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- HOZV-U (NYA) TİPİ 450/750 V PVC.
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- 300/500V PVC İZOLELİ (NYM) TİPİ

TESİSAT KABLOLARI

-0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM PVC

İZOLELİ VE PVC DIŞKILIFLI
GÜÇ KABLOLARI(YVV)

-0.6/1 kV ALÇAK GERİLİM PVC
İZOLELİ YASSI VE YUVARLAK

GALVANİZLİ ÇELİK TEL ZIRHLI

GÜÇ KABLOLARI(YVŞV)
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Nart Tlepş

Nartların en ulularındandır. Nart halkının tüm araç ve
gereçlerini yapmak, yeni buluşları ile halkın yaşamını

kolaylaştırmak onun görevleri arasındadır. Her türlü madeni
işleyip olağanüstü güzellikte araçlar yapar. Maden çağı
uygarlığı aşamasının ve Nart toplumunun yeni buluşlarının
simgesidir.
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Merhaba...

Tırmanmakbir dağın yamacına,

ve oradan masmavidenizigörmek,

Varlığın ve yokluğun o ince çizgisi.

Hayatının amacına sadıkkalıp
ölmenin sükuneti,

Yageridekiler, ya yapılacakolanlar.
Paylaşılacakbiryaşam ve yapılacak.

oncaiŞ.

Sorumluluk, halkına, Kendine ve
Kendinden olanlara.

Yaşam... yaşanılınasıgereken,
Yaşam... paylaşılmasıgereken,
Yaşam... düşünülmesigereken,

İnsanlık,.. değer verilmesigereken!

Doğan ve doğacakheryenigüneş ile
Merhaba...



 

  

 
İnadına mı olmalı yaşam, inadına mı yükselimeli insanlar, özgürlük çığlıklarını.
Hayatın güzelliklerini, insan olmanın gerekliliğini; özgürlüğüyaşamak bu
kadarinsandışı bir olgu olarak mı görülmeli?
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Bir çocuğun, babasıile olan en
samimi duyguları, bir annenin
çocuğunu emzirişi, bu kadar mı
hüzünlü olmalı, insanların özlemleri

bu şekilde mi yansımalı, birfotoğrafın
objektifine?

Güzellikleri göremeyecek miyiz,
yaşanamayacak mı, bu hayatın mutlu
yüzü, hayai pınarından akan o tatlı
sudan içilemeyecek mi?

Güzellikler görülmemesi, mutluluk,
aşk, sevgi paylaşılmaması, özgürlük
tadılmaması, pınardan akan o temiz

su içilmemesiiçinmi?

Ne zaman gelecek, özlemlerin daha
iyiyi aradığı; mutluluğun yetmeyip,
tatığımız duyguların tanımını
yapmakiçin yeni kelimelerin arayışı...

Rahmi Lale



 

 
 

1998 yılı Ağustos ayında, Kosova'dan Adığey Cumhuriyeti'ne 101 Çerkes'ten oluşan 22

gile geri dönmüşler ve bir kısmı da dönmeden köylerinde kalmışlardı.

Sırpların son aylardakiişgalleri sonucu yollara düşen Armavutlar arasında İstanbul'a ge-

lip Gaziosmanpaşa kampına yerleşen 23 Adiğe daha 4 Mayıs 1999 tarihide İstanbul-

Trabzon-Soçi güzergahı Üzerinden Maykop'a gitmişlerdir.

Kosova'lı bu ikinci grup; Adığey'den görevli olarak gelen Adığe Mak gazetesinin Ge-
nel Yönetmeni Kuyekho Asfar ve Kosova'dan 3 yıl önce dönmüş olan Adem rehberliğin-

de Adığey'e dönmüştür. Kosova Adiğeleri'ne Üçüncü bir kafilenin daha eklenebilmesi

için Kültür Bakanı Çemişo Gazi bugünlerde Sofya'da çalışmalar yapmaktadır.

Okuyucularımızın yakından bildiği gibi anayurda dönen Kosovalı Adığeler için yapıla-

cak olan konut inşaatlarına katkı amacıyla bir yardım kampanyası başlatılmıştı. Dr. Nec-

det Hatam 8 Nisan 1999 tarihinde dergimize gönderdiği bir mektup ile bu kampanya

çerçevesinde Türkiye'den katılımda bulunan hemşehrilerimize teşekkür etmiştir. Dr.Hatam,

toplanan yardımlar ile konut inşaatlarının hızla sürdürüldüğünü ve Kosovalı Adığelerin

yerleşeceği köye, Kosova'da olduğu gibi, Mafehable adının verileceğini belirtmiştir. Soy-

kırım tehdidi altındaki hemşehrilerimize kucak açan Adıiğey Cumhuriyeti'ne ve Kosovalı

kardeşlerimiz ile gönülden bir dayanışma içine giren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

 
Adığey Cumhuriyeti'nde Kosovalı Adığeleriçin yapılan konutlardan bir görünüm.
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Kafkas Demeği Genel Başkan:

Muhiğtn Unal

ıle bır söyleşi
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Nart: Sayın Başkan, Kafkas Derneği Genel

Merkezi'nin çalışmaları ve hemşehrilerimiz tarafın-

dan zaman zaman sorulan bazı hususlarla ilgili
görüşmek ve okurlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Bu

yıl gerçekleştirmek üzere hazırlık çalışmalarını yap-

makta olduğunuz etkinlikler hakkında bilgi verebilir
misiniz?

Muhittin Ünal: Sadece 1999 yılı için hazırlık ça-
lışmalarını yapmakta olduğumuz etkinliklerden ö-
nemli gördüklerimi şöylece özetleyebilirim:

e 22 Mayıs 1999 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü
toplantı salonunda Kafkasya'dan, Ürdün'den ve
Türkiye'den konuşmacıların katılacağı, tüm der-
nek ve şubelerin çağrılı oldukları Büyük Çerkes
Sürgünü'nün 135. Yılı Anma Toplantısı.

20 Haziran 1999 tarihinde Balıkesir'de yapılacak

olan 20'den fazla derneğin veçok sayıda hemşeh-

rilerimizin katılacağı Güney Marmara Kafkas
Kültür Etkinliği .

©

e 4 Temmuz 1999 tarihinde Tokat'ta gerçekleştiri-

lecek olan,keza çok sayıda derneğin ve hemşeh-

rilerimizin katılacağı 1. Kuzey Anadolu Kafkas

Kültür Etkinliği.

e Haziran- Ekim 1999 tarihleri arasında Kafkas-

ya'ya yapılacak 4 ayrı bölgeye yönelik toplu ta-

nıtım seyahatleri.

e 4-11 Eylül 1999 tarihleri arasında Bodrum'da

Dünya'nın tüm Kuzey Kafkas Kültür Dernekle-

rönden gelecek olan 18- 25 yaşarası gençlerimi-

zin tanışmavetatil etkinlikleri. .

e 31 Aralık 1999 tarihi ile | Ocak 2000 tarihlerini

kapsayacak şekilde ve çok sayıda katılımla yeni
çağı Kafkasya'da karşılamak üzere bir turizm et-

kinliği.

e iki ayrı belgesel çekiminin bu yıl içerisinde ta-

mamlanması.

e Kuzey Batı Kafkasya televizyonlarının ortak
yapımcılarından oluşan bir ekiple, Türkiye?de 5
ayrı tanıtım toplantısının çekimi ve diasporadaki
yaşamın Kafkasya'daki insanlarımıza daha sağ-
lıklı olarak aktarılması.

e Buyıl içerisinde 6 ila 8 kitap yayımlanması.

e vakıf kuruluş çalışmalarının tamamlanması

e İlk etapta aklıma gelenler bunlardır.

1998 yılında Uzunyayla'da gerçekleştirilen |.

Kafkas Kültür Etkinliği'nin gelenekselleşeceği söy-
lenmişti. Bu etkinliğin devamından vaz mı geçildi,
nedeniki yer tercih edilmiştir?

Uzunyayla Kafkas Kültür Şenliği?'nden vazgeçmiş
değiliz. O etkinlik gelenekselleşecek ve devam ede-
cektir. Ancak her yıl değil iki yılda bir düzenlenecek-  



 

 

tir. Uzunyayla —Göksun köylerinin ev sahipliği yaptığı

geçen yıl düzenlenen etkinliğin yapıldığı yerde ö-

nemli alt yapı eksiklikleri vardır. Bu eksikliklerin gi-
derilmesi de 7-8 milyar TL.sının üzerinde bir gideri
gerektirmektedir. Oldukça büyük olan bu rakam der-
neklerimizin gücünü aşmaktadır. Dolaysıyla yavaş

yavaş alt yapı eksikliği tamamlanacak ve 2000 yılın-

da aynıtarihte ve aynı yerde veya daha uygun bir yer-

de 2. Uzunyayla Kafkas Kültür Şenliği biraz da eko-

nomik boyut kazandırılarak ve hiç kimseye yük ol-

madan yapılacaktır.

Uzunyayla etkinliğinin bu yıl yapılamayışının bir
başka nedeni de zaman probleminden kaynaklanmak-
tadır. Bundan böyle 4 önemli bölgesel etkinlik dü-
zenleyeceğiz. Derneklere bağlı ekiplerin okul sorunla-
rının bitimi ile en verimli zamanları Haziran ayı başı

ile 15 Temmuz arasıdır. Bu tarihler arasına 4 etkinliği

sığdırmak kabil olmadığı gibi zamanla bıkkınlık da

verecektir. Bu nedenle bir yıl ikisini, takip eden yıl da

© diğer ikisini düzenlemek daha akılcıdır.

Yapılacak etkinlikleri sayarken iki tane belgeselin
tamamlanmasından bahsettiniz. Bunları biraz tanıtır

mISınız?

Belgesellerden bir tanesini Ankara Üniversitesi İ-

letişim Fakültesi öğretim üyelerinden sayın Doç. Dr.
Sevda Alankuş ve ekibiile birlikte hazırlıyoruz. Tür-

kiye ve Ürdün çekimleri tamamlandı, Kafkasya,Suri-
ye ve İsrail çekimlerini de bu yıl tamamlayacağız.

Türkiye bölümü geçen yıl Prens Ali'nin atlı seyahati
sırasında çekilmişti. Katılmış olduğu Ankara kısa met-

rajlı belgesel yarışmasında finale kaldı. Şu aşamada

Ürdün çekimlerinin montaj ve alt yazı çalışmaları

devam etmektedir.

Belgeselin ikincisi, Amerika'nın CNN televizyonu
için yapılmaktadır. Belgesel, Türkçe ve İngilizce ol-

mak üzere iki dilde hazırlanacaktır. Prens Ali'nin atlı
yürüyüşünü esas almakta ve Çerkesler'in tarihini, me-

deniyetini, köklerini, Kafkas-Rus savaşlarını, sürgün
olayını diaspora yaşamlarını ve Çerkesler'in bugünkü
temel sorunlarını işleyen, 60 dakikalık bir yapımdır.
Belgeselin senaryoya esas metinleri; Muhittin Ünal,

Erol Taymaz, Sevda Alankuş, Çetin Öner tarafında
yazılmıştır. Film müziği için çalışmalar vardır. İlk

çekimler bu hafta Kafkasya'da başladı ve 3 ay içeri-

sinde her şey bitecektir. Bu yapımın bütün masrafları-
nı Prens Ali karşılamaktadır.

Gençlerimizin tanışması ve iletişim tesis etmelerini

sağlamak üzere Bodrum'da düzenleyeceğiniz tatil
programı için gençler arasında endişeler mevcuttur.
Bu etkinliği başka yerde yapamaz mıydınız?

Bizler elli yaşından sonra Dünya Kafkas Dernekle-
rinin yöneticilerini ve bir kısım üyelerini tanıdık.
İstiyoruz ki siz gençler daha yirmi yaşlarında iken
tanışın ve iletişim tesis edin. Geleceğimiz sizlersiniz.

Yurt dışına gitme, doktora yapma, lisan geliştirme, iş
bulup çalışma normal öğrenim yapma gibi bir çok

konuda da yararına inanıyoruz. Bodrum oluşu özelbir
maksattan kaynaklanmamaktadır. Orada oteli bulunan
bir hemşehrimizin uygun fiyatlar ile imkan sunması

ve dışarıdan gelecekler için daha çekici olması kara-

rımızda etken olmuştur. Hem dinlenmek hem eğlen-
mek ve hem de arzulanan iletişimi tesis etmek için
uygun olur diye düşündük. Bir hafta süre ile 300-400

gencimizi misafir edebilecek güzel bir Çerkes köyü-
müz olsa idi de orada yapsaydık. Ya da daha uygun
bir yerde benzeri bir tesis olsa da orada yapsaydık.

Henüz vakit geçmiş değildir. Var ise öyle bir imkan
hemen öneri getirin ve değerlendirelim. Bodrum tanrı
yazgısı değildir, önemli olan ihtiyaca cevap verebile-
cek yer bulmaktır.

6-8 arasında kitap yayımlayacağınızı söylediniz.

Bu kitaplar hangileridir.Sakınca yok ise söyleyebilir

MİSİNİZ?

, Hiçbir sakıncası yoktur. İlk kitabımız çıktı.

Özdemir Özbay tarafından hazırlanan “Dünya Mito-

lojisi ve Nartlar”, diğerleri de sırasıile:

- Bitmeyen Umutlar İl., Bir Rus subayı olan
Torno'nun anıları, Gürcü kökenli bir Rus subayının

1836-1864 arası son savaşlar ve sürgün olayını anla-

tan bir kitabı, Abhaz Çocuk Masalları, Lakoban'ın

yazarı olduğu Abhazya ile ilgili bir kitap, Kurtuluş

Savaşı'nda Çerkesler'in Rolü adlı kitabın 2. Baskısı

ile Abazaca ve Khabardeyce sözlükler sıradadırlar.

Burada bir hususu özellikle belirtmek istiyorum;

| her bir kitap için, bir hemşehrimiz gönüllü olarak,
fihans katkısında bulunur ise kitap yayım işimiz o
denli olabilecektir. Bu vesile ile katkı yapan hemşeh-
rilerimizi de herkese tanıtabileceğiz.

Kafkas Derneği'nin şubeleşme çalışması hangi a-

şamadadır? Bu durumu yeterli buluyor musunuz?

20 şube olarak teslim aldığımız Kafkas Derne-
gi'nde bir şubeyi kapattık ve bugün 32 şubemiz var-

dır. Şube adayı 11 ayrı Dernek ile de temasımız var-
dır. Maksat şube sayısını. arttırmak. değildir. Önemli
olan yeterli iletişim tesisi ile giderek kurumlaşmaktır.
Bu nedenle son zamanlarda kurulan Derneklerden

bazıları başvurduğu halde yeterli taban olmadığından
şube yetkisi vermedik. İki yılda hemşehri yoğun şur-
beler kazandık. Şubelerimiz önemli bölümüile günü-

birlik ve iyi bir diyalogumuz vardır. Birlikte güzel
çalışmalar yapıyoruz. Buna karşın şubelerimizde ne

yazık kiistediğimiz hareketlilik sağlanamadı. Bu s0-
rün öncelikli gündem mademizdir.

Klasik kültürel çalışmalar dışında yapmayı hedef-
lediğiniz etkinlikler nelerdir? Bu çalışmalar dönüş

sorunumuz dahil belli başlı problemlerimize ne oran-
da katkı yapacaktır?

Çok kapsamlı bir soru. O nedenle basitleştirerek

birkaç konuya ve çözümlerine temas etmekle yetine-

ceğim.
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e Kuzey Kafkasya'da binlerce yıllık mazileriyle
otokhton halklar olduğu tartışma götürmez olan
Çerkesler?'den özellikle Kuzeybatı Kafkas köken-

lilerin çok büyük çoğunluğunun, Dünya'da eşi

emsali görülmemiş büyük bir soykırımına ve sür-

güne tabii tutuldukları, (Çeçenistan, Dağıstan ve

Osetya'da bu oran bir hayli düşüktür.) Anava-

tanları dışında ve öz kültürlerinden gün geçtikçe

uzaklaşarak yok olmaya doğru çok süratle gittik-

leri ancak bu durumun hem kendi insanımızca

hem de Türk ve Dünya kamuoyunca yeterince bi-

linmediği bir vakadır.

e oÇok önemli olan bir diğer husus da Abhazya,
Adığey, Karaçay-Çerkesk, Kahabardey-Balkar ve

Kıyı boyu Şapsığ bölgelerindeki Kuzey Kafkas

kökenli nüfusun çok az olduğu gerçeğine ve tüm

Kafkasya'daki ekonomik yetersizliğin giderilme-

sine çözüm bulunma zorunluluğudur.

e Yüzyılların getirdiği birikmiş sorunları çok kısa

sürede çözebilmenin mümkün olmadığının far-

kında olarak bazı çalışmalar yapmanın gayreti i-

çerisindeyiz. DÇB tarafından UNPO ve Birleşmiş

Milletler nezrinde yapılan çalışmalar, kongreler,

çekimini yapmakta olduğumuz belgeseller, ileriye
yönelik planladığımız iki belgesel, geniş katılımlı
bölgesel etkinliklerimiz ve yayınlarımızın ortak
hedefi, öncellikle kendi insanımızı bilgilendirmek

ve daha sonra da Türk ve Dünya kamuoyunu bil-

gilendirmek ve ortak çözümlere doğru elbirliği ile

gitmektir.

e 21 Mayıs Sürgününü anma etkinliklerinin düzen-
leniş amacı da tüm Dünya'nın imkanlarını sefer-

ber ederek yardımına koştukları Kosovalılar'ın

dramıyla kıyaslanması kabil olmayan ve 135 yıl

önce halkımızın yaşadıklarını insanlarımıza ve

kamuoyuna açıklıkla anlatmak ve Kafkasya'nın

ihtiyacı kadar insanımızın Anavatana dönüşüne

katkıda bulunmaktır.

e oDönüşün ne denli hayati öneme sahip olduğunu

bilmek tek başına fazlaca bir anlam taşımıyor.
Bunu gerçekleştirebilmek ve diğer sorunlarımızı

çözebilmek için 3 şeyi yapmak zorundayız.

I. Diyasporada ve anayurtta örgütsel birlikteli-

gimizi bir an önce tamamlamak. (Derneğimi-
zin çalışmaları bu doğrultuda olmasına karşın

ne yazıktır ki ısrarla engel olunmak isten-

mektedir. Birlikteliğe katkı yerine bölünme
teşvik edilmektedir.)

2. Ekonomik ve siyasal yönden güçlü bir top-
lum haline gelmek. (İşadamlarımızın
Kafiad'ı kurmaktaki maksatları tümüile eko-
nomiktir. Elbette ki çalışma kuralları da iş

dünyasının geçerli kurallarıdır. Bu yıl başla-

tılan ve dernekler dışında ama hem dernekle-

re yakın hem de laik-demokrat çizgide yer
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alan değişik siyasal partilere mensup ve ça-

lışmalarını dernekler dışında yürüten 7 kişilik

siyasi insiyatif grubu ve 35 kişilik danışma

grubunun oluşturuluş maksadı da seçimlerde

tavır birliği sergileyerek siyasi alanda etkin
hale gelmektir. Kısa sürede önemli mesafe

kat edilmiştir. Bu grup, katılımı arttırarak ça-

lışmalara devam edecektir.)

3. Kuzey Kafkasya'nın ve Kuzey Kafkasyalıla-

rın dününü ve bugününü bilimsel araştırma-
lar ve yayınlar ile Dünya Kamuoyunun önü-

ne sermek ve uygulanabilir çözüm önerileri

ortaya koymak.(Bugüne kadar pek çok hem-

şehri yazar 120 civarında kitap yazmışsa da

içlerinde bilimsel değer taşıyan azdır. İşte bu

nedenle bilimsel çalışmalar ve araştırmalar

ile Çerkes Halkı'nın geçmişini, yaşamakta

olduğu sorunları tüm dünyaya anlatmak ö-

nemli bir eksiklik olup çözebilmek için bi-
limsel araştırmalar yapacak ve ileride ihtiya-

cımız olacak alanlarda Vakfımızı kuruluş a-

şamasına getirdik.)

Soru kapsamında daha çok şey söyleyebilirim. An-

cak özetlemeye çalıştığım şeylerin gerçekleşmesi ha-

linde sonuçlar kendiliğinden gelecektir. Ne var ki,

söylediğim hususlar kısa zamanda ve kendiliğinden
gerçekleşebilecek şeyler değildir. Sabır, planlı ve uzun

süreli çalışmaları gerektirmektedir. Bizi eleştirenler-

den en önemli farklılığımız da zaten bu noktada başlı-
yor.

Sormayı düşündüğümüz daha birkaç soru vardı.
Ancak derginin sınırlı sayfalarında daha fazla yer
ayıramayacağımızdan devamın daha sonraki sayıya
bırakmak üzere sizi ilave edeceğiniz başka bir husus
var mıdır? İ

Kafkas Derneği, ülke bütünlüğüne sıkı sıkıya bağ-
lı, laik demokrat bir çizgisi olan, dünya kültürünün

önemli bir parçası ve belki de temel direklerinden
birisi olan, Kuzey Kafkasya kültürünün yok olmaması-
için çalışan, hiçbir şekilde gizlisi saklısı olmayan de-
mokratik bir kitle örgütüdür. İstihbarat birimleri de
dahil herkese kendimizi en açık şekilde tanıtmaya ve
her türlü soruya cevap vermeye hazırız. Bizi yeterince

bilmeyen ve birikimleri itibari ile bilmesi de mümkün

olmayan kişi ve kuruluşların yalan yanlış yorumları-

nın gerçek yapımız ile uzaktan yakından bir benzerli-

ğinin olmadığının özellikle bilinmesini istiyorum ve

sizlere de teşekkür ediyorum.

Bize zaman ayırdığınız ve açıklamalarınız için biz
de size teşekkür ediyoruz.

 



 

 
TOKAT VE KÖYLERİNDE ÇERKES NÜFUSU

Kafkas Derneği Tokat şubesi, Tokat ili gene-
linde bulunan, ağırlıklı olarak Çerkeslerin yer-
leştiği köyler üzerinde bir nüfus araştırması

gerçekleştirmiştir. Aşağıda rakamsal olarak ifade
edilen bu türden araştırmaların ülke genelinde
Çerkeslerin ağırlıklı olarak yerleştiği diğer illerde
de yapılmasınıdiliyoruz.

MERKEZ İLÇE HANE
Alan 21

Altıntaş 50

Batmantaş 40

Çamağzı 100
Dereağzı 30
Gülpınar 40
Hanpınar 30
İhsaniye 22
Pınarlı 36

Sevindik 30
Tekneli 25
Uğrak 50

ALMUS İLÇESİ HANE
Gümeleönü 69

ARTOVA İLÇESİ HANE
Taşpınar 42
Yağcımusa 76

ERBAA İLÇESİ HANE
Canbolat 28

Fındıcak 67
Hacıali 24

İverönü , 121
Osmanköy 48

Kavalcık 14
Kozlu 105

Meydandüzü 30
Oğlakçı 23
Kızılçubuk 45

NİKSAR İLÇESİ HANE
Beyçayın 63
Camidere 22

Hacılı , 39

PAZAR İLÇESİ HANE
Ballıca 10

Çayköy 90
Doğançalı 33
Kaledere 70

Manastır 60

Menteşe 55

Ocaklı 70

Ovacık 24

Taşlık 49

Beşevler 15

REŞADİYE İLÇESİ
Çilhane

SULUSARAYİLÇESİ
Alpudere
Arpacıkaraçay
Ilıcak

TURHAL İLÇESİ
Akbuğday
Arzupınar

Ataköy
Bahçebaşı
Gümüştop
Hamide
Kalaycık
Kızkayası

Kuzalan
Sarıçiçek

Asarcık

Ortaköy
Üçgözen

YEŞİLYURT İLÇESİ
Çırdak

Kavunluk
Doğanca

ZİLE İLÇESİ
Bağlarpınarı
Çayıroluk
Güzelbeyli
Hasanağa
Kazıklı
Kuzualan
Yeniderbent
Uğurluören

1998 yılı ilçe merkezlerindeki tahmini Çerkes
nüfusu

Turhal

Tokat

Erbaa

Zile

Pazar

Yeşilyurt
Almus
Artova

Niksar
Reşadiye
Başçiftlik
Sulusaray
Köy nüfus toplamı

Not: Köy listesine şehirlere göç nedeniile Çerkes nü-
fusu kalmamış köyler dahil edilmemiştir. Köy nüfusları,

 

HANE
60

HANE
96
56
32

HANE
38
60
50
90
68
27
90
95
27
18
185
160
123

HANE
90
10
60

HANE
30
28
40
40
45
32
23
15

12.000-15.000
7.000-9.000
6.000-7.000
2.000-2.500

000-750
200-700
400-600
300-400
000-700
200-300
20-100

200-250
19.500-21.000

Tokatİli Özel İdare Müdürlüğü'ndenalınmıştır.)
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Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi adına Sa-

karya Kafkas Kültür Derneği'nce organize edilen,

Kafkas Derneği tarafından da desteklenen “Kurbanla-
rımızı Abhazya'da Kestirelim” kampanyası Abhazya'-

da büyük bir coşku içerisinde geçen yıl olduğu gibi

devletin üst düzey yetkililerinin de katılımıile kutlan-

dı.

Abhazya?daki Son Durumlar

Kurban kampanyasından önce Abhazya'nın genel

durumundan kısaca söz etmek yerinde olur sanıyo-

rum. Bilindiği gibi Abhazya 5-6 yıldır, çok yönlü bir
ambargo ve ablukaaltında. Bu akıl almaz ambargonun
boyutları ancak orada tam anlamıile değerlendirilebi-
lir. Abhazya Devleti'nin ve kardeş Kuzey Kafkasya
Cumhuriyetlerinden özellikle Adığey ve Khabardey

Cumhuriyetleri'nin politik desteklerine rağmen Rus

Hududundan giriş ve çıkışlarda kayda değer bir yu-

muşama yok. Çocuk ve yaşlı erkekler dışındaki er-

keklere izin verilmediğinden, yaşamın en büyük yü-

künü savaşta olduğu gibi bugün de kadınlar omuzla-

mış durumda. Temel ihtiyaç maddeleri dahil her türlü

ihtiyaçları temin eden kadınlar, Abhazya'da üretilen

çay, narenciye ve tütünü zor şartlarda satarak bu ihti-
yaçları karşılayabiliyorlar.

Müthiş Bir Direnç

Böylesi bir ambargo ve Rusya'da meydene gelen

ekonomik sıkıntıların yansımasına rağmen halkta hiç-
bir yılgınlık yok. Devlet her alanda varlığını hissettiri-
yor, güvenlik ve asayiş konularında geçen yıla göre
önemli gelişmeler var. Halk bu zorlu mücadeleyi ka-
zanma konusunda müthiş kararlı ve hiçbir yılgınlık

söz konusudeğil.

Sağlık ve Eğitim

Sağlık hizmetleri özellikle araç, gereç, ilaç konu-

sunda büyük sıkıntılar var. Savaş gazisi bini aşkın
gazinin protez ihtiyacı içler acısı, durumlara sebep

oluyor. Öylesine ilkel yöntemlerle hayatlarını idame

ettiriyorlar ki, tarifi mümkün değil. Bu konuda ne ya-
zık ki Türkiye'deki kardeşleri olarak üzerimize düşen
görevi yapmadık, yapamadık.

Eğitim bütün zorluklara karşın düzenli olarak ya-
pılıyor. Sohum Üniversitesinde maaş almadan öğre-

tim üyeliği yapanlar var. Lise seviyesine kadar olan
okullarda da öğretmenlerin bazılarına halk para topla-

10 e OCAK ŞUBAT 1999 e NART

HAZYA'DA KURBAN BAYRAM
VE ABHAZYA İZLENİMLERİ

 

Mecdi Cengiz

yıp yardımcı olmaya çalışıyor. Kalem, defter, kitap,
tebeşir gibi birçok okul malzemesine gereksinim var.

Abhazya'ya gidecek olan öğrencilerin yiyecek dı-

şındaki her türlü ihtiyacını devletkarşılıyor. İlgilenen-

ler için belirtmekte yarar var; Sohum Üniversitesi'nde
mühendislik ve tıp dışında tüm branşlar mevcut.

Savaşın İzleri Kolay Silinmez Ama...

Evet Abhazya'da savaşın açtığı çok derin yaralar

var. Abhazya yaralarını saramadan ambargo ile bir

daha sarsıldı. İnsanlar tüm imkansızlıklara rağmen

çok yavaş da olsa yakılan yıkılan yerleri onarmaya

çalışıyor. Devlet de savaşta tahrip edilen köprü ve

yolların bakım ve onarımı konusunda tüm imkanlarını
zorluyor.

Dış İlişkiler

Abhazya Devleti, başta Rusya olmak üzere birçok

devlet ile sürekli diplomatik görüşmelerini sürdürü-
yor. Gürcüstan ile sürdürülen barış görüşmeleri de
periyodik olarak devam ediyorsa da görüşmelerin o-
dak noktası mültecilerin dönüşü. Bu konuda Gürcüs-

tan'ın uzlaşmaz tutumu maalesef devam ediyor.

Abhazya her zaman olduğu gibi kardeş Kuzey
Kafkasya Cumhuriyetleri ile her alanda sıkı bir iş bir-
liği içerisinde. Ayrıca Acara Özerk Bölgesi ile
Abhazya arasında da yakın dostluk ilişkileri mevcut.

Bu çerçevede iki ay kadar önce Acaristan Cumhur-
başkanı Aslan Abaşıdzen'in özel davetlisi olarak Aca-

ra'ya giden Abhazya Başbakanı Sergey Bagapş'ın

başkanlığındaki Abhaz heyeti ile Acara Yetkilileri
arasında yapılan görüşmeler çok olumlu sonuçlandı.

Abhazya'da zorluk var, sıkıntı var ama kendileri-
nin de ifadesi ile kendilerineait bir Abhazya var, onun

için hertürlü sıkıntıya sonuna kadar göğüs gerecekler.
Ancak Abhazhalkı ve yetkilileri ambargo konusunda
Türkiye diasporasının, derneklerinin ve Kafkas top-
lumunun daha etkin olmalarını bekliyor.

Ve Kurban Kampanyası

Abhazya'daki kurban coşkusunu bu satırlarda tam
olarak anlatabilmek çok zor. Halk artık sosyal ağırlıklı

bu ibadeti çok iyi değerlendiriyor. Bu coşkuyu orda
tam olarak yaşamak lazım. Geçen yana bu yıla bir yıl

gibi kısa bir zamanda dini anlamda önemli gelişmeler
olmuş. Bu yıl başta Cumhurbaşkanı Ardzınba olmak

üzere halktan birçok kişi de kurban kesti. Cumhurbaş-



 

kanı'ndan, kurban görüntüsünü talep ettiğimizde Sa-
yın Cumhurbaşkanı yanlış anlaşılır diye kibarca bu

teklifimizi reddettiler.

Bu yıl Abhazya'da 430 kişinin kurban vekaleti ge-

reğince 17 ayrı noktada kurban kesildi.

Başkent Sohum başta olmak üzere Gagra,

Gudauta, Gulrıpş ve bu bölgelere bağlı beldelerde

kurbanlar kesildi. Kurban etleri askeri birlikler, okul-

lar, çocuk yuvaları, hastahaneler ile mümkün oldu-

Şunca öncelikle savaş yetimlerinin aileleri olmak üze-
re, ayrım yapılmadan ihtiyaç sahibi insanlara dağıtıldı.

Bayramın ikinci günü Kurban Organizasyon Ko-
mitesi tarafından verilen kurban yemeğine başta Par-
lamento Başkanı, bakan ve milletvekilleri olmak üzere

yaklaşık 500 kişilik bir topluluk katıldı. Yemekte yet-

kililer ve konuşmacılar kurbanlarını Abhazya'ya gön-

derenlere teşekkür ederek duydukları memnuniyeti

dile getirdiler. Savaş sonrası önemli bir yardım ve

desteğin gitmediği Abhazya'ya geçen yıl olduğu gibi

bu yıl da maddi manevi bir moral oldu. Bu arada

Cumhurbaşkanı Sayın Ardzınba başta olmak üzere

halktan, büyük çoğunluğun yapımını merakla bekledi-
ği Sohum Camii'ne başlanamaması nedeniyle çok

sitemler aldık. Sohum kadar olmasa da Tkuapsa ve

Gudavta halkı da küçük birer cami talebinde bulun-

dular. Ancak öncelikle bu yıl Sohum'da yapılacak
olan Dünya Abhaz Kongresi öncesi bu camii inşaatına

mutlaka başlanmalıdır.

