dilber kadının 
dizlerine kapanarak hıçkırıklarını boğ 
du. Arabacının yanına yerleşen Nuh 
Memet birkaç saatlik karısına sezdirme 
den bakıyordu arada bir... Köyler, su 
lar, köprüler geçtiler. Akşam güneşi 
Hınzır dağlarının ardına inerken uzak 
tan Aziziye (Pınarbaşı) göründü. Şe
hir ağaçlar arasında kaybolmuş gibi 
idi. Çinko ve kiremit kaplı çatılar, yap 
raksız çıplak ağaç kümeleri arasında 
yükseliyordu. Batan güneşin son ışın 
ları pencere camlarında, çinko çatılar
da yansıyarak şehri renk cümbüşüne 
boğuyordu. Guaşesırma bu ışık oyun
larına dalarak avundu bir süre. Nuh 
Memet, ibrahime Kayseri'nin daha bü 
yük ve güzel olduğunu anlatıyordu. 
Kız, bu iğrenç adamın sesini duyma
mak için Dilber kadına dönerek konuş 
maya başladı...

Guaşesırma geceyi halasının evin 
de geçirdi. Uyumak istemiyordu. Gözü 
nü kapadığı zaman çevresini yılanlar, 
çiyanlar, akrepler sarıyordu. Bunların 
ardından Çerçi'nin sırıtan sarı paslı 
dişleri, kırçıl sakalı, salyalı ağzı, ... 
yılanları çıyanları üstüne salıyordu. 
Korku ile uyanıyor, uyumak istemiyor 
du. Sabahın olmasını da istemiyordu... 
«Yarın Dilber kadın ve İbrahim de yok 

yanımda; Onunla tek başıma gidece
ğim» diye düşündü. «Çekllirmi yarab- 
bim» «Çıksa dağlara gitse, gitse...
r* s içirt sa, yardim ftfm ...4 Ohtirın ıw 
lu, kölesi olurdu bir ömür, bir kurtul
sa idi... Dalsa engin bozkıra, yürüse... 
yürüse... bitmese yol... Acı duyma
dan, isteyerek, yem etse kendini kur
da kuşa...»

«Yapabîlirmiyim» diye düşündü. 
Başını kaldırarak dinledi etrafını. Dil
ber kadın kedi gibi mırıltılarla uyuyor 
du, ayaklarının ucuna basarak kapıya 
gitti, açamadı. Dışarıdan sürgülenmiş 
ti. «Düşündüklerimi anladılar» diye ge
çirdi içinden... Pencereye yöneldi, a- 
ma ne fayda, demir kafesler özgürlü
ğünü engellemişti... Çaresizlik içinde 
kıvrandı, yatağına döndü.

Sabah oluyordu, ağaran gün do
ğusu yönünde yanık turna seslerini 
dinledi, Karslı mahallesinde okunan e- 
zan dalga dalga kasabanın üzerine ya 
yıldı, turna seslerine karıştı, gitti. Gua- 
şesırma düşüncelerini söküp atmak i- 
çin pişmanlık duyarak tanrıya yakar
dı; «Katlanmam gerekir», «Başka ça
rem yok», dedi. Taş olacaktı, duyma
yacaktı hiç bir şey, katlanacaktı ölene 
dek, ölemiyeceğine göre, «Yaşadığımı 
kendime zehir etmemeliyim» diye dü
şündü. Çok güçlü dini bir terbiye ile 
yetiştirilmişti. Kendini yok edip Tanrı
nın huzuruna günahkar çıkmayacak
tı... Kaderini dokuyanlarla öbür dün
yada hesaplaşacaktı. Bunun için de 
karşılarına tertemiz, güçlü çıkmalı idi. 
Tanrının huzurunda kendi kendine söz 
verdi...

Sabah erkenden hazırlandılar. 
Guaşesırma, halasının. Dilber kadının 
ellerini öptü, ibrahimle vedalaştı. Ge
ceden halasının hazırladığı siyah, ipek 
yeldirmeye büründü, «Şehir yerinde 
bununla gezilir» demişti halası. Yüzü 
nü örten bu giysiyi ilk defa giyiyor
du. O  güzelim sırmalı çerkes giysisi 
üzerine bu kara kumaşa bürününce 
kendini tabuttaymış gibi hissetti. Ak
şamki verdiği sözü hatırlayarak «Güç
lü olmalıyım» diye geçirdi, yürüdü, in 
di merdivenlerden... Dönüp bakmadı 
ardına... Bir damla yaş dökmedi. Ha
lası ve Dilber kadın bu katılığa şaşıp 
kaldılar.

Posta arabasında, aklında icrtâma 
dığı bir kasabaya tayini yeni çıkmış 
Sandık Emini ile karısı ve çocukları 
vardı. Kendisi gibi çarşaflı oiarr kadjn( 
peçenin altından süzdü bir süre... Yu 
zünü örten parçayı arkaya atmış, allık’ 
lı,..sürmeli gerdanı kat kat olmuş şiş
man bir şey... Kadın Guaşesırma'nın 
peçesini kaldırarak*' Türkçe'Ыг.. şeyle*1

E L  E L E  C EN N ET E 
Hicretteki, daha doğrusu 

gurbetteki Çerkes toplumu- 
nun talihsizliklerinden biri, 
belki de birincisi içinde bu
lunduğu uluslardan farklılı
ğının tescil edilmemiş olma
sıdır. Kucak açm ış(î) ülke
ler her ne hikmetse onu ken 
dilerinden saymışlar . Top
lu - göç yıllarına raslayan d<> 
nemin siyasî manzarası bu tu 
tumun ne kadar yuvarlak ve 
menfaat kokar olduğunu gös 
tetir.

Doğru, gözüpek ve sa
dık bir toplumu kendinden 
saymak, elbette ki, gerçekle
şecek bir dua’ya «amin» de
mek olacaktı... Böyle düşü
nen devletler hesaplarının 
doğruluğunu görmekte gecik 
mediler.

Barut ve kan kokan gün 
lerde bileği ve yüreğiyle hep 
ön saflarda bulunduğu bu 
Ama ne yazık ki zaferler hiç 
bahtsız imletin çocukları... 
bir zaman Ç ER K ES - FA 
LA N  - PA ŞA ’ya mal edilme 
di. Çünkü «O» kendilerinden 
di. B ir suç bir gaflet kahra
manın^!) bulmakta gecikmi
yordu : «Ç ERK ES - F İLA N
- PA ŞA !... Tabu böyle ola
caktı, çünkü «Bu» kendile
rinden değildi...

Dün böyleydik işte... 
H iç birim iz nutuk atmadık, 
fakat birçoğumuz öldük... 
Hem de bizi biç ilgilendirme
fâ T  *******  'lÜ ttflF İl

...V e  bugün; bugün öy 
le olmamalıyız artık. Yhıe nn 
tuk atmam alıyız dün olduğa 
gibi... Ama dün olduğu gfbi 
ölmemeliyiz de... Sadece ken 
«timizin olmalıyız bugün... 
Sadece birbirimize uzatmalı
yız ellerim izi... Sıcak ve sağ 
lam ... Bırakmalıyız artık so 
ğuk ve vefasız eleri... Sıkı
şınca sımsıkı sarılan, kurtu
lunca uçuruma bile acıma
dan itebilen elleri...

Kendi ellerimiz bir baş 
ka sıcak, kendi ellerimiz sağ 
lam ... İnanmalıyız buna... 
Mesafeler, parça parça oluş, 
mani olamam alı, daha bir 
özlemle, daha bir güvenle 
uzanmasına... Ellerim izin...

B ir kopmaz halka, bir 
ayrılmaz bütün olmak bize 
bizi öğretir, benliğimizi ay* 
mutluluğa . Cennet’e...

söyledi. Anladığı kadarıyla, burada bir 
arada tek aile gibi olduklarını, koca
sından çekinmemesini, ve rahatça o- 
turmasını söylüyordu. Erkek, hülyalı 
bakışlarla kızı süzdü, gözü kâh Nuh 
Memete, kâh Guaşesırmaya gidip ge
liyordu. Dudaklarında alaylı bir gülüm 
seme vardı; «Bu şişko ayı seni nere
den buldu» der gibiydi.

Kadın, ince endamına, sim işli 
Çerkes giysilerine hayran kalmış, he
men dost oluvermişti. Söylediği yanlış 
kelimeleri düzeltiyor, şakalarışıyor, hi 
kayeler anlatıyordu. «Hiç olmazsa Kay 
seriye kadar beni oyalayacak» diye 
düşündü... öğleye doğru Ekrek köyü
nü ve harab köprüyü geçtiler. Daha 
bir yıl öncesine kadar dumanlarının 
tüttüğü, dal boylu Ermeni kızlarının 
şarkılarıyla çınlayan bu güzel vadi, bu 
şirin köy bir harabeydi şimdi... Geçen 
yıl aynı yoldan geçerlerken kaldıkları 
■muhtar evini araştırdı kadın. O evin 
yerinde kara taş yığınından başka Ыг 
şey göremedi. - Nuh Memet köy hak 
kında, adının Münir Bey olduğunu öğ 
rendiği memura bilgi veriyordu; 
«Aha bu koyda yaşayanların alayını 

«Devamı 8. sayfada»
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Samson 
Canba

KİTAPLAR ARASINDA
«SAM SO N Ç A N BA 'D A N  SEÇ M ELER »

«Baştarafı 3. sayfada»
«il edilmeye başlandığında; Kafkasya' 
de yer yerinden oynamış, kendileri i- 
çm ebedi bir ıztirap kaynağı olan gö
çü; hıçkırıklar ve gözyaşları arasında 
tekrar yaşıyormuş gibi olmuşlardır. E- 
ser, halkın da fedakârlıkları ile köy* 
köy, kent - kent temsil edilmiş bütün 
Çerkeş dillerine, gürcüceye ve Rusçaya 
çevrilmiş, 1926 yılında filme alınmış 
ve bu güne kadar aynı heyecanla yüz
lerce defa oynanmıştır.

Samson Çanba 1921 - 1925 yılla
rında Abhazya eğitim komiserliği yap 
mıştır. Bu vazifeyi devraldığı sırada 
Abhazya okulu ve öğretim üyeleri ba
kımından gayet yetersizdi. Samson 
Çanba kısa zamanda her tarafta okul
lar açtırarak -eğitim ve öğretimi köy
lere kadar indirmiş, bütün okullarda 

I; Abhazça, Rusça tedrisat yapılmasını 
sağlamış ve öğretim işlerini bir düze
ne koymuştur. 1923 - 1928 yıllarında 
Abhaz merkez Yürütme Komitesi Baş
kanlığı; 1923 ■ 1932 yıllarında S.S.S.
B. «Merkez Yürütme Komitesi» azalığı; 
yapmıştır. Ayrıca Güreüstan ve Kuzey 
Kafkasyanın da M. Y. Komitesinin de 
ezesıydı. Apsnı' gazetesinin 1923-1928 

'•yıllarında baş.-muharrirliğini yapmıştır. 
1932 de Abhaz Kültür Enstitüsü Mü- 

■Mirû oldu. Aynı zamanda S.S.S.B. Ya
zarlar Birliği teftiş heyetinde vazifeli'

Sem son Çanba, Ahbazça, •Gürcü
'ce ve Rusça 4914 Vs 1937 yılları a- 
rtt«nda 'edebiyetin her'türünde birbi
rinden kıym etti eserler vermiş, faka* 
1937 yılında m îlletinin .düşmanlarının 
at lığ ı bir. tffîre sonucunda hayatım 
kaybedincevjeşertenrûn çoğu imha e- 
ditmrş, kaybolmuş ancak bunlardan 
b*r kısm» küftar.labi İmi şiir. Şimdi bu

b ile r in in  toplanıp bir ataya ge- 
yoğun bir çalışmaya gi-

t toplanmıştır

Eserleri. «Apsnı - Yayla Kızı - 
Şair* (ş iir) /..Hikâyeleri; «Şeydik (U- 
zun hikâye)», .. «Dedemin ocağındaki 
te$»f «O f Allah, к A llah», .«ihtiyar Çı- 
лвг», «î>en ,H b. 6», «Zorbh Şarkısı», 
«Kırmız» Çiçekli | Ağaç», »Tkvarçal», 
• Di isiz •, .giyesieri*. «Mahacır», «Apsm 
Налип», «Karaz» j  - «Geçmiş Günlerde n 
bir gün». «İçkiyi fazla kaçıran; Ütüle
rine »üjartrH- «Tanrı Savaof», «Ka
dınlığın m anası., ayrıca «Işık» (Ala- 
«ara) M ecm uasında ve Apsnı gazete 
m n  sayısız'm akale ve M idyeleri çık-

. г ’■

? * Gerçek manada bir m illiyetçi, bü
yük Vatanperver ve  büyük bir yazar 

«itan  $emaon Çanba; en verim li en ol
mam) çağında milletinin düşmanlarının 
^-elbirliği ile  felâketi hazırlanmış, 1937 
f yıtmda ebediyen vatanınm ye milleti* 

n*n kalbine gömülmüştür. Saygıyla 
yad ederiz.

