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Türkiye'deki tüm Kafkas derneklerinin bir
çatı altında birleşerek “örgütlü toplum” olma
yolunda önemli adımların atıldığı tarihi bir
dönemde yaşıyoruz. Kafkasyalıların.-yıllardır
özlemini duydukları birlik ve dayanışmanın

sağlanması ve örgütsel birlikteliğin oluşturul-.
masına yönelik çalışmalar nihayet tamamla-
nıyor. 22 Aralık 1996 günü Kafkas Derneği'-..
nin 22 şubesi ile 18 Kafkas derneğini temsil.
eden 300'e yakın delegenin katılımıyla topla-
nan Kafkas Derneği 4. Genel Kurulu, Kafkas-.
yalıların muhaceret yaşamında bir dönüm
noktası oluşturmuştur. Bu genel kurulda,

eksikliği her geçen gün daha fazla görülen
birleşmenin artık ertelenemez bir görev oldu-
gu tüm delegeler tarafından dile getirilmiş,
Kafkas Demeği'nin yeniden yapılanması teme-.
linde birlik yolunda çok önemli somut adımlar
atılmıştır.

nını yaklaşık 3,5 yıldır sürdürmekte olan Kaf-
kas Derneği aylık haber bülteni k&a/f der bük.
ten'in yeni bir biçim ve daha zengin biriçerik-
te yayınlanması da gündeme gelmiştir. £a/der

Abhazya ve Çeçenya'daki direniş
mücadelelerinin yaşandığı bir dönemde, özel-:
likle anayurdailişkin haberlerin derlenmesi ve |

bülten,

kamuoyunun bilgisine sunulmasıişlevini yük-
lenmiş ve bu doğrultuda başarılı bir yayın
olmuştur. Birlikteliğin tamamlanmasına yöne-
lik çok önemli adımların atıldığı bu yeni dö-:
nemde, yayın sürecinin sadece “haber” ile sI- : :

.. Xase/Aydgılara'da ilk olarak birlik ve Abhazya'nırlı kalmaması gerektiği açıktır. Artık yayın
süreci, bilimsel ve kültürel birikimin sağlan- :.

“ve bizi ilgilendiren diğer konulardaki katkı-ması ve geleceğe yönelik politikaların oluştu-
rulmasına yardımcı olmalıdır. Bu doğrultuda
Mart dergisi olarak önümüzde dört görev oldu- .

kültürümüzün korunması ve geliştirilmesine
“yönelik olarak kültürel üretimi teşvik etmek-
“tir. Bu nedenle bir yanda şiir, hikaye gibi
- kültürel ürünlere yer verirken, diğer yanda
kültürümüze ilişkin değerlendirme yazılarına
da yer vereceğiz.

gunu düşünüyoruz.
Mart dergisinin öncelikli görevlerinden biri,

Kafkasyalıları ilgilendiren olay ve gelişmeler
konusunda kamuoyuna bilgi vermektir: Özel-
likle günlük basında fazla yer almayan ha-
berler, kapsamlı olarak ve gözlemcilerin yo-
rumları ile birlikte sunulacaktır. Kafkasya'ya
ilişkin haberlerde kaynağımız Kafkasya. basını
ve uluslararası haber ajansları olmaya devam
edecektir. Türkiye'de gelişen olaylardan ve
derneklerimizden haberlere de geniş bir yer
vermek istiyoruz. Kafkas Birliği'nin faaliyet-
lerine birlik haberleri bölümümüzde yer vere-
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ceğiz. Ayrıca tarihi önem taşıyan konularda
düzenli olarak çeşitli belgeleri okuyucularımı-

zın bilgisine sunacağız. Bu sayımızda Abhazya
ile Khabardey Balkar cumhuriyetleri arasında
imzalanan anlaşmayı okuyucularımızın bilgi-
sine sunuyoruz. Abhazya ile Adığey cumhu-
riyetleri arasında imzalanan anlaşmayı daha
önce kaf der bültende yayınlamıştık. Der-
gimizin ikinci sayısında Çeçenya Cumhuriyeti
İçkerya Anayasası ile Kafkasya cumhuriyet-
lerinin anayasalarını yayınlamaya devam

edeceğiz.
Dergimizin ağırlık vereceği ikinci konu da

araştırma ve inceleme yazıları olacak. Sağlıklı
ve tutarlı politikaların ancak bilimsel çalışma-

lar temelinde geliştirilebileceğinin bilinciyle
dergimizde özgün ve çeviri yazılara yer vere-
ceğiz. Asimilasyon sürecinde kültürel değer-

. lerimizin hızla yok olmasını engellemek için
Yeniden-yapılanma süreciile birlikte, yayı- tutarlı ve geçerli yaklaşımlar geliştirilmelidir.

Bu doğrultuda, genel olarak kültür ve özel
olarak güncel kültürel sorunlarımız üzerine
eğilmeye çalışacağız.

Dergimizin üçüncü işlevi, farklı görüşlerin
harmanlanarak faaliyetlerimize ışık tutan po-
litikaların geliştirildiği bir forum olmaktır.
Okuyucularımızın katkılarıyla gelişen ve top-
lumumuzu açısından önemli her konuda dü-

şüncelerin sunulduğu ve geliştirildiği özel bir
- bölümümüz olacak. Xase/Aydgılara adını ver-

”

diğimiz sayfalarımız serbest bir düşünce ve
tartışma platformu oluşturmayı hedefliyor.

sorunlarına yer verdik. Okuyucularımızın bu

larını bekliyoruz.
Nartm dördüncü görevi hızla yok olan

Nart bu amaçlarını ancak okuyularının
“yayın sürecine aktif katılımı ile gerçekleştire-
“bilecektir. Bu nedenle okuyucularımızın her
.alanda ürettikleri eserleri dergimize gönder-
.meleriniistiyoruz.

Hep beraber üretken bir yayın faaliyeti ger-
e“çekleştirmek dileğiyle...



 

   miz çıkarken-
Muhittin Ünal

Kafkas Birliği Derneği Genel Başkanı

22 Aralık 1996 tarihinde yapılan genel kuru-
lumuzda dile getirmiş olduğumuz çalışma
programımızda yer alan hususlardan bir tane-
si de kapsamlı, kaliteli ve uzun ömürlü bir
degiye sizleri kavuşturmaktı. Başlangıçta iste-
nilen kalitede olmasa bile zamanla çok kaliteli
bir hale gelebileceğine yürekten inandığımız
dergimiz NART'ın ilk sayısına, Yayın Kurulu'-
nun isteğine binaen bu satırları yazmaktan
çok mutluyum.

Kuzey Kafkas kökenli Türk vatandaşı ola-
rak çok sayıda bilim adamı, yazar, gazeteci,
ressam, karikatürist ve yayıncıya sahip bu-
lunmaktayız. Görüşleri, düşünce tarzları, Kaf-
kas kültürüne ilgileri farklı farklı da olsa, bu
hemşehrilerimizin demokrat düşünceyi rehber
edinen dergimizde imzalarını görmek istiyo-
ruz. Dergimiz, sadece hemr-

lerinde üyelerimizin kurmuş oldukları iki yeni
kardeş dernek vasıtasıyla fazlaca gecikme ol-
madan Kafkasya haberlerini temin ve okur-
larımıza aktarma imkânına kavuşacağız.

Derneğimize bağlı olsun olmasın Türki-
ye'deki bazı dernek, vakıf ve benzeri kuruluş-
larımız çalışanlarının çıkartmakta oldukları
çok sayıda bülten mevcuttur. Bir taraftan bu
bültenler yaşatilırken, diğer taraftan da der-
gimize gerek yazı yazarak, gerekse abone
kaydederek yardımcı olunacağına inanıyorum.
Özellikle de Yayın Kurulu'nca derginin belirli
bir bölümünün tahsisi düşünülen, Türkiye
genelinde ve kendi aralarındailetişim kurarak
güzel şeyler üretebileceklerine inandığım ve
geleceğimiz olan gençlerimize güveniyorum.
Bu derginin ve çalışmalarımızın asıl hedefimiz

 

şehrilerimize değil Kuzey
Kafkas tarihine, kültürüne
ve Kafkasya'nın geleceğine
ilgi duyan bilim adamı,
yazar, çizer ve düşünen
herkese sayfalarını açık tu- .

Kafkas halklarının tarihsel
geçmişlerine, çekilen bunca acıya
birazcık saygımız varsa birlik ve
dayanışma yönündeki örgütsel

birliktelikten yana olup, ona

olan tabana ulaşmasında
gençlerimiz birinci derecede
görevlidir.

Yakın bir tarihte Kafkas
Birliği'ne güç veren dernekle-
rimiz ve diğer kardeş kuruluş-
larımız kanalıyla bir anket
uygulamak istiyoruz. Bu an-

 

tacaktır. destek verelim.

Kuruluşunun tamam-

lanması için çalışmaları

hızlandırılan Vakır, hükmi şahsiyeti
kazanıncaya kadar NART dergisi tek dergi
olarak yayınına devam edecektir. Vakfın
kurulmasıyla birlikte yönetim ve yayın çalış-
malarında tamamen özerk bir yapıda ça-
ışacak olan Bilim Kurulunun yönetiminde
tamamen bilimsel çalışmaların yayını ile
yükümlü ikinci dergiye kavuşacağız. Bilim
adamlarımızın emrine sunulacak olan bu
ikinci dergi ile birlikte bilimsel araştırma,
derleme, tercüme ve yayın işlevi tümüyle bilim
adamlarımızın yönetimine tevdi edilecel ve
Bilimsel Araştırma ve Dökümantasyon Merke-
zimizin ilk harçları da böylelikle atılmış
olacaktır.

Derneğimizi temsil eden bir heyetin Kuzey
Kafkasya'daki üç cumhuriyete yapmış olduğu
son seyahat sırasında iletişim ve yayınlarımız
arasında işbirliği konusu görüşülmüş ve bazı
müşterek prensip kararlarına varışmıştır.
Ayrıca DÇB ile birlikte Maykop ve Nalçık kent-

o ket sonucunda bizlerin değil,
asıl taban kitlemizin ne dü-

şündüğünü ve nelerin yapılmasının isten-
diğini öğrenmiş olacağız. Bilim adamlarımız
tarafından hazırlanmış olup son rötuşları
yapılmakta olan anketin köylerimiz dahil
bizim insanlarimızın yaşadığı her yere giderek
birebir tatbik edilmesi için Kuzey Kafkasya ve
Kuzey Kafkaslıların davasına inanan her-
kesten ve özellikle gençlerimizden özverili bir
çalışma bekliyorum.

Kafkas Birliği Derneği olarak, bu sene dergi
dışında çalışma programı kapsamında ilgili
derneklerimize konularını bildirdiğimiz konfe-
rans ve panellere ait metinleri ayrı ayrı kitap-
lar halinde yayınlayarak (tahminen 5-7 kitap)
yeni kitapları üyelerimizin ve tüm dileyenlerin
kütüphanelerine kazandırmayı hedeflemiş bu-
lunuyoruz. Yayına hazır durumda olan başka-
ca araştırma, tercüme ve derleme çalışma-

larıyla birlikte bu sayıyı 10 adede çıkarta-
bilmemiz pekâla mümkündür. Ancak yayın
kuruluna tahsis edilebilen kaynak sınırlıdır.
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Bu itibarla, daha önceleri olduğu gibi bugün
de kitapsever hemşehrilerimizin katkılarına
ihtiyacımız vardır.

Batılı seyyahların Kuzey Kafkasya'daki
halklarımız arasında uzunca süre kalıp, onlari
tüm yönleriyle tanıdıktan sonra yazmış olduk-
ları seyahatnamelerinde, Kafkas halklarının
batililardan ileride sayılabilecek medeni bir
yaşayışa ve dogal parlamentoya sahip bulun-
duklarını büyük bir hayranlık içerisinde an-
lattıklarını biliyoruz. Bu seyyahların hayretle
naklettikleri ve sebebini bir türlü anlaya-
madıklarını söyledikleri bir başka acı gerçek
de Kafkas halkları arasında birlik ve bera-
berlik mefhumunun istenilen seviyede olma-
dığı hususudur. Bu tesbit bugüne kadar da
maalesef geçerli olmuştur ama artık geçerli
olmamalıdır. Olmayabilir de...

Türkiye'nin muhtelif kentlerindeki 60'dan
fazla sayıya ulaşan derneğirı 39 tanesi, Kafkas
Birliği Derneği çatışında bir araya gelmiş-
lerdir. Bazı nüans farkları taşisalar da, hedefe

yönelik yöntemlerinde farklılıklar olsa da, kul-
lanılan kavramlar arasında telâffuz farklı-
lıkları bulunsa da hizmetine talip olduğumuz
kitle Kuzey Kafkasyalılardır. Nidahi hedef de
hem Turkiye, hem de Kuzey Kafkasyadır.

Hal böyle olunca neden hala bireyci ve
küçük meselelerle uğraşıyoruz? Neden ken-
dimizi aşamıyoruz? Gelin hep birlikte el ele
verelim. Önce küçük meselelerle, kısa vadeli

hedeflerle ve kendi hesaplarımızla uğraşma-
yalım. Kafkas Birliği Derneği olarak hep
birlikte güzel şeyler hedefliyoruz. Bir taraftan
iş adamlarımız KAFİYAD çatısı altında örgüt-
lenme çalışmalarına başladılar. Bir taraftan

bilim adamalrımız Bilim, Araştırma ve Dokü-

mantasyon Merkezi çatısı altında toplanma
hazırlığındadır. Bir taraftan da çok geniş hem-
şehri kitlesini hedef seçen kültürel, bilimsel,
sağlık ve sosyal yardım amaçlı bir vakıf oluş-
turuluyor.

Demneklerdeki bölünmüşlüğün, dağınık-
lığın Vakıfta da yaşanmaması için ikinci bir
vakıf çalışması yapmakta olan hemşehrile-

Akrabalar aranıyor
Kafkasya'nın Tohutemikoy Bölgesi Başkanı
Demçuk Nikolay, 21 Mart günü derneğimize bir
mektup yazarak Çerkes Sürgünü ile Tohute-
mikoy Bölgesi'nden Çanakkale ve Biga bölgesine
yerleşen kardeşleriyle haberleşmek istediklerini
bildirmiştir. Kafkasya'nın Tohutemikoy bölgesin-

deki akrabalarıyla yazışmak isteyen hemşeh-

rilerimiz Biga derneğimizden ayrıntılı bilgi
alabilirler.
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rimize çok net ve açık çağrıda bulunduk. Üç
bilim adamamızın hazırlayacağı uzlaştırıcı
statüye imza atmaya hazır olduğumuzu bildi-
reli iki ayı aşkın bir zaman geçti. Bekledikce

telâfisi mümkün olmayan zaman akıp gidiyor.
Bir an önce çalışmalara başlamak zorundayız.
Esasen haddinden fazla geç kalınmıştır.

Dünyanın en medeni toplumlarından biri
olarak, Batılı seyyahların da açıkca ifade
ettikleri Üzere cennet gibi bir vatande, medeni
kanunların bugün bile henüz ulaşamadıkları
güzellikte gelenek ve göreneklere dayalı top-
lumsal bir yaşamın sahibi iken dünyanın dört
bir tarafinda saçılmış olan Kuzey Kafkas-

yalıların torunları olarak bu topraklara dört
neslimizi gömdük. Bu toprakların vatan olma-
sında atalarımızın kanı vardır. Bu itibarla
Türkiye de, Kuzey Kafkasya da bizim vata-
nımızdır. Her ikisinin de sevinçleri bizleri
sevindirir, üzüntüleri bizleri üzer. 1864 sür-
günü öncesi Kuzey Kafkasya yaşamını ve

yapısını kim istemez. Ama hayalci olmayalım.
Bugünkü gerçekleri baz alarak ileriye doğru
uzun vadeli düşünelim. İster Turkiye'de yaşa-
sın, isterse Kafkasya'da yaşasın, isterse kendi
iradesiyle geri dönüş yapsın, insanlarımızın ve
vatanlarımızın çok büyük sorunları vardır. Bu
sorunları yakın gelecektes çok daha büyük
boyutlara ulaştıracak tehlikelerle karşı kar-
şıyayız. Dolayısıyla sen-ben zamanı değildir.
"Falanlar yaptı da biz neden yapmayalım"
demenin zamanı değildir. Zaman birlik ve
beraberlik zamanıdır.

Bizlerden hizmet, yardım, rehberlik ve kat-
kı bekleyen sayısız hemşehrimiz, geri dönüş
ve bireysel veya ortak yaırımlar bekleyen Ana-
vatanımız-Atavatanımız birçok riziko ile karşı
karşıya kalırken daha fazla parçalanmanın
hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Düşüncelerimiz
ve yapılanmalarımız farklı farklı olsa bile gelin
birlikteliği seçelim. Düşünce ve yapı farklı-
lıklarımızı demokratik yollardan yönetimlere
taşımaya çalışalım. Ne olur etrafımıza ve

yakın tarihe bir bakalım. Bizden başka bu tür
bir dağınıklık içinde olan başkaları var mı?

 

Aydın'da Kültür Gecesi
Aydın derneğimiz "tarihimize, kültürümüze, ge- .
lenek ve göreneklerimize sahip çıkmak, halkla-
rımız arasındaki birliği, beraberliği, sevgiyi,
saygıyı sağlamak amacıyla" 17 Nisan günü bir
kültür gecesi düzenledi. Geceye katılan Eski-
şehir Kafkas Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisi
beğeniile izlendi. Aktif çalışmalarıyla büyük tak-
dir toplayan Aydın derneğimizi kutluyoruz.



 

Zari Kafkas gocuk ekibi Türkiye'de
TRT'nin 19. kez düzenlediği 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı şenliğinde Anayurt Kaf-
kasya'dan konuklar vardı. Khabardey Balkar Cumr-
huriyeti'nden gelen Zari Kafkas (Kafkas Şafakları)
grubu Çocuk Şenliği bünyesinde Ankara'nın çeşitli

yerlerinde gösteriler düzenledi. Diğer ülkelerin
gruplarıyla birlikte sahne alan Zari Kafkas'a ilginin
son derece fazla olduğu görüldü. Söyledikleri şarkı-
larla gösterilerine renk katan çocuklar büyük alkış
aldı. Özellikle grubun en genç üyesi 9 yaşındaki
Zakna'nın söylediği İzel-Ercan'a ait "Bütün eller
havaya" şarkısı büyük beğenitopladı.

17 Nisan günü Ankara'ya gelen grubu, Kafkas
Birliği Genel Başkanı Muhittin Ünal ve Kafkas Bir-
liği Ankara Şubesi Başkanı Münevver Aykaç karşı-

ladı. Zari Kafkas grubunun kafile başkanı ile mü-
zisyenler Büyük Ankara Oteli'ne giderken, çocuk-
lar da Oyak Sitesi'ndeki Muazzez Karaçay İlköğre-
tim Okulu'na götürüldüler.

Zari Kafkas, 19-21 Nisan tarihlerinde Ümitköy
Galeria, Seğmenler Parkı ve Altınpark'da halka
açık gösteriler yaptı. 23 Nisan günü TRI'nin nak-
len yayınladığı “19. Çocuk Şenliği Gala Progra-

mı'na katılan grup 24 Nisan akşamı Genel Mer-
kez'de hemşehrilerimize ve Muazzez Karaçayİlköğ-
retim Okulu velilerine bir gösteri sundu. Bu göste-
ride bir konuşma yapan Khabardey Balkar Kültür
Bakanı Yardımcısı ve Kafile Başkanı İslam Bey,
“Biz buraya gelirken buradaki Adığeler tarafından
beğenileceğimiz biliyorduk. Ama ne mutlu ki yalnız
Adığelerin değil Türk izleyicisinin de beğenisini ka-
zandık. Burada bulunduğumuz sırada çocukları-
mıza ev sahipliği yapan Türk kardeşlerinin ailele-
rine, TRT yetkililerine ve bizi yalnız bırakmayan
Dernek yöneticilerine ve hemşehrilerimize teşekkür
ederim", dedi.

259 Nisan Cuma günü Ankara'dan ayrılan grup,
ertesi gün İstanbul'da Kafkas Abhaz Derneği'nde
de bir gösteri sunduktan sonra 28 Nisan günü
anayurda döndü. Zari Kafkas'ın Türkiye'ye daveti
pek de kolay olmadı. 23 Nisan'dan aylarca önce

harekete geçen derneğimiz gerekli girişimlerde bu-
lundu. Öncelikle şenliği düzenleyen TRT Genel
Müdürlüğü'ne,ilgili Devlet Bakanlığı'na ve Dışişleri
Bakanlığı'na 24 Ocak günü başvurularak Kafkas
cumhuriyetlerinden bir ekibin davet edilmesi
istendi.

T.C. Devlet Bakanlığı'na;

TRT Genel Müdürlüğü'ne,
T.C.Dışişleri Bakanlığı Kültür işleri Daire Başkanlığı'na

"23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliğini" organize eden
sayın T.R.T. Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından 3 yıl
önce Kuzey Kafkasya'daki Özerk Cumhuriyetlerimizden
ADIGEY Cumhuriyetinin ekibini davet etmiş olması,
Türkiyemiz'de yaşayan 7 milyon civarındaki Kuzey
Kafkas kökenli insanımız için büyük bir moral kaynağı
olmuştu.

1996 yılında tamamen bağımsız bir devlet olmadıkca
ekiplerini davet etmiyoruz denmesine karşın Rusya
Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyet çocukları davet
edilmiş olduğu cihetle aynı federasyona bağlı Kuzey
Kafkasya'daki özerk Cumhuriyetlerimizden;

- ADIGEY
- KABARTAY-BALKAR
- KARAÇAY-ÇERKES
- KUZEY OSETYA
çocuk ekiplerinden birisinin mutlaka davet edilmesi

suretiyle, bu Cumhuriyetler ve Türkiyemiz arasında
giderek gelişmekte olan ekonomikilişkiler yanında
kültürelilişkilere de katkıda bulunulmasını, ayrıca 7
milyon civarındaki Kafkas kökenli insanımızın örgütleri
olan Kafkas Kültür Derneklerimizin 40 tanesinin
birleşerek oluşturmuş oldukları ve eski adı KAF-DER
iken 22.12.1996 tarihli genel kurulunda ismi KAFKAS
BİRLİĞİ DERNEĞİolarak değiştirilen merkezimize bağlı
Kayseri, İskenderun, Sakarya, Göksun, Tokat, Turhal,
Samsun, Konya, İnegöl, Düzce, Pendik, Kartal,
Üsküdar, Bozüyük, Gebze, Sivas, Ankara Dostluk,
İstanbul Dostluk, Adana, Balıkesir, Antalya, Ankara,

İzmir, Çorum, Erbaa, Burhaniye, Gönen, Bursa,
Gaziantep, Orhangazi, Mersin, Şarkışla, Soma,
Reyhanlı, Sungurlu ve Susurluk şubelerimiz
delegelerinin en önemliisteklerine cevap verilerek
milyonlarca insanımızın mutluluğuna vesile olunmasını
önemle arzederiz. i

Zari Kafkas'ın Anıt Kabir ziyaretinden bir görünüm
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TRT Ankara Televizyonu Müdürlüğü'nün başvu-

rumuza cevabı olumsuzdu. 29 Ocak 1997 tarih ve

132-235 sayılı Kafkas cumhuriyetlerinden, Birleş-

miş Milletler'e üye olmadıkları gerekçesiyle, ekip

davet edilemeyeceği bildiriliyordu.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne
derneğinizin gösterdiğiilgiye teşekkür ederiz.

Bu yıl Kurumumuzca Ankara'da düzenlenecek olan

“TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"ne davet
edilecek ülke sayısı, karşılaşılan ekonomik nedenlerle
sınırlandırılmıştır. Şenliğin uluslararasıniteliği nedeniyle,
Dışişleri Bakanlığı'nın kararları doğrultusunda yalnız
Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin davet edilebilmesi
koşulu bulunmaktadır. Sözkonusu koşula rağmen, bu yıl
Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerden bir çoğunun davet
edilmeistekleri bile üzülerek kabul edilmemiştir. Ayrıca,
Rusya Federasyonu'nun bu yıl şenliğimizde,
Moskova'dan katılacak bir grupla temsil edilmesi de
kesinlik kazanmıştır.

Belirtilen nedenlerle, ilgi yazınızda adları geçen
Rusya Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyetlerden
"TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"ne davet
yapılabilmesi mümkün olamayacaktır.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım.
Sebahattin Alpdoğan, Ankara TV. Müdürü

Fakat daha önceki şenliklerde Rusya Federas-
yonu'na bağlı cumhuriyetlerden gelen ekiplerin de
şenliğe katılmıştı. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı

nezdinde yapılan yoğun girişimler sonucu T.C. Dış-
işleri Bakanlığı Kültür Dairesi Başkanlığı'na konu
iletilerek bu dairenin “oluru” alındı. Bilim ve Kül-
tür Dairesi Başkanı

Sn. Elçi Veka İnal'ın 24 Şubat 1997 tarihinde
derneğimize gönderdiği yazıyla “Uluslararası 23 Ni-
san Çocuk Şenliği'ne ADIGEY, KABARTAY-BAL-
KAR, KARAÇAY-ÇERKES ve KUZEY OSETYA Özerk
Kafkas Cumhuriyetlerinden bir çocuk grubunun
davet edilmesinde, davetin Rusya Federasyonunda
yapılacak davet içinde yer alması kaydı ile bir
sakınca görülmediği” bildiriliyorve “daveti yapacak
olan kuruluşumuz TRT'ye davetin ne şekilde yapıl-
ması gerektiği hususunda bilgi” veriliyordu.

Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kafkasyalının
özlemle beklediği bir çocuk ekibinin davet edilmesi
ancak uzun uğraşlar sonucu gerçekleşiyordu.
 

Eskişehir KKKDD
Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Der-

neği olağan genel kurulu 26 Ocak 1997 günü top-
lanmıştır. Yönetim organlarına seçilen arkadaşla-

rımızı kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu |
Muharrem Tanbova (başkan)

Hasan Tuç(bşk. yrd.)
Kamil Şen (bşk. yrd.)
Hamit Mamuh (sekreter)
Baykan Demirkan (sekreter)
Nuri Tandoğdu (üye)
Nuray Marşan (üye)

6 e» NİSANMAYIS 1997 e NART

Ayna mahkemeyeverilecek mi?
Ayna müzik grubu, “alsak mı, almasak mı?” diye

düşünürken son anda albümlerine aldıkları Ceylan

parçasıyla, bir anda ünlü oldu. Kafkas ezgilerine

dayanan parçanın her kesimden insan tarafından

tutuldu. Bu büyük ilgi üzerine grubun şarkıyı
“ticari olarak değerlendirme” isteği “telif hakkı” so-
rununu gündeme getirdi. Halkımızın öz malı olan

kültürel değerlerin ticari ve siyasi bir meta haline
getirilerek yozlaştırılmak istenmesi üzerine Kafkas

Birliği bir açıklama yaparak Ayna grubunun mah-
kemeye verilebileceğinibelirtti. Aşağıda Kafkas Bir-
liği Genel Merkezi tarafından 28 Nisan günü
yapılan basın açıklamasını sunuyoruz.

KAFKASBİRLİĞİ'NİN BASIN AÇIKLAMASI
Kafkas Birliği Derneği, Türkiye'de Kuzey Kafkas kökenli
“Türk vatandaşları tarafından muhtelif il ve ilçelerde

kurulmuş olan 60'dan fazla kültür derneğinden 40
tanesinin Merkez-Şubeilişkisi içerisinde Ankara'da
kurmuş oldukları, ülkenin bütünlüğüne ve yasalara
saygılı, Anadolu kültürünün ve evrenselkültürün önemli

bir ögesi olan Kuzey Kafkas kültürünün yaşatılmasıiçin
çalışan demokratik bir kitle örgütüdür.

Nesilden nesile halk sanatçıları kanalıyla intikal
ettirilerek gelen sözlü kültürümüzün önemli bir unsuru
olan müziğimizin her bir parçasının yaşanmış olaylardan
kaynağını alan kendine has anlamı olan duygu yüklü ve
sözlü bir karşılığı vardır. Şeyh Şamil parçası da yaşan-
mış olaylardan kaynağını almaktadır. Ancak diğer müzik
parçalarımızdan farklı bir yapıttır.

Binlerce yıl özgürce üzerinde yaşadıkları vatan top-
raklarını Rus Çarlığı'na vermemekiçin yokolma paha-
sına.yaklaşık üçyüz yıl kahramanca direnen, İngiltere ve
Fransa ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu tarafından
verilen destek sözleri unutularak en gerekli zamanda
yapayalnız bırakılan Kuzey Kafkas halklarının Şeyh
Şamil önderliğinde vermiş oldukları, şartlarıitibari ile
tarihin en gayriadil savaşlarında yaşanan ızdırapların,
kahramanlıkların ve özgürlük aşkıyla gösterilen cesa-

retin müşterekifadesi olarak Kafkas halk sanatçılarının
Kafkas müzik enstrümanları vasıtasıyla hayat verdikleri
istisnai bir ezgidir. Bu parça sadece ve sadece o günkü
savaşları yaşayan Kuzey Kafkas halkları için anonimdir;
başkaları için değil. Zira, o günden bu güne bir notalık
ilave veya değiştirme olmamıştır.

Gerek Kuzey Kafkasya'da ve gerekse Türkiye'de bu
müziğin derin anlamını yakından bilen ve uluslararası
şöhreti olan Kafkas kökenli bir çok bestekar ve müzis-
yen yetişmiş olmasına rağmen hiçbirisi Şeyh Şamil
parçasına söz yazmayı sadece ve sadece o günleri

yaşayarak parçayı yaratanlara saygılarından dolayı

düşünmemişlerdir, yoksa beceremeyeceklerinden değil.
İzahına çalıştığımız nedenlerle Aynaisimli toplulu-

ğun Ceylan adıyla Şeyh Şamil parçasına söz uydurup
seslendirmelerini, bu yetmiyormuş gibi ticari bir meta
haline getirmelerini yanlış buluyoruz. Nezaketen bile
olsa tanıtımlarında müziğin aslına işaret etmemiş olma-
larını en azından saygısızlık olarak görüyoruz. Konu
hukukcularımızca incelenmekte olup, yakın tarihde
Dernek olarak yasalyola gideceğiz.

Muhittin Ünal, Genel Başkan



 

 

“Şeyh Şamil'in “şarkıya çevrilmesi" kültürelhakları gündeme getiriyor
Oktay Ekinci

Son günlerin popüler şarkısı "Ceylan", siyasi partiler
arasında paylaşılamıyor. Şarkıyı seslendiren "Ayna"
isimli topluluk bu büyükilgiyi yeni bir parçayla nasıl
sürdürebileceklerini araştırırken, yapımcı ve menajer
Erol Köse basına şu tür açıklamalar yapıyor: "Telif
Hakkı Yasası uyarınca biz hangisiyasi partiyle anla-
şırsak, parçayı onlar kullanabilir. Örneğin DYP'yle
görüşmeler sürüyor..." Telif hakkı, herhangi bir
sanat dalında "eser (yapıt) yaratma" hakkı demektir.

İnsanoğlunun yaratıcı gücü ve yeteneğinin ürünü

olan sanat yapıtlarındaki "özgün emeğin ve bece-
rinin” gözetilmesi ve korunması, aslında yine sanat
tarihi kadar eski bir gelenektir. Çağdaş toplumlar
gibi biz de bu tarihsel geleneği genel hukuk kuralları
içerisinde güvenceye almak üzere "Fikir ve Sanat
Eserleri Yasamızı" yıllar önce yürürlüğe koyduk ve
geliştirdi. Kısaca "Telif Hakları Yasası" da denilen bu.
hukuksal düzenlemede, sanat yapıtlarındaki yaratıcı :
kimliğin ve kişiliğin "bir eser meydana getirme hak-
kını" serbest piyasanın "taklitçi" ve "vurguncu" güç-
lerine karşı korumaya çalışıyoruz. Şimdi, yeniden |
Ceylan'a ve bu şarkıyla ilgili gelişmelere dönersek,
hiç kuşkusuz önce şu soruyu sormamız gerekiyor.
"Acaba Ceylan özgün bir yapıt mıdır? Yoksa bu.

Ceylan, ..ezginin asıl yaratıcıları başkaları mıdır”...
herkes biliyor ki hemen tüm "Kafkas halklarının"
ortak tarihsel kahramanları ilan Şeyh Şamil için,
yine aynı halkların kendi kültür geçmişleri içerisinde
"anonim" olarak yarattıkları bir
müziğini" kullanıyor.

Burada "kullanıyor" sözcüğünü özellikle seçiyo-.
rum; çünkü aynı müziği çok iyi bilen ve ilk gençlik
yıllarında sayısız kez hem çalmış ve hem de oynamış*
bir folklor emekçisi olarak, böylesi coşkulu bir”

"halk oyunu .

müziğe hangi söz yazarsanız yazın, yine de "sevilece-
ğini" çokiyibiliyorum.

Peki, acaba Kafkas halkları, birçok benzer oyun

müziklerini aynı zamanda "sözle"de süsledikleri ve

anlam kattıkları halde, neden Şeyh Şamil geçen
yüzyıllardan bu yana hep sadece "müzik" olarak kal-
dı? Bu yâpıtı yarâtan “ezgili yürekler", neden aynı
müziğin esin kaynağı olan duygulu geçmişlerini söze
de dökmediler? El çırpıp oynamayı, diz çöküp sonra
göllere sıçramayı en coşkulu şarkıları olarak kabul
ettiler?... Üstelik yine Şeyh Şamil, diğer tüm Kafkas
ve Azeri ezgileri gibi, Sovyet döneminde kurulan ve
halk müziğini sürekli geliştirerek bugünlere dek
"yozlaşmadan" ve hatta "zenginleştirerek" getiren

tüm konservatuarlarda, müzik akademilerinde ve
güçlü orkestralarda "söz yazılmadan" seslendirildi,
yaşatıldı ve en önemlisi de "unutturulmadı".. Nitekim,

unutturulmadığı için de şimdi Türkiye'de birileri

"şarkıya çevirince" toplumda görülmemiş bir sevgi ve
beğeniyle karşılandı... Evet, Ceylan, yani Şeyh
Şamil, Kafkas halklarının Türkiye'de de çok sevilen
bir oyunmüziğini kullanıyor. Prodüktör Erol Köse,
"Bu müzikten esinlenildi" diyor ama Şeyh Şamil'i
bilen herkes, bunun bir esinlenmenin çok ötesinde,

hemen tüm tınıları, ritmi, geçişleri ve özgün ses

vurgulamalarıyla, "evrensel bir halk ezgisinin sözle
çalınması" olduğunun farkında.