Bayram namazında Sohum”'daki mekan buyıl ye-

tersiz kaldı. Adığe, Karaçay-Çerkesk, Khabardey ve
Çeçenistan'dan Abhazya'da bulunanlarla coşkulu bir
bayram namazı sonrası başlayıp şehitlik ziyaretinden
sonra üç gün süren bayram, ambargo altındaki kar-

deşlerimiz için büyük moraloldu.

Gelecek Yıl İçin Notlar

Bu kampanya daha sistemli olarak devam

etmelidir.

Vekalet verenler para yatırmayı son günlere

bırakmamalıdır.

İki yıllık deneyimden sonra gelecek yıl için
Abhazya'daki Kurban Komitesi daha değişik bir ça-
lışma yapacaktır.

Vekalet verenlere bu yıl da ayrı ayrı mektup

yazılacaktır.

Ancak rakamlar yükseldikçe ve sistem oturdukça

Kafkas Dergileri (başta NART olmak üzere) ile ge-

rekli açıklamalar yapılacaktır.

Tekrar üzülerek ifade ediyorum; bu yıl kampan-
yamıza derneklerimizin önemli bir kısmı katkıda bu-
lunmamıştır.

Sonuç olarak; bize vekalet vererek kurbanını

Abhazya'da kestirenlere yürekten teşekkür ediyor,

gelecek yıl da vekalet ve desteklerini Abhazya için
kullanmalarını bekliyoruz.

 

Kafkas-Abhaz Dayanışma Komitesi
Aracılığıyla Kurban Vekaleti Veren Tüm Hemşehrilerimize,

Değerli hemşehrilerimiz;

Sizlerin değerli katkılarınız ile mübarek kurban bayramı her geçen yıl Abhazya'mızda büyük bir katılım ve

coşku ile kutlanıyor. Unutulan bu yüce bayram sizlerin sayesinde halkımıza tekrar hatırlatıldı. Bu yüzden tüm
hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimizi samimiyetle ifade ediyoruz. i

Bu yıl kurbanlar başkent Sohum başta olmak üzere Oçamçıra, Gagra, Gudauta ve Gulripş sehirlerinde 17 ayrı

merkezde kesilerek, başta yatılı okullar, çocuk kreşleri, askeri birlikler ve hastaneler olmak üzere ihtiyaç sahip-

lerine dağıtılmış ve kurban dairesi bu sene geçen yıla oranla daha da genişlemiştir.

Buvesile ile vekaletle kurbanlarını Abhazya'mızda kestiren kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrile-

rimizin ve sevenlerimizin bayramlarını kutluyor, Allah'ın bu güzel ibadetleri kabul etmesi temennisiile bir kez
daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca iki bayramdır kurban vekaletlerinin Abhazya'ya imtikali için insan üstü bir gayret ile çalışan Sakarya
Dernek Başkanımız Sayın Mecdi Cengize de sonsuz teşekkür ediyor, halkımızın bu çalışmalarını takdir edeceği-
ne yürekten inanıyoruz.

5. Nisan 1999

Abhazya Dönüş Komitesi Başkanı
Givi Dopua
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Yenemıko Mevlüt Atalay
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Global Rapor”un 2. sayısında “Türkiye'nin
Hıristiyan Komşularıyla İlişkilerine Genel Bir
Bakış” başlığıyla yayımlanan makalede; “Kaf-

kasya'da bir başka önemli sorun da bugün için

Gürcüstan'ın en önemli dış politika meselesi ha-

line gelmiş Abhazya sorunudur. Yanı başındaki

Karabağ hadisesinin tıpatıp benzeri olan böylesi
bir duruma da Türkiye yenibir çifte standartla mı

yaklaşacaktır. Üstelik Abhazların ayrılıkçı talep-

leri, bu halkın bölgenin nüfusunun sadece “15

kadarını oluşturması münasebetiyle, Karabağ

Ermenileri ya da Bosna Sırplarına göre daha za-

yıf temellere dayandığı halde?” denilmektedir.

İsimlerinin Altına, “Ankara Üniversitesi U-
luslar arası İlişkiler Bölümü Doktora Öğrencile-
ri” olduklarını yazmayı ihmal etmeyen Mehmet

Hasgüler ve Bülent Uludağ'ın. birlikte yazmış

olduğu bu makale, Abhazya sorunu ortaya çıktı-

gından bu yana Türk diplomasisinin bölgeyi ye-

terince tanımadan, günü kurtarmak adına yapmış

olduğu politikaların bir devamı ve aynı söylemle-

ri yinelemesi bakımından ibret vericidir. Özel-

likle “bilim” yapan insanlardan konularını daha
iyi araştırmaları, yazdıkları yazının günü kurtar-

mak ve yıllardan beri söylenenleri tekrar etmek

yerine geleceğe ışık tutmak ve kalıcı bir politika

oluşturmak amaçlı ,olması beklenirdi. Oysa, son
günlerde bazı Üniversitelerimiz (Karadeniz Tek-
nik Üniversitesi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi) Kaf-
kasya araştırma Merkezleri kurmuşlar, bu bölge-

ler hakkında önemli makaleler ve kitaplar ya-

yımlamışlardır. Kafkasya konusuna bilimsel açı-

dan bakmadığımız zaman diplomatik hataların

yapılması kaçınılmaz olacaktır.

Abhazya Gürcü Toprağı mıdır?

Abhazlar, Kafkasya'nın otokton halkıdır.

Yüzyıllardan bu yana kendi toprakları üze-

rinde yaşamış olan bu halk VIll. yüzyılda

Abhaz Krallığını kurmuş, iki yüz yıla yakın
bölgenin en güçlü devleti olarak varlığını ko-
rumuştur. Gürcüstan ve Abhazya hanedanları

arasında yapılan bir evlilik bu iki devleti yönetsel

açıdan birleştirdi. Xİ. yüzyılda Gürcü Krallı-

gı'nın Moğollar tarafından yıkılmasıyla yeniden

Abhaz Prensliği inşa edildi. Prenslik, XVEXYV

yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunun peoli-

.tik, ekonomik, dini etki alanına girdi. XIX.
yüzyılda Abhaz Prensi Keleşbey Çaçba-

Şervaşidze, daha sonra da oğlu Georgi, Rusya
tebaasına kabul edilmeleri ricasıyla Rusya'ya baş



 

vurdular. 17 Şubat 1810'da imparatorluk mani-

festosu yayımlandı, “Abhazya, Rusya İmpara-
torluğunun yüksek himayesine kabul edildi”.

Abhazya bu şekilde prenslik statüsünü korumuş

oldu. 1864'de Abhazya'nın “özerk” statüsü kal-

dırıldı, iktidarda bulunan Prens Mihail Çaçba,

Voronejğ”e sürgün edildi. 1870'li yıllarda
Abhazya etnik felaket yaşadı. Kafkas-Rus sa-

vaşları neticesinde Rusların Kafkasya'da güç

kazanmaları, Rusya'nın kolonyalist politikasını
arttırdı. Üç yüz bine yakın Abhaz ülkelerinden
sürüldü, Osmanlı topraklarına sığındı. Boşaltılan

Abhaz nüfusun yerine Rus, Ermeni, Rum, Bul-

gar, Eston göçmenleri yerleştirildi. 1886'da

Abhazların nüfus oranı “ 85.7 iken Abhaz-

ya'daki Gürcü nüfusu /e 6 idi.

Boşaltılan Abhaz topraklarında Gürcü nüfu-
sunun alabildiğince hızlı bir şekilde arttırılması

için zamanın Gürcü basını yoğun propaganda

faaliyetleri yürüttü:

“Eski halklardan Çerkesler-Abhazlar artık

yok... Bizim halkımız ne düşünüyor? Neden

bugüne kadar bu mükemmel ülkeye bizim

halkımız gitmedi? Kafkasya bizim ülkemiz

değil mi? Kafkasya'nın tamamı bizim topra-

Gımız, bizim ülkemiz”.

(Droeba Gazetesi. 1883 No: 216)

“Buraya Reçinstleri, (Reçhumstleri,

İmeretileri ve Mingrelleri dağdan gönderin.
Ve bu ülkede meyve bahçeleri, toprağın ve-

rimliliği ve hayvancılığın Abhaz ve Çerkes-

lerin zamanından daha iyi olacağını görece-
giz.” .

(Şroma Gazetesi, Tiflis 1882. No: 15)

Tifliski Vestnik Gazetesinin 27.09.1877 tarih

ve 209 sayılı nüshasında Gogebaşvili “Abhaz-
o ya”ya kimi yerleştireceğiz?” başlığını atıyor ve

şunları söylüyordu: “Bu göç belli bir zaman

için değil, bunun geri dönüşü yoktur. Abhazya

oğullarını bir daha ebediyen görmeyecek.”

diyordu. Oysa Abhazya, oğulları tarafından ta-
mamen boşaltılmış değildi. Tam anlamıyla jeno-

sit ile karşı karşıya olan Abhaz halkı canını kur-

tarmak için topraklarını terk etmek zorunda bıra-
kılmıştı. Çok geçmeden geriye dönmenin hesabı-

nı yapıyordu.

İşte bu ve buna benzer propagandalarla

Abhazya'daki Gürcü nüfusu bir yıl içinde
“018.4'lük artış gösteriyor, 1887'de 524./'e

yükseliyordu. Daha da önemlisi, o zamanların
söylemlerine dikkat edilecek olursa “Abhazya”
adında bir ülke vardı ve onun halkı olan
“Abhazların”varlığı inkar edilmiyordu.

Rusya'da gerçekleştirilen Şubat devriminden

sonra, 10 Mart 1917'de Abhazya Halk Temsil-

cileri toplantısı yapıldı. Alınan kararla geçici

hükümetin yerel organı olan “Toplum Güvenlik

Komitesi” kuruldu. 8 Kasım 1917'de Abhazya
Halk Komitesinin aldığı kararla “Halk Konseyi

Anayasası” kabul edildi. 9 Şubat 1918'de
Gürcüstan Milli Konseyi ile karşılıklı ilişkilerin

kurulması ve sınırların belirlenmesi konusunda

anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile Gürcüstan

“İngur ve Bzıpta nehirleri arasında bölünmez
bir bütün olarak Abhazya'nın mevcudiyetini”

tanıyordu. i

Abhazların o dönemde kendi kaderlerini be-

lirlemeye yönelik gayretleri neticesinde, Abhazya

ll Mayıs 1918'de kurulan Kuzey Kafkasya

Cumhuriyeti'ne katıldı.

26 Mayıs 1918'de . Gürcüstan Demokratik

Cumhuriyeti kuruldu. Aynı yıl Haziran ayında

Bolşevik guruplarla mücadele etmek bahane-
siyle Abhazya'ya Gürcü birlikleri sevkedildi.

Birlik komutanı General Mazniaşvili, Genel Vali

tayin edildi. 1918 yılının Ağustos ve Ekim ayla-

rında Abhaz Konseyi iki kez dağıtıldı, milletve-

killerine baskı yapıldı. Aydınlar ve halk üzerinde

görülmemiş baskılar uygulayan Gürcüstan'ın

Abhazya temsilcisi İsidor Ramişvili, 19 Mart

1919'da 3. Abhazya Halk Konseyi'nin açılış ko-

nuşmasında, “,..biz işgalci değiliz ve buradaki

topraklar bize lazım değil.” (Naşe Slove, 1919,

21 Mart) diyebiliyordu. Gürcüstan Demokratik

Cumhuriyeti'nin emperyalist emellerine İngiliz
Araştırmacı Behofer, 1920 yılında yayımlanan

“Denikin Rusyası” adlı kitabında şu sözlerle dik-

kat çekiyordu: “Özgür ve Bağımsız sosyal de-

mokrat Gürcüstan devleti, hem sınırları dı-

şındaki toprakları ele geçirme hırsı bakımın-

dan, hem de devlet içindeki bürokratik tiran-

lık yapısı bakımından her zaman anılarımda

klasik bir “küçük emperyalist” örneği olarak

kalacaktır.”
1921 yılının 31 Mart'ında Sovyet egemenliği-

nin kurulması, Abhazya'da bayram havası estir-

di. Halk, artık Gürcü mezaliminden kurtulacağı-

na inanıyordu. “Abhazya Egemen Sovyet Sos-

yalist Cumhuriyeti” kuruldu, politik seçim öz-
gürlüğü sağlandı. Ancak, Stalin ve Orconi-
kidze'nin 21 Aralık 1921'de Abhazya üzerinde
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başlattıkları ağır baskılar neticesinde Abhaz-

ya, Şubat 1922'de Gürcüstan ile özel bir an-
laşma imzalamak zorunda bırakıldı. 1925 ta-

rihli Abhazya SSC anayasasında, daha sonra da

1927 yılında Gürcüstan SSC anayasasında

“Gürcüstan'ın federatif esaslar üzerine ku-

rulmuş bir devlet olduğu” ifade edildi.

Gürcüstan, güçlü taraftarlara sahip oldukça

Abhazya'yı kendi topraklarına katmaktan, hatta
Abhaz realitesini ret etmekten geri kalmadı. “U-

lusların kaderlerini özgürce tayin etme” gibi

yaldızlı laflarla Kafkasya'yı halklar mezarlı-

ğına çevirme becerisini gösteren Stalin, politik

- etkisini kullanarak 11 Şubat 1931'de Abhazya

SSC'ini Özerk Cumhuriyet statüsüne dönüş-
türdü, Gürcüstan'ın bünyesine bağladı. 18-21

Şubat tarihleri arasında, hükümete güvensizlikle-

rini belirterek Abhazya'da büyük gösteriler ya-

pıldı. Abhazya'nın güçlü yöneticilerinin olması

nedeniyle Gürcüstan ile olan ilişkilerinde federa-

tif karakter taşıyordu. 1936 yılında Nestor

Lakoba'nın tutuklanarak Tiflis'e götürülmesin-
den sonra güçler dengesi bozuldu. Abhazya'da

hızlı Gürcüleştirme politikası uygulanmaya

başlandı. Abhaz okullarında Abhazca eğitim

kaldırıldı; Abazaca isimler Gürcüce'ye çevril-

di. Abhazların yüz yıllardan beri kullana-

geldikleri soyadları zorla değiştirildi, Gürcüce

yapıldı. Abhaz kalkına psikolojik baskılar uy-
gulanmaya başlandı. Ulusal ve siyasal haklarını

savunan aydınlar, çeşitli bahanelerle tutuklandı,

kimi çalışma kamplarına sürüldü, kimi de öldü-

rüldü. 1937-1953 yılları arasında demokratik

yapı tamamen Gürcülerin lehine bozuldu,
Abhazya'ya on binlerce Gürcü iskan edildi.

Daha önceleri Abhaz realitesini kabul eden Gür-

cüler bu kez ağız değiştirdi, “Abhazya'nın ezel-
den beri Gürcü toprağı olduğu, Abazaların da

Gürcülerin etnik alt kollarından biri olduğu”
nu söylemeye başladılar.

Komünist Partisi Yöneticileri Abhazya'ya

karşı asimilasyoncu politika uygulandığını

kabul ediyor.
Stalin'in ölümünden sonra Abhazya'dakihızlı

asimile faaliyetleri durduruldu. Sovyetler Birliği

Komünist Partisi 20. Kongresinde Stalin'in mas-

kesi düşürülmüş, Abhazya'da en şoven, en gad-

dar uygulamaları ile bilinen Polis Şefi Beria sert

bir şekilde kınanmıştı. Sovyetler Birliği Komü-
nıst Partisi Merkez Komitesi 1956 yılında
“Gürcüstan Komünist Partisi Çalışmalarının

Hataları” başlığı altında şu kararı almıştı:
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“Abhazya ve Osetya'da Gürcü, Abhaz, Erme-

ni ve Oset halkları arasında yapay düşmanlık

tohumları atılmış; Abhaz, Ermeni, ve Oset

kültürleri kasten yok edilmeye çalışılmış, bu

halklara karşı kuvvete dayalı asimilasyoncu

politika uygulanmıştır.”
Kararda, Gürcüstan Komünist Partisi Merkez

Komitesi'nin tarihten ders almadığı ve

Beria'nın asimilasyoncu politikalarının So-
nuçlarının ortadan kaldırılmadığı suçlamasına

yer veriliyordu. Gürcüstan Komünist Partisi

Merkez Komitesi de bu sert eleştiri karşısında

geri adım atmak zorunda kalıyor, aldığı kararla

geçmişte yapılan uygulamaların hatalı olduğunu

belgeliyordu: “Beria ve suç ortakları açıklan-

dıktan sonra Leninist ulusal politikanın geç-

mişteki çarpıtmalarına karşı acil önlemler a-

lınmış olmasına rağmen engellemelerle karşı-

laşıldığından dolayı yavaş uygulanmıştır. Bu
durum özellikle parti çizgisinin düzeltilmesin-

de ve yüksek mevkilere Gürcü olmayan un-

surların atanmasında görülmüştür.”
Gürcüstan, Stalin'in ve Beria'nın asimilas-

yoncu politikalarının yanlış olduğunu almış ol-

duğu parti kararlarıyla kabul ediyor, ancak bunun

düzeltilmesi için hiç bir çaba göstermiyordu. Ak-

sine, Abhazların haklı isteklerini “milliyetçilik,

şovenist tutumlar, ayrılıkçılık” gibi suçlama-

larla geri çeviriyordu.

1972 yılında Abhaz tarihçileri Z.V. Anch-

abadze ve G. A. Dzidzara şunları yazıyordu:

“Beria ve suç ortakları Leninist ulusal politi-

kayı açık seçik tahrif etmişlerdir. Abhaz hal-

kımı ulusal gelişimini engellemişler, Abhaz-

Gürcü kardeşliğini bozmaya çalışmışlardır.

Abhaz okulları kapatılmış, diğer yasa dışı po-

litikalar uygulanmış, Abhaz kültürü yok edil- -

meye gayret edilmiş ve kuvvete dayalı asimi-

lasyon uygulanmıştır. Abhaz tarihi de şovenist

amaçlarla çarpıtılmıştır. En iyi siyasetçiler,

edebiyatçılar, sanatçılar ve diğer aydın un-

surlar ortadan kaldırılmıştır.”
Gürcüstan Komünist Partisi Merkez Komitesi

27 Haziran 1978 tarihinde bir toplantı yapar. Dö-

nemin Birinci Sekreteri Eduard A. Şevard-

nadze'dir. 11. Oturumda 1930-1950 yılları ara-

sında Abhazya'da gerçekleştirilen stratejik olay-

lara değinir ve şöyle der: “Geçmişte Abhaz hal-

kının maruz bırakıldığı şovenist uygulamala-

rın adını koyalım ve tereddütsüz kabul ede-

lim. Bu politika hem Gürcü, hem de Abhaz
halkının çıkarlarına aykırı olmuştur.”



 

Asimilasyoncu-Kışkırtmacı Yayınlar
Hala Sürüyor

Ünlü bir yazar olan Mişveladze, 10 Aralık
1990'da “Fazıl İskender'e Açık Mektup” başlığı
ile yazdığı bir yazıda, hepimizin adını bildiği ve

pek çoğumuzun kitaplarını okuduğu Abhaz yaza-

rı Fazıl İskender'e şöyle saldırıyor: “Ne Abhaz

dili ve ne de kültürü olmuştur. Sadece lanet

Bolşevikler saf Adığeler için Gürcü toprakları

içinde Abhazya Özerkliğini uydurmuşlar ve

olmayan halkın pasaportuna “Abhaz” milliye-

ti yazmışlardır.” |
24.08.1992 tarihinde Abhazya'ya saldırmadan

önce Gürcüstan Askeri Birliklerini?'nin Komutanı

Karkaraşvili bir konuşmasında, “Bugünden iti-

baren Gürcü tarafı savaş esiri almayacak.

Hükümet askerine silahla mukavemet eden,

bu vermiş olduğumuz emir yerine getirilecek-

tir. Yüz bin Gürcü ölse de Ardzımba yanlısı

tamamı yirmi yedi bin olan insan öldürülecek-

tir.”
Görüldüğü gibi Karkaraşvili, Gürcü yönetim-

lerinin daha önceleri, Sovyetler döneminde

Abhazlar üzerinde uygulayageldiği bir füli, top-
tan bir halkı öldürmeyi, dünya uluslarının gözü

önünde yinelemekten çekinmemektedir. Daha da

önemlisi, dünyanın demokrat olarak bildiği bir

lider, Şewardnadze, 27 Haziran 1978'de yapmış

olduğu konuşmayı, “Geçmişte Abhaz halkının

maruz bırakıldığı şovenist uygulamaların a-

dını koyalım ve tereddütsüz kabul edelim. Bu

politika hem Gürcü, hem de Abhaz halkının

çıkarlarına aykırı olmuştur.” görüşünü inkar

edercesine Karkaraşvili'yi bu demecinden, yani

Abhazları toptan yok etme düşüncesinden do-

layı ödüllendiriyor, “Gürcü Halkının Şövalyesi”

unvanını veriyor.

Gürcüstan, Türkiye ile Rusya Arasında
Tampon Bölge Olabilir mi?

Bu sorunun yanıtını çeşitli dergi ve gazete

kupürlerinden alacağım alıntılarda bulmak müm-
kün:

Gürcüstan Savunma Bakanı Kitovani: “Rus-

ya'nın Kafkasya'daki dayanağı olmaya hazı-

rız. Ama bunun için Gürcüstan'ın güçlü bir

devlet olması lazım. Rusya bize kotada öngö-

rülen askeri teçhizatın “010unu bile verme-

di.”

Nezavisimiya Gazetesi, 25 Mart 1993: Gene-

ral Boris Dikov geçenlerde, “ bir tümenin Gür-

cü Silahlı Kuvvetlerine geçtiğini”, yıl sonuna
kadar da “34 garnizonun teslim” edileceğini

tahmin ettiğini söylemiştir.

22Ocak 1993 tarihli Başkan Yeltsin'in Devlet
Hukuk Bürosunun Analitik Raporu: “Şevard-

nadze'nin ayakta kalabilmesi için Rusya'nın

daha ciddi desteği gereklidir.”, “Rusya ve

Gürcüstan?ı yalnız ekonomik ve manevi bağ-

lar bağlamıyor. Jeopolitik ve askeri gerçekler,

bu ülkeleri birbirine yakınlaştırıyor.”

Parlamenter Ada Marşaniya'nın konuşması.

Nezavisimaya Gazetesi, 10 Nisan 1993;

“Gürcüstan'da, Rus birliklerinin hemen ve

tamamıile geri çekilmesiyle ilgili olarak yapı-

lan çağrılar ne Rusya'nın, ne de Gürcüstan'ın

planlarına uygundur. Abhazya hariç olmak

üzere bu etapta Rusya askerlerinin mevcudi-

yeti gereklidir. En azından sınırların korun-

ması için. Cumhuriyetin bir ordusu yok ki,

silahlı güruhtan başka.”

 

Uluslararası İnsiyatif Kuruluşlarının ve
Sivil Toplum Örgütlerinin Raporları

Gürcüstan'ın Abhazya topraklarını ilhak ama-
cıyla saldırısından sonra dünyanın çeşitli yerle-

rinden giden delegeler her iki tarafın da şikayet-

lerini dinlemiş, bağlı bulundukları örgütlere ra-
porlar vermişlerdir.

a- B.M.İyi Niyet Heyetinin Raporu (12-20
Eylül 1992)
13. Şevardnadze, Abhazya'nın Özerkliğinin ko-
runmasının ve onun kendini yönetme statüsünü

sürdürmesinin gereğini kabul etti. Bununla bir-

likte, Gürcüstan'ın toprak bütünlüğünün korun-

ması için bir çözüm olmasının ve bunun Abhaz
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ve Gürcü heriki tarafça da kabul edilebilir olma-

sının zorunluluğunu vurguladı.

16. Abhazya'daki durumun gerginliği ve savaşın,
Gürcüstan sınırlarını kolayca aşabilecek yapısı

devam etmektedir. Eğer önlem alınmazsa, sorun

etnik ve dini boyutlar kazanarak komşu ülkeleri
de içine çekecektir.

b- UNPO”nun Abhazya Raporu

6.İnsan Hakları ve Kültür Varlıklarının Tah-

ribi:
Heyet, Gürcü kuvvetlerinin Abhazya'yı işgal

ettikleri 14 Ağustos 1992'den bu yana insan

haklarını sistematik olarak ihlal ettiklerine dair

yeterli delil toplamıştır. Elde edilen bulgulara

göre:

-Şehir ve köylerde Abhazlar ve diğer etnik grup-

lar ciddi saldırılara uğramıştır.

-Siviller, Gürcü vahşetinin esas kurbanları ol-

muşlardır.

-Gürcü saldırıları özellikle Abhaz siyasi, kül-

türel, entelektüel, toplumsal liderlerini hedef
almıştır.

-Abhazların yanısıra Cumhuriyette yaşayan Er-
meni, Rus, Ukraynalı, Estonyalı ve diğer Gürcü

olmayan azınlıklar da Gürcü makamlarınca ben-

zer muameleye maruz bırakılmıştır.

-Abhaz varlığını ve milli kültürünü yoketmek

amacına yönelik olarak tarih ve kültürel öne-

me sahip malzeme ve binalar taşınmış veya
tahrip edilmiştir.

10.Heyet, Abhazya'da devam etmekte olan sa-

vaştan ve her iki taraftan asker ve sivil olarak

verilen kayıplardan dehşete düşmüştür. Ölü ve

yaralıların çoğu sivildir.

Kayıpların önemli bir kısmı, Cenevre Kon-

vansiyonu ile yasaklanan ve Gürcü askerleri-
nin kullandığı bombaların sonucudur.

-Delegasyon, Abhazların yaptığı tahribatlarla

ilgili kanıtlar bulmuştur: Abhaz kuvvetleri, E-

kim'de Gagra ve civarındaki pek çok evi tahrip
etmiştir. Fakat delegasyon, Gürcü yetkilileri-

nin ve basınının rapor ettiği gibi herhangi bir

kitlesel katliamla ilgili kanıt bulamamıştır.

Gerçekte, bu tür olayların cereyan ettiği söy-

lenen yerlerdeki sakinler, Gürcü ve Ruslar
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dahil olmak üzere, bu iddiaların propaganda

olduğunda ısrar etmektedir.
B.D.Pyi arkasına alan Gürcüstan bugün

Abhazya'ya karşı amansız bir ambargo uygula-

maktadır. T.C. de, Gürcüstan ile dostluk ilişkile-

rini geliştirme, “bu ülkenin Rusya ile Türkiye

arasında tampon bölge olma”, Türk Cumhuri-

yetlerine “transit geçiş yapma” gibi belki de

bugün için geçerli olan, ancak uzun vadede ne

getireceği belli olmayan bahanelerle (hem içte,

hem de dışta tarihsel süreç içinde de görüldüğü

gibi gerçekten kendisi ile müttefik olan, uzun

vadede de müttefik kalabilecek bir halka),

Abhaz-Adığe halkına sırtını dönüyor. Bu hal-
kın diyasporada yaşayan kardeşlerinin vermiş

olduğu vergiyi, ulusal, kültürel ve tarihsel var-

lıklarını yeryüzünden kazımak isteyen Gür-
cüstan?'a peşkeş çekiliyor. T.C., Gürcüstan ile

yapılmış olan ikili anlaşmalar nedeniyle, vatan-

daşlarına verdiği T.C. pasaportunun sahip ol-

duğu yasal dayanakları inkar ediyor; Abhaz-

ya'da evlilik yapmış, akraba ziyaretine gitmiş ve

ticari ilişkilerde bulunan vatandaşlarını Trabzon

gümrük kapılarından içeri almıyor, gemilerde

haftalarca aç, susuz ve hasta olarak bekletiyor.
Şimdi, genç bilim adamlarına, T.C'nin dış

politikasını oluşturan sayın Dışişleri yetkililerine

ve politikacılara soruyorum: Özellikle Stalin ve

onun piyonu olan Beria'nın bir halkı yok et-

mek için uygulaya geldikleri şovenist, asimi-

lasyoncu uygulamalara karşı kendi ulusal var-

lığını korumak için direnen Abhaz halkı mı
“ayrılıkçı” olan? “Yüz bin Gürcü ölse de Ard-

zınba yanlısı yirmi yedin bin insanı öldürmek”

düşüncesi ile Abhazya'ya saldıran kolonya-

listler mi haklı? Peki, Abhazlar “ayrılıkçı”

olmamak için yüz yıllardan beri üzerinde ya-

şadıkları toprakları Gürcülere mi bıraksın-

lar? Dillerini, kültürlerini, tarihlerini koru-
maktan vaz geçip “Yaşama hakkımız kalmadı,

Gürcüleşmek istiyoruz” mu desinler?
“Yedi düvel” tarafından Anadolu'da bo-

gulmak istenen bir halkın Abhazya konusun-

da er veya geç doğru tespit yapacağına; evren-

sel anlamda barışın, halkların ulusal varlıkla-

rının koruması ve geliştirilmesine, insan hak-

larına inanan aydınların ve politikacıların var

olduğuna; Avrupa'da Gürcüstan lobileri tara-
fından yürütülen ve çeşitli sivil inisiyatiflerce

empoze edilmeye çalışılan “Gürcüstan megalo

ideasının” geri tepeceğine inanmakistiyorum.



 

 

SÜRGÜN DÜŞLER

Sürgün düşünür,
düşler yaratır

gece yarılanda.
Sürgün düşlerini

kucaklar,
koklar,

okşar...
Düşler, yavrusudur

sürgünün.

Büyütür,
ninni söyler uyutur.

yedirir, içirir.
Masallar anlatır,

konuşmayı öğretir.
Kanat çırpar düşler

uçmayı öğrenir...
Sürgün

uğurlar düşlerini
sonsuzluğa...

Ve
her gündüz,

sonsuzluktan parıltı

gelir...
Sürgün hazırlanır

geceye.
Ve

sürgün düşünür,
düşler yaratır,

gece yarılarında...
Sürgün düşsüz,

geceler sürgünsüz

yaşayamaz...
, Ve iş

sürgün, yü!
ölümüne özler
gece yarısı

düşlerini...

HALİL HATKO

23.10.1998

Amsterdam
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği tarafından hazır-
lanan Abhazya'daki durumailişkin son raporu tam me-
tin olarak okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

KofeAnnan

  

I. GİRİŞ

i. Bu rapor, 30 Ocak 1998 tarih ve 1187 sa-
yılı çözüm planına uygun olarak hazırlanmış-
tr. Adı geçen çözümde Güvenlik Konseyi,

Gürcüstan'daki Birleşmiş Milletler Gözlemci
Misyonu'nun (UNOMIG) görev süresini 31
Ocak 1999'a kadar uzatmış ve benden, öne-
rilen çözümün kabul edilmesinden üç ay
sonra Abhazya'daki sorunun çözümüyle ile
ilgili UNOMIG'in faaliyetlerini de içeren bir
rapor hazırlamamı istemişti. Bu talep üzerine
Güvenlik Konseyi'ne 29 Ekim 1998 tarihinde
(bkz. S/1998/1012) bir rapor sunmuştum.
Elinizdeki bu rapor 15 Ocak 1998 tarihi itiba-
riyle durumdaki gelişmeleri de içeren bir
güncelleştirmedir.

2. UNOMIG benim Gürcüstan Özel Temsilcim
olan Liviu Bota tarafından yönetilmektedir.
Kendisinin yardımcılığını askeri gözlemcilerin
komutanı olan ve Orgeneral Harun Er-

Reşid'den (Bangladeş) görevi devralan Orge-
neral Tarık Vasim(Pakistan) yapmaktadır.
UNOMIG/'in askeri gücü 15 Ocak 1999 itiba-

riyle 102 askeri gözlemciden oluşmaktadır.