1934 yılında ilk  baskısı yapı
lan bu kitap; Samson Çanba’nın 
uzun b ir biyografisi ile birçok şi
ir, hikâye ve piyeslerini b ir araya 
getirm iştir. Temiz ve sade b ir d il
le yanlan bu kitap bilahere daha 
da genişletilerek ve d ili araştırıla
rak 1958 yılında ikinci baskısı ya
pılm ıştır.

Kitap 340 sayfa olup içinde 
üç şiir, 8 kısa i uzun hikâye ve 
7 piyes vardır.

Bunlardan« Şeydik» 135 say
falık  uzun b ir hikâye olup 1920 -

1930 y ılla rı Abhazyasında geçen 
bir olayı anlatmaktadır. Diğer hi
kayeler: Dedemin ocağındaki taş- 
O f A llah, Allah- Zorun şarkısı- 
Kırm ızı çiçekli ağaç- Tkvarçal- 
Dilsiz- İhtiyar çınar, Piyeslen 
Am hacır (dram ) - Apsnı Hanım- 
Keraz- Geçmiş günlerden b ir gün- 
İçk iyi fazla kaçıran ölülerine ağ- 
larrııış- Tanrı Savaof- Kadınlığın 
manası-. F iatı Kafkasya’da 920 
krş. olup herkese tavsiye edebile
ceğimiz b ir kitaptır.

«Samson Canba'dan seçmeler» kitabının 1934 yılında yapılan ilk baskısının
kapak resmi.

F I K R A

A T  H I R S I Z I
Fak ir b ir köylü olan Janbot ekonomik nedenlerle çalışm ak 

Üzere şehre geldi. V e b ir fabrikada iş bularak yerleşti. Çok sem
patik ve şakacı b ir tip olduğu için kısa zamanda arkadaşları ta
rafından sevildi, tanındı. Çerkeş olduğunu b ild ikleri için «at h ır
sızı» lâkabını şip-şak yapıştın verdiler. A rtık  Janbot ismi ner- 
deyse unutulmuş, «at hırsızı geldi», «at hırsızı gitti» oluvermiş
ti.

Günlerden b ir gün b ir yemek tatilinde yemekten sonra, 
sigara - kahve sohbeti esnasında samimi arkadaşlarından b iri 
Janbot'a takılm ak için «yahu at h ırs ız ı...»  diye söze başlayınca 
Janbot birden bire sinirlenerek :

«Devamı 7. sayfada»

Tabancılarla, karışma
Çerkeş m illetinin muhacerette bulunan parçasını, her ge

çen gün biraz daha asim ilasyona götüren m eselelerin başında 
yabancılarla kanşma olayı yer alm aktadır. İçinde yaşadığım ız 
m illetlerin toplumumuza uyguladıkları ustaca politika, kısa za
manda amacına ulaşma yoluna girm iş ve sosyal yapım ızda te
davisi çok zor olan yaralar açm ıştır. Ilım lı b ir baskı ola
rak tanımlayabileceğim iz bu tutum, zaman zaman kıpırdanan et
nik gurupların, m illi benliklerini koruma isteklerini b ir takım  
gizli baskılarla sindirmiş ve konu ile  ilg ili çalışm alar «K Ö K Ü  
D IŞA R ID A  olan ard düşünceli bazı kişilerin faaliyetleri» olarak 
kamu oyuna duyundmuşur. «B iz  kardeşiz», «Siz bizdensiniz», 
«din kardeşiyiz» v.s. gibi hiç b ir ilm i temele dayanmayan sun*i 
sloganlarla aldatılan ve uyutulan halkım ız, bugüne kadar pek 
zorunlu olmadığı halde yabancılarla karışm akta b ir sakınca gör
memiştir. Maalesef bugün bile aynı düşünceyi paylaşan soy
daşlarım ız az değildir.

Toplumumuzu yok etmeyi hedefleyen bu sinsice işleyiş, 
elbette k i m illi b ir düzeni olmayan halkım ızı etkilem iş ve çö
zümü güç problemlerle karşı karşıya getirm iştir. Z ira  b ir asır
lık  muhaceret hayatının toplumumuza neler kazandırıp neler 
kaybettirdiğini tablolarsak durum hiç de sevindirici olmamakta
d ır. Böyle olunca kendi kendimize bir sual sormak ve bunun 
cevabını aramak zorunlu olm aktadır:

—  Acaba gençlerimiz hayatlarını neden yabancılarla pay
laşıyorlar, veyahut paylaşmak zorunda kalıyorlar.

Fikren ve iktisaden geri kalm ış ülkelerin «geçici muhace
ret hayatı yaşayan halkı durumunda olan toplumumuzu yaban
cıla rla  karışm aya zorlayan veya bunu kolaylaştıran nedenleri 
şöyle sıra layab iliriz :

1 —  M illi bilinçsizlik,
2 —  İktisadi zorunluluklar,
3 —  D in birliğ i,
4 —  Çerkeslerin halen bulundukları topraklardaki iskân

durum ları,
5 —- Toplumumuzun sosyal yapısı,
6 —— Kişisel hatalar,
7 —— Hümanist düşünceler.

H er b iri başlı başına birer problem olan etkenler göıüldüğü 
gibi m illi benliğim izi yıpratıcı ve tamamen aleyhim izedir. Rengi 
ve şekli ne olursa olsun insanin daha rahat yaşama isteği doğal
d ır. Bu istek toplum olaylarının temel taşıdır.

Çağın icabı medenî ihtiyaçlar artm ıştır. D olayısıyla bu ih
tiyaçları elde etme genellikle fakir olan gençlerim izi b ir takun 
gayri m illi kararlara ve hareketlere yöneltm ektedir. Fakat her 
şeye rağmen yabancılarla karışarak yabancılaşm ayı savunma, 
makul gösterme çabalan, toplumumuzu asim ilasyona götüren 
tabii tezgâhın başarısını kolaylaştırm ası, tabir caizse yangına 
körük olması bakımından m illi b ir gaflet, hatta ihanet olarak 
görülm eli, ulusal zorunluklanmız göz önünde bulundurularak 
sosyal ihtiyaçların kendi bünyemizde, yabancılaşmadan temini 
yolunda gayret gösterilm elidir.

Bugün m illetçe varolm anın bilincine varm ış soydaşlarım ız, 
teslim iyetçi düşüncenin karşısında m illi mücadelelerine devam 
etmekte ve «kendi topraklarında kendi kendini idare eden bir 
toplum» idealine ulaşmak için b ir nevi kurtuluş savaşına hazır
lanmak tadırlar.

MUHACİ R
(Dram . IV  Perde. V  Tablo) 

Yazan : Samson C A N BA  
O layın Kahram anlan :

A ST  AN  A  ; B ir Abhaz çiftçisi
FA T M A  : Karısı
H O ŞLA N  : Büyük oğlu, (20 yaşında)
ŞA R M A T  : KUçiik oğlu, (10  yaşında)
ŞA Z İN A  : K ızları, (18 yaşında)
B A T A L  : H ürriyet savaşında önderlik yapan genç.
T K M İR  i; Arkadaşı.
PA PA Z  : Kumandan. Ast arşın (R e is). Türk, Kılavuz.

B İR İN C İ PK.RDh 
B irin ci Tab lo

fifr Kafkas yayla»'.. Yaylanın ortasındaki bir alanda askeri 
merasim v#r. Bando (m üzik). Bayraklar. Askerî çadırların yarısı 
«örülüyor, fo f Cenahda subaylar ayakda duruyor. Onların yenm- 
da DaOMarm fr«n«|. Ötelerinde General, yaveri ve askerler...

■. GENERAL —  Svbaylarl..- frle rl... Yüzyıllarca devam eden 
ve milyonlarca kardeşinizin ölümüne sebep olan Kus Kafkas 
m Ot adalesi nihayet bugün bizim zaferimizle sonuçlanmışdır.

O ağlıları dİ t»  getirdik. Kafkasya bizimdir.
Ancak Kafa kudretimize boyun egmlyen, kendi felaketlerine suse- 

Ыг i kİ kişi efratlarına topladıkları Dağlılarla, Kafkasların sarp 
1 ||< 1 ГЦ ^ ,Ш 1 | | | Т Г mücadeleye devam ediyorlar. Reisleri 
•etei kimseye yakalanmadan, dağlara yaylalara hükmediyor. O  
l ı j l ı ın  tıi* burda rahattık yüzü görmlyocek ve kolay kolay ba-

rmamıyacağız. Ama o fazla yaşam yacak... Bütün Kafkasyayı 
ovalarıyla yaylarıyla Rus - Kazak memleketi haline getirmeliyiz. 
Dünya kurulduğundan beri bu memleketin asıl sahipleri olan 
Çerkeş milletini tam manasıyla inkızara uğratmadıkça, bu top
rakları kanlan ile  suluyan milyonlarca Rus karde|lerinizin ruhla
rı sukunet bulmıyacaktır... Dağlıları ya Kuzeye alçak ovalara Si- 
biryaya veyahut Sultanın memleketi Türkiye'ye sürmeliyiz. So
nuncu fikkı bilhassa benimsemeli her türlü kuvvetden imkandan 
istifade ederek onlara vatanlarını terkettirmeliyiz. Ki bu cennet 
Kafkasya elimizde kalsın.'.. Kahraman, cesur askerler... Yüce ça
rımız ve vatanınız İçin yaptığım ı hizmetin Işto en büyük karşı
lığ ı... Kafkasya sizin... Yüce Çarımız sizi takdir ve takdis edi
yor. Hvrraaaae... (Dağlıların Prensini Generalin yanına getirirler). 
Prens, Yüce Çarımız kendisine gösterdiğiniz sadakatdan, yaptı
ğınız büyük hizmetlerden dolayı size tetekkür ve şu mükafatı 
kabul etmenizi İstirham ediyor. (General madalyayı eliyle Pren
sin göğsüne takar, ve sonra elini hararetle sıkar. Müzik çalar. 
General yaveriyle birlikte çıkar).

ALBAY —— (Askerlere kumanda eder). Olkkat... Sağa dön. 
İleri marş... (Müzik marş çeler. Sehne boşalır. Yalnız Yüzbaşı 
ile Prens kalır, müzik gittikçe hafifler).

YÜZBAŞI —  Prens, yüce çarımıza yapılan hizmetler kaybol
maz. Mükafatını göreceksin. Kazandığımı/ zaferde sizinde payı
nız var. Tebrik ederim, (ilin i kuvvetlice sıkar.)

PREN —  Teşekkür ederim. Rus çarı için canım feda olsun. 
Ama Batal yakalanmadan içim rahat etmeyecek. Ondan sonra 
yapacak bazı işlerim olacak. Bugün bir ihtiyarı çağırttım Balalı 
Balalı saklayanlardan birisi. (B ir asker içeri girer.)

ASKER —  Pernsim çağırdığın ihtiyar Gedleç geldi.
PRENS —  (Yüzbaşıya) Bir Çerkeş atasözü vardır. Aleyhin

de konuştuğun kimse kepinin Önündedir diye.

YÜZBAŞI —  Çağır... (Gedleç içeri g irer).
PRENS —  Ooo, hoşgeldin Gedlaç. Hoşgeldin. Şöyle gel, 

otur. (Hepsi otururlar).
YÜZBAŞI —  Gedlaç, niçin çağırdığımızı belki tahmin etmiş

in d ir. Batal'ın evinde aresıre saklandığı küleğimize çalındı. He- 
berin doğruluğu hakkında ne dersin?

GEDLA Ç—  (Düşünerek). Evet, doğrudur, arasıra uğrar. 
Evimizin kapısı dostade düymenada her zaman açıktır. İnsanlı
ğımız Çerkezliğimiz böyle icap ettirir.

PRENS Gedlaç, sen gün görmüş bir kimsesin. Bir haini 
saklamanın pişmanlık getireceğini bilenlerdensin. Daima başta
kilerin hoşuna gidecek tarzda hareket et. Yapacağın hizmeti 
unutmazlar.

YÜZBAŞI —  (Prensin sözüne devam la). Evet evet. Yüce Ça
rımız sizi mükafatsız bırakmıyacaktır.

PRENS —  Batal Ыг gece evinize yetmeye gelince... Son- 
re. . Ne demek istediğimi anlam ışındır herhalde. Gedlaç.

GEDLAÇ —  Öldürmemi istiyorsun değil mi?
PRENS —— Evet öldürmeni.
GEDLAÇ Blrşey tarafından ısırılmış gibi ayağa fırlar) 

Su t... sus... Bizim vatanımıza, canımıza kasteden düşmanımızla 
işbirliği yapabilecek kadar alçelen zavallı, sifil edam. (Yüzbaşı
ya parmağını tüterek) Bu söylese olurdu. Ama son, evine gelip 
tuz, ekmeğini yiyeni öldür demeğe nesil cesaret edebiliyorsun? 
Nasıl bu derecede alçalabiliyorsun? Sana göre Batal kötü Ыг 
insan m ı? Bir hain m İ? Hayır hiç birisi değil. Batal kendi ka
nını taşıyan Dağlılar, Çerkesler için canını çıkaran, onların is
tiklâl ve hürriyeti için mücadele eden Ыг kahramandır. Hayır... 
Hayır, bu Gedlaç'ın işi değil. Gedleç son günlerinde kendisine, 
milletine leke getirmez.
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5 kamçı Aralık 1970
Sorunlarım ız üzerine düşünenlerin ve bu konuda çeşitli 

dernek ve dergilerdeki çalışm alarıyla hizmet edenlerin fik irleri
ni okuyucuya aktarabilmek am acıyla düzenlediğimiz «Röportaj 
Serisi» nin dördüncüsünü sunuyoruz.