Şarkıilk piyasaya çıktığından bu yana geçen uzun
süre içinde .bu parçanın aslında Şeyh Şamil oldu-
ğunun hem kaset kapaklarında, hem de diğer
tanıtımlarda ve kliplerde öncelikle dile getirilmemiş
olması ise "halk sanatına saygının" ne düzeyde kaldı-

ğını gösteriyor. .,|o|oO0O0O0O0O© |

Cumhuriyet, 23 Nisan 1997

Geçen KKDD

 

Çeçen Kafkasyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği.
olağan genel kurulu 13 Nisan 1997 günü Sivas'da.
yapıldı. Yönetim organlarına seçilen arkadaşla-.

rımızı kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu

Orhan Demirok (başkan)

Eyyüp Acar (bşk.yrd.)

Zülfikar Zor (bşk.yrd.)

Ragıp Kököz (sekreter)
Fahri Sönmez (muhasip)

Vahit Demir (üye)

Mehmet Bulut (üye)

Cengiz Sönmez (üye)

Metin Özkan (üye)

Alan Vakfı |
Alan Kültür ve Yardım Vakfı yıllık olağan genel
kurulu 19 Ocak 1997 Pazar günü yapılmıştır.
Yönetim organlarına seçilen arkadaşlarımızı kut-
lar, çalışmalarında başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu

RemziYıldırım (başkan)

Ali Şahbudak (bşk.yrd.)

Esen Öğün(sekreter)
Hamlet Arpat (muhasip)

Mutlu Öğün (üye)
Sevgi Hoşkan (üye)

Kemal Batıbay(üye)
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Kafkasya'da öğrenim olanakları
Kafkasya ile ilişkililerimizin gelişmesinde en çok ö-

nem verilen konulardan biri, Kafkasya'daki öğre-
nim olanaklarının değerlendirilmesidir. Bu nedenle
Kafkas Birliği Genel Merkezi adına Kafkasya'da ya-
pılan ziyaret kapsamında beş kişiden oluşan heye-

timiz Nalçık ve Maykop kentlerinde, Khabardey
Balkar ve Adığey devlet üniversiteleri yöneticileri ve
halen öğrenime devam etmekte olan öğrencilerle
ayrı ayrı toplantılar düzenlemiştir. Bu toplantılar-
da öğrenim sürecinde aksayan ve önlem alınması
gereken hususlar detaylı olarak görüşülmüş, 1997-
98 öğretim yılında bu üniversitelere alınacak öğ-
rencilere ilişkin kontenjan, seçme esasları ve diğer
konuları karşılıklı olarak prensip kararına bağlan-
mıştır.

Gerek Adığey Devlet Üniversitesi ve gerekse
Khabardey Balkar Devlet Üniversitesi yöneticileri,
Türkiye Çerkesleri adına gönderilecek öğrencilerin
seçimi, kayıt evrakının tamamlanması, vize işlem-
lerinin yapılması, okula kaydedilen öğrencilerin de-
vam durumlarının takibi, üç ayda bir gönderilecek
görevliler yanısıra Maykop ve Nalçık'da ikamet
etmekte olan insanlarımızdan yetkili kılınacak
kimselerin de katkısıyla bir kontrol ve değerlen-
dirme sisteminin kurulması suretiyle mevcut du-
rumda düşük bulunan eğitim performansının art-
trılması konusunda Kafkas Birliği Derneği'ni yet-
kili ve tek muhatap olarak kabul etmişlerdir.

Karşılıklı değerlendirme sonucu geçmiş yıllarda
gönderilen öğrencilerin başarı oranlarını düşüren
etmenler arasında yeralan
e İlk yıllarda yapılan müracaatların yeterli sayıla-
ra ulaşamaması nedeniyle Türkiye'de yapılan üni-
versite sınavlarının ilk kademesini dahi kazanama-
yan gençlerin açık bulunan kontenjanı değerlen-
dirmek düşüncesiyle gönderilmiş olması,
e Adığece dil yetersizliği,
e Rusça için ayrılan hazırlık süresinde istenilen
seviyeye ulaşılamamış olması,

e Bazı öğrencilerin okumaktan çok askerlik tecili
ve benzeri nedenlerle gitmiş olması,
e Öğrencilerimizin bir bölümünün derslerine de-
vam etmemesi,
e Türkiye'deki lise eğitiminde yeterince branşlaş-
ma olmadan mezun olan gençlerimizin, yeterli
branşlaşmanın varolduğu varsayımına göre hazır-
lanan üniversite programında, yetersiz bilgilerine
rağmen belli mesleklerde ısrarlı davranmaları,
gibi olumsuzlukların giderilmesi gerektiği konu-
sunda görüşbirliğine varılmıştır. Bu nedenle 1997-
98 öğretim yılı için gönderilecek öğrencilerin seçi-
minde farklı bir sistem uygulanacağı gibi, burslu
olarak gönderilen öğrencilerin eğitim durumu ya-
kından izlenecek ve sorunlarının çözümünde ken-

dilerine Derneğimizce yardımcı olunacaktır.

Khabardey Balkar Devlet Üniversitesi
1932 yılından beri öğrenime devam etmekte olan
üniversitede halen 8500 öğrenci öğrenim görmekte

  

8 e NİSANMAYIS 1997 e NART

olup tüm bölümler mevcuttur. Rektör Yardımcısı
Tav Hazeyşa'nın vermiş olduğu bilgilere göre 1997-
98 öğretim yılında kabul edilecek öğrenciler konu-
sunda;

1. Rusca öğrenmek üzere uygulanmakta olan
bir yıl süreli hazırlık dönemi geçerli kalacaktır.

2. Khabardeyce öğrenmek için ayrılan zamanın
yeterli olmaması halinde program dışı takviye
kursları açılacaktır.

3. Burs kontenjanında bir değişiklik olmaya-
caktır. İleride kontenjan arttırımı imkanı doğarsa
bu durum ayrıca bildirilecektir.

4. Burslular dışında paralı öğrenim görecekle-
rin sayısı 40'a kadar çıkartılabilecektir. Ancak bu

öğrencilerin de seçimi aynı esaslar çerçevesinde

Derneğimiz tarafından yapılacaktır. “Özel kontratlı"
tabir edilen öğrenciler konusunda Üniversite ser-
besttir.

5. Tarım Enstitüsü'ne gidenler Üniversite'nin
muhtelif bölümlerine aktarılmayacaktır. Ücretli
olarak giden öğrencilerin sonradan ücretsiz sta-
tüye geçmesi mümkün olmayacaktır.

6. Senede 30 saatten fazla (atöyle 12 saat *
dersler 18 saat) mazeretsiz olarak devamsızlık ya-

pan öğrencilerin kontenjanları gereksiz yere işgal
etmelerini önlemek için derhal okulla ilişkileri ke-
silecektir.

7. Bir tek belgesi bile eksik olan öğrencinin
kaydı yapılmayacağından, belge eksikliği olan öğ-
rencilerin yola çıkmasına Dernek tarafından müsa-

ade verilmeyecektir. Kayıt için istenen belgeler:
* Lise diploması
* Sağlık raporu
* Elize testi raporu (Nalçık'ta daha kolay alına-
bilecektir)

* Lisel, ll veli. sınıf geçme notları (öğrenci üniver-
sitede bir süre okumuş ise orada gördüğü dersler
ve notları da eklenecektir) |
* 6 fotoğraf ve müracaat formu

8. Müracaat eden öğrenciler arasından seçim,
Derneğin oluşturacağı özel bir eğitim komisyonu
tarafından yapılabileceği gibi, Üniversite ile görü-
şülerek seçmeişi için bir uzmanın gönderilmesi de

istenebilecektir. Giden öğrencilerin başarılı olma-
sını teminen 1997 öğretim yılında öğrenci seçme
sınavında başarılı olma yanında, taban puandan
10-15 puan daha fazla alan öğrenciler arasında
seçim yapılacaktır.

9. Ücretli bölümlerin yürürlükteki yıllık kayıt
ücretleri (yurt ücreti dahil, yemek ücreti hariç)

aşağıdaki gibidir. (1997-98 yılı için değişiklik olur-

sa ayrıca bildirilecektir.)
Tıp Fakültesi 2000 dolar
Mühendislik bölümleri 1400 dolar
Spor Akademisi 1300 dolar
Filolojiler 1700 dolar
10.Burslu okuyan öğrenciler kayıt ücretinden

muaf olduğu gibi bu öğrencilere her ay 100.000
ruble (17.5 dolar) harçlık verilecektir.



  

Adıgey Devlet Üniversitesi
Yeni bir üniversite olmasına karşın şu anda 3,100
devamlı, 2,500 haricen okuyan olmak üzere 5,600
öğrencisi ve 150 öğretim üyesi kadrosu bulunan
Adığey Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve De-
kan Daş Ramazan'ın vermiş olduğu bilgiler şöy-
ledir:

1. Üniversitenin hazırlık kısmıiki yıldır. Birinci
yılı Rusca okutulmakta, ikinci yıl da öğrencinin
seçeceği bölüm için hazırlık eğitimi verilmektedir.
Bu dönemden sonra tıp hariç diğer bölümlerin
öğretim süresi 5 yıldır. Mezunlara Rusya Federas-
yonu Diplomasıverilecektir.

2. Birinci hazırlık yılı ücretlidir. Bu yıl için
kayıt ücreti yaklaşık 300 dolardır. Öğrenci birinci
yılın sonundaki sınavda başarılı olursa ikinci ha-
zırlık dönemi ücretsiz olacaktır. Asıl öğretimin üc-
retli olup olmayacağı öğrencinin sınavda göstere-
ceği başarıya bağlı olacaktır. Belirlenen kontenjan
içinde kalanlar ücretsiz, diğerleri ücretli eğitim
görecektir. Kayıt ücreti, Rusya vatandaşlarının

ödeyeceği miktarın aynısı olacaktır.
3. Bir yıl hazırlığı olan Teknik Yüksek Okul'da

iki yıl okuyanlar bir meslek sahibi olabiliyorlar.
Bunlar da sınavla üniversiteye geçip öğretim süresi
kadar okuyabiliyorlar. Bu yol toplam 8 yılı bulma-
sma karşın, bu şekilde başarılı sonuçlar da alın-
maktadır.

4. İngilizce-Almanca gibi bölümlerde okumak
için gelen öğrenciler başarılı olurlarsa, hazırlığın
birinci kademesini atlayabilirler.

5. Üniversiteye ücretli olarak başlayan öğ-
renciler sonradan ücretsiz (burslu) bölüme geçe-

mez. Programda tercihli ders yoktur. Ücretli de
olsa, ücretsiz de olsa sınıfta kalan öğrencilerin
okulile ilişiği kesilir.

6. Adığey Devlet Üniversitesi'nde Matematik,
Fizik, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Almanca,İngilizce,
Fransızca, Adığece, Hukuk, Spor, Müzik, Anaokul
ve İlkokul Öğretmenliği, Ekonomi, Sosyal Pedagoji,
Enformatik ve Muhasebe bölümleri mevcut olup,
yıllık kayıt ücretleri aşağıdaki şekildedir.

Tıp Fakültesi 2400 dolar
Ekonomi 800 dolar

Hukuk 1000 dolar
Filoloji 600 dolar
Yemek ücretleri öğrenciye aittir. Tahsis edilecek

yurtda iki kişilik oda ücreti 28 dolardır.
7. Adığey Devlet Üniversitesi'ne öğrenci seçi-

minde de başarılı öğrencilerin seçimine önem veri-

lecektir. Başvuru ve kayıt için aşağıda belirtilen
evrakın eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir.
* Sağlık Raporu
* Özel vize (Öğrenci ve turist vizesi olmayacaktır.
Bu vize olmazsa öğrenci 1700 dolar ücret ödemek
zorunda kalacaktır.)
* 5 yıl süreli pasaport
* Nüfus Cüzdanı örneği
* 6 adet fotoğraf
*Lisel,H veli. sınıf notları

* Yaptırılan aşıları gösterir aşı karnesi
Bu yıl Adığey Devlet Üniversitesi'ne Türkiyeden

15 öğrenci alınacak olup, seçilen öğrenciler May-
kop'dan davetiye getirtilecektir.

Her iki üniversiteden gelen son bilgiler tüm şu-
belerimize ve derneklerimize gönderilecektir. Kaf-

kasya'da üniversite öğrenimi görmek isteyen öğren-
cilerimizin bölgelerindeki Kafkas Birliği şubesine
veya Kafkas derneğine başvurması gerekmektedir.
 

CANDAN
GAN
KOPARMAK
Orhan Asena'nın yazığı
“Candan Can Koparmak”
Çerkös oOEthem olayına
farklı yaklaşımıyla beğeni

kazanmış bir oyun. Geçtiğimiz yıllarda sergilenen
bu oyunun tekrar sergilenmesiiçin Kafkas Derneği
Genel Merkezi Devlet Tiyatroları Genel Müdür-

lüğü'ne, 28 Şubat 1997'de bir yazı ile başvurdu.

Aşağıda Kafkas Birliği'nin başvurusunu ve cevabi
yazıyı okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

 

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne,
 Türkiyemiz'de yaşamakta olan 7 milyon civarındaki
Kuzey Kafkasya kökenli Türk Vatandaşının (Çerkeslerin)

. yerleşik bulunduklarıil ve ilçelerde faaliyet göstermekte
olan 60 adet Kuzey Kafkas Kültür Derneğinden 40 tane-
sini şubesi olarak bünyesinde bulunduran Derneğimizin
son Genel Kurulunda Sayın Orhan ASENAtarafından
yazılan "CANDAN CAN KOPARMAK" adlı oyunun yeni-
den sahnelenmesiile Kafkas kökenli insanlarımızın
yoğun oldukları yerlere turne düzenlenmesinin istenmesi
önerilmiş ve büyükilgi görmüştür.

Sezon programlarının planlanması aşamasında işbu
talebimizin mutlaka göz önünde bulundurulmasını
teminenilgililere emir ve talimatlarını önemle arzederiz.

Saygılarımızla,
Muhittin Ünal, Genel Başkan
Danyal Çeviker, Genel Sekreter

 

Kaf Der Genel Merkezi
7 Mart 1997 tarih ve 137-836 sayılı yazı
"Candan Can Koparmak" oyunun yeniden sahnelen-

mesiile ilgili talebiniz incelenmiştir.
Anılan oyun 1993-1994 tiyatro sezonunda Ankara

Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından sahnelenmiş,
1994-1995 tiyatro sezonunda da sergilenmiştir.

Devlet Tiyatroları repertuvarı Yerleşik Tiyatro Müdür-
lerinin önerileri doğrultusunda oluşturulmaktadır. Tekrar
sahnelenmesiteknik açıdan zorluk içeren "Candan Can
Koparmak" adlı oyunlailgili talebiniz de bir "ÖNERİ"
olarak değerlendirilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Yıldıray Şentürk
T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları
Genel Müdür Yardımcısı
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Noverossisk'de konsolosluk açılacak
Kafkasya'da yatırım yapan iş adamlarımız ile ana-
yurda dönen hemşehrilerimizin bölgede Türkiye'-
nin bir konsolosluğu olmadığı için çeşitli sorun ve .

zorluklarla karşılaşmaları üzerine Kafkas Birliği
Genel Merkezi Türkiye Cumhuriyei Dışişleri Ba-
kanlığı'na başvurarak Kuzey Kafkasya'da, tercihan
Maykop, Nalçık veya Krasnodar da bir konsolosluk
açılmasını talep etti. Bakanlıktan yapılan açıkla-
mada Karadeniz kıyısındaki Novorossisk'de bir

konsolosluk açılması planlandığı belirtildi. Aşağıda
bu konuda Dışişleri Bakanlığı'na yazılan yazı ile
bakanlığın cevabı mektubunu sunuyoruz.
 

T.C. Dışişleri Bakanlığı'na,
Türkiye'mizde yaşamakta olan yaklaşık 7 milyon

Kuzey Kafkasya kökenli vatandaşımızın önemli bölümü-
nün yaşamakta olduklarıil ve ilçelerimizde kurulu 60
dernekten 40 tanesini merkez-şubeilişkisi içerisinde
bünyesinde toplayan bir derneğiz. ,

Kuzey Kafkasya'daki Özerk Cumhuriyetlerde
okumakta olan yüzlerce hemşhri öğrencimiz,ticari
münasebette bulunan yüzlerce Türk firmasıile bu
firmalarda çalışmakta olan insanlar, en basit bir nüfus
işlemi veya benzeri bir belge ihtiyacı karşısında ya
Moskova'ya gitmek, ya da Türkiye'ye gelmek zorunda
kalmaktadırlar. Bunun da zamansalve parasal maliyeti
tahminlerden fazladır.

Ayrıca, Karadeniz sahillerinden Rusya Federasyo-
nu'na ve Türki Cumhuriyetlerle iş yapmakta olan firmala-
rın da benzer problemleri mevcuttur.

Bu nedenle, Kuzey Kafkasya'da bir Türk Konsoloslu-

ğunun ihdasınaacil ihtiyaç bulunduğuna inanıyoruz. Ku-
zey Kafkasya ile doğrudan münasebeti olan insanlarımı-
za göre Konsoloslukiçin en uygun yerler Maykop, Nalçik
veya serbest bölge haline getirilmesi düşünülen
Krasnodardır. Konsoloslukyeri tesbiti aşamasında tale-
bimizin göz önünde bulundurulmasını önemle arzederiz.

Kafkas Birliği Derneği, 28 Şubat 1997

Sürgünün çileli yollarında
. Hatırlanacağı gibi iki yıl önce Büyük Çerkes Sür-
günü'nde çekilen acılara kamuoyunun dikkatini
çekmek için Khabardey Balkar Cumhuriyeti'nin
başkenti Nalçık'tan yola çıkan bir grup, sürgün
yollarından geçerek Türkiye üzerinden Amman'a
kadar at sırtında gitmişti. 9 Nisana 1997 günü
derneğimize bir mektup gönderen Ürdün Prensi Ali
Bin Al-Hüseyin, Kafkasya'ya doğru aynı yoldan atlı
bir grup olarak gitmek istediklerini bildirdi. Am-
man'dan yola çıkacak atlı gruba Suriye ve Türki-
ye'den de katılımlar sağlanarak Nalçık'a gidilmesi
düşünülüyor. Bu tarihsel yolculuğu düzenlemek
üzere Reyhanlı, İskenderun, Göksun, Kayseri, Si-
vas, Şarkışla, Tokat ve Samsun dernek başkanla-

rından oluşan bir komite oluşturulmuştur. Aşağı-

da Sayın Prens Ali Bin Al-Hüseyin'iin konuya iliş-
kin mektubunu sunuyoruz.

 

 

Kafkas Birliği Derneği'ne,
6 Mart 1997 tarihli ve 1530-583 sayılı yazı
Ülkemiz ile Rusya Federasyonu'nun Karadeniz'deki

limanları arasında yolcu ve yüktrafiğinin son yıllarda
artış göstermesi nedeniyle, bu ülkenin Novorossisk veya
Soçi şehirlerinden birinde bir konsolosluk temsilciliği
açılması düşünülerek inceleme çalışmalarına başlanı!-

mış ve buiki şehirden hangisinde böyle bir temsilciliğin
açılmasının daha uygun olacağı hususunda, Uluslarara-
sı Nakliyeciler Derneği, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış
Ekonomik Kurulu, Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı ve

Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği'nden görüş istenmiş,
bu görüşler doğrultusunda Novorossisk şehrinde bir
temsilcilik açılması yönünde Sayın Bakanımızın 17-19
Aralık 19986 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'na
yapmış olduğu ziyaret sırasında ilke mutabakatına
varılmıştır. Bu ilke mutabakatının gerçekleşme
safhasına ulaşması sonrasında, bütçe imkanlarının

elvermesine bağlı olarak anılan Başkonsolosluğun
açılması öngörülmektedir.

Bilgilerini saygılarımla rica ederim.
Bakan a. Fazlı Keşmir, Elçi
Konsolosluk,Hukuk ve Emlak Genel MüdürYrd.
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Sn.Kafkas Derneği,
Türkiye'de yaşayan kardeşlerimize ülkem adına

Ürdün'da yaşayan Çerkeslerin ve tüm halkımızın
selamlarını iletmekten mutluluk duyuyorum.

Ayrıca yardımınızı beklediğim bir projemiz hakkında
bilgi vermekten dolayı çok mutluyum.

Geçen yıl Çerkessk şehrinde yapılan Dünya Çerkes
Birliği Kongresi'ne katıldığım günden beri sürekli ve
yoğun bir şekilde Çerkes halkını dünyaya tanıtma konu-

sundakisözlerimi nasıl yerine getireceğimi düşün-

mekteyim.
İki yıl önce Kafkasya'dan hareket eden atlı bir grup

Türkiye ve Suriye'yi geçerekatalarının Kafkas Savaşı
sırasında Kafkasya'yı terkettiği yolları izleyerek Ürdün'e
kadargelmişti.

Ben geriye dönüşü önermekteyim. Diğerbir deyişle,
benim de katılacağım bir grupatlı ile Ürdün'den hareket
ederek Suriye ve Türkiye'den geçerek.Kafkasya'ya
ulaşmayı düşünüyorum. Bu yolculuğaSuriye ve Türki-
ye'den atlıların katılacağını ümitetmekteyim.

Türkiye'den Kafkasya'yagemiilegeçilecek ve
Kafkas cumhuriyetlerinin başkentlerinde konaklayarak
yol boyunca dileyen âtlının dakatılımı sağlanacaktır.
Yolculuk en uzak ÇerkesbaşkentiNalçık'ta atlıların
karşılanacağı uluslararası birfestivalile sona erecektir.

Atlı yolculuğun iki amacı bulunmaktadır. Öncelikle
Kafkasya'daki Çerkes halkını dünyaya yakınlaştıracaktır.
İkinci olarak Çerkes halkının kültürünü, tarihini ve
bilinmeyen yönlerini dünyaya tanıtmaya yardımcı
olacaktır.

Bu atlı yürüyüş görçekleştirildiği takdirde tarih
boyunca büyükacılar çekmiş topluma büyükbir yardım
yapılmış olacaktır. .

Bu yürüyüşü Haziran ayında başlatmayı planla-
maktayız: Bu.nedenle Türkiye'den geçiş güzergahının
belirlenmesinde veTürkiye'den Kafkasya'yayönelik
yürüyüşümüzeTürkiye'den deatlıların katılması
konusunda yardımcı olacağınızı ümit ediyoruz.

En kısa zamanda vereceğiniz cevabı, yürüyüşe az
bir zaman kalması nedeniyle, beklemekteyiz.

Kardeşinizden saygılarımızla,
Prens Ali Bin Al-Hüseyin



 

Kafkas

 

Birliği 1997-98 Dönemi Faaliyet Proyramı

Kafkas Birliği Genel Merkezi'nde 18 Ocak ve 22 Şubat 1997 tarihlerinde yapılan, asil üye-yedek
üye ayrımı yapılmaksızın büyük bir katılımla gerçekleştirilen MKYK toplantılarında çalışma
programında yeralımnası prensip kararına bağlanan hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Aşağıda belirtilen konularda paneller düzen-.
lenecek ve tebliğler daha sonra kitap olarak yayın-
lanacaktır. Panellerin yer ve tarihleri Başkanlar

Kurulu toplantısında görüşülerek kesinleştirile-

cektir.
e Yaşayan Kafkas kültürünün belli başlı öğele-
rinin ayrı ayrı ele alınarak dizi halinde irdelenmesi:
* Geleneklerimize göre nişan-nikah-düğün tören-
leri ile tarafları ekonomik yıkıma götüren bugünkü
uygulamalar.
* Hasta ziyareti, hasta bekleme ve cenaze tören-
lerine ilişkin geleneklerimiz.
* Suçluların cezalandırılması ve kan davasının

giderilmesineilişkin uygulamalar.
* Kollektif çalışma ve yardımlaşma olgusu ile
tatbikatı.
* Güzel olan birçok geleneğimizin özünü koruya-
rak bu güne uyarlanması için öneriler ve tar-
tışmalar.

e Kafkasya'dan, Türkiye'den ve diğer ülkelerden
konunun uzmanlarının katılımıyla Kuzey Kafkasya.
Tarihi konulu bir uluslararası konferans düzen-

lenmesi.

e Abhazya'nın dünü, bugünü ve geleceği konulu .
bir panel düzenlenmesi.
se Kuzey Kafkasya-Türkiye ilişkilerinin geliştiril-
mesini teminen yapılması gereken çalışmaların
tartışılması.

e Çerkes Ethem olayına bağlı olarak okul kitap-
larında yeralan ve Çerkes toplumunun geneline |
yönelik yanlış ifadelerin düzeltilmesi istemimizin..
uzmanlarca tartışılması.

2. Sürgünün 134. yılı anma törenlerinin 24-25 |
Mayıs günü Ankara'da yapılması.

3. Çerkes toplumu adına emek vermiş insan-

larımızdan aşağıda adları yazılı olanlar için anmâ
törenleri düzenlenmesi: M.Fetgeri Şoenü, Met
Cunatuka İzzet, İzmail Berkok, Aytek Namitok,
Dırmit Gulya, Şora Nogumuka, Kuba Şaban, Kosta
Hedegati, Aziz Meker, Vasfi Güsar, ŞogensukAli.

4. Dernek merkezlerinde devreler halinde aşa-

gıda belirlenen kursların düzenlenmesi:
e Bilgisayar kursları
e İngilizce dil kursları
e Diğerdil kursları

5. Tesbit edilecek özel jüriler tarafından değer-
lendirilmek, dereceye girenlere ödüller vermek,
eserleri sergilemek ve dergimizde yayınlamak
koşuluyla Kafkasya'da yaşam, sürgünde yaşanan

ızdıraplar ve sürgün sonrası yaşam konulu resim,
şiir ve düzyazı yarışmaları düzenlenmesi.

6. 23 Nisan 1997 tarihinde TRT tarafından
gerçekleştirilecek Uluslararası Çocuk Şenliği'ne

Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinden bir çocuk eki-
binin de iştirakini sağlamak maksadıyla başlatılan
çalışmalarımıza tüm engellemelere rağmen devam
edilmesi ve amaca ulaşılması.

7. Kafkasya'daki cumhuriyetlerimizi her yö-
nüyle tanıtacak olan ve her hafta bir bölümünün
televizyonda yayınlanacağı yedi bölümlük Kafkasya
Belgeseli hazırlanması. (Bu konuda temaslarımız

başlamıştır.)

8. Beş kişilik Kafkas Birliği Derneği heyetinin,
24-31 Mart tarihleri arasında Adığey, Khabardey
Balkar, Karaçay Çerkes ve Kuzey Osetya'ya giderek
karşılıklı ilişkiler konusunu görüşmesi.

9. Mahalli radyo ve televizyonların imkan-
larından faydalanmak suretiyle Kafkas tarihi ve
kültürü konusunda titizlikle eğitim ve tanıtım
programları hazırlanması. Bu programlarda kulla-
nılmak üzere başlatılan enstümental müzik par-
çalarımız yakında banda aldırılacaktır. (Bu konuda
yayın organlarının temel yayın çizgisi, konu, ko-
nuşmacı, Soru-cevaplar ve benzeri konularda
mahalli derneğimiz ve Merkezimiz arasında bilgi-
lendirme ve kontrol zorunlu olup, yanlış anlama-
lara ve istismara meydan bırakılmaması gerek-
mektedir.)

10. Uzman insanlarımıza hazırlatılmakta olan
çok amaçlı, çok sorulu bir anket yakında tüm
derneklerimize gönderilecek ve yörede ulaşılabilen
tüm hemşehrilerimize gidilerek sağlıklı bilgi topla-
nacaktır. Anketlerin değerlendirilmesi sonucunda
ulaşılacak sonuçlara göre, geniş hemşehri kitleleri-

mizin isteği doğrultusunda yeni kararlar alınıp
uygulamaya konulacağı gibi, iyi ve kötü günleri-
mizde birliktelik maksadına yönelik geniş bir
iletişim ağı tesis edilecektir.

11. Kafkas Birliği çatısı altına girmiş olsun
olmasın, tüm derneklerimize, komitelere ve vakıf-
lara kurucu ve asil üyelik açık olmak koşuluyla

Genel Kurul kararına uygun olarak bir vakıf kurul-
ması çalışmalarımız ilerletilmiştir. Prof.Dr.Haydar

Taymaz, Prof.Dr.Anıı Çeçen ve Dr.Cahit Tutum
tarafından üzerinde çalışılmakta olan ve geniş
katılımlı tek vakıf hedefli temas ve gayretlerimize
bir süre daha devam edilecektir. Kuracağımız vakti,
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bilimsel çalışma ve yayın, derneklerimizin eğitsel
çalışmalarına mali destek, sosyal güvenlik şemsi-.

yesinin dışındaki hemşehrilerimize sağlık yardımı,
fakir öğrencilerimize burs verilmesi, bilimsel ka-
riyer ve araştırmalar için teşvik ödülleri verilmesi,

fakir ailelere katkının koordinasyonu gibi bir çok
sosyal-kültürel-bilimsel amaca yöneliktir.

12.Derneğimiz, Abhazya konusuna özel bir
önem atfetmekte olup, Abhazya resmi yönetiminin
görüşünü de öğrenerek,
merciler ve Türk makamlarına anlatımı ve tanıtım
maksatlı İngilizce-Türkçe broşürler hazırlatılması
ve dağıtımı, Abhazya'nın Beyaz Kitabı adlı eserin
Ruscadan Türkçeye tercüme edilerek yayınlan-
ması, Komiteye işlerlik kazandırılmasıiçin gereken

koordinasyonun sağlanmasıiçin çalışacaktır.

13.Yaz tatilinde Türkiye ve Kuzey Kafkasya
cumhuriyetleri arasında karşılıklı öğrenci mübade-
lesi ile Türkiye'de derneklerimiz arasında karşılıklı
öğrenci misafir edilmesi suretiyle gençlerimiz ara-
sında tanışma ve kaynaşma sağlanması.

14.Kaf Der Bülten'in yerine iki aylık kaliteli ve
kapsamlı bir dergi yayınlanmaya başlanacaktır.
Ayrıca, Ankara Şubesi gençlerinin öncülüğünde
tüm derneklerdeki gençlik komisyonlarının iletişi-
mi ve katkılarıyla bir de gençlik bülteni çıkartı-
lacak olup, Başkanlar Kurulu toplantısında detay
kararlar alınarak uygulamaya konulacaktır.

15.Üniversitelerde Kafkasoloji kürsüsü kurul-
ması, Kuzey Kafkasya'da Türkiye'nin bir konsolos-
luk açması ve Devlet Tiyatrolarınca Candan Can

Koparmak adlı eserin yeniden sahnelenmesi ve sık
sık turnelere gidilmesi gibi genel konularda başla-
ülmış olan çalışmaların takibi ve sonuçlandırı!)-
ması.

16.Ekonomik değer üreten tüm hemşehrileri-
mizin merkezi bir örgütte güçlerini birleştirmesi ve
daha büyük hedeflere yönelinmesi amacıyla ha-
zırlanan statüye kısa sürede son şeklinin verilmesi
ve müteşebbis heyetinin belirlenmesi için çalış-
maların hızlandırılması.

sorunun uluslararası .

21 Mayıs anma proyramı
Büyük Çerkes Sürgünü'nün 133. Yıldönümü nede-
niyle Kafkas Birliği Genel Merkezi tarafından 24
Mayıs Cumartesi günü bir anma programı düzen-
lendi. Anıt Kabir'l ziyaret ile başlayacak program
çerçevesinde dernek genel merkezinde anma top-
lantısı ve konferanslar düzenlenecek. Saat 13:30'-
da başlayacak anma seromonisinde değerli hem-
şehrimiz İhsan Saleh'e 133ç Yıl Hizmet ve Onur
Ödülü takdim edilecek. Daha sonra Sn. Bedri
Habiçoğlu Kafkasya'dan Osmanlıya Zorunlu Göçün
(Sürgünün) Nedenleri konusunda bir konferans
sunacak. Sn. Cihan İşbaşı'nın sürgünü konu alan

karikatür sergisinin açılışından sonra Ankara

Milletvekili Sn.Ali Dinçer ile Prof.Dr.Anıl Çeçen
Avrupa Konseyi'nde Kafkasya Sorunu ve Kalkas-
ya'nın Geleceği konusunda birer konuşma ya-
pacaklar.
 

 

Kültürel değerlerimiz derleniyor
Hızla yok olan kültürel değerlerimizin bir an önce
derlenmesi amacıyla İç Anadolu bölgesinde Adı-
gey'li bilim adamları bir araştırma yapacaklar. Al-
manya'daki Adığe Cheku Pchuante Bilim ve Araş-
urma Kolu'nun desteği ile Tokat, Erbaa ve Uzun-
yayla yöresinde alan çalışmasını Zeter Aydemirk-
har (Etnoğraf, Adığey Devlet Üniversitesi Kültür-
oloji Kürsüsü Başkanı), Wnerikho Mir (Etnoğraf,
ADÜ Kültüroloji Kürsüsü'nde doçenti), Wnerikho
Ray ve Khuyekho Asfar (Adığey Cumhuriyeti Beşeri
Bilimler Enstitüsü folklor araştırmacıları) oluşan
ekip sürdürecek.
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Karaçay Gerkes'de yatırım olanakları
Karaçay Çerkes Cumhuriyeti Ekonomi Bakan
Yardımcısı A..Strantsev'den alınan bilgiye göre Ka-
raçay Çerkes Cumhuriyeti'nde yabancı yatırımcılar

için çok çeşitli yatırım olanakları mevcuttur.

Yatırım bekleyen bazı kuruluşların listesi aşa-
gıdaki şekildedir. (Bu konuda ayrıntılı bilgi Genel
Merkezimizden temin edilebilir.)