II. POLİTİK DURUM

3. 16-18 Ekim 1998 tarihleri arasında Gürcü

ve Abhaz tarafları arasında Atina'da gerçek-
leştirilen ve 1993'teki savaştan beri en geniş
kapsamlı toplantı olan güven tesisi konusun-
daki toplantıyı takiben temsilcim her iki ta-
rafla ve ilgili diğer taraflarla sık sık bir araya
gelmeye devam etti (bkz. S/1998/1012, 10-

12. paragraflar). Müzakerelerde taraflar, gü-
venlik ve güç kullanılmaması konularını, Gal
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bölgesindeki yerlerinden edilmiş insanların ve

göçmenlerin geri dönmeleri konularında va-
rılacak bir anlaşmayı ve Abhazya'nın ekono-
mik rehabilitasyonu için alınacak önlemleri

“ göz önüne aldılar.

4. Yukarıda bahsedilen çalışmalar devam e-

derken, özel temsilcim aktif olarak Gürcüstan
devlet başkanı Eduard Şevardnadze, Abhaz
lideri Vladislav Ardzınba ve Gürcüstan'ın önde

gelen politikacıları ile görüşmelerde yer aldı.
Her lider mevcut sorunları tartışmak ve ça-

tışmanın bir çözüme kavuşturulması için atı-
lacak adımları tesbit etmek üzere diğerleriyle
buluşmaisteğini belirtmeye devam etti.

5. Bu süreçte,ikili ilişkiler çerçevesinde 29
Ekim ve 22 Kasım 1998'de Tiflis'e barış gö-
rüşmelerinde Ardzınba'nın kişisel temsilcisi
olan Anri Yergeniya ve beraberinde de Abhaz
Milli Savunma Bakanı Orgeneral Givi Agırba

iki (Oziyaret (gerçekleştirildi. Ziyaretçiler

Gürcüstan Devlet Bakanı Vaja Lordkipanidze
ile bir araya geldiler; İkili Ortak Koordinasyon

Komisyonunun başkanı olan Zurab Lakerbaya

da taraflar arasındaki iletişime katkıda bu-

lundu.

6. “Gürcüstan'ın Dostları” grubu (Fransa, Al-
manya, Rusya Federasyonu, İngiltere ve A-

merika Birleşik Devletleri) aktif olarak barış
sürecini desteklediler. Bu ülkelerin Tiflis'deki
diplomatik misyon şefleri bu konuda, 2 Ara-
lik'ta Sayın Ardzınba, ve 10 Aralık'ta da Baş-
kan Şevardnadze ile yapılanları da içeren bir
dizi görüşme yaptılar. Bunlara ek olarak ABD,
barış görüşmelerinde ciddi-bir ilerleme görül-
düğü takdirde başta Gal bölgesi olmak üzere
Gürcüstan'ın Abhazya bölgesindeki altyapının
rehabilitasyonu için zaman içinde 15 milyon
dolara kadar bir yardım yapmaya hazır oldu-

ğunu bildirdi.

7. 1998 Kasım'ının başlarında iki taraf, yuka-
rıdaki 3. Paragrafta değinilen üç maddeyi i-

çeren iki belge taslağı üzerinde anlaşmaya

çok yakın görünüyorlardı ve belgelerin Baş-
kan Şevardnadze ve Sayın Ardzınba tarafın-
dan bir toplantıda imzalanması bekleniyordu.
Bu buluşma için muhtemel tarih ve buluşma
yeri tartışılıyordu. Ne var ki müzakereler
yanlış anlaşmalar nedeniyle beklenmedik bir
şekilde aniden kesildi ve Abhaz tarafı artık

Gürcü tarafıyla direkt bağlantıya geçmeyece-
ğini bildirdi. Çatışma bölgesindeki güvenli
durumun ani ve süratli bir şekilde sona er-
mesi de barış görüşmelerindeki bu beklen-



 

medik bozulmayla birlikte meydana geldi. Bu

gelişmeler, birlikte, Gal bölgesinde Mayıs a-
yında meydana gelen çatışmadurumunun
tekrar ortaya çıkması tehlikesini doğurdu. Bu

tehlikeyi ortadan kaldırmak ve müzakerelere
devam etmek için özel temsilcim, Gürcü ve

Abhaz taraflarının koordinasyon konseyinin
altıncı oturumunun acil olarak yapılmasıiçin

tarafları toplantıya davet etme kararı aldı.

17-18 Aralık 1998 tarihlerinde yapılan top-
lantı, Abhaz tarafı (toplantının yapılması ge-

reken yer olan) Tiflis'e gitmeyi kabul etme-
yince sıradışı olarak Cenevre'de yapıldı.

8. Koordinasyon Konseyi'nin altıncı oturumu
özel temsilcimin başkanlığında ve iki tarafın
temsilcilerinin yanısıra ev sahibi sıfatıyla
Rusya Federasyonu'nun, Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) ve Gürcüstan'ın
Dostları Grubu'na bağlı devletlerin katılımıyla

gerçekleştirildi. Gürcü delegasyonunun baş-
kanı Devlet Bakanı Vaşa Lordkipanidze ve
Abhaz delegasyonunun başkanı da Başbakan
Sergey Bagapş idi. UNOMIG'in askeri göz-
lemcilerinin başkanı, Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Yüksek Komiserliği Başkan Yardımcısı
ve Gürcüstan'daki Birleşmiş Milletler İkamet
Koordinatörü de toplantıya katıldılar ve birer
konuşma yaptılar.

9. Altıncı oturumun programı şöyleydi:
a) çatışmaların yeniden başlamaması ve gü-

venlikle ilgili konular,
b) mülteciler ve bölge içinde yerlerinden e-

dilmiş kişiler, ve
c) ekonomik ve sosyal problemler.

Oturum sırasında Abhaz tarafı, Gal bölge-
sine mültecilerin dönüş sürecini başlatmaya

tek taraflı olarak karar verdiğini bildirdi ve;
Birleşmiş Milletler'e, Rusya Federasyonu'na,
AGİT'e, Gürcüstan'ın Dostları Grubu'na bağlı
devletlere ve Gürcü tarafına da bu karara
destek vermeleri için başvuruda bulundu.
Gürcü tarafı Abhaz bildirisini, mültecilerin ve
yerlerinden edilmiş insanların geri dönüş sü-

reci için herhangi bir zemin yaratmayan ba-

sit bir laf kalabalığı olarak niteledi. Gürcü
tarafı ayrıca böyle bir sürecin uygun meka-

nizmalar ve garantiler olmadan ve Gürcü ta-

rafı ve uluslararası toplumun katılımı olmak-
sızın mümkün olmayacağını da ifade etti. O-
turumda iki taraf, diğer maddelerin yanısıra,

22 Aralık 1998'den daha geç olmamak üzere.
Gal bölgesinde iki tarafın temsilcilerinin de
katılacağı acil bir toplantı yapılması konusun-
da anlaştılar. Bu toplantıda çatışma bölgesin-

deki durumun bozulmasını engellemek için

alınacak önlemler ve 25 Mayıs 1998'de

Gagra'da ve24 Eylül 1998'de Sohum'da im-

zalanan protokollerde belirlenen ikili anlaş-
maların hayata geçirilmesi için yapılacaklar

ele alınacaktı.

10. 24-25 Kasım 1998'de, AGİT bölüm baş-
kanı ve Polonya Dış İşleri Bakanı Bronislav
Geremek, Transkafkasya'ya yaptığı gezi çer-

çevesinde Gürcüstan”'ı ziyaret etti ve Başkan

Şevardnadze ve diğer görevlilerle bölgedeki
çatışmalarla ilgili konuları görüştü.

 Gürcüstan'ın Abhazya bölgesindeki çatışmayı
da içeren bölgesel çatışmalar konusu, AGİT

Bakanlar Konseyi'nin 2-3 Aralık 1998'de Os-

lo'da yapacağı toplantının gündeminde yer
alıyordu. Gürcüstan hakkındaki kararlarında

bakanlar, diğer maddelerin yanısıra,

Abhazya'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm

getirilmesi için Genova sürecinin önemli bir

çerçeve olduğunu ve bu sürecin ilerlemesinde

en önemli sorumluluğun Birleşmiş Milletler'de

olduğunu vurguladılar. Bakanlar ayrıca A-

GİT'in, Birleşmiş Milletler'e * çalışmalarında

yardımcı olmaya hazır olduğunu da bildirdi-
ler.

11. Gürcü-Abhaz barış süreci, Bağımsız
Devletler Topluluğu Genel Sekreteri Boris
Berezovski'nin 18 Kasım 1998'de Tiflis'e ger-
çekleştireceği ziyaretin gündeminde de yer
alıyordu. Genel Sekreter, Başkan
Şevardnadze tarafından kabul edildi ve özel
temsilcim ile de bir görüşme yaptı.

12. 3 Kasım 1998'de Rusya Federasyonu ve
Gürcüstan devletleri, sınır konularında işbirli-
ği ile ilgili iki anlaşmaya vardılar. Bu anlaş-
malar, diğer maddelerin yanısıra, Rus sınır

muhafızlarının malzeme ve görevlerini kade-
meli olarak Gürcülere bırakmalarnı öngörü-
yordu. Anlaşmalar Abhazlar tarafından eleş-
tirildi.

13. 15 Kasım 198'de Gürcüstan'ın, Abhaz

tarafının kontrolünde bulunan bölge ve

Tsinvali bölgesi haricindeki bölgelerinde, ye-
rel yönetim organları için seçim yapıldı. Bu,
ülke 1991'de özgürlüğünü kazandığından beri
yapılan ilk seçimdi.

III. GÜRCÜSTAN'DAKİ BM GÖZLEMCİ
MİSYONU'NUN OPERASYONLARI

14. Güvenlik Konseyi'ne 29 Ekim 1998 tari-
hinde (S/1998/1012) sunduğum son rapor-
dan beri UNOMIG'in operasyonlarında yapısal
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bir değişim meydana gelmemiştir. Operas-

yonların temelinde kısıtlı devriye görevi yer
almaya devam etmektedir. Bu kavram çerçe-

vesinde, mayına karşı korumalı araçlar içinde

ve ikili gruplar halindeki devriyeler, yerleşim
yerlerini veya BDT Barış Gücü kontrol nokta-

larını birbirine bağlayan yollarda gündüz sa-

atlerinde görev yapmaktadır. BDT Barış Gü-

cü, bir ani-tepki kuvvetini, ve UNOMIG de

herhangi acil bir durumda yardımcı olmak
üzere bir helikopteri hazır halde bekletmek-

tedir. Takım üsleri birbirine daha yakın hal-
dedir ve böylelikle operasyonların kontrolü

daha merkezi hale gelmiştir. Hatırlanacak
olursa Şubat 1998'deki rehine alma eylemin-
den önce operasyonel devriye görevinin ço-

ğunluğu Güvenlik Bölgesi içinde birbirine u-
zak yerlerde konuşlanmış dört takım üssün-

den yönetiliyordu. Takım üsleri, çatışma böl-
gesine insanların girişine ve yerelsivil ve as-
keri yetkililerle bağlantı kurmalarına engel

olamadı. Takım üslerinin birbirine giderek

daha çok yaklaşması da UNOMIG"'in görevinin

gerektirdiği şekilde müdahalelerde bulunma-
sına izin vermedi. Ne var ki, bu kısıtlamalara
rağmen UNOMIG, kara ve helikopter devri-
yeleriyle çatışma bölgesini genel olarak tat-
min edici bir şekilde kontrol edebilmiş ve ta-
rafların 14 Mayıs 1994'te imzalanan Moskova

Ateşkes ve Kuvvetlerin Ayrılığı Anlaşması'nın
(bkz. S/1994/583, ek 1) ve 25 Mayıs 1998

tarihli Gagra protokolünün (bkz. S/1998/497,
4. paragraf) gereklerini yerine getirdiğini
gözlemiştir.

15. Biraz gecikmeyle de olsa, beş yeni zırhlı
araçtan (RG-32 keşif araçları) oluşan ilk
sevkiyat 20 Kasım 1998'de Tiflis'e varmıştır
ve araçlar şu anda devriye görevinde kulla-

nılmaktadır. 30 Aralık'ta sekiz araç daha tes-
lim alınmış olup gerekli iletişim teçhizatı ve

diğer teçhizat yerleştirildikten sonra kullanıl-
maya başlanacaktır. Daha önceki mayına

karşı korumalı araç filosunun sayıca yetersiz

ve eski araçlardan oluşması nedeniyle kısıtla-

nan operasyonel esneklik, yukarıda bahsedi-

len araçların hizmete girmesiyle arttırılacak-

tır. Özellikle Gal bölgesinde olmak üzere ma-
yın yerleştirmeye devam ediliyor olması ne-

deniyle, daha fazla mayına karşı korumalı
aracın ulaşması, UNOMIG personelinin gü-

venliğinin yanısıra daha ücra noktalara ulaş-
ma yeteneklerini de önemli oranda artıracak-

tır.

16. 1998 Ağustos'unda ihale edilmiş olan Gal
Kanalı ile İngur Nehri arasındaki M-27 ana-
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yolunun yüzey kaplamasının yenilenmesi
projesinin başlangıç aşaması tamamlanmıştır.
Fakat yapılan işin kalitesinin düşüklüğü ve kış
yağmurları nedeniyle yol yüzeyinin bir kısmı

çoktan parçalanmaya başlamıştır. Bununla

birlikte, UNOMIG devriyelerinin olası mayın
tehditlerine karşı güvenliğini büyük ölçüde
artıracağı için, Gal bölgesindeki diğer yolların
yüzey kaplamalarının yenilenmesi projesine

devam edilmesi düşünülmektedir.

17. Haziran 1998'de UNOMIG'e tahsis edilen
helikopter, özellikle tıbbi tahliye konusunda

olmak üzere, misyon için güvenliği sağlama-
da önemli bir araçtır. Ayrıca kara devriyeleri-

ne hava desteği sağlamakta, araştırmalara
yardım etmekte ve Kodori Vadisi gibi ulaşıl-
ması güç bölgelere erişimde kullanılmaktadır.
Bir önceki raporumda da (S/1998/1012) be-
lirttiğim üzere ikinci bir helikopterin eklenme-
si UNOMIG'in operasyonel yeteneğini ve gü-

venliğini önemli ölçüde artıracaktır; ve bu
helikopterin temini imkanı şu anda tekrar in-

celenmektedir.

18. Koordinasyon Konseyi'nin Eylül 1998'de
yapılan beşinci toplantısında alınan bir karar

uyarınca, 1994 Moskova Anlaşması'nın ihlal

edildiği durumları araştırmak üzere bir Ortak
Araştırma Grubu kurulacaktı. Her ne kadar
organizasyonel bir yapı oluşturulmuş ve, bu
yapıya UNOMIG tarafından kayda değer bir
lojistik destek sağlanmışsa da bu mekanizma
henüz başarılı olamamıştır. Ne varki, yakın-

larda misyona varmış olan kanuni konuların
uzmanı askeri gözlemcilerle desteklenen U-.
NOMIG devriyeleri; karşılıklı anlaşmaların.
elverdiği ölçüde, tarafların veya BDT Barış
Gücü'nün yürüttükleri araştırmaları takip et-
mektedir. Askeri gözlemcilerin başkanının
değerlendirmesinde, etkili bir Ortak Araştır- “

ma Grubu'nun, meydana gelen olayların ve
sorumluların tesbit edilmesinde ve her iki
tarafın anlaşmaları ihlal etmesinin engellen-
mesinde işe yarayacak bir mekanizma olduğu
belirtilmektedir. Bu grubun fonksiyonel hale
getirilmesinde ve kanuni ve yönetsel desteğin
sağlanmasında her iki tarafın da daha fazla
azim ve istek göstermesi gerekmektedir.

19. Haftalık dörtlü toplantılar, Abhaz milisle-
rinin kaçırılmasını ve Gürcüstan İç İşleri Ba-
kanlığı'na bağlı askerlerin Kurça bölgesinden

çekilmemesini protesto eden Abhazlar tara-
fından uzun süredir boykot ediliyordu. Abhaz
tarafının Koordinasyon Konseyi'nin altıncı

toplantısından ve takip eden 21 Aralık 1998



 

tarihli toplantıdan sonra toplantılara geri

dönmesi, son haftalarda yaşanan olumlu

trendin bir parçasıdır. Karşıt tarafları BDT
Barış Gücü ve UNOMIG'in yanında bir araya
getiren dörtlü toplantılar, yerel askeri, insani
ve yönetsel sorunların çözüme kavuşturul-
masında hep işe yarayan bir platform ola-

gelmiştir.

IV. GÜRCÜSTAN'DAKİ BİRLEŞMİŞ MİL-
LETLER GÖZLEMCİ MİSYONU İLE
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU
ORTAK BARIŞ GÜCÜ ARASINDAKİ
İŞBİRLİĞİ

20. BDT Barış Gücü ile yapılan çalışmalarda
işbirliği her seviyede iyi olmuştur. Düzenli
toplantılarla ve bilgi alışverişiyle yakın ilişkiler
korunmuştur. UNOMIG güvenliği için BDT
Barış Gücüne güvenmeye devam etmekte ve
BDT Barış Gücü kuvvetleri de acil bir durum-

da harekete geçmek üzere hazır beklemekte-
dir. Her an harekete hazır olmak için düzenli

uygulamalar ve prosedürler yürütülmektedir.

21. BDT Barış Gücü'nün görev süresinin 30

Haziran 1998'de sone erecek olması şu an-
daki varlığını etkilememiştir. Barış Gücü, ço-
ğunluğu ateşkes hattı üzerinde olan kontrol
noktalarında durağan olarak, ve çok kısıtlı da
olsa devriyelerle faaliyetini sürdürmektedir.
UNOMIG de Barış Gücü'nün Moskova anlaş-
ması çerçevesindeki operasyonlarını izlemeye

ve rapor etmeye devam etmektedir. BDT Ba-

rış Gücü'nün büyük çoğunluğu Ekim ve Kasım
1998'de dönüşümlü olarak yer değiştirmiştir.

V. ÇATIŞMA BÖLGESİNDEKİ DURUM

A. Genel

22. Çatışma bölgesindeki durum gergin ve
kararsız olmaya devam etmektedir. Ateşkes
hattı boyunca sık sık karşılıklı ateş açılmış ve
hafif silahların yanısıra çatışmalarda yer yer
roketatar ve havanlar da kullanılmıştır. U-
NOMIG'in bu gidişatı düzeltmek için elinden
geleni yapmış olmasına karşın olayların ta-
mamı kontrol edilememiştir. Terörist ve yıkıcı
faaliyetler, Gal bölgesinin mayınlanması da
dahil olmak üzere, devam etmektedir. Bu

faaliyetlerin esas hedefi BDT Barış Gücü ve
Abhaz milisleri olmakla beraber, mayınların
sivil trafiği engellemek için kullanıldığı bazı
durumlarla da karşılaşılmıştır. BDT Barış Gü-
cü'ne, ve Gürcü ve Abhazların kontrol nokta-

larına ateş açılmaya devam etmiştir. Mosko-
va Anlaşması, yasaklanmış silahların kulla-

nılması, mayın olayları ve UNOMIG"'in hareket
özgürlüğünün kısıtlanmasıile ihlal edilmiştir.
İki tarafın da UNOMIG'N protestolarına ver-
diği karşılıkların ilgisiz olması rahatsız edici

bir durumdur. Askeri gözlemcilerin başkanı-
nın değerlendirmesinde, yerel komutanların
ve askerlerinin UNOMIG'in görevi ve çalışma
yöntemiile ilgili olarak daha fazla ilgi ve an-

layış sergilemeleri için gerekenlerin yapılma-
sının gerektiği belirtilmiştir.

B. Güvenlik ve Kısıtlı Silah Bölgeleri

23. Gal bölgesinin aşağı kısmı gözlemlerinilgi
odağı olmuştur. Buradaki Abhaz yetkilileri
kriminal ve terörist faaliyetleri durduramamış
ve Gürcü tarafını, bu faaliyetleri gerçekleşti-
renleri teşvik etmekle ve onlara destek ol-

makla suçlamıştır. Kasım ve Aralık 1998'de

mayın saldırısı, ateş açma ve pusu kurma
gibi 15 ayrı olay neticesinde çatışma bölge-

sinde bulunan her taraftan. yaralananlar ol-

muştur. Abhaz milis kuvvetlerinden beş kişi
ölmüş, sekiz kişi ağır yaralanmış; Gürcüstan
İç İşleri Bakanlığı'na bağlı bir asker ölmüş,
bir asker yaralanmış; BDT Barış Gücü'nden
de bir asker ölmüş onbeş asker yaralanmış-
tır. Bunlara ek olarak beş sivil ölmüş ve 13
sivil de yaralanmıştır. Bu kriminal ve terörist
faaliyetler, bölgede durumun normale dön-

mesini ciddi ölçüde engellemektedir. Bunlar
Abhaz tarafının misilleme yapmasını teşvik
ederken UNOMİG'in ve BDT Barış Gücü'nün
operasyonlarını da engellemektedir. UNO-
MIG/'in başvurularına rağmen heriki taraf da
bunları sona erdirmek icin ciddi bir çaba
sarfetmiş gibi görünmemektedirler. UUNO-
MIG'in, devriye faaliyetinin kısıtlı bir alanla

sınırlı olması yüzünden, zaman zaman çatış-
ma bölgesindeki gelişmeler hakkında tam bir
rapor vermesi veya olası düşmanca faaliyet-

leri önlemek için zamanında müdahale etmesi

mümkün olmamıştır. Bunlara ilaveten Abhaz
tarafı, Gürcü tarafını 25 Aralıkta Primorsk

köyü yakınlarında bir amfibi harekat düzen-

lemekle suçlamıştır. Gürcü tarafı bu iddiaları
reddetmiş ve UNOMIG de Abhazların iddiala-
rını destekleyecek bir kanıt bulamamıştır.
Şans eseri, anlaşıldığı kadarıyla bir yalan ha-
berin yayılması yüzünden meydana gelen bu
durum bir çatışmaya dönüşmemiştir.

24, Hatırlanacağı üzere son raporumda (bkz.
S/1998/1012, 3. paragraf), Abhaz tarafının
Mayıs 1998'deki olaylardan sonra Gal bölge-
sinden kaçmak zorunda kalan insanların ev-
lerine dönmelerini teşvik etmek için gösterdi-
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ği çabalardan bahsetmiştim. Bu çabalar özel-
likle geri dönmesi söz konusu olan insanların
bölgede hala yeterli olmayan güvenlik koşul-
larına itimat etmemeleri yüzünden büyük öl-
çüde başarısız olmuştur. Abhaz milis kuvvet-

leri soygun ve fidye için kaçırma gibi suç o-

laylarını etkili bir şekilde kontrol altına al-
makta başarısız olup, insanlar tarafından
tekrar tekrar suçu teşvik etmekle suçlanmış-

lardır. UNOMIG Gal bölgesinin yerel yönetici-
lerinin oObu durumun düzeltilmesi için
sarfettikleri çabayı desteklemeye devam ede-
cektir.

25. Zugdidi bölgesindeki durum genel ola-
rak sakin olmakla birlikle istikrarsız olmuştur.
24 Eylül 1998'de imzalanan Sohum protokolü
gereğince Kurça ve Gan Mukuri kısımlarında

bulunan istihkamlarını boşaltmaları gereken
Gürcüstanİç İşleri Bakanlığı'na bağlı askerler
buraları boşaltmamış veya tamamen çekil-
memişlerdir. Aralık 1998'in başlarında rapor
verme zamanı geldiğinde bölgedeki tansiyon
çok yükselmiş ve doruk noktasına ulaşmıştı.

Her an patlak vermeye hazır bir çatışma ih-
timali doğduğunda özel temsilcim Koordinas-
yon Konseyi'nin altıncı oturumunu topladı
(bkz. yukarıdaki 8. ve 9. paragraflar). Bu o-
turumda, oturumu müteakiben Gal bölgesin-

de bir toplantı daha yapılması hususunda
anlaşıldı. Buna uygun olarak 21 Aralık'ta

Gal'de her iki tarafın ordu komutanlarını da
içeren Gürcü ve Abhaz delegasyonları, başla-
rında sırasıyla Sn. Lordkipanidze ve Sn.
Bagapş olmak üzere bir araya geldiler. Bu

toplantıda taraflar arasında tansiyonu dü-
şürmekiçin alınacak önlemlerle ilgili tbir pro-
tokol imzalandı.

26. 21 Aralık 1998'de Gürcüstan İç İşleri Ba-
kanlığı'na bağlı askerlere ait bir mevziile BDT
Barış Gücü'ne ait bir kontrol noktası arasında
karşılıklı açılan ateşte bir Gürcü askeri haya-
tını kaybetti. Bu olay BDT Barış Gücü ile
Gürcüstan İç İşleri Bakanlığı kuvvetleri ara-
sındakiilişkileri olumsuz etkiledi. Bu olaydan
kısa süre sonra ilk defa olarak Gürcü tarafının
kontrolündeki bölgede BDT Barış Gücü'ne ait

bir araca düzenlenen mayın saldırısı ile tansi-
yon daha da yükseldi.

27. 21 Aralık'ta Gal'de yapılan toplantıda im-
zalanan protokolü takiben askerler, istih-
kamları tamamen yok edilmemekle beraber,
Kurça bölgesinden çekildi ve Kurça/Nabakevi
bölgelerinde iki tarafın komutanları arasında
operasyonel bir iletişim bağlantısı sağlandı.
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Zugdidi ve Gal bölgelerinin idari liderleri ara-
sında da direkt bir telefon hattı kuruldu. Bu
önlemler sayesinde ateşkes hattı boyunca
gergin olan atmosferin sakinleşmesi sağlandı.

C. Kodori Vadisi

28. Kodori Vadisi'nde yerine getirilen devriye

görevi Ağustos 1998'de yeniden başlamış,

ancak vadiye giden yoldaki köprünün yıkıl-
masıile sekteye uğramıştı. Sonuç olarak a-

raçla gerçekleştirilen devriye seferleri ancak
son BDT Barış Gücü kontrol noktasına kadar
gidebilmektedir. Şu anda Zugdidi tarafından
vadinin yukarı kesimine giden ve daha uzun
elan dağ yolu kar yüzünden kapalıdır. Kısıtlı
sayıdaki helikopter devriyeleri (ayda bir ya
da iki tane olmak üzere) vadinin Gürcüler'in

kontrolündeki bölümünü ziyaret etmektedir.
Bunların etkili bir gözlem ve rapor etme gö-
revi için yeterli olmamasından dolayı takim
üslerinin yeniden açılması gündemdedir. U-
NOMIG bir yandan da köprünün kısa sürede

onarılması için yetkililerle görüşmektedir. U-
NOMIG'in kısıtlı devriye faaliyetleri temel alı-
narak vadideki durumun genel olarak sakin

ve sessiz olduğu söylenebilir.

VI. GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ

29. UNOMIG personelinin güvenliği görev
yerinde de karargahta da sürekli olarak de-
ğerlendirilmektedir. Değerlendirme süresince
UNOMIG personeline yönelik ciddi bir hareket
meydana gelmemiştir. Güvenlik bölgesindeki
durum istikrarsız bir yapı arzederken,
Gal'deki 21 Aralık toplantısını takiben (bkz.
yukarıdaki 25. paragraf) tarafların attıkları
adımlar, tarafların UNOMIG'in güvenlikle ilgili

endişelerini iyi niyetle karşıladıklarını göster-
mektedir. Kurça bölgesinden askerlerin çe-

kilmiş olması ve bunu müteakiben bölgedeki
güvenlik durumunda meydana gelen iyileş-
me, UNOMIG'in taraflar arasında meydana
gelebilecek bir çatışmanın ortasında kalması
riskini de azaltmıştır.

30. Taraflar, UNOMIG personelinin veya teç-
hizatının politik veya kriminal nedenlerle he-
def alınmasını engelleme yönünde de adımlar
atmışlardır. Sohum'daki UNOMIG karargahı,
daha önce orada bulunan Abhaz milis kuv-
vetlerinden daha disiplinli olan “Cumhurbaş-
kanlığı Muhafızları” tarafından korunmakta-
dır. Ayrıca UNOMİIG ne zaman özel yardım
talep ettiyse Abhazya ve Gürcüstan'daki yerel
kanun koruyucu kuvvetler yardımcı olmuşlar-



 

dır. oZugdidi bölgesindeki karargahı ve
Zugdidi'de yeni oluşturulan lojistik üssünü de

Gürcüstan İç İşleri Bakanlığı askerleri koru-

maya devam etmektedir.

31. Zırhlı araçların kullanılmaya başlanması

UNOMIG personelinin operasyonel devriye

görevlerinde güvenliklerini kesin olarak artı-
racaktır. Tamamen yeterli. olmamakla bera-
ber hafif silahlı uluslararası güvenlik personeli
UNOMIG'de olumlu karşılanmış olup, misyo-
nun iç güvenliği üzerinde deiyi bir etki yap-
ması beklenmektedir. Hatırlanacağı üzere
Şubat 1998'de mevcut olan olumsuz güvenlik
koşulları, askeri gözlemcilerin aktif operas-
yonlarının askıya alınmasına neden olmuştu.

UNOMIG tarafından atılan adımlardan sonra
güvenlik koşullarında genel bir iyileşmenin

sağlanmasıyla, şu anda bazı takım üslerinin
tekrar açılması görüşülmektedir.

32. UNOMIG'in yanısıra iki tarafın aldığı gü-
venlik önlemleri güvenlik ortamında fark edi-

lir bir iyileşme yarattıysa da endişe duyulacak
bazı noktalar hala mevcuttur. Eylül 1998'de
yaşanan otobüs olayı çözümlenememiş ve
sanıklar hala yakalanmamıştır. Ayrıca kötüle-
şen ekonomik durum ve insanların uyuşturu-

cu ve alkole yönelmesi yüzünden basit -suç-
larda bir artış görülmesi tehlikesi de mev-
cuttur.

VII. İNSAN HAKLARI DURUMU

33. Söz konusu süre boyunca Uluslararası
Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Accion Contra el
Hambre (ACH), Medecins sans Frontieres

(MSF-Fransa) ve oHalolrust Abhazya,
Gürcüstan'daki yardıma muhtaç sivillerin ço-
ğuna yardım etmeye devam ettiler. Ne varki

Gal bölgesinde, bazı yollardaki mayın tehlike-
si ve diğer faaliyetler hem yardım götürenleri
hem de yardım alacakolanları tehlikeye attığı
için Gal şehrinin dışındaki yardıma muhtaç
insanlara ulaşılamadı. Sonuç olarak pek çok
yardıma muhtaç insan kış aylarında ihtiyaç
duydukları maddi yardımı ve yardım kuru-
luşlarının sağlayacağı korumayı hala alama-
mış durumdadırlar. Bu gergin güvenlik ko-
şulları altında, yardım kuruluşları Gürcüstan
devletine ve Abhaz yetkililerine, ihtiyaç du-
yanlara insani yardım ulaştırmak için gereken
kolaylıkları sağlamaları için başvurmaya de-
vam etmektedir.

34. Gal bölgesine kendiliğinden dönen in-
sanların büyük çoğunluğunun tekrar bölge-

den kaçmak zorunda kaldığı Mayıs 1998 o-

laylarının sonucu olarak Birleşmiş Milletler

Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) bütün
dikkatini Zugdidi bölgesine yoğunlaştırmak

zorunda kaldi ve Sohum'daki ofisini geçici
olarak boşalttı. Ne var ki şu anda faaliyetleri-

ni yerel personelin yürüttüğü bu ofis iletişim

görevini sürdürmektedir (bkz. S/1998/1012,

19. paragraf). Birleşmiş Milletler İnsani İliş-
kileri Koordinasyon Ofisi de şu anda batı
Gürcüstan'da yürüttüğü çalışmalarını
Sohum'dan Zugdidi'ye taşıdığı üssünde sür-
dürmektedir. Dünya Gıda Programı (WFP)
Mart 1999'da acil gıda yardımı programını
Zugdidi bölgesinde yerlerinden edilmiş in-
sanlara un, yağ ve şeker sağlayacak şekilde
genişletti. Ekim 1998'de Birleşmiş Milletler
Çocuk Fonu (UNICEF) Gürcüstan Eğitim Ba-
kanlığıyla işbirliği içinde daha önce işgal e-
dilmiş olan bazı okullara okul eşyası ve araç-
gereci sağladı. UNHCR acil barınma yeri re-
habilitasyonu programını ve Zugdidi bölge-

sindeki komünal merkezlerin kışlık hale geti-
rilmesiişini bitirmiştir; ve Mayıs 1998 olayla-
rından beri yerlerinden edilmiş insanların ba-
'rnma ihtiyacını karşılayan okul binalarının
rehabilitasyonu için hazırlanan bir programa
da son şeklini vermek üzeredir.