1915 H atay'ın Reyhanlı kazasında doğdu. İlkokulu bitirdi, 
çiftçilik  yapmaktadır. E v li olup 10 çocuk babasıdır.

Halen

Kendisiyle ilk görüşmemde Karh- 
I  çr: gazetesi tarafından görevlendirildi

ğimi, toplumumuzun sorunları hakkın
da kendisiyle bir röportaj yapacağımı 
Söyledirt). Düşünceli bir şekilde; «Bir 
gazeteye geçecek kadar size bilgi vere 

' -bileceğimi sanmıyorum. Siz bunu ay- 
dınlarla yapsanız daha iyi olmaz mı?» 

.-. •dedi. Ben de kendisinin bu konuda 
ibilgi verebileceğini, bunun için de 

'̂ kendisinin seçildiğini söyledim. Kısa 
âfifcşhuşmamızdan sonra bir sonraki gün 
t,-için bana randevu verdi.

Bir sonraki gün gittiğimde beni 
bekler buldum. Konuşmamıza başlama 

;S «dan Önce birkaç anısından ve Kamçı'- 
ya yapılan saldırılardan söz etti. Rad- 

. yo'dan haberleri dinledikten sonra iç
• tenli bir tavırla konuşmaya başladı.

Buyurun. Sorularınızı bekliyo-
fc’jrum.

Soruları tek tek 'pum ayı uygun 
i ^julduğum için.rbirinci soruyu okudum.
• Üzerinde biraz açıklama yaptıktan son 
'ttj^j^aplarını bekledim. B iriz düşün- 
■dükten sonra konuşmaya başladı.

CİVAR t  - -  
7, Й —>• Çerkeş rrnllefinin m eselelerine  

ZVe piârak. Aösterd iâ in lz  jjç  -л ■ yoldan

güzel yoİu sonra bu 
^ in ç ö ;: yol olarak gösterdiği

niz «Asimilasyon mukadderdir. Lüzum
suz gayretlerle toplumun rahatı bo-

i Щ - Çerkeş

dememizin, bu yönde çalışmamızın ne 
lüzumu var. Kendimizi koyuverelim, 
ne olacaksak olalım. Kendini Çerkeş bi 
len ve milletini seven bir insanin bu 
fikri kabul edeceğini zannetmiyorum.

Gelelim ikinci yola; Ne diyorsunuz 
bu yolda; «Muhacerette benliğimizi 
(Dil, örf ve adet) koruyalım» koruya
lım güzel... Ama nereye kadar? Ne 
zamana kadar bunu koruyalım?' Bu fik 
ri ileri sürenler bilerek veya bilmeye
rek Çerkesliğe ihanet ediyorlar. 'Kay- 
bolmamanın bir yolu kendimizi millet 
olarak görmemiz ve olmak için çalış
mam izdir. Millet olmanın birçok şartla 
rı var... Bunların bir tanesi Vatandır. 
Bizim vatanımız Kuzey Kafkasya'dır. 
Bunu kimse inkâr edemez. Bu iki fik 
ri kendimize göre çürüttükten sonra ge 
riye son fikir kalıyor, o da «Çerkeş'im 
diyen her ferdin ana gayesi Anavatan 
ve oraya dönmek olmalıdır». Buna bü
tün samimiyetimle katılıyorum. Bu bir 
hayal olabilir. Fakat bunun hakikat 
olamıyacağını kim teymin edebilir?... 
Toplumumuza Anavatan'a er - geç dö 
nüleceği fikrinin kabul ettirilmesi şart 
tır. Toplum dilini, örfünü kaybetme
mesine çalışsın ve onun için bir neti

luğa kapılmasın. Umutsuzluğa kapılan 
"toplum kendini birdenbire koyuverir.

—  Bu fikri savunanlara ve bu 
konuda çalışanlara yine kendi toplumu 
muzdaki bazı kişiler karşı koymakta 
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S O R U L A R

SO RU  —  1
Bugün Çerkeş M illeti o- 

lan bütünün basit bir tablo
sunu çizersek Muhaceret ve 
Anavatan olmak üzere ik i a- 
na bölümden meydana geldi 
ğjni görürüz. Bu tablo için
de her b ir bölüm ayrı görüş 
ve tarifler içindedir.

Sizce Muhaceretteki Çer
keş M illeti’nin meselelerine 
çözüm yolu olarak ileri sü
rülen aşağıdaki alternatifler
den hangisi geçerlidir?

a) Anavatan bugünkü şart 
lar altında uzak bir hayaldir 
ve asimilasyon mukadderdir. 
Dolayısıyla lüzumsuz gay
retlerle ütopik fikirlere yer 
verilmemeli ve toplumun bu 
günkü rahatı bozulmamalı - 
dır.

b) Muhaceretteki Çerkeş - 
ler olarak örf ve âdetlerim i
zin ışığı altında muhacir ola 
rak yaşadığımız ülkelerde 
benliğimizi korumaya çalış - 
mamız yeterlidir.

e) Hangi topraklarda olu
nursa olunsun Kuzey Kaf
kasya, Çerkeş sıfatından ay
rılmaz bir bütündür ve «Çer 
kesim» diyen her ferdin te
mel gayesi Anavatan ve ora 
ya dönebilmek olm alıdır. 

SO RU  —  2
Bunların dışında sizce or

taya konabilecek bir çözüm 
yolu var m ıdır?

SO RU  —  3
Muhaceretteki izlenim im

kânlarım ıza göre Anavatan, 
bugün Çerkeş M illetinin te
mel problemi olan Kültür -

iım l l ■ »nw i»
thr. Muhacerette her zaman 
acısı çekilen ve eksikliği du
yulan «yaşayan d il» ve «yazı 
d ili» sorununun halledilmesi 
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ROPÖRTAJ

Selahattin

Boğatır

1919 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğdu. Lise mezunu
dur. Halen çifçilik  yapmaktadır. E v li olup 5 çocuğu vardır.

Kendisiyle ilk görüşmemizde Kam
çı Gazetesi tarafından görevlendirildi
ğimi, kendisiyle toplum sorunları hak
kında bir ropörtaj yapacağımı söyle
dim. Düşünceli bir şekilde kabullendi. 
İkinci günü için randevu verdi.

Ertesi gün evine gittim. Henüz 
gelmemişti. Biraz bekledikten sonra 
geldi. Yanıma oturdu. Sorularımı bek
lediğini söyledi. Yüzünden, sorularımı 
merakla beklediği okunuyordu. Ken
disini daha fazla merakta bırakmamak 
için sorularımı sormağa başladım. Bi
rinci soruyu sorduktan sonra düşün
celi Ыг şekilde cevaplamaya başladı.

CEVAP 1 :
—  Kanaatimce Çerkeş milletini 

yok olmaktan kurtaracak ‘ek bir yol 
vardır. O  da Anavatan KUZEY KAF
KAS YA'ya dönmektir. Çerkeslerde bir 
söz vardır. «Çoğunluğun bulunduğu 
yerde insan kendi benliğini kaybet
mez.» Onun için sizin üçüncü yol O- 
larak gösterdiğiniz «Çerkesim diyen 
her ferdin temel gayesi. Anavatan ve 
oraya dönmek olmalıdır» tezi en doğ
ru yoldur.

—  Neden acaba? Bu konuyu 
biraz daha açar mısınız?

—  Çünkü muhacerette ne kadar 
etkili çalışma olursa olsun yabancı

MKII чтив»** I ' '
da dilini, örfünü tam alarak korumak 
zordur. Bizleri Ыг takım kanuni kai
deler bağlamaktadır. Daha açık - bir i- 
fadeyle kültürel faaliyetlerimizi belirli 
kanunlar çerçevesinde yapmak zorun
dayız. Bu mecburiyet olunca kültürel

çalışmalar da mahduf olacaktır. Mah
dut olma bahis mevzuu olunca da ben 
fiğimizden çok şey kaybetmemiz işten 
bile değildir.

—  Fakat gitme fikrini savunan
lara, gerçekte olmayan birtakım saldı
rılar yapılmaktadır. Siz bunu nasıl kar- 
Şilıyorsunu?

—  Bu saldırıları yapanlar bulun
dukları yerlerde bir mevki sağlamış, 
refah içinde olduklarını zannedenler
dir. Meseleleri mutlak bir refah ve 
huzur zaviyesinden görenlerdir. Ra
hatının bozulmasını istemeyen kişiler
dir. Meseleleri yalnız refah, huzur za
viyesinden göremeyiz. Kültürümüzü 
yaşatıp ölmemek veya ölmek bakımın- - 
dan mütalaa etmeliyiz.

—  Gitmek istiyenleri de refaha 
ermemiş, huzur içinde olmayan kişi
ler olarak vasıflandırabllir miyiz?

—■ Aslâ. Bunu isteyen ve bu fi
kir için çalışan kişiler Çerkesliğin ya
şaması için en gerçek yolu -gören in
sanlardır.

CEVAP 2 :
—  Söyleyeceğim şeyleri yukarıda 

söyledim. Konuşmamız ilerledikçe da- Я В  
ha yeni şeylerin ortaya çıkacağını ü- Я  
mit ederim.

CEVAP 3 s
......."  '«■»■■?» .i» »a
da kültür-eğitîm  - mesafesi İıâ?İeâîlmfş:';'>>! 
tir. Bildiğimiz kadarıyla orada Çerkeş-- £5 
çe okuma - yazma - yapılmakta., ilk-ş^ş 
okuldan üniversiteye kadar öğrenciler 'fe  
Çerkesçe eğitim yapmaktadırlar.
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Kavken (Caucone) kelimesinin araştırılm ası :
1 —- Kaf koyuhe (kaf - kue - V oune): Kaf. oğlunun evi, 

hanesi, ihtimal Ki Kafvun kabilesine ilk ismini veren

2 —r Kaf * Kuen (Kaf -Яадеп) •. Bu -kelimeye belki de Kaf
dağına gitmek anlamı verilebilir.

3 Kakoen: gelmek demektir, takat bu kelimede.. Kaf,
, Cau kelimesi yoktur. .

Kaf, Cau kelimesinin tetkiki :
Gerek Kafkas, gerekse' Kavkun kelimelerinde müstakil bir- 

Kaf kelimesinin varlığını görmek mümkün değildir. Buna yakın 
olarak Çerkesçede ■ Gfm iânlam ına Kuah, çıplak, ma Isız anla
mında olan qaf (Kabardey şivesiyle) (Caf) (dzaf) (Kuban şi- 
vesîyle) keUmal̂ ri ^ardır. Naçiz kanaatimce Kaf kelimesi kâf 
olacaktır. Bu faraziyeyi ■ (varsayımı) çeşitli yönlerden çok kuv
vetli görüyorum. Şöyle ki : Hz. Adem'in Cennetten çıplak olarak 
$ktığır yeryüzünde İlk  zamanlarında '#ynt. durumda ve hatta 
Otyef-ydfrulça y4fad<d' bilinmektedir. Eski Trakya (Serake) İl
lere* kutsallaştırılan ilk varlık Ç'elemığo (Tsehele - meugoe) de 
ğerçekten (zavallı, çaresiz adara) demektir. Ç'elemiğo'nın güya 

; diğer adı ;«^Я(5аЬвМ  Azizvdahi Hz. Adem'in çocuklarının, Hz. 
Nuh'un, y a ' ona\'.bağlı olanların ilk oturdukları bölgenin hatıra
sından başka Ыг şey olmayacaktır TrakyalIların va şimdiki Çer
keş'lerin aşırt: derecede bir taassupla bağlı bulundukları ve ko
rudukları bu gösterişten uzak, sade yaşayışlarının, hayatın güç- 
Keklerine alışmak gibi b lr ’feleefenln etkisi olarak açıklanabil- 
mekl* birlikte beiki da İnsanoğlunun babası (Hz. Adem) in yaşa- 

,-y*> şekPnî ve bu »arz yaşayışın hatırasını taşımak, korumak v«- 
ya si/rdiirmek gibi dindarca bir Arzudan ileri geldiğini söylemek 
te mümkündür,, hatta kuvvetle muhtemeldir, ölen herkesin 

; Ç'elen^ğc/ya fc^v#m*s» m Üfl^anlarca gayet iyi anlaşılır ve ka
bul edilir. Çünkü-ölenlerin her halde Hz. Adem'in tekrar döndü- 

»ДО Cennet4*  gideceğine ve insanlığın babasına kavuşacağına ha- 
Щ  v* **,,h bağlarıyla Kaf

barağım ye Klhn da Hz. Adem'in özel
liklerinden, sıfatlarından olduğunu kuvvetli Ыг ihtimal görüyo
rum, Silindiği gjbi Güney Arşbtstanda bii: dağın ismi qaf ve 

-j (İİ.A.gaf) yani h«n.im qafim v* (♦ - si - qaf) yeni a - benim • 
gafım kelimeleri buğun bile Güney..AfаЫ»tan'da kullemlmekta- 

mu h t eme İdî rщ 'Kor'fil' - «ilerimde (Kaf ) suresinin 
bu ismi. Hu. Adem'in özelliklerinden bindir. Binaenaleyh eski 
A rastan '** т^оЦЦ. en b^ük ve muazzam Ыг mil*

;f 4»l*« 'İA d y  kavminin yüksek ştpları den Hz. Adam çıplak 
., derçk. Centften- Çtkarelt Arebistan'a geldiğinde ilk önce bu dağa 

Çiktığmş, burada y^rleftiğina inanılmış, böylece bu dağa ve da- 
t*a ij9r,ra da be*» İnsanlara gaf ismi özel isim olmuş, belki adı

Kadim  '  

Kafkasya
Met İzzet

geçen isim buradan da Kaf dağına gelmiştir. (Bundan başka 
sürüp getirmek anlamına khe-fm fiilinden khef, sür getir, yetiş
mek anlamına gelen khe-stn fiilinden khes, yetişen ve khaf-khes 
şeklindeki anlatımda sür yetiş anlamına gelir).