1. Fayans üretim fabrikasının tevsiinin tamamlanması
(Dekor Firması)
2. Granit, mermerve tabii taş işleyen kuruluşun
yeniden inşası (Mramor Granite Firması)
3. Şeker fabrikası teknik imalat bölümünün tevsii ve
yeniden inşası (Erken-Şakarkski A.O. Şeker Fabrikası)
4. Etil alkol imalat fabrikası inşaatı (Mercuru Firması)
5. Çerkesk Et Fabrikası onarımı (Myasobombinat
Firması)
6. Hali imalat fabrikası ikmali (Tekstil Instroment

. Firması)
7. Şekerleme ve mobilya atölyelerinin ikmal inşaatları
(1 Chp Kagav-Stroy Invest Firması)
8. Savunma Sanayi Bölümüiçin sivil ürünler imalatının
teknik techizatlandırılması
9. Birinci kalite un imali için un fabrikası inşaatı (CHP
Zaur firması)
10. Kriyojenik gaz imali için mini fabrika kurulması(Crio
Servis Firması)
11. Paketleme ve mineral suyu için şişeleme tesisi
kurulması (Kavkaz Firması)
12. Kırmızı cephe tuğlası üreten fabrikanın yenilenmesi
ve tevsii (Kavkaz Fabrikası)
13. 0.5 ve 0.75 It kapasiteli şişeleme fabrikası inşası
(Mercury Firması)
14. Dombayve Arhiz köylerinde turizm ve kayakpistinin
teknik ekipmanlarının yenilenmesive genişletilmesi

Not: Adı koyu yazılan firmalar Adığe veya Abhaz kökenli
işadamlarına ait firmalardır.



  

Kafkas Birliği Genel Merkezi'nden bir heyet Mart ayı
sonlarında Kafkasya'ya giderek çeşitli inceleme ve
görüşmelerde bulundu. Genel Başkanımız
Sn.Muhittin Ünal ile gezinin amacı ve sonuçları
üzerine beğeni ile okuyacağınızı umduğumuzbir
röportaj yaptık.

Nart: Kafkas Birliği heyeti olarak yakın tarihte
Kuzey Kafkasya'ya bir gezi gerçeklestirdiniz. Gezi
nereleri kapsıyordu, amacı neydi?

Genel Başkan Muhittin Ünal: Bilindiği gibi 22
Aralık 1996 tarihinde yapılan Genel Kurul toplan-
tısında, Kafkasya'ya yönelik program ve icraatımıza,
Kafkasya'ya bizzat gidip, yerinde yetkililerle görüşüp,
sağlıklı tesbitler yaptıktan sonra yön vereceğimizi

söylemiştik. Seyahatın ana maksadı Kafkas Birliği-
nin oluşumu ve amaçları hakkında yetkililere bilgi
vermek, son seçimlerde yeniden seçilen devlet baş-
kanlarını kutlamak, ve yakında vefat eden Dünya

Çerkes Birliği Genel Başkanı için başsağlığı dilemek,
yatırımcı işadamlarımızın can ve mal güvenliği sorun-
larını gündem konusu yapmak ve nihayet oturdu-
ğumuz yerden Kafkasya hakkında ahkâm kesme
yerine, tesbitlerimize dayalı bir yol belirleyip icraata
başlamaktı.

Bu seyahatı Nisan ayı ortalarında yapmayı plân-
lamıştık. Nalçık kentinde Çeçenya'ya kaçırılan iş
adamımız Nazmi Sabancı'nın tüm uğraşılara rağmen
serbest bırakılmaması üzerine diğer işadamlarımızın
bozulan moralini de dikkate alarak seyahatı önceye
aldık. Programımızda Osetya, Khabardey Balkar,
Karaçay Çerkes ve Adığey cumhuriyetleri vardı. Son
anda Osetce bilen arkadaşımızın
hastalanması üzerine bu cumhu-
riyet programdan çıkarıldı. Sayın
Sebahattin Diyner, Sayın Cihan
Candemir, Sayın Mustafa Vur-
dum ve Sayın Recep Bay ile bir-
likte beş kişilik heyet halinde üç
cumhuriyete gidildi.

Khabardey Balkar'da kimlerle
görüştünüz? Görüşmelerin konu-
su ve sonucu hakkında bilgi vere-

bilir misiniz?
Khabardey Balkar Cumhuri-

yeti'nde Dışişleri Bakanı ve Baş-
bakan Yardımcısı'nın da katılımı
ile Sayın Devlet Başkanı Koko
Valeriile iki saat süren son dere-
ce samimi ve herşeyin açık konu-
şulduğu bir görüşme yaptık.

  

Özellikle orada yatırım yapmakta olan insanla-

rımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öne-
mi, bürokratik problemlerin çözümü ve işadamlarına
hizmetiçin ayrı bir birimin oluşturulması, işadamları-
mızın sorunlarının çözümü yönünde ayda bir toplantı
düzenlenerek onların üst düzeyde dinlenilmeleri gibi
önlemlere yönelik konular dışında kültürel ilişilerimiz
için yapılabilecek şeyler ve dönüş dahil değişik 19
ayrı konu görüşüldü. Derneğimiz hakkında tanıtıcı
bilgiler verildi. Görüşme sonucunda mutabık kalınan
husuları içeren bir metin imzalandı.

TRT tarafından düzenlenmiş olan 19. Uluslar-
arası Çocuk Şenliğine Kafkasya'dan bir ekibin
getirtilmesi için yapmış olduğumuz müracaata TRT
önce olumsuz cevap verdi. Pes etmeden 40
derneğin merkezi bir organizasyonu olarak iki ay
süren mücadelemiz sonucunda TRT'yi olumlu bir
noktaya getirmişken, Kafkasya'ya gittiğimiz için
Khabardey Balkar'dan bir çocuk ekibinin gönde-
rilmesi (kararını kesinleştirip, oradan TRT'ye bildir-
melerini sağladık.

Görüşmeler sırasında Sayın Devlet Başkanı'nın
söylemiş olduğu şu sözler birçok soruya ışık
tutabilecek niteliktedir: "İçinde yaşadığımız devletlerle
çatışmadan, iki büyük ülkemiz arasında sorun
yaratmadan iyi ilişkiler içerisinde kültürel ve
ekonomik imkânlarımızı kullanarak kalıcı bir köprü
kurmak en akılcı yoldur..."

Khabardey Balkarda kaç iş adamımız var?
Onlarla da görüştünüz mü, sorunları nelerdir?

Sadece Nalçık'ta 112 insanımız değişik boyut

Kafkas Birliği heyeti Khabardey Balkar Cumhurbaşkanı Koko Valeriile
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larda iş yapmaya başlamıştır veya yeniişler için

altyapılarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla onlarla da
iki kez görüşüldü. Sayın Devlet Başkanı ile yapılan

görüşmede işadamlarımızı ön plânda tutmamız
doğaldır. Zira, çoğunluğu derneklerimizin üyesidir.
Kendi aralarında kurmuş oldukları Işadamları Klübü
Derneği ile bundan böyle birlikte çalışacağız. Bazı
sahalarda kendilerine temsilcilik “yetkisi vereceğiz.
Can ve mal güvenliği sağlandıktan sonra hemr-

şehrilerimizin orada çok güzel şeyler yapacağına
şahsen inanıyorum. Rusya Federasyonu içerisinde
Serbest Bölge olarak ilân edilen Khabardey'in
işadamlarımıza sağlayabileceği avantajlar elbette
vardır. , i

Nalkık Üniversitesi'nde okuyan gençlerimizle
görüşme imkânı bulabildiniz mi? Bu yi da öğrenci
göndermeyi düşünüyor musunuz?

Hem öğrencilerimizle, hem de üniversite yöneti-
miile toplantılar yapıp iki kez görüştük. Dil bilmeden
gitmiş olmaları yanında çok zayıf öğrencilerin gitmiş
olması bazı sorunlara sebep olmuş. Bir yıllık hazırlık
okulunda Rusca ve Khabardeyce dil problemini
halledemediklerinden olumsuzluklar var. Üniversite

yönetimi son derece anlayışlı. Bundan sonraki yıl-
larda benzeri sorunları yaşamamak için seçeceğimiz
burslu ve paralı okuyacak öğrencilerde buradaki öğ- |
renci seçme sınavının taban puanının 10-15 puan
üzerinde not almayanları göndermeyi düşünmü-
yoruz. Seçmeler yeterli bir komisyon marifetiyle
yapılacak. Başarı için bunaihtiyaç vardır.

Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nde kimlerle görüs- |
tünüz?

Devlet Başkanı Sayın Hubiyev başkanlığında ve
Başbakan, Başbakan Yardımcıları, Dışişleri ve Kültür
bakanlarının iştirak ettiği heyet ile görüştük. Beş
kişilik heyete Çerkesk'deki Dünya Çerkes Birliği
Başkan Vekili Boris Akbaş'ı da
dahil ederek toplantıya katıldık.
Son derece yararlı bir toplantı
oldu. Özellikle ekonomik potansi-
yelleri ile hangi alanlarda yatırım-
cılara ihtiyaç bulunduğunu öğren-
dik. Ciddi ve büyük çapda iş ya-
pan özel firmaların varlığını öğ-
rendik ve memnun olduk. Belli
başlı firmaları da işbirliğine hazır.
Yatırımcılarımızı samimiyetle
bekliyorlar. Seramik sanayi ve
orman ürünleri sanayiine öncelik
vermektedirler. Can ve mal gü- .
venliği sorunu yok. Üretimin fii-
len orada yapılmasınıistiyorlar.

Habaz Rayonu'ndaki özel te-
levizyon kanalı yayını arttırıp Adı-
ğey ve Khabardey'i kapsayacak
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tarzda yayınını 24 saate çıkarmak ve yansıtıcılarla
ağını genişletmek istiyor. Ayrıca Çerkesk kendi de
Türkiye'den bir kardeşkent iştiyor. Bu öneriyi iki

büyük kentimizin belediyesine götüreceğiz.
DÇB'de olağanüstü kongre tartışmaları var. Bu

konuda tesbitleriniz nelerdir?
DÇB'nin Çerkesk'e taşınması isabetli olmuş.

Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'ndeki Adığe ve Abaza
halklarının kaynaşmasına sebep olmuş. Güzelbir
büro da kurmuşlar. Olağanüstü kongre ile ilgili çağ-
rılar ve yazışmalar oldu. Son Genel Kurul'da kabul
edilen tüzüğün yasal zorunluluk olmadığı halde

- yetkisiz ve geksiz şekilde değiştirildiği iddiaları var.
Yönetim, değişiklik gerekçelerini yasal zorunluluk
olarak açıklamaktadır. Keyfi değişiklikden bahseden
arkadaşlarımızdan da eski ve yeni metinlerin Türkçe
karşılaştırmalı şeklini istedik. Değişiklik metinleri
geldiğinde inceleyeceğiz ve tutumumuzu buna göre
saptayacağız.

Adığey Cumhuriyeti'nde yaptığınız görüşmeler
konusunda da bilgi verir misiniz?

Diğer iki cumhuriyette devlet başkanı başkan-
lığında bir heyetle görüştüğümüz halde, Adığey'de
önce Devlet Bakanı, Eğitim Bakanı, Kültür Bakanı,

Başbakan ve Parlamento Dışilişkiler Komisyonu Baş-
kanıile gorüştük. Sonra Devlet Başkanı Sayın Carım
Aslan ile görüştük. Her bakan ile kendi konusunu
görüştüğümüz için Devlet Başkanı ile görüşme gün-
demimiz farklı oldu.

Ziyaretimize ve tebriklerimize memnun olduğunu
belirten Sayın Başkan Carım Aslan, Adığey Cumhu-
riyeti olarak dönüşü teşvik için çıkarmış oldukları ve
yakında (Temmuz ayında) çıkarmaya çalıştıkları mua-
fiyet ve istisna yasalarına rağmen geri dönüşün ya-

vaşlığından ve azlığından, keza insanlarımızından
çok azının Adığey'e yatırımı düşündüğünden üzgün

Adığey Cumhurbaşkanı Carım Aslan ile yapılan toplantıdan bir görünüm

 



 

olduğunu belirtti. Köylerde boşalan çok sayıda evin
boş tutulduğundan, Ermeniler başta olmak üzere bol
miktarda talepli olduğu halde bu evleri verme-

diklerinden, Fransızların, Almanların, İtalyanların ve
Amerikalıların bir çok konuda fizibilite çalışmaları
yapmakta olduklarından, bu gidişle uzun olmayanbir

süre sonunda Turkiye'deki yatırımcılar gelse bile
belki geç kalmış olacaklarından bahsedip, işadam-
larımıza çağrıda bulundu. Dönüş konusunun Rusya
Federasyonu ve Türkiye arasında görüşme konusu
yapılmasıiçin girişimlerinin olduğunu, sağlıklı yolun

da bu olduğunuilâve etti.
Büyük yatırımcılar halinde gelemiyorlar ise, Tür-

kiye'de yaşamakta olan her Adığe'nin bir dolar kata-

rak oluşturacakları fonlarla değişik alanlara yatırım
yapılmasını, Türkiye'deki derneklerin ekseriyetinin
bir çatı altında toplanmalarından memnun kaldığını,

bir taraftan birleşme sağlanırken, diğer taraftan da
tabana mutlaka inilmesi gerektiğini, o takdirde başa-
rının kendiliğinden geleceğini, plânlı ve sessiz
çalışmalarla dönüş olayına daha bir katkıda bulunula-
bileceğini, Türkiye'ye dönüşümüzde herkese sevgi ve
selâmlarını iletmemizi ilâve ederek konuşmasını
tamamladı.

Adığey'e dönüş yapmış kişiler ve yatırım yapmak-

fa olan hemşehrilerimizle görüştünüz. Bu toplanti
larda neler gündeme getirildi?

Nalçık kentinde Türkiye'den gidep hemşeh-
rilerimiz tarafından kurulmuş 112 irili ufaklı firma
varken Maykop'da bu sayı sadece 25'dir. Dönüş ya-
panların sayısı ise henüz 140 kişidir. Görüşmemizde

.dile getirilen sorunlar, radyo ve televizyonda Adığece
yayın süresinin kısalığı, bürokratik problemler, yasa-
ları yeterince bilmemek, iletişim eksikliği, Türkiye'-
deki bazı dernek ve çevrelerin yanlış davranış ve ko-
nuşmalarından kendilerine yansıyan problemler şek-
linde özetlenebilir. Bir de dönüş düşüncesinde olan
insanların mutlaka Kafkasya'yı görmelerinin sağlan-
ması ve gerçek koşullar ne ise onun aynen söylen-

mesine özen gösterilmesine çalışılması önerisini
sayabiliriz.

Gerek Devlet Başkanı'nın ve gerekse Başba-
kan'ın açıklamalarına göre önemli sayıda üretime
yönelik yatırım alanları vardır. Ortaklıklar kurmak

suretiyle bu imkânlardan herşehrilerimizin yararlan-
masında fayda vardır. Geç kalınırsa Batılı devletler
köşe başlarını tutmakta gecikmeyecektir. Bu düşün-
ceyledir ki, Sayın Başbakan'ı derneğimizin misafiri
olarak 28-29 Nisan tarihlerinde Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği toplantısına davet etmiş bulunuyoruz.
Yeni seçilmiş olması nedeniyle işlerinin yoğun
olduğunu biliyoruz. Şayet gelebilirse İstanbul ve
Ankara'da işadalarımızla toplantılar düzenleyip tanış-
trmayı ve Adığey'in yatırım imkânlarının konuşul-
masını sağlayacağız.

Maykop Devlet Üniversitesi'nde okuyan öğren-
cilerin durumu nasıldır? Maykop Devlet Üniversitesi
bu yıl da Türkiye'den öğrenci alacak mı?

Öğrencilerin problemleri daha ziyade dil ile ilgili-
dir. Ayrıca hazırlık sınıfını iki yıl okumaktan rahat-
sızlar. Yöneticilerin ifadelerine göre iki yıl hazırlık
okumalarında kesin olarak fayda vardır. Bu konularla
ilgili bir rapordergide yayınlanacaktır.

Geziniz amacına ulşt mı? Kafkasya Birliği'nin
izleyeceği Kafkasya politikasının anahatları nedir?

Gezimiz amacına ulaşmıştır. Tahminimizin öte-
sinde.yararlı bir gezi olmuştur. Her üç cumhuriyette
de derneğimiz yeterince tanınmış olup, bundan
sonraki ilişkilerde muhatap alınacaktır. Maykop ve
Nalçık kentlerinde kurulan ve işadamlarımızın üyesi
olduğu iki dernek de bizimle işbirliği arzusunu ifade
etmiştir. Kendilerine belirli konularda yetkiler ver-
meyi düşünüyoruz.

Hiçkimseyi zorlamadan dönüş arzusunda olan
her insanımıza (özellikle evi ve toprağı olmayan
köylülerimiz başta olmak üzere) elimizden gelen her

katkıyı yapacağız. Bu nedenle tabana yönelik, köyle-
rimize yönelik iletişim çalışmaları önem kazanmıştır.

Hazırlatmakta olduğumuz anketin uygulama sahası
ve değerlendirilmesi bu açıdan çok önemlidir. Öğ-

rencilerimizi seçip göndermekyeterli değildir. Her üç
ayda bir, bir görevli gönderip durumlarını yakından
izlemeye çalışmalıyız.

Kafkasya'nın bütünlüğünü hepimiz isteriz. Ama
oradaki koşullar, düşünce ve yetişme tarzı ile
ihtiyaçlar çok farklıdır. Hayalci olmayalım. Milletlerin
hayatında 25-50 yılın fazlaca bir önemi yoktur. Bu
nedenle oradaki cumhuriyetlerimizin nüfus ve
ekonomi yönündenistenilen seviyeye gelebilmesine
yardımcı olmak bana göre çok önemlidir. Nüfus ve
ekonomik yönden istenilen seviyeye gelmelerine
yardımcı olabilirsek diğer hususları zamanı gelince
kendileri zaten düşünecektir. Aksine düşünceler bana
göre gerçeklere bir hayli uzaktır. Sayın Başkan Koko
Valeri'nin dediği gibi, içinde yaşadığımız ülkelerle
uyum içerisinde, barıştan başka bir şey düşünmeden
yaşarken Türkiyemiz ile Kuzey Kafkasyamız arasında
ayakları kültürel ve ekonomik işbirliğinden oluşan bir
köprü oluşturmaya çalışmalıyız. Böyle bir köprü
tartışmasız herkesin yararınadır. Ekonomileri maale-
sef düşüş göstermektedir. Böylesi bir zamanda
üretime yönelik yatırım ve katkı yapma gücü olan

insanlarımızın sorumlu davranış göstermelerinin
tarihi değeri vardır.

Verdiğiniz bilgilerde anlaşıldığı gibi geziniz son
derece yararlı olmuş. Bundan sonraki çalısmala-
rınızda başarılar diler, bize bunca zaman ayırdığınız
için teşekkür ederiz.

Asılben teşekkür ederim. >
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Serbest düşünce ve tartışma
platformu olan Xase/Aydgılara
sayfalarımızda içinde
bulunduğumuz dönemde büyük
önem kazanan iki konuya,birlik ve
Abhazya sorunlarına yer verdik.
Birlik konusundakiilk yazı Tleşe
Süleyman'ın, varolmakiçin
birleşmenin önemini vurgulayan
yazısı. Bu konuda ikinciyazıyı, çok
partili demokratik yaşama
geçildikten sonra derneklerimiz
tarafından yayınlanan ilk dergiden
aldık. 1953 yılında yayınlanan bu
yazı, birlik özleminin ne kadar
eskilere gittiğini gösteriyor.

Abhazya konusunda da iki yazımız
var. İlk yazı, Vo/7oya Kuban
gazetesinde çalışan bir Rus yazara
ait. Bu yazıda SizorIgor, Rusya'nın
niçin Abhazya'nın bağımsızlığını
tanıması gerektiğinitartışıyor.İkinci
yazı ise, Abhazya'da insani yardım
konusundaçalışan bir uzmanın
Ingiltere'de yayınlanan War#eport
dergisinde çıkan yazısı.

Bundan sonraki sayılarımızda
Xase/Aydgılara sayfalarımızı
okuyucularımızın katkılarıile
zenginleştirmekistiyoruz. Güncel
sorunlarımızailişkin her türlü yazıya
bu sayfalarımızda yer vereceğiz.
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Tleşe Süleyman

Yeni bir yüzyıla girmemize az kaldı. Bilgisayar ve iletişim
teknolojisindeki gelişmeler insanoğlunu yeni toplumsal
dinamiklere uymaya zorluyor. Tarım toplumundan sanayi
toplumuna geçiş sorunlarını yaşayan ülkeler karşılarında
bilgi çağının gelişmelerini gördüklerinde toplumlarını
yeniden yapılandırmaihtiyacını hissetmeye başladılar.

Globalleşen dünyada yeni dengeler kurmak zorunda
kalan insanoğlu, eski ile yeni arasında bocalamayı sür-
dürmekle birlikte, yeniye uyumu kaçınılmaz görüyor.

Çağımızın temel olgusu değişim. Her çağda olduğu gibi
her değişim yeni sorun ve ihtiyaçları beraberinde geti-
riyor. Yönetim sistemlerini, toplumsal örgütlenme model-
lerini hızla değiştirebilen toplumlar, yeni sorunlarını ko-
layca çözebilmekte, toplumsal uyum ve dayanışma meka-
nizmalarını kolayca harekete geçirebilmektedir. Değişimi
yeterince algılayamayan toplumlar, devletler de yeni
sorunlar karşısında yaplalamakta, bunalımdan bunalıma
koşmaktadır. | |

Gün geçtikce küçülen dünyamızda sermaye hare-
ketlerine baktığımızda bu olguyu görüyoruz. Ulusal ser-
mayeler sektörel bazlarda güçlerini birleştirerek dünya
pazarlarına açılmakta, dünya pazarlarında birleşerek
büyümektedir. Yeni tekel ve kartelleri oluşturmaktadırlar.
İnsan-toplum ve devletler arasında yeni konsensuslari
zorunlu kılmaktadır. Katılımcı demokratik değerler, ser-
best fikir, insan hakları, dayanışma, refahın ortak pay-
laşımı, çevre, vb gibi kavramlar üzerinde bir uzlaşma

zemini aranmaktadır.
Dünyanın genelini kapsamamış olmâsına rağmen,

insanın mutluluğunu amaçlayan, uzlaşmaya dayalı birlik
ve dayanışma olgusu toplumların vazgeçilmez bir amacı
haline gelmektedir.

Kısacası, değişim sonrasında ortaya çıkan sorunların
çözümlenmesinde temel anahtar birlik ve dayanışma

içerisinde yeni sistemlerin kurulması, yeni örgütlenme
modellerine geçilmesidir.

Dünyada ve ülkemizde meydana gelen siyasal, sosyo-
ekonomik gelişmeler değişimi zorunlu kılmıştır. Değişim
toplumsal yaşantımızın her yönünde kendini hisset-
tirmektedir.

Kafkas halkları öznel koşulları nedeniyle dünyadaki
değişimlerden çok fazla etkilenmektedir. Örneğin, Tür-
kiye'de köylerden kentlere hızlı göç, kitle iletişim araç-
larının yaygınlaşması, devletin bakış açısı, vb nedenlerle
toplum hızla bir asimilasyon sürecine girmiştir. Benzer



 

bir olsu, yeni ekonomik sisteme geçişle bir-
likte Kafkasya'da da görülmektedir. Nüfus,
ulusal sermayenin azlığı, halkın etno-psiko-
lojik özellikleri gibi nedenlerden ötürü kaza-
nımış hakların Kullanılması Kafkas halkla-
rının aleyhine işlemektedir. Diaspora ve Kaf-
kasya'da yeni toplumsal arayış ve dayanışma
dinamikleri oluşturulamadığı takdirde, Çerkes
halkının tarih sahnesinden silinmesini kimse
önleyemez. o

Nedeni ne olursa olsun asimilasyon süre-
cinin hızlanmasıyla birlikte insanlarımız ken-
dilerini başka kimliklerle ifade etmeye başla-
mıştır. Artik saf bir Çerkes ulusal-kültürel
kimliğinden söz edilemez. Yaşanılan ülkelerin
öznel koşullarına göre yeni ulusal-kültürel
kimlik şekillenmesi, şekillenen yeni kimliğe
göre de Çerkes halkının sorunlarına, Kafkas-
ya'nın siyasal geleceğine ilişkin farklı yakla-
şımlar gözlenmektedir.

Meydana gelen buhızlı değişim karşısında
ne yapılmalı? Niçin yapılmalı?

Kafkas halkları ulusal-kültürel kimliklerini
korumak, yaşatmak, geliştirmek, Kafkasya'-
nın siyasal geleceğine sahip çıkmak ve söz sa-
hibi olmak istyorlarsa, birşeyler yapmaları
zorunludur. Bugünkü duruma göre, az da ol-
sa böyle bir arzuları vardi. İstek olduğuna gö-
re ne yapılmalıdır?

Değişim sonucunda ortaya çıkan sorun-
ların çozümüne giden yol, birlik ve dayanışma
içerisinde güçlerin birleştirilmesinden geç-

mektedir. Bunun için de örgütlerin ilkeli bir-
likteliği şarttır.

Günümüzde politikada, ekonomide, lobici-
lik faaliyetlerinde etkin ve güçlü olmak istiyor-
sak, farklı düşünce ve yaklaşımları demok-
ratik uzlaşma zemininde birleştiren merkezi
bir yapıyı süratle kurumlaştırmalıyız.

Çağımızın değişim rüzgarını görüp, birlik
ve dayanışma olmadan etkin olunamayacağını
gören Kafkas dernekleri, 1970'li yıllarda baş-
latmış oldukları merkezi yapılanma sürecini
1990'lı yıllarda Kaf-Kurla sürdürmüşlerdir.
1993 yılında yasal merkez-şube ilişkisini Kaf-
Der'le sağlayarak, 1996 yılında Kafkas Birliği'-
ni oluşturmuşlardır.

Bu noktaya kolay gelinmemiştir. Bilinçli
bilinçsiz bir çok engellemeler aşılarak gelinen
nokta bir başlangıçtır. Geçmiş yıllara bakıl-

dığında gelinen nokta küçümsenemez. Ama
bu yeterli değildir. Çağımızın değişim hızına
ayak uydurmak istiyorsak, geldiğimiz nokta-
daki birlikteliğimizi uluslararası boyuta etkin
bir şekilde taşımalıyız. Sen-ben gibi incir
çekirdeğini doldurmayan güncel çekişmeler,
ön yargılı yaklaşımlardan kurtularak, Çerkes
halkının her alandaki potansiyeli iyi değerlen-
dirilerek, Türkiye ve Kafkasya'da etkin, yararlı
bir çok işin yapılabileceğine inanıyorum.

Kafkas halklarının tarihsel geçmişlerine,
çekilen bunca acıya birazcık saygımız varsa
birlik ve dayanışma yönündeki örgütsel bir-
liktelikten yana olup, ona destek verelim.

 

 

Muharrem Bilgiç Nogumuzok

Şöyle bir hikâye anlatırlar:
Yaş yaşamış, gün görmüş, hayatın safa-

sından da cefasından da nasibini almış ihtiyar
bir adam idi, ibret alınacak kadar zengin bir
müşahade kolleksiyonuna malik idi. Bunların
arasında haitâ en başta (içtimai birlik) geliyor-
du. Yatağa düştüğü ve ölüm denen ejderin
kendisine yaklaştığını fark ettiği zaman köyle
bırakacağı üç oğlunu yanına çağırarak:

Evlâtlarım, ben hayatta iken herbirinizin
kuvvet ve kabiliyetlerinizi görmek istiyorum.
Bununiçin (elinde tuttuğu ve birisini ancak bir
kişinin kırabileceği üçer değneklik üç desteyi

  

göstererek) bu destelerden birer tane alınız ve
birbirinden ayrımadan kırınız demiş, üçü de,

babalarına kuvwvetli bir evlât yetiştirmenin

sevinç ve gururunu duyurmak için yapmışlar,
amma ne mümkün... Çocukların mahcubiye-
tini başlarının önlerine eğilmesinde müşahede
eden baba tebessümle -desteleri çözünün ve
değnekleri teker teker kırmayaçalışınız der- bu
sefer değneklerin başına geleni elbette anlamış-
sınızdır. Değneklerin kırıldığını gören baba;
evlâtlarım, ayrılığın zaif, birliğin kuvvet ve kud-
ret olduğunu gördünüz. Hayatiyet ve mukadde-
satnızn teminat altında bulunmasını ister-
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seniz bu değnekler gibi her sahada bir arada
bulununuz, birinizin menfaatleri hepinizin
menfaati şeklinde telâkki ediniz ve bu fikri

fazilet ve feraka: ile koruyunuz,der.
Bu hikâye,içtimai birlik mevzuunda ferd

ile cemiyet münasebetlerini pek canlı ve teel bir
mevzuun tercümanı olarak göstermekitibariyle
ibrete değer. Zaten insan tarihi bize zaiflerin
hiç bir hakka hattâ dedelerinin yaşadıkları
topraklar üzerinde yaşamak hakkına bile sahip
olmadıklarını göstermiyor mu? Herkes onu çok
iyi bilirki kuvvetler daime hürmet göregelmiş-
lerdir. Bunda sonrada bunun böyle olmıyaca-
gına dair bir işaret yoktur. Bir Fransız âliminin
dediği gibi tabiat nazarında en büyük meziyet
kuvvet, en kötü kusurda zafiyettir. Biri ne
kadar yaşamak imkânlarına malik ise diğeri o
kadar mahv olmak talihsizliği ile yüklüdür.

Bir topluluğun manevi kıymeti tabii bir
şekilde ferdlerinin içtimai kıymeti, yani baş-

kalarile birleşme kabiliyetlerine göre değişir. Bu
kabiliyet irsi ve potansiyel vasıflarımıza ve bil-
hassa aldığımız terbiye ile içinde yaşadığımız
cemiyetin manevi vaziyetine tabidir. Egoist,
kıskanç, kaba ve itidalsiz insanı sevmekbeşeri

takatı aşan bir şeydir. Yalan söylemek, anirika
çevirmek, hem cinslerine iftira ve ihanet etmek,

her şeyi kendine ve en yakın menfaatına irca
etmek gibi alışkanlıklar, içtimai bünye için

kanserin insan vücudunda yaptığı tahribattan
da beter bir rol oynarlar. Herkes kendisini
başkalarının nefretine lâyık bir hale getiren
alışkanlıkları terk etmedikçe karşılıklı olarak

birbirini sevmeleri ve bundan içtimai bir birlik
ummaları hayal olmaktan ileri gidemez. Kendi
hayatını milletin hayatından üstün tutan
cahillerin budalaların cemiyet hayatında mües-
sir olacak rolleri olduğu vakittir ki, milletler
çökmüşlerdir.

Bu konuda sağlam bir zemin üzerindeyiz
ve misaller verebiliriz. Meselâ Kafkasyanın isti-
lâsında Rusların bazı cahil ve idealsiz Kafkas-
lılara geçici imtiyazlar vererek akıllı ve basiretli
kimselere karşı kullanmaları istilâ işinde bü-

yük rol oynamıştır.
Ne hazindir ki bu günkü şartlar karşı-

sında ileride ne olacağı sarih olarak bilinmiyen
Kafkasya için (eğer kulaklara aks edenler doğru
ise) şimdiden bazı imtiyaz ve şahsi menfaat

avcılarının türediği söylenmektedir. Kafkasya
mevzuunda çalışmayı kendilerine vazife edinen

bu zatlar mevzii çalışmak, aralarına kimseyi

“almamak ve Kafkasyadadoğmuş olmayı im-
'tüyaz telâkki etmek gibi sakat temayüllerile
işittiklerimizi teyid etmektedirler. Bu takdirde
“sözüm ona bu imtiyazlıtoplulukların müstak-
bel sandalyalara rakip kazanmamak gibi en-
dişelerle malul oldukları hatıra gelmez mi? Bu
mevzudaileride daha çok söyliyeceklerimiz ola-
caktır zannediyorum. Geçenlerde bir vesile ile

ziyaretine gittiğim yaşlı ve muhterem bir zattan
dinlediğim bir hikâyeyi burada nakletmekle
bitireceğim:

Ruslar Kafkasyayı istilâ etmek istiyorlar-
dı. Bu işe en dirayetli generallerini geniş sa-
lâhiyetle memur etmişlerdi. Bir general Kafkas
kabilelerinden birer murahhas davet etmiş. Her
kabile murahhas olarak en yaşlı adamlarını ya-
ni (Thamate) lerini, yalnız bir kabile kendisini

temsil edecek olanda yaş değil kabiliyet aramış
ve buna en muktedir olan genç bir delikanlıyı
memur etmişti. Kafkas murahhasları Rus ge-
neralinin sofrasındaikram ve izaz olunduktan
sonra dönüşlerinde beraber götürmek için ne
gibi hediyeler istediklerini sormuş, murah-
hasların hepsi yaş sırasına göre kimi at, kimi
“semaver, kimi yamçı gibi basit ve şahsi taleb-
lerde bulunmuşlar. En sona kalan delikanlı:

“Sayın general murahhas arkadaşlarım af bu-
yursunlar, onların bu isteklerini dinledikten
sonra yakın bir atide Kafkasyanın istilânıza
uğrayacağı endişesine düştüm. Şayet bu bir
gün tahakkuk edecek olursa ben onu isterim
'ki, kendilerini temsil ettiğim kabilem ve onların
üzerinde yaşadıkları topraklar bi istiladan ma-
sun tutulsun. Bu benim için de kabilem için
de, en kıymetli hediyeniz olacaktır.
(Kafkas Dergisi, Ocak 1953 sayı 1, s.15-16.|

 

Bağımsız Abhazya kimin yararınadır?
- Sizov İgor

Ocak ayı ortalarında Soçi yakınlarındaki
Psou sınır kapısında üzücü bir olay meydana
geldi.

Bundan 50 yıl önce o zamanlar bir sovyet
kenti olan Tuapse'den (şimdi Rus kenti) yine o
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zamanlar bir sovyet kenti olan (şimdi Abhaz
kenti) Gagra'ya doğru bir Rus kadın göç
etmişti.