35. Birleşmiş Milletler İnsani İlişkileri Koordi-
nasyon Ofisi ve UNHCR geçen yaz

Gürcüstan'da yaşanan kıtlığın insani sonuçla-
rını ve Rusya'daki ekonomik krizin etkilerini
izlemeye devam etmektedir (bkz.
S/1998/1012, 21. paragraf). Daha da ötesi
1992-1993 savaşından sonra yaşanan Israrlı

tecrit, ve Abhazya-Gürcüstan'da sürekli kötü-

ye giden ekonomik durumdan dolayı bluğ
çağı gençleri ve genç yetişkinlerin uyuşturu-

cu, şiddet kullanımı ve suça yönelmeleri yü-
zünden çok ciddi bir biçimde bu nüfusa psiko-

sosyal destek sağlayacak programlara ihtiyaç
duyulmaktadır. Şu anda bu ihtiyaca cevap
vermeye çalışan az sayıdaki programın faali-
yetleri desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

36. Abhazya-Gürcüstan'daki Birleşmiş Mil-
letler İnsan Hakları Ofisinin şefi, anlaşmasının
sona erdiği Kasım 1998'in sonunda görevini
bırakmıştır. Şu anda ofisin personeli bir OSCE
insan hakları memurundan, ve Aralık sonun-
dan beri genç bir de Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları memurundan oluşmaktadır. Kısa süre

önce ofis, insan hakları alanında seminerler
verilmesinden, kütüphanelere özelleşmiş e-
debiyat eserleri dağıtımından ve insan hakları
alanındaki Birleşmiş Milletler yayınlarının ter-
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cüme edilmesinden oluşan bir teknik yardım
programını yürürlüğe koymuştur.

VIII. SOSYAL VE EKONOMİK DURUM

37. Son raporumun yayınlanmasından beri

uluslararası finans piyasalarındaki dalgalan-

malar ulusal para birimi olan Lari'nin istikra-
rını etkilemiştir. Eylül 1998'de Ruble'nin de-
valüe edilmesinden sonra Lari'nin üstünde
spekülatif bir baskı oluşmaya başladı. Aralık
başında Lari, Amerikan Doları karşısında de-
ğerinin yüzde ellisinden fazlasını kaybetti ve
ay sonuna doğru bu kaybın bir kısmını telafi
etti. Buna ek olarak Gürcüstan'ın toplam ih-
racatının neredeyse yüzde otuzunu oluşturan

Rusya'ya ihracat tamamen durma noktasına

geldi. Yabancı piyasalara olan erişiminin
yaklaşık yüzde otuzunu kaybeden Gürcüstan
dış ticaret dengeleri ciddi bir şekilde etkilen-
di. Ayrıca Rusya Federasyonu içinde yaşayan

Gürcü vatandaşlarının Gücistan'a gönderdik-
leri para azalırken, bu ülkede iş sahibi olan
Gürcülerin yatırımlarını o korumak (için
Grücistan'dan dolarlarını çekmeleri beklen-
mektedir. Sonuç olarak Lari'nin üzerindeki
baskının devam etmesi beklenmektedir.

38. Gürcüstan'ınekonomik gelişiminin önün-
deki en büyük engel ülkenin ödemeler den-
gesindeki açıktır. Bu problem 1998'de Gayri
Safi Milli Hasıla'nın yüzde 8.6'sını geçmeyen

düşük devlet gelirleridir. Bu sorunun temel
nedeni de ülkenin gelecekteki gelişmesini
tehlikeye sokan toplanamayan vergiler ve
yüksek vergi kaçırma oranıdır. Sonuç olarak

1998 yılı boyunca devlet, asgari sosyal har-
“ camaları karşılayamamış ve sosyal alanlarda-

ki kamuyatırımları programını geçekleştire-

memiştir. Durumu düzeltmek için sarfedilen
çabalar başarısız olmuştur.

39. Her ne kadar yukarıda bahsedilen de-
ğerlendirmeler ülkenin sosyal ve ekonomik

- yapısında zayıflıklar olduğunu gösteriyorsa da

toplam ekonomik sonuçlar pozitifti. Önümüz-

dekiikinci yıl için ekonominin geçen yıldakine
göre yüzde 10'dan yüksek bir büyüme sergi-
lerken, enflasyonun da, bağımsızlıktan beri
en düşük seviye olan, yüzde 7 civarında ola-
cağı tahmin edilmektedir. Ekonominin topar-
lanmasını sağlamak, ve yaşam şartlarını iyi-
leştirerek fakirliği azaltmak amacıyla kaynak
sağlamak için 1999 yılında devlet, kamu
hizmetlerinde rüşvetle mücadele etmek ve

bütçe açığını kapatabilmek için vergi topla-
maya ağırlık vermek zorundadır. Heriki cep-

24 e OCAK ŞUBAT 1999 e NART

hede de ilerleme sağlanması halinde kamu
yönetiminde kredibilite artacak ve böylelikle
kamu harcamalarını devam ettirmek için ge-

rekli olan kaynakları sağlamak mümkün ola-
caktır.

IX. FİNANSAL DURUM

40. 26 Hazira 1998 tarih ve 52/242 sayılı
kararında Genel Kurul, UNOMIG'e 1 Temmuz
1998'den 30 Haziran 1999'a kadar aylık
1,619,940 Amerikan Doları olmak üzere top-
lam 19,439,280 Amerikan Doları tahsis et-
miştir. Bu miktarların belirlenmesi Güvelik
Konseyi'nin misyonun süresini uzatma kara-
rına bağlıdır. Ayrıca ben de Danışma Komite-
si'nden, UNOMIG"in iç güvenliğinin artırılması

amacıyla idari ve bütçeyle ilgili konularda 1,5
milyon dolarlık bir taahhüt yetkisi almış du-
rumdayım.

41. Eğer Güvenlik Konseyi , aşağıda 47. pa-
ragrafta belirtildiği gibi, misyonun görev sü-
resini 3i Ocak 1999'dan daha sonraki bir ta-
rihe kadar uzatma kararı alırsa, misyonun 30
“Haziran 1999'a kadar sürdürülmesi için kul-
lanılabilecek meblağ yukarıda belirtilen kadar
olacaktır. Misyonun görev süresinin 30 Hazi-

ran 1999'dan sonraki bir tarihe kadar uzatıl-
ması durumunda, eğer gerekli olursa, ben de
Genel Kurul'a ek harcama ihtiyacını bildirece-
ğim.

42. 31 Aralık 1998 itibarıyla UNOMİIG'in özel
hesabına yapılan henüz ödenmemiş ancak
taahhüt edilmiş katkıların toplamı 8,4 milyon
dolardır. O tarihe kadar bütün barış gücü O-
perasyonları için henüz ödenmemiş ancak

- taahhüt edilmiş katkıların toplamı da 1,6 mil-
yar dolar etmekteydi.

X. GÖZLEMLER

43. Son birkaç ayda arazide yaşanan güven-
siz durum açıkça ortaya koymuştur ki, ne
zaman mümkün olursa olsun Gürcü ve Abhaz
tarafları arasındaki ikili bağlantılar silahlı ça-
tışmaların önlenmesinde faydalı olmaktadır.
İkili müzakereler aynı zamanda politik ilerle-
me sağlamanın da en etkili yolu olmuştur. Bu
vesile ile ben bir kere daha iki tarafı da dialog
zemini aramaya ve mümkünolan her seviye-
de bağlantıları genişletmeye davet ediyorum.

44, Mültecilerin ve yerlerinden edilmiş in-
sanların evlerinde dönmeleri konularında
durma noktasına gelmiş müzakereleri göz



 

önüne alarak heriki tarafı da konuya en bü-

yük önemi atfetmeye çağırıyorum. Geri dö-

nüş konusu politik kazanımlar için malzeme

haline getirilmemesi gereken, tamamen in-

sani bir sorundur.Bir kere daha vurgulanma-
lidir ki, mültecilerin ve yerlerinden edilmiş
insanların geri dönüş hakkı zaman aşımına
uğramayan bir haktır (bkz. S/1998/375, 45.
paragraf).

45. Sorunun çözümüne yönelik politik süreç
yavaş gerçekleşir, hatta yer yer tamamen
durmuş gibi görünürken, UNOMIG, arazideki

tansiyonun düşürülmesine katkıda bulunmuş,

ve meydana. gelebilecek ciddi olayların daha

da ağırlaşmasını engelleyerek politik zeminde
kayda değer müzakerelerin gerçekleşmesi

için uygun atmosferi yaratmıştır. UNOMİIG'in

içinde görev yaptığı ortamın tatmin edici bir
hale gelmesi için yapılacak daha çok şey ol-

makla beraber, misyonun aldığı önlemler,

UNOMİG'in askeri gözlemcilerinin ciddi gü-

venlik sorunları yaşamadan son üç ay içinde

kısıtlı da olsa devriye göreviifa edebilmeleri-
ne olanak sağlamıştır. Eğer bu durum süre-
cek olursa ve zırhlı araçlarla birlikte çok u-
luslu bir güvenlik birimi de UNOMİIG'e katılır-

sa önümüzdeki aylarda Şubat 1998'den ön-
ceki devriye faaliyeti yoğunluğuna dönülebil-
mesi muhtemeldir. Bunun olabilmesi için her
iki tarafın da kriminal ve terörist faaliyetleri
engellemek için ciddi ve gerçek önlemler al-
malarının gerektiği ortadadır. Bu yüzden bir

kere daha heriki tarafı da UNOMIG'in ve per-

sonelinin güvenliklerini sağlama sorumluluk-
larına uygun hareket etmeye israrla davet

ediyorum.

46. Barış süreciyle ilgili son zamanlarda yo-
ğgunlaşan faaliyetler, müzakere mekanizma-

larının kurulması ve UNOMİIG'in misyonunun
tam olarak yerleştirilmesi, yerel ofislerle bir-
likte başarıyla gerçekleştirilen pratikler, başta
politik ve sivil ilişkiler, ve kamunun bilgilen-

dirilmesi için misyonun sivil yönünün kuv-
vetlendirilmeye ihtiyaç duyduğunu ortaya
koymuştur. Özellikle arazideki politik alanda,
çatışmaların engellenmesi ve tansiyonun dü-
şürülmesinde etkili olduğunu son aylarda is-
pat eden Koordinasyon Konseyi ve dörtlü

toplantılar gibi var olan mekanizmaların daha
iyi kullanılması için bu ek kapasiteye ihtiyaç:

duyulmaktadır. Sivil ilişkilerde ek bir kapasite
UNOMIG'in de insani yardım kuruluşları ve
resmi olmayan kurumlarla ilişkilerine katkıda

bulunacaktır. Kamuyu bilgilendirme faaliyet-
leri UNOMIG'in misyonunun taraflar ve böl-

gedeki sivil halk tarafından daha iyi anlaşıl-
masını sağlayacak, bunun yanısıra misyonun
görevini daha iyi yerine getirmesine ve barış
sürecinin ilerlemesine katkıda bulunacaktır.

Bu ihtiyaçlar şu anda değerlendirlimektedir.

47. UNOMIG'in, çatışmanın politik bir çözü-

me kavuşturulmasında iletişimi artırıcı bir

rolünün olmasından hareketle Güvenlik Kon-

seyi'ne misyonun görev süresinin 31 Temmuz

1999'a kadar altı ay daha uzatılmasını tavsi-
ye ederim. Heriki tarafa da bu süreyi bir çö-
züm yolu bulmak için gerçek anlamda müza-
kerelerle değerlendirmelerini şiddetle tavsiye
ediyorum. |

48. Son olarak da özel temsilcim Liviu Bo-

ta'ya, askeri gözlemcilerin komutanı Orge-

neral Tarık Vasim Gazi'ye ve UNOMIG'in zor
ve yer yer tehlikeli koşullar altında barışa
hizmet etmeye devam eden askeri ve sivil
bütün personeline teşekkür etmek istiyorum.

EK
15 Ocak 1999 tarihi itibarıyla Gürcüstan'daki

Birleşmiş Milletler Askeri Gözlemci Misyonu-

nun Bileşimi:
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Çeviren: Nesij Huvaj|
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Khabardeyce'de “kalp” ve “araba” olmak
üzere birbiri ile ilgisiz iki esas anlam taşıyan
“GU” kelimesinden üretilen ve her biri, gra-
merine sadık kalınarak, doğal bir şekilde,
kolay, zevkli ve eşsiz kalitede türetildiğiiçin,
(çağlar boyunca ve hala yazı kullanılmama-
sına, yahut asırlarca sekteye uğramasına
rağmen) unutulmayan ve değişik şivelerinde
de benzerleri bulunan kelime, deyim ve ata-
sözlerini beş gruba ayırmak mümkündür:

A- Bedenin bir tarafı, yön, organın bir
bölümü, özellikle ortası, herhangi bir şeyin
ve bir fonksiyonun merkezi, bölge, yer, coğ-
rafi alan, yeryüzü, gökyüzü ifade eden ve
yüreğin öneminden ve merkeziyetinden
mülhem bazıistisnai isimler,

B- Olumlu duygular,
C- Olumsuz duygular,
D- Akıl, zeka, düşünce, anlayış, anlaşma,

hatıra,
E- Kalple hiçbir ilgisi bulunmayan “ara-

ba”ile ilgili grup,

Türkçe “gönül” denilen kavramın, belli
başlı batı dillerinde bulunmadığı ve genel-
likle doğuya has bu mefhumun batı lisanla-
rma henüz yeni yeniithal edilmeye uğraşıl-
dığı, dil konularıyla ilgilenenlerce ifade edil-
mektedir. Şayet böyle bir arayış varsa, Kaf-
kas dillerine müracaat etmeleri gerekir. Zira,
bizim dilimizde “gönül” ile az çokilgisi olma-
yan kelime yok gibidir.

Bu inceleme tamamlandığında, daha ba-
riz bir şekilde görülecektir ki:

e adetayüreğiile konuşan

e hemen hemen her sözü ve her fiili gönül
terazisinde tartan ve yargılayan,

e neticede, GUM YEGK'U - Gönüle Yakı-
şan'a itibar gösterip, GUM YEMUGK'U -
Gönüle Yakışmayan'ı yadırgayan ve ya-
saklayan,

e cebri kuvvet desteğindeki yazılı kanun
ve anayasaların beceremediğini, sadece
bu YEMUGK - Ayıp sözcüğüyle tüm ta-
rihinde başaran

bu duygusal, zeki ve hatta filozof millet, sa-
dece iki harften ve tertemiz gönlü ile dup-

duru zekasını buluşturduğu bir organdan

ibaret GU sözcüğüne dayalı en az 700 keli-
me, deyim türetmiştir. Bu benzersiz muhte-
şem sayı, değişik ve kısacık ek ve ifadelerle
3-5 bini de bulabilir. Ve esasında, kuralına
sadık üretim halen devam da etmekte olup,
bu dil canlıdır, mana ve hayat doludur.



 

THAM YA GUM HODU KARIYT ve THAM
YA-G'U ZINESIM YA-İ LHE-A-SU DUNAYM
TRİYĞAT. (Allah, gönülleri gibi (tertemiz
niyetleri gibi) zenginlikler ve güzellikler ver-
sin... Gönüllerinin-hayallerinin ulaşabildik-
lerine,fiilen elleri-ayakları ile de uzanıp ula-
şabilsinler.) Böyle varolsunlar, aklı, zekayı,
sevgiyi, yergiyi, anlaşmayı, ülkeyi ismen

buluşturdukları tek yürek gibi bir ve bera-
ber olsunlar.

Nart Dergisi'nin Temmuz-Ağustos 1998
tarihli 8. sayısında yayımlanan 2 no'lu in-
celemede GU sözcüğünden türetilen 18 ke-
lime irdelenmişti. Latin alfabesiile yazımın-
dan kaynaklanan zorluk dışında, eleştiril-
mesi istenen müteakip kelimeler de şöyledir:

A- “GU” KELİMESİNDEN ÜRETİLEN VE
ÖZETLE ORGAN VE YER İFADE EDEN BA-
ZI İSTİSNAİ İSİMLER:

Önemli bir sayı oluşturan bu grup keli-
meler, tamamen istisna da olmayıp, yüreğin
bedendeki yeri, fonksiyonu, hayatın ve her
şeyin esası, önemli unsuru olmasından il-
ham alınarak türetilmişlerdir, kavram bür-
tünlüğüne sahip bir silsile teşkil etmekte ve
muntazam kurallara dayalıdır:

19) Evvela, istisnanın istisnası olarak GU

kelimesi, mide anlamına da gelir. Mide de
bedenin tam merkezinde ve önemli bir organ
olduğundan buna GU denmiş veya kalple
karıştırılmış da olabilir.

20) Veya Aç Karnına derken kullanılan
GU-NEJ-U tarifi, sabah sabah uyanınca
gönlün boş halini, yahut GU kelimesi aynı

zamanda -ilerde inceleneceği üzere- akcıi,
kavrayış gibi anlamlar da taşıdığından, bi-
lincin tam yerine gelmediği, boşlukta olduğu
(EY BEAŞKHO gibi) uyku semesi vaziyetini
anlatıyor da olabilir.

21) Eİ anlamına gelen “A” kelimesiile ba-
sitçe kalp denilen GU kelimesi birleştirilerek

türetilen A-GU (AG'u) kelimesi; elin kalbi,

yani elin önemli bölümü, kalbin bedendeki
gibi merkezi, ortası ve Türkçe tam karşılığı
olarak AVUÇ İÇİ demektir. Kafkas dansla-
rında avuç içlerini birbirine vurarak yapılan
tempoya da AGU YEWOEN ve kısaca AGU
denir.

22) Aynı şekilde LHE — Ayak kelimesiile
yapılan LHE-GU kelimesi de ayağın kalbi,
ortası, yani avuç içi gibi merkezdeki çukur
bölge, ayak altı ve özetle TABAN oluyor.
(Buna benzer bir de, ayak altı anlamında

LHA-BJE kelimesi de var ve sadece ayak
için değil, genel olarak her şeyin altı için
söylenebilir.)

23) Yukarıdaki kelimenin fil şekli LHE-
GU-N ise, ayak altı etmek ve yerleşik me-
cazi anlamıyla bir kuralı veya manevi değeri
çiğnemek, ihlal etmek, hiçe saymak de-
mektir.

24) JŞIPKHAR WU-LHE-GU-N deyimi de;
yapılası şeyi, mesela gerçeği söylemek, dü-
rüst davranmak gibi maruf (iyi olarak ta-
nınmış) kuralları ayak altı etmek, çiğneyip
geçmek anlamındadır.

25) LHE-PE-GU:
Burun, ön, uç anlamındaki PE ile yapı-

lan LHA-PE yahut LHE-PE; ayak ucu de-
mektir. Yani ayağın ön tarafındaki taraklı,
parmaklı kısma denir. Bu bileşik kelimeye
bir de bölge-alamn anlamıyla GU eklenerek
türetilen LHE-PE-GU kelimesi de; bu defa
bir küçük alanı, ayağın önünü merkez alan
yakın çevresini ifade eder.

Aynı ayak ucu bölgesini tanımlayan bir
de LHE-PAĞ kelimesi var ve THAMIŞGKEM
Yİ BPEŞŞHAĞ WUTEYLHİN NAH, BEYİM Yİ
LHE-PAĞ WUİYLHİN atasözü de; “Fakirin
başucunda/baş yastığının üstünde yataca-
gına, zenginin ayak ucu bölgesinde kıvrıl-
mak daha iyidir, buna tenezzül etmek bile
daha faydalıdır” anlamındadır.

26) ŞHA-FE-GU:
ŞHA - baş; FE - deri, yüz, yüzey demek-

tir ve ŞHA-FE de başın yüzeyini ifade eder.
Bu kelimeye de orta-merkez anlamıyla GU
eklenerek yapılan ŞHA-FE-GU ise tepenin
tam ortasını tanımlar.

27) ŞHA-ŞU-GU kelimesi de yukarıdaki
bileşik kelimenin aynıdır. Yüz, deri ifade e-
den sözcükteki “F” sesinin şive değişikliğiile
“$” yapılmasından ibarettir. “Ş” sesini yoğun
bir sıklıkla kullanmayan ve yerinde kulla-
nan, örneğin; Şeker yerine ŞO-ŞUĞdeğil,
(atalarımızın ilk gördüğü anda, önceden ta-
nıdığı tuza benzettiği toz şekerini tadınca
edindiği izlenimle bu defa bala benzetip)

Bal-tuz, bal gibi tatlı tuz anlamında FOW-
ŞUĞ/ FO-ŞUĞ diye isimlendiren ve Kadın
kelimesini de ŞUZ değil, FIZdiye seslendi-
ren Uzunyayla Khabardey Adıyebze'sinde de
her nasılsa kabul görmüş bulunan bu ŞHA-
ŞU-GU kelimesi de yine ŞHA-FE-GU gibi
başın, tepenin, tam ortasını ifade etmek-
tedir.

28) NE-TE-GU:
NE — göz demektir ve TE - üstü, yahut

kaldıran < ZI-AT anlamıyla ilgilidir. Yani,
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NA-TE — gözün üstü,(belki de göz kapakla-
rını yukarı çeken, kaldıran) manasında ve

her halükarda ALIN demektir. GU ilavesiile
yapılan NE-TE-GU kelimesi de alnın tam
ortasını tanımlar. Mesela, Yİ NE-TE-GUM
ŞER TIRİĞAHOEN > alnının ortasına kur-
şunu isabet ettirmektir.

29) NE-GU kelimesi de gözün içi, mer-
kezi demektir.

30) NE-GUM ZI GOR YİLHİN >gözünün
içinde, gözünde (kötü) bir şey olmak, bir
şer, bir cürum işlemek üzere bulunmayı ifa-
de eder.
NEGU - Gözün içi'ne üç ayrı kavram gi-

rer:
a- Bir cisim batabilir.
b- Takdire mazhar kişi, mecazen göze gi-

rer.
c- Bir de, ANI, HAYAL gibi canlanan bir

görüntü de gözümüze girebilir ve film şeridi
gibi resmi geçit yapabilir.

31) NEGUM KI XHEWOEN - gözün içine
maddi bir şeyin vurması yani batmasıdır.

32) NEGUM JEHAN - Herhangi bir o-
lumlu özelliği nedeniyle takdir edilen birinin
mecazen göze girmesidir.

33) NEGUM KI JEBGKEN - gözün içine
atlayam kelime anlamıyla ve zeka, beceri,
atiklik gibi vasıflarla ister istemez kendini
sevdirmek, ani ve zoraki kendini kabul et-
tirmektir.

Yine, göze atlayan anlamındaki NE
JEBGKE tanımı da, böyle afacan kişiye isim
olmuştur.

34) NEGUM KI JEHAN - gözün içine (bir

hatıra, bir tahayyül gibi) bir görüntünün

girmesi;
35) NEGUM KI JEHOEN - böyle bir gö-

rüntünün gözün içine düşmesi, aniden
canlanması;

36) NEGUM JEGKİN > Anıların göz için-
de geçişmesi, adeta resmi geçit yapması;

37) NEGUM JEGKİJİN - Bu hatıraların
gözümüzde yeniden canlanmasıdır.

Yukarıdaki Göz içi - NEGU kelimesinden

başka ve benzerliği nedeni ile onunla karşı-
laştırılabilecek bir de NE-GK'U kelimesi var
ve gözlerin bulunduğu yanakları, çehreyi
ifade eder. Okunuşu; Yakışan ve yakışma-
yan (yani ayıp) anlamındaki YEGK'U / YE-
MIUGK'U gibi seslendirilir.

Örneğin;
a) PLA — kızmış, kızarmış kelimesiile ya-

pılan NE-GK'UPLH; kızarmış yanağı, ya-
ni alyanağı tanımlar.
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b) HA NEGK'U denildiğinde köpek suratlı
denmiş olur, mecazen (köpek gibi) arsız,
utanmaz, yüzsüz demektir.

c) Yİ NEGK'UM UPLE MIHKUN > suratına
bakılmaz kötü kişi,

d) Yİ NEGK'UM DAWRU WUİPLEN? - (u-
tanmadan)yüzüne nasıl bakarsın?

e) NEGK'UR ZEEHAN yahut ZEXHEHAN -
çehrenin bulanması, karma karışık
olup birbirine girmesi, kelime anla-
mıyla, kızma ve üzülme neticesi suratın
asılması, |

/ NEGK'UR ZIUXHİJIN - Yukardaki surat
karışıklığının açılması, kızgınlık ve ü-
züntünün dağılıp uzaklaşmasıdır.

38) NEGK'UR GUM Yİ GUNGES
kalbin aynasıdır anlamındadır.

39) NE-PE-GU:
NA-PE - Göz ve burnun tanımladığı

yüz, surat demektir. NE-PE-GU ise, (mese-
la, yumruğu yerleştirmekle övünülen) sura-
tın ortasını ifade eder.

40) Aynı şekilde, PE-GU - burnun orta-

sını,
41) Sırt anlamındaki JZIB kelimesi ile

yapılan JZIB-U-GU kelimesisırtın ortasını,
42) Çok kullanılmasa bile, A-JZIB-U-GU

- elin sırtının (el üstü - A-JZI-U'da deni-

len) elin dışının tam ortasını,
43) Bel anlamındaki BĞİile yapılan BĞİ-

GU kelimesi de belin ortasını,
44) Göğüs, döş ifade eden BĞAile yapı-

lan BĞA-GU kelimesi de göğsün, döşün or-
tasını gösterir.

45) Et anlamındaki LI eklenerek yapılan
ve pişmiş tavuğun makul bir parçası olan
BĞA-LI-GU-BE kelimesi de Göğsün orta eti
anlamındadır. Bu kelimedeki GU-BE bölü-

münün aslı Ön ve Bağır anlamıyla GU-PE
olabilir ve bu takdirde BĞA-LI-GU-PE; daha
açık bir şekilde göğüs önü eti demektir.

46) BZE-GU - Dil organı:
Evvela, BZE; konuşulan dil, yani lisan

ve aynı zamanda bir lisana mensup (ona ait)
söz demektir. Örneğin, TURKUBZE - Türk-
çe, ADIYEBZE - Adığece, KHABARDEYİBZE
- Khabardeyce, HATIKOYIBZE —- Hatıkoyca
gibi.

Bu BZE kelimesine (bir fonksiyonun
merkezi yani organı) anlamıyla GU eklendi-
ginde ise, konuşma organını isimlendiren
BZE-GU yapılır. Ve bu zengin kelime aynı

zamanda Tad alma duyusunu filen ger-
çekleştirdiğimiz dilleme / dilimizle yalama
anlamındaki YEBZEYİN kelimesini de içerir.

— yüz



 

 

Özetle, BZE-GU; öncelikle konuşma ve bu
arada yalama / tat alma organıolan dildir.

47) Yİ BZE-GU KI HURİDZIN — dilini
fırlatarak birine göstermektir.

48) Basit anlamlarıyla dil-kalp-burun gibi
enteresan bir üçlüden oluşan BZE-GU-PE
kelimesi de; konuşma ve tat alma organı-
nın burnu, yani dil ucu dur.

49) BZE-GUM yahut BZE-GU-PE-M UL-
HIN / UTIN deyimi, hatırlanmak üzere bu-

lunan bir şeyin dilin (ve U - dudağın) u-

cunda olmasınıifade eder.

50) BZEGUR SE YİXHA / YİXHIĞ - Dil,
yalın (kınından çıkarılmış) bıçak (kılıç)
gibidir.

51) S'UH LHEPKIM YİPSER YİBZEG'U -
İnsan soyunun canıdilidir.

52) BZEGUM S'UHXHER ZIREYĞAŞX-
HlJ — Dil insanları birbirine yedirir.

53) BZEGUM DUNEYR YE'AT - Dil, dün-
yayı kaldırır.

54) FOWUBZEGU ZIHOJIN —- Menfaat i-
çin birine bal dilli davranmak, tatlı dil

dökmektir.
55) BZEGU AFVU, GU VFEY tanımla-

ması — Dili tatlı da kalbi pis anlamındadır.

Ana kaide olarak, yalın haliyle BZE söz-
cüğü lisan/söz demek ve organ anlamıyla
GU eklenerek yapılan BZE-GU kelimesi de
konuşma organı Dili ifade etmekle birlikte,
sözün gelişine uygun olarak “Lisan/söz” ve
“dil organı” kavramları, biri diğerinin yerine
ve bazen her iki manayı da içerecek şekilde

kullanılmıştır. Mesela Türkçe ve Arapça'da

olduğu gibi pek çok lisanda da Dil kelimesi
hem konuşulan lisanı hem de konuşma or-
ganını ifade eder. Çeşitli örnekler:
a) BZE-A-GO — Küt'dilli, dili küt yani dil-

sizdir.
b) BZE-MI-U':

Evvela OEN — Söz söylemek, seslenmek,
ünlemek anlamlarını taşır. GA-OEN - söy-
leneni ünletmek, (haberi) yaymaktır. Söy-
leneni söylemek anlamındaki OER OETEN
kelimelerinden kısaltılarak yapılan ORUWA-
TE; Söylenti'dir ve kısaca nakleden kişiye
de denebilir.
© THA-OEN - Tanrıya seslenmek, arz et-
mek anlamıyla Dua ve Tanrı ismi anılarak,
Allah adı (veya mukaddes bir şey) üzerine
yapılan Yemin'dir.

Söz konusu OEN fiilinin kökü U - Du-

dak ve filin aslı da U-EN olup, Dudaktan
seslenmek'tir. Çekiç yahut patlayan top

sesi için de U-EN yahut O-EN fiili kullanıl-
makta ise de aslı, dudaktan, hatta insan
dudağından ses çıkarmak ve hatta anlaşılır
söz çıkarmak, (PSELHEN gibi) Söylemek'tir.

Aynı kökten Dinlemek anlamında üretilen
DE-OEN / YE DE-U-N kelimelerinin aslı da,

bu Söyleneni dinlemektir ve atalarımız:
aa) BP'OEN NAHRE DE-OEN — Konuş-

maktan ziyade söz dinlemek (iyidir).

bb) WU MI-DA'OME VU OE-HKUN - Söz
dinlemezsen ünlenirsin, yani ZI-MI-HK'U /
MI-JE — Bir olmaz / yapılmaz şey yaparsın
da, kötü bir namın, söylentin olur demişler-
dir.

Netice olarak, Dil anlamındaki BZE söz-
cüğüne olumsuzluk eki “MI” ile OEN fiilinin
kısaltılmışı “U” eklenerek yapılan BZE-MI-U'

kelimesi; seslenemeyen, söz söyleyeme-
yen dili, yani BZE-A-GO gibi Dilsiz'i tanıtır
ve mecazen derdini anlatamayan, adet-
görenek bilmeyen anlamı da vardır.