Kafkas adının, hatta memleket ve halklarının eski Yunan
lılarca Truva savaşından öncekfi bile bilinen bir kelime olduğu 
Avrupa bilginleri tarafından doğrulanmış olmakla beraber an
cak M .ö. 6. yüzyılda ..yaşamış bulunan Yûnarf^şairi Skilas (Scy- 
lax) ile çağdaşı (Örfe) - Arğonol seferine katılmış olan değil - 
nin keyıtlarındakı щ н  bilgiler en eski tarihsel belgeleri teşkil 
ediyor. Bunlerı, birkfcç sena sonra izleyen Eschyle ise Kafkas 
adını ve *Zincirbend Promethe* yi ebedileştirmiftir. Bununla 
birlikte Truva savanda yüz yıl önce yaşamış olan meşhur Çer
keş Okuyucusu ve Müzisyeni Orle'nin de katıldığı Arğonotların 
meşhur Kolklda seferine ve bu seferin başlıca hedef ve saiki 
Kolkide kralı «Adıj»ın zenginliği, altın pöstekisi (toison d'or) 
öldüğüne dair bilgiler ve hatıralar bulunduğu gibi Truva sava
şı sıralarında yine bu bölgede yaşamış olan Fakelllerin (föace)

2. kevq‘ess kabardey şivesiyle (orada) öldürülmüş, yok 
edilmiş anlammadır. Kuban*şivesiyle kavtseh'iğ denir. Esas fiil 
Voug'in (Voutsch’ln) öldürmek; bu fiilin anlamı tem değildir, 
(öldürülen şahıs ve yar belli değildir ) ; bu fiilden türeme ölerek 
Va ■ Vooq'in (Voutsch'in) fiili tam anlamıyla «Öldürmek» de
mektir. Çekimde (V ) harfinden sonraki ou sesi düşürülür, veya 
hemen kaldırılır.

3. kaf - koes: bu ifade, kef değinde oturan demektir, 
(koes kelimesi yüksek yerlerde tos veya (d**) kflimeslde düz 
yerlerde oturan anlamlarında kullanılır.)

4. Kaf - kur - as: Kaf oğlu as demektir. Ve es kelimesi 
Çerkesçede yumuşak huylu, sakin demektir. İhtimal ki. strabon'- 
un kuzey kafkas kabilelerinden olarak zikrettiği ve esil et mem

leketi (Propre Asie) diye andığı bölgenin eski halkına ve Du- 
buvva'nın aradığı as kabilesine özel ad olmuştur. Abaza kabile
lerinden az - ğa (As - ghe) lerin bu lakabı korumuş olduklarıda 
çok muhtemeldir.

5. Kaf - kâs (kaf - q'es) Kafin en küçük evladı.
6. Kaf yi kâs (yi ç’is ) : Kaf'ın sevdiği, sevgilisi.
7. kekuass çerkesçede gelmek anlamıne olan ka - kuen 

kelimesinden, kabardey şivesiyle, diligeçmiş zaman olup (o gel
di) anlamına gelir. (Kuban şivesiyle ke - kuag denilir), 
hükümdarı, bu hükümdarın hükümet şekli, halkının töreleri, 
inançları ve diğer yönleriyle ilgili pek çok değerli bilgileri bile 
Homeros'un llieda'sında bulmaktayız. Bu Fake'liler (feaciens) 
her halde tarihi başlangıcı M .ö. 20. yüzyıllara ulaşan Hitit im
paratorluğunun asıl unsurlarından olmalıdır ve bu temel un
sur daha sonra, Asurluların v.s. istilaları karşısında kısmen ve 
perça parça Kafkasya'ya doğru çekilmişlerdir. Kafkasya'nın ku
zeyinde ise Truva savaşından çok önce büyük bir kavmin varlı
ğı bilinmektedir ki o da özellikle Azak denizinin her iki yöndeki 
kıyılarında yaşayan ve kuzey sınırı Battık denizine ve daha uzak 
kuzey noktalarına kadar uzanan Kimmeri'lerdîr. Truva savaşından 
hemen sonre Kafkasya'ya, Kirke'nin ziyaretine galen Ulise (veya 
Olise) aynı zamanda Kimmeri’leri ziyaret etmiş ve bu sıralarda 
«Erebe» yönünden yükselip gelen, dönen savaşçılara Taşlanmış
tır. Bu savaşçılar Hitit İmparatorluğunun Anayurtlarına dönen te
mel unsurlarından başkası değildir. Eski Yunan tarihçileri Truva 
savaşına Kavkun’ların (Caucone) va Serake, Çerkeş (Threce)le
rin ve hatta Amazonların da katıldığını tam Ыг açıklıkla kaydet
mektedir. Hitit meseleleriyle ilgilenen mütehassıslar. Hititlerin 
dahi bu savaşa katıldıkları kanısmdadıriar. (Keteens Keteenlerl) 
Ve Hititler hekktndaki buluşlar bu kanaati doğrulamaktadır.

Kafkasya'yı gezen Alman bilginlerinden Prof. Ritter dahi 
Truva civarına ve eski Sırbisten 'yurduna isimlerini vermiş olan 
Dardanilerin (dardanîens) de Kafkasya'dan gelmiş olduklarını 
beyan eder. İşte Truva savaşları sıralarında Kafkas kavimleriyle 
ilgili bilgiler, güneyde Feke'lere, Hitftlere, (diğer adiyle Hatıi- 
koye), Mısır sınırında kısmen veya tamamen bulunduğu anla
şılan Oubıkh'lara, (oubi - ehe) ve en son bulunan Mısır Papi
rüslerinde raslanan Adğe (т е ) Iere; kuzeyden Kimmeri'lere 
(Kemirgoy), Kavkun diye anılan daha diğer KafkasyalI kavim-, 
lere ve Trakya'daki Çerkeş'lere dairdir. Bu çeşitli Kafkas kavim
ler!, adlarına, aynı derecede önceliğe sahip olmak üzere Kuzey 
Kafkasya'nın Kuban nehriyle Tenais (don) nehri arasında 
yerleşmiş olan eski »As, (esse). Yas (lasse)»lert ve bunları 
izleyen Meot'lerı de almak gerekmekledir. Gerçekte Srtabon bu 
bölgeyi «propria asie» yani gerçek Asya diye nitelemektedir. 
Tarihçilerin bebası Heredot tidyelılerın törelerine rağmen Ic'çük 
Asya'nın bu Asya (asîe) lakabının Promethe'nin eşi Azye (asie) 
dan geldiğini İddia ediyor. «Devamı var»
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o k u y u c u  mektuptan
Bask’lar özerine (*)

S. Janset - Ankara: Abone bedeli olarak gönderdiğiniz 12.— Tl. alın
mıştır. Her sayı çıktıkça gönderilecektir. Alâkanızdan büyük 
memnuniyet duyduğumuzu bildirir devamını dileriz. Teşek- 

" kürler. .
B. Demirken - Ankara: Samimi duygularınızı dile getiren mektubunuzu

aidik. Sizleri yanımızda görmek şevkimizi arttırmaktadır. Ta
rihte Kafkasya adresinize postalanmıştır. İlgilerinizin devamı
nı bekler basarılar dileriz.

V. Çambel - Eskişehir: Arkadaşınızla birlikte abone işleminiz yapılmış 
Vçve gazeteler adresinize' postalanmıştır. ilgilerinizi bekler te

şekkür ederiz.
Y. Batıbay - İstanbul: Abone işleminiz yapılmış ve geçen sayılar ad- 

.... resinize postalanmıştır. Her sayı çıktıkça gönderilecektir. İlgi
lerinizi bekler teşekkür ederiz.

C. Ergin - Balıkesir: Yakın ilginize ve vaadlerinize teşekkür ederiz.
Kafkasya ve Çerkeslerle ilgili türkçe eserler bir liste halinde 
bu sayımızda verilmiştir. Yakın ilgilerinizin devamını bekler 

■ iv' çalışmalarınızda başarılar dileriz.
N. Karden - Kangal-Sivas: Başlangıcından beri göstermekte olduğunuz 

yakın ilgi bizleri daha da güçlendirmededir. Zira kız kardeş
lerimizin kendi konularımızla ilgilenmeye başlamış olması 
gerçekten ümit vericidir. Sizi ve sizin şahsınızda ulusal prob
lemlerimizle ilgilenmekte olan diğer kız kardeşlerimizi tebrik 
ederiz. Nartlar kitabı Çerkesçe ve bir nüsha olarak mevcut
tur. Henüz tercüme edilmemiştir. Gönderemediğimiz için özür 
dileriz. İlgilerinizi bekler teşekkürlerimizi bildiririz.

2. Süren Ajiyba - İstanbul: Dile getirdiğiniz konular muhaceret kesi
mindeki toplumumuzun başlıca problemlerindendir. Tamamen 
inceleyip halletmek hepimizin görevidir. Anavatan hakkında- 
hi bilgilerimiz çok sayıda soydaşımızın gidip görmesiyle ar
tacak ve kesinlik kazanacaktır. Mektubunuz bizi hayli düşün
dürdü ve sevindirdi. Sizin gibi milliyetperverler çoğaldıkça 
ve kendi meselelerine sahip çıktıkça başarımız yakındır. Müş
küllerinizi çözmek ve Kafkasya'yı daha iyi tanıtabilmek için 
Kamçı imkân nisbetinde gayret edecektir, ilgilerinizin deva
mını bekleriz. Teşekkürler..

O. Çelik - Bursa: ödemeli usulü prensiplerimize şimdilik uymadığın
dan abone işleminiz yapılmış ve gazeteler PTT ile adresinize 
gönderilmiştir, ilginizi bekler, saygılar sunarız.

S. Altaş - Adana: Gönderdiğiniz abone bedeli alınmış ve gazeteler 
adresinize postalanmıştır. ilgilerinizi bekler, başarılar dileriz. 

Z. Tuğ -Kayresi: Kızkardeşlerimizin bilinçli olarak çalışmalara katılması 
bizleri gerçekten ümitlendirmekte ve gücümüzü arttırmakta- 

;;; . dır.-Abone işleminiz yapılmış ve gazeteler adresinize gönde- 
д. д. rilmiştir. ilgilerinizin devam etmesini bekler teşekkürlerimizi 

bildiririz.
ШИШ - Almanya: Semimi ifadenize ye yakın ilginize teşekkür ede-

$<*н/см ı yale llin izin  7, •ayfosınao (î alenımiffir.
Sizce kolay olan herhangi bir yolda göndermeniz mümkün
dür̂  Alakalarınızın devamını bekler, başarılar dileriz.

A. Kuş - Göksun-Maraş: Büyüklerimizin resimlerini arzu ettiğiniz şek- 
Щ%-5; lîyie yeyınlamak şimdilik mümkün değil.. Samimi ifadenize 

ve'temennilerinize teşekkür ederiz. Çerkesçe mektuplaşma işi 
Д ele alınacak ve sizin de katılmanız sağlanacaktır, ilgilerinizin 

^^^^fe,,devamını bekler başarılar dileriz.
>• Polal * Van: Bu teşebbüsümüz soydaşlarımıza, sizlere olan güveni

ni izdendir. Gazetenin daha geniş çevrelere dağıtılmasında yar- 
.-■'»Cfcmcı olabilirsiniz. Yardım talebinde bulunmanız bile yeterli- 

dij^'Jfginîze teşekkür eder saygılarımızı sunarız.
N. Tuğan - Ankara; Yakın: alâkalarınıza müteşekkiriz. Bildirdiğiniz ad- 

gazeteler .postalanmıştır. Alâkalarınızın devamını bek- 
W \s%eılar sunarız.

A. Polat -Erzûruım teveccühlerinize ve yakın ilginize teşekkür ederiz.
Dağirtdiğini£b'4conuları birer makale şeklinde kaleme alırsanız 

.daha f^.^ab'eJur. pMeğİnizin yerine getirildiğini bildirir, ba- 
; •• şartlar isteriz.
İ .  G. Koru! - Ankara: Tarihte Kafkasya postalanmıştır. ilginize mem- 

nün cWf^.; .Kendisini ve UİUsunu tanımak her Çerkes için 
kaçınılmaz .'bir görevdir. Başarılar dileriz.

__________ ЯНЯРЩ
Basklar; kırmızı, siyah ve beyaz renkli kumalardan yapılma, güzel 
fakat güç dikilebilen m illi kıyafetleriyle «La Pelûle» ( = Yumak) de

nilen meşhur m illî oyunlarını oynarlarken..