Şimdi yaşlı olan bu kadın Rusya'da
yaşayan torunlarının yanına gitmek üzere yola  



 

çıkar. Psou sınırında gerekli işlemleri yaptır-
dıktan sonra Adler'den trene binerek torunları-
nın yanına gideceğini ve kendi eliyle hazırladığı
tatlıları onlara yedireceğini ummaktadır.

Psou sınır kapısında binlerce insan bek-
İemektedir. Hepsinin ortak amacı beraber-
lerinde torbalarla götürdükleri mandalini satıp,
karşılığında yiyecek alıp geri dönmektir. Ama
sınırı geçmek zordur. Bu hakka sahip olanlar
sadece kadın ve çocuklardır. Rusya tarafından
Abhazya'ya uygulanan ekonomik ambargo
gereği erkekler sınırı geçemez. Uygulama 1994
yılından beri devam ediyordu. Kadınlar el
arabalarına koydukları ağır yüklerini karşı
tarafa geçirebilmek için bekleşiyorlardı. Ürün-
lerini otomobil veya diğer taşıma araçlarıyla
geçirmek imkanları yoktu. Bunu sağlamak için
çok uğraşmak gerekiyordu, denememek daha

iyiydi. Mandalinin tam mevsimiydi. İnsanlar
sınırın açılıp ürünlerini karşıya geçirebilmek
için kaygı ve üzüntüyle bekleşiyorlardı.

Sınır görevlileri Moskova'daki yöneticile-
rin koydukları bu kurallardan hoşnut değilse
de görevlerini titizlikle yapmaktan geri kal-
mıyor, insanların ellerindeki eşyaları, yükleri
büyük bir işgüzarlıkla arayıp tarıyor, narkotik
madde veya silah olup olmadığını kontrol edi-
yorlardı. Bazen insanlara haksızlık ettikleri, "ne
diye bu kadar mandalin götürüyorsun?" diye
çıkıştıkları da oluyordu.

İşte sınır kapısından geçişler her gün bu
şekilde tekrarlanarak devam ediyordu.

Zavallı yaşlı kadın yorgun ve bunalmış
olarak uzun süre sırada beklediktensonra so-
nunda Abhaz sınır görevlilerini ve köprüyü
geçerek Rusya topraklarınagirer.

- Ne götürüyorsun anne? diye sorar Rus
sınır görevlisi, pasaportun nerede? i

- Hay Allah! Pasaportumukarşı tarafta
unutmuşum oğlum, diye derinbir iç geçirir
kadın.

- Pasaportun olmadan geçirmeyiz, diye
kestirip atar görevli.

- Çantamı burada bırakıp gidip alsam
olurmu?der kadın.

- Çanltanı

koruyacak?
Yaşlı kadının sırada bekleyenleri tekrar

aşması gerekmektedir. Yeniden sınır görevlileri-
ne takılır. En sonunda sınırı geçtiğinde ayak-
larında derman kalmamıştır, adım atamaz hal-
de kıyıda duran büyükçe bir taşın üzerine otu-
rur, artık Tuapse'ye giden elektrikli trene de
geç kalmıştır. Aradan bir saat kadar geçer,
hava kararmak üzereyken kapıda görevli polis-

çalmazlar mı? Onu kim

lerden biri yaşlı kadını görür, yanına gelir.
Kadın ölmüş, torunlarına yedirmek üzere ha-
zırladığı yiyecekler de yolun üstüne dökül-
müştür.

Rus-Abhaz sınırında bu tür üzücü olay-
lar sık sık meydana gelmektedir.

g. #*

İki yıldır ekonomik ambargo altında olan
Abhazya Cumhuriyeti yaşamaya devam ediyor.
Ülkenin güneyinde çıkış yolu yoktu çünkü o
tarafta düşmanlar vardı. Doğusundan da çıkışı
yoktu, o taraf dağlara yaslanıyordu. Batısında
ise deniz vardı. Gemilere de büyük zorluklar
çıkarıyorlardı. Karadan tek çıkış yolu, kuzeyde

Rusya sınırından mümkündü. Abhazya Cum-
huriyeti'nde yaşayanlar için yaşamsal öneme

sahip bu yol da 21 Aralık 1994'den beri Rusya
hükümetinin emriyle kapatılmıştı. Sınırdan
erkeklerin geçişine, yük taşınmasına, tren geçi-.
şine izin verilmiyordu. Sadece kadın ve çocuk-
ların geçişi mümkündü. Bu kurala da doğru

dürüst uyulmuyor, istedikleri an sınırı kapatı-
yorlardı. Çünkü Rusya-Abhazya arasında vize
ve konsolosluk işlemleri yapılamıyordu ve
diplomatik ilişki yoktu. Kimse cumhuriyetin
varlığını kabul etmiyor, ülke birkaç yıldır
bağımsız yaşıyorsa da ilişki kurulmuyordu.
Varlığı bir gerçek olan cumhuriyet kağıt üze-
rinde, belgelere göre yoktu. Meydana gelen
bütün olumsuzluklar bu yüzdendi.

Bu şekilde kimsece tanınmayan ve am-
bargo altında olan cumhuriyette yaşamın güç-
lükle sürdüğünü söylemeye gerek yoktur. Üre-
tim tesisleri çalışmıyor, ihtiyaçları olanlar ham-

maddeyi bulamıyor, çıkardıkları ürünleri. -bir
başka yere nakledemiyorlar. İşsizlerin sayısı
çok fazla. Finansal konular karmakarışık.

Piyasada ruble ve dolar kullanılıyor. İnsanlar
ücretlerini zamanında alamıyorlar. 2500 ruble
olan emekli maaşları dahi birkaç yıldır ödene-
miyor. Yaşlılar her gün ücretsiz olarak yedikleri
öğle yemekleri sayesinde hayatlarını devam
ettiriyorlar. Ölenler doğanlardan fazla. 240.000
kişi bu şartlarda yaşıyor.

Güç şartlara rağmen insanlar ellerinden

geleni yapıyorlar. Bu ülkenin çiftçileri geçen
yüzyılda en çok mısır ve fasulye üretiyorlardı.
Stalin zamanında Abhazya'da çay ekimine baş-
landiğı için dış ülkelerden daha az çay ithal
eder olmuştuk. Günümüzde ise durum geçen

yüzyıllardaki gibi oldu. Mısır-fasülye üretiliyor,
aileler inek besliyor, meyve yetiştiriyorlar. Elde
ettikleri üründen yeterince yararlanma, artanı
satma imkanları yok. Ürünler pazarda değiş-
tokuş ediliyor, bu şekilde pazarlar ayakta
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tutulmaya çalışılıyor.
Genç cumhuriyetin politik sistemi yavaş

yavaş gelişiyor. 1994'de Abhazya Cumhuriyeti
Anayasası kabul edildi. Başkanlığa Vladislav
Ardzinba seçildi. 1995'de Genadi Gagulya lider-
liğindeki hükümet kuruldu, devlet bankası o-
luşturuldu. 1996'da tüm halkın katılımıyla
parlamento seçimi yapıldı. Parlamento başkan-
lığına Sokrat Cincolia seçildi. Parlamento ve
hükümet mevcut sorunların çözümü için uğra-
şıyor. Psou nehrinin karşı tarafında yaşam

sürüyor, biz onu görmemekte dirensek de.

Biz hala sınırın ötesinde savaş devam

ediyormuş gibi hareket ediyoruz. Abhazya yö-
netimiyle ilişki kurmak için çaba göstermiyor,
ambargoyu kaldırmıyor, sınırda çok sert bir
sistem uyguluyoruz. 1994'de ekonomik ambar-
gonun neden uygulandığını hiç düşünmüyo-
ruz. Bu ambargo Çeçenya'daki olaylar nede-
niyle konulmuştu. Rusya'nın o zaman liderle-
rinden Vlademir Şumeyko Kodor vadisinde Çe-
çen silahlı güçlerinin üsleri olduğunu iddia
etmişti. Bu nedenle sınırlarımızı kapatmıştık.
Bu iddiayı kimse kanıtlayamadı. V.Şumeyko
görevinden ayrılalı çok oldu. Çeçenya'dan ordu-
larımızı çektik, o cumhuriyetin bağımsız olma-
sına rıza göstererek seçimlerin yapılmasını sağ-
ladık ama Abhazya hala ambargo zincirleri
altında. Bu yanlış değil mi?

Psou'daki sınır kapısının açıldığı takdirde
her iki tarafa geçecek olan insan trafiğinin
sorun yaratacağı belli. Vize işlemlerinin yapıl-
ması gerekecek, bunun için karşılıklı temsilci-
likler açılacak. Bu da Abhazya Cumhuriyeti'ni
tanıdığımızı gösterecek. Ülkemizin liderleri böy-
le bir adım atmayı istemiyorlar çünkü öyle
yaptıkları takdirde perestroykanın mimarı, dos-
tumuz Eduard Şevardnadze gücenecek. O, Ab-
hazya'yı Gürcüstan toprağı kabul ediyor, ancak
durumun böyle olmadığı ortada.

Bağımsızlığını silah zoruyla kazanmış bir
çok ülkenin uzun yıllar tanınmadıklarına dair
tarihte bir çok örnek vardır. İttifak ülkelerinin
(İngiltere ve Fransa) uzun yıllar Sovyetler Bir-
liği'ni yok farzettiklerini unutmayınız. Aynı şe-
kilde birçok ülke Çin yönetimi olarak Tay-
van'daki yönetimi tanımış, bir milyar nüfusa
sahip Çin Halk Cumhuriyeti'ni görmezden ge-
lip, onun yöneticilerini ayrılıkçılıkla suçlamış-
lardı. Yine Fidel Castro yönetimindeki hükümet
ABD Kongresi'nce tanınmamıştır. Benzer şekil-

de bir zamanlar ABD de bir ülke olarak tanın-
mıyor, bu ülke Büyük Britanya İmparatorlu-
gu'nun parçası kabulediliyordu.

Zaman herşeyi yerli yerine oturttu. Ab-
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hazya'da da yaşam devam ediyor. 1992-94
yıllarındaki kanlı savaştan sonra Abhaz ulu-
sunun artık Gürcüstan'la bir arada yaşaması
mumkün değildir. Abhazya'yı Gürcüstan top-
rağı olarak kabul etmek savaşın tekrarlan-
masınıistemek demektir. Bunun anlamı da tek
bir Abhaz kalıncaya dek savaşın süreceğidir.
Bu durum gözden uzak tutulmamalıdır.

İşte bu nedenle gereksiz bürokratik dav-
ranışlarımızı bir kenara bırakıp, soruna ger-
çekci bir şekilde yaklaşmamız gerekir. Sovyetler
Birliği dağıldıktan sonra, birlik cumhuriyetleri
bağımsız olur, özerk cumhuriyetler bağımsız
olamaz diye kuralı kim koymuştur? Neden
Tiflis, Bakü ve Vilnius bağımsızlık isterken bir
şey demeyip, aynı şeyi Sohum isteyince karşı
koyuyoruz? Neden bağımsızlığını silahla koru-
yan ve saldırganları yenilgiye uğratanlara kötü
gözle bakıyoruz? Neden birkaç yıldır bizimle
dost olmak isteyen bu halka elimizi uzatmı-
yoruz? Abhazların isteklerine uygun olarak
dostluk ilişkilerini kurmamızın tam zamanıdır.

Böyle yapmazsak gelişmelerin başka yöne
kayacağını da unutmamak gerekir.

Türkiye'ye bakalım. Onlar bizim gibi dav-
ranmıyorlar. Gerçi onlar da resmibirilişki kur-
muyor, Gürcüstan ile Moskova'daki ilişkileri
takip ediyorlar. Bununla birlikte Sohum kıyı-
larında sıkça Türk gemileri görülmektedir. Ab-
hazya'ya yiyecek ve inşaat malzemeleri getirip,
kendi ihtiyaçları olan ağaç, hurda ve fabrika-
ların ihtiyacı diğer malzemeleri götürüyorlar.
XIX. yüzyılda Kafkas sahillerinden uzaklaştı-
rılan Türk lirası şimdi Abhazya yoluyla geri dö-
nüyor desek yanlış olmaz.

Peki biz ne yapıyoruz? Kulağımızın üstü-
ne yatmış bekliyoruz. Bizim Kuban'da yetiştir-
diğimiz ürünleri ve sanayi mallarını satmamız
gerekmiyor mu? Bir türlü satılamayan Novo-
rossisk çimentosu Abhazya'ya gönderilemez
mi? Zaten gemilerimiz bu tür seferler yerine
başka işler peşinde koşmuyorlar mı? İnsan-

larımıza iş bulmaya bizim de ihtiyacımız var.

Biz Abhazya için Türkiye'den daha iyi part-
neriz. Trabzon ve İstanbul'un Abhaz manda-
linasına ihtiyacı yoktur. Abhazya Cumhuriye-
tinin en önemli ihraç malı ise turunçgillerdir.
Bununla beraber mandalinalar torba ve
çantalarla taşınıyor, motorlu taşıtlarla taşın-

masına izin verilmiyor. Krasnodar Eyaleti'nin .
ürünleri Tkvarçal kömürü ile değiştirilebilir. Bu
bizim için Rostov kömürü almaktan daha

yararlıdır. Elektrik enerjisi için de aynı şeyi
söyliyebiliriz. İngur hidroelektrik santralinden
enerji alırsak Kuban yöresindeki yelpaze  



 

yöntemi sona erecek ve Stavropol'e olan enerji
bağımlılığımız da bitmiş olacaktır. Bu şekilde
gösterilebilecek ekonomik sebepler çokçadır.

Biraz da politik sebeplere göz atalım. Biz
Abhazya Cumhuriyeti'ni tanıdığımız takdirde,
tüm dünyaya bu ülkenin Rusya için taşıdığı
önemi ve buranın bir ihraç kapısı olduğunu
göstermiş olacağız. Bu önemli bir politik adım
olacak. Rusya uzun zamandır böyle önemli bir
politik adım atmadı. Şu anda Kuzey Kafkas
cumhuriyetlerinin çözülmesi gereken bir çok
sorunları var. Bizim Abhazya Cumhuriyeti'nin
bağımsızlığını tanımamızın, Khabardey, Dağıs-
tan ve İnguşya'ya da önemli etkileri olacak.
Çünkü bu cumhuriyetlerde Abhazlara yakın
halklar yaşamaktadır. Bizler neden her iki
tarafta yaşayan halkların Rusya'yı kendi
dostları ve koruyucuları gibi görmelerini istemi-
yoruz? Bizim davranışımız yüzünden bu halk-
lar bizi düşmanmışız gibi görüyorlar. Abhazya
Cumhuriyeti'nin egemenliğini kabul ettiğimiz
takdirde bu küçük ülkede yaşayan 50 bin
Rusun da yaşamlarına olumlu etkide buluna-

cağız. Çok kötü şartlarda yaşayan bu soydaş-
larımızı da unutmamamız gerekir. Şu anda
uyguladığımız ambargo ile onlara da büyük
güçlükler çektirmekteyiz. Ben Abhazya Cumr-
huriyeti'ne uygulanan ekonomik ambargonun
kaldırılması ve bu cumhuriyetin bağımsızlı-
gının kabul edilmesi için girişimlerin Kuban
yöresinde başlatılmasını uygun görüyorum.

Unutmamak gerekir ki, yöremizden bin-
lerce insan 1942 yılında faşist saldırganlardan
korunmak için Abhazya'ya sığınmışlardı. O

insanlar bizim anne-babalarımız, dedelerimiz-
ninelerimizdi. Bu kötü günlerimizde bize elini
uzatan, kapısını açan, ekmek yediren O iyi
insanları hatırlayalım. Onlara olan vefa bor-
cumuzu ödememizin şimdi zamanıdır. Bu

büyük borçtan ancak Rusya'nın Abhazya'nın
varlığını tanımasıyla kurtulabiliriz. İşte bunun
için mücadele edelim.

Peki Gürcüstan, bu ülkenin yöneticileri
bu işe ne diyecekler? Tiflis yöneticilerinin böyle
bir davranıştan çok rahatsız olacaklarını
söylemeye bile gerek yoktur. Hatta bu yüzden
Gürcüstan NATO'ya bile girebilir. Böyle de olsa
onlara başka şeyleri hatırlatmamız gerekir.
Örneğin bir kaç yıl geriye gidersek, Gürcüler
ülkelerinin bağımsızlığı için çalışıyor ve bu
yüzden Rus halkını kötülüyorlardı. Yine Mihed-
rioni isimli orduyla birlikte Sohum kentine
saldırıp insanları soyuyor, karşı koyanları
öldürüyorlardı. "Bu kendi sorunlarıdır" diyenler
olabilir. Bu sorun yalnız Gürcü politikacıları

ilgilendiriyor olsaydı bu görüşe hak verilebilirdi,
ama savaş istemediği halde Abhazya'daki yerini
yurdunu bırakan Gürcüler için ne demeli? Bu
durumda olan 50,000 kişinin ne suçu var?
Onlar Mihedrioni vahşetin kurbanıdırlar.

Burada önemli bir sorun karşımıza çıkı-

yor. Abhazya'yı terk eden Gürcüler eski görüş-
lerini değiştirmiş, artık savaştan söz etmez

olmuşlardır. Bunlar Tiflis, Moskova, Krasno-
dar, Rostov ve Soçi'de barınıyorlar. Bir çokları

yeni işler bulmuş, ev-bark sahibi olmuşlardır.
Savaş sonrası 2 yılda insanların düşünüş ve

anlayışı değişmiştir. Şimdi onların arasında
kendi isteğiyle kendini savaşın ortasına atacak
birini bulmak zordur.

Onlar için en büyük sorun şudur: yer-

lerine döndükleri takdirde kendilerini düşman
kabul edenlerle nasıl bir arada yaşayacaklar?
Bu insanlara yardımcı olmak istiyorsak, halen
barınmakta oldukları yerde kalmaları için
elimizden geleni yapmalıyız. Olan olmuştur ve
tarihin sayfalarına geçeni değiştirme imkânı
yoktur. Abhazya Cumhuriyeti'nin egemenliğini
kabul etmekle, savaşı yeniden başlatmak heve-
sinde olan Gürcüstan'ı durdurmuş olacağız.
Böylece binlerce insanın hayatı kurtulacak.

Kafkasya'da barış ortamı sağlandığında
diğer ülkeler de ister istemez Abhazya Cumhur-
riyeti'ni tanıyacaktır. Bu konuda ilk adımı İran
atacaktır. Türkiye'nin de aynı adımı atması
muhtemeldir. Azerbaycan da aynı şeyi yapa-
bilir. Dünyadaki gelişimleri takip eden her ülke
lideri de aynı tutumda olacaktır. İdeolojik doğ-
maları olmayan tüm politikacılar böyle davra-
nacaktır. Durum böyle olunca bu konudaki ilk
adımı niçin Rusya atmasın? Bu sorunu ger-
çekci bir şekilde çözmenin tek yolu budur.

Abhazya'nın bağımsızlığı ve egemenliğine
Rusya saygı göstermeli ve desteklemelidir. Bu
konuda günümüzde başka gerekçeler de vardır.
Öyle bir davranış NATO'nun değil, ülkemizin
yararına olacaktır. Burada belirtmek gerekir ki
son yıllarda bu kuruluşun yararına çok işler
yaptık. Abhazya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını
tanımak Rusya ile Beyaz Rusya arasında yapı-
lan anlaşmanın benzeri olacaktır. Aynı zaman-
da Kuril adalarının Japonya'ya geri verilmesiile
ilgili görüşmelerin kesilmesi veya Sivastopol
için yapılan diplomatik mücadeleye benzemek-
tedir. Abhazya Cumhuriyeti'nin egemenliğini
kabul etmekle tüm dünyaya Rusya'nın halen
büyük bir devlet ve dünyanın her yerinde kendi
çıkarlarını ilgilendiren sorunları (oçözme
gücünde olduğunu göstermiş olacağız.
(Adığe Mak 14 Şubat 1997, çev. Çetaw İbrahim)
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Doğuile Batı arasında
| Liana Kvarçelya

14 Ağustos 1996 Gürcü birliklerinin“Abhazya!-
ya girişinin 4. yıldönümü. Çoğu sivil binlerce
insanın hayatına malolan bu yıkıcı savaş

Abhazya'nın askeri zaferi ile sonuçlandı fakat
istikrara veya gelecek hakkında netleşmeye yol
açmadı. Rusya ve Avrupa Güvenlikve İşbirliği
Teşkilatı'nın (AGİT) aracılığında, Birleşmiş Mil-
letler gözetiminde sürdürülen barış görüşme-
leri, soruna politik çözüm bulunması ve mülte-
cilerin evlerine dönmesi konularına yoğunlaştı.
Görüşmelerin başlamasından ikibuçuk yıldan
fazla bir süre geçmesine rağmen henüz somut
bir sonuç elde edilemedi.

Sovyetler Birliği'nin kontrolsüz çözülüşü
bölgenin jeo-politikasını kökten değiştirdi. Bir-
leşmiş Milletler tarafından temsil edilen dünya
topluluğu 15 yeni devleti tanımak zorunda kal-
dı ve böylece Sovyet devletinin yıkılışını pekiş-
tirdi. Bu amaç doğrultusundakendi kaderini
tayin hakkı sadece SSCB yıkıldığı zaman birlik
cumhuriyeti konumunda olan idari ve bölgesel
birimlere geçici olarak uygulanırken kutsal
"toprak bütünlüğü" ilkesi feda edildi. Dünya
topluluğu demokratik ilkeleri çiğneme paha-
sına daha fazla çözülmeye aniden karşı çıktı -

işte bu dönemde (mevcut) Gürcüstanhükümeti

bir darbe ile yönetimi ele geçirdi.

Adeta mitsel bir hale gelen kendi kaderini
tayin hakkını gerçekleştirmeye çalışan ulusal
gruplar, yeni devletlerin yaratılması şeklinde
olmasa bile, kendi haklarını koruyacak güven-
celer bekleyebilirdi. Fakat gerçek hayat çok
karanlık vetehlikeliydi. Yeni kurulan devlet-
lerde ulusal kurtuluş mücadelesinde bir dere-

ceye kadar ilerici rol oynayan milliyetçilik eğili-
minin çok güçlü olduğu görüldü. Eski Sovyet
cumhuriyetlerinin bağımsızlığı yolundaitici güç
olan ulusal düşünce aynı zamanda bu devletler
için Aşil'in topuğu oldu.

Oldukca merkezi bir üniter devlet.yarat-
mayı hedefleyen Gürcü golitikası küçük ulusal
grupların tasfiyesini amaçlayan politikanın
merkezine yerleşti. Bu durumda Abhazya müt-
tefikler aramak zorunda kaldı. Kuzeydeki güçlü
komşuya -Rusya'ya- yaklaşma, Kuzey Kafkas-
ya'daki etnik olarak yakın halklarla serbestiliş-
ki kurma yolundaki doğal eğilimden olduğu ka-
dar Rusyaile olan tarihsel bağlar ve güçlü bir
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destek sağlamaisteğinden de kaynaklanıyordu.
Abhazya'nın politikaları sadece ulusal varlığını
koruma endişesinden değil, fiziksel varlığını
koruma kaygısı tarafından belirleniyor.

Rusya, daha önce olduğu gibi, Gürcüs-
tan'ı elinde tutmak için Abhazya'yı yem olarak
kullanmaya çalışıyor. Rusya politik ve ekono-
mik yaptırımlar yoluyla Abhazya'yı Gürcüstan
ile (bu sefer Federasyon Anlaşması temelinde)

birleşmeye zorluyor. Bağımsız bir Abhazya,
- Rusya Federasyonu'nu oluşturan unsurlar için
istenmeyen bir örnek oluşturabilir.

Gürcüstan, karşılığında, Rusya ve Batı
arasında denge politikası izliyor. Gürcüstan,
ideal olarak, hem Hazar petrolünde geçiş hattı
olan ve bütün bölge için önemli bir kavşak olan
Abhazya'yı geri almak, hem de Rusya'nın var-
lığından kurtulmak ister. Batı'nın tutumu bir
noktada Rusya'nın ki ile çakışıyor - her ikisi de
Gürcüstan'ın toprak butünlüğünü tanıyor.
Fakat Batı, Rusya'yı bölgeden çıkarmak ve
Rusya'nın güney sınırlarındaki etkisini pekiş-
tirmek istiyor.

Abhazya üzerine en büyük baskı, politik
çözüme ulaşılmadan Gürcü mültecilerin dön-

mesi ihtimalidir. Eğer bir anlaşma yapılırsa,
Abhazya'nın dönen mültecilerin beşinci kol
olarak faaliyet göstermesinden endişe duyması
için pek neden olmayacaktır. Mülteciler de
nasıl bir ülkeye döneceklerinin farkında olmalı:
Abhazya federal Gürcüstan'ın bir unsuru mu,
bağımsız bir devlet mi, yoksa Gürcüstan konfe-
derasyonunda bir cumhuriyet mi olacak? Eger
bölgenin konumu konusunda bir anlaşmaya
varılırsa, Abhaz tarafı, mültecilerin dönme ka-
rarını Abhaz ulusal çıkarlarına sadakatin onay-
lanması şeklinde değerlendirebilir.

Savaş nedeniyle oluşan ve kasıtlı olarak

arttırılan hoşgörüsüzlük havasını küçümseme-
mek gerekli. Abhazya'ya uygulanan yaptırım-
lar, Abhaz yönetimini görüşmelerde daha esnek
davranmaya zorlamak için uygulanıyor. Fakat
yaptırımların tam tersi bir etkisi oluyor -sıra-
dan insanlar yaptırımlardan en olumsuz şekil-
de etkileniyor, zaten zor olan ekonomik durum
ve psikolojik ortam daha da kötüleşiyor. Gür-
cüstan tarafından telkin edilen her yaptırım,
sadece kendisinin "düşman" imajını güçlen-



 

dirmeye yarıyor. Abhazya'nın kara ve deniz
sınırlarının insanlarave (temel maddeler dahil)

ticarete kapatıldığı, uluslararası haberleşme
kanallarının kapatıldığı bir ortamda "çatışmacı

zihniyeti aşmaktan" bahsedemeyiz.
Görüşmelerdeki çözümsüzlük, kamuoyu-

nun ideolojik bombardımanı, savaşta kaybedil-
enin zorla geri alınacağı şeklindeki açık theh-
ditler - bütün bunlar iki toplum arasındaki
ilişkileri daha da gerginleştiriyor. Sınırın iki ya-
kasındaki insanlar siyasi didişmeden yorgun.
İnsanlar barış içinde yaşamak, ailelerinin
geçimini sağlamak ve çocuklarını eğitmek ist-
iyor. Belki, yıkılan ekonominin toparlanmasını,
rehabilitasyon ve diriliş sürecini engellememek

için, Abhazya ve Gürcüstan arasındaki görüş-
melerde moratoryum ilan etme zamanı geldi.
Ekonomik çıkarlar, daha önce savaşan bu iki
halkı birbirleriyle barış içinde iletişimde bulun-

maya zorlayacaktır. Bu, Gürcü savaşçıların sa-
botajlarına karşın, sınır bölgelerinde gerçek-
leşiyor, Abhaz ve Gürcüler birbirleriyle ticari
ilişkiler geliştiriyor. Fakat ne yazık ki gelecekte
nasıl yaşayacaklarını belirleyecek olan sıradan
Abhaz, Gürcü, Ermeni ve Rusların kendikri
değil.

Liana Kvarçelya, Abhazya'dakiİnsani Programlar
Merkezi'nin koordinatörüdür. Bu yazı War Report
dergisinden (Haziran 1996, sayı 42) çevrilmiştir.

 

Abhazya'da son durum
Kafkas Abhazya Dayanışma Komitesi .

Sıcak savaş biteli dört seneyi aşkın bir zaman geç-

ti. Sözde barış görüşmeleri başladı ve devam edi-

yor. Ne var ki Abhazya'daki gerçek durum bu yar-
gıyı doğrulamıyor. Abhazya ile Gürcüstan arasında
imzalanan çeşitli anlşmalarda, Abhazya'nın taraf
olarak, yani bir suje olarak masaya oturduğu bir
gerçektir. Bu anlaşmalarda, Abhazya'nın ve Gür-
cüstan'ın yanısıra BM gözlemcilerinin ve Rusya'nın

da imzaları sözkonusudur. Bilindiği gibi Abhazya
Cumhuriyeti diğer devletler tarafından tanınmadığı
için de facto olarak mevcuttur. Ama bu durum
Abhazya'nın kendisini dış dünyada temsil etmesi
ve savunmasıiçin yetmiyor.

Bu gün Abhazya Cumhuriyeti ve Abhazya hal-
kına yoğun bir şekilde ambargo uygulanmaktadır.
Başta ekonomik ambargo olmak üzere, seyahat
özgürlüğü dahil bütün yaşamsal konularda, Ab-
hazya'nın dış dünyaile bağlantısı kesilmiştir. Baş-

langıçta, bu ambargonun Çeçenya savaşı nedeni

ile geçici olarak ve sınırlardan sızmaları önlemek
için konulduğu Rusya Federasyonu yöneticileri
tarafından kamuoyuna deklare edildiği halde,
Çeçen savaşının bitmiş olmasına rağmen ambargo

kaldırılmamıştır. Kaldırılmadığı gibi, yoğunlaştırı-
larak uygulanmaktadır. Nitekim BDT'ye mensup
ülkelerin başkanlarının katılımıyla 28 Mart 1997
tarihinde Moskova'da yapılan toplantıda, ambargo-
nun bütün yönleri ile devam etmesine karar veril-
miştir. Ayrıca aynı toplantıda alınan bir başka ka-
rarla, Gürcüstanile Abhazya arasındaki güvenlik
bölgesinin İngur nehrinden Galidza nehrine kadar
genişletilmesine ve barış gücü askerlerinin bu

sahada görev yapmalarına karar verilmiştir. Bu ka-
rarın pratikteki anlamı, barış gücü askerilerinin
Abhazya topraklarına doğru 15 kım daha kaydı-
rılmasıdır.

Bu karar, Abhazya Cumhuriyeti ve Parlamento-
su tarafından rededilmiş, kabul edilemezliği ilgili
şahıs ve kuruluşlara bildirilmiştir. Zira, anlaşma-

lara göre Abhazya taraf olarak kabul edildiği halde,
söz konusu kararlar alınırken Abhazya Cumhuri-

yeti'ne hiçbir şekilde danışılmamış ve toplantılara

dahil edilmemiştir. Nitekim, 7 Nisan 1997 tarihin-

de, Abhazya Cumhurbaşkanı Vladislav Ardzinba
tarafından Barış Gücü Komutanı General Baben-

kov'a yazılan bir yazıda, barış gücü askerlerinin
güvenlik sahasında yapacakları herhangi bir deği-
şikliğin Abhazya yöneticilerine bildirilmesi zorun-
luluğu belirtilmiş, bu ilkeye uyulmadığı takdirde
yapılacak değişikliğin kabul edilmeyeceği açıkca
ifade edilmiştir. Daha sonra bu gelişmeler üzerine
8 Nisan 1997 tarihinde, Abhazya'nın Geçripş böl-

gesinde, halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen
mitingde bu düşünceler dile getirilmiş, Abhazya'ya
karşı yeni bir savaşın önlenmesi ve ambargonun
kaldırılması istenmiştir. Bu anlamda kaleme alı-
nan bildiriler BDT ülkeleri devlet başkanlarına,

Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinin yöneticilerine,
Rusya Federasyonu yöneticilerine ve parti lider-
lerine gönderilmiştir. Ancak, bütün bu samimi ve
haklı istekler gözönüne alınmadığı gibi, 14-15 Ni-
san 1997 tarihinde, Rostov santralından Abhazya'-
ya gelen telefon bağlantılarının tamamı kesilmiştir.

Böylece Abhazya halkı ve yöneticilerinin dış dünya
ile haberleşme hakları dahi ellerinden alınmıştır.

Görülüyor ki, Abhazya halkı ve yönetimi her yön-
den acımasız bir şekilde sıkıştırılarak açlığa ve yal-

nızlığa mahkum edilmek istenmektedir. Bununla
da amaç açıkca görüleceği üzere, Abhazya halkını
zor durumda bırakarak, kendi iradesi ve isteği
dışında, yaşamsal haklarını ortadan kaldıranbir
anlaşmayı imzalamaya zorlamaktır. Bunun insan
haklarına; devletler hukuku ilkelerine, taraflar
arasındaki sözleşmelere, hak ve adalet duygularına
ne kadar uygun olacağı hususunun takdirini ka-
muoyunabırakıyoruz.
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Bağımsız Abhazya
Yalnız değilsin!

Abhazyatarihinin en zor ve karanlık
dönemlerinden birinden geçiyor.Iki
yıl önce uygulanmaya başlanan
ambargo ve kuşatma her geçen gün
daha da sıkılaştırılarak Abhazya'nın
yaşam hakkıelinden alınmak
isteniyor. Ülkenin haberleşmehakkı
bile ambargo nedeniyle elinden
alınıyor.

Abhaz halkı bu kuşatmayı ancak
kardeş halkların ve barışsever
insanların yardımiyla kırabilir. Bu
nedenle Abhazya'dakisivil toplum
örgütleri vesiyasihareketleri
24 Ocak günü genişkatılımlı bir
toplantı düzenlediler. Toplantı
sonucunda yayınlanan bildiride
mevcut duruma Kafkasya ve dünya
kamuoyunun dikkati çekilerek
kuşatmanın kırılması çağrısında
bulunuldu.

Bu gelişmeler üzerine Kafkas
Birliği, Kafkas Abhazya Dayanışma
Komitesi ile görüşerek acilen
gerçekleştirilmesi gereken
faaliyetler konusunda ortak bir
program oluşturmaya başladı. Yok
olma tehlikesiile karşı karşıya olan
Abhaz halkı ile dayanışma tüm
Kafkasyalılar için kaçınılmazbir
görevdir. Yeni bir soykırıma hayır!
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AbhazyaSivil Toplum Örgütleri, Siyasi Parti
ve Hareketleri Genel ToplantısıBildirisi

BDT Devlet Başkanlarına,
Rusya Federasyonu Federal Konsey Başkanı E.Stroev'e,
Rusya Federasyonu Duma Başkanı G.Seleznev'e,
Kafkas Halkları Konfedereasyonu
İ.Soslanbekov'a,
Dünya Çerkes Birliği Başkanlığı'na, O
Abhaz-Gürcü Anlaşmazlık Sahasındaki BM Temsilcisine,
AGİK Temsilciliği'ne,
Abhaz-Gürcü Anlaşmazlık Sahasındaki BM Barış Gücü
Komutanlığı'na,

Başkanı

Abhazya Cumhuriyeti'nin bütün halkı, Gürcüstan-
Abhazya anlaşmazlığının giderilmesine yönelik görüş-
meleri dikkatle izlemektedir.