56) ZİBZE-GU (ZİBZE) WUMUŞEM WU-
AXHEHAME WUBZE-MI-U' - Lisanını bil-
mediğin topluluğa girersen dilsiz sayılırsın.
c) Meramını anlatamadıkları için şefkate

muhtaç hayvanlar da, BZE Zİ-MI-A
THAMIŞGKE — dili olmayan zavallı yara-
tıklar olarak nitelendirilmişlerdir.

d) Bütünün bir bölümü,. genellikle yarısı
olmayan - NIKO ve diğer bölümüne
muhtaç - HO-NIKO kavramları ile ya-
pılan BZE-NIKO kelimesi; tam ve mü-

kemmel konuşmaya muhtaç, ye-
rı/noksan dilli, yani peltek-pepe (ve bi-
raz da adet-görenek bilmeyen) kişiyi ifa-
de eder. i

57) BZE-GU-REF kelimesi de; sürükle-

mek, oradan oraya sürüklemek anlamındaki
LHEFIN / ZIRİLHEFEN fiillerinden üretilmiş
ve dilini ağız içerisinde oradan oraya sü-

rükleyen, rahat kullanamayan anlamıyla
peltek, pepe demektir.
e) Sağlam anlamında BIDE kelimesiile ya-

pılan ve Türkçe “ağzı sıkı” deyiminin
karşılığı olan BZE BIDE - Sağlam dil,

sıkı dilli;
/ ZİBZE BIDEM NASPP YİES - Dili sıkı,

sağlam olanın, yanisır tutabilenin, geve-
ze olmayanın şansıvardır, kısmetlidir.

g Bir şeyi sakınmak, koruyup kollamak,
hata yapmamaya dikkat ve itina göster-
mek anlamındaki HO-SAKIN fiili ile ya-

pılan BZEM HOSAKIN / HO-M-SAKIN —
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Diline hakim olup, sakınmak ve karşı-
ü, sözünü sakınmamak, hiç dikkat et-
memek; ;

) WUİBZEM KI-U-HAR JUMUA - dilinin
ucuna uğrayanı (geleni) söyleme!
Çok kötü bir söz söyleyen için denen
WUİBZER PUH - Dilin kopsun;

İ) WUİBZER (WUİJER) WUBID - dilini (ağ-
zını) tut, gevezelik etme;

k) YİBZER YİWBUDAS - Felç gibi bir has-
talık sebebiyle dili tutuldu veya aşırı
heyecan, şok gibi bir nedenle nutku tur-
tuldu, konuşamaz oldu anlamındadır.

58) Sert bir şeyi yumuşatmak, pelte
hale getirmek ve bağlı bir şeyi çözmek an-
lamındaki GA-TDE'TEN füli ile yapılan Yİ
BZE-GU (Yİ BZE) KE ĞA-TE'TEN - dilini
yumuşatmak, çözmek yani konuşmayanı
konuşturmak;

59) BZEGUR ZE VFENEN - dilin takılıp
dolaşması, yani bir an için konuşamamak;

) YİBZEM YEDZEKAJİN —- Kazara veya
pişmanlık yahut şaşkınlık belirtisi ola-

rak kendi dilini dişlemek yani ısırmak-
. tir.

m) ZEZ - safra; NAHRE NAH — bir şeye kı-
yasla daha, DİG — Acı-buruk-ekşi; FOW
a bal; AFV — tatlı, GATE — kılıç, JAN —

keskin anlamında olmak üzere; “BZER,
ZEZIM NAHRE NAH DİG, FOWUM NAH-
RE NAH AFV, GATEM NAHRE NAH JAN”
atasözü; “Söz, safradan acı(buruk-ekşi),
baldan tatlı, kılıçtan keskindir” anla-
mındadır.

n) BZE kelimesine birleştirici “A” sesi ile

o birlikte, kötü anlamına gelen GE eklene-
rek yapılan BZE-A-GE — Söz bakımın-
dan kötü, yani arsız demektir. Her
türlü huysuzluk için de söylendiği gibi,
yerine göre biraz da takdir içeren korku-

. suz, yiğit anlamında da kullanılabilir.
9) Yukarıdaki BZEAGE - Arsız kelimesine,

: yine kötü, fena anlamındaki EY ilavesi
ile kısaltılarak yapılan, yani BZE kelime-

: sine kötü anlamında iki ayrı sözcük; GE
; ve EY takılarak türetilen BZEGE-Y ise;
' Arsızın kötüsü, iyice arsız, çok arsız
. demektir.
p) Ağız - JE kelimesiile yapılan JE BZAGE

ise, Arsız ağızyahut, Ağız ve dili kötü,
o yani incitici, acı sözlü kişidir.
g) Tek başına kullanılmasa bile, aynı şekil-

de NE - göz kelimesi ile yapılan NE-A-

GE kelimesi de; göz bakımından kötü,
yani sert, fena bakışlı demektir. BZEGE-
NAGE ikilisi de; hem dili, hem gözü kö-
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tü, yani sözü ve bakışı acı, saldırgan,
tehditkar, bu haliyle toplum dışı, kısaca
yaramaz-kötü kişiyi anlatan bir deyim-
dir. (FE-A-GE sıfatı da derisi, yüzü kötü

kelime anlamıyla çirkini ve soluk beniz-
liyi tanımlar.)

Yukarıda (n-n-o-p) şıklarında yazılı ve
BZE —- Dil-söz köklü olup özetle arsız-
huysuz ifade eden BZE-A-GE grubu keli-
melerin;
- başına (göreceli olarak) “daha” anlamın-

da NAH getirilerek, daha arsız, kötünün
kötüsü,

- yahut sonlarına “oldukça” anlamında
DIDE veya ŞE ekleri takılarak oldukça

arsız,
- veya, “çok” anlamında KOD veya BE

ilavesi ile çok arsız

anlamında yapılan bileşik kelimelerle kav-
ramlar zenginleştirilmiştir. Örneğin;
NAH BZEGE NAGE WU-M-GOTIN - Daha

huysuz/yaramazını bulamazsın; ç
BZEGE DIDE - oldukça arsız, iyice ya-

ramaz;
BZEGE-Y-I-ŞE — oldukça arsızın kötüsü;
KODU JE BZAGES — Ağız ve söz bakı-

mından çok arsız.

BZEGU/BZE kelimelerine götürmek, ta-
şımak anlamındaki (HIN) fiili takılarak tü-
retilen kelimeler:

60) BZEGU-HIN - Söz götürmek'tir.
Olumsuzluk eki “MTilavesiile yapılan BZE-
MI-H - Söz götürmeyen demektir.

61) Bunun tam karşıtı BZE-GU-H ise;

Söz götüren, insanlar arasında söz taşı-
yan, yahut taşıyıcı dil kelime anlamıyla
dedikoducu'nun sıfat ve ismi olmuştur.

62-63) BLI - 7 sayısı olmak üzere dedi-
koducunun vasfı da BZEGUHIR (BZEGURİ-

HIR) BZEGU-İ-BL atasözüne göre, dediko-
ducu sadece duyduğunu taşımakla da kal-
maz, bildiğine pek çok ilave ve iftiralar da
katar, adeta yedi dillidir.

64) YİXHİN - İçinden çıkarmak fiiliyle
yapılan GU-R-İXH (GUR YİZİXH)s Yüreği
yerinden çıkaran demektir.

BZEGUH GURİXH ikilisi de; dedikodu-
cunun yürek çıkaran, yani yürek hopla-
tan, can yakan türünü tanımlayan bir de-
yimdir.

65) BZEGU ZIREYHA — Yanında her za-

man dedikodu türü malzeme taşıyor, hazır
bulunduruyor, hep dedikodu yapıyor;

 



 

 
66) BZEGU HO-HIN —- Birisi hakkın-

da/aleyhinde söz götürmek, dedikodu
yapmak;

67) BZEGU ZE-HO-HIN - Birbiri aleyhi-
ne söz götürmek, karşılıklı dedikodu yap-
mak;

68) Yeniden geri taşımak, yani geri ge-

tirmek anlamındaki KI-HUİ-HI-JIN kelime-
siyle yapılan ve Türkçe “dilinin belasını
çekmek” deyimine benzeyen YİBZEGU KI-
HUİHIJIN deyimi de; kişinin başkası aleyhi-
ne dedikodu ile amaçladığı kötülüğü, yahut
karşılık olarak hakettiği belayı, dilinin
kendisine geri getirmesi'dir.

“GU” sözcüğüyle yapılan ve bir iş merke-
zi, yol, bölge-alan-arazi, coğrafi alan, ülke-
vatan, dünya-yeryüzü, gökyüzü gibi, özetle
en küçüğünden en büyüğüne kadar BİR
YER ifade eden kelimeler:

Evvela, yukarda geçen A-GU, LHE-GU gi-
bi kelimeler de, “merkezi” anlamlarının ya-
nında, bu grup kavramla da ilgilidir ve be-
denin yahut organın bir bölümünü ve özel-
likle merkezinin, tam ortasının etrafındaki
küçükbir alanı ifade etmektedirler. Ve özel-
likle, LHE-PE-GU — Ayak ucu bölgesi, aya-

gın dışında küçükbir alandır. Şöyle ki:
69) JZE-GU — Ocak:
JZEN — Pişmek ve GA-JZEN — Pişirmek

fiilinden kısaca alınan JZE ile, buradaki özel
anlamıyla (bir fonksiyonu ifa yerini, iş
merkezini) ifade eden GU sözcüğü birleşti-

rilerek; Pişme yeri, pişirme merkezi, yani

ocak demek olan JZE-GU türetilmiştir.

70) BJE-GU - Avlu:
“Kapı” karşılığı BJE kelimesine “Alan-

bölge” anlamıyla GU sözcüğü eklenerek ya-
pılan BJE-GU kelimesi, -binanın içinde de-
gil, dışında kalan bölge olmak üzere- kapı
(önü) alanı, yani avludur. (Buna benzer bir

de, kapı önü demek olan BJE-U-PE kelime-
si de vardır.

71) GO-GU - Yol:
Tartışmasız “yol” demek olan bu kelime,

eki, bileşiği olmayan, yani tek ve bütün bir
sözcük olabilir. Ancak, özellikle aşağıda a-
çıklanan ve GU sözcüğünün bölge-alan-
saha ifade eden manasıyla türetilmiş keli-
melerin çokluğu ve muntazam silsilesi naza-
ra alındığında, ĞO-GU kelimesinin de GU
sözcüğüyle türetilmiş olması kuvvetle muh-
temeldir. Şöyle ki:

ĞO - Yuva, in demektir. ĞO-A-NE keli-
mesinin delik ifade etmesi de, atalarımızın

ilk tespitine göre İnin gözü kelime anlamın-
da teşekkül etmiş olacak. Ve ĞO-NE-DES
denilen tahtakurusu ismi de; tahtaya oydu-
gu Yuva gözünde, yani deliği içerisinde
oturan anlamındadır. Hepsi birer filozof i-
cadıdır.

(ĞO sözcüğünün konumuzlailgisiz ikinci
anlamı da Sarı olup, yukarıdaki Yuva gözü
- GĞO-A-NE kelimesinin tam ters-yüz edil-
mesiyle yapılan NE-A-ĞO kelimesi bu defa,
Sarı Göz, yani sarışın demektir ve dili bilen
bunları hiçbir zaman karıştırmaz.)
Söz konusu Yuva - ĞO kelimesine, bölge-

alan anlamıyla GU sözcüğü eklenerek yapı-
lan ĞO-GU ise; Yuva bölgesi, yani yuvaya
geliş gidiş alanı'nı ifade eder. Bu saha, ön-
celikle yuva sahibinin ve yuvasına gelen-
gidenin (KA GK'O / NAGK'O)kullanıldığı bir
güzergah olup, iptidai (ilk, basit) oluşumu
yuvadan ve BJE-GU - Avlu'dan başlar, ha-
liyle ince uzun bir alandır, dönüp dolaşıp
gelinecek yer yuvadır, her yol yuvaya çıkar
ve her yuvanın zorunlu olarak biryolu ola-
caktır. Özetle, GO-GU kelimesi öncelikle yu-
va ile ilgilidir. Sonradan zamanla, her türlü
geliş gidiş istikamet ve güzergahına da, yuva
manası hiç hatırlanmaksızın Yol - ĞO-GU

denile gelmiştir.

Not: Av. Mustafa Domaniç'in de önemli katkısı bu-
lunan bu yazı, GO-GU ile ilgili pek çok kelime ve deyim
örnekleriyle devam edecektir. Eleştirilerinizin O 212-
244 54 52 numarasına fakslanmasıtemenniolunur.
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DAĞLARDA YAZI SOLUYOR
Çetin Öner'e

“Henüz vakit varken gülüm”

N. Hikmet

. Havalanır Adana'dan koca bir tarla pamuk

Papaklanır dağlarının başında

Altında insanlar yaşar

Nasıl bir yaşamaksa

Yaşanır yaşanmasına da kendin olamadan/da

Dağ gülleri nasıl yaşıyorlarsa teneke saksılarda

Onlar ki direnmiş
Destan zamanlardan beri

Rus'un zulmüne

Başlarına ne çoraplar örülmüş
Alameti emperyalist farika

İnklarından yemişler kazığın çatalını

Bir ucunda adı beye çıkmışlar
Kalın ucunda Osmanlı

Hainin iğvasına uyanlar çıkar elbet
İhanetlerini yazmaz onurlu hiçbir tarih

Neikinci ne de öz yurtlarına

Adı karaya çıkmış denizin keşke bir dili olsa

Ve konuşsa
Anasının koynunda kokusu çıkmış bebekler

Çölün örümcek ağınıyırtma bir çerkeskalem
Dillendirse Kafkaslı destanları
Uyandırsa Seteney'i Nartlar”ı

BİLAL KAYABAY
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KAFKASYA”YI GECELEYİN BOYDAN BOYA GEÇERKEN

Sür atını ! Gecenin ortasından sür!

Sür; gecenin içinden.

Görüntüler... Anılar...
Gök gürültüsünden süzülen yankılar.

Şimşekler, kahkahalar...
Binlerce güvercinin sesinde çığlıklar.

Sür atını ! Gecenin ortasından sür!

| Sür; gecenin içinden.

Karanlığın kadife örtüsü,

/ Sessiz ağaçların belirsiz görüntüsü...
Durmuş bakıyorlar.

Ki, yaşamın gizine ermiş tanıklardır onlar.

Sür atını ! Gecenin ortasından!

Sür; gecenin içinden.

Mahmur tepelerde balkıyan yıldızlar,

Raks ederek denize dökülüyorlar.
Sen, atını dörtnala koştururken ülkende,

Onun yumuşak eli hep üzerinde.

Nereye gidersen git,
Çizer kaderini de.

Sür atını ! Gecenin ortasından sür !

Sür, gecenin içinden.

Beni de al, beni de al gezine,
Götür beni de zamanın ötesine.

Sözcükleryitip gitti,
Sığındı sesler orman kilisesine.

e
a

Yanıtlar bul, sorular sor.
Ulaş köklerine o antik ağacın,

Al götür beni danslara, şarkılara
Süreceğim atımı Ay'la denizin buluştuğu ufuklara...

Sür atını ! Gecenin ortasından sür !

Sür; gecenin içinden sür!

Loreena McKennitt

(“Night Ride Across The Caucasus”, The Book of Secrets albümünden

çevirenler: Çetin Öner, Uğur Öner)
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YÜZELLİLİKLER LİSTESİ VE ÇERKESLER

Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra sıra iç hesap-

laşmaya gelmiştir. Bu amaçla yeni kurulan cumhuri-

yetin otorite ve saygınlığının yurt içinde pekiştirilmesi

ve yeni kurulan cumhuriyete karşı girişilmesi muhte-

mel eylemlere karşı önlem alınması düşünülmekte-
dir. Ankara'da bu amaçla T.B.M.M.'nde 16 Nisan

1924 tarihinde ilk defa kapsamlı ve uzun süren bir
toplantı yapılmış ve bu toplantıda bu listeye
(150'likler listesi) girecek isimlerin saptanması ele
alınmıştır. Bu liste hazırlanırken (ne yazık ki kişisel
çekişmelerin ve düşmanlıkların sonunda) haksız yere

ismi geçen kişiler, yanlış değerlendirmelerle ve esas

listeye girmesi gerekenlerin dışında ikinci, üçüncü

hatta hiç girmemesi gereken kişiler alınmıştır.

15Wlikler Listesinin Hazırlanması:

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması'nın ko-

şullarından bir tanesi de bu listenin hazırlanmasıyla
ilgilidir. Yeni cumhuriyet yönetimi her savaş sonunda

olduğu gibi vatana ihanet edenlerin cezalandırılmala-
rını kesinlikle istemekte ve buna kararlı görünmekte-

dir. Lozan'daki antlaşma ile bu listenin 150 kişiyi

aşmaması kesinlikle kabul edilmiştir. Oysa İçişleri

Bakanlığı'nın (Emniyet Genel Müdürlüğü) bu yolda
hazırladığı liste 600 kişiyi kapsamaktadır. Ancak Lo-
zan Antlaşması 150 kişi dışında bütün suçluların affını

öngördüğünden bu 600 kişinin 150 kişiye indirilmesi
işlemi yeni cumhuriyetin yöneticilerine büyük sorun
yaratmıştır. Meclisin gizli oturumunda o dönemin

meclis başkanı ve eski başkanlardan Fethi Okyar otu-

ruma başkanlık etmekte, Avni Doğan ve Kütahya
Milletvekili Ragıp Soysal da yazmanlık yapmaktadır-
lar. Oturumda ilk sözü, dönemin İçişleri Bakanı Ah-

met Ferit Tek almış ve bu 600 kişinin 150 kişiye indi-

rilmesinin güçlükleri karşısında izlenmesi gereken

yolun ne olması gerektiğini sormuştur. Güçlükler

başlıca Lozan Antlaşması'nın koşullarından kaynak-

lanmaktadır. Sonuçta ayıklanan liste 300 kişiye indi-

rilmişse de bu da anlaşmalara aykırı görülerek 149
kişilik bir isim listesi üzerinde karar kılınmıştır.

150'likler adı verilen ve 23 Nisan 1924 tarihinde Ba-

kanlar Kurulu ve T.B.M.M.'nin oturumunda saptanan
bu listeye 1 Haziran 1924 tarihindeki kararla Köylü
Gazetesi sahibi Refet Bey de eklenerek kesin şekliyle

150 kişi olarak kabul edilmiştir.
150'likler listesi adıyla yurt içinde oturmaları ve

Türkiye'ye girmeleri yasaklanan kişilere ait yasa 26

Haziran 1938 yılında, 15 yıl sonra yürürlükten kaldı-

rılmışsa da yurda dönen pek az kişi olmuştur.
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İzzetAydemir

150likler Listesinin Düşündürdükleri:

Yukarıda da belirtildiği gibi bu liste önceleri 600,

sonra 300 ve daha sonra da 150 kişi sınırında kalmış-

tır. Bu güne değin listeye isimleri yazılan 150 kişi
dışında 600 ve 300 kişinin kimler olduğu, yani 150
kişi dışında kara listeye geçmesi düşünülenlerin isim-

leri hala açıklanmamış ve gizliliğini korumaktadır. Bu
durum akla şu soruyu getirmektedir: Bu kişilerin kim-

likleri hala önemli mevkilerde bulunan ve saygın ola-
rak geçinen kimselere ait olduğu düşüncesiyle bir sır

olarak gizli tutulmaktadır. Listeye giren 150 kişinin

çoğunluğunu oluşturanlar da ikinci ve üçüncü sınıf

suçlamalarla listeye alınmışlardır. Esas suçlanması

gereken kişilerden Hıristiyan azınlıklara mensup o-
lanlar, Avrupalı devletlerin Lozan'da anlaşmaya koy-

durdukları maddelerle bir çeşit dokunulmazlıklar ka-

zanmaları nedeniyle, diğer bir bölümü zaten çok ön-

ceden hanedanla birlikte, bir kısmı da yakınlarının
entrikalarıyla ya yurt dışına kaçmış ya da yakayı kur-
tarmış olarak af kapsamına girmişlerdir. Listede yap-
tığımız araştırma ise Çerkesler açısından çok büyük

bir önem taşımaktadır.
Şöyle ki: 150 kişilik listede ismi geçenlerden 9 kişi

Çerkes Ethem ve taraftarları, 18 tanesi “Şark-i Karib
Çerkesler'i Cemiyeti” kongresine katılan Çerkesler,

40 kişi Gönen ve dolaylarında Anzavurla işbirliği,

çetecilik ve eşkıyalık yaptıkları gerekçesiyle suçlanan
Çerkesler, 11 kişi mülki ve askeri görevlerindeki tu-
tumlarından ve 8 kişi de Kuva-i İnzibatiye ve Vahdet-
tinin maiyetinde bulunmaktan dolayı listeye alınan-

lardan oluşmak üzere listedeki toplam 86 kişi

Çerkestir. Yani listenin çoğunluğunu Çerkesler oluş-
turmuştur. .

Olayın bir ilginç yanı da, bu listeyi, hazırlanışın-

dan sonra TBMM'ne sunan dönemin İçişleri Bakanı

Ahmet Ferik'e (Tek) bazı milletvekilleri tarafından

“Bu listenin düzenlenmesinde hangi ölçüler esas a-

lınmıştır, prensip nedir?” şeklinde yöneltilen sorudur.

Bakanın verdiği yanıt ise “Efendim, prensip diye ne
istiyorsunuz? Hain...Hain...Ne prensibi? Yalnız ha-
inliğin yönü ve türü bakımından ancak bir sınıflan-
dırma yapılabilir” şeklindedir.

İşte listeye girecekler hakkında bu biçimde düşü-

nen dönemin İçişleri Bakanı, birkaç gün sonra 21

Mayıs 1924 tarihinde (Damat Ferit hükümetinde Ba-
yındırlık Bakanlığı yaptığı dönemde Atatürk ve Kuva-

i Milliye aleyhindeki tutumları ve sınır dışı edilmiş

olan Ermeni zenginlerinin yurda yeniden girmelerine

yardımcı olmaktan) hain diye suçlanarak ve suçu da

 



 

kanıtlanarak görevinden azledilir, yerine İçişleri Ba-
kanı olarak atanan Çerkes kökenli Recep (Peker) de

150'likler listesinin yürürlüğe girmesini sağlayan ka-
rarnameye imza atar!...

150'likler listesinin hazırlanmasında TBMM'nde
sürdürülen tartışmalarda Çerkesler hakkında yapılan
konuşmalardan bazıları şöyledir:

“Ferit Bey (Devamla): Evet, Yüzbaşı Sami. Çerkes
Halil İbrahim.,

Hulusi Bey (Karesi): Çerkes değildir efendim.”

(Yani Çerkes olmadığıiçin listeye girmemesi gerekir
demekistiyor. İ.A.)

“Ragıp Bey (Kütahya): Mesela, süllüler, sülükler

giriyor da, Uşak Belediye Reisi Hulusi'yi göremedim.
O girmiyor. Bu nasıloluyor?

Hulusi Bey (Karesi): O söylediğiniz Çerkeslerin
bir tanesibir tabur askerdir.”

“İsmet Bey (Çorum): Yalnız bu listede Vahdet-
tin'in bütün tedbirlerini idare eden bir adam vardır.
Hazineci Refik. Refik'in yerini tutacak ve ona muka-

dil burada kimse yoktur. Refik'i koymak ve onun ye-

rine bir Çerkes çıkarmak lazımdır.”

“Bunun gibi Çerkes Kongresi delegelerinden,

Lampat Yakup, Kumpat Hafız Sait gibileri, bunlar
isimlerini Rumca anarlar.” (Bu isimler Rumca değil
Çerkesçe isimlerdir. Bu olay bile o dönem milletve-

killerinin kimliklerini anımsamaya yeter. -İ.A.)

15Wlikler Listesine Alınan Şark-ı Karib

Çerkesler?*i Temin-i Hukuk Cemiyeti (Yakın Doğu

Çerkesler'inin Haklarını Sağlama Derneği) Kuru-

cuları ve Yönetici Kurulu:

I. Bağ Talustan Bey: Derneğin başkanı, Adapazarı

delegesi.

2. İsmail Hakkı Bey: Derneğin sekreteri, Adapazarı
delegesi.

3. Çöle İbrahim Hakkı Bey: İzmit delegesi. İzmit
mutasartrıfi, 1932 yılında Mısır'da öldü.

4. Çiyo Kazım Bey(Çuv): İzmit delegesi. Adapazarı,
Şahinbey Köyü'”nden., Kıbrıs'ta öldü.

5. Bağ Osman Bey: Hendek Sümbüllü Köyü'nden,

Yunanistan'da Karaferiye Preduramus Köyü'nde

öldü.
Maan Ali Bey: Düzce delegesi.

Hamta Ahmet Bey: Düzce delegesi.

8. Maan Şirin Bey: (Stri diye de geçiyor) Kandıra ve

Karasu delegesi. Selanik'te (Yu) öldü.

9. Ançok Yakup Bey: Yalova Karamürsel delegesi.

10. Bağ Rıfat Bey: Bilecik delegesi.

Il. Bağ Kamil Bey: Eskişehir delegesi. Adapazarı
Talustan oO(Bey Köyü'nden. (Yunanistan'ın

Karaferiye Preduramus köyünde 1933 yılında öl-
dü.

12. Çöla Arslan Bey(Beslen Bey): Geyve delegesi.

13. Harun-el Reşid Efendi: Bursa delegesi. 1929'da

Romanya Yassıören'de öldü.

14. Ançok İsa Nuri Bey: Biga delegesi.
15. Lampet Yakup Efendi: Gönen delegesi.

a
a

16. Sahakomit (Lampet) Hafız Sait Efendi:Gönen de-

legesi. 1935 yılında Bulgaristan (Varna)'da öldü.
17. Şhapli(Şahabel) Hasan Bey: Erdek delegesi.
18. Ançok Hasan Bey: Bandırma delegesi.

19. Brau Sait Bey: Bandırma delegesi. Mısır İsken-

deriye'ye gitmiş, Manyas'ta öldü.
20. Berzeg Tahir Bey: Bandırma delegesi.
21. Bjedug Sait Bey: Balıkesir delegesi. İzmir'de

davavekiliidi.

22. Pşov Reşit Bey: Manisa delegesi. Yunanistan'a

sığındı, Bandırma'da öldü.
23. Gotsa (Kavaca) Hüseyin Bey: Aydın delegesi.
24. Açofit Sami Bey: Kütahya delegesi.

25. Geç Abdullah Bey: Gönen delegesi.

Ş.K.Ç.T. Hukuk Cemiyeti üyelerinin bazıları

150likler listesi hazırlanmadan öldüğünden listeye
geçirilememişlerdir.

Listenin Türkçesinde 23, Fransızcasında ise 25 ki-

şinin isimleri bulunmaktadır.

Çeşitli Suçlamalarla 150'likler Listesine Soku-

lan Çerkesler:
Vaşo Zeki Paşa: Hademe-i Hassa Kumandanı. 16

Aralık 1928 yılında Fransa (Nis) da intihar etti.

Hağur Tarık Mümtaz (Göztepe): Kuva-i İnzibatiye

Makineli Tüfek Komutanı, Damat Ferit'in yaveri,

Cumhuriyet döneminde yazar. Suriye”ye sığındı,
Şam'da Çerkesçe Marj Gezetesi'ni çıkardı. İstan-

bul'da öldü.

Kuşçubaşı Hacı Sami: Kuşçubaşı Eşref Sencer'in

kardeşi. Yunanistan'a sığınmış, İzmir'e dönüşünde

Atatürk'e suikast girişimi şüphesi ile pusuya düşürüle-
rek öldürülmüştür.

Açokampt Sami: Mısır (Kahire) a sığınmış, Türki-

ye'ye dönmüş ve anılarını yazmıştır.

Ahmet (Demir Kapılı): Suriye'ye sığınmış ve 1935

yılında Şam'da ölmüştür.

Maan Ahmet Bey: Yunanistan'a sığınmış ve orada

ölmüştür.

Sefer Hoca: 1935 yılında Yunanistan'da, Atina

Köyleri”nde kızını almak isteyen birisi tarafında öldü-

rülmüştür.

Binbaşı Ahmet Bey: 1924 yılında Yunanistan'a sı-
nır dışı edilirken İzmir Hapishanesinde öldürüldü.

Çerkes Ragıp Bey(İngiliz)
Bekir Sıtkı Bey (Getsev): Binbaşı, Midilli Adasın-

da ölmüştür.

Koç Ali Bey: Gönenli, Gümülcine'de ölmüştür.

Canbulat Bey: 1924 yılında sınır dışı edilirken İz-

mir Hapishanesinde öldürülmüştür.
Kazım Bey: Değirmenboğaz Köyünden, Yunanis-

tan'a sınır dışı edilmiştir.

Not: Bu listede 30 kişiden fazla Çerkes'in kimliği yeterli
şekilde değerlendirilemediğinden yazılmamıştır.
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| Çerkeslerdeki doğa Tanrıları, diğer toplumlarda

| olduğu gibi mitosların bir kalıntısıdır ve hayal ürü-
| Ni nüdür.

| Eski Hint, Sümer, Mısır, Hitit mitlerinde de
| Tanrılar, insan suretinde tasarlanmıştır. Bu Tanrıla-

| rın bir kısmıdişi, bir kısmı erkektir. Tevrat'ta Tan-

| rının insanı, çamurdan kendi suretinde yarattığı ve

| ruhundan(nefesinden) üflediği yazılıdır. Kur'an'da

aynı olay tekrarlanmaktadır.

Eski Çerkes inancının, çok Tanrılı inanç olduğu
görüşü, sadece mitos döneminden kalma doğa Tan-
rıları anlayışına özgü olarak söz konusu olabilir.
Ancak bir adım dahaatılırsa eksik ve yanlış kalır,
çünkü doğa Tanrılarının ötesinde ve üstünde bir
THA kavramıvardır ki bu, varlığın davaroluşun da
yaratıcısıdır. Hatta bir görüşe göre kendisidir.
Çerkesler bunun farkına vararak soyut, tek tanrı
THA kavramını oluşturabilmişlerdir. Bu gelişim,
olaylar dünyasının gözlenmesinden doğan kopuk ve
hayali çok tanrı anlayışından, bütünseli kavrama
noktasına gelmiş sezgi ve akıl anlayışına geçiştir.
Çerkeslerin bu geçişi erken bir çağda yapmış ol-
dukları anlaşılmaktadır.

Doğa Tanrılarının kendi aralarında ve doğa Tan-
rılarıyla insanlar arasında zıtlaşmalar ve çekişmeler
vardır(bunun örneklerine Nart Destanlarında rastla-
nır), ancak THA ile doğa tanrıları ve insanlar ara-
sında böyle bir zıtlaşmayoktur. Çünkü THA kav-
ramı, kavram kargaşasının sona erdiği bir gelişim
noktasıdır.

Kafkasya kökenli olan Sümerlilerin bir kısmı,
Kasitler, Mısır'a giden Kaslar, Hititler, Etrüskler,

gittikleri yerlerin ve komşularının dinlerinden ve
tanrı anlayışlarından etkilenmişler ve bu etkinin
serpintileri Kafkasya'ya kadar varmıştır. Örneğin
Mısır'daki güneş tanrısı RA'nın, Kafkasya'nın bu-
günkü inanışında ve söylencesinde kalıntıları gö-
rülmektedir.

Eski çağlarda Ortadoğu'ya ve Akdeniz havzası-
na kadar inen- Kafkaslılarda Tanrı kavramında bir
gerileme görülmektedir. Nerede Tanrıların heykel-
leri yapılmış ve tapınılmışsa orada soyut Tanrı ina-
nışı ya oluşmamıştır ya da gerilemiştir.

Nitekim, bu saydığım yerlerde tanrılar ve krallar
heykelleştiği ve putlaştığı halde, Kafkasya'da THA
anlayışında böyle bir durum görülmemektedir. Tan-
rıları ve insanları putlaştırmak ya ilkelliktir, ya ge-
riye gidiştir.

Kadınları çarşafa sokan Semitik Tanrı ve din
anlayışının, Kafkasya Tanrı ve inançlarıyla bağdaş-

  

 m tırılmasına imkan yoktur. Bu, Kafkasyalılar için
Yaşar Bağ geriye gidiş olur. Fakat bunun için misyonerce ça-

i lışmalar vardır.
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Volter ve başka araştırmacıların yazdığı gibi Hz.
İbrahim Kafkas kökenli ise Yahudiler ve Araplar
ataları olarak kabul ettikleri Hz. İbrahim'i doğru
olarak anlamamışlar demektir, ya da Hz. İbrahim

Ortadoğu inançlarının etkisi altında kalmıştır.
Kur'an'da, İslam'ın, İbrahim'in dini olan Hanif dini
olduğu sık sık tekrarlanmakta ise de bu din hakkın-
da bilgi verilmemektedir.

Hz. Muhammed'in ölüm döşeğinde, “Bana ka-
lem kağıt verin, size gerçeği yazacağım”isteği Ö-
mer tarafından geri çevrilmeseydi, belki şimdi ka-
palı kalmış olan bir çok gerçek ortaya çıkmış ola-
caktı ve bu günkü dünya da başka bir dünya ola-
caktı.