«Baştarafı 1. sayfada»
BASKÇA'NIN KAFKAS 
DİLLERİYLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Prof. R. Lafon Gürcüce, Çerkesçe 

ve diğer Kafkasv dilleriyle Bask dili 
arasındaki yakınlığı birçok örnekler ve 
rerek ortaya koymaktadır. Bunlardan 
birkaç tanesini sunuyoruz. Baskça'nın 
metodik olarak Kafkas dilleriyle karşı
laştırılması söz konusu olunca, ciddi 
engellerle karşılaşılır. Çünkü Gürcüce 
hariç bu dillerin eski hali bilinmemek 
tedir. örnekler:

1596 yılında, yazılan Baskça bir 
atasözünde geçen «abu» ( = havan e- 
li) kelimesi Adığeycede ve Kabardey 
cedeki «wub» ( 9:havanda dövme) fii 
line yaklaştırılabilir.

Baskça «athe» (=  yığın); Adığey- 
ce ve Kabardeycede «ate»dir.

Baskça «ahar!» ( = koyun) Çeçen 
ce «aher». Gürcüce 

Baskça «behor> 
inguşça 
«haize»

ce «bek'a», 
Baskça 

ğeyce ve 
«zzı»dır.

Baskça 
cüce «vard

«shvarUdir.
( = kısrak), çeçen 
«bak»dır.
( = rüzgâr), Adı- 

KabaVdeycede «jı» veya

■aurdl» (= düşmek). Gür 
(varana) »dır.

' Bu Jektteyii uİ.lUnt . Ibor ‘ ’dîHfcı-i'
ocağının şemeimı " vermekte yarar gö
rüyor ve sunuyoruz:

A —• ) Doğu iber Dilleri (Kafkas 
Dilleri) .

2 — ) Sint Dilleri Gurubu :
a) Adıgeyce (Kuban leh 

çeleri)
b) Kahardeyce
c) Abhazca
d) Oubykh dili
e) Svan dili

2 — ) Gilgvi dilleri gurubu :
a) Çeçence
b) inguşça
c) Kist dili
d) Tsodili

3 — ) Kartuli Gurubu:
a) Gürcüce
b) Mingreice
c) Çtan dili

4 üncü ve 5 inci gurup 30 kada.” 
lehçeyle lezgi ve dağıstan dilleri :

В Batı .iber Dilleri î
a) Biskşyen lehçesi

b) Suleten lehçesi
c) Gipüzkoan lehçesi
d) Laburdin lehçesi
e) Baztane lehçesi
f) Aezkoan lehçesi

g) Navare lehçesi
h) Salazare lehçesi 

Baskçanın aktüel yayılma alan
Pirene dağlarında Doğdun - Batıya 170 
km., kuzeyden güneye 60 km. olmak 
üzere takriben 6450 km. kare Ispan
ya'da, 2800 km., kare de Fransa'da 
bulunmaktadır. Resmî olmayan tahmin 
lere gc're Bask ülkesinin ispanya kıs 
mında 350 • 600 bin, Fransa kısmında 
ise 65 - 100 bin kadar Bask yaşamakta 
dır.

Basklar' Birleşik Amerika'da ve 
Arjantin'de de yaşamaktadır. Oralarda 
kendi dileriyle okulları ve gazeteleri 
vardır. Hatta Fransa'da bulunan Bask' 
ların da kısmen kültürel bağımsızlıkla 
rı vardır demek mümkündür. Kanada' 
da da Baskça isimler taşıyan ve Fran
sızca konuşan insanlar mevcuttur.

Bask'ların ülkelerinde dernekleri 
ve bağımsızlık uğrunda yıllardır çalı
şan milliyetçileri mevcuttur. Bugünler 
de açıkça kendini gösteren çalışmala
rın daha kesif olduğu Ispanya'da Bur 
aos şehrî merkezleridir. 1909 yiiîha 
kadar yarı müstakil bir duruma sahip 
olan Bask'lara 1936 yılında Cumhuri
yetçiler birtakım haklar daha vermişler 
se de Franko’dan sonra kaldırılmıştır. 
Rejimle paralel olarak onlar da hare
kete geçtiler. 1960 yılında ayaklanma 
şeklinde başlayan hareketler 1967'de I 
daha da gelişti ve 1970 sonunda şid 
detlenerek patlak verdi.

(+ ) Bu yazı için büyük j'ardım- 
larını esirgemeyen Sayın 
Yük. Müh. Ahmet i ZKAN 
ve Say m Dr. Vasfı GÜSAR*- 
a burada teşekkürlerimizi 
bildirir, saygılarımızı suna
rız.

(1) Der grosse Prockhaus, Münc- 
hen, 1953.

(2) Lavis, Fransa Tarihi, С. 1, Sh. 
28; С  2, Sh. 150 - Paris.

(3) Aynı eser, C. 2, Sh. 12 - 13.
(4) Met Çunatuko izzet. Kafkas Ta

rihi, Sh. 202, İstanbul - 1912.

YURDUNA
DÖNECEKSİN

Çar ezmeğe başlayınca Çerkeş’i 
«Suç gözlerinizin önünde

işleniyor dedî
Kari Marx
Gözlerinizin önünde işleniyor suç 

I Yaşlı dünya, uygar Avrupa ulun»

Rusya’ya girdiğinde Alman 
Rus halktan ezilirken 
Suç işleniyor dedi Çerke*
B ir ezen bir ezilen varsa 
Hakkın yanındadır Çerkes

VietnamlIyım
Arabım
Zenciyim
İnsan kanı dolaşır damarlarımda 
Çerkesin:

Batı AlmanyalI
Çek televizyonunu
Çekoslavakya’dan
Amerika al füzeni ViyetnanTdaı*
Rus döndür tanklarını
Çekoslavakya’dan
Çerkesim çünkü ben

Her ülkede göğe baktım 
Asya’da maviydi 
Afrika’da mavi 
Kanım akmamışsa 
Çölde mavidir gök 
Bozkırda masmavi

Yüreğimin yarısı Kafkasya’dadır
Özgürlüğün öz yurdumda
Yüreğimin
Yansı
Parça
Parça
Dünyanın her yerinde

ilk  halk savaşını veren benim 
Adım barıştır eşitliktir 
Beyaz ırka adını veren benim 
Bu yüzden zencileri severim 
Çerkesim
İnsan kanı dolaşır damarlarımda

Elbette dünya değişiyor 
Barışı öğreniyor 
Eşitliği öğreniyor 
İnsan onuru nedir öğreniyor

Görevin bitecek 
Açla aç kaldığın bitecek 
Başkaldıranla baş kaldırdığın 
Bitecek
Bu hasretlik bitecek

MUHACİR
«Baştarafı 4, sayfada»

ASKER (içeri girerek), yüzbaşım. Batalın üzerine gön
derdiğiniz bir tabul asker, pusuya düşürülerek mahvedildi. Ağır 
у»г#| Ыагак bir kaç kişf kuriuiabildi.

YÜZBAŞI — Nasıl, imkânsız Masaya eliyle hızlıca vurur. 
İki asker içeri girer). Götürün bu ihtiyarı hapishaneye, (Asker
ler ihtiyar» götürürler. Yüzbaşı Prense bakarak) Prens sizden 

CİCem Vpr, burda olanlar L£(î*neralin kulağına gitmesin. 
vPran* gider). •

' ASKER (İçeri girerek) Batal'ın arkadaşlarından birini tu
tuklayarak buraya gelirdiler efendim

YÜZBAŞI ■*■*' Getirin buraya. (Masanın yayma gidip oturur. 
0ir~ftUb»yt« Hsl asker, mitli kıyafetli bir Pağlı ile içarı girerler). 

vYlîkltf bu taraf*. Kimsin »en? İsmin nedir?
Da GU —i .Ban şu yaylaların oğluyum 
YÜZBAŞI iyi, fakat ismin yok mu?

- DAÖU İsmim Hürriyettir
YÜZBAŞI — (Bıyjklerın» burarak). Batal nerde? S ö y le ,  seni 

serbest bırakacağım. Mükafatta verecft'̂ m Söylemiyor mu. 
.*ur»??? Bfh saylefm»*j^£Wrim. Subaylara ve erlere) götürün.

r> yprini söylemezse kur-juna dizin. (Dağlıları aralarına 
etjp kapıya doğru yönelirler. Bira* uzaklaşındd duraklar. Yüzba
şı Batal'ın yarini söyleyeceğini zannederek sevinir). Biraz evvel 

Ш  yaputvdjn.. Heydi:Jiiç bîr peyden çekinmeden söyle.
0A&U;~^:Söyl'ye<a>&m'■ - Bilal’ın yerini size soyliyeceğim. 

fa Ondan «onr* daha da Ьо^ОАСяфпф..f^yjerı Amir yalnız

YÜZBAŞI ^  Sa^ın.Î ıibtf^e 
•;:X. b f$ 1n ’q»nım

YÜZBAŞI — Pekala... Siz gidin. (Yüzbaşı tabancasını çı
karıp dinlemeğe başlar). Söyle dinliyorum.

DAĞLI —  Silâhı g ö r ü n c e  dudaklarında bir tebessüm yayı
lır). Şu karşıdaki sırtları karla kaplı sıra dağlara bakınız.

YÜZBAŞI —  Evet sonra. .
DAĞLI —  işte orası. Yamaçlarında dağ keçisi ve akbaba

dan gayrı canlının barınamadığı Ersa dağlarıdır. Ondan az be- 
ridi Türk'ün sarığı gibi yusyuvarlar olan beyaz tepede, Batal m 
barındığı yerdir. Kendisi ordan dağlara ovalara hükmeder. Gö
züne çarpan düşmanlarına atmaca gibi yetişip, milletinin inti
kamcısı olarak öbür dünyaya gönderir. £  sağken Azrailin Rus-? 
lardan yana hiç sıkıntısı • olmıyacak. Ta ki Kafkasya'da tek Rus 
kalıncaya kadar... İşte Batal... Bugün... (Atlayıp silahı yüzbaşı
nın elinden kaparak göğsüne dayar) burda önünde duruyor. 
(Yüzbaşı korkarak ellerini kaldırır. Telâşla aandelyaya çarpar.)

BATA —  Hah... hah... hah... (Pencereden fırlayarak göz
den kaybolur.)

YÜZBAŞI —  (Yerinde taş kesilmiş д1Ы hareketsiz duruyor). 
Muhafızlar... Muhafızlar... (Askerler, subaylar içeri koşuşarak 
girerler).

ASKERLER — Ne oldu ne oldu?
YÜZBAŞI — (Gayet şaşkın ve perişan) Gitti—  gitti, itin 

oğlu... Batal, Batal'ın ta kendisiydi. (Herkes şaşırır). Çabuk ye
tişin... Peşine düşün. Subaylar askerler koşuşarak giderler, 
Yüzbaşı yalnız kalır, sahnenin arkasından davul, borazan ve si
lâh sesleri duyulur. Yüzbaşı bitkin bir vaziyette sanldelyeye çö
ker), Tanrıya binlerce defa şükür, sağ kaldım. (Dişleri birbirine 
kenetlenmiş vaziyette, alnındaki terleri siler) Batal. . Batal'ın ta 
kendisi elimde iken kuş g||>î uçup  gitti. Nasıl kaçırdım. Arnan . 
Tanrım aklım duracak.... (Bu sırada Batal'ın arkadaşı Tamir ya*

. vaş yavaş içeri girer. Yüzbaşıyı görünce silâhını üstüne lutar. 
Yüzbaşı korkarak ellerini kaldırır. Kalkmağa teşebbüs eder, fa
kat başaramaz).

TEMİR —  Batal'ın yerini söyle, yoksa öldürürüm.
YÜZBAŞI —  Ba-ba-tal...
TEMİR —  Söyle yoksa ateş ederim. (Yüzbaşıya yaklaşır 
YÜZBAŞI —  Ka-ka-kaçtı... koşarak.
TEMİR —  Ne taraftan gitti.
YÜZBAŞI Şurdan, şurdan.
TEMİR — Yalan söylemiyorsun ya.
YÜZBAŞI — Hayır. Tanrı adına.
TEMİR —  Arkanı dön. (Yüzbaşı ateş edecek zannıyle göz

lerini kapatır. Tamir sahneyi yavaş yavaş terkeder. Yüzbaşı tlt- 
riyerek epey zaman durur. Sonra korka korka arkasına bakar. 
Kimseyi göremeyince derin Ыг içgeçirlr). Çok şükür. Gitti. 
(Sonra cesaretini toplayıp yumruğunu da sıkarak). Bundan son- 
ra hele bir elime geç. sana ölümlerden ölüm beğendireceğim. 
(Tam bu sırada yüzbaşının gözüne Temir tekrar ilişir. Yüzbaşı 
cesaretini kaybederek ellerini kaldırır).

TEMİR —— Kıpırdama... Dur durduğun yerde.
YÜZBAŞI Ateş etme!.. Ateş etme!.. Karım... Çocuklarım.. 
TEMİR —  Ceketini ver.. Çabuk.
YÜZBAŞI —  İşte, buyrun. (Ceketini çıkarıp verir).
TEMİR —' Şapkanı da.
YÜZBAŞI —  Al... Al...
TEMİR —  Yan tarafa dön. (Yüzbaşı yan tarefa döner. Te- 

mlr şapka ve ceketini giyer). Dön bu tarafa. (Yüzbaşı döner. 
Temir şapkasını yukarı kaldırarak) Git. Sana iyi günler.