Fakat Gürcü tarafın, güvenlik bölgesinde yoğunlaşan
provakasyonları ve Gürcü siyasetçilerin medyada dile ge-
tirdikleri düşünceler Abhazya halkının haklı olarak huzu-
runu bozmakta ve gelişmelere kaygı bakmalarına neden
olmaktadır.

Söylenenler ve yapılanlar Abhazya halkını, Gürcü
tarafın barış ve huzur istemediği kuşkusuna düşürmek-
tedir. Çünkü hala mayınlar patlamaktadır. Kitle ulaşım
araçları kundaklanmakta, taciz ateşlerine maruz kalmak-
tadır. Tüm bu eylemler Abhazya'daki güvenlik bölgesine
sızan Gürcü kundakçıların işidir. Özellikle Gal, Oçamçira
ve Tukarçal ilçelerinde provakasyonlar yapılmaktadır.

Gürcüstan Güvenlik Bakanı Ş.Kviraya ve Gürcüstan
Cumhurbaşkanı Şevardnadze, medyada,Abhazya toprak-
larında gerilla savaşınınsürdüğünüaçıkca ifade ediyorlar
ve bunun süreceğini de savunuyorlar. Ayrıca günümüzde
Gürcüstan'ın 1993 yılındaki Gürcüstan olmadığını, asker
ve silah olarak Abhazya'yı tekrar Gürcüstan'a bağlayacak
güce ulaştıklarını sık sık dile getiriyorlar.
Tüm bunlardan da anlaşıldığı gibi Gürcüstan siyaset--

çileri, güç kullanarak öcalma peşindeler. Bu durum barış
ve huzurun sağlanmasına yardımcı olmadığı gibi, bu
süreci engelliyor. Ayrıca 4 Nisan 1994 tarihinde sorunla-
rın halledilmesi doğrultusunda imzalanan dörtlü antlaş-
mayı da yok saymaları Gürcü tarafını uzlaşmaz tutumunu
göstermektedir. Bu arada yine Gürcü tarafı Abhazyaile
Gürcüstan arasında bulunan güvenlik bölgesinde görev
yapan Barış Gücü'nün görevlerini saptırıp, onlara Abhaz-
ya'da polislik yapma görevini de yüklemeye çalışıyorlar.

Gürcüstan Dışişleri Bakanı Menegarişvili 5 Ocak
1997'deki konferansında Gürcüstan Cumhurbaşkanı Şe-
vardnadze'nin, yine Ocak ayında yapılacak olan BDT top-
lantısında eğer bütün mültecilerin Abhazya'ya toplu ola-
tak dönüşleri yeniden başlamazsa, Abhazya üzerinde
ablukanın arttırılarak sürdürülmesini topluluk üyelerine
teklif edeceğini söyledi. Ayrıca Şevardnadze'nin, eğer
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Barış Gücü birliklerinin mültecilerin Abhaz-
ya'ya dönüşlerineve.korunmalarına katkıları
olmayacaksa, orada bulunmalarının gerekli
olmadığını söylediğini ifade etti.

Açıkca görüldüğü gibi Gürcü tarafı, mülte-
cilerin Rusların baskısı ile Abhazya'ya dönü-
şünü sağlamak için hiç de iyi niyetli olmayan
provakasyonlar peşindedir. Bu konuda daha
da ileri giderek Gürcüstan'ın Rusya Büyükel-
çisi Lordkipanidze, "BDT Abhazya'yı Gür-
cüstan'ın ayrılmaz bir parçası olarak telakki
ettiğini göstermek zorundadır" diyor.

Bu bildiriyi kaleme alan bizler;
BDT liderleri toplantısı öncesinde ve sonra-

sında Abhazya-Gürcüstan ilişkilerinin her ge-
çen gün Gürcü tarafın uzlaşmaz tutumu neti-
cesinde gerginleşmesi nedeniyle görüşmelerin
kesinlikle durdurulmasını istiyoruz. Çünkü
Gürcüstan'da yürürlükte olan nasist sistem,
Abhazya ile Gürcüstan arasındaki devletler
hukuku çerçevesinde ilişkiler oluşturulmasına
engel teşkil etmektedir.

Ayrıca, Abhazya'nın BDT ülkeleri arasında,
diğer ülkelerin statülerine eşdeğer bir statü ile
alınmasını istiyoruz. Bu çerçevede BDT ülke-
leri arasındaki gümrük birliğine de alınma-
lıdır. Abhazya Parlamentosu da yukarıda say-
dığımız Gürcüstan'ın nasist politiklaraını red-
etmek ve görüşmeleri kesmek konusunda tam
yetkili olmalıdır.
BDT ülkeleri Gürcüstan'ın bu ablukacı,
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hatta ablukayı arttırmaya yönelik politikala-
rını destekledikleri takdirde devletimiz:

1. Gürcü-Abhaz anlaşmazlığının giderilme-
sinde Rusya'nın aracılığına "hayır" demelidir.

2. Kuzey Kafkasya halklarından ve cumhur-
riyetlerinin yönetimlerinden, Abhazya'nın bo-
Bulmasıiçin yapılan bu çirkin politikaları boz-
ma doğrultusunda gerekli desteği vermeleri ri-
casında bulunmalıdır.

Bu bildiri, Abhazya Sivil Toplum Örgütleri,
Siyasi Parti ve Hareketleri Genel Toplantısı'-
nda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Sohum, 24 Ocak 1997

Sosyal ve Siyasal Hareketler Birliği, Abhazya Rus
Topluluğu Kongresi, Abhazya Halkı Partisi, Abhaz-
ya Ermeni Kültür ve Hayır Topluluğu (KRUNK), Ab-
hazya Gaziler ve Emekliler Koriseyi, Abhazya Savaş
Malülleri Birliği, Abhazya Anneler Hareketi, Abhaz-
ya Komünist Partisi, Abhazya Bağımsız Sendikalar
Federasyonu, Abhazya Yaşlılar Konseyi, Abhazya
Polonyalılar Topluluğu, Abhazya Rum Topluluğu,
Abhazya Alman Topluluğu, Abhazya MuseviToplu-
luğu, Abhazya Kazak Topluluğu, Abhazya Vatan
Derneği (Apsadgil), Abhazya Doğayı Sevenler Der-
neği (Apsabara)

Toplantı Başkanı
Abhazya Yaşlılar Konseyi Başkan Yardımcısı
Prof.Dr.Bacgur Sağarya
Sekreter
Doç.Dr. Sergey Zukhba

 

Khabardey Balkar Cumhuriyetiile Abhazya Cumhuriyeti arasında ekonomik

| - İşbirliğinin İlkelerine ilişkin an.aşma
Aşağıda "Taraflar" olarak adı geçen ve Cumhuriyetleri-
nin en üst düzeyidarekurullarınca yetki verilen Khabar-
dey Balkar Cumhuriyeti Başkanı V.M.Koko ile Abhazya
Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı V.G.Ardzinba,
* Cumhuriyetlerinin halklar arasında mevcutetnik, ge-
leneksel,tarihi, kültürel veinsaniilişkilere dayanarak,
*. İkili ticari, ekonomik ve bilimsel-teknikişbirliğinin
gelişerek devam ettirilmesinin önemini vurgulayarak,
* Tarafların iktisadi kuruluşları arasında piyasa
ekonomisine dayalı ilişkilerin kurulmasıiçin elverişli
şartlarin oluşturulmasına yönelik çabalarını sürdürerek,
» İki Cumhuriyetin mevzuatından hareketederek,
aşağıdaki hususları kapsayan bu anlaşmayı
imzalamışlardır. Taraflar,
1. Khabardey Balkar Cumhuriyeti ile Abhazya
Cumhuriyeti arasında karşılıklı yarar sağlayan ticari,
ekonomik,bilimsel, teknik ve kültürel işbirliğinin
geliştirilmesi ve genişletilmesini destekleyecek;
2. Karşılıklı malalışverişi konusunda anlaşmaların im-
zalanması amacıyla iktisadi kuruluşlara yardımcı olacak;
3. Heriki tarafın sahip olduğu ekonomik,bilimsel ve
teknik kapasitenin verimli bir biçimde kullanılması
amacıyla bilgi ve deneyim alışverişini teşvik edecek;

İki tarafı ilgilendiren özel sorunların çözümüne ve u-
Zün süreli projelerin gerçekleşmesine yardımcı olacak,
5. Gerek Khabardey Balkar Cumhuriyeti'nde, gerekse
Abhazya Cumhuriyeti'nde karşılıklı yarar sağlayan
koşullara dayalı olarak ortak şirketlerin oluşturulmasını
teşvik edecek;

İki Cumhuriyette mevcuttatil ve kaplıca tesislerinden
Khabarday Balkar Cumhuriyeti ve Abhazya Cumhuriyeti
vatandaşlarının tedavivetatil için yararlanması
amacıyla birbirlerine öncelik tanıyacak;
7. Ekonomik işbirliği çercevesinde düzenlenen ortak
sergi, fuar ve seminerlere iki Cumhuriyetten ilgili tüzel ve
gerçekkişilerin katılmasını destekleyeceklerdir.

Bu anlaşma taraflarca imzalanmasından sonra
yürürlüğe girer ve süresiz olarak geçerlidir. Taraflardan
birinin anlaşmayı feshetmek istemesi durumunda,diğer
tarafa üç ay önceden bu talebini bildirmesi gerekir,

Anlaşmaiki nüsha halinde düzenlenmiş ve
imzalanmış olup, bu nüshaların herbiri aynı ölçüde
geçerlidir.

Khabardey Balkar Cumhuriyeti Başkanı B.M.Koko
Abhazya Cumhuriyeti Meclis Başkanı V.Ardzinba
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Çerkeslernederilidir?
Özdemir Özbay

İnsan ırkının 300,000 yıl önce ortaya çıktığıülke,
hemen tüm dünya dillerinde, tüm dünya destan ve
masallarında yer alan, ulaşılmaz, afsunlu, gizemli,
atlas renkli, düşler, mutluluklar ve büyük acıların
yaşandığı ülke; Çerkes boylarının kutsal ata yur-
du; doğudan batıya, kuzeyden güneye, binlerce yıl-
dır toplumların, uygarlıkların geçtiği tarihi kavim-
ler kapısı...

Kafkasya, değişik etnik kökenli toplumların bir
arada barındığı bir bölgedir. İnsan ırkının üçyüz-
bin yıl önce Kuzeybati Kafkasya;da ortaya çıktığı
savının detaylarına inince, Kuzeybatı Kafkasya'da
türeyen insan soyunun öncelikle yakın çevreye,
Transkafkasya'ya, kuzey-doğuya ve güney-batıya
yayıldıkları görülmektedir. Bu savları bir dereceye
kadar doğrulayan bulgular ve kanıtlar da vardır.
Nitekim, şimdi Krasnodar topraklarının içerisinde,
Karadeniz kıyıları boyunca, Abhazya ve diğer Ku-
zey Kafkasya bölgelerinde çok sayıda palacolitik
yerleşim alanları bulunmuştur. Bunlara ilk yerle-
şen insanların avcı ve besin toplayıcısı oldukları
anlaşılmaktadır.

İnsanoğlunun besin toplayıcı olan ekonomik
yapısından, üretim ekonomisine, hayvancılık ve
tarıma geçişine kadar binlerce yıl geçmiştir. Bu
dönemde üretim araçlarının halen taş ve kemikten

yapılmış olmasına karşın, güçlü bir anaerkil
(matriarkal veya jJinekokrat) toplum düzeninin de
olduğunu biliyoruz. Anaerkil toplum düzeni süre-'
cinin başlangıcında metal henüz bilinmemektedir..
Yüzlerce yıl sonra metal ile tanışan insanoğlu, ilk
olarak bakır ve tunçu kullanmaya başlamıştır.
Ancak altın, daha çok dekoratif amaçlarla ve takı
eşyası üretiminde kullanılmıştır.

Kuzeybatı Kafkasya erken metal çağına M.Ö.
3000 yıllarında, daha başka bir deyişle, günümüz-
den 5,000 yıl önce, ulaşmıştır. Bu dönem yaklaşık

olarak, mezar alanları üzerinde mezar tümsek-
lerinin ortaya çıktığı döneme raslamaktadır. Arkeo-
loglar, bu dönemde bu bölgede yaşayan insanları
ilginç bir sınıflamaya tabi tutmuşlardır: Kaya Me-
zar - Katakomp Mezar toplumları ve Ahşap Mezar
kabileleri gibi. Başka bir sınıflama yaşanan top-
raklara ve bölgelere göre yapılmaktadır. Maykop
(Mıyekuape) veya Kuzey Kafkasya boyları sınıfla-
masında olduğu gibi...

Anılan mezar örnekleri Krasnodar'da ve özel-
likle Adığey Cumhuriyeti başkenti olan Maykop'-
daki müzede sergilenmektedir. Bu maket mezar-
larda, mezarların açıldığı andaki durumları, ölüle-
rin gömülüş biçimleri, mezarlardan çıkan eşyaların
özellikleri detaylı bir biçimde belirtilmektedir. Bu
mezarları bırakan insanların genelde uğraş alanı
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hayvancılıktır. Ancak, toprağı işlemeyi de bir ek iş
olarak yaptıkları anlaşılmaktadır.

Kuzeybatı Kafkasya'nın dağlık bölgelerinde ve
Karadeniz kıyılarında ortaya çikan Dolmen kül-
türü, adını alışılmadık neofiftik oda mezarlar ya da
kayalardan oyulmuş mezarlardan almıştır. Kuzey-
batı Kafkasya Dolmenlerinin geçmişi, M.Ö.2. binin
ortalarından son çeyreğine kadar olan döneme
raslamaktadır. Bu mezarlar, Kuban nehrinin sağ
yakasında yer alan bozkır hattındaki kuyu-mezar
kültürü topluluklarına ait mezar tepeleri ile
yaşıttır. Orada ölüler üzerleri kereste ile kapatılan
çukurlara gömülürdü. Bu mezarlar genellikle eşya
bakımından çağdaşı olan diğer mezarlara göre
fakir olmalarına karşın, ölünün kimi zaman dört

tekerlekli bir araba ile gömüldüğü de olurdu. Bu
mezarlarda altın küpeler dışında metal eşyaya çok
az raslanılmıştır.

M.Ö. 3. binde Kuban nehrinin güneyinde May-
kop kültürü doğup gelişmiştir. Bu kültür, giderek
etkilerini doğuda Dağıstan'a, Batı da Novorosissk
ve Taman topraklarına kadar hissettirmiştir. Bu
kültürün en parlak döneminde demir dışındaki
tüm metallerin işlendiği anlaşılmaktadır. Bu dö-

nemde Maykop Kültürü içerisinde çarklı çömlek
tezgahının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Uygarlığın
özellikleri Yakın-doğu ve özellikle Mezopotamya

- uygarlığı havasını vermektedir. Bu denli erken bir
dönemde çömlekçi çarkının bulunmasını, Mezopo-

tamya uygarlığının etkisi olarak nitelendiren araş-
trmacılar da vardır. Ancak bu yaklaşım çok ger-

çekçi değildir. Maykop kültüründe ölüler çok zen-
gin altın ve gümüş eşyalarla dolu mezarlaragö-
mülmektedir. Mezarların üstleri, mezar tepeleri

olarak yükselmektedir. Bu mezar tepeleri içe-
risinde söz konusu kültüre adını veren Maykop
Mezar Tepesi her yönü ile diğer mezar tepelerinden
farklıdır.

Günümüzden 4,000 yıl önce, M.Ö. 2000'in ilk
yarısında, antik Kuzey Kafkasya kültürünün ilk
bulguları, Katakomp Mezar kabilesinin kültürel ve
tarihsel değerleri Kuban steplerine doğru yayıl-
mışür. Bu kültür diğer Kuzey Kafkasya kabileleri

ile yakın bir ilişkiye girmiş ve bu ilişki sonucu ka-
bileler giderek nehrin diğer yakasına sürülmüş-
lerdir. Bu yer değişikliğiile ilgili olarak bu bölgelere
yabancı kabileler kendi ölü gömme yöntemlerini de
getirmişlerdir. Bu kabilelerin ölülerini, altını açık
bıraktıkları çukurun yan tarafına gömerek üzer-
lerini büyük bir toprak tepecik ile örttüklerini
görmekteyiz. Bu döneme ait mezar bölgelerinde çok
sayıda metal eşyaya raslanmıştır. Son yıllarda bu
bölgelerde ahşap mezar kültürüne ait ve geçmişi



 

M.Ö. 2000 yıllarının sonlarına uzanan mezarlar

bulunmuştur. Kuzey Kafkasya'da kabile gelişimi-
nin son aşaması olan Tunç çağı, burada bulunan

metal işleme sahasının varlığı ile karakterize
olmaktadır. Bakır cevherinin çıkarılıp eritildiği,
alaşımlarından, özellikle tunçtan çeşitli eşyaların

yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu dönemin sonu, demi-
rin ortaya çıkışın tanığı ve yeni bir çağın habercisi

olmuştur.

Kuzeybatı Kafkasya'da demir M.Ö. 8. yüzyıldan
bu yana bilinmektedir. Engels'e göre demir cev-
herinin eritilerek demir elde edilmesi, "demir kılıç
ile birlikte saban demiri ve balta demiri" dönemini
başlatmıştır. Tarihte devrim yaratma işlevi üst-

lenen, tüm hammaddelerin sonuncusu ve en
önemlisi olan demir insanlığın hizmetine bu çağ-
larda girmiştir. Demir geniş alanlarda tarım yap-
mayı ve ormanların temizlenerek tarıma elverişli
hale getirilmesini sağlamıştır. Demir insanoğluna,
taşın ve diğer metallerin hiçbirisinin dayanamaya-
cağı sertlik ve keskinlikte araç ve gereçler bağışla-
mıştır. Demirin tarım araçları haline dönüşmesi,

yavaş yavaş besin toplayıcı top-

İslam dininin etkisi ile Xavm-ı Necip olarak anıl-
maya başlanan Arap halkı ile ya da Samiırkı ile
Kuzey Kafkasya boylarının hiç bir ilgisi bulunma-
maktadır.

Doğu'dan kaynaklanan kimistilize motiflerin ya
, da eşyaların benzeşimini dayanak olarak gösteren

“Çerkeslerin kökenini Orta Asya steplerinde 've
Turan illerinde arayanlar da yanılgıya düşmek-
tedir. Çerkesler Kuzey Kafkasya topraklarında et-
nik konsolidasyonlarını tamamlayan otokton top-

luluklardır.
Eski Kuzey Kafkasya halkları ve kabilelerinin

adlarının bugün bilinmesini, komşuları tarafından
bırakılan yazılı anıtlara borçluyuz. Bu yazılı bel-
gelerde adı geçen boylar; Kimmer, İskit, Sarmat,
Tauri, Sind, Meot, Kerket, Zikhi, Henioch, Zanig,
Pses, Psıl ve Kolchi'dir. M.Ö. 1. yüzyılda ve
Hıristiyanlık döneminin ilkyillarında Kuzey Kaf-
kasya nüfusunu Meotlar ile diğer Kuzey Kafkasyalı
dağlı kabileler oluşturmaktaydı. Meotlar Azak
Denizi'nin doğu kıyıları, Kuban nehrinin alt ve orta
havzalarında yaşıyordu. Nehrin sağ yakasında ka-

lan toprakları, bugünkü Tamiz- 

lumdan hayvancılık ve tarıma

dayalı topluma doğru geçişi
sağlamıştır. Bu geçiş erkek gü-.
cüne gereksinim duyduğu için
toplumda erkeğin işlevinin ve
saygınlığının artmasını da geti-
rerek babaerkil (patriarkal) top-
lum düzeninin habercisi ol-
muştur.

Üretici güçlerin ve aletlerin
gelişmesi hayvancılığı belli öl-
çüde önemsizleşmiştir. Daha
sonra bu yörelere yerleşenler,
yerleşik düzene geçenler, kendi
yaşam biçimlerini, toprağı işle-
me yöntemlerini geliştirerek,
toprağın sabanla işlendiği daha gelişmiş bir döne-
mi başlatmış, aynı zamanda sosyal değişimler de

yaşamışlardır. Daha gelişmiş bir ekonomi, servetin

belirli ailelerde toplanmasını ve zamanla bu aile-
lerin bir klan aristokrasisi çerçevesinde toplanarak

topluluğun diğer kesimlerinin kendilerine bağlan-
ması sonuçlarını getirmiştir. Bu dönemde ayrıca
geniş kabile birliklerinin biçimlediği, belirgin hale
geldiği dönemdir.

Kabile birliklerinin biçimlendiği bu dönemde,
bugünkü Çerkes boylarının ataları olan Meot,
Sind, Zikhi, Kerket, Pses, Henioch, Zanig ve daha
başka boylar bu tarihten başlayarak maddi ve
kültürel gelişimlerini, daha başka bir deyimle einik

konsolidasyonu (etnik bütünleşmeyi) tamamlama-
ya başlamışlardır.

Bugünkü Kuzey Kafkasya'nın otokton halkı
olan Çerkes boyları, kimilerinin savunduğu gibi
Sami ırkından olmayıp, Orta Doğu'dan kuzeye göç
etmemiştir. Tarihin hiçbir çağında sıcak deniz-
lerden, sıcak iklimlerden kuzeye, daha soğuk
bölgelere hiç bir göçe raslanmaz. Başka bir deyişle,

İnsan ırkının 300,000 yıl önce
ortaya çıktığı ülke, hemen tüm

dünya dillerinde, tüm dünya destan
ve masallarında yeralan,

ulaşılmaz, afsunlu, gizemli, atlas jer.

renkli, düşler, mutluluklar ve büyük

acıların yaşandığı ülke; Çerkes

boylarının kutsal ata yurdu;

doğudan batıya, kuzeyden güneye,
binlerce yıldır toplumların,

uygarlıkların geçtiği tarihi kavimler

kapısı...

bekskaya yerleşim bölgesine

kadar uzanıyordu. Moetların
çağdaşı olan Antik Grekler (Yu-
nanlılar) M.Ö. 6. yüzyılda ilk
kez Meotlardan söz etmektedir-

Öte yandan Meotların,
M.Ö. 8 ve 7. yüzyılın ilk yarısı
arasındaki oOdönemde, kökü
Tunç Çağı'na kadar uzanan bir

kültüre şekil verdikleri gerçeği
de arkeolojik bulgulardan anla-
şılmaktadır.

"Meot" sözcüğü bir çok kü-
çük kabileyi kapsayan kollektif
bir isimdir. Hıristiyanlığın baş-
langıç döneminde yaşamış olan

eski Grek coğrafyacısı Strabo, "Meotların, Sind,
Dandari, Toreates, Ayres, Arreches, Torpotes, Obic-
“liakenes, Doskhi ve diğer pek çok kabileden oluş-

tuğunu" yazar. Yalnızca antik edebiyat kaynak-
larında değil, bu konuyu işleyen Bosphor Krallığı
topraklarından çıkartılan taş tabletlerde de Azak
Denizi'nin güney kıyıları ve Kuban havzası antik
kabilelerinin isimleri açıklanmaktadır. Bu isimler

Meot kabilelerini oluşturan ve Bosphor Krallığı'nın
da unsurları olan Sind, Dandari, Toreates, Pses ve
Sarmat kabileleridir. Bu topluluklar daha ku-
zeylerde, Don ve Volga ırmakları arasındaki, daha
önce Meotlara ait olan toprakları işgal etmiş gö-
rünmektedir (özellikle Sarmatlar). Don ve Kuban

nehirleri arasında doğal bir sınırın bulunmaması
ve Sarmatların göçebe bir topluluk olması nede-
niyle, bu topluluğu kâh kuzeyde, kâh güneyde,
Kuban Havzası'nda görebilmekteyiz.

Bugünkü Çerkeslerin ataları olan ve M.Ö. bin
yıllarının ilk yarısında etnik konsolidasyon (pe-
kişme) sürecini tamamlamış olan Kuban bozkırının
bu sakinleri incelendiğinde, devamlı bir yer
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Örneğin
İskitlerin, bu bozkırda yaşayan kabileleri geride
değişiminin yaşandığı görünmektedir.

bırakarak, bozkırı geçtikleri ve Kafkas Dağ-
ları'ndaki geçitleri de aşıp Transkafkasya'ya (bu-
günkü Gürcüstan, Ermenistan ve Azerbaycan
toprakları) gittikleri, bu yöreleri yağmaladıkları,
M.Ö. 6. yüzyılın başlarında ise tersine bir akın
başlatarak eski topraklarına döndükleri bilinmek-
tedir. Bu yörede sürekli İskit yerleşimi bulunma-
maktadır. Dolayısıyla bu bölgede bulunan kalın-
tılarda İskit yapıtı pek azdır.

Öte yandan Antik Yunan kolonileri (Phanugoria

kenti) yaklaşık 2,500 yıl önce Sindlerin saldırısı ve
işgali ile Taman yarımadasından çekilmiştir. Ku-

ban bölgesinde ve Azak Denizi'nin doğu kıyısında
yaşayan Meotlarla çağdaş olan Yunan kolonilerinin
içerisinde en gelişmiş olanı şüphesiz Phanagoria
site devletiydi. Bu kentin yerleşim yeri bugünkü
Seneggo kasabası yakınlarında bulunmaktadır.
Bölgedeki diğer Grek kolonileri, Cepi ve Hermo-
nacca'dır. Bu kolonilerin gelişimleri, kırsal sınırları
belirlemiş, ayrı birer bağımsız devlet statüsünde ve
M.Ö.6. ve 4. yüzyıllardaki Grek uygarlığının sosyo-
politik yapısını belirleyen "polis"ler şeklinde oluş-
muştur. Kerç ve Taman yaraımadasındaki bu site
devletlerin tarihsel gelişimi, giderek Pantica-
peum'un başkent olduğu Bosphor İmparatorluğu
ile birleşme sonucunu getirmiştir. Bu imparatorluk
köleci bir devletti; hükümdarları devamlı doğu ve
güneye inme ağırlıklı bir politika izlemişlerdir. Bu
politikanın sonucu olarak Aşağı Kuban bölgesinde
yaşayan Meotların Sind koluna ait topraklar işgal
edilmiştir. Daha sonra diğer Meot boyları da bu
krallığın sınırları içine girmiştir. Zamanla bütün
bu kabileler imparatorluk sınırları içerisinde
birbirlerine bağlandıkları gibi, kültürel olarak da
belirli bir yere kadar kaynaşmışlardır.
Yukarıda da belirtildiği gibi bu tür göçler, yer

değiştirmeler uzun yüzyıllar sürmüştür. Örneğin,
Strabon'a göre, bir Sarmat kabilesi olan Sirakisler,
M.Ö. 2. yüzyılda Kuban bölgesine gizlice sızarak
Kafkas Dağları'nın güneyine kadar inmişlerdir.
Güçlü göçebe kabilelerden oluşan Sarmatların
yaşam biçimi, üstün tarım yaşamı ve yöntemleri
bilen yerli Meotların etkisiyle değişmiştir. Strabo,
Sirakisleri tanımlarken, "kimi grupların çadırlarda
yaşayıp toprağı sürdüklerini, diğer grupların ise
eski göçebe yaşamlarını sürdürdüklerini" anlat-
maktadır. Bu tür kültürel değişim, Kuzey Kafkas-
ya'da yerleşik tarım nüfusunun artmasına neden
olmuştur. M.Ö.1. yüzyılın sonlarına doğru Sarmat *
sızmaları arttığı için bölgede güçlü bir "Sarmat-
laşma" olayı görünmektedir. Ancak kültürel ya-
şamda bir değişiklik olmamıştır. Sarmat çoğun-
luğuna karşın Meot kültürü, dil ve geleneksel
yaşam tarzını sürdürerek genişlemiş, yeni gelenleri
kendi kültürü içinde asimile etmiştir. Sayıca daha
az olan Meot kültürü bu gücünü M.S. 3.yüzyıla
kadar sürdürmüş, bu yüzyılda Alan saldırısına
uğraması sonucu topraklarından (Kuban nehrinin
sağ yakasından) sürülmüşlerdir. Yeni gelen Alanlar

28 » NİSANMAYIS 1997 e NART

da aslında Sarmat kökenliydi. Sarmat kabilelerinin
bir kolu olan Alanların farklılığı İran dili konuş-
malarıydı. İran dili konuşan Sarmat kabilelerin-

den, yani Alanlardan söz eden kaynaklara M.S. 1.
yüzyıla ait belgeler arasında raslamaktayız. Alanlar
doğu Kuban bölgesine 1. ve 2. yüzyıl arasında gel-
mişlerdir. Diğer kabilelerle yakın bağlar kuran

- Alanlar, Daryal Geçiti ve Hazar Kapısı yolu ile
Transkafkasya ve Asya'ya da geçmişlerdir.

M.S. 3. yüzyılda Alanlarla diğer Sarmat boyları
birleşerek büyük Alan-Sarmat Kabile Birliği'ni
oluşturmuştur. Giderek güçlenen Alan baskısına

dayanamayan yerli kabileler Kuban'ın sol yakasına
geçip akraba oldukları diğer Meot kabilelerine
sığınmıştır. Böylece daha az verimli olan toprak-
lara salt güvenlik nedeniyle yerleşmişlerdir. Bu
kabileler Kuban'ın sol yakasındaki orman-bozkır
alanlarına, Kuban ırmağının taşkın ve bataklıklar
ile kaplı ova ve ağaçlıkbölgelerine yerleşmiştir.

Alan-Sarmat Kabile Birliği uzun süre yaşamadı.
M.S. 375'de Asya'dan Batı'ya yürüyüşe geçen Hun
dalgaları, Kuban bozkırını aşarak Taman'a doğru
ilerlerken, arkalarında harabe, yangın, açlık ve
ölüm bırakarak Alan-Sarmat Kabile Birliği'nin
yıkıımasına neden olmuştur. Yağmalanıp yıkılan,
güçsüz bırakılan Kuban'ın sağ yakası bundan böy-
le göçebe boyların yerleşim yeri olmaya başlamış-
tır. Kuban'ın sol yakasında ise yeni bir yapılanma
başlamıştır. Meotlar ve akrabaları olan Zikhi'ler
etnik anlamda pekişmelerini tamamlayarak bu-
günkü Çerkes toplumunun ataları olarak tarih
sahnesinde güçlenmeye başlamıştır. Le
 

Minik Altın Bulut
Son yıllarda Kafkasya'ya ilişkin kültürel üretimde
önemli bir canlanma görünüyor. Yaşanan acı olay-
ların etkisi ile Kafkasya'ya olan ilginin artması bu
üretimin belki bir nedeni. Fakat daha önemlisi,
Kafkasyalıların kendi sorunlarını kültürel alanda
da ele almaları. Bu konuda güzel bir örnek, TRT
2'de 26 Nisan Cumartesi gecesi ve 27 Nisan Pazar
sabahı yayınlanan Minik Altın Bulutfilmi. İnguş
yönetmen Salambek Malilovun 1980'lerin sonla-
rında çektiği, fakat ancak 1994'de gösterime giren
bu film, 1944 yılında, yani ikinci büyük sürgünde
Çeçenya'da iki çocuk arasındaki arkadaşlığı konu
alıyor.

10 yaşındaki Kolya ve Saşa, ıslahevindeki diger
çocuklarla birlikte Çeçenya'ya trenle gönderilir.
Çocuklar Belyozuşka köyüne geldiklerinde, Çeçen-
leri taşıyan trenlerle karşılaşırlar. Boşaltılmış olan
köye girdiklerinde Saşa'nın sözleri çarpıcıdır: "Bu-
rada her şey var, her şey yetişiyor, ama insan yok!"
Köye yapılan bir baskında kardeşini yitiren Saşa,
kendi yaşıtı bir Çeçen çocukla, Alkazur'la karşıla-
şır. Yönetmen Malilov, işte bu iki çocuk arasındaki
dostluk ve kardeşliği büyük bir ustalıkla işliyor.

Çeçenya konusunda bir başkafilm de, İstanbul
Film Festivali'nde gösterildi. Yönetmen Sergey
Borgov'un filmi Kafkas Mahkumu, 19 yüzyıldaki
savaşları konu alıyor.

 



 

Bir Göçmen Kuştu O ve DağlaraYazılıdır romanları üstüne
Murat Bjeduğ

Tarafsız aydınları
Yurdumun

Sorguya çekilecek
Gününbirinde

En basit insanları
Tarafından halkımızın

Soracaklar onlara
Ne yaptılar diye
Ağır ağır ölürken

Ulusları,
Tatlı bir ateş gibi
Ufacık, bir başına

Sormayacaklar
Nasıl vardıkları

Doğrulara
Yalanın gölgesinde

Tarafsız aydınları
Güzel yurdumun

Cevap veremeyeksiniz
ER

Yitip bitirecek sizi
Bir sessizlik kuzgunu
Yüreğinizi kemirecek

Zavallılığınız.
Susup kalacaksınız
Kendi utancınızla

I
GLOBALLEŞME süreciile birlikte kü-

resel bir köy haline gelmekte olan
dünyada, en minimal ölçeklerde dahi
olsa etnik, dinsel... vs. Azınlıkların/-

toplulukların çeşitli araçları kullana-

rak kendilerini ifade ettikleri, bu u-
gurda yoğun çabalar harcadıkarı ve
her türlü imkanı seferber ettikleri gö-
rülüyor. Bu çaba ve etkinliklerin en
göze çarpan başat özelliği, kendiniifa-
de eylemliliğinin, kültürel özgünlük-
lerin öne çıkarılması, globalleşme ile

dünyayı büyük bir tüketim topluluğu
haline getirmeyi amaçlayan kapitalist
endüstriyelizmin öğütücü dayatmacı-
lığına, empozelerine kendi orijinalite-
lerine daha sıkı sarılarak karşı ko-
nulmasıdır.