Başta THA, ADIGE, DIĞE (TIĞE), THAMA-
DE (THAMATE)gibi bazı kelimeler olmak üzere,
birçok kelimenin nefeden ve nasıl türediği hakkında
haklı bir merak ve eğilim vardır. Fakat bu konuda
yapılan çalışmalar pek olumlu bir sonuç verme-
mektedir.

Örneğin THA kelimesi üzerinde benzer yakış-
tırmalar yapılmıştır. Bu tek hecenin nereden türedi-
ğini bulmak mümkün değildir, çünkü yapı olarak
türemiş veya bileşik kelime değil, basit kelimedir.
Yukarıda değinildiği gibi THA kavramı, gelişmiş
soyut bir kavramdır, rakipsizliği, benzersizliği, son-
suzluğu anlatmaktadır. İnsan aklı buraya kadar yük-
selebilmiştir. Dönüp bu oluşumu seslerin gizinde
aramanın bir yararı ve anlamı yoktur. Ancak,birden
fazla heceden oluşan kelimelerde analiz vesentez
yöntemi kullanılabilir.

Örneğin “PSE” kelimesi bir kavramdır, amaiki
kelimeden oluşmuştur ve bu iki kelime birleşerek,
anlam bakımından, ikisinin de tekrarı olmayan, ama
onları da içeren bir üst kavram haline gelmiştir.
“PE”, önde, ön, ileride anlamına gelir. Bu yüzden

yüzdeki organların en öne uzanmış olanına, yani
“Burun”a PE denilmiştir.

“SE” kelimesi “Ben” anlamına gelir. İkisinin
birleşmesinden oluşan “PSE”; benden önceki anla-

mındadır. Yani “Ben”i insan olarak kabul edersek
“PSE”, yani RUH,insandan önce olmuştur. Onun
bedenlenmesiyle “insan” oluşmuştur. Bu analizden
çıkarmak istediğimiz sonuç şudur: eski Çerkes i-
nancına göre RUH, bedenden önce de vardı.

Anlam açıklığı nedeniyle “PSE” için kullandı-
ğımız bu yöntemi, bütün türemiş ya da bileşik ke-
limeler için kullanamıyoruz. Örneğin üç heceli “A-
DIGE” isminin analizinden tutarlı bir sonuca varı-
lamamıştır. |

Eski Çerkeslerde cennet-cehennem kavram-
ları yoktur, fakat ahret (Hadrıhe) ve ruhun ö-
lümsüzlüğü kavramları vardır.

Evliya Çelebi, Çerkezistan anılarında
Çerkeslerin “İnsan, ot gibi biter, sonra yiter” de-
diklerini yazmaktadır. Çerkeslerin bu görüşlerini
yadırgamaya gerek yoktur, çünkü Kur'an'daki bir
ayette de aynı söz yazmaktadır. Bu ayette şöyle
deniliyor: “Allah sizi yerden otbitirir gibi bitirmiş-
tir.”(71/17)

Cennet-cehennem kavramları Tevrat'ta yoktur.
Yahudiler, M.Ö.6.yy'da Babil'e sürüldükleri za-
man, bu kavramları Zerdüşt dininden aldılar ve
Tevrat'a geçirdiler.

Kur'an'da cennet ve cehennem büyükbir ağırlık
kazanmış ve çok tekrarlanmıştır, ancak cehennem-
den her söz edişte, bunun korkutmak için söylendi-
ği belirtilmektedir. Bunun için bir örnek verelim:
“İşte sizi alevlendikçe alevlenen bir ateşle korkut-
tum.” (92/14). Başka bir ayette de bütün insanların
cehenneme gidecekleri, ancak iyi olanların sonra-
dan cennete gönderilecekleri söylenmektedir: “He-
piniz cehenneme gideceksiniz, sonradan Allah'tan
sakınanları kurtaracağız.”(19/71).

Eski Çerkes inancına göre, THA önce, PSE'yi
(Ruhu), sonra SE'yi (Bedeni) yaratmıştır.

Çerkeslerin ahret ve ruh anlayışları masallarda
da işlenmiştir. Çerkes Masalları kitabımızdaki “Ba-
ba ve Kızı” masalında Çerkeslerin Ahret ve ruh
anlayışı görülmektedir. Bu anlatıma göre ahrette de
dünyaya benzer bir yaşantı devam etmektedir. Yani
dünyaile ahret birbirinin fotokopisi gibidir. Hangisi
asıl, hangisi fotokopidir, bilemiyoruz ancak dünya-
nın bir sınav yeri olduğu inancına bütüntoplumlar-
da rastlanmaktadır. ,

Masallarda bir genç, bir süre önce ölen anne-
siyle görüşmek için öte dünyaya gitmekister. Şimdi
masaldan konumuzla ilgili alıntılar yapalım:

“...Ölüler ülkesine gitmeye karar vermiş. Gi-
yinmiş, kuşanmış, azığını alıp yola çıkmış. Gide
gide dünya ülkesinin sonuna varmış ve ölüler ülke-
sine girmiş. Ormanı, suyu olmayan, çıplak düz bir
ovada yol alıyormuş. Gittiği yeri bilmeden ilerler-
ken kocaman siyah bir şey görmüş. “Allah Allah bu
da neyin nesi, tek başına kımıldamadan duruyor.”
demiş. Yaklaşınca kocaman siyah bir öküz olduğu-
nu fark etmiş. Öküzün kuyruğukalkık, bir boynuzu
yerde, bir boynuzu gökteymiş. Otlayamıyormuş.
Delikanlı öküze:

-Neden bu kadar kötü durumdasın? Diye sor-
muş.

-Ben de bilmiyorum, o gittiğin yerdekilere sor,

demiş öküz.

Delikanlı onu geçip yoluna devam ederken bir
firm görmüş. Bir yaşlı kadın fırına ekmek koyuyor,
ekmek hemen pişiyor ama yemek için ağzına götü-
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rürken birden yok oluyormuş. “Bu da ne acayip bir

şey” diye delikanlı hayretler içinde kalmış. Yaşlı

kadına sormuş:

-Bunlar neden böyle oluyor?

-Bilmiyorum, demiş yaşlı kadın, durumumu

gördün, bunun nedenini gittiğin yerdekilere benim

yerime de sor. Rica ediyorum.

Delikanlı orayı geçtikten sonra bir kararıp bir 1-

şıyan bir dünyaya girmiş “Allah Allah, bu nasıl bir

dünya? Atımın derisi, iki adımda bir kararıyor, bir:
ışıyor” demiş kendi kendine.

Böyle aç susuz giderken uzakta kararıp ışıyan
bir şey görür gibi olmuş. Biraz sonra su kıyısında
kaz otlatan küçük yaşlı bir kadına rastlamış. Küçük
nine delikanlıyı görünce:

-Buyur oğlum, sen uzaklardan geliyorsun, a-
cıkmışsındır, diyerek onu küçük bir eve almış. Kı-
zarmış kaz etiyle karnını doyurmuş, atına da yiye-
cek vermiş. Genç adam yaşlı nineye sormuş:

-Söyler misin bana, bu nasıl bir ülke böyle? Bir
kararıyor, bir ışıyor. Bunun nedeni nedir? Küçük
nine şöyle cevap vermiş:

-Tabii söylerim oğlum, bu geldiğin yer “ÖLÜ-
LER ÜLKESİ” denilen yerdir. Ölülerin geldiği
dünya burasıdır. Işıdığı zaman,iyilik yapıp da ge-
lenler için ışır, karardığı zaman kötülük yapıp da
gelenler için kararır. Sen buraya gelirken bir boy-
nuzu gökte, bir boynuzu yerde, otlayamaz durumda
kocaman bir öküze rastlamıştın. O öküz, insanlara

isteyerek hizmet etmediği için öyle oldu. O yaşlı
kadının, pişirdiğini yiyememesinin sebebi, yaşamı
boyunca yiyecek konusunda başkalarına kötü dav-
ranmış olmasıdır. Dünyadayken, pişirdiği ekmek-
lerden büyük küçük, hiç kimseye yedirmemişti.
Şimdi kendisinin de yiyememesinin nedeni budur.
Bak oğlum, yüzyılı aşkın bir süreden beri bu suyun
kenarındayım. Şimdiye kadar hiç canlı bir insan
görmedim. Sen ise canlısın, nereden gelip nereye
gidiyorsun?

-Ölen annemizin yanına gidiyorum. Hasta olan
kız kardeşim, “Annemizin parmağındaki altın yü-
züğü getirip parmağıma takarsan iyileşeceğim” de-
diği için buraya geldim.

-Öyleyse oğlum, söyleyeceklerimiiyi dinle. Sen
yola çıktığın gün, annen öleli yedi yıl olmuştu, bu
gün annen öleli sekiz yıl oluyor, sen bir yıldır yol-
daydın. Annenin olduğu yere geldin. Uzakta değil
ama oraya atla gidemezsin. Atını burada bıraka-
caksın, yolda ölü taşıyan bir sandal göreceksin.
Sandala binip denizi geçince, toprağa ayak bastık-
tan sonra anneni bulacaksın. Şimdi yola çıkarım
dersen azığını hazırladım.
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Delikanlı, küçük ninenin verdiği azığı da yanına
alarak yola çıkmış. Gide gide ninenin söylediği gibi
kütük kadar büyük ve ağır bir ölü sandalına rastla-
mış. Hiçbir şey demeden sandala binmiş. Sandal,
delikanlıyı, büyük bir denizden geçirip öte yakaya
çıkartmış. Karaya ayak basınca oturup bir şeyler
yedikten sonra yola çıkmış. Çok gitmeden, dönen
büyük bir taşa rastlamış. Dönen taşta bir kapı oldu-
ğunu görmüş. Kapının üstüne sıçrayınca kapı açıl-
mış, delikanlı odadan içeri girmiş. Oda daracıkmış.
Sonra bir kapı daha açılmış, delikanlı oraya bakınca
derli toplu tertemiz bir ev ve sedirde yatan bir kadın
görmüş. Delikanlı annesini tanıyıp yaklaşmış ve
okşamış. Annesi gözlerini açıp doğrulmuş ve şöyle
konuşmuş:

-Seni buraya getiren nedir oğlum? Şimdi sana
söyleyeceklerimi yerine getireceksin. Seni buraya
gönderen kız kardeşinin kalbini kırmayacaksın.
Babanın da kalbini kırmayacaksın. Beni daha fazla
göremeyeceksin.

Annesi, yüzüğü oğluna vermiş, kendisi tekrar u-
zanmış ve ruhu çıkmış.

Delikanlı da annesinin yattığı taş odadan ayrıl-
miş.

Yine o ölü taşıyan sandala atlayarak denizden
bu tarafa geçmiş. Yürüyerek daha önce rastladığı
kazları otlatan ninenin yanına gelmiş. Nine onun
geldiğini görünce çok sevinmiş,

-Altın yüzüğü getirdin mi? diye sormuş.

-Getirdim nine, sen olmasaydın o denizi ge-
çemezdim, annemi de göremezdim demiş. Nine,
“Öyleyse bir şeyler ye, oğlum diyerek, delikanlıyı
iyice doyurmuş. Delikaalı atına binip kız kardeşine
gitmekiçin yola çıkmış...”

Yaptığımız bu masal alıntısında görüldüğü gibi
eski Çerkesler, ölüm, ahret (Hadrıhe), ruh (PSE)
gibi konulardailginç inanışlara sahiptirler.

 

 



 

 

ÇİN KÜLTÜRÜNE

Çin'de 4000 yıl öncesine ait mumyanın
bulunması, şimdiye kadar mevcut olan Çin
kültürünün gelişimine bakışı değiştiriyor.
Batılı bilim adamları bulunan mumyaların
kökeninin Asyalı olmayıp, Avrupa kökenli
olduğunu açıkladılar. Bu buluş şimdiye ka-

dar var olan Çin kültürünün dıştan hiç et-
kilenmeden kendi kendine oluştuğu anlayı-
şının aksiniiddia ediyor.

Fakat şimdi görülen gerçek şu ki, Çinlile-

rin 4000 yıl önce tamamen kendi başlarına
yalnız yaşamadıkları. Mumyaların bulunuşu
yeni değil, mumyalar 1988 yılında batı
Çin'de Xinjian bölgesindeki Taklamakan
Çölündeki kazılarda, tuz içeriği bol olan
kumların altından çıkarıldılar. Binlerce yıl
önceki tarihlerde Çin'de Avrupalıların yaşa-
dığı konusu politik yönden hassas bir konu
olduğu için, batılı bilim adamları bu mumr-
yaların varlığından şimdiye kadar haberdar
edilmediler.

Mumyalar tuzlu kumun altıda kalmaları
nedeniyle aşırı derece iyi konserve edilmiş-
ler. Bilim adamları mumyaların Sarışın,iri
göz boşluğu ve Avrupai çene yapısına sahip
olduklarını ve Kafkasya kökenli olduklarını,
buraya da Kafkasya'dan geldiklerini tahmin
ediyorlar. Eski Çin yazıtlarında bu uzun
boylu sarışın halktan Tokharians olarak
bahsediliyor. Onlar Çin'e bizim bugün ipek
yolu olarak bildiğimiz, tarihin büyük ve çok

 

Nikolaj Thomassen

kullanılan trafik damarından geldiler. İpeğin
ticari malzeme olarak kullanımından bin

yıldan fazla zaman öncesi Kafkasya halkı bu
yolu biliyordu.

Mumyaların genetik profilleri dışında
bir başka buluş da, onların vatanının Doğu
Avrupa olduğunu ispatlıyor. Mumyaların
giysilerinin Avusturya'nın Salzburg şehrinin
kuzeyindeki tuz madenlerinde bulunan giy-
silerle aynı cinsten olduğu anlaşıldı. Kuma-
şın dokuması, giysilerin kesimi aynı. Uz-
manlar bu benzerliğin bir tesadüf olmadığını
belirtiyorlar.

Tokharians devamı olan nesil bugün
hala Xinjian bölgesinde Uygur halkı arasın-
da yaşıyor. Mavi göz ve normalin üzerinde
uzun boy, bugün hala sıkça görülüyor.
Mumyaların bulunması Uygur halkı arasın-
da tarihi bir övünç kaynağı oldu. Şöyle ki,
“Loulanlı güzellik” adıyla anılan 4000 yıllık
mumya bölgedefavori bir sembololdu.

Bunun yanında Uygur halkı bölgelerinin
Çin'den ayrılıp bağımsız olmasını istiyor.
Mumyaların Avrupa asıllı olduklarının Pe-
kin'e bildirilmesi hiç de panik uyandırmadı.
Başkan Jiang Zemin, mumyaların Avrupa
asıllı olmalarının hiçbir sakıncası olmadığını
açıkladı.

(Danimarka'da çıkan Politiken gazetesinden (10 Mart
1999) Şakir Canbektarafından Türkçeye çevrilmiştir.)
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DOĞU
ŞARK MESELESİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Prof. A.J.Sehem

War in the East, Prof. A. J. Schem tarafından 1878 yılında Amerika'da yazılan, (1877-78 Osmanlı-Rus Sava-

şı'nın hemen sonrasında Ayestefanos Anlaşması imzalanmış, ancak devamı olan Berlin Anlaşması henüz imza-
lanmamışken kaleme alınmış olan) 692 sayfalık İngilizce bir kitaptır. Kitabın Rusya'yı tanıtan bölümünün Kafkas-
ya ile ilgili kısmında yer alan ve “ABD Gözüyle Çerkesler” şeklinde Türkçeleştirilmesi mümkün olan bölüm aşağı-
da okuyucularımızın bilgisine sunulmuştur.

Kafkasya ismi Karadeniz ve Hazar Denizi arasında

yer alan Kafkas Dağları ve etekleri ile kaplanmış böl-
geye verilmiş bir isimdir. Bu dağlar Karadeniz'in ku-

zeydoğu ucundan başlar ve 700 millik bir alana uza-
nır.

Kafkasya (o coğrafyası (Ouzmanı Mr.Douglas

Freshfield'e göre Kafkas Dağları, Tiflis civarında her
iki kolu Hazar Denizi'nden başlayan ve Karadeniz'e
uzanan “Y”şeklindedir. Güneyde olan kolu, en uzun

ve en yüksek olanıdır. Kuzey kolu ise bazı yüksek
kesimlere sahiptir ve Güney Kafkasya ile Kuzey Kaf-

kasya arasında sınır görevi yapar.

Kafkasya çok eski Antik çağ ve mitolojik devir
bakımından çok önemli bir bölgedir. Eski Yunan hi-
kayesindeki Promete, Kafdağı'nın bir zirvesine Zin-
cirlenmiş, klasik trajediyi temsil eden ve “Altınpost”
için sefere çıkan Jason ile kaderi bağlanmış

Medea'nın evi yine bu dağlardadır.
Kafkasya Dağları ayrıca Arapların ve diğer Müs-

lümanların Binbirgeöce Masalları'nda sürekli bir anlam
taşımıştır. Kafkasya kabileleri, güçlülüğü, baş eğmez-
liği temsil etmiştir. Rusların 1800'lü yıllarda

Gürcüstan eteklerini almalarıyla başlayan süreçte,
1859'da Şamil'in teslimine kadar hiçbir güce baş eğ-

memiş ve bağımsızlıklarını korumuşlardır. Aslında,
Kafkaslıların baş eğmez ruhu 1863 yılında yarım mil-
yon insanın Ruslara baş eğmeyip, dindaş ülke Türki-

ye'nin kapısını açması ile sürgüne gönderilmesinden
sonra da değişmemiştir. Zira, Osmanlı-Rus 93 Harbi

sırasında, Müslüman Kafkas kabileleri ciddi bir isyan

seviyesinde olmasa da, bölgede Rusların çok ciddi
boyutta ordular bulundurmasını zorlayacak ölçüde ve

biraz da Türklerin yardımlarıyla rahatsızlık yaratmış-
lardır.

Kafkasya Bölgesi halkı Müslüman, Hıristiyan ve

Pagan kabilelerden oluşmaktadır. Müslüman sayısı

sürgün ve göçlerle çok azalmış ve şu anda toplam
nüfusun ancak üçte birini teşkil etmektedir. Şimdiler-

de nüfusun çoğunluğu Rusya yönetimine sadık kal-
mayı öğrenmek zorunda kalmıştır. Zira, 93 Harbi'nin

heyecanlı ortamına ve Türklerin çağrılarına rağmen

Müslümanlar arasında bile ciddi bir direniş doğma-
mıştır.
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Kuzey Kafkasya halkları Çeçenler, Osetler ve

Çerkesler'den oluşmaktadır. Müslüman olan Çeçenler

150.000 civarında bir nüfusa sahip olup Terek Vadisi-
Vladikafkas ve Hazar Denizi arasında yaşarlar. Çe-

çenler yabancılar tarafından en az güvenilir kabile

olarak bilinmektedir. Çeçenler, Şeyh Şamil teslim

oluncaya kadar Rus hakimiyetine direnen ve en son

Rus yönetimine geçen bir kabiledir. Çeçenlerin diğer

halklarla, hatta kendi iç kabileleri arasında düzenli bir

bağı bulunmamaktadır. Seyyahların raporları, Çeçen-

leri güvenilmez ve kaba cesaret sahibi olarak tanım-
lamaktadır. Savaş taktikleri ise gerilla harbi üzerine
kurulu olup, düzenli ordu geliştirme yanlısı değildir-
ler.

Osetler (oOise Çeçen Bölgesi'nin batısında,

Vladikafkas bölgesi etrafında yaşamakta olup, 65.000

nüfusludur ve bunun 50.000 kadarı Hıristiyan'dır.

j

CIRCASSLANS.

 



 
 

Diğer komşularının karakterinin aksine bir karaktere
sahiptirler. Birçok etnoloji bilim adamı İndo-German

ırkından geldiklerini ifade etmektedir. Rusya ile son
yüzyılda barış içinde yaşamışlardır.

Çerkesler, Osetler'in batısında yaşamaktadırlar.
Üç gruptan oluşmaktadırlar. Khabardeyler, Adığeyler
ve Abazalar.

Müslüman olan Khabardeyler önceleri Çerkes

halkları içinde en kolay ikna edilebilen halktı ve Rus-

ya yönetimini ilk kabul eden halktır. Khabardeyler,
komşuları Osetler gibi Şeyh Şamil'in liderliğindeki
savaşa iştirak etmemişler, aksine Ruslar'a daha sadık

tutum almışlardır. Hatta Kuban kaynakları yanında
yaşayan Karaçaylar, bu savaşta Rusya tarafını tutmuş
ve son 93 Harbi'nde de bu tutumu ile barışçı bir halk

olarak adlandırılmıştır.
Adığeyler ya da Rusların söylemiile Çerkesler ve-

ya Çerkezistan halkları, Ruslara en çokdüşmanlık

gösteren halklardır. Ancak, Adığeylerin çoğunluğu
Türkiye'ye göç etmişler ve O'nun ordusunda, askeri

çerçevede düzensizlik ve barbarlıkla eş değer bir şöh-

reti olan Çerkes Çeteleri adıyla yer almışlardır.
Adığey Bölgesi batısında, dağların güneyindeki

yamaçlarda ve Karadeniz sahili civarında kendini ko-

ruyabilmiş küçük Svan kabileleri ile bu bölgenin ço-
Şunluğunu temsil eden Abazalar, 93 Harbi yazında,
çok ciddiye alınacak bir önem kazandılar. Abazalar,
diğer Kafkas halklarına nazaran farklı ve daha gerilere
giden bir tarihe sahiptirler. Tarihleri, lisanları, cesa-

retleri ve bir bakıma dik kafalılıkları ile diğer halklar-
dan farklılık arzederler. Önceleri Yunan kilisesine
bağlı bir Hıristiyan halk olmalarına rağmen sonraları
özellikle önder aileler tarafından Müslümanlık kabul
edilmiştir. Halk arasında putperestliğe dönme yanılgı-
sının da yayılmasıyla, bazıhurafe dinsel törenler ve

yıkıntılar dışında eski Hıristiyanlıktan birşey kalma-
mıştır.

1863-64'deki Büyük Çerkes Sürgünü esnasında

Ruslar, Abazalara tekrar Hıristiyanlığa dönmeleri kar-
şılığında kendi topraklarında kalma hakkını teklif et-

miştir. BinlerceAbaza bu teklifin avantajından yarar-
lanmak için, balkondaki papazın elindeki, içine ince
bir çubuk batırılmış bir tüp suyun altından geçerek
kalabalık bir törenle tekrar Hıristiyan olmuştur. Bu din
değiştirme şüphesiz samimiyetten uzaktı ve Abazaları
Rusya bağlısı haline getirmek için pek etkisi de olma-
dı.

Abazaasillerinin Rus yönetimine bağlılığı bundan
birkaç yıl önce çok ağır bir teste tabi tutuldu. Abazalar
için özellikle büyük anlam taşıyan asalet unvanı ve
tüm hakları Ruslar tarafından geçersiz ilan edildi. Ön-
celeri tamamen vasallık (kulluk) sistemi hakimdi.
Toprak mülkiyet.hakkı, sayıları bir hayli fazla olan
Prenslerve asiller arasında paylaşılmıştı. Bunlarınher
birinin en az 20 veya30 evi ve üzerlerinde her türlü
mülkiyet sahibi oldukları çalışanları vardı. Bu sistem,
1871'de tamamen geçersiz sayıldı ve asillerin halk
üzerindeki tüm hakları kaldırıldı. Tüm mal varlıkları

hiçbir tazminat ödenmeden köle ve köylülere tarım

maksatlı olarak payedildi. Şüphesiz bu da tüm Rus-
ya'da köleliğin kaldırılması yönünde atılan ciddi bir
reformdu ve ülke yararımaydı.

Hakları alınmış asillerin öfkesi yeri geldiğinde

onları isyana götürecek kadar ağırdı. Yüzeysel bir

bakışla bu bölge Türklerin pompalamasıyla ayaklan-

ma için son derece elverişli bir durum kazanmıştı.

Ancak, Güney Kafkasya, Mr. Bryce'in “Trans Kaf-

kasya ve Ararat” kitabında “Çarın sadık ve barışçı
dominyonu” olarak tanımlamakta ve Hintlilerin İngi-
lizlere duyduğu nefret duygusunun benzerinin bölge
halkında Ruslara karşı beslenmediği ifade edilmekte-
dir.

Dağıstan Bölgesi, dağların çatallaştığı bölgedir.

Lezgiolan bölge halkı sakin, çalışkan ve toprak işiyle
meşgul demir ve silah üreten, yarısı Müslüman, yarısı
Hıristiyan olan ve edebi kültüre sahip bir toplumdur.
Lezgiler sürekli Ruslara bağlanmayı reddetmişler,
gereğinde savaşmışlar ve savaşı kaybedince de Rus

hakimiyetini kabul etmişler ve barışçı çizgide kalmaya
özen göstermişlerdir. Tarihin kaydettiği büyük liderle-

rin hayatlarında olduğu gibi hayatı serüvenlerle dolu
olan büyük Kafkas lideri Şamil bu bölge halkındandı.
Dağıstan'ın güney bölgesi önceleri Gürcüstan Krallı-
gına bağlıyken Rusya hakimiyetine geçince Grusya
olarak da isimlendirilmiştir. Bölge halkı genellikle
Hıristiyan olup, Rusya hükümetine sadıktır ve doğulu
halkların üst sınıflarından oluşmaktadır. Bakü'de böl-

genin merkezinde pek çok neft kuyularının etrafında
ateşe tapanlar ve sürekli olarak kutsal ateşi yakmakta
olan birçok tapınak yer almıştır.

Kafkaslılar geleneksel olarak fiziksel güzelliği ile

ünlüdür ve kadınları, zengin Müslümanların en çok
önem verdiği eşleri veya harem mensupları olması
bakımından yüzyıllardır aranır olmuşlardır. Kafkas
halkları insanları, şüphesiz bedensel bakımdan mü-
kemmelliği temsil etmektedir. Çerkesler, bazı töresel

ve huy eksikliklerine rağmen, güzel yapıları, küçük el
ve ayakları, geniş omuzları, düzgün burunları, parlak
gözleri, düzgün siyah sakalları, elastiki yürüyüşleri,
dik alınları ile çok yakışıklı insanlardır. Kadınlar,altın
ve gümüş işlemeli, belde pahalı kemerle kavuşan açık

parlak mavi ipek gömlek giyerler ve tepeden tırnağa
uzanan beyaz başlıkla örtünürler. Çocukluktan itiba-

ren dantel örerler.
Kan davası Çerkesler için karakteristik bir anlamı

ifade eder. Bu gelenek nesilden nesile aktarılmış an-
cak, son zamanlarda düşman aileden bir çocuk çalmak

ve onu eğitip büyüttükten sonra tekrar babasına iade

etmekle kan davsı son bulmakta ve en azılı düşmanlık

çok sıcak bir dostluğa dönüşebilmektedir. Bu gelene-
gin azılı düşman da olsa misafirine hizmet etmeyi ve

güvenliğini sağlamayı öngören Hıristiyan misafirper-
verliğiyle bağlantısı olabilir. Erkek çocuklar, savaş
mahareti üzerine ve yakalandıklarında en ağır cezayı
alacakları bilinciyle eğitilmektedirler.

| Çeviren: A. Agaça|

NART e OCAK ŞUBAT 1999 e 41

 



m
m
m
n

k

 

İÇKERYA VE DAĞISTAN HALKLARI KONGRESİ
 

 

 

-26 Nisan 1998 tarihinde İçkerya (Çeçenya) ve Dağıstarıhalk temsilcilerinin katılımıylaGoharGrozni) şehrinde bir

“ kongre'düzenlenmiştir. Aradanbir yıla yakın zaman geçmesine rağmen KongreKararları yeni elimize geçmiştir.

Bu sayımızda kongrede alınan kararları okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz..

İÇKERYA VE DAĞISTAN HALKLARI KONGRESİ

KARAR

1. Kongre Başkanlığına Şamil Basayev seçilmiştir.

2. Kongre Başkan Yardımcılığına
Movladi Udugov

Adollo Ali-Muhammad

Tolgat İsmailov seçilmişlerdir.
3. Karar onaylanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir.

KARARLAR

Rabbimizin “Allah yolunda birleşin ve hiç ayrılmayın” emrine uyarak

İçkerya ve Dağıstan Halklarının geleceğini ve iradelerini göz önünde tutmak

suretiyle, asırlarca devam eden kardeşlik bağlarından da yola çıkarak, bu
halkların ortak bağımsızlık mücadelesine dayanan kongre üyeleri aşağıdaki

şu kararları almışlardır:

1. İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi devamlı kılınacaktır.
2. Kongrenin Kuruluş Komitesi, Kongre Meclisi'ne dönüştürülecektir.

3. Kongreye katılan ve üye olan kuruluşların, cemaatlerin, hareketlerin ve

partilerin temsilci sayısını gerektiğinde yükseltme yetkisi Kongre Mec-

lisi'ne verilecektir.
4. İçkerya ve Dağıstan Halkları Meclisi'nde aşağıdaki komiteler kurulacak-

tır: Makhamat (Alimler Komitesi), Milli Hareketler Komitesi, İktisat Ko-

mitesi, Güvenlik Komitesi

5. İki senede bir İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi düzenlenecektir.

6. Meclis, kongrenin çalışma alanlarını ve şekillerini belirlemekle görev-

lidir.

7. Kongre tarafından bütün milletlere yönelik bir bildiri hazırlanacaktır.

8. İçkerya ve Dağıstan Halklarının enformasyon ihtiyacını karşılamak için

“Kafkas Teleradyo Şirketi”nin statüsü değiştirilecek, “Çeçen-Dağıstan

Teleradyo Şirketi”ne dönüştürülecektir.

9. Bu kararlar kongre tarafından onandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi

28.4.1998

 

İÇKERYA VE DAĞISTAN HALKLARI KONGRESİNİN BİLDİRİSİ

Rabbimizin “Allah yolunda birleşin ve hiç ayrılmayın” emrine uyarak

İçkerya ve Dağıstan Halklarının geleceğini ve iradelerini göz önünde tutmak

suretiyle, asırlarca devam eden kardeşlik bağları ve dayanışmasından yola

çıkarak, bizim aramıza sokulmak istenilen düşmanlığa karşı koymak amacı ile

26 Nisan 1998'de İçkerya ve Dağıstan Halklarının seçtiği ve yetki verdiği

temsilciler tarafından İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi kurulmuştur.

Bu büyük siyasi olay, dışarıdaki güçler tarafından Kafkasya'daki durumun

en tehlikeli boyuta geldiği bir anda gerçekleşmiştir. Çekişmelerin en ağır

şartlarında İçkerya ve Dağıstan Halkları Allah'ın kendilerine verdiği hak-
ları için mücadeleye başlamışlardır.

Halklarının meşru isteklerinin korunması ve gerçekleşmesi için İçkerya

ve Dağıstan Halkları Kongresi Bildiriyor:
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1. İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi Kafkasya'daki barış ve birliğin

korunmasını her zaman için istemektedir ve bu konuda üzerine düşen gö-

revleri yerine getirmeye her zaman hazırdır.

2. Kongre, İçkerya ve Dağıstan'da manevi konu olarak İslam'ın ve İslam de-

ğerlerinin yeniden canlandırılması için çalışmaktadır.

3. Kongre, halklarımız arasına kin ve düşmanlık sokma girişimlerine her za-

man karşıdır. Kimsenin halklarımızı bölmesine izin vermeyecektir.

Kongre, bütün halklarla iyi dost ve iyi komşu olmaya hazırdır.

Kongre, Kafkasya'da her zaman barış ve huzur olmasından yanadır.

6. Kongre, bütün Kafkasyalılar için “Birleşik Kafkasya Evi” kurulması dü-

şüncesindedir.

7. Kongre, bütün dünya Müslüman halklarının yanındadır.

İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongresi

28.4.1999
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İÇKERYA VE DAĞISTAN HALKLARI KONGRESİ MECLİS BİLDİRİSİ

İçkerya ve Dağıstan Halkları Kongre Meclisi (KNİD), Dağıstan'ın başkenti

Mahaçkale'deki gerginliğin silahlı çatışmalara dönüşmesini büyük bir endişe

ile takip etmektedir.
KNİD, Dağıstan'daki durumun Rus askeri ve siyasi kurumları ile Rus yan-

lısı Dağıstan hükümeti tarafından alevlendirildiğini bütün dünyaya ilan e-

der.