YÜZBAŞI — Size de... Size de... Teşekkür ederim. Sağolun 
efendim. (Korka korka dışarı çıkar).

TEMİR —  (Bir müddet elbiselerini seyreder. Sonra güle
rek). Ne kadar da güzel bir йтТоггла. Askerler beni bu k ıya
fette görseler hayatta ateş etmezler. Şöyle yapacaklar. (Elini şap-. 
kasına götürür, sonra hemen kaybolur).

(Devamı var)
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Hasip Hatnk

+U%*T,U 5- sav fada"
on|arı çeşitli şekillerde itham *1- 

dlrler... Siz bu konuda no dü-
jönüy°rsünüZ?

—  Bu fikri savunmak ve onun i-
-jrt 4«hşmak çok zor bir şey... Her şey

önce inanmış kişiler lâzım bunun
i için—' fanm ış kişilerin, inançlı fikir
<ei.i bütün bu gibi mânileri aşacaktır.
Şen bu karşı gelenleri iki gurupta top
Ivyorom.

Birinci guruptaki insanlar cahil in 
anlardır. Bunlar senelerce önceki şart 
)ara göre bugünü ayarlamaya kalkmak 
t*iar... Bu imkânsız olunca çeşitli şart 
jare geçmekteler...

İkinci guruptaki insanlar içindeki 
toplumun temayüllerine göre hareket 

. .ederler. Kendilerini lider kabul eder
ler. Kendi şahsi menfaatlerim yürüt
mek için Çerkeş olurlar... Veya olmaz 
lar... Rahat ve huzur içindedirler. Bu 

.guruptaki insanlar en tehlikeli olan
lardır. Kendilerini Çerkeş büyüğü du 
rutnunâ sokarlar. Çoğu yerde onlardan 

i -faydalanmaya bakarlar... 
y Bu iki guruptaki insanlar saman, 
dan bir dağ gibidir. İnançlı fikirlerin a- 
leşiyle yanıp kül olurlar. Buna son o- 

. - Jarak şunu eklemek istiyorum : «Çerkeş 
Milîeti’nin Kafkasya'danb aşka bir yer 
de yeri yoktur* bu böyle bilinsin... 

CEVAP 2 —
—  Muhacerette bunların dışında 

[î̂ bir' Çözüm yolu göremiyorum.
CEVAP 3 —
Çerkeş dilinin muhacerette kay- 

|;:i»imamssı ancak yazı dilinin öğrenil- 
L.mesi ile mümkün olabilir. Ama hangi 
M..yazı d ili?... Yazı dili konusunda mu
hacerette çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
^Çeşitli alfabeler ortaya çıkmıştır. Fa- 
| hat bu bize fazla bir fayda sağlama- 

fruştır. Suriye'deki ayrı, Türkiye'deki 
j*yr£ Kafkasya'daki ayrı bir alfabe ile 

L/4filiıU korumaya çalışırsa anlaşmamız 
• nasıl mümkün olabilir? Onun için ço

ğunluğun kullandığı Kyryl alfabesinin 
^ Jf(llı)w esi lazımdır, öğrenildikten son 
fa herkes kendi bölgesinde kurslarla. 
.diğerlerine bunu öğretebilir. Bunda 
hiç bir mahzur yoktur. Bugün Çerkesçe 

— i; okuyup - yazan gençlerimiz çok... On 
j olurlarsa mesele kal ---- -— — -----

R O P Ö R T A J
maz. Bunun için lüzumlu olan kitapları 
tabii Kafkasya'dan elde edeceğiz. Ora 
V* geziler tertiplememiz şarttır. Her 
giden birkaç kitap getirirse, bunlar bu 
rada çoğa İt ılırsa, mesele kalmaz. Bu 
öğretilirken gene tepkiler olacaktır. 
Ama bunların Önemi yok... Siz inan
mış gençler bütün bunların üstesinden 
geleceksiniz.

Kyryl alfabesini öğrenelim, öğre
telim, Anavatan'daki kardeşlerimizle 
haberleşelim. Derneklerden fazla bir 
şey beklemeyelim. Çünkü onlar bazı 
kanunlara göre kurulmuştur. Onlara 
göre hareket etmeleri gerekir. Esas 
çalışma dernek dışındaki guruplarla o- 
lacaktır. Yazı dilinin öğrenilmesi husu 
sunda söyleyecek fazla birşeyim yok.

CEVAP 4 —
—  Bizim gençliğimizde bugünkü 

fikirler, çalışmalar yok denecek kadar 
azdı. Büyüklerimizin bizden istedikleri 
dil, düğün ve Örf - adetti. Bunlar d ı
şında başka şeyler düşünmezdik. A- 
navatan'ı düşünmek, bu hususta ko
nuşmak hiç olmazdı. Dedelerimiz ora 
sim tam unutmuşlardı. Arada sırada 
Kafkasya'yı anarlardı. Oraya dönmek 
akıllarının ucundan bile geçmezdi. 
Bizler bu şartlar altında büyüdüğümüz 
için böyle fikirleri biz de düşünmü
yorduk. M illet olarak yaşamanın ne de 
mek olduğunu bilmiyorduk. Anavatana 
gitmek bizim için çok uzak bir ha
yaldi... Bugün devir çok değişti. Top 
lumumuzda okuyanlar çoğaldı. Okuma 
sayesinde düşünen, yazan kafalar or
taya çıktı. Şimdi bunlar yazıyorlar. 
«Gitmemiz lâzım. Orası bizimdir» di
yorlar. Gün geçtikçe bunlar çoğalıyor. 
Çoğalacak... Çoğalması lâzım yok ol
maktan kurtulmak için...

—  Buradan şöyle Ыг sonuç çıka- 
rabilirm iyiz? «Toplumumuzdaki okuma 
oranı yükseldikçe bu fikre inanan ve 
bunun için çalışan kişiler artacak».

—- Yalnız bununla kalınmayacak. 
Kendi benliğimize hızlıca bir dönüş 
olacak... Tabi burada zamanın, zama
nın içinde teknik gelişmenin büyük te 
siri vardır. Bu devirde radyoyu açıyor 
sun dünyadaki haberleri dinliyebiliyor 
sun. Uçak'a atlayıp en kısa zamanda

Çerkeslerle ilgili Türkçe eserler
Kafkasya ve Çerkeslerle ilg ili olarak Cumhuriyetten son
ra yayınlanan tıirkçe eserlerin gazetemizde etraflıca tanı
tılm ası için çalışılm aktaydı. Ancak okuyucularım ızın ısra
rı özerine şim dilik tesbit eseb ilen leri b ir liste halinde 

Щ  yayınlam ayı gerekli bulduk. Bunlardan ilk  akla gelenleri- 
: £i; ni aşağıda sunuyoruz.

TARİHTE KAFKASYA BERKUK İsmail, İstanbul 1958. (Z. Berkok 
Mody Cad. 145/9 Kadıköy - İstanbul veya Gazetemizden temin 

r>! edilebilir.)
ŞİMALİ KAFKASYA —  KAFLI Kedircan,'Vakit Matbaası, İstanbul 1942. 
KAFKAS r W S  MÜCADELESİ -- JA BA Ğ I Wassan Girey (Gazetemizden I 

Ş&jf- temin .pdilebi lir.)
KUZEY KAFKASYA Hürriyet ve İstiklâl Davası —  HIZAL Ahmet Hazer, 

.Orfcun Basımevi, Ankara 1961 (Gazetemizden temin edilebilir) 
fEYH ŞAM İL GÖZTEPE Tarık, İnkılâp Kitabevi, Ankara Cad. 95 ls- 

i tanbul 4 S^61 ■
ŞEYH ŞAMİL — ı TANSU Semih Nafiz, inkılâp ve Aka Kitabevleri, U- 

K ^ V la n b ^ ^ - 1963.
ANZAVUR İSYAN I —  Güven Zühtü, İş Bankası Kültür Yayınları, Istan- 

: ' ЬЫ - 1965
TÛUtKİYE'YE GÖÇLER — KAFLI .Kedircan, Bedir Yayınevi, İstanbul -

ZAM ANIM IZIN BİR  KAHRAMANI -|&£RMANTOV M. M illî Eğitim Ba
sımevi, Artkarş * 1962.

İSM A İt « e y ;-*- LERMANTOV M.
G Ö Ç IİN  KONULAR —  Büyük Kervan Matbaası - 1962.
KAFKAS HASRETİ —- BERZEG Sefer E. (Gazetemizden temin edilebilir) 
VATAN DÜŞÜNCESİ --B ER Z E&  Sefer Ц, (Gazetemizden temin edlle-

MUHACERETTE KUZEY KAFKASYA'U YAZARLAR 
Mfa- Gazetemizden temin «diMbüir).

TORK İSTİKLAL HARBİNDE İÇ AYAKLANMALAR

*AFKAS HAREKATI — Genc-I Kurmay Yayınlan- 
ÇERKfSYA DA SOSYAL YAŞAYIŞ VE ADETLER

-4Şn<«ik'. Mah 7 J, So» 61/5. fcmek - 
veya G *2*?emix<ct#r temin edilebilir 

BUУиК ÇERKEŞ DÜŞÜNÜRÜ KAZANOKO JABAG I —  AFEŞIJ Emin, (A y
rı; adresten vay# Gazetemizden temin edilebilir.)

. KAFKASYA Kültürel Dergi —  AYDEMİR İzzet», (aynı adres)
Eski Türkçe «torak yayınlanan eserleri* Ansiklopedilerin dışında 

*M<ttdakl eserleri sayabiliriz :
Harbimiz (Kâzım Karabektf>. Türk - Rus Mücadelesi (Yahya 

',:;Щ сиУ, Karaçay ve Malkar Türklerinin Faciası (Mahmut Aslanbek), 
Türk Geri Ha Tarihi (Erol Toy), Kutsal İsyan (İzzettin Dinemo), Kafkas 

f, (P v fr ın ), (A , Kazbek) , Batarya ve Ateş (Süleyman Na-
b r ). Ateşten Gömlek veya Türkün Ateşle İmtihanı (Halide Edip), Yor- 
B*» SavaşЩ  (Kental TahlЩ  İnce Memet (2. d il) (Yaşar Kemal), İki 

T * V v r in  Perde Arkası. (MM İnsanlar*.

P  BERZEG Sefer Er- 

^  Genel Kurmay Ya-

B A J JABAĞ I, (İzzet 
Ankara), adresinden

S O R U L A R
«Baştarafı 5. sayfada»
Çerkeş M illeti için inkâr e- 
dilmez bir kazançtır.

Sizce bu faydalı çalışma - 
lann şumullenerek Muhace - 
retteki bizleri de kapsaması 
nasıl sağlanabilir?

SO RU  —  4
Muhaceretteki Çerkeş M il 

letinin yetiştirdiği görmüş 
geçirmiş bir Çerkeş büyüğü 
olarak sizin gençlik y ıllan  - 
nızla bugünkü genç nesil a- 
rasında «M illi Şuur» bakı - 
mından b ir mukayese yapa - 
b ilir m isiniz?

SO RU  —  5
Bileşikten basite dönecek 

olursak, bugünkü genç ne
sil, M illi meselelerinin çözü
münü «Anavatanda kendi ka 
derini kendi tayin eden b ir 
toplum» tarifi içinde görmek 
tedir.

Bu tarife b ir itirazınız yok 
sa, bu düşüncenin topluma 
mal edilebilm esi için çalış - 
m aların başlangıç noktası 
ne olm alıdır ve neler yapıl - 
m alıdır?

gideceğin yere gidebiliyorsun.
—  Sizin zamanınızdaki aydınların 

durumu nasıldı?
—  Aydınlarımızdan bu fikirlere 

yanaşanlar oldu. Fakat bunlarla düşü
nebilecek muhit yoktu. Bundan dolayı 
fikirler düşünceden ileri gidemedi.

—  Görmüş geçirmiş bir Çerkeş 
büyüğü olarak aydınlarımıza ne gibi 
tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

—  Çerkesin ruhunda birdenbire 
harekete geçme temayülü vardır. Bu

I l t r r  Г v  r>
. mızı emrimize vermeliyiz! A k ılh e r şe 
ye hakim olmalı. Çünkü ekalliyetlerin 
bir ^hususiyeti vardır. Çevre istediği 
zaman iy i, istediği zaman kötü ölürler.

Gençlerim iz .rny.tlaka okumalıdır
lar. Çalışmalıdırlar. Bu fikirlere inanma 
lıdırlar. Kendilerini istismar ederek yük 
selmek isteyen büyükleri kendi yolla
rına getirmelidirler.