Kendi varlığını duyurma, kendini

ifade etme çeşitli düzeylerde, değişik araçlar harekete geçi-
rilerek farklı tür ve biçimlerde gerçekleştiriliyor. Bu düzeylerden
önemli bir tanesi de edebiyat, araçlarından biri de romandır.

İçinde yaşadığımız bu süreçte -adına neo-liberalizme karşı
umut enternasyonalizmi diyebiliriz- şimdiki momentlere yakla-
şılmasından epey önce yazılmış olan Bir Göçmen Kuştu O (Ayla
Kutlu) ve Dağlara Yazılıdır'ın (Çetin Öner), hem ilklikleri, hem

de yazı boyunca ayrıntısına girilerek irdelenmesi denenecek
olan mündemiç kıldıkları değerler ve taşıdıkları ideolojik vasıf-
ları nedeniyle (Çerkesler için) yeniden gündeme getirilmeleri
zarureti hasıl oldu. Bu zaruretin yanısıra yazarlara ve roman-

larına geç de olsa ödenmesi gereken vefa borcu ödenmiş oluyor.
İmparatorluktan cumhuriyete geçiş dönemi sürecinin siya-

sal/ideolojik öncülü olan İttihak ve Terakki'nin cumhuriyetin
kurucu kadrolarının ideolojik formasyonunu çok ciddi ölçüde
etkiledikleri ve bu: ideolojik harç ile inşa edilen ulus-devlet

ideolojisinin, devletin merkezi-yönlendirici rolüyle egemen ideo-
loji haline geldiği bilinen bir vaka. Bu ideolojinin en temel ve
vazgeçilmez postülası tek etni, tek mezhep monizmidir. Ulus-
devletin ihdas edilmesi süreci, yaşanan tarihe bakışın gerisin-
deki (tarih) bilincinin çıkarsamaları ile işlenen iç/dış düşman

fobisini toplumun belleğine kazırken, vurgulanan monist para-
metre bir paranoya haline getirildi. 12 Eylül sonrası bu para-
noya çok sık işlendi, yeniden üretildi. Askeri yönetim sonrası
gelen "sivil" hükümet -ki liberal olarak lanse edilmekte idi- ege-
men ideolojinin en sığ siyasal uygulayıcılığında kusur koymadı.
Seçimler sonrası ideoloji ve devletin kontrol yetkesi aynen
muhafaza edildi. "Demokrasi"ye geçildiği "sivil" dönemde bile
devletin ideolojisi ana ekseni oluşturmaya devam ettiğinden,
her iki roman da, o ideolojinin ablukasına ve bilhassa kendi
konularındaki tahammülsüzlüğüne rağmen, bir hezeyan döne-
minde yayınlanarak ayrıca değer kazandılar. 1997 yılında çıkan
bir dergide, yazıldıkları tarihten neredeyse onbeş yıl sonra yeni-
den değerlendirilmelerinin mühim nedenlerinden biri de budur.
Ama bunun dışında, edebi estetik (üslup, dil, kurgu, olay örgü-
sünün tutarlılığı, sürükleyiciliği, kullanılan yazınsal teknikler)
bakımından da yıllar sonra, üstelik çok dahaolgunlaşmış

bilinçle edinilen birikim -ki edebiyat/roman eleştirisini de

kapsıyor- ile okunduğunda dahi herhangi bir eskime, aşınma
ya da artık naiv kalmagibi bir durum söz konusu edilemiyor.

N
. roman öncelikle somut, özel insan tekinin bireysel yaşan-

tısını, bireysel zamanı ve konumu içinde veren bir edebiyat türü

olarak ortaya çıkmıştır. Bundan başka pek çok şeyi de

amaçlayabilir romancı. Hayat görüşünü, felsefesini sunabilir,

toplumueleştirebilir, yeni bir dünyanın peygamberliğini yapabi-
lir. Ama bütün bu amaçları gerçekleştirmek için ilkin ro-

mandaki insanları yaşatmalıdır. İnsanları yaşamayan bir
roman, başarısız bir romandır. Ne inançlarının yüceliği, ne
felsefesinin doğruluğu, ne de üslubunun güzelliği, hiç birşey
kurtaramaz insanlarına soluk aldırmayan romanı. Bu saydığım
şeyleri de arayabiliriz; içinde onları bulamadığımız için her
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hangi bir romanı kınayabilirz. Gene de kişilerin
yazarlığından sonra gelir bu kaygılar." Kategorik
olarak iki ayrı roman Bir Göçmen Kuştu O ve Dağ-

lara Yazılıdır, ama yukarıdaki alıntı, bu romanların
neden halâ ehemmiyet taşıdığını anlaşılır kılıyor.

Çerkes insanları (muhacerette belli bir kısma tabi
olanları), çok iyi bildiğimiz gibi, bu romanlarda da
yaşıyorlar; yazarlarımız roman kahramanlarına/ki-
şilerine soluk almayı öylesine başarmışlar ki,
onlarla birlikte, içinde bir tutam Çerkeslik bulu-
nan bir şahıs (sınıf kökeni, politik tercihi, Çerkes
halkının sorunlarına karşı tavrı ne olursa olsun)

romanları okurken, nabız atışlarının arttığını his-
sedecektir.

Bir Göçmen Kuştu O ve Dağlara Yazılıdır'ın,
yazı girişinde belki fazlaca köşe taşlarıyla ifade
edilen sürecin bugünkü momente uğramasından
çok önce yazıldığına değinmiştim. Sözünü ettiğim
momentin konumuz açısından bizi ilgilendiren
boyutu etnik, pre-kapitalist dönem cemaat yaşan-
tlarının ilgi çekmesi ve yarattığı heyecan dal-
gasıdır. Bir örnek verirsek: Ermeni kökenli, Diyar-
bakır doğumlu ve halen 4gos gazetesinin köşe
yazarlığını da yapan Mıgıdıç Margosyan'ın Söyle
Margos Nerelisen isimli romanı, Ermeni mahalle-
sindeki etnik cemaat yaşantısını ve henüz kapita-
lizmin nüfuz edemediği dayanışma, bölüşme gibi
değerlerin görece daha elverişli bir konumda bur-
lunduğu bir dönemin Diyarbakır'ını anlatıyor. Bu
roman, isimleri üzerinde oluşturulan mistifikasyon
ile hep gündemde olan yazarların dışında bir yazar
tarafından yazılmasına rağmen, öbürlerinden daha
çok ilgi topladı, tartışıldı, övgüye değer bulundu.
Yazar, bir söyleşide, kitabın döneme uygun düştü-
günü; zamanlama avantajının, romanının bu denli
alaka toplamasında rol oynadığını vurgulamıştı.
Yazı boyunca vurguladığım sürecin buraya evril-
mesi ve bu yeni evrede dikkat çeken yönelimlerin

içkinleştirdiği (kültürel) değerlere sahip çıkma - bu
düzlemde kendini ifade etme çabasının öne çıktığı

döneme denk düşmesi M.Margosyan tarafından
belirtilse de, bunun yanısıra; seksen sonrası
Türkiye'de aslına, özüne uygun olarak hayata geçi-
rilen kapitalist endüstiriyelizmin yol açtığı yaban-
cılaşmaya, bireyin atomize olmasına, soğuk çıkar
ve para egemenliğine karşı insani bir tepki, bu
tepkinin yeni bir insani etik zemin arayışının da
rolünün bulunduğuna inanıyorum.

Modemizmin (endüstriyel) ilerleme, büyüme
paradigması, Yeşillerin cepheden eleştirisi ve sor-
gulanmasıile yegane akıl yolu olma vasfını yitirdi;
endüstriyel paradigmanın günlük yaşamdaki teza-
hürleri sıradan birey tarafından da eleştirilmeye
başlandı. Pı sorgulama, ivmesi artan yeni etik-in-
sani zemin arayışları henüz emekleme evresinde.
Ama mecranın yönü belirginleşmeye başladı. Bir
Göçmen Kuştu O ve Dağlara Yazılıdır, moder-

 

* Murat Belge, Edebiyat Üstüne Yazılar, Yapı Kredi Yayınları,

1994, s. 16
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nizmin endüstriyel büyüme barbarlığının tezahür-
leriyle ilgili bizlere önemli ipuçları veriyor, bu çer-
çevede de yeniden tartışılmayı hak ediyor.

HI
Bir Göçmen Kuştu O, yayınlandığı yıllarda enteli-

jensiyada tartışılmış, övgü ve ödül almıştı. Kafkas-
ya'dan Anadolu'ya sürgünü çocuk yaşta yaşayan

Emir beyin yaşam öyküsünü anlatıyor. Son Os-

manlı Meclisi Mebusanıile Birincive İkinci Dönem
TBMM üyesi olan bir aydın, Emir bey. Romanın ya-
yınlandığı zamanda, "Aydın" en çoktartışılan kav-

ramlardan biriydi. Bundan ötürü kitap, daha çok
bu yönüyle ele alındı, tartışıldı; sadece bir değer-
lendirmede, Yeni Gündem dergisinde, romanın asıl
temasının genel kabulün tersine, aydın sorunu
değil, kadın cinsinin ezilmişliği olduğu vurgulandı.
Kısacası roman geniş bir çevrede ses getirdi, ama
kitabı asıl sahiplenmesi gereken Çerkesler, Çerkes

aydınları gereken ilgiyi göstermeyince ana tema ne
yazık ki farkedilmedi. Bir halkın kendi yurdunda
mutlu bir şekilde yaşarken yaşanan savaş ve soy-
kırım sonrası göçe zorlanması, yurdundan uzak-
larda farklı bir kültür içerisinde kendi kökenleriyle
bağlarının kopması; tarihinden, dilinden, kültü-
ründen, kendi kimliğinden uzaklaştltırıl)ması, bir
aydının kendi kimliğine yabancılaşması romanın
tematik omurgasıydı. Ama bu kitabın tartışıldığı
zamanlarda "yanlış ya da eksik tartışıyorsunuz,
doğru perspektif budur" diyerek gür bir sesle tar-
tışmaya katılamayışımız romanın ikincil temasının
öne çıkmasına neden oldu, bu bizim kusuru-

muzdur.
Acımasız ve toleranssız bir gerçekçilikle öykü-

sünü anlatıyor değerli yazarımız. İmparatorluktan
ulus-devletin kuruluşu ve sonrasına değin bir ül-
kenin tarihini yaşayan, yapılmasına katkıda bulu-
nan Emir beyller)in hikayesi, aynı zamanda bir
ibret öyküsüdür. Yazı başındaki şiir, Emir beyin
temsil ettiği familyaya haykırmaktadır. Bir Göçmen
Kuştu O, muhaceret trajedimizi, kendi kimliğini
unutan bir Çerkes aydının draminı gözler önüne

sermektedir. Ancak Emir bey nasıl bir olgu: ve
hakikat ise, sevgili Ayla Kutlunun bu tipin
serencamını mükemmelen sergilemesi çok yerinde
ise de; bir başka tipin, bir çerkes aydın değil ama
bir Çerkes Aydını olan, meselâ Dr.Vasfi Güsar'ın
varlığı da bir olgudur-gerçekliktir. Ver artık
Dr.Vasfi Güsar'ın romanının yazılma vakti gelmiş-
tir. Çünkü bu Çerkes Aydını, halkının değerlerine

sahip çıkmaya, dilini-kültürünü yaşatmaya, bu
uğurda mücadeleye bir ömür vermiştir. Bugün eğer
Emir beyi doğru yerden eleştirebiliyor isek, Dr.
Vasfi Güsar gibi Çerkes Aydınlarının henüz tam
anlamıyla farkına varılamayan gayretlerinin sonu-
cu sahip olduğumuz değerlerin sayesindedir.



 

Onlar birer devdiler
Zümrüt-ü anka gibi
Büyülü sözlcüklerle
Ülkeler getirdiler

Zümrüt-ü anka gibi

Kaf Dağınıaştılar
Insanlara koştular
Çocuk yüreklerinde
Düşlere ulaştılar

MW
Dağlara Yazılıdır'ın serinkanlı bir kritiğini yapmak,
bir Çerkes için çok güçtür. Soluk soluğa okunan

romanın coşkulu lirizm sarmalı, öykünün içine
çekiveriyor insanı, Kitap bitince içinizden birşey-
lerin kopup gittiğini hissediyor, Geçmiş Zamanın
İzinde bir yolculuğa çıkıyorsunuz; artık vefat etmiş
olan thamatelerimizin "sen nasıl Çerkessin, Çer-

kesce konuşmuyorsun, adetlerini bilmiyorsun" si-

temi içinizin ücralarından yankılanarak çığlık ha-
line dönüşüyor. Toplumsal yaşamın size mandal-
ladığı bütün kimliklerin kıskacından sıyrılıp kendi
asıl kimliğinizle başbaşa kalıyor, yüzyüze geliyor-
sunuz. Ya bir sessizlik kuzgunu sizi yiyip bitire-
cektir ya da kendinizi Zümrüt-ü anka gibi, Simurg
gibi hissedeceksinizdir.

Oğuz Demiralp'ın "Çok Sesli Bir Anlatı" ya-
zısında? Gabriel Garcia Marguez için yaptığı şu
degerlendirme Dağlara Yazılıdır için de çok geçerli-
dir: "Nedir ... Marguez benzeri yazarların işlevi?
Romanı Avrupa'dan öğrenen kültürlerde başka an-
latı türleri yok değil. İşte masal, destan, mit, efsa-
ne, Bir bakıma roman öncesianlatı türleri bunlar.
Ne var ki anlam dolu, çünkü halkın gerçeği,
kültürün dile gelişi. Sözkonusu yazarlar, roman
sanatını eski anlatı türlerinden yararlanarak zen-
ginleştiriyorlar. Kendi kültürleri içinde bir anlatım
sürekliliği sağlıyorlar böylelikle.

"Üstüne üstlük, yapıtın anlam alanı da geniş-
liyor. Örneğin, Marguez, yalnız kendi aydın aklıyla
anlatmıyor öyküyü. Hemen her önemli olaya efsa-
nelik boyutlar kazandıran halk deyişini öne alıyor
yeri geldiğinde. Anlatım, salt biçim olmaktan çıkıp
anlam birikimine dönüşüyor. Açık ki bir olayın
kendisi denli o olayın nasıl yaşandığı, yaşayan-
larca nasıl anlamlandırıldığı da önemli. Böyle yaz-
mak ise, o olayı içeren kültürel bağlamı değerlen-
dirmenin yetkin bir yolu."

Dağlara Yazılıdır'da sevgili Çetin Öner'in usta-
lığı bu alıntı çerçevesinde daha bir anlaşılıyor.

Yıllar boyu, kuşaktan kuşağa okunacak ve her

defasında yeni şeylerin keşfedileceği bir roman

yaratılmış oluyor.

V
Gerek Bir Göçmen Kuştu O, gerekse Dağlara Yazı-
lıdır, yazıda ortaya koymaya çalıştığım neden-

 

2 Oğuz Demiralp, Okuma Defteri, Yapı Kredi Yayınları, 1995,
5.119

bu..kadar basit değil elbette.

sellikler bağlamında, yani ideolojik-toplumsal-siya-
-sal: boyutlarıyla büyük önem taşıyor. Ama sadece

Sanat eseri-haz
sorunu uzun yıllardır estetik teorilerinin tartışma
konularından biridir. Bir sanat yapıtının estetik
haz vermesi diğer öğeler kadar mühimdir. Bu iki
roman, içeriklerinin bizi çok ilgilendirmesinin öte-
sinde edebi estetik boyutuyla Çerkes Aydını/bireyi
için vazgeçilmez yapıtlar olduğu iddiamı, İsmail
Tunalı'nın şu sözleri iyiden iyiye haklılaştırıyor:3

"Estetik olarak haz duymak,yalnız birşeyi kav-
ramak, hatta sanat ile tüketim içinde bulunmak

değildir. Bu, birşey üzerinde sonradan düşünmek,
onu herşeyden önce sonradan yaşamak, birşeyi
daha fazla tasarlamak ve tasarı gücünü genişlet-
mek ve sözün tam anlamında onun hakkında bir
tasavvur meydana getirmektir. Sanat yapıtıyla ilgi
kuranın hayal gücüetkinlik içine girmiyorsa, onun
duyacağı estetik haz gerçek bir estetik haz olmaya-
caktır. ... Gerçek ve tam bir yaratma olayının este-
tik olarak tekrarında sanatta haz duymanın rolü
açık olarak şöyle belirir: Süje'ye haz hazırlayan bir
sanat iyapıtı o süje tarafından devam ettirilir,
tamamlanır veilerletilir."

Yazarlarımız, romanlarında Çerkes bireyinin
hayal gücünü etkinlik içine girdirebilmişler, üze-
rinde sonradan (bu yazı da kanıtlıyor ki, 15 yıl
sonra) düşündürebilmişler, tasarı gücünü genişle-

tebilmişler, romanlarındaki olaylar hakkında ta-
savvur meydana getirebilmişlerdir. Bu yapıtları de-
vam ettirmek, tamamlamak, ilerletmek bizlere

düşüyor.

 

3 İsmail Tunalı, Estetik, Remzi Kitabevi, 1989, s.269-270.

2000'e Doğru Kafkaslar,

Orta Asya ve Türkiye

ODTÜ Avrasya Topluluğu, 28 Nisan 1997 günü ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezi'nde 2000'e Doğru Kafkaslar,
Orta Asya ve Türkiye konulu bir panel düzenledi. Panel
başkanı Prof.Dr.Ali Türel'in açış konuşmasından sonra
panelistler söz aldılar. İlk konuşmacı Dışişleri Bakanlığı
Kafkaslar, Orta Asya ve Slav Ülkeleri Dairesi Başkan
“Yardımcısı Elçi Halil Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti ile Orta
Asya cumhuriyetleri arasındaki ilişkileri ve bölgedeki
güvenlik, ulaşım, ticaret, si sorunu ve benzeri sorunlari
değerlendirdi. İkinci konuşmacı Cumhurbaşkanlığı Baş-
danışmanı Dr.Mehmet Atay, Türkiye'nin Orta Asya ile
bağlantısı açısından Transkafkasya'nın jeopolitik konu-
mu ve önemi konusunda bilgi verdi. Dr.Atay'ın, Kafkas-
ya'daki etnik çeşitliliğin, bölgeyi işgal etmiş olan Rusya
İmparatorluğu'nun böl ve yönet politikası gereği ve ya-
pay olarak oluşturulduğunu söylemesi dikkat çekiciydi.
Son konuşmacı Büyükelçi Necati Utkam da mensubu
olduğu Türkİşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) kuru-
luş amacıile ajansın Orta Asya cumhuriyetlerine yönelik
eğitim ve danışmanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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  Anayurda LDönenlerin Adaptasyon Evi
Çetaw İbrahim

Zamanın Sovyetler Birliği'nde uygulanmaya
başlanan açıklık ve yeniden yapılanma politi-
kaları ile birlikte diaspora ülkelerinde (Tür-

kiye, Suriye, Ürdün, İsrail, Yugoslavya) yaşa-
yan kimi Adığeler, anayurt olarak kabul
ettikleri Adığey'e ve özellikle bu ülkenin baş-
kenti Maykop'a yerleşmeye başlamışlardır.

Anayurtlarına ilk yerleşenler dilini, kültürü-
nü, idari ve hukuk sistemini, ekonomik yapı-
sını bilmedikleri bir ülke ile yüzyüze gelince
söz konusu bilinmeyenler nedeniyle karşılaşa-
bilecekleri problemlerin çözülmesine katkıda
bulunmak amacıyla örgütlenme zorunluluğu
duyulmuştur. Bu zorunluluktan dolayı, Adı-
gey'e dönmüş kişilerin bir araya gelmesiyle
1992 yılında Anayırda Dönenlerin Adaptas-
yon Evi (DAR) kurulmuştur.

DAR, Rusya Federasyonu ve Adığey Cum-
huriyeti'nin yasalarına uygun olarak kurul-
muş bir dernektir. Örgütlenme biçimi olarak
Türkiye'deki dernek modelinin esas alındığı
söylenebilir. Üyelerin katılımıile yılda bir top-
lanan genel kurul yönetim ve denetim organ-
larını seçer. Yönetim kurulu kendi arasında
görev bölümü yapar. Halen 50 üyesi bulun-
maktadır. Devletce tahsis edilmiş bir büroda
görevini sürdürmektedir.

DAR'ın esas kuruluş amacı, tüzüğünde de
yazılı olduğu gibi, dönenlerin anayurtlarına
adapte olmalarına ve yeni dönecek olanlara
yardımcı olmaktır. Ancak DAR'ın bu güne
kadar kuruluş amacına uygun olarak yeterin-
ce çalışabildiğini söyleyebilmek kanaatimce
mümkün değildir. Çünkü DAR kurulduğu
günden beri, her derneğin karşılaşmış olduğu
sorunlarla yüz yüze kalmıştır. Bu sorunlar
kişisel sorunlar, ekonomik yetersizlikler, yö-
netimin amatörlüğü vb şekilde özetlenebilir.
Bu nedenlerden dolayı oldukca güç olan a-
daptasyon gibi bir konuda kitleye yeterince
yardımcı olunamamıştır. Bu sorunlara karşın,
kuruluşundan bu güne kadar DAR'ın yapmış
olduğu bazı önemli çalışmalardan da sözet-

meden geçmek mümkün değildir. DAR'ın bu
çalışmaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
e DAR bugüne kadar Adığey Cumhuriye-
tü'nde yaşamak isteyen diaspora Adığelerinden
yüzlerce kişinin oturum izni ve vatandaşlık
alabilmeleri için belgelerin hazırlanmasına
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yardımcı olmuştur ve halen bu faaliyetini
sürdürmektedir. Bu konuda ilgili makamlara
yapılan başvuruların takipçiliğini yapmış, çı-
kan sorunların çözümü için çaba göstermiş ve

başarılı da olmuştur.
e Dönenlere devletce tahsis edilen arsaların
dağıtımı konusunda gerekli olan belgelerin
hazırlanmasında yardımcı olmuştur.
e Dönenlerin iş, eğitim, bürokrasi ve diğer
konularda karşılaştıkları kimi problemlerin

çözümüne yardımcı olmuştur.
e Dönen insanları toplum içerisinde temsil
etmiştir.

e Adığey Devlet Üniversitesi'nde diaspora ül-
kelerinden öğrenci okutulması işinin organi-
zasyonunu üstlenmiştir. 1996-97 eğitim yılın-
da 22 öğrenci üniversitece açılan Rusca dil
kursuna devam etmektedir. Bu çalışmalar ge-
lecek yıllarda da devam edecektir.

Üye ödentilerinden başkabir geliri olmayan
DAR'a gelir temin etmek amacıyla diasporanın
da katılımıyla bir kermes düzenlenmesi düşü-
nülmüş ve Türkiye'deki tüm derneklerden yar-
dım istenmiştir. Bu çağrımıza Tokat, Kayseri
ve Ankara derneklerimiz ile kimi duyarlı hem-
şehrilerimizden yanıt gelmiş olup, gönderilen
malzemeler DAR'a ulaşmıştır. Kermes Yaz so-
nunda düzenlenecektir.

Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın ken-
dini Adığe kabul eden ve ulusal sorunun te-
melini anayurda dönmek ve orada yaşamak

olduğunu görenlerin ilgi ve yardımları arttığı
sürece DAR'ın güçleneceğine ve halkımız için

yararlı bir çok işleri başaracağına inanıyorum.
R>

 

 

DAR Genel Kurulu
Anavatana Dönüş ve Adaptasyon Derneği'nin olağan
genel kurulu 23 Şubat günü Maykop'ta yapılmıştır. Yeni
yönetim organlarına seçilen arkadaşlarımızı kutlar,
çalışmalarında başarılardileriz.

Yönetim Kurulu
Mecit Huvaj (başkan)
İbrahim Çetaw (bşk.ydr.)
Davut Lıbzuvu (üye)
Nejat Bıdanuko (sayman)
Şengül Mafeşuko (sekreter)
Serkan Berzeg (öğrenci temsilcisi)
Alaattin Şhalaho (öğrenci temsilcisi)



 

ÖmerSeyfettin -
şüphesiz Türk
edebiyatının en önemli
isimlerinden. Bu
sayımızda Ömer
Seyfettin'in pek
bilinmeyen bir
hikayesineyer
veriyoruz. Ömer
Seyfettin bu
hikayesinde sıradan bir
Çerkes kayışının bile
insanları ne kadar
etkileyebildiğini
anlatıyor.

Yazarkişiliği oldukca
tartışmalı olan Ömer
Seyfettin hakkında
kapsamlı bir
araştırmaya Marf'ın
gelecek sayılarında yer
vereceğiz.

Ömer Seyfettin

Bir zabit arkadaşımla oturuyorduk. Yanımızdaki masada iri, palabıyıklı,
kocaman kalpaklı bir babayiğit, çetin bir Çerkes şivesiyle karşısında sıralanmış
irili ufaklı kalpaklılara birşeyler anlatıyordu. Daha Kafkasya'dan yeni gelmiş
sanılacaktı.

- Demekyollar açıldı, dedim.
Arkadaşım,
- Hangiyollar? diye yüzümebaktı.
- Hangiyollar olacak, Karadeniz yolu.
- Nereden bildin?
- Baksana şu hemşeriye...
- Hangı hemşeriye?
Sağımızdaki, yanağından kan damlayan iri Çerkesi gösterdim. Arkadaşım

bir kahkaha attı. Azıcık daha katılacaktı.
- Çerkes taklidi yapar!
- Güldürmekiçin mi?
- Hayır.
- Ya niçin?
- Kendini Çerkes zannettirmekiçin.

İşte mutlaka yeni gelmiş olacak.

Tekrar koca kalpaklı babayiğide baktım. Hiç Türkçe bilmez bir Çerkes
fesahatıyle başını ağır ağır sallayarak elindeki gümüş savatlı kamçıyı
çizmelerinin uzun konçlarına vurarak, takır tukur konuşuyordu. Sandanyeye ata
biner gibi binmişti.

- Şaka etme, dedim, bu halis muhlis Çerkes...
- Arkadaşım yemin etti:
- Vallahi değil...
- Ne biliyorsun?
- Nasıl bilmem, benim sınıf arkadaşım.
- Ne gülüyorsun?, dedim.
- Ayol o Çerkes değildir! dedi.
- Ey, lisanına ne diyeceksin?
- Zabit mi?
- Evet, fakat cuma günleri böyle Çerkes gibi giyinir.
Merak ettim:
- Çerkes değil diyiyorsun, Gürcü mü?
- Hayır.
- Çeçen mi?
- Hayır.

- Lezgi mi?
- Hayır.
- Ya ne?
- Türkoğlu Türk!
- Nereli?
- Istanbullu... Anası Germiyanzadelerden. Babası...

dahadilini düzeltememiş bir Kastamonuluidi...
- O halde bu Türk, niçin herkese kendini Çerkes zannettirmek istiyor? diye

sordum. Arkadaşım tekrar bir kahkaha attı.

Mirliva olduğu halde
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- Bak sana anlatayım niçin, dedi. Bu sahte “Çet-
kesin adı Mahmut Beydir. İdadi ikinci sınıfa kâdar
hiçbir milliyet iddiası yoktu. O sene ramazantatilinde
bir arkadaşı kendisine Karamürsel'den gayetzarif bir
Çerkes kayışı getirdi. Bu kayışı hepimiz gördük. Ha-
kikaten nefisti. Gümüş savatlı tokaları ağır, kayışı

- siyaha yakın koyu lacivertti. Gümüşten üç büyükSar-
kıntısı vardı. Mahmut bey bu kayışı belinetaktı: O
günden itibaren Türklerle konuşmamağa, hep Çer-
keslerle düşüp kalkmağa başladı. Ertesi sene hiç ta-
nıdığı olmadığı halde tezkere getirerek Karamürsel'e
sılaya gitti. Harbiyeye geçtiğimiz zaman Mahmut
Bey, Türk şivesini kaybetti. Büyük fedakârlıklar
yaparak piyadeden süvariliğe becayiş etti. Zabit çıktı-
ğımız zaman Türkçeyi unutmuştu. Ama, Çerkesceyi
de öğrenemedi. Öğrendiği mükemmelbir Çerkes şi-
vesiydi. Adını alay için "Çerkes Mahmut" takmıştık.
O buna kızmaz, haita iftihar ederdi. Zabitken meş-

hur bir Çerkes paşaya intisap etti. Onunla Istanbul'a
sürüldü. Kafkasya'ya kaçtı. Milleti ile hiç münasebeti
olmayan yerleri öz vatanıymış gibi gezdi, dolaştı. Bir
Çerkes kızıyla evlendi. Hürriyetten sonra İstanbul'a
geldi. Artık işi gücü Çerkeslik için çalışmak oldu. Her
yerde şu işittiğin garip şive ile "Adığe" propagandası
yapmağa başladı. Kastamonulu paşa babasından ka-
lan serveti Çerkes Tarihi'ni yazacak muharrire adadı.

Khabardey Balkarile işbirliği olanakları
Geçtiğimiz Mart ayında Kafkasya'ya giden Kafkas Birliği
Derneği heyeti çeşitli görüşmelerde bulunarakişbirliği
olanaklarını inceledi. Khabardey Balkar Dışişleri Bakan-
lığı ile yapılan görüşmeler sonucunda aşağıda belirtilen
konularda işbirliği yapılabileceği konusunda mutabakata
varıldı.

1. Khabardey Balkar Cumhuriyeti ve Türkiye
arasında ekonomik,insani ve sosyo-kültürelilişkilerin
gelişmesi ve güçlenmesi.

2. Nalçık ve Ankara'da (heriki tarafca kabul edilen
koşullarda) iş merkezlerinin kurulması.

3. Eğitim, bilim, kültür, sanat,fiziki kültür ve spor

dahil olmak üzere insani alanda eşit ve karşılıklı -
mutabakat temelindeişbirliğini geliştirilecek ve karşılıklı
bilgi akımını teşvik edilmesi,

4. Khabardey Balkar Cumhuriyeti ve Türkiye”deki
şehir ve bölgeler arasında kardeşlik ilişkilerinin
kurulması.

5. Anayurda dönmekisteyen hemşehrilerin dönüş
sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümlenmesine

yardım edilmesi.
6. Khabardey Balkar Cumhuriyeti'nde, bir Türk

firmasının katılımıyla, modern bir komünikasyon

sisteminin kurulması olanaklarını araştırılması.
7. Khabardey Balkar Cumhuriyeti'nde ve Türkiye'deki

hemşehrilerin yaşamınailişkin video filimleri
çekilmesinde işbirliği yapılması.

8. Karşılıklı olarak bilgi alış-verişinde bulunulması.
9. Her yıl bir grup çocuğun (10-20 kişilik grupların)

Türkiye ve Khabardey Balkar Cumhuriyeti'ni karşılıklı
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Kafkasya'dan yeni gelmiş sandığım sahte Çerkes
Türke tekrar baktım.

- Acaba akrabaları içinde Çerkes filan yok mu?
Arkadaşım,
- Yok be yahu! diye elini taş masaya vurdu, halis

muhlis Türk diyorum! Hâlâ bir kelime Çerkesce bil-
mez. Sınıf arkadaşımın Karamürsel'den getirdiği
Çerkes kayışında sanki bir tılsım vardı. O andan iti-
baren Çerkeslik sevdasına düştü.

Arkadaşım yarım saat kadar Çerkes Mahmut .
beyin gülünç menkıbelerini anlattı. Hali tavrı son de-

'>rece babayiğitvari olan bu kahraman, meğer ömrün-
de hiçbir muharebeye girmemiş. Son derece korkak-
mış. Daima tanıdıklarinın iltimasıyla seferberlik za-
manını geri hizmetlerde geçirmiş.

Biz konuşurken Çerkes Mahmut bey gülerek,
yanındakilere Çerkesce şakalar ederek kalktı. Büfe-
nin önünde durdu. Para veriyordu. Çantasını panto-

lonunun cebinden çıkarırken gördüm. Belindeki yir-
mi sene evvel Karamürsel'den hediye gelen kayışın
savatlı gümüş sarkıntıları pırıl pırıl parlıyordu. Türk-
lerin hariçten kendiiçlerine gönüllü bir tek "Millettaş"
celbedecek böyle ehemmiyetsiz kayışçıkları bile
olmadığını düşündüm.
(Ömer Seyfettin, Bütün Eserleri, Cilt 4, Bilgi Yayınevi, 1988,

s.84-87.İlk baskı: Zaman gazetesi, 13.2.1335)

olarak ziyaret etmesi.

10. Hemşehrilerin göçmen olarak başvuruişlemleri-
nin hızlandırılmasıiçin tedbir alınması.

11. Khabardey Balkar Cumhuriyei'ndeki girişimci
faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesiiçin gerekli
tedbirlerin alınması, Kafkas Birliği'nin Khabardey Balkar
Cumhuriyeti'nde ekonomik faaliyet göstermesiiçin
tavsiyede bulunması ve referans mektubu vermesi.

12. Khabardey Balkar eğitim kurumlarındaki
kontenjanın arttırılması olanaklarını araştırılması.

13. Kafkas Birliği'nin düzenlediği bilimsel
konferanslara katılmak üzere Khabardey Balkar
Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye bilimadamı
delegasyonlarının gönderilmesi.

14. 21 Mayıs anmaetkinliklerine her yıl Khabardey
Balkar Cumhuriyeti'ni temsilen delegasyon
gönderilmesi.

15. Türkiye'li hemşehri işdamları ve Khabardey
Balkar Cumhuriyeti yönetimi arasında aylık toplantılar
düzenlenmesi.

16. Mayıs 1997'de Khabardey Balkar'a gidecek TİKA
heyetindeki 12 işadamına vize verilmesinde yardımcı
olunması.

17. Khabardey yurttaşlarının Türkiye'deki yüksek -

öğrenim kurumlarına girmesinde yardımcı olunması.
18. Türkiye'den Khabardey Balkar Cumhuriyeti'ndeki

eğitim kuruluşlarına gidecek olan hemşehrilerimiz için
Rusca kursları açılmasıolanaklarını araştırılması.