Rus yanlısı olan Dağıstan hükümeti, Dağıstan Anayasası'nı kendi çıkarla-

rına göre değiştirerek kendisine duyulan güveni yitirmiş ve halkın protes-

tolarına neden olmuştur.

Maalesef bugün, Dağıstan'da hiçbir gücün duruma hakim olmadığını belirt-

mek zorundayız.

Bu nedenle KNİD Meclisi Dağıstan'daki durumun normale dönmesi için gere-

ken her şeyi yapmakta kararlıdır.

KNİD Meclisi, Moskova yanlısı hükümetin silahlı birliklerinin Dağıstan

halkına karşı planladığı zalimane hareketlerine izin vermeyecektir ve KNİD
Meclisi böyle bir olayda herkesi şahsi bir sorumluluk taşıdığı konusunda

uyarır.

KNİD Meclisi Dağıstan halkının huzurunu sağlamak, barış ve birliği koru-

mak için gerekirse barış kurumları kuracak ve Bağımsız Kafkas Devletlerinin

desteği ile bu konuda her türlü yardımı yapacaktır.

Kongre Başkanı Şamil Basayev

 

ÇEÇEN CUMHURİYETİ İÇKERYA DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DAĞISTAN'DAKİ SON
DURUMLA İLGİLİ AÇIKLAMASI

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya'nın Dış İşleri Bakanlığı büyük bir endişe ile
Dağıstan'daki olayları takip etmektedir. Durumun kötüleşmesi büyük ihtimal-

le Dağıstan'ın genelinde çıkan siyasi krizin sonucudur. Bu kriz Dağıstan ve

Kâspiy bölgesindeki enerji kaynakları üzerinde hakimiyetlerini korumak is-

teyen Rusya'nın büyük finansal askeri ve siyasi grupları ile Batı Alyansı

denilen ülkeler tarafından yapay olarak alevlendirilmektedir. Maalesef si-

yasi kriz silahlı çatışmalara dönüşmüştür ve insan kayıplarına neden olmuş-

tur. Dağıstan'da kötü bir senaryo oynanmaktadır. Bu oyun, kontrol edileme-

yen, birbiriyle çatışan ayrılıkçı grupların oluşmasına ve bölgelere parça-

lanmasına sebep olabilir. Çeçen hükümeti Dağıstan'ın üzerine gelebilecek bu

tehlikeyi daha önceden de duyurmaya çalışmıştır. Fakat uyarılar şu anda yö-

netimde bulunan Dağıstan hükümeti tarafından dikkate alınmamıştır.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya'nın Dış İşleri Bakanlığı, Çeçen Hükümeti adına
krizin barışçı yollardan çözülmesi için her türlü çabayı gösterecektir ve

çatışan tarafları soğukkanlı olmaya çağırmaktadır.

Çeçen Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, 22.5.1998
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Kültürün devamının ve globalleşme ile bir-
likte yaygınlaşan yıkıcı ve olumsuz değetletin ni-
hai çözümü dönüştür ve/veya dönüşçülüktür.

Diaspotada gerçekleştirilecek her hareket ve ey-

lemde gerçekten saimimi olundukça bir gelişme

kaydedilebilir. Dünyanın bu yapısı içerisinde sa-
mimiyetten uzak, yapay ve kendi çıkarını önde
tutan zihniyet ancak toplumsal gerileme ve insani
değerletinin yok olmasına çaba sarf etmiş olur.

 

 

 

Demokrasi, herhangi bit grubunveya patti-
nin işi değil, demokrasi, insanların bakış ve hate-

ketlerinin özellikleri, ülkede demoktatik binek
lar, yaşadığımız politik bavadır.

 © YumiKalmıkov>
 

 
Çerkesletin, diaspotada yaşamakta oldukları

yaşam dinamiği içerisinde, dönüşe yönelik yapı
ve günü kurtarma çabasından uzak hareketler is-

tenilen güzel günlerin özlemini samimi olarak di-
le getirir. Tabii ki, bu yapılarda yet alacak olan in-

sanlar bir elin patmağını geçmeyecek ve het türlü
boyunduruğun altına halkın adına girecektir.

İnsanların kültüreait olan, yani bizim olan ö-

geleti yaşatabilmek için bunca bir çaba içerisinde

bulunurken zamanın bu acımasızlığına karşı in-
sani gaytetin önemi büyüktür. İşte bu yazıda da
bu gayreti göstermiş olan, Yura Kalmıkov'dan
bahsetmekistiyorum.

1 Ocak 1934 tarihinde Stavropol Eyaleti
Çerkesk Şehtinde doğdu. 1949-1952 yıllarında

Çetkesk Sağlık Orta Meslek Okulu'nda okudu.

1957 yılında Leningrad Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesini bitirdi. İki yıl Habeza, Stavropol Eyale-
nde hakim olarak götev yaptıktan sonra yeni-
den eğitimine devam etti. 1963 yılında Stavtoplol
Hukuk Enstitüsü'nde doktora tezini verdi.

1989 yılında Saratov seçim bölgelerinden bi-
tinden 5SCB milletvekili adayı oluyor ve zor te-
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ikov
Rahmi Lale

(1934-1997)

bir davaya bağlanmak bir söz değil, bir eylemdir.'
Jean Paul Sartre

kabete rağmen seçimleri kazaniyor. SSCB Yasa-
ma ve Hukuk Komitesi Başkan Yatdımcısı ve
daha sonra bu göreve başkan olarak seçiliyor.

1990 yılında mülkiyet kanunları hakkında
5SCB Kanunu, SSCB ve Cumhuriyetletin Mev-

zuatinın esasları, hazırlanmasında görevalır.

RF Devlet Başkanı neztinde Özel Hukuk A-

raştıtma Metkezi Kutul Başkanlığı ve daha sonra
okulun Rektörlük görevini üstleniyor.

SSC Fahri Bilim Adamı (1991), RF Fahri
Hukukçusu (1994) gibi büyük ödüller aldı.

Yuri Kalmıkov, Rusya ve dünya çapında bir
politikacı, bilim adamı, devlet adamı ve aydındı.

Bizim siyasetçi olarak bildiğimiz, halktan u-
zak yaşayan ve çıkarlarını halkın çıkarlarından

önde tutan zihniyetin aksine, Yura Kalmıkov, te-

miz bir politikacı ve ahlaki değerlerin siyaset sah-
nesine nasıl aktatılacağının en güzel örneklerini,

Çerkes ve dünya toplumuna göstermiştir. Söz de-
gil, iştir insanın aynası detler ya, Kalmıkov Yuta
da bu sözün doğtuluğunun bir göstergesidir.

Zamanın dağılmışlığa olan etkisinde birleşme

çabasında olan, özgürce yaşama çabalarının bi-

reysel çabalar ile değil de, toplumsal hateketlilik
ile, bunun başatılması gerekliliğini savunmuştur.
Yura Kalmıkov bu bağlamda Dünya Çerkes Bir-
liği'nin kuruluşunda götev almış ve 3 dönem bu

kurumun başkanlığını yütütmüştür.

 

——aldı,fakat bütündevletleriniotta bie

:giymesi 

 
— Asırlar, çağlargeçti, bir devletlerinyerlerini.

  

   

 

Hukukun temellerini insan hürriyeti olatak
kullanan ve medeni ahlakın oluşması için, tüm
uğraşılatını sarf etmiştir.

 

   



 

Dağılmışlığın günümüze kadar olan yıpratıcı
etkisinin ileti ki yıllarda da gelişmesine engel ol-
mak için, SSCB Parlamentosu'nda bölünmeye
doğtu gerçekleşecek olan kanun taslaklarına karşı

çıkmış ve olumsuz gelişmeler karşısında da en

samimi duyguları ile de gelinen noktayı halkın

iradesine ters ve anayasaya aykırı olduğunu, temiz

bir siyasetçi geteği çekinmeden dile getirmiştir.
© Ağustos darbesinden sonra oluşan anayasal

katışıklılığı ortadan kaldırtmak için çalışma arka-

daşları V. Kudıyavtsev ve S. Alekseyev ile bir-
likte yeni mevzuatoluşturulması için çalışmalarda

bulunmuştur.

 

 

 

> Ptofesyonel politikacıolmadımveolamaya-
“cağım. Çünkü,insanlara.inanitım,dobradobra
konuşurumveözelliklehiyerarşilerde şüphe ile

 
 

| karşılaşılan.fikirvve.hareketot özgürlüğüne,sahibim.
-YüraKalmıkov   

Bunca uğraşısına rağmen, öğrencilerine ders
vermeye, anayasa ve medeni hukukun güncel

© problemleri ile ilgili kitap yazmaya ve dünyanın

değişik ülkeletinde'dağınık olarak bulunan halkını

birleştirme çabalarını devam ettirmiştir.

Yuta Kalmiıkov'u, kafamızda canlandırdığı-
miz; siyasetçi kimliğinden olabildiğince uzak bir
yapıda olan, milli meselelerde het zaman duyarlı

ve kendisinin bu denli başarılı olmasını sağlayan;

dutumun ve yapılatın çok ilerideki değişimlerini
algılayabilme yetisine sahip olması,idi.

Arkadaşı olan Yuri Ançabadze ise Kal-

mıkov'u; iyi anlamda ihtiyatlı bir politikacı, ktitik

durumlarda inisiyatif sahibi, halkın istek ve ihti-

yacını çok iyi bilen ve onları en zor durum ve
koşudasavunmaya hazır biri olarak görüyor.

 

 

 

 

İnsanstatüs

| çok zordür.Politik
'dir: birisini yoklama

 

    
    

 

  

tiğorsanavet.

ü dediğimşeyimuhafazaetmek
et şey dışındabir deneme-

“ YuraKalımikor.   
Zararlı bölünmelere karşı olan, saldırıya uğ-

tayana destek verilmesi gerektiğine inanan
Kalmıkov, Abhazya ve Çeçenya'da meydana ge-
len olaylara karşı sessiz kalmayarak, 1992 Eylül-
Ekim aylarındaki Nalçik olaylatında, 1992 A-
gustos ayında Gürcü-Abhaz savaşında Dünya
Çerkes Birliği ve Khabatdey Halkınını Kongte-
söni Abhaz halkına yardıma yönlendirdi. 7 Atalık
1994 tarihinde Çeçenya'daki gelişmeler katşısın-

da, RF Adalet Bakanı ve RF Güvenlik Kurulu

üyeliğinden istifa etmiştir. Bence bu hateket me-
deni cesaret ve halkına olan gönülden bağlılığının
bir göstergesidir.

Politikada ahlakın, insani ilişkilerde saygı ve
sevginin her türlü yapısını içeten bit insandır,

Yura Kalmıkov.

 

Arkadaşı olan Yuri Basin, kendisinin sami-

miyetini ve insanca olan yaklaşımını bir hoş ve
anlamı anısıile dile getiriyor:

“Bir gün kütüphanesinde çok kyeti bir kitap
gördüm, kitabı beğendiğimi, hayret ve hayranmı dile
gelirdim. Evinden direkt gara gillik, beni Alm-Ata'ya
yolun etti. Ben #ren içindeyken bavnlumın açıp o kitabı
buldum. Bu olay Ronukseverliliğin bir niteliği ve misafir
tarafından unutulması mümkin olmayan bir derstir.”

Yura Kalmıkov gibi insanlar her zaman ör-
nek bit siyasetçi, örnek bir insan olarak anılacak
kişilerdir. Aslında onları önemli kılan sadece po-

tik kimlikleri değil, bu kimliklerini ne anlamda

hangi işler için kullandıklarıdır. Dünya Çetkes

Birliği kuruculuğu ve başkanlık götevletinde

yapmış olduğuilerici hareketler ve eylemler, ar-

kadaşlatı ve meslektaşları tarafından anıldığı gibi,

onun yazmış olduğu anayasal değişiklikler ileri ki
yıllarda da temel hak ve özgürlüklerinin günümüz
politikasında önemli bir yer alacağıdır. Sanirim
onun gelecekte de saygıile anılacağının, -en üzü-
cü olanı da budut ki- onun gibi insanlatın bu
dünya üzerine az geldikleri ve onun gibi insanlara
het zaman ihtiyaç duyulacağıdır.

 

ce,buhisolmadaniinsanmanevitemelinikay
det,hayattadayanağıbirşeyiolma:
i halklara dasiyleolmaz.A 

i “ Kendi halkımi idealleştirmek istemiyorum,<
fakather normalinsan gibi, onuseverim,onun.

 

tarihinin.kiymetini.bilir ve gururduyatim.-B
 

   

  

>YariKalmıkov:  
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Büy Ekim Tevıiniyie birlikte do-

gelişmesineSöyük katkılarda bulunmuş
eşsiz bir ozandır Şocentsuk Aliy.

Bu büyük ozanın ürünlerinde dik-
kati çeken, işlediği derin düşüncelerin

yanısıra anlatımdaki büyük sanat usta-
lığı ve tüm ezilenlerin dileklerini derli
toplu dile getirmeye yönelikolmasıdır.

Ashad oğlu Şocentsuk Aliy, 1900 yı-
lında Khabardey Balkar bölgesinde
Kuşmızıkhuey köyünde doğdu. Küçük-
ken dedesi ona Kafkas tarihini anlatır,
düşüncenin, bilimin önemini kavratır,
halk şarkıları söyler, öyküler anlatırdı.
Aliy, okul çağına gelince, İslam din a-
damlarının Bakhsan'da açtıkları okula

gider. Oradaki çok sevdiği öğretmeni,
Tsağo Nuriy, derslerde bilimin, eğitimin,
anadilin anlam ve önemi üzerinde duru-
yordu. Aliy, bu öğretmeni sayesinde di-
lini, ulusal tarihini, efsane ve destanları
daha derinlemesine incelemeye, kavra-
maya başlar. Nuriy'in büyük katkısını,
Adığece'yi derinlemesine öğretmiş olma-
sında, Türkçe meramını anlatabilir hale

getirmesinde değil, ulusal tarihin, bili-
min, okuma-yazmanın büyük önemini
kavratmış olmasında, karanlıktaki bir

insanı aydınlığa çıkarmanın ne denli
büyük bir görev olduğunu takdir ede-
bilmesinde aramak ve görmek gerekir.

Aliy, bu hocasının önderliğiyle, 1915
yılında, Dağıstan'da Temirhan-Şura'da
açılan öğretmenlik kursuna katılır. Üs-
tün başarısı nedeniyle, 1916 yılında da
Kırım'daki öğretmen okuluna gönderilir.
Burada kendini tümden bilime ve çalış-
maya verir ve dilleri, ulusların tarihleri-
ni, edebiyatlarını daha derinlemesine
öğrenir.

Rusya'da Şubat 1917 Burjuva Devri-
mi gerçekleşir fakat, emekçiler umduk-
larını bulamazlar, Dalavereyle başa ge-
çen burjuvazi, devrimcileri hapsetmeye
başlar, terör ve açlık durumu daha da
kötüleştirir. Bu karışıklıklar sırasında
Aliy, Kırım'dan Türkiye'ye .gider. Orada

 



 

i
|
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kendini, Türkçe'ye ve edebiyata verir,
Fransızca'yı iyice öğrenir. Türkiye'deki
Adığe bilim adamlarıyla ilişki kurar,
onlara çalışmalarında yardımcıolur. A-
nayurtlarından uzak olsalar da, anadil-
lerinin, kültür ve edebiyatlarının geliş-
mesi için uğraşveren bir grup Adığe, o
günlerde Istafıbul'da Adığece için bir
alfabe hazırlayarak efsanelerini, des-
tanlarını, tarihlerini okuyup yazmaya
başlarlar. Çeşitli 'yayınların yanısıra
Adığece olarak “Guaze” adlı bir gazete
yayımlarlar. Bu grupla ilişki içinde olan
Aliy, onların çalışmalarından sevinç dur-

yuyor, yürekleniyordu.
Türkiye'de yaşayan Adığelerin (bugün

orada olanların da) en büyük sorunları
ulusun yok olması, anadillerini, törele-
rini, kültürlerini, ulusal karakterlerini
yitirmekte oluşlarıydı. Adığeler belirli bir
yere bir arada yerleştirilmiyor, kendi a-
nadilleriyle okuyup yazacakları okullar
açamıyorlardı. Bu durumdan büyük ü-
züntü duyan Aliy, o dönemlerde yazdığı
“Türk Bahçesinde” adlı şiirinde de bunu

dile getiriyordu:

Bir yaz akşamıydı
Garip başım kucağımda
Ulusumu düşünerek

Türk bahçesinde geziniyordum.

Önümdegüzelim güzellere
Karayılan örneği, rastladığımda
Tanışmak istedim, sorduğumda
Janpago ve Setenayidi güzeller.

Gözümün nuru Janpago'ya

Derdimi anlattığımda
İlk armağanım selamımı bile
Almadı, Adığece anlamadı.

Anayurda duyulan özlem ve bağlılığı
anlattığı “Nane”(Anne) şiirinde ise şöyle
diyordu Şocentsuk Aliy:

Bilir misin ki bu küçücük oğlun
Deniz kıyılarında ürkek ve titrek
Yaban topraklarda öksüz ve yetim
Atılıp durur kayalarına özlemle

i

!
,

Bir tek gün bile yok burada
Bana Oşhamafe'yi aratmayan
Bir anne de yokburada
Anne, sen gibi beni okşayan.

Şiirlerinde duygusal olmaktan çok
gerçekçi olan Şocentsuk Aliy, 1919 yı-
lında anavatanına döndü. Orada Büyük
Ekim Devrimine ulaşmak için yapılan
çalışmalara katıldı. Bakü'de açılan poli-
tik kursları bitirdikten sonra Dağıs-
tan'da uğraşlarını sürdürdü. 1923 yılın-
da Nalçik'te öğretmen okulunu bitirerek
kendi köyünün okuluna öğretmen ola-
rakdöndü.

Özlemini çektiği, kendini adadığı gö-
revi -ulusal gençliğin eğitimi çalışmala-
rmna- Büyük Ekim Devrimi ile kavuş-
muştu. Bu devrimden sonra köyler, o-
kullarına ve öğretmen kadrolarına ka-
vuştu. En önemlisi, önceden saygınlığı
olmayan Adığe dilinin alfabesi hazırlan-
dı, onunla yapıtlar yayımlandı ve okul-
larda okutulmaya başlandı.
Toplum yaşamındaki değişmeleri se-

vinçle karşılayan ozanın en saygı duy-
duğu şey, Büyük Ekim Devrimi ve onun
emekçilere sağladığı haklardır. Fakat
ozana göre bu yeni yaşam, yenilikler
kendiliğinden oluşmayacaktır. Bu yeni
yaşamı kuracak ve geliştirecek olanlar

emekçiler ve genç kuşaklardır. İşte ozan
gençliği özgürlükçü yola bunun için ça-

gırıyordu:

Kalk Adığem, çabuk uyan!
Sarıl özgürlüğe, kucakla.
Ölümsüz armağanlarla
Ödüllendirsin bizi Vatan

Ozanın en büyük özlemi, halkını bi-
lime yöneltebilmekti. Ancak bu yolla ay-
dınlanabilirlerdi. Bilimin önemini işçi
kitlesine kavratabilmek için yaşamda
gördüğü herşeyden yararlanmayı ve de-
gerlendirmeyi iyi biliyordu. Ozanın o
zamanlar yazmış olduğu “Arkadaş
Hajıkare Ulaştı Amacına”, “Öğrenci
Khabardey Öğretmen”, “Karahalk”, “Ga-
zetenin Yakınmaları” gibi şiirleri bunu
çok iyi kanıtlıyor. “Öğrenci Khabardey
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Öğretmen” şiirinde; öğretmenin yaşam
anlayışına, çalışmalarının başarısına,

yurduna gelecek mutluluğun emeğe
bağlılığına değiniyor. Bununla amacı;
köylülere, öğretmenin kendileri için
canla başla çalıştığını anlatmak ve öğ-

retmenin emekçilerin öncüsü olduğunu
göstermekti.

Çok yaşa Genç Adığenin

Bilgilerini yücelten,
Göz kamaştıran ödülleri emeğiyle
Biz emekçilere kazandıran.

Küçük yazıdili-büyük yıldızımız,
Vurun karanlığa çekilsin başımızdan,
Bilgisizliğin kara bulutu

Açsın yüzünü güneşin.

Korkmadan, çekinmeden

Gerçeği silah seçin,

Eğitelim küçük Hasanş'arı,
Vatan için emekçiyetişsin.

Emekçinin düşün! açıklığını, yaşam
görüşünüdeğiştirebilecek etken, hergün

- eline geçecek bilimsel yazılardır. Bu an-
lamda Şocenisuk'un “Karahalk Gazete-

sinin yakınmaları” Şiiri oldukça ilginçtir.

Anadilinle üç hafta oku

Beni çağır gelirim, .
Yabancılaşmadan biz
Kardeş olup çıkarız.

Beni çağıran iyi arkadaşların
Çokluğuyla taşarım.
Açarak kanatlarımı

Bulutlara dahatez ulaşırım.

Eğitim alanında düşülen yanılgıları
bağışlamayan ozan, eleştirilerinde ödün
vermiyordu. Eksiklikleri sert bir dille
eleştirir, bunların bir açıklık kazanma-
sını, herkesin anlamasını ister ve düzel-
tilmesini önerirdi. O her zaman öncü

ve gerçekçi olmuştur. Görevi, sanat us-

talığını kullanarak emekçi topluma ya- .
rarlı olmak, onları yönlendirmek ve on-
lara güven kazandırmak olmuştur.
Şocenisuk, şiirlerinin yanısıra makale
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de yazmıştır. Makalelerinde de, şiirle-
rinde olduğu gibi, ulusunun yükselmesi
ve kalkınması için yapılması gereken
işlere değinmiştir. Onun için en büyük

amaç, yeni yaşamın koruyuculuğunu
üstlenecek gençliği okutmak ve eğitmek
olmuştur.

Adığe dilinin güçlenmesi, kolay bir
edebiyat dilinin oluşturulması ile ilgili
sorunları içeren makaleleri 1925-1926

yılları arasında “Karahalk” gazetesinde
yayınlanmıştır. İslamiyetçi geçinenler, o
dönemlerde, anadilin anlarısızlığını sa-
vunuyor, Adığe diline ve okullarına cep-
he alıyorlardı. Bunlara karşı
Şocentsuk'un amacı, dilin öneminin

anlaşılmasını sağlamak, güçlenmesiiçin

kitlelerin çalışmaya yönelterek edebiyat
dilinin kuruluşilkelerini saptamaktı.

Ozanın savlarına göre, eğer dili Üüze-
rinde çalışmalar yapılırsa “Dili dil olma-

yacak hiçbir halk yoktur yeryüzünde”.
. Yani halkın ya da ulusun kendine özgü
sözcüklerinden yararlanılırsa konuşulan
dil, edebiyat dilinin kökenini oluşturur.
Dilin güçsüzlüğüne etkieden,yazılı ola- .
rak kullanılmamasıve o dili konuşanlar
arasında ekonomik, kültürel bağların
güçlü olmamasıdır. Ozan, bir ulusta de-
gişik lehçelerin konuşulmasını, bu bağ-

ların güçlü olmayışıyla kanıtlamak isti-
yor. Şocentsuk bunu Rusça ile örnekli-
yor; Ruslar küçük feodal prenslikler ha-
linde yaşarlarken Rusça'nın da değişik
lehçeleri vardı, dillerinin bugünkü dur-
rumu başarılı çalışmalarına bağlıdır. O-

zana göre, dilin güçlenmesi, geçerlilik
kazanması, güzel, güçlü,etkili sözcükle-
rin öğretmenler ve bilim adamları tara-
fından yazılarda kullanılmasına bağlıdır.
Bunun yanında, bir ulusun edebiyat di-
linin kurulmasında, geçen çağlara ait
dilin güzel, etkin, güçlü sözcüklerini içe-
ren, onlarla yoğrulmuş efsanelerin öne-
mi büyüktür diyen ozan, efsanelerin ko-
runmasını ve gerekli değerin verilmesini
istiyor.

Her ulusun yazılı edebiyatına başlan-
gıç nazım türüdür. Khabardey ozanları
da yaşamı daha derin olarak açıklama
uğraşısına katılıyorlar ve nazım türü-  



 

 

nün diğer janrlarından da yararlanmaya
başlıyorlardı. Bu dönemde (Ekim Dev-
riminden önce Paş'e Beçmuze'nin ça-

lışmaları hariç) destan janrının öncülü-

günü yapan Şocentsuk Aliy'dir. 1927
yılında yazdığı “Yaban Ellerde” adlı

- destanda vatandan göç eden Adığelerin,
Türkiye ve Arap devletlerindeki acıklı
durumlarını ve vatana olan özlemlerini
anlatıyordu.

Ozanın yaşamdan kopuk olmaması
onu derin düşünmeye zorlamıştır. Şiir-

leri ile emekçinin o çağlardaki yaşantı-

sını, gereksinmelerini ve düşüncelerini
gerçekçi bir anlatımla dile getirmesini
bilmiştir. Onun için ozanın sanat ürün-

leri bugün de geçerlidir, gelecekte de ge-
çerliliğini koruyacaktır.

Sovyet Cumhuriyetleri kısa bir zaman
içerisinde halkçı iktisadı düzelttiler, yüz

binlerce çiftçi kollektif çalışmayı ve sos-

yalist ekonomi ilkelerini benimsedi. Yeni
düzenle Khabardey-Balkar Cumhuriye-
tinde de büyük yatırımlar yapıldı, sana-
yileşmeye önem verildi. Bunun yanında
ulusal kültürde de büyük aşamalar ol-
du. Enstitüler, teknik okullar açıldı, ana

dil ile yayınlanan gazetelerin tirajları
arttırıldı. Bu başarılar Khabardey Ede-
biyatının güçlenmesiyle doğrudan ilişki-
lidir. O yılların ozanlarının esinlendiği
kaynaklar ise, toplumculuk, sanayileş-
menin ve makineleşmenin ilerlemesi,

Adığe köylülerinin kavuştukları güzel
yaşam ve üretimin artmasıdır.
O yıllarda Şocentsuk Aliy, kendi köyü

Kuşmızıkhuey'de öğretmenlik yapıyor-
du. Çeşitli yerlerde öğretmenlik ve okul

direktörlüğü yaptıktan sonra 1936 yı-
lında görevinden ayrılıp Nalçik'e yerleşti.
Ve “Khabardey-Balkar Ozanlar Birliği”
ile çalışmaya başladı. Gece gündüz de-

meden yaşlı ozanlara yardım ediyor,
genç ozanları yetiştirmeye çalışıyordu.

Bu sıralarda Paş'e Beçmirze'nin şiirlerini

derleyerek yayına hazırlamış, Kajer
Yindris ile Hakhupaş'e Amırkhan'ın şi-

irlerini yayınlatmıştır. Ozan, zamanının
çoğunu genç ozanların yetiştirilmesine

ayırıyordu. Aynı yıllarda Khabardey E-
debiyatına katılan genç ozanlar Tav

Boris, Beykul Barisbiy, K'uaş Bet'al gibi
ozanlar Şocentsuk'un öğrencileridir. O,
bunlara her an öncülük yapıyor, ürün-
lerini düzenleyerek basıma hazırlıyordu.
Bu işlerin yanında, Araştırma Ensti-

tüsü Derneği'ne yardımcı olmaya çalışı-
yor, köylerde de bu derneklerin kurul-
masına uğraşıyor, gençliği edebiyat ça-
lışmalarına özendirmeye çabalıyordu.
Öğrencilerden derleyerek yayınlattığı ya-
zılar bunun en güzel kanıtıdır.

Şocentsuk'un önemsediği, yapıtların-
da belirtmek istediği sadece çok sevdiği
Sosyalist Ülkesi'nin ilerlemesi, kalkın-
ması, insanların çalışkanlığı ve kavuş-

tukları güzel yaşam değildir. O, her şeyi
ile yaşamı daha geniş anlamlı, daha de-
rinlemesine anlatmayı kendine amaç
edinmiştir. Kendi ulusu gibi dünyadaki
ulusların tümünün de özgürlüğe ka-
vuşması gerektiğini düşünerek, Asya,
Avrupa ve Afrika'da ezilen ulusların öz-
gürlük savaşına büyük saygı duymuş-
tur. Onlar için elinden geldiği kadar ça-
lışmaya hazırdır.
O yıllarda Aliy, dünya ve doğanın gö-

rüntülerinin anlatımına ayrı bir özen
göstermeye başlamıştır. Khabardey ede-
biyatında olmayan peyzaj şiir akımını
başlatma, onu edebiyatın geçerli bir

kolu haline getirme çalışmaları ile ozan

yeni bir başarı sağlamıştır. Doğanın, ül-
kesinin görünüşünün tanıtılması ile
Sovyet insanının sevincini, ülkesindeki
gelişmeleri, köylerin ve kentlerin gö-
rüntüsündeki değişiklikleri bir araya
getirerek kaynaştırmıştır. “Sonbahar”,
“Mayısta”, “Nalçik”, “Park” şiirleri bunun

örnekleridir. Ozanın herŞiirinde gerçek-
çiliğin ve sanat ustalığının yanı sıra O0-
layları somutlaştırdığını görüyoruz. O-
nun için Şocenisuk, peyzaj şiirleri ile
Khabardey Edebiyatına yeni bir güç ka-
zandırmıştır. |

Şiirlerinin yanında. Şocentsuk Aliy,

3O'lu yıllarda destanlar ve öyküler de
yazmıştır. “Kış Gecesi”, “Tembotun Ge-
çen Günleri”destanları ile “Bir Ölçek
Un” ve “Armut Ağacının Altında” öyküle-
ri aynı yıllarda yayınlanmıştır. Bu ede-
biyat ürünlerinde genelde, geçmiş yıl-
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larda toplumun özgürlük için uğraşları
anlatılmaktadır. Çoğu tamamlanama-
mışsa da ozanın destanlarının büyük
değer ve anlamı vardır. Destan janrının
inceliklerini bu denli iyi kavramış olma-
sı, “Madine”, “Kambot ile Latse” des-
tanlarını ölümsüzleştirmiştir.

Şocentsuk Aliy, aynı yıllarda ülkesin-
de büyük değer kazanan “Ela gözlü”,
“Hamid”, “Ninni” türkülerini de yazmış-
tür. Bunun yanında eski Adığe türküle-
rinden birkaç tanesi üzerinde çalışmalar

yapmış, Rus türkülerini ve aryalarını
Çerkes diline çevirmiştir.

Şocentsuk'un sanatta ulaştığı başarı,

diğer halkların edebiyatlarını daha iyi
anlamasına, diğer ulusların sanat a-
kımlarından da gerektiği gibi yararlan-
masına bağlıdır. Bunu kendisi de açık-
lamıştır. Ozana göre, eserlerinde sanat
ustalığı ve ilerleme görüyorlarsa, bunun
nedeni önce Adığe efsaneleri ve öyküle-
ridir, sonra da Puşkin, Lermaniov,
Gorki gibi ozanlardır. Şocentsuk'un çok
sevdiği, saygı duyduğu diğer ozanlar da;
ünlü Ukrayna ozanı Taras Şevçenko,
Oset ozanı Kosta Hetagurov ve (Altın
Dede adını taktığı) Paş'e Beçmirze'dir.

Khabardey Edebiyatının ilerlemesinde
başarı sağlayan ozana, Khabardey-
Balkar Muhtar S.S. Cumhuriyeti Yük-
sek Şurası, 1939 yılında “Khabardey-
Balkar M.S.S. Cumhuriyeti'nin Edebiyat
Bilgini-Profesörü” unvanını verdi.

Savaş yıllarında şiirler yazıp, bunları
radyoda okuyarak cepheye giden savaş-
çılara cesaret vermeye çalışan
Şocentsuk Aliy, 15 Eylül 1941 yılında
ülkesinin özgürlüğünü korumak için
cepheye gitti. Almanlara tutsak düştü ve
1941 yılı sonlarına doğru Bobruysk
kenti yakınlarındaki bir kampta, acıma-
sızca öldürüldü.

Khabardey Edebiyatı Şocentsuk Aliy'i
yitireli 58 yıl oluyor. Fakat onun başlat-
tığı büyük iş -Khabardey Edebiyatı'nın
güçlenmesi- yerinde saymıyor, hergün

ilerliyor. Khabardey Edebiyatının bu-
günkü başarısında değerli ozanın payı
büyüktür. O, K'ışokue Alim, K'uaş

Bet'al, Şocentsuk Adem gibi değerli ozan
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ve yazarların ulusal şiire kazandırdıkları
gücün içindedir. Khabardey nesir edebi-
yatının ve destan janrının bulunduğu
güçte onun izine rastlanır.

Şocentsuk çok yaşamamışsa da, ulu-

suna kendini unutturmayacak büyük
işler başarmıştır. Khabardey Edebiyatı-
nın ünlü klasiği Şocentsuk'un şiirleri ve
diğer yapıtları bu başarısı yüzünden ö-
lümsüzleşmiştir. Kuaş Betal bunu bir

şiirinde şöyle anlatıyor:

Değerli şiirlerinin makamıyla
Sen Adığe oğullarına öncüsün,
Kendin yaşamıyorsan da, tatlı kardeş

diliyle
Sen aramızdasın, Aliy

Bilmiyoruz, kara kurşunla vurup, sesini
Neden kestirdi düşmanımız?
Yine de sel gibi güçlü dağarcığın
Ölümsüz makamlardır; Aliy.

İçten şiirlerin, yorulmayan asker gibi
Öcünüalıyor bugün de
Sanki akına gitmişsin de
Bugün dönüşünü bekliyoruz, Aliy.

Sen süngüyle toprağa yazarak,
Düşmana kavratıyordun acı gerçeği.
Güçlü sözlerinle taşlayarak düşmanı
Savaştın cephede, Aliy.

Tüm heba değilse de değerli ömrümüz,
Yedi ömrün olsa ne çıkar,
Yarım ömründe bile senin yaptıkların-
nicedir
Hiç unutmadığımız, Aliy...

(YAMÇI, Aylık Sosyo-Kültürel Dergi, Mayıs '77-
Şubat '78 Cildi; sayfa 131-171'den Nejan Huvaj
tarafından kısaltılmıştır.|

 

 



 

 

 

25 Nisan 1999 tarihinde, Abant'ta Kafkas
Derneği Ankara Şubesi ve İstanbul derne-
gimizin katılımıyla bir piknik düzenlendi.
Yoğun ilginin gözlendiği etkinlikte, Ankara
ve İstanbul'dan ikişer otobüs ve özel araç-
larla 250-300 kişi katıldı.

Göl manzaralı uygun bir alana yerleştik-
ten sonra, Wuıc'la düğüne başlandı. Uzun
ve coşkulu bir düğünün ardından, İstanbul-
Ankara dernekleri arasında halat çekme ya-
rışı yapıldı. İki tarafın da zaman zaman ga-
lip geldiği bu yarış, büyük heyecan yarattı.
Kısa bir dinlenmeden sonra çeşitli spor faa-
liyetleri gençlerimizi ve kendini genç hisse-
denleri kaynaştırdı.
Gün boyu devam eden kalabalık düğün-

ler hoş ve sıcak bir ortam yarattı. Sohbet ve
oyunlarla bir arada olmanın keyfini çıkaran
piknikçiler, akşama doğru toparlanarak
Abant'ta güne veda ettiler.

Abant pikniğinden bir görünüm
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Nart Tatış

52 e OCAK ŞUBAT 1999 e NART

İlk kez, “iki aylık düşün ve sanat dergisi
Nart”ı cümle cümle, yaza çize okudum. Da-
vudi bir ses. Uzun hava, arya, rock karışımı
kompleks bangır bangır bir yorum. Isyan,
efelenme, çağrı, yakarış (dua beddua), u-

mut, güzel geleceklere inanç, sevda, kavu-
şamama, Zorbalık var. Bu sesi seviyorum;
Cem Karaca, değişenleriyle değişmeyenle-
riyle nereden nereye.
Wue Apaçi'ler, üzgün, şaşkın kızgın da-

ğıldılar Avrupa'nın sokaklarına. Kendilerini
kollayan sokakları kendileriyle yakarak. Ta-
rih boyunca tüm sokakları çıkmaz yapan
kaypak oluşumlarla, hem kendilerini hem
yaşadıkları ülkelerdeki insanları yakar.

Siyah granitten Paç'e Beç Mırza. Osman-
IV'nın Çerkes köylerini tek tek dolaşan yalı-

nayak halk ozanı. Khabardey'de Nalçik par-
kında, dönüşün simgesi şimdi siyah granit-
ten Paç'e Beçmizra... Etrafında gül sesli
kırmızılık, kırmızı gül ve siyah granit bir hü-
zün var bu renklerde.

Dönüş, dönüşçü... Bunları bilen herkes,

seçmiş ve gelecekle ilgili düşünce düşlerini
söylemeliler. Biz onlara medeni cesaretli,
bilinçli, etkin diyeceğiz. Evet en azından
sağda solda lafazan “aydın kılıklı” demeye-
ceğiz. Dönüşten dönenler, dönmeye devam
edenler, kalmakta ısrar edenler “iki aylık
düşünerek” Nart'a yazın.

Dönüş, kestirmenin kestirmesiydi, dö-
nüşçü bir solcu için elbette. Sağcılar ve tü-
revleri dönüşe hak verseler de Sovyetlerin
yaşadığı bir ülkeyi benimsemekte sıkıntı du-
yuyorlardı. Kalışçı solcular için böyle dü-
şünmek ihanetti, en azından hıyarlıktı. Ka-
lışçı ve sağcıolanlar içinse Moskova yolları
serbestti. Problemler ne iyi yer değiştiriyor-
lardı işte. Devletse kördü, sağırdı ve dönüş-
çü solcular Sovyet ajanıydı. Ve Tsey Mah-
mut arkadaş bir karanlıkta kaybedildi. Tsey
Mahmut hukuken hala karanlıkta yatıyor.
Onu karanlıkta bırakanlar, karanlıkta yaşı-
yorlar. Ben karanlıktan korkarım.

Dönüş kestirmenin kestirmesiydi elbette.
Hem ulusal gelecek, hem yönetimsel anlam-
da: hem ev, iş, sağlık, eğitim garanti olacaktı
“ne yani siz Türk değil mi siniz?” şaşkınları-
na acı acı gülmeyecektik. Asimilasyon, yok
oluş sorunu orada daha kolay halle edile-
cekti. Orada azdık, çoğalacaktık. “Biz kara
bıyıklılar” ülkesinde, Wubıh kaderini gör-
müştük.

Sovyetler yıkıldı. Gitti aş, iş, eğitim, sağ-
lık bedavacılığı. Şimdi yoksulluk, kıskançlık,
güvensizlik, kim vurduya gitmeler var. Şim-  



 

 

di daha da çok benziyor iki vatan. Evet biz
iki vatana sahibiz, tıpkı Avrupa'da yaşayan,
Trakya'da, Kosava'da, Bulgaristan'da Türk-
ler gibi. Sovyetlerin yıkılması bizim solculu-
gumuza nazar değdirdi, dönüş makamımıza
değil.

Dönüş, şimdi yatırım anlamıyla herkesçe

makuliyet kazandı. Ama yabancı sermaye
gibi ürkeğiz biz de, üstelik haklıyız da. Tür-
kiye'de doğu neyse Rusya'da Kuzey Kafkas-
ya o, deniyor. Şimdi daha da çok benziyor
iki tarafın sorunları. Geçim derdi, şimdi da-

ha da çok ihtiyaç duyacağız birbirimize. Bu
tarafta az çok kalifiye piyasa rekabetçileri,
orda yatırım ihtimalleri. En komik yanı da
yerel yöneticilerin benzerliği. Yönetim adına
her türlü yalan, takkiye, riyakarlık, vatan
millet bağırtıları, düzen istikrar şantajlarıyla
Susurluk havalarıyla neredeyse akraba çı-
kacaklar.

 
Dönüş, uğruna günlük yaşantıların feda

edildiği büyük ideallerden biriydi. Post-
modern çağımızda hiç büyük söylem, ideal,
ülkü kalmadı. Uzayda son teknolojik açıdan
yarışanların sokaklarında açlıktan ölen in-
sanlar. Bu nasıl neye göre kimin için geliş-
me? Dönüş, dönüşü zorunlu kılan hiçbir

faktör bertaraf edilmedi. Aksine daha da
aciliyet kazandı, daha da kesinleşti sorun-
lar. Üstelik yok oluş asimilasyon orada çok

komik boyutlarda. Wubıh kaderini gören
bizler anavatanımızda bile çoğunluk değiliz.
Abhazya bunun için yutulmakistendi.

Dönüş, biliyoruz, biliniyor sorunların
çokluğu ve zorluğu. Yanılıyorsunuz herkes
dönmeyecek, dönebilen dönecek orada ge-
çim yapabilecek, aşını işini bulabilen gide-
cek. Kalanlara düşen dönüşü engellemek,
küçümsemek, gerekli görmemek değildir.
Dönenlere yol göstermek, yardım etmek, pa-
ra ve moral vermektir. Dönüş toplumsal,
tarihsel yanlış oluşturulmuş reçete değildir.
Dönüşü savunanların siyasi açıdan yanıl-
madığını hayat ispatlamıştır. Ancak temel
ibtiyaçlarım bakımından sol tercihimde bir
değişiklik olmamıştır. Halen daha fazla öz-
gürlük, kendini ifade hakkı, insan hakları,
sağlıkta, eğitimde, iş bulmada öncelik ve
liberal bir motif olarak fırsat eşitliği istiyo-
rum.

Türkiyeli yıllara Teavün Cemiyeti ile baş-
landı, sonra Dosteli Yardımlaşma olduk,
sonra Kuzey Kafkasya, Kuzey Kafkasyalılar
Derneği olduk, sonra birer ikişer birleştik
Kaf Der olduk. Dostluk Kulübümüz var,
KAFİAD var. İçtiğimiz çay belli olsun diye-
rek, tabi ki hakları olarak Çeçen, Abaza, O-

set çaydanlıklarını ayırdılar. Olsun çayla-
rumızı aynı hayaller kurarak içiyoruz. Ne gü-
zel “Her şey değişmeyecekmiş gibi” diyerek
gününü gün edenleri küçümsüyorum. Evet
her şey, sanki hiçbir şey değişmeyecekmiş
gibi görünüp, değişiyor yavaş ve usul.

Dönüş, evet her şeye rağmen dönüş.
Dönme değil, dönek değil, döner değil, dö-
nüş. Kılığıyla değil özü, sözü ve yazısıyla
sınavlayan herkes. Dönüşçü ya da kalışçı ya
da ne ise halkımıza yol gösterelim.

Her şey değişiyor artık devletçi, bir ör-
nekleştirici, çoğunluğu aç, yoksul, huzursuz
ve geleceksiz bırakan bu zihniyetle orada da,
burada da karşı karşıyayız. Şimdi çağdaş
yaşamdan hak ettiklerini alamayan insanlar
olarak daha çok birbirimize ihtiyaç duyaca-
Bız. Bir tarafta çoğunluğu oluşturmamız ge-
rekiyor.

Dönüş... Sovyetlerin dağılması dönüş 70-
runluluğunu değil, siyasal sol kavrayışımızı
zedelemiştir.

Dönüş... Bulaşık bir su değildir. Her za-
mankinden daha net, tartışılmazdır.

Dönüş... Bulaşık bir sorun değildir. Dö-
nülecek yerdeki yaşam koşulları bulanık ve
yönetimsel anlamda bulaşıktır. Bir yerde
çoğalırsak ve en uygun yerde, dayanışma

içinde; aşı... işi... sağlıklı... eğitimli... hu-

zurlu... özgür bir toplum olabiliriz.
Wubıh'lerimiz, halkımızın

tarihsel bir küpedir.

kulağında
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Kafkas Derneği'nden Kültür Hizmet
Aşağıda adı geçen eserleri Kafkas Derneği Genel Merkezi'nden ve tüm şubelerimizden temin edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Kitabın adı Yazarı Fiyatı

1 |JAbhazlar, Lazlar Gerg AMICBA 600 000

2 J|Adığe Çerkes Alfabesinin Tarihçesi |(S.E.BERZEG 100 000

3 |Adığece Sözlük M.Yasin ÇELİKKIRAN 1 100 000
4 |Anadolu'da Kafdağı Öyküleri Özdemir ÖZBAY 450 000

5 |Asr-ı Saadete Göre İslam Dini Dr.Yahya KANBOLAT 800 000

6 |Bir Kafkas Göçmeninin Anıları Musa RAMAZAN 1 100 000

7 |Bitmeyen Umutlar Çev:Mevlüt ATALAY 1 000 000

8 |Çerkes Dünyası| DÇB. 1 750 000

9 |Çerkes Dünyası 2 DÇB. 1 750 000

10 |Çerkes Fıkraları Sami KORKUT 500 000

11 |Çerkes Masalları Yaşar BAĞ 850 000

12 |Çerkes Soykırımı Ali -Hasan KASUMOV 900 000

13 |Çerkes Sürgünü N.BERZEG 2 000 000

14 |Çerkes Tarihi Kronolojisi Baturay ÖZBEK 750 000

15 |Çerkesya Leonti LYULVE 800 000

16 |Çerkesya Bağımsızlık Savaşı A . FONVİİL 850 000

17 |Çerkesya Bibliyoğrafyası Baturay ÖZBEK 750 000

18 |Çerkesya Seyehatnamesi Taitbout de Marigny 1 000 000

19 (Çerkesyadan Savaş Mektupları J.S.BELL 2 500 000

“20 |Dağıstan Fehmi ÖZDEMİR 800 000

21 İDağlara Yazılıdır Çetin ÖNER 1 100 000

22 (Dili Edebiyatı ve Tarihi ile Çerkesler /Hayri ERSOY 1 000 000

23 |Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya Özdemir ÖZBAY 850 000

24 (Dünya Mitolojisi ve Nartlar Özdemir ÖZBAY 1 100 0001 -
25 |Geceler Uyumaz Kavadce RUSLANİD 200 000

26 (Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler | (S.E.BERZEG 350 000

| 27 |Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler 2 |S.E.BERZEG 350 000

28 |Gurbetteki Kafkasyadan Belgeler 3 S.E.BERZEG 350 000

29 |Gurbetten Çerkes Hikayeleri Hulusi ÜSTÜN 900 000
30 İİstanbul Çerkesleri Janet Mayragül ÇORLU 350 000
31 /Kafdağı Dergisinin Eski Sayıları 500 000

32 |Kafdağının Son Atlısı (Şiir) Yaşar BAĞ 850 000

33 |Kafder Bülteni Eski Sayıları 250 000

34 (Kafkas Diasporasında Edebiyatçılar (Sefer E. BERZEG 1000 000

35 (Kafkas Halk Dansları Musa RAMAZAN 2 000 000

36 İKafkas Rus Çatışması W.Giray CABAĞI 750 000
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37 |Kafkasların Uzun Ömürlü İnsanları |Sula BENET 600 000|
Abhazlar

38 (Kafkasya Gerçeği Dergisi (Cilt) S.E.BERZEG 7 000 000

39 |Kafkasya ve Çerkesler Bibliyografyası |S.E.BERZEG 750 000

40 (Kafkasya'da Birliğin Zaferi Musa Y.ŞENIBE 800 000

41 (Kafkasya'dan Anadoluya Göçler Bedri HABİÇOĞLU 1 000 000
42 'Kafkasya'dan Karadeniz'e Lazların A.İhsan AKSAMAZ 1000 000

Tarihsel yolculuğu ii

43 |Kafkasya gezi İzlenimleri Osman ÇELİK 500 000

44 !|Kafkasya Hatıraları Mustafa BUTBAY 1 200 000

45 (Kafkasya Yazıları © | | 600 000

46 |Kargalar Kara Değildi. Çetin ÖNER 500 000
47 |Kırım ve Kafkas Göçleri Abdullah SAYDAM 2 000 000

48 |Kurtuluş savaşında Çerkeslerin Rolü (Muhittin ÜNAL 1 750 000

49 |Lazlar M.RECAİ ÖZGÜN 850 000
50 (Mavi Kuşu Gören var mı? Çetin ÖNER 700 000
51 (Mitoloji ve Nartlar Özdemir ÖZBAY 1 000 000

52 |Muhaceretteki Çerkes Aydınları İzzet AYDEMİR 900 000

53 (Nart Dergisi Eski Sayıları 600 000

54 (Nart Dergisi Yıllık Aboneliği 5 000 000)

55 (Nereden Nereye Musa UYSAL 600 000

S6 (Nüfus Sorunu Dr.Yahya KANBOLAT 700 000

57 |Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi Dr.M.Fahrettin KIRZIOĞLU 5 000 000

58 /Portakal Çetin ÖNER 500 000

59 (Rus Gözüyle Kafkasya ve Çev.Hasan AYKAR 350 000

Kafkasyalılar

60 |Soçi'nin Sürgündeki Sahipleri Sefer E. BERZEG 1 000 000

Çerkes Vubıhlar | 5

61 |Sokakta Sözleşmiştik Musa UYSAL 450 000

62 |Son Ubıh Bagrat ŞINKUBA 1 000 000

63 |Sovyet Tarihçiliğinde Şamil Moşe GAMMER 600 000

64 (Türkiye Çerkeslerinde Sosyo- JKaf-Der Yayını 750 000

Kültürel Değişme

65 (Türkiye'nin Kafkasya Politikası 500 000

Nedir, Ne Olmalıdır ?

66 (Türklerde ve Çerkeslerde Kültür, Yaşar BAĞ 1250 000
Din, Tanrı

67 Üç Atlı Musa UYSAL 900 000

68 |Ürdün Çerkesleri M.Celal SARIÇAM 1 000 000
69 (Vaynah Kulesi Erol YILDIR 1 250 000

70 İYaşar Bağ'ın Anı Defterinden 200 000    
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1932, Reyhanlı'nın kurtuluşu
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1938, Çerkes Birlikleri
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1938, Ayaktakiler: Ulle, Arif Çetaw, Şükrü Huvaj, Yusuf Emirhan, İbrahim Lale,

Hasip Hatuk, Cuma Öner(Paşt), Mustafa Payal (Hapae)
Oturanlar: Kadir Çeviker, Reşit Dinçer, (adıbelirlenemedi), M. Hayri Bageoğlu,

Zeki Huvaj, (adı belirlenemedi)
Yerde oturanlar: Nuri Hatam, Omer Kanşat, Hapephı Yusuf Sisalan
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   1955, Reyhanlı'da yapılan bir düğünden bir görünüm
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1920'lerde Reyhanlı Çerkesleri
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HABERLER

Mersin Şubesi'nde Genel Kurul
Mersin Şubesi'nin 3. Olağan Genel Kurulu

27.12.1998 tarihinde yapıldı. Yönetim or-
ganlarına seçilen arkadaşlarımızı kutluyor

ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Yönetim Kurulu

Başkan Tuncer Kurşun

2. Başkan İsmet Kaya
Yazman Fettah Durgut
Muhasip Selahattin Cantürk
Üye Kamer Altun
Üye Ahmet Racap
Üye Ercan Lo

Denetim Kurulu

Yaşar Boran

Ahmet Kuş

Hüseyin Gözay

Disiplin Kurulu
Musa Çelen

Münir Ural

Ali Ercan

Çetin Öner İmza Günü
Usta yazarlarımızdan Sayın Çetin Öner'in,
23 Nisan 1999 tarihinde Ankara Atakule'de
imza günü gerçekleşti. Okuyucu ve yazarla-
rın buluşmalarına olanak sağlayan bu et-
kinlikte okuyucular, yazarımız ile sohbet
imkanını da buldular.

CNN Kafkasya'da
1998 yılında Ürdün Prensi Ali ve Kafkas
Derneği Genel Merkezi'nin müşterek bir or-
ganizasyonu olarak gerçekleştirilen atlı yü-
rüyüşünü eksen olarak alan ve senaryoya
esas metinleri Muhittin Ünal, Çetin Öner,
Sevda Alankuş, Erol Taymaz tarafından ya-
zılan filmin çekimiiçin 7 kişilik ekip Ürdün
üzerinden Kafkasya'ya gitmek üzere uğur-
lanmıştır.

Filmde; Çerkeslerin tarihleri, medeniyet-
leri, tarihi toprakları, Kafkas-Rus Savaşları,

sürgün ve sonuçları, Kafkasya'da ve diaspo-
rada bugünkü yaşam, diasporada yaşadık-
ları ülkelere Çerkeslerin katkıları ve çözüm
bekleyen sorunları işlenmektedir. Türkçe,
İngilizce olacak film Prens Ali ile CNN ara-
sındaki anlaşmaya göre yapılmaktadır.

Kafkasya'daki çekimleri takiben, Ür-
dün'de ve Türkiye'de çekimler yapılacak ve
Haziran sonunda montaj ve seslendirmeye
başlanmış olacaktır.
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Abhazya ve Gürcüstan yetkilileri

görüşmeye hazırlanıyor
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Dışişleri gö-
revlilerinden oluşan 5 kişilik bir heyet
Sohum'a gidip, yapılacak görüşmeye esas
teşkil edecek konular üzerinde detaylı bilgi
alışverişinde bulundular. Mayıs ayı sonla-
rında yapılacak bu görüşmeye Devlet Ba-
kanları düzeyinde değil de daha alt kademe-
de yetkililerin katılacağı öğrenilmiştir.

Kafkas-Abhazya Dayanışma

Kemitesi Yıllık Toplantısı
Abhazya'daki son durum, Abhazya'nın ileri-
ye dönük beklentileri ve Komite'nin durum
ve geleceğinin tartışılması amacı ile Kafkas
Abhazya Dayanışma Komitesiyıllıktoplantı-
sını 15 Mayıs 1999 saat 12:00'da gerçekleş-
tirilecektir.

Komite bu toplantıda 28-29 Eylül 1999
tarihlerinde Abhazya Sohum'da yapılacak
olan “Dünya Abhaz-Abazin Kongresi” ne gi-
decek delege ve konukların seçiminin de ya-
pılacağını bildirdi. Kongreye Türkiye'den 25'i
konuk ve 25'i delege davetli olduğundan,
aday tespitinin daha kolay olması açısından
toplantıya katılacak devlet temsilcileri ve
üyelerinin kendi aralarında bir seçim yap-
malarını da istedi. Ayrıca kongre tertip ko-
mitesi yol parası hariç oradaki otel ulaşım
ve otel parası tutarı olarak 120$ olarak be-
lirtti.

23 Kosovalı Daha Adığey'e

Döndü
1998 yılı Ağustos ayında, Kosova'dan

Adığey Cumhuriyeti'ne 101 Çerkes'ten olu--
şan 22 aile geri dönmüşler ve bir kısmı
dönmeden köylerinde kalmışlardı.

Sırpların son aylardaki işgalleri sonucu
yollara düşen Arnavutlar arasında İstan-
bul'a gelip Gaziosmanpaşa kampına yerle-
şen 23 Adığe daha 4 Mayıs 1999 tarihinde
İstanbul-Trabzon-Soçi güzergahı üzerinden
Maykop'a gitmişlerdir. |

Kosova'lı bu ikinci grup; Adığey'den gö-
revli olarak gelen Adığe Makgazetesinin Ge-
nel Yönetmeni Kuyekho Asfar ve Kosova'dan
3 yıl önce dönmüş olan Adem rehberliğinde
Adığey'e dönmüştür. Kosova Adığeleri'ne ü-
çüncü bir kafilenin daha eklenebilmesi için
Kültür Bakanı Çemişo Gazi bugünlerde Sof-
ya'da çalışmalar yapmaktadır.

 



HABERLER
 

Şarkışla Şubesi Genel Kurulu
14 Mart 1999 tarihinde Kafkas Derneği Şar-
kışla Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Genel kurulda yeni yönetim organları aşağı-
daki şekilde oluşmuştur. Yönetim organla-
rında görev alacak olan arkadaşlarımızı
kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyo-

Emmy Ödülü Alan Çerkes
Uzunyayla Tarladere köyünden 1965 do-
gumlu Gıbze Mehmet Özkan, “dijital televiz-
yon” teknolojisini geliştirerek, Amerikan Te-
levizyon standardına katkılarından dolayı
1997'de Emmy ödülüne layık görüldü. De-
gerli hemşehrimizi başarılı çalışmalarından

ruz. dolayı kutluyoruz.   Yönetim Kurulu

     Başkan Hayati Alparslan KEDERE rp
ğ likesir Şubesi Üy de

Bşk. Yrd. Muharrem Gültekin Muhsin ve Hayri Şayan 14.01.1999 tarihinde
Muhasip Avni Mit üzücü bir kaza sonucu aramızdan ayrılmışlardır.
Yazman Hikmet Esas ami , en
Üye Tacettin Başlan Kafkas Halk Müziği ve Dansları uzmanı büyüğü-

Üye Erhan Ünal müz Hacıİdris Özbay (Gunekue) kalp krizi so-

Üye Yaser Temur nucunda Karamürsel'de vefat etmiştir. 23 Ekim
1998 günü Altınovaİlçesi'nin Karadere(Pşıjhab-
le) köyünde toprağa verilmiştir.

Değerli hemşehrimiz Sn. Hakkı Kurmel'in annesi
Zeliha Kurmel 18 Kasım 1998 tarihinde Dere-
ilde vefat etmiş ve aynı yerde toprağa verilmiştir.

Uzunyayla Pöhrenk köyünden Hikmet Tarkay 17
Nisan 1999 tarihinde Ankara'da vefat etmiş ve

Denetim Kurulu
Suphi Tekin
Avni Özgür
Ekrem Dinedurga

Disiplin Kurulu
Yadigar Yaş köyünde toprağa verilmiştir.

Halis Özdemir Uzunyaylalı hemşehrilerimizden Sinemis
Ismet Esas Kadıoğlu genç yaşta vefat etmiş ve 7 Nisan
Yücel Tok 1999 günü Ankara Karşıyaka mezarlığında top-
Yücel Gök rağa verilmiştir.

Caner Tekin Merhumlara Tanrı'dan rahmet ve tüm hemşehri-
Halis Yüzük lerimize başsağlığı dileriz.

 

  

YENİ YAYINLAR

Özdemir Özbay, Dünya Mitolojisi ve Nartlar,
1.Baskı, Ankara, Kafkas Derneği Yayınları, 241 sayfa

Kuzey Kafkas halklarının yaşamını, edebiyatını,

atalarımızın tarih süreci içerisinde ulaştığı uygarlık

düzeyini anlatan “Mitoloji ve Nartlar” adlı eserin
2.cildi olan bu eserde yazarımız, Çerkes Mitolojisinin

bütününükapsayan Nart destanlarının Dünya Destan-

ları arasındakiilişkiyi karşılaştırarak vermiştir. Eser

ayrıca Nart destanlarının tüm dünya destanları arasın-

daki yeri ve öneminin ne olduğu konusuna da açıklık
getirmektedir.

Çerkes kültürün oluşumunda çok önemli bir yeri

olan Nart mitolojisini tüm ayrıntıları ile inceleyen bu

kitap, Nart mitolojisinin sadece Çerkes kültürünün

değil, özellikle Yunan mitolojisi aracılığıyla diğer
kültürlerin gelişimine de çok önemli katkıda bulundu-

gunu gözler önüne sermektedir. Bu değerli eseri Kaf-

kas Derneği şubelerinden temin edebilirsiniz.  
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Khabardeyce'de bir özdeyiş vardır. “Öldüğü halde
yaşıyor mu, yoksa yaşarken de ölü müydü?” Bu özde-
yiş, insanların yaşam süresini çok da önemli olmadığını
aslında, yaşam kalitesinin önemli olduğunu çok güzel
bir şekilde ifade ediyor. Kimi insan vardır, günlük ya-
şamtelaşını aşamaz, günlük kişisel sorunları ile uğra-
şır. Günümüzinsanlarının çoğu, modern yaşam tarzının
getirdiği (şartlar nedeniyle bu gruba dahildirler. Bir
kısım diğer insanlar ise, yaşama daha geniş bir açıdan
bakabilmekte, toplumu ve insanlığı yaşayarak, günlük
basit sorunlar arasında boğulmadan kalabilmeyi başa-
rabilmektedir.

Geçenlerde, genç sayılabilecekbir yaşta kaybetti-
ğimiz Uzunyayla'nın Karaboğaz Köyü'nden Sami Tarih,
işte bu ikinci gruba dahil edilebilecek insanlardandı.
Hani bir söz vardır: “Her ölen Kafkas yaşlısı, Kafkas
kültürünün bir kısmını da beraberinde götürür.” diye.
Tam da bu sözü doğrulayan bir ölümdü, Sami'nim er-
ken gelen ölümü. Kendisi yaşlı değildi, ancak çoğu
insanın yüzlerce yıl yaşasa dahi oluşturamayacağı bir
kültür birikimine sahipti. Yaklaşık iki sene önce, Kafkas
kültürü ve dilini yok olmaktan kurtarabilme çalışmaları-
na bir nebze olsun katkıda bulunma çabalarım sırasın-
da ismini duymuştum. Ama ne yazık ki kendisini, has-
talığı sırasında tanima olanağı buldum. Yaklaşık yedi ay
önce Kayseri'ye hastalığı sebebi ile getirildi. Daha ilk
tanışmamızda Sami'nin Khabardeyce'ye ne kadar ha-
kim olduğunu, ne kadar geniş bir kültür birikimine sa-
hip olduğunu anlamak zor olmadı. Hayatı espritüel
olarak yorumlayabilecek bir konuşma tarzı vardı. Ko-
nuşmalarının arasına mutlaka bir Kafkas özdeyişi ya da
yaşanmış bir diyalogu katarak söylediklerini süsler,
anlam kazandırır ve olayları o şekilde yorumlardı.

Hastalığının tedavi aşamalarında, Kayseri'ye her
gelişinde, kendisini sık sık ziyaret ederek birikimlerini
mümkün olduğunca kaydetmeye çalıştım. Hastalığının
ciddiyetini bildiği halde, neşesinden hiçbir şey kaybet-
memiş olmasını hayret ve hayranlıkla karşılıyordum. Bu
hastalıkta beklenen yaşam süresinin 6-7 ay kadar ol-
ması beni hüzünlendiriyordu. Ancak duygusallığı bir
kenara bırakarak mümkün olduğu kadar çok şey kay-
detmeye çalışıyordum. Konuşmalarında gittikçe daha
çok zorlandığını fark ediyordum. Sürekli olarak iyileşin-
ce her şeyi, tüm bildiklerini anlatacağını söylemesine
rağmen, her görüşmemizde sağlığının daha kötüye
gittiğini görüyordum.

Sami köyde çiftçilikle uğraşıyordu, aynı zamanda
ticari taksicilik yapıyordu. Duyduklarını hafızasına kay-
detmekte oldukça başarılıydı. Taksi ile kasaba ve köy-
lere götürdüğü Çerkes yaşlılarından bir çok kültürel
öğeyi almış olduğu kesindi. Ayrıca sanatçı ruhlu bir
insandı. Çok güzel sesi vardı. Olayları anlatırken bile
bir tiyatro sahnesindeymiş edasıyla konuşurdu. Müşte-
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Dr. Yakup Temel

rilerini köylere götürürken bir yandan da “Mısiroko”yı,
“Hımsad Guaş”ı, “Meliğe çhu” yı söylerdi. Böylelikle
yolculukları da oldukça neşeli geçiyordu. Her hareke-
tinde Kafkasyalılar'a özgü şakaları, gelenekleri sergiler-
di. Bir yolculuğu esnasında arabası Çerkes yaşlıları ile
dolu olarak bir yokuşu çıkarken, gayet ciddi bir tavırla
“ayağa kalkın yoksa araba yokuşu çıkamaz” deyince
arabadaki yaşlıların ayağa kalktıklarını, sonrada “kim-
seye anlatma” diye yalvardıklarını kahkaha ile anlatırdı.

- Sami'nin birikimleri, Çerkesler'in hem Kafkasya'daki
yaşantıdan gelen değerleri, hem de Uzunyayla'daki
yüzyıllık yaşantıda oluşturdukları, bu