CEVAP S —
—  Bu tarife itirazımız yok. O la

maz da... Çünkü bu insan hakları ev
rensel beyannamesiyle her topluma ve 
rilm if olan bir haktır. Burada Önemli 
olan çalışmalara nasıl başlamalı? Der 
neklerden fazla bir şey beklemeyelim. 
Geriye bu fikre inanmış şahıslar kalı
yor. Bunlar kendi bölgelerinde bu fik 
ri toplumumuza inandırmaya çalışacak 
lar. Bu fikre inanan kişiler çoğalınca 
meselenin birinci kademesine varılm ış 
olur. İnanmış kişiler birleşirler bir dü 
zene girerler. Bu düzen sayesinde ça
lışmalar daha da hızlanır. Bu çalışma
da basın önemli bir vasıtadır. Basın 
vasıtasıyla dünya milletlerini haklı da
vamıza inandırmelıyız. Sonra meydana 
getirilecek bir konfederasyon davayı 
Birleşmiş M illetlere götürebilir.

—  Konuşmamızda basından söz 
ettiniz. Basının etkisini kimse inkar e- 
demez. Yalnız her şey imkân mesele
s i... Mevcut olan gazetemizin daha 
etkili olması için neler yapılm alı...

—  Kendini Çerkeş bilen her fer
din bunu alması, aldırtması gerekir. O- 
kumalıyız, okutmalıyız. Yaşamamızı is 
tiyorsak onu yaşatmalıyız. Onu e li
mizden geldiğince maddi yönden des
teklemeliyiz. Bir yard*m kampanyası 
açılabilir bunun için...

Bu son soru konumuzun dışın 
deydi. Fakat gerekil gördüğüm için sor 
dum. Bu konuda söyleyeceğiniz Ыг şey 
yoksa bu röportajı yapmak fırsatını 
verdiğiniz İçin Kamçı adına size (eşek 
kür ederim.

—  Ben de size teşekkür ederim. 
Kamçı'ya selamlar... Çalışmalarında ba 
şanlar dilerim.

Selahatiin Boğatır
«Baştarafı 5. sayfada»

Muhaceretle durum biraz değişik. 
Zaman zaman çeşitli elfebeler ortaya 
çıkmıştır. Bir müddet kullanılm ıştır. Fa 
kat çoğunluğumuz Kafkasya'dan başka 
bir alfabe ile yazıp okuyor. Onun için 
çuğunluğun küflendiği alfabe ile o- 
kuyup yazmalıyız.

—  Peki bunun öğretilmesi için 
hangi yolu gösterirsiniz?

—  Her şeyden önce Anavatan'
daki kardeşlerimizle heberleşmeliyiz. 
Onlardan lüzumlu kitapları istemeli
yiz. Çerkesçe okuyup yazanler kendi 
bölgelerinde kurslar açarak bunu öğ
retebilirler. Adığe gençleri aralarında 
çerkesçe mektuplaşabilirler. Bu çalışma 
hem dilin kaybolmasını önler hem de 
Aanavatandaki kardeşlerimizle haber
leşme yapılmış olur.

—  Okuma - yazma bilenlerin ken 
di bölgelerinde kurs açmaları iy i bir 
şey. Fakat böyle bir çalışmaya başla
yan arkadaşlara önce büyüklerimiz 
karşı gelmektedir. Siz bunu nasıl kar
şılarsınız?

—  Bence buna karşı çıkanlar me
deni cesareti olmayan kişilerdir.

CEVAP 4 :
—  Bizim gençlik yıllarım ızla za

manımızdaki gençler arasında «M illi 
Şuur» bakımından çok fark vardır. OU 
ması normaldir. Çünkü insanlar oku
dukça, bilgileri arttıkça meseleleri da
ha doğru mütalaa etmekte daha gü
zel çareler bulmaktadırlar. Bizim zama
nımızda tahsil oranı az olduğu gibi 
baba ve annemizin getirmiş olduğu bir 
takım değerlere karşı gelmiyorduk. Da 
ha doğrusu «ergeç Anavatana dönece
ğiz» diye bir düşünce vardı. Babam 
bazen anlatırdı. Kafkasya'dan gelen de 
delerimiz yanlarında oranın toprağını 
getirmişler, ölünce mezarlarına döktür
mek için ... Yani daima oraya bir Öz
lem duyarak büyüdük. Bu biraz da 
şuursuzceydı. Hayâlden ileri geçmiyor
du. Zamanımızdaki gençler de oraya 
bir özlem duyuyorlar. Fakat aramızda
ki fark onların şuurlu oluşlarmdandtr.

^PykJ Jpurada jy Y j*  bir *orv 
rabilir m iyiz? Acaba îoplutûm um uida 
okuma oranı yükseldikçe, kendi ben
liğimize dönüş hızlanacak m ıdır?

—— Evet. Ket'iyyetle söylüyorum. 
Bir toplumda ne istediğini bilen, bu 
yolda çalışan kültürlü in tan lar yetiş
tikçe o toptum kendi benliğine döne
cektir. Onun için çocuklarımızı sonu
na kadar okutmalıyız.

CEVAP 5 :
—  «Anavatanda kendi kaderini 

kendi tayin eden bir toplum» tarifi
ne hiç bir itirazım yok. İtirazım ota
maz. Çünkü Birleşm iş M illetler İnsen 
Heklerı Evrensel Beyannamesi her top
luma olduğu gibi bize de «kendi ka
derimizi kendimiz tayin etme» hakkı
nı vermiştir. Bu fik ir kadar bu fikrin 
topluma mal edilmesi önemlidir. Bu
nun için nasıl çalışmalı ve nereden 
başlam alıdır? Bu soruya cevap ver
mek birez zor...

önce çalışmalara evde beşlenir. 
Her baba, ağabey, kendi çocuklarını, 
kendi kardeşlerini tem bir Adığe eği
tim iyle yetiştirir. Bu hususteki fikirle- 
lerini aşılar.

—  Babaya, ağabeye bu fikrin a-

şılanması için ne yapm alı?
—  Dernekler vasıtasıyla yapılma

lıdır.
—  Dernekler yukarıda değindiği

niz bazı kanunlara bağlıdır. Onun I- 
çin yaptıkları çelişmeler kısır kalabi
lir. Aynı zamanda derneklerin yeşama 
sı için onun fikirlerin i paylaşan insen- 
lerın çoğalması gereklidir. Bu insanla
rın çoğalması için ne yapılm alı?

—- Fikirlerin yayılm ası için çeşitli 
vasıtalar verdir. Bu vasıtalardan sade
ce iki tenesini gerçekleştirebilîriz.

1) Gazete, dergi v.s. gibi yayın 
yoluyla,

2 ) Gençlerin bu işi kendilerine 
ideel edinerek köylere giderek.

Gazeteyi haftalık, hatta günlük 
çıkarabilirsek basın vasıtasını iyi bir 
şekilde kullanabiliriz. Tabii gözetenin 
çıkması öyle kolay bir iş değil. Para 
lâzım, eleman lâzım. Kendini bilen her 
Çerkeş çalışmaya yardım etm elidir. Ga 
zeteyi biz yaşatırsak o da bizi yaşa
tır.

Gençlere bu çalışmada büyük va
zifeler düşmektedir. Zam anlarını en 
iy i şekilde kıym etlendirmeye çalışsın
lar. G ittikleri her yerde bu fikri aşı
lamaya baksınlar. Bu çalışm aları des
tekleyici mahalli 'yardım  müesseseler i 
kurulsun.

—  Biraz önce derneklerden söz 
edildi. Dernekler «Anavatanda kendi 
kaderini kendi tayin» fikrin i nasıl des
tekleyebilirler?

—  Muhacerette kurulan dernek
ler tek bir düzende birleşm elidirler. 
Çalışmalar b ir yerden idare edilm eli
dir. Kuvvetli bir konfederasyonun kuv 
vetli idarecileri Birleşm iş M illetlerin  
kapısını çalarak kendilerine hak ola
rak verilm iş olan «kendi toprakların
da kendi kendini tayin etm eyi..» iste
m elidirler. Ben bundan başka çıkar yol 
göremiyorum. B ir de burada şöyle bir 
soru akla gelebilir. Acaba içinde bu
lunduğumuz devletler vatandaşlıktan 
çıkmamıza izin verecekler m i?

— B. M illetler, insan Maldan Ev
rensel Beyannamesine göre vermeleri 
g e re k lid ir . Çünkü insan istediği zaman 
bir devletin vatandaşhğınden çıkabi
lir.

—  İy i öyleyse.. Mesele yok de
mektir.

—  Buraya kadar söylediklerinizi 
özet olarak sıralayabilir m isiniz?

—  Peki. Yaz:
1) Çerkesim diyen her ferdin ga

yesi Anavatan ve oraya dönmek Ы-* 
malıdır.

2 ) Kafkasya'da kullanılan alfabe 
yi b ilenler bilm eyenlere öğreterek d i
lim izin kaybolmasını önlemek lâzım
dır. Bunun için Kafkasya ile haberleş
mek en uygun yoldur.

3) Zamanımızın gençliği eskiye 
nazaran daha şuurludur. Ne istediğini 
bilmektedir.

4 ) «Anavatan'da kendi kaderini 
kendi tayin eden Ыг toplum.» fikrinin  
yayılması için basın en tesirli yoldur. 
Bu yoldaki çalışmaları desteklemeliyiz.

5 ) Dernekler Konfederasyon ha
line gelmeli. Aydınlarım ız kendi top- 
lumunun meselelerine dönmelidirler.

—- Sorularım ı cevaplandırıp vakti
nizi ayırdığınız için teşekkür ederim.

A T  H I R S I Z I
«Baştarafı 4. sayfada»

—  Arkadaşlar, siz Çerkesleri «at hırsızı» olarak yanlış 
tanıdınız. Aslında Çerkesler atı severler. Fakat yap tık ları h ır
sızlık değildir. N iye m i?.. Bak anlatayım : Siz ceketinizi b ir baş
kasında görseniz geri almaz m ısınız?..

Hep b ir ağızdan :
—  A lırız  tabii.
—  Hece., öyleyse dinleyin şimdi. Tanrı deveyi A rap îar 

için . Eşeği TUrkler için . A tı da Çerkesler için yarattı. H er Çer
keş de bunu böyle bildiğinden kendileri için yaratılan atı baş
kalarında görünce hemen geri a lırlar. Kendi m alını geri alm a
nın hırsızlık olm adığını temin siz söylemediniz m i?.. O  halde 
hırsızlık bunun neresinde?.. Hğer Çerkesler hırsız olsalardı di
ğer hayvanları da çalarlard ı. Bu  çirkin ifadeyi b>r daha duyma* 
yayım .

Jam bot’un bu zekice ve kurnazca savunmasına hak verdi
ler ve b ir an düşünmek zorunda kaldılar.

YtMrf f il dolay uıyta tebrik gönderen değeril okuyucuları- 
* ttt  ayrı ayrı cevaplayan******11112 İçte özür diler, karşılık teb- 
* *  H  tefekkürlerim izi ю т я т .

| *  £ l l l f e d  Г Г  Aylık Siyasi Gazete ф  Sahibi ı A li ERKMEN ☆  Sorumlu M üdürü: Fahri ÖZEN Sekre- 
te rleri Yaşar Kemal AKSOY, Fikri DUMAN ☆  Oenel Haberleşme ve Abone A dresli P.K. 
1119 Karaköy - İSTANBUL ÜT Fletı s 250 Kuruş ☆  Y ıllık  Abone Bedeli - 1* Sayı - 20— - 

TL İ t  Türkiye dışı t 30.—  TL ф  Gazetemize gönderilen yazılar basılsın basıtmesın İade edilmez ф  Yayınlanan 
yazılar kaynak g**aritnıeden iktibas edilemez Dizgi - Tertip: BAŞ AKAN Matbaası ☆  Bask ı: HAŞMET Matbaası.
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Guaşesırme’nin
kaderi

«Be>ferafı 3. sayfada» 
ksıtiltr, gurtutanlar da, İstanbul'a, 
Üşüyün ağanın böyük oğlu çenderme 
İdi bünyanda, bu koydan gatır yüku- 
nen mal yağmaladı, şincik yığın zen
gin, saat hanenin öğünde tükanı var». 
Kayalara oyulmuş bir ; inin önünden 
birkaç avşar kadın çamaşır yıkıyordu. 
«Aha şincik bu inler Avşar Beğlerinin 
davar ağılı oldu» diye ekledi Nuh Me
met. İncecik derelerden. Sarp kayalık
lardan geçtiler. Akşam olmuş, ay çık
mıştı. Yamaçlarda peri masallarının geç 
t iği yerlere benzer sivri kayalar, kale 
duvarı gibi yükselen bloklar, ay ışı
ğında daha bir esrarlı görünüyordu. 
Guaşesırma çocukluğunda dinlediği 
cinli perili masalların geçtiği yerlerde 
sandı kendini. Ürpererek, dizlerini ör 
ten kalın çeçen yamçısına sıkıca sarıl 
dı. Bünyana girdiklerinde, ayağını altı 
na alıp oturmaktan uyuşmuştu. Yol ar 
kadaşı olan hanıma tutunarak araba
dan indi. Kadınlar ve çocuklar geceyi 
bir reji memurunun evinde geçirdiler. 
Erkekler hana gitmişlerdi...