19. Khabardey Balkar Cumhuriyeti'ndeki yatırım
programlarına Türk müteşebbislerin katılmasının teşviki.



  

: KAFKASYALI SANAYİCİVE İŞADAMLARI DERNEĞİ
Cihan Candemir

Hazırlık Grubu Başkanı

GÜNÜMÜZ KAFKASYASI'NIN SİYASİ YAPISI
Günümüz Kafkasyası'nda Adigey, Karaçay-
Çerkes, Kabardey-Balkar, Alanya (Kuzey Oset-
ya), -fiilen bağımsız- Çeçenistan (İçkerya), İn-
guşya, Dağıstan ve Kalmık Cumhuriyetleri ile
Krasnodar, Stavropol eyaletleri ve Rostov-Na-
Donu vilayetini kapsayan Rusya Federasyonu;
-fiilen bağımsız- Abhazya, -resmen özerk bölge
statüsü kaldırılmış ancak filen Alanya ile
birleşmiş- Güney Osetya ve Acaristan Özerk
Cumhuriyeti'ni kapsayan Gürcistan; Nahçıvan
Özerk Cumhuriyeti ile -resmen özerk cumhu-
riyet statüsü kaldırılmış- Karabağ'ı kapsayan
Azerbaycan ve Ermenistan bulunmaktadır.
Ayrıca Türkiye'nin kuzeydoğusu da Kafkasya
bölgesinin güneysınırlarını oluşturmaktadır.

Bilindiği gibi, Azerbaycan ile Ermenistan,
Gürcistan ile Güney Osetya ve Abhazya, Alan-
ya (Kuzey Osetyaj ile İnguşya ve son olarak
Rusya ile Çeçenistan (İçkerya) arasındaki ça-
tüşmalar Kafkasya bölgesinin sürekli kan kay-
betmesine neden olmaktadır.

Halbuki Kafkasya'da sorunların mümkün
olduğunca barış ortamı içinde diyaloglarla çö-
zülmesi bütün tarafların ortak çıkarına ola-
caktır. Verimli topraklara, doğal kaynaklara,
gelişmiş ulaşım sistemine ve kalkınmanın en
önemli unsuru olan eğitimli insan gücüne sa-
hip Kafkasya'nın barış ortamı içinde ekono-
mik gelişimi Kafkasya'da yaşayan halkların
refah düzeyini yükseltecek, çevre ülkelerle ve
dünya ile bütünleşmesini hızlandıracak, Kaf-
kasya Cumhuriyetleri'nin devlet yapılarının
güçlemesini sağlayacaktır.

İstikrarlı bir Kafkasya'nın refah düzeyinin
yükselmesi ve dünya ile bütünleşmesi di-
yasporada (muhaceretde) yaşayan Kafkasyalı-
ların da Kafkasya'ya gelip gitmesi, yerleşmesi,
yatırım ve ticaret yapmasının önündeki engel-
leri kaldırmış olacaktır.

KAFKASYA'DA VE TÜRKİYE'DE MEVCUT
DURUM
Türkiye Cumhuriyeti'nde ve dünyanın birçok
ülkesinde kültür derneklerine sahip olan Kaf-
kasyalılar, son on yılda artarak devam eden
değişimlerin karşısında bütün olumlu çabala-
rına karşın yetersiz kalmaktadırlar. Kuşkusuz
Kafkasya kültürünü diyasporada yaşatmak
amacıyla büyük fedakarlıklarla kurulan kül-

tür derneklerinin yetersizlikleri, amatör kad-
rolara sahip olmaları ve finansman güçlerinin

olmamaları, Kafkasya Cumhuriyetleri'nin et-
nik yapılarına ve siyasi düşüncelere göre par-
çalanmaları gibi yapısal nedenlere dayan-
maktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, dünyada meydana
gelen değişimler sonrası etnik, tarihi, kültürel,
din ve dil bağları bulunan SSCB'nin dağılma-
sıyla bağımsızlıklarına kavuşan Yeni Türk
Cumhuriyetleri ile ilişkilerini her düzeyde
geliştirmeye başlamıştır. Son yıllarda Türk kö-
kenli olmayan ancak Türkiye ile etnik, tarihi,
kültürel, din bağı bulunan ve bu nedenle
Akraba Cumhuriyetler olarak adlandırılmaya
başlanılan Balkan Cumhuriyetleri ve Kafkas-
ya'daki Federe Cumhuriyetler ile de devletler
arasıilişkiler hızla artmaya başlamıştır.

Diyasporadaki Kafkasyalıların 3/4'ünü ba-
rındıran ve coğrafi olarak Kafkasya'ya yakın
olan Türkiye'nin günümüzde artık, nüfus ve
coğrafi potansiyelini kullanarak Kafkasya
ekonomisinin çağdaş bir şekilde yeniden yapı-
lanmasında, Batılı Devletlerin yardımlarının
ve sermayesinin Kafkasya'ya akıtılmasında
öncü ve köprü rolü oynaması gerekmektedir.
Türkiye'nin ekonomik yöndeki çabaları Rusya
Federasyonu'nu tedirgin etmeyecektir. Çünkü
muhtemel ortak yatırımlar hem Türkiye, hem
Rusya Federasyonu ve hem de Kafkasya'nın
ortak çıkarına hizmet edecektir.

YENİ BİR YAPILANMA: KAFİAD
Günümüz Kafkasyası'nın temel ihtiyacı, eko-
nomik gelişmesine yabancı sermayenin katkı-
sını çekebilmek, her konuda dünya ile enteg-
rasyonu sağlayabilmek, devlet yapılarını güç-
lendirmek ve sesini, dertlerini, ihtiyaçlarını
dünyaya duyurabilmektir.

Ancak Kafkasya'nın ihtiyaçlarına cevap
verebilecek bilgi, teknoloji ve finansman biri-
kimini Kafkasya'ya ulaştırabilecek, Kafkasya'-
nın sesini, dertlerini, ihtiyaçlarını dünyaya
duyurabilecek bir yapı mevcut değildir.

Bu nedenle faaliyet halindeki kültür der-
neklerine alternatif olmayan, yalnızca mevcut
boşluğu dolduracak ve asgari müşterekler
çerçevesinde örgütlenerek ekonomiyi ve eko-
nomiye yön veren organları etkileyebilecek ye-
ni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
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Yukarıda aktarılan işlevlerin yerine getirile-
bilmesi için özel sektörde profesyonel yönetici,
şirket, işletme sahibi Kafkasya kökenli veya
Kafkasya'da iş yapan kişilerin yeni bir yapı al-
tnda buluşması ihtiyacı doğmuştur. Bu ihti-
yaçtan dolayı KAFKASYALI SANAYİCİ VE İŞ-
ADAMLARI DERNEĞİnin, kısa adı ile
KAFİAD'ın kurulmasının uygun olacağı düşü-
nülmektedir.

KAFİAD'IN FAALİYET ALANLARI

1) Ekonomik ilişkiler çerçevesinde bölge barı-

şının sağlanmasına katkıda bulunmak,

2) Türkiye Cumhuriyeti ile Kafkasya Cumhu-
riyetleri arasındaki ilişkilerin her yönden
geliştirilmesine yardımcı olmak,

3) Kafkasya Cumhuriyetleri'nin dünya ile en-
tegrasyonuna yardımcı olmak,

4) Kafkasya kökenli veya Kafkasya'da iş yapan
işadamlarını biraraya getirmek, tanışma ve
kaynaşmalarını sağlamak, mesleki ve ekono-
mik yönden bilgi alışverişini gerçekleştirmek,

5) Gerektiğinde ilgili resmi, özel ve uluslarara-
sı kuruluşlarla da işbirliği yaparak Kafkasya'-
ya yönelik ticaretin ve yatırımın arttırılmasına
çalışmak, bilgi ve teknoloji birikimini aktar-
mak,

6) Talep edildiği takdirde Kafkasya Cumhuri-
yetlerine ekonomik konularda danışman sağ-
lamak,

7) Kafkasya'ya giden zararlı, maceracıkişilerin
faaliyetlerini engellemeye çalışmak,

8) Özellikle ekonomik boyutta olmak üzere
Kafkasya'nın tanıtımını yapmak,iç ve dış tica-

retle ilgili her türlü bilgi alışverişini sağlamak,
mevzuat engellerinin kaldırılması için çalış-

malar yapmak ve tavsiyeler de bulunmak,

9) Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası insani
ve teknik yardım kuruluşlarının Kafkasya'ya
yardım yapmasını sağlamak, koordine etmek,

10) Türkiye Cumhuriyeti ve uluslararası insa-

ni ve teknik yardım kuruluşları ile Kafkasya'-
nın ekonomik yapısı üzerine ortak projeler
yürütmek,

11) Türkiye Cumhuriyeti ve diğer cumhuriyet-
ler kaynaklı kalkınma bankalarının, exim-
bankların Kafkasya'ya kredi açmasını sağ-
lamak,

12) Türkiye Cumhuriyeti'nde, Kafkasya'da ve-
ya dünyanın uygun görülen herhangi bir
ülkesinde iş potansiyelini değerlendirip verim-
li iş alanlarını belirlemek, ekonomik hayata
yön vermek ve işadamlarının görüşlerini yan-
sıtmak için öneriler getirmek,

13) Benzer kuruluşlarla dinamik ve duyarlı
ilişkiler içerisine girmek suretiyle, Türkiye
Cumhuriyeti'nde, Kafkasya'da veya dünyanın
herhangi bir ülkesinde yaşanan "İş dünyasın-
daki sorunları ve alınan önlemleri" üyelerine
ve kamuoyuna duyurmak, çözümler aramak,

14) Amaçlarına uygun seminer, konferans,
toplantı düzenlemek; yurt içi ve dışında ser-

giler, fuarlar açmak ve düzenlemek; konusun-
da uzmanlaşmış kişilere ve bilim adamlarına

raporlar hazırlatmak ve yayınlamak; araştır-
ma yarışmaları açmak, ödül vermek; kitap,
dergive bülten yayınlamak,

KAFİAD'ın başlıca faaliyet alanları olarak
düşünülmektedir.

 

 

Katkas E

Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 18 Nisan
1997 tarihinde Kafkas Birliği Reyhanlı Şubesi
Minikler ekibi Reyhanlı'da Süs Düğün Salonu'nda
muhteşem bir Çerkes folklorü gösterisi yaptı.

Kafkas Birliği Reyhanlı Şubesi Dernek Başkanı
Saffet Hatam ve Mehmet Yener'in desteği, kızları
çalıştıran Günef Bağatır, erkekleri çalıştıran Nejat

Altay ve Ömer Oğur'un üstün çabaları ile birkaç
ayda gayretli ve yetenekli bir ekip ortaya çıkmıştır.

Minik Çerkes ekibinin kızlarını: Melike Öz, Sine

Yener, Goşenay Alhas, Şengül Hatuk, İlknur

irliği Rayhanlı Şubesi W
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linikler Ekibi'nin muhteşem gecesi

Çoşkun, Pelin Yener, Jale Şaguj, Sipse Huvaj,

Şebnem Eker, Sevilay Apseyi, Emine Hatuk, Sema
Güneşko, Ayşegül Oğur, Duygu Alhas, Yüsra
Kanbolat, Elif Hatuk, Nefin Bağatur, Cannur
Sisalan, Cansu Apiş, Tijen Apseyi, Cansu Hatuk,
Ceren Oğur, Sibel Hatuk; erkeklerini ise Bilal Öz,
Selehattin Apseyi, Mustafa Apiş, Aşemez Pihava,
Aydın Şen, Yücel Alhas, İbrahim Şaguj, Tarık
Hatuk, İlyas Vural, Uğur Hatuk, Servet Kaya,
Hazal Huvaj Murat Huvaj, Serkan Hatuk
oluşturdu.



  

  

Barış Gücü'nün görev alanı genişletilmek
isteniyor
28 Mart günü toplanan BDT Devlet Başkanları
Konseyi Abhazya-Gürcüstan sınırında konuş-
landırılan Rusya barış gücünün görev alanının
genişletilmesi kararı aldı. Bu karar üzerine bir
açıklama yapan Abhazya başkanlık sözcüsü
Andrey Cerceniya, bu kararın tamamen tavsi-
ye niteliğinde olduğunu ve hukuki bir sonucu
olmadığını söyledi. Cerceniya, barış gücünün
yetkisinin ve görev alanının ancak uluslararası
normalara, Abhazya ve Gürcüstan arasında 14
Mayıs 1994'de imzalanan anlaşmaya ve
tarafların karşılıklı mutabakatına göre değişti-
rilebileceğini söyledi. Açıklamada, barış gücü-

nün görev alanının genişetilmesini Abhazya
tarafının onaylamadığı ve bu nedenle sözko-
nusu kararın geçerli olmadığı belirtildi. Abhaz-
ya dışişleri bakanı Konstantin Oegan da yaptığı
açıklamada bu kararın Abhazya'nın ulusal
çıkarlarını tehdit ettiğini ve bölgede durumun
gerginleşmesine yol açacağını söyledi. İsminin
açıklanmasını istemeyen bir üst düzey Rusya
yetkilisi, bu kararın Abhazya ve Gürcüstan'ın
çıkarlarının korunduğunu söyledi. (74 Haber

Ajansı, 31 Martj Bilindiği gibi Gürcüstan, barış
gücünün görev alanının genişletilmesini ve
Abhazya'da "polis" görevi üstlenmesini is-
tiyordu.

Ambargo sürüyor
Türkiye'den Abhazya'ya gıda malzemesi götü-
ren Shele-1 gemisi Rusya sahil güvenliği tara-
fından durduruldu. Kafkasya özel sınır bölgesi
basın bürosundan yapılan açıklamada, Rusya
ve Gürcüstan arasında yapılan anlaşmaya göre
Abhazya'ya giden tüm gemilerin Soçi (Rusya
Federasyonu) veya Poti'de (Gürcüstan) gümrük

ve pasaport kontrolünden geçmesi gerektiği,
geminin bu nedenle Sohum'a gitmesine izin
verilmediğini açıkladı. Abhazya başkanı V.Ard-
zinba, gıda malzemesi taşıyan geminin engel-
lenmesini kınadı. |27X4 HaberAjansı, 21 Mart|

Çeçenya ve Inguşya yardıma hazir
Gürcüstan savunma bakanı Gen.Vardiko Nadi-
baidze, İnguşya'nın başkenti Nazran'da İnguş-
ya ve Çeçenya devlet başkanları Ruslan Auşev

ve Aslan Meşhadov ile görüştü. Görüşmelerden
sonra 16 Mart günü Tiflis'te bir basın toplantısı

düzenleyen Nadibaidze, İnguşya ve Çeçenya
devlet başkanlarının Abhazya sorununu çöz-
mekte yardıma hazır olduklarını söyledi. Nadi-
baidze, iki liderin, kendi cumhuriyetlerinden
silahlı grupların Gürcüstana sızmasını
engelleyeceklerini ve Gürcüstan'ın toprak
bütünlüğünü tanıdıklarını da iddia etti.
Nadibaidze, Rusya'yı bu görüşmeden Önce
haberdar ettiklerini de vurguladı. |X/4 Haber
Ajansı, 16 Martl

Sınırda görüşme
İngur nehri kıyısındaki Rusya barış gücü ka-
rargahında 26 Şubat günü yapılan toplantıda,
bölgede terörist faaliyetlerin durdurulması
sorunu görüşüldü. Toplantıya Rusya barış gü-
cü komutanı Dolya Babenkov, Birleşmiş Millet-
ler Gürcüstan Misyonu başkanı Per Kallstrom
ve Zugdidi (Gürcüstan) ve Gali (Abhazya)

bölgesi başkanları katıldı. Babenkov, görüş-
meden sonra yaptığı açıklamada bölgede terö-
rist faaliyetlerin engellenmesi konusunda taraf-
lar arasında koordinasyon sağlanması konu-
sunda mutabakata varıldığını söyledi. Abhazya
içişleri bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya
göre 1996-97 yıllarında Gali bölgesinde 35 te-
rörist eylem gerçekleştirildi. Bu eylemlerde 4
Rusya ve 6 Abhazya güvenlik görevlisi dahil
olmak üzere 39 kişi öldürüldü. 14 ev sabatörler

tarafından yakıldı, 12 kişi kaçırıldı. (74 Haber
Ajansı, 26 Şubatl

Barış görüşmeleri devamedecek mi?
Gürcüstan devlet başkanı Edvard Şevardnadze

21 Nisan günü yaptığı olağan radyo konuşma-
sında Abhazya sorununa siyasi çözüni için ikili
ve çok yönlü görüşmelerin hemen başlamasını
istedi. Aynı gün Sohum'da bir açiklama yapan
Abhazya devlet başkanı Vladimir Ardzinba, Ab-
hazya'nın uluslararası telekomünikasyon bağ-
lantılarının yeniden Rusya üzerinden yapılma-
ması durumunda barış görüşmelerine başla-

mayacaklarını belirtti. Gürcüstan'ın isteği Üze-
rine Abhazya'nın telekomünikasyon bağlantısı,
Nisan ayı ortalarından itibaren Gürcüstan
üzerinden yapılıyor. |XFZ/RL, 22 Nisanj

Sınırda yığınak
Abhazya dışişleri bakanlığı 17 Mart'da yaptığı
açıklamada, Gürcüstan'ın Zugdidi bölgesine
altı tank ve 100 kişilik bir birlik göndererek
1996 ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirtti.
Aynı gün Şevardnadze'ye bir mektup gönderen
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Abhazya devlet başkanı Ardzinba, Abhazya'ya
son verilmezseyönelik terörist eylemlere

çatışmaların tekrar başlayabileceğini ve barış

görüşmelerinde elde edilen başarının da yok

olacağını belirtti. Gürcüstan içişleri bakanlı-

ğından yapılan açıklamada Zugdidi bölgesine
yığınak yapılmadığı iddia edildi. |(OMR/, 18
Martj |

 

Carım Aslan devlet başkanıseçildi
Adığey Cumhuriyeti'nde 12 Ocak 1997 günü
yapılan seçimler sonucu ilk turda oyların
yarısından fazlasını alan Carım Aslan tekrar
cumhurbaşkanı seçildi. Katılma oranının 9656

olduğu seçimlerde Carım Aslan 110.795 (9658)

oy alırken, diğer adaylar Şovmız Aslanbiy
37.396 (9020) ve Tsıku Kazbek 30.221 (9616) oy

aldılar. |
Cumhurbaşkanı seçildikten sonra basın

toplantısı düzenleyen Carım Aslan, cumhuri-
yette kimin seçildiğinden çok seçimin yapıla-
bilmiş olmasının önemli olduğunu, bunun
cumhuriyetin kabul gördüğü ve yerleşmeye
başladığı anlamına geldiğini, ilk iş olarak yeni
bakanlar kurulunu oluşturacağını ve ekonomik
sorunlara ağırlık vereceğini, amacının "daha
çok ekonomi, daha az politika" olduğunu
söyledi.

"Dünyanın her tarafında yaşıyor Adığeler"
26 Aralık 1996 günü Adığey Devlet Üniversitesi
konferans salonunda, bu üniversitenin ulusal
fakültesi ve Dönüş ve Adaptasyon Derneği'nin
(DAR) işbirliği ile Maykop'a okumak üzere
muhaceret ülkelerinden gelen gençler için bir
gece düzenlendi. "Dünyanın her tarafında
yaşıyor Adığeler" ismi verilen geceye üniversite
yönetici ve öğrencilerinin yanısıra Adığe Xase
ve DAR yöneticileri ve ulusal soruna duyarlı
kişiler katıldılar. Gecede öğrencilerin okuduğu
şiir ve şarkılar dinlendi, yapılan konuşmalarda
öğrenci sorunları dile getirildi. Adığey Devlet
Üniversitesi'nde muhaceret ülkelerinden gelen
22 öğrenci hazırlık sınıfında okuyor.

Şhalaho Alaattin'in başarısı
Aslen Tokatlı olup beş yıldır Adığey Devlet Üni-
versitesi Spor Fakültesi'nde okuyan Şhalaho
Alaattin, Rusya'nın Taganrog kentinde yapılan
halter müsabakalarında iki defada 270 kg
kaldırarark birinci oldu. Şhalaho Alaattin 1996

yılında Çerkesk'te yapılan müsabakalarda al-
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mış olduğu derece ile "Rusya'nın Master Spor-
cusu" ünvanı almıştı.

Huvaj Yura'nın başarısı
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Danimarka'da
yapılan yatarak göğüsten halter kaldırma
müsabakalarında Adığeyli sporcu Huvaj Yura
dünya şampiyonu oldu. Yura'nın antrenör-
lüğünü babası Huvaj Mecit yapıyor.

 

  

Barış anlaşması imzalandı
Dergimiz yayına hazırlanırken gelen haberlere
göre 12 Mayıs günü Moskova'da Çeçenyadevlet
başkanı Aslan Meşhadov ile Rusya Federas- .

yonu devlet başkanı Boris Yeltsin barış anlaş-

ması imzalayarak "400 yıllık savaşa" nokta
koydu. Bu anlaşmaile savaşı sonuçlandıran 31

Ağustos 1996 Hasavyurt anlaşmasının "ya-
sallığı" konusundaki tartışma da kapanmış

oldu. Yeni anlaşma Çeçenya ve Rusya ara-

sındaki ilişkilerin "uluslararası yasalara" göre
belirleneceğini belirtirken, Çeçenya'nın statüsü
konusunda açık bir madde içermiyor. Bu
anlaşmadan sonra Meşhadov, Rusya Fede-
rasyonu başbakanı Çernomurdin ile görüşerek

gümrük ve para dolaşımına ilişkin anlaşmayı
imzaladı. Petrol anlaşması ise "teknik sorunlar

yüzünden" imzalanamadı. Anlaşmanın imza-
lanmasından sonra bir açıklama yapan Yeltsin,
bundan böyle Çeçenya ile tüm ilişkileri barış
yoluyla çözmeye kararlı olduklarını, ticari ve
ekonomik ilişkileri geliştireceklerini söyledi.
Meşhadov da Rus ve Çeçen halklarının artık.
barış istediğini söyledi. (Bu konuda ayrıntılı
haber ve yorumlara Nart'ın ikincisayısında yer
vereceğiz.)

Moskova'dayapılan imza töreninden bir görünüm

  



 

Çeçenya'nın bağımsızlığı tanınmalı
Moskova belediye başkanı Yuri Luzhkov, R/4
Haber Ajansı ile yapılan bir görüşmede, "Çe-
çenya egemen bir devlet olarak tanınmalıdır",
dedi. Luzhkov, Çeçenya ve Rusya arasında sı-
nırın saptanması ve karşılıklı ilişkilerin belir-
lenmesi için görüşmelerin yapılması gerektiğini
söyledi. |RZA, 6 Martj

Meşhadov devlet başkanı seçildi
27 Ocak günü yapılan Çeçenya'da yapılan se-
çimlerde oyların 9660'dan fazlasını alan Aslan
Meşhadov devlet başkanıseçildi. Diğer adaylar-
dan ünlü komutan Şamil Basayev oyların yak-
laşık 9620'sini, eski devlet başkanı Zelimhan
Yandarbiyev de 9010O'unu aldı. Şamil Basayev
Meşhadov tarafından kurulan bakanlar kuru-.

lunda görev aldı.

Var olmak: Uluslararası Çocuk Çağrısı
Ünlü sinema artisti Elizabeth Taylor ile Suudi
finansör Adnan Kaşıkçı'nın eşi Şapari Kaşıkçı,
Çeçen çocuklar için yardım toplamak ve kamur-

oyunun dikkatini çekmek üzere bir kampanya
başlattı. Bu amaçla Şapari Kaşıkcı'nın kurduğu
vakıfı destekleyen Elizabeth Taylor, kampanya-
yı Kaliforniya'da başlattı. Kampanya çerçeve-
sinde Taylor'un 65. doğumgünü kutlama galası
27 Şubat günü İstanbul'da yapıldı.

Çeçenlere "af"
Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma, 12 Mart
günü yapılan oturumunda, Çeçenya'daki dire-
nişe katılan Çeçenlerin af edilmesi kararı aldı.

Af kararı 262'ye karşı sekiz oyla alındı. Bu
kararın Çeçenya'daki Rusyasavaş esirlerinin
serbest bırakılmasını sağlamak için aldındığı
belirtildi. Af kararı, "terörist" eylemler düzenle-
yenleri kapsamıyor. Savaşa katılmayı rededen
Rusya askerleri de af kapsamına alınırken, Çe-
çen direnişçilere silah satan askerler kapsam
dışı kaldı. |Xeuter, 12 Martj|

Yeni parlamento göreve başladı
eski Çeçen Cumhuriyeti Parlamentosu 10 Mart

günü toplanarak Ocak-Şubat 1997'de yapılan
seçimleri kazanan 43 milletvekilinden oluşan

yeni parlamentonun oluşumunailişkin Merkezi

Seçim Komisyonu'nun kararını onayladı. 13
Mart günü eski ve yeni milletvekillerinin katılı-
mı ile yapılan ortak toplantı ile yeni parlamento
göreve başladı. |(X74, 14 Mart)

Ulusal ordu kuruluyor
Çeğenya devlet başkanı Aslan Meşhadov 19
Mart günü yayınladığı bir kararname ile düzen-
li ulusal ordunun kurulacağını açıkladı. Karar-
nameye göre yeni ordu, alan komutanlarının
birliklerinde hizmet etmiş genç savaşçılardan

oluşacak. Kararnamede ordunun büyüklüğü-
nün belirimemesine karşın, bir genel kurmay
yetkilisi, Çeçenya'nın 2000 kişilik bir ordu
oluşturacağını söyledi. Aynı gün bir açıklama
yapan Rusya içişleri bakanlığı birlikleri ko-
mutanı Gen.Şkirko, Meşhadovun kararna-

mesinin Rusya anayasasına aykırı olduğunu
söyledi. |(OMRI, 20 Martj|

Zavgayev Tanzanya'da elçi
Çeçenya'nın işgali döneminde Moskova-yanlısı
hükümetin başkanı olan Doku Zavgayev, Rus-
ya'nın Tanzanya buyükelçiliğine atandı. |Xeu-
ters, 17Mart)

Meclis sözcüsü seçildi
Çeçenya Parlamentosu sözcülüğüne Ruslan
Alihacıyev seçildi. Çeçen Ulusal Bağımsızlık

Partisi üyesi olan Alihacıyev savaş döneminde
Şalinski bölgesi komutanıydı. Gözlemciler Ali-
hacıyev'in Meşhadov ile yakın ilişki içinde ol-
duğunu belirtiyor. |Z4, 17 Mari|

Petrol sanayi canlanıyor
Çeçenya'da Güney Petrol Şirketi (YUNKO) pet-
rol üretimine başladı. İlk üretim, Oktyabr-
neftegaz firmasına ait 4 kuyudan elde edildi.
Savaş döneminde petrol boru hatlarından hır-
sızlik yoğunlaştığı için YUNKO şirketi üretimi
durdurmuş, bunun üzerine yüzlerce küçük
"rafineri"de kaçak benzin üretimi başlamıştı.
Devlet başkanı Meşhadov'un kaçak benzin üre-

tilmesini yasaklamasıyla birlikte 1000'den fazla
kaçak damıtma tesisi polis tarafından imha
edildi. Tahminlere göre mevcut durumda Çe-
çenya'da yılda 1.5 milyon ton üretim yapıla-
bilecek. 1970'lerin sonlarında yıllık üretimin 20
milyon ton olduğu Çeçenya'da eski SSCB'nin

en büyük rafinerilerinden biri bulunuyor. Bu
rafineri Kazakistan, Volga, Sibirya ve Kuzey
Kafkasya'dan taşınan petrolü işliyordu. |X74 23
Mart

Azeri petrolü Çeçenya'dan geçebilir
Azeri Turan haber ajansına bir açıklama yapan
Şamil Basayev, Hazar Denizi'ndeki petrolün
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"sahipleri" ile, Baku-Novorossisk boru hattın-

dan güvenli bir şekilde petrol taşınması için
anlaşma yapabileceklerini söyledi. Basayev,
savaş döneminde yadımları için Azerbaycan'a
şükran duyduklarını belirtti. (0427, 25 Şubatl

Veşhadov kabineyi oluşturuyor
Çeçenya devlet başkanı Meşhadov, bakanlar
kurulunun oluşurulmasına yönelik olarak 29
kişilik bir listeyi 24 Mart günü parlamentoya
gönderdi. Meşhadov'un önerdiği adaylar parla-
mento tarafından onaylanırsa göreve atanıyor.
Meşhadov'un hazıradıği listedeki öneriler
şöyle: Ahmed Zakayev kültür bakanlığı, Aslan-
bek İsmailov yapı işleri bakanlığı, Dalkhan
Hocayev devlet arşiv dairesi, Kazbek Makhaşev
içişleri bakanlığı, Prof.Mairadi Ozdarbiyev eko-
nomi bakanlığı, Nuzhden Daayev karayolları
bakanlığı, Lom-Ali Alsultanov gıda sanayi ba-
kanlığı, Said İbrahim Kurbanov finans
bakanlığı, Adani Osmayev konut ve kamu
hizmetleri bakanlığı, ve Abdurreşid Zakayev
Merkez Bankası başkanlığı. (274, 27 Mart|

Litvanya: Çeçenya tanınacak mı?
Genç Litvanya partisi tarafından Çeçenya'nın

tanınmasına ilişkin verilen bir öneri, Litvanya
Parlamentosu tarafından rededildi. Parlamen-

toda bir konuşma yapan Muhafazakar Parti
temsilcisi, öneriyi "provakasyon" olarak nite-
ledi. Bu konuda bir açıklama yapan Rusya'nın
Litvanya'daki büyükelçisi - Konstantin Mozel,
Çeçenya'nın Rusya Federasyonu'nun bir par-
çası olduğunu iddia ederek, Çeçenya'nın tanın-
masına yönelik her türlü girişimi "egemen bir
devletin iç işlerine" müdahale olarak kabul ede-
ceklerini söyledi. |R74, 4 Nisanj

Moskova'da konferans
25 Mart günü Moskova'da Savaşın Çeçen
Kültürüne Etkileri konulu bir konferans düzen-

lendi. Konferansa çeşitli kuruluşların temsilci-
leri ve gazeteciler katıldı. Çeçen Kültürü Ulus-
lararası Merkezi, Zamr'ın başkan yardımcısı Zu-
leykhan Bagalova, savaşın etkileri üzerine kon-
feransa bir rapor sundu. |Zxpress-Chronicle,
28 Mart|

AĞIT misyonunda değişiklik
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Çe-
çenya'daki misyon başkanlığına, bu görevden
istifa eden Tim Guildimann'ın yerine Danimar-
kalı diplomat Rudolf Thorning-Petersen geti-
rildi. 7 Nisan günü bir açıklama yapan Thor-
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ning-Petersen, AGİT'in artık Rusya ve Çeçenya
arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapma-
yacağını söyledi. Thorning-Petersen, taraflar
arasında direkt görüşmelerin sürdüğünü, bu
nedenle arabuluculuk görevine ihtiyaç kalma-
dığını, AGİT'in bundan sonra insan hakları, de-
mokratik kurumların oluşturulması, mülteci-
lerin evlerine geri dönmesive insani yardım ko-
nularında faaliyet göstereceğini belirtti. Bilin-
diği gibi Rusya dışişleri bakanlığı 4 Nisan'da bir
açıklama yaparak AGİT'in arabuluculuk göre-
vini bırakmasını istemişti. |Rewfer, 8 Nisanj|

Dudayev anıldı
Çeçenya devlet başkanı Meşhadov, yayınladığı
bir kararnameile 21 Nisan günü Cohar Duda-
yev'in anısına anma törenleri düzenleneceğini
söyledi. Kararnameye göre Dudayev'in şimdiye
kadar gizli tutulan mezarına bir anıt dikilecek.
Anma törenlerini hazırlamak üzere eski devlet
başkanı Zelimhan Yandarbiyev, Şamil Basayev,
Aslanbek İsmailov ve Dudayev'in yeğeni, Grozni
belediye başkanı Leça Dudayev'den oluşan bir
komisyon oluşturuldu. Leça Dudayev daha
önce yaptığı açıklamada Dudayev'in mezarının
bulunduğu yerin açıklanmasına ve anit
dikilmesine karşı olduğunu belirtmişti. IRZ, 1

Nisan)

 

 
Basayev başbakan yardımcısı
Çeçenya devlet başkanı Aslan Meşhadov, baş-
bakan yardımcılığı görevlerine Şamil Basayev,
Movladi Udugov ve Ruslan Gelayev'in atanması
istedi. Çeçenya Cumhuriyeti yasalarına göre,
devlet başkanının bakanlar kurulu için öner-
diği isimler parlamento tarafından onaylanırsa
atama işlemi yapılıyor. Şamil Basayev'in sana-
yiden sorumlu olacağı bildirildi. Gözlemciler
devlet başkanının iş yükünden dolayı Basa-
yev'in başbakan gibi çalışacağını belirtiyor.