Ertesi gün akşam ezanı okunurken 
Kayseri'de idiler. Guaşesırma bu ka-' 
dar kalabalık bir yeri ilk defa görüyor 
du. Kalıp kalıp kesifmiş taşlardan ya
pılma kararmış köhne evler birbirine 
Yaslanmış, uzayıp gidiyordu. Sayısız 
minareler, sivri Selçuklu kümbetleri, 
kubbeli kvrİiy gri hamamlar, Bizans'ın 

, Selçuklunun; Osmanlı'njn yüzlerce yıl 
flk ̂ irikimthden, tortusundan çıkan b ir' 
İs gibi, kirli, yapışkan bir duman, bir 
koku sokakları doldurmuştu. Tpprak 
damlı, ejderha kabartmalı yağmur oluk 
ları takılmış Ermeni ekleri : biribiri-
ne bitişerek, köstebek yuvası gibi i*ri
büğrü sokaklar, çıkmazlar meydana 
getiriyorlardı. Sokaktan geçerken araba 
atlarının nalları çakmak taşları gibi, 
sokağa döşenmiş kalıp taşlara çarpa
rak kıvılcımlar saçıyordu... Guaşesır- 

..Jna. bu garip kentin hayhuyuna, gürül 
tpşüne kendini keptirmiş, nerede 0!du 

> . g u n u . . .  i, rçuştu. Üs'ü ;дят\а yaprağ

ÇERKES
E fs a n e le rin d e n

motifleri İle süslü bir taş kemerden 
bakımsız harab bir avluya girdiler. Ör 
tada bir havuz, çardaktan koparak su- 
ya sarkmış kuru asma dalları; koyula 
şan su yüzünde mürekkeple yapılmış 
karikatürler çiziyor gibi idi. Avluya a* 
çilah Ыг kaç kâp'i' var, Guaşesırma o- 
dalar arasında 1 koridorun bulunmayışı 
na şaştı, peki kışın bu odaları nasıl 
ısıtıyorlardı?..,' Bir süre çardağın altın 
daki tahta peykede oturdu. Nuh Me
met bir odaya girip kaybolmuştu. Der
ken yandaki odadan bir feryat koptu;

«Boyu devrilesi Nuh Memet... 
Huuuuu... Komşulaaaaarrrrr... Domuz 
hirİfin ettiğini duyun, huuüu... ah ga 
ra bafiıııım... aaaah aaaaah... Ciğerine 
fitil döşenesice hirif... Taaa... Çerkes 
illerinden üstüme guma getirdi... 
Vayyyyy, vayyyyy...» Kadın haykıra
rak ağlıyor, beddualar yağdırıyordu. 
Hanife kadının feryadı perde perde 
yükseliyor, saçını, başını yoluyor, yer
lerde sürünüyordu... Avluya dolan 
komşu kadınlar da ağıta katıldılar, Taş 
avlu huuu... vayyyyy... amamııınnnn... 
inlemleri ile çınlıyordu; Guaşesırma o- 
turduğu yerde donup kalmıştı. Uçup 
gitmek, köyüne, sevgili bozkırına dön
mek istiyor. Hanife kadının haykırışla 
rı artıyordu. «Uyyyyh... Uyyyh... za
vallı Hanife, sen bu zirzop hlrifin uğ
runa saçını süpürge et, o kalksın se
nin üstüne Çerkes kızı getirsin. Vayyy. 
benim emeklerimi...» Kıyıdan ağlama
ları izleyen yaşlı bir nine başına ört
tüğü önlüğünü çekiştirerek Hanife ka 
dına yaklaştı; «Uğunmanız niye?... a 
garılar, çır çır çığırıyorsunuz, hele du
run bi dene... ne olmuş, Hanife 
huuuuu... gendine gel, ilk kez üstü
ne guma gelen sen delsin dünyada...» 
Hanife. kadın dağın;k saçlarını yaşma
ğına tıkıştırarak; «İçim yanıyo Akka- 
dın hala, içim... boyu bosu devriie- 
sice Nuh Memet ideceğini etti, yaktı 
beni...» arada şaşkına dönmüş, Gua- 
şesırma'yı göstererek; «Ahancık şoo 
garıyı üstüme hanım eyledi... Ben ağ
lamayım da kimler ağlasın... uyyyy... 
uyyyy...» Dövünmesi bitmiyordu Ha- 
nife'nin. «Dur dirim sana a Hanife... 
A eğsiketekler. susun birez, ayıp mi- 
sayr var, Allahın bir garibi...» Gı>a- 
şesırmaya dönerek; «Bu çirkesler de

bek görgülü olurlar, güldürmen gen
diniz!, bağırıp durma a Hanife garı, 
giz gorhudan guz yaprağı gibi ditriyo 
Ifll ifil, gel kızım gel, hoş geldin» 
Hanife bağırarak tekrar atıldı, kadınlar 
Guaşesırmaya ulaşmasını önlediler;
«Niresi görgülü a Ak kadın hala, evli 
hirifln goynuna giren nah şo orospu
mu gorgulu...? Boacaaaam... öldüre- 
ceeemmm...» Akkadın Hanife'nin ko
lunu tutup bırakmadı. «Gara yazılı Ha 
nife, sabi gendi istermiydi Nuh Me
met gibi soytarıya varmayı, haline gô  
madılar baksane, ağlayıp duruyo fu
kara, gari ikinizin de yazısı buymuş, 
dırdırı bırakıp geçinip gidin... Gel gi
zim ağşam garardı, çıkarıyım seni yo- 
harıya...» Guaşesırma'nın kolundan 
tutup bir ödaya girdiler.

Çarşıya koşan Nuh Memel, ağzı 
kulaklarında;'^yötek yüklenmiş, avlu 
kapısından girdi... Sabırsızca uçarak 
merdivenleri'’jirmamp daldı içeriye... 
Kadınlar Gu»«*Mrma'dan konuşarak ev 
lerlbe dağıldılar. Aşağıda tandırın ba
şında Hanife fcadıhın iç çekmeleri, fer 
yadları duyuluyordu halâ...

Kışı türlü- sıkıntılar içinde geçirdi, 
işi olmadığı zaman avluya pek inmi
yordu. Hanife кз&ш‘! çocuklarıyla avlu 
da bulunan odalara çekilmiş, kendisi
ne pencere feri: güneye bakan 'bölüm 
bırakılmıştı... Butun gün pencereden 
Erciyesi seyrederdi-. Sonbaharla beyaz 
lara bürünen "-’öru büyülü dağla her an 
başbaşa id iYüksek lerde kayıp giden 
bulutlar, dağfn-doruğunu pamuk yığın 
ları gibi sarıp, safcliyordu. Güneşli gün 
lerde dik yamaçlarda buzullar ayna gi
bi parlıyordu. Dağ yaşantısından bir, 
parça olmuştı/S-0nuh |a söyleşir, ’аф- 
Iar, ona çerkesçe-eğitlar Okurdu. Fırtı
nalı günlerde oaha bir güzel olurdu 
dağ; Savrulan .kadar, boralar Uzunyay 
lâ .kışını hatır^ ırd ı. Guaşesırma'ya... 
Sıla özlemini giderirdi... Sevgili dağın 
dan ayrı olduğjö"̂ saatler geçmek bil
mezdi... Hanife kadın her gün yeni 
bir bahane ile^pivga çıkarır, hırpalar 
dı oriü.v. Sevn^ördu kimseyi... İnsan 
lardan, kendi- dünyasına yabancı,, olan 
lardan bucak bucak kaçıyordu. Tek dos 
tu Akadm hala. İdi. Bu gün görmüş a- 
sırlık ihtiyar aranıra uğrayıp ona öğüı 
ler verir, oturuf'igtöerdi... Nuh Memet

e aldırttığı ipliklerle ipek ve sırmalar 
la Akkadın halanın torunlarına bebek
ler, başlıklar, mendiller yapardı. Gün
ler geçip gidiyor, annesinin, köyünün, 
özlemi giderek dayanılmaz oluyordu..- . .

Martin gelmesi ile havalar ısındı}, 
karlar erimeye başladı. Doğu uyanma ; 
ya hazırdı. Halâ beyaz örtüsünü atma . 
mtş olan sevgili dağına eskisi ked$r 
vakit ayıramıyordu... Zira baharla be
raber benliğini tatlı bir heyecan sar
mıştı. Kalbinde, ta... derinliklerinde 
buruk bir ; sevinç tomurcuklanıyordu. 
Gebe idi... bunu iğrendiği günden ba 
ri dünya daha bir anlamlı olmuştu. 
«Şimdi, yaşamak için bir sebep var» 
diye düşünüyordu..; Ömrünü doğacak̂ - 
bebeğine bağlayacak, onunla mutlu ö-fe 
lacaktı... Nuh Memet bu haberi aldı
ğından beri etrafında pervahç kesil
mişti. Top top ipekler, basmalar, ip
likler, tülbentler almıştı doğum hazır- i  
lığı için. Bebe başlıkları, örtüler, minik 
giysiler hazırlıyordu. Üstlerine sfürlü - 
Çiçekler/ kuşlar nakıştâr, konduruyor,, 
içindeki duygu renk renk iplik ölüyor, 
motif oluyordu... Arada bir; Köyde 
olsaydım, bunları bana hazırlatmazlar/, 
ayıp sayılırdı.,. Anneciğim didinip du- 
T'j'du, diye düşünüyordu... Nuh Me 
met Öğleyin bile işini bırakıp eve ko
şuyor, karısını yokluyordu... «Hele bir 
yol bebe doğsun» diyordu Nuh Me
met, «Doğsun ki seni anana gönderi
yim, doyasıya görüp dönesin». Bu a- 
şırı ilgi Hanife kadım çileden çıkarı
yor, Guaşesırma'ya düşmanlığı artıyor
du... Konu komşuya dert yanıyor, a ı 
lıyor, beddualar diziyordu tüm bildi 
ği kötülükler üzerine.,.

Mayıs bitiminde denkler yapıldı, 
arabalara, katırlara yüklendi, 6rki|etf: 
bağlarına çıkıldı. Bu yörelerde bütün “

1 yaz bağlarda geçirilir, şehrin yakıcı. sı',, 
cağında, iş güç sahibi erkekler kalırdı. 
Sonbaharda Erciyes beyazlara bürünüp 
te kış varlığını duyurmaya başlayınca- 
ya dek kalınırdı. Meyveler töpfanır, 
pekmez kaynatılır, kış hazırlıkları ya
pılırdı. Erkekler sabah işlerine iner
ler, akşama bağlara dönerlerdi.;. Bağ 
kulübesine yerleştikleri hafta, gerekli 
birkaç parça eşya almak ve evi de 
yoklamak, için iki kuma şehre inmiş
lerdi. öğleden sonra işleri bitti ve ka

tır yedeklerinde Erkilet yolunu tuttu
lar. Bir süre konuşmadan gittiler. Gua- 
şesırma doğanın güzelliğine dalmış, be
beği ite geçireceği günleri, köyüne, 
annesine kavuşacağı anı düşünerek 
tatlı hülyalar kuruyor, yüreğini sıkış, 
tiran bir sevinç, buruk bir sıtı duyu- 
yordu. Yol boyunca, asmalara konüp 

. kalkan renk renk kuşlar, kelebekler. 
Uzaklardan duyulan cır cır böceği ses 
İeri, şırıldayarak akan derecik', her şe
yi ilk kez duyuyor, görüyor gibi idi.

Bir yokuşun eteğine geldiklerinde. 
Hanife kadın katırın yularını çekere* 
durdu. Yüzünde kinle karışık bir gü
lümseme. Guaşesırmaya döndü. «Şimdi 
yine çatacak bana diye» düşündü. Ku 
ması, alaylı bir dille; «Siz Çerkesler 
nazik olursunuz, dayanmaz ayağınız ta 
şa, çakıla, gel gözel gumara, göze! o- 
dalık, bin şu hayvana» Guaşesırma 
«Bu İltifatın altında bir şey var, ama 
ne acaba» diye düşündü. Cevap ver
meden yoluna devam etmek istedi. Şö 
iynüri dinlenmediğine sinirlenen Hani 
.fe kadın hışımla bağırdı; «Kafamı kız 
dırma, kenarın orospusu... yollarda, 
betlerde bebene bir zarar getirme, 
Nuh Memet sağ gomaz senin yüzün
den» kadının şakası olmadığını anla
yan kızcağız, dayak yememek içirH3ur 
du, Hanife'nin yardımı ile tırmaşöı a- 
ğaç semere, bir türlü alışamamıştı bu 

Ikuru,' garip oturağa, eteğini toplayarak, 
yerleşti, bir süre gitiler konuşmadan. 
Yol ileride plaçalıyor, tek atın geçebile
ceği bir patika oluyordu! «Tek tek ge- 
çeceez sür hayvanı» Hanife kadın ka
ktırın ardından kuyruğuna yapışmış gi. 
t;bi yakından yürüyordu. Hanifenin ne- 
yaptığım öğrenmek için arkaya bakma 
ya 2âman kalmadı, korkunç bir soiuma 
ile İleri atılan katır, dar patikada den
gesini bozarak derin vadinin içine u- 
çuverdi. Guaşesırma hayvanın az öte. 
sine başının üstüne düşerek ’ hareket
siz kaldı. Hanife elindeki boşalmış kez 
zap şişesini/ ayağı İle kazıp toprağa 
;gömdü, üstünü düzeltti; «Yardım eden 
yokmu. Ümmet - i Muhammed» diye 
bağırarak bağlara doğru koştu. Çukur 
da, gel yatağının İ'çine bükülmüş yalan 
Guaşesırma’nın eteğinden süzülen kan, ., 
kuru su yatağının çatlaklarına doluyor, 
du... 3
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