 



 

Çeçenya-Gürcüstanilişkileri
Çeçenya devlet başkanı Aslan Meşhadov, Gür-
cüstan parlamentosundan bir heyet ile 8 Nisan
günü Grozni'de görüştü. Görüsmelerde ikili
ilişkiler ile Abhazya ve Güney Osetya'da devamı
etmekte olan çatışmalar görüşüldü. |RFE/RI,
9 Nisanj|

Meşhadov haccagitti
Çeçenya Cumhuriyeti devlet başkanı Aslan
Meşhadov, başbakan yardımcısı Movladi Udu-

gov'un da dahil olduğu bir grup ile 12 Nisan
günü Suudi Arabistan'a gitti. Meşhadov, Suudi
Arabistan kralı Fahd ibn Abdül Aziz el Saud
tarafindan karşılandı. 25 Nisan günü Grozni'ye
dönen Meşhadov, Çeçen TV'de yaptığı açıkla-
mada Arap liderleri ile işbirliği konusunda "an-
laşmaya" vardıklarını söyledi. 26 Nisan günü
bir bildiri yayınlayan Çeçenya dışişleri bakan-
lığı, Çeçenya ile diplomatik ilişki kuran ülkelere
karşı misilleme yapacağını açıklayan Rusya
dışişleri bakanlığını kınadı. |(8FE/RL, 28 Nisanj

Grozni'ye döndükten sonra bir açıklama yapan
Meşhadov, Müslüman ülkelerin yeterli bilgiye
sahip olmadıkları için hala "Çeçenya'daki
olayların önemini" kavrayamadıklarını söyledi.
|Segodnya, 29 Nisan) Bu yıl Çeçenya'dan
yaklaşık 2000 kişi hacca gitti.-Hacca gidenlerin
yarısı Suusi Arabistan kralı tarafından davet
edildi.

ilk idam cezası
Şeriat mahkemeleri tarafından verilen ilk idam
cezası 23 Nisan günü infaz edildi. İbrahim is-
mindeki mahkum, bir karı-koca ve 6 yaşındaki
çocuklarını öldürmek suçundan idam cezasına
çarptırılmıştı. (42, 23 Nisanj|

Armavir ve Piyatogorsk'da bombalı saldırılar
23 Nisan günü Armavir tren istasyonuna ko-
nulan bombanın patlaması üzerine 2 kişi öldü,
20 kişi yaralandı. Piyatogorsk'da 28 Nisan
günü gerçekleşen bombalı saldırı sonucu iki
kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Rusya Federas-
yonu içişleri bakanı Anatoli Kulikov, Fatima

Tainaskhanova ve Aiset Dodaşeva adında iki
Çeçen kadının gözaltına alındığını açıkladı. Ku-
likov, Tainaskhanova ve Dodaşeva'nın suçlarını
itiraf ettiklerini, bu iki kişinin 1995'deki Bu-

dennovsk baskınına da katıldıklarını söyledi.
İMonitor, 30 Nisan) Aynı gün bir açıklama

yapan Çeçenya içişleri bakanlığı, bu iddiaları

redetti. Çeçenya Cumhuriyeti içişleri bakanlığı,
Tainaskhanova'nın uzun zamandır Grozni'de

çalıştığını, Dodaşeva'nın ise savaş sırasında

öldüğünü açıkladı ve saldırıdan, barış sürecini
sabote etmek isteyen Rusya gizli servislerini
sorumlu tuttu. Rusya başbakanı Viktor Çerno-
mırdin, Piyatigorsk'daki bombalı saldırıdan
Meşhadov yönetiminin sorumlu olmadığına
inandığını, saldırının barış sürecini engelleme-
sine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. (2X7,
29 Nisanj

Rıbkin ve Udugov'un açıklaması
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi sekreteri
Ivan Rıbkin ve Çeçenya başbakan yardımcısı
Movladi Udugov, taraflar arasında Grozni'de
sürdürülmekte olan görüşmelerin sonuçlarına
ilişkin ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada,
Nisan ayında Armavir ve Piyatgorsk'ta gerçek-
leştirilen terörist eylemlerin Rusya Federas-
yonu ve İçkerya-Çeçenya Cumhuriyeti tarafın-
dan kaygı ile karşılandığı, bu tip barbarca ey-
lemlerin hiç bir gerekçesinin olmadığı ve
kategorik olarak kınandığı belirtildi. Bu eylem-
lerin faillerinin yakalanması için Çeçenya ve
Rusya içişleri bakanlıkları tarafından ortak bir
komisyon kurulacağı açıklandı. Taraflar, barış
görüşmeleri sürecinin güçlenerek devam edece-

ğini, bu sürecin provakasyonlarla engellenme-
sine izin vermeyeceklerini, "savaş partisi'nin
değil, "barış partisi"nin güçlenmesini sağlaya-
caklarını belirttiler. Ortak açıklamada devlet
başkanlarının temel sorunların çözümü için |

görüşmesi de önerildi. |XZ4, 30 Nisanj|

Saduyalev öldürüldü
Çeçenya Parlamentosu üyelerinden İmamSa-
dulayev Grozni'de uğradığı silahlı saldırı sonu-
cu hayatını kaybetti. Çeçenya içişleri bakanı
Kazbek Makhaşev, katillerin yakalanmaşı için

çalışıldığını, saldırının siyasi nedenlerle ya-
pılıp/yapılmadığının belli olmadığını söyledi.
(IRZA, 30 Nisanj

Gamsahurdiya'nın oğlu serbestbırakıldı
Eski Gürcüstan devlet başkanı Zviad Gamsa-
hurdiya'nın oğlu Grozni'de kaçınıldıktan kısa
bir süre sonra serbest bırakıldı. Gamsahur-
diya'nın eşi ve iki oğlu, ilk ölüm yıldönümündE
Dudayevi anma merasimine katılmak ve
Gamsahurdiya'nın mezarını ziyaret etmek için
21 Nisan günü Grozni'ye gelmişlerdi. Çeçenya
içişleri bakanlığı yetkilileri yoğun arştırmalar
sonucu Tsotne Gamsahuriya'yı 28 Nisan günü

kurtardılar. |R74, 28 Nisanj|
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Hasavyurt'da seçimler
Dağıstan yüksek mahkemesi 24-25 Nisan'da
yaptığı toplantı sonucu, 6 Nisan Hasavyurt se-
çim sonuçlarının geçerli olduğuna karar verdi.
6 Nisan'da Hasavyurt'da yapılan yerel seçim-
lerde Avar kökenli Saigidpaşa Ukhmanov'un
seçildiği açıklanmıştı. Seçim sonuçları, Çeçen
ve Kumukların tepkisine yol açmış, seçimlerde

hile yapıldığı iddiasıyla gösteriler düzenlen-
mişti. Bu protestolara karşın, şehir mahke-
mesi, devlet seçim komisyonu ve özel meclis
araştırma komisyonu seçimlerde herhangi bir
uygunsuzluk saptanamadığını açıklamışlardı.
Gözlemcilere göre Hasavyurt kentinde Kumuk,
Çeçen ve Avarların nüfusu hemen hemen aynı,
fakat Hasavyurt bölgesinde Avarlar çoğunluğu
oluşturuyor. ((WVezawisimaya Gazeta, 25 Nisanj
21 Nisan'da Hasavyurt'da toplanan Kumuk ve
Akin Çeçenler kongresi ayrı bir “ulusal 'konsey"
kurulmasi. isteğini dile getirmişti. (74, 21

Nisan|

Kuzey Kafkasya'da ekonomikişbirliği
Kuzey Kafkasya Sosyo-ekonomik Gelişme
Konseyi 10 Nisan günü Mahaçkala'da toplandı.
Rusya Federasyonu Federasyon Meclisi baş-
kanı Yegor Stroyev, Çeçenya'da ve Gürcü-Ab-

haz çatışma bölgesinde insanların ihtiyaçlarını
karşılamaya hazır olduklarını açıkladı. Toplan-
tıya Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri ve bölgeleri
başkanları katıldı. Toplantıda bölgenin geliş-
mesine yönelik bir öneri paketi hazırlandı. Bu
öneriler daha sonra Federasyon Meclisi'nde
tartışılacak. (ZA, 10 Nisanj|

 

Uluslararası mülteci konferansı
23 Subat günü İnguşya'nız başkenti Nazran'da
mülteci sorunları üzerine bir uluslararası kon-
ferans düzenlendi. İnguşya Mülteciler Dairesi'-
ne göre İnguşya'da yaklaşık 80.000 Çeçen mül-
teci bulunuyor. Konferansta bir konuşma ya-
pan İnguşya devlet başkanı Ruslan Aushev,
federal yetkililerin Kuzey Oseiya'daki İnguş-
ların haklarını korumak için yeterli tedbirler
almadığını ve Kuzey Osetyalı yetkililerin federal
kararlari uygulamadığını söyledi. Aushev, 21
Şubat günü İnguşya başbakanı Belan Khamc-
hiev, Kuzey Osetya başbakanı Yuri Biragov ve

Yeltsin'in bölgedeki temsilcisi Alksandr. Kovalev
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arasındaki görüşmeden sonra 1730 İnguş
mültecinin evlerine döndüğünü fakat yeterli
mali destek olmadığı için bu sürecin yavaş
ilerlediğini söyledi. |OMRJ, 27 Şubat)

Gutseriev: Inguşya Hong Kong olacak |
Rusya Devlet Duması (Meclisi) başkan yardım-

cısı Mikhail Gutseriev, Movostiye verdiği bir
mülakatta, İnguşya Cumhuriyeti'nin iki sene
önce serbesti ekonomi bölgesi ilan edilmesinin
"Hong Kong'dakine benzer bir ekonomik
mucize gerçekleştireceğini" söyledi. Gutseriev,
İnguşya devlet başkanı RuslanAushev'in daveti
üzerine bölgeye giden Rusya parlamentosu
delegasyonunun başkanıydı. Gutseriev, "iki
savaşa, kalifiye eleman eksikliğine ve multeciler
sorununa rağmen" İnguşya'nın bu kadar kısa
bir sürede göstermiş olduğu başarının "etkile-

yici" olduğunu söyledi. Gutseriev, İnguşya'daki
serbest ekonomik bölgenin Türkiye, Malta,

Kıbns, Arap ülkeleri, Orta Asya ve Kuzey
Kafkasya'dan yatırım çekmek amaci ile oluş-

turulduğunu, benzer bölgelerin Rusya'nın diğer
kesimlerinde de oluşturulması gerektiğini
söyledi. |74, 28 Nisanj

Raşid Aushev öldürüldü
İguşyaiçişleri bakan yardımcısı Raşid Aushev,

22 Nisan günü uğradığisilahlı saldırı sonucu
öldürüldü. İnguşyaiçişleri bakanlığından yapı-
lan açıklamada, devlet başkanı Ruslan Aus-

hev'in yeğeni olan Raşid Aushev'in organize suç
örgütleri ile mücadele ettiği ve mu nedenle öl-
dürülmüş olabileceği belirtildi. (274, 23 Nisanj|

 

Koko devlet başkanı seçildi
Khabardey Balkar Cumhuriyeti'nde 12 Ocak
günü yapılan seçimlerde oyların 9697.5'ini alan
Koko Valeri yeniden devlet başkanı seçildi.

Koko'dan başka adayın olmadığı seçimlere
katılım oranı 699.4 oldu. Geçtiğimiz dönemde
Rusya Federasyonu'nun diğer bölgelerinde ya-
pılan seçimlerin hiç birinde seçime katılma

oranı bu kadar yüksek olmadı. Khabardey
Balkar'ın Tırnauz bölgesinde doğan Koko 56
yaşında.

Kardeşlik ödülü
Karaçay Çerkes, Khabardey Balkar ve Adığey
arasındaki kardeşce ilişkilerin geliştirilmesine

yapmış oldukları katkılardan dolayı Karaçay



 

Çerkes Cumhuriyeti'nde yayınlanan Çerkes
Valanı gazetesinin baş redaktörü Debeğo
Muhammed ile Adığey'de yayınlanan Adığenin
Sesi gazelesinin baş redaktörü Haçemize

Bibolet'e Khabardey Balkar Cumhurbaşkanı
Koko Valeri tarafından “en iyi gazeteci" ünvanı
verildi. Bu konudaki kararname 16 Ocak günü
yayınlandı.

Rıbkin Nalçık'ta
Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Konseyi
sekreteri Ivan Rıbkin, Nalçıkta Khabardey
Balkar Cumhuriyeti başkanı Valeri Koko ve di-
ger yöneticiler ile görüştü. 14 Mart günü
yapılan toplantıda bölgesel sorunlar ile yakın
bir gelecekte toplanması düşünülen Kuzey
Kafkasya konferansı konuları görüşüldü. Rıb-
kin daha sonra Yeltsin'e ayrıntılı bir rapor
sundu. |RZA, 15 Marij

Nalçık bombacıları davası
Haziran 1996'da Nalçık'ta bir otobüsü bomba-
layarak altı kişinin ölümüne neden olan iki
sanık yargılandı. Mahkeme sanıkları suçlu
bularak 7-7.5 yıl hapis cezasıverdi. Sanıklar
18 yaşından küçük oldukları için hafif ceza
aldığı belirtildi. (01/27, 19 Mari)

 

Gürcüstanile anlaşma
6 Mart günü Gürcüstan Haber Ajansı tara-
fından yayınlanan bir habere göre, Gürcüstan
ve Güney Osetya yetkilileri arasında Mos-
kova'da iki gün süren görüşmelerden sonra
Güney OÖsetya'nın politik konumu konusunda
bir anlaşmaya varıldı. Görüşmelerde arabulucu
olan Rusya dışişleri bakan yardımcısı Boris
Pastukhov, anlaşmaya göre Gürcüstan'ın top-
rak bütünlüğünün tanındığını ve Güney Oset-
yaya "kendi kaderini tayin hakkı" verildiğini
söyledi. |(OMRJ, 7 Mart) Anlaşmanın ilk dört
maddesi şöyle:

Gürcü-OsetAnlaşmazlığında Taraflar Arasında
Karşılıklı Güveni Güçlendirmeye ve Güvenliği
Sağlamaya Yönelik Tedbirler Üzerine Memorandum

Gürcü ve Osettarafların temsilcileri, Rusya
Federasyonu temsilcisinin arabuluculuğunda ve Kuzey
Osetya-Alanya Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve
işbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin katılımıyla,
Gürcü-Oset anlaşmazlığına tam politik çözüm
bulunması doğrultusunda görüşmeleryaptılar.

Taraflar arasında karşılıklı saygı ve barış ilişkilerini
tesis etmek ve çatışmanın sonuçlarının giderilmesi
amacıyla,

Geçmişyıllardaki olumsuzluklara son vermek ve
barış, güven ve uyum yolunda ilerlemek zorunluluğunda,

BM Sözleşmesiilkelerine, AGİT'in temelilke ve
kararlarına ve uluslararası yasaların genel kabul görmüş
normlarına bağlılığımızı teyid ederek,

Devletlerin toprak bütünlüğü ve ulusların kendi
kaderini tayin hakkı ilkelerini izleyerek,

Temmuz 1992'de kabul edilen Gürcü-Oset
Anlaşmazlığının Çözümü ve Ortak Barışgücü
Konuşlandırılmasıİlkeleri'nde anlaşılması temelinde
çatışma bölgesinde askeri faaliyetlerin durdurulmasını
memnuniyetle ifade ederek,

Bu sorunu karşılıklı saygı ve sadece politik
yöntemlerle çözme konusunda hazır olduğumuzuilan
ederek,

Anlaşmazlığın tamamen çözülmesiiçin gerekli
adımları atmayı zorunlu sayarak,

Aşağıda belirtilen konularda mutabakata vardık:
(1) Taraflar güç kullanmayı veya güç kullanma

tehdidine başvurmayı, birbirleri üzerine politik, ekonomik
veya başka bir biçimde baskı yapmayı redederler.

(2) Taraflar, etnik kökene dayalı insan hakları da

dahil olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyeti
engellemeye yönelik tedbirler alacaktır.

(3) Taraflar, Gürcü-Oset anlaşmazlığı sonucu
mustarip olan mülteci sorununa onurlu bir çözüm
bulunması yolunda tedbirler alacaklardır.

(4) Taraflar, silahlı çatışmalara katılan fakat askeri
suç işlememiş veya sivillere karşı suç işlememiş kişiler
hakkında soruşturma açılmayacağını kabul ederler.
Taraflar yakın gelecekte bu suçları inceleyecek ve
suçluları yargılayacak yasal kurumlarını

oluşturacaklardır.

 

Gürcüstan'da insan hakları
Viyana'da bulunan insan hakları kuruluşu
Uluslararası Helsinki Federasyonu, 1995-96

yıllarında Gürcüstan'daki insan hakları ihlal--
lerine ilişkin raporunu yayınladı. Raporda Gür-
cüstan siyasi tutuklulara işgence yapıldığı ve
mahkemelerin adil olmadığı belirtildi. Wuslar-
arası Af Örgütü de Ekim 1996'da yayınladığı
raporunda benzer eleştiriler getirmişti. (AF? 24

Şubatl

Gamsahurdiya yanlıları birleşiyor
Devrik devlet başkanı Zviad Gamsahurdiya
yanlısı muhalif partiler "Gürcüstan'da Yasal
Yönetimin Yeniden Kurma Cephesi" adı altında
27 Mart günü bir koalisyon oluşturdular. Gam-
sahurdiya'nın doğum günü olan 31 Mart'da,
cephe yanlıları Tiflisin değişik kesimlerinde
Şevardnadze'nin istifasını isteyen gösteriler
düzenledi.
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Gürcüstan'a petrol boru hattı kredisi
Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Azeri petrolü-
nün Gürcüstan üzerinden taşınması konusun-

da bir fizibilite çalışması yapılması için 1.3
milyon dolarlık kredi verilmesini kabul etti. Bu
kredi ile Bakü'den Gürcüstan'ın Supsa limanı-
na kadar petrol boru hattı döşenmesinin eko-
nomik, çevresel ve ticari değerlendirmesi yapı-
lacak ve bu işlem için Gürcü personel eğiti-
lecek. (XFZE/RL, 7 Nisanj

Gürcüstan'a IMF kredileri
IMF, Gürcüstan'a 1997 yılında iki taksitle veril-

mek üzere 76 milyon dolar kredi verilmesini
onayladı. IMF uzmanları Gürcüstan'ın son iki
yılda ekonomik istikrarı sağlama ve yapısal
reformlar yapma konusunda başarılı olduğunu
belirtiyor. IMF, geçen yıl 96014 olan enflasyon
oranının 1997'de 9010-12'ye çekilmesini hedef-
liyor. /7A4R-TASS, 26 Mari)

Gürcüstan'da nükleersilah
Gürcüstan genel kurmay başkan yardımcısı
Tengiz Razmadze, Tiflis yakınlarındaki Vaziani
askeri üssünde eskiden "orta menzilli taktik
nükleer füze" olduğunu kabul etti. Açıklamaya
göre Nisan 1989'daki politik eylemlerden sonra
bu füzeler Rusya'ya gönderildi. Rusya ve Gür-
cüstan yetkilileri daha önce Gürcüstan'da nük-
leer füze konuşlandırıldığını kabul etmiyordu,

(VTV, 24 Nisanl

Rusya-Iran ilişkileri
Nisan ayı başlarında bir Alman mahkemesinin
İran yöneticileri hakkında aldığı karar Avrupa-
İran ilişkilerinin hızla bozulmasına yol açtı.
Alman mahkemesi, 1992'de Almanya'da Kürt
muhaliflerin öldürülmesinden İran yöneticile-
rini sorumlu bulmuştu. Bu karar üzerine, Yu-
nanistan hariç tüm Avrupa Birliği ülkeleri,
İran'daki buyükelçilerini geri çağırarak İran'la
diplomatik ilişkilerini dondurdu. Yıllardır İran
ile hiç bir diplomatik ilişki kurulmamasını

savunan ABD yönetimi AB'nin bu tutumunu

desteklediğini açıkladı. Bu gelişmeler olurken
Moskova'yı ziyaret eden İran Meclis Başkanı Ali
Akber 11 Nisan günü Rusya Parlamentosu'nda
bir konuşma yaptı. Görüşmeler sırasında bir

açıklama yapan Rusya devlet başkanı B.Yeltsin
İran ile ilişkilerini geliştireceklerini açıkladı.
Bilindiği gibi son yıllarda Rusya ve İran petrol
konusu başta olmak üzere işbirliği ilişkilerini

güçlendiriyor. Amerika'nın Sesi, 16 Nisanj
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Avrasya Davası sonuçlandı
Avrasya feribotunu kaçırdıkları iddiasıyla İs-
tanbul DGM'de süren dava sonuçlandı. 7 Mart

günü yapılan son duruşmada sanıklar suçlu
bulundu. Duruşmada, mahkeme heyetinin sa-
nıklara savcının görüşü hakkında söylemek
istedikleri sorulduğunda, sanıklardan Muhamr-
med Emin Tokcan, davada yargılananların sa-
dece kendileri olmadığını belirterek "bu dava
Türkiye'deki tüm Çerkesler ve Abhazları dailgi-
lendirmektedir" dedi. Silahlı çete oluşmadığına

karar veren mahkeme sanıkları gemi kaçırma
ve kişi özgürlüğünü sınırlamaları nedeniyle 8'er
yıl, 10'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

 

Azeri petrolü için yeni bir anlaşma
Uluslararası Hazer Denizi petrol konsorsiyumu
ile Rusya'nın petrol boru hattı tekeli AO Trans-
neft arasında 27 Mart günü bir anlaşma imza-
landı. Azerbaijan International Operating Co
(A(OC), Transneft ve Azeri devlet şirketi

SOCAR'ın imzaladığı anlaşmada Azeri petrolü-

nün Transneft'in boru hatları ile Novorossisk'e
taşınması öngörülüyor. İlk petrol Ekim 1997'de
akmaya başlayacak. 1997 yılı içinde 20,000
ton petrol taşınması düşünülüyor. |Reuler, 28
Mart)
 

 

Reyhanlı Kuzey Kafkas Kültür Derneği'ne uzun
yıllar omuz veren, Kuzey Kafkasya Dernek-
lerinin birleşmesi için gayret gösteren,

Çerkesya'ya (Kuzey Kafkasya'ya) dönüşü
yürekten savunan Kamil Yener 5 Aralık 1996
günü Reyhanlı'da vefat etmiştir.

Samsun Kuzey Kafkasya Kültür Derneğiikinci
başkanı Ardzınba Naci Akı, 21 Ocak 1997

tarihinde Samsun'da vefat etmiştir.

Derneğimizin kurucu üyelerinden Suzan Arı'nın
annesi Şehriye Ediger 2 Nisan günü Eskişehir'de
vefat etmiştir.

Derneğimiz eski başkanlarından Süleyman
Yançatoral'ın babası(Tlişe) Cuma Yançatoral5
Nisan 1997 tarihinde Reyhanlı'da vefat etmiştir.

Çerkes toplumuna emeği geçen thamatelerden
(Baj) Nazım Şenvar Reyhanlı'da 23 Nisan 1997
tarihinde vefat etmiştir.

 



 

Avrasya Savunması, der. Emin Demirel, GHMD Yayınları, 1996,
125 sayfa.
16 Ocak 1996 günü, Trabzon-Soçi seferini yapacak olan
Avrasya adlı feribotun, içindeki yolcular ve mürettabatla
birlikte kaçırılması bir anda tüm dünyanın gündemini
değiştirdi ve dikkatleri Çeçenya-Rusya savaşına çevirdi.
Birkaç saat içinde feribotu kaçıran eylemcilerin kimlikleri

ve feribotu kaçırma amaçları öğrenildi ve ardından gün-
lerce sürecek olan "eylemciler terörist mi, kahraman mı?"
tartışmaları başladı. İşte bu kitap eylemi gerçekleştiren
dokuz sanığın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şubesi'nde alınan ifadelerinden derlenmiş. Kitap,
herkesin üzerinde konuştuğu eylemin öncesini ve sonrasını

bizzat eylemcilerin ağzından, yorum yapmadan yansıtıyor.
Eylemcilerin hangi hisler içinde bu eylemi gerçekleştirdiğini
ve yaşadıklarını ortaya koyan kitap, Güvenlik ve Hukuk
Muhabirleri Derneği tarafından yayınlanmış.

 

Kovadce Ruslanid, Geceler Uyumaz, çev. Çumıtı Mustafa

Kalkan, Samsun: 1996, 68 sayfa.

Çağdaş Adıgey edebiyatının önemli şairlerinden Kovadce
Ruslaidin Türkçeye çevrilen ilk kitabı Geceler Uyumaz.
Çumıtı Mustafa'nın çevirdiği dizelerinde şair, "özlenen

toprakların güzelliğini, tatlılığını, çalışan insanların iyilik
dolu yüreklerini, umutlarının kutsallığını ve Adığe yaşam
biçimini" anlatıyor.

 

 
Wassan Giray Cabağı, Kafkas Rus Çatışması, Flaş Ajans,
İstanbul: 1995, 103 sayfa.
M.S.10. yy'da güneye doğru genişleyen Rusya ile ilk defa
karşılaşan Çerkesler, herhalde o tarihten sonra Ruslar'ın
Kafkasya'nın kaderinde belki de en önemli rolü oynayaca-
gını tahmin etmemişlerdi. Ancak tarih, üzerinde yaşa-
dıkları topraklarını, sıcak denizlere inmek isteyen Rusya'ya
karşı savunan Kafkas halklarının mücadelelerinin yüzyıllar
boyunca devam edeceğini gösterdi. 1918'de kurulan Kuzey
Kafkasya Cumhuriyeti'nin maliye bakanlığını da yapmış bir
İnguş aydını olan Wassan Giray Cabağı'nın çalışması,
Kafkas-Rus çatışmasına tarihsel bir açıdan bakıyor.
Bunun yanısıra yazar kendisinin bizzat yaşadığı Bolşevik
Devrimi sırasında ve sonrasında Kuzey Kafkasya Cumr-
huriyeti'nin kuruluş ve varoluş çabasına da anılarıyla ışık

tutuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında yazılan eser,
Rusya'nın bugün de süregiden tarihi Kafkas politikasının
gizli kalmış yönlerini de ortaya koyuyor. Ölümünden sonra
Wassan Giray Cabağı'nın torunlarti tarafından kitap haline
getirilen eserin ikinci baskısı Flaj Ajans'ın Kafkas Kitaplığı
Dizisi'nde yayınlandı.
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okuyucu mektupları

Merhaba,
Derneğinizin yayınlamış olduğu 1) Sula Benet, Ab-
hazlar; 2) Özdemir Özbay, Dünden Bugüne Kuzey
Kafkasya; 3) Ali ve Hasan Kasımov, Çerkes Soykı-
rımı; ve 4) Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-kültürel

Değişme, isimli birbirinden güzel ve tarihimize ışık
tutan değerli kitapları Nart Yayıncılıktan bir tatlı
tesadüf eseri alarak okudum ve bu maksatla emeği
geçenleri kutlamak amacıyla kalemi kağıdı elime
aldım. ... Kültür deformasyonunun hızlandığı, ken-
dimize yabancılaşmaya başladığımız şu günlerde
bu kültür erozyonunu bir nebze de olsa yavaş-
latacak bu tip araştırmalara ve bilgilere toplu-
mumuzun gerçekten çok ihtiyacı var. Bu bağlamda
sizleri tekrar kutlamak isterim.
Ümit Örten, İstanbul

Hepimizin

Pek hevesli olmasak da
Derinlere dalmasak da
Gitmesek de, gelmesek de
Beyler Dernek hepimizin

Thamade de kesilmiş hız

Haksız yere azarla kız

Gençler mi sorumlu yalnız?
Beyler Dernek hepimizin

Saracaksan yarasını,
Biliyorum çaresini

Versen kahve parasını
Beyler Dernek hepimizin

Delikanlı ve de kazak
Çerkes'e kurulmuş tuzak

Yaşanmaz toplumdan uzak
Beyler Dernek hepimizin

Ey! Kafkasya kökenlier
Artık kendin bir karar ver
İster Konsey,ister Kaf Der,
Beyler bunlar hepimizin

Bir şeyler yazanlardanım
Uzakta gezenlerdenim
Ben de yan çizenlerdenim

Ama Dernek hepimizin
Nedendir çalmaz sazımız?

Her yerde kara yazımız
Dillere destan kızımız
İnan Dernek hepimizin

Umut yok bizim yarada
Hem Deniz'de hem Kara'da
Hayvan bile bir arada
Beyler Dernek hepimizin

Bilmem ne işe yararız?
Sıkışır torpil ararız,
Fabrika bile kurarız
Beyler Dernek hepimizin.

Alaattin Sezgin, Ankara
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Yıldız Eviren resim sergisi
Değerli ressamlarımızdan Yıldız Evirenin
suluboya resimleri 31 Mayıs - 7 Haziran tarih-
lerinde Ankara Kalesi Zenger Paşa Konağı'nda
sergilenecek. Kafkas motiflerini ve özellikle at-
larını resimlerinde büyük bir ustalıkla kul-
lanan Yıldız Eviren'i kutluyoruz.

Kafkas Birligi Şarkışla Şubesi
Kafkas Birliği Şarkışla Şubesi genel kurulu 2
Mart 1997 günü toplandı. Yönetim organlarına
seçilen arkadaşlarımızı kutlar, birlik ve daya-
nışma içerisinde yürüttükleri çalışmalarında
başarılar dileriz.
Yönetim Kurulu
Hayati Alparslan
Nihat Özaydın
Fevzi Bayram

Necati Yılmaz
Hikmet Esas
Halis Yüzük
Turan Çetni

 

Kafkas Birliği Bursa Şubesi
Kafkas Birliği Bursa Şubesi 22 Mart 1997 günü
Haluj Gecesi düzenledi. Düzenli olarak konfe-
ranslar da düzenleyen Bursa şubesi yönetici ve
çalışanlarını etkin ve örnek faaliyetleri için
kutluyoruz.

 

IiZzda....  Gelecek sayım
Çerkes kültürünün en belirgin özelliklerinden
biri eşler arasında “kaçınma adeti” olarak

bilinen adettir. Eşler özellikle büyükler önün-
de bir arada olmamaya özen gösterirler. Aynı
şey baba-çocukilişkisinde de geçerlidir. Diğer
yandan dayı-çocukilişkisi son derece sıcaktır.
Dayı'nın çocuk üzerinde çok çeşitli hak (ve
daha önemlisi) görevleri vardır.

Çerkes aile kültüründeki bu ilişkilerin
işlevi nedir? Builişkiler nasıl gelişmiştir. Bu

sorulara, yapısal antropolojiyi kuran ünlü bi-
limadamı Claude Levi-Strauss'un cevabını
Nart'ın gelecek sayısında bulacaksınız.

 

Çeçen Cumhuriyeti'nin en önemli yasal belgesi

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Anayasası

Nart'ın ikinci sayısında
 

 



 

   
TESROE RGFi a BEDRİ HABİÇOĞLU

KAFKASYADAN
ANADOLUYA
GÖÇLER

       

   

 

ÇERKES GÖÇMENLERİ KEe
KOR İNÜzen

     sart sayını

 

 
 

 

Yuva 6. Argun Bagrat Şınkuba Sejer E. iBerzeg Hayri Ersoy Bedri Habiçoğlu Gerg Amıcba
ABHAZYA'DA SON UBM KURTULUŞSAVAŞINDA ÇERKESLER KAFKASYA'DAN ORTAÇAĞ'DA

YAŞAM VE KÜLTÜR (mart yayıncılık. 1990) ÇERKES GÖÇMENLERİ (aari vayıncılık-1994) ANADOLU'YA GÖÇLER ABMAZILAMR LAZER
(mart yayıncılık-1990) (mart yayıncılık-1991) (mart yayıncılık-1994) (Gari yayıncılık-199-4)      
 

 

 

 

Kafdağı Öyküleri e GUBKESLABAĞ

 
 

 

 
 

Yaşar Bağ KAFKASYAVE Özdemir Özbay Sami Korkut A. Fonvill Şövalye Dö Marigay'nin
GÜLÜMSE KAPFKASYALILAR Anadolu'da | ÇERKES FIKRALARI , ÇERKESYA ÇERKESYA SEYANATNAMESİ

(mart yayıncılık-199-4) (ari yayıncılık. 1993) KAFDAGI ÖYKÜLERİ (mart yayıncılık-1995) BAĞIMSIZLIK SAVAŞI (mart yayıncılık-1996)

. (hari yayıncılık-1995) (nart yayınecdık-1996)         
 

 

  
 

    

 

 

  . —. eş a aadamıış 2wa. Türkiye Çerkeslerinde ÇERKES SÜRGÜ ABHAZLAR
CERKES Sosyo-küllürel Değişme in Raster Boşime Oynar#rrsaindara

SOYKIRIMI e re  
Harilni İnsaat:

Gerçek bir Kafkas

kitaplığına sahip

olabilmemiz artık      

 

  
 
 

   
2 sa çok kolay

28 Kitaptan oluşan muhteşem bir

Afi - İfasan Kasumov TÜRKİYE NN Yihzt Berzeg, Sula Benet kitap seti yalnızca 6.000.000.- -

ÇERKES SOYKEREME ÇERKESLERİNDE YENEREGM ABHAZLAR Yanlış okumadınız evet bu
BKai-Ber - 1996 S0SYO KÜLTÜREL bl Kafkasların Uzun , ,

, DEĞİŞME Ömürlüİnsanları muhteşem kitap seti yalnızca altı
KalDer - 1996 KafDer - 1995 milyon Türk Lirası. 
  
  Bedelini posta çeki hesabımıza

yatırır yatırmaz Türkiye'nin

aEEİN neresinde olursanız olun kitap-

larınıza kavuşacaksınız. Posta

ücreti de ödemeyeceksiniz.

Posta Çeki Hsp. No: 672 613

(Mayri Lesoy)
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Ayrıca

Kalkasva'nın Ticaret Tarihi (Ahmet Canbek)
Gurbette Kalkasya | (Seler E. Berzeg)
Gurbette Kafkasya 2 (Seler E. Berzeg)
Gurbette Kafkasya 3 (Sefer E. Berzegs)
Tavga Mahkumları (Sefer Aymergen)

     ii
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İkindiye Mandalinalar

Kocaman yüreğimi süsleyen sam yeli
Uykudadır şimdi bütün çerkes çocukları
Atlar kişniyor neremde kimbilir atlar kişniyor
Zaten beni, çingeneden aldılar
Ben kötüyüm babam karaduta bağladı

Köpeklerimi vurduğundabir tren aradım a ğa.

Üstlerine çam örttüm bildiğim kadar

Toprak bir gün sonra da kımıldıyordu

O yaz zaten deliydim bir bahçe

Herkes bilir incir ağaçlarımı

Cumartesi bayrak direğindeki baykuş
Gerçi bütün ötüşleri çıktı
O sabah avluda oturdum mızıkam bozuk
O, arada, uçurtmaya kadar süzülüyordu

Bütün gün ne oldu da görünmedi
Birazdan gelir cebinde:mandalinalar
Üstümü örter, ıhlamur kaynatır
Hastayım gözlerimde, dizer anlıma saçlarımı

Benim yüzüm çerkes yüzüdür
Öğünür eğlenirken sam yeli kulaklarımla

Nişanlısını uzak bir yere götürmüşler
"Herşeyibilirim ama" dedim, o zaman ağladı
Ey göklerde boğulan uçurtması
Hepsinden beyaz ve en yüksekte

Saat kulesine her zaman tünemezdi
Birşeyi doğrulamak ister gibiydi bu pazar
Baktım göğü dolaşır, sarı kafamı kaldırıp
Yağmur üçümüzü ovada yakaladı

Kim indirmiş o usta baykuşumu

En güzel ölümü bana saklardı

Ergin Günçe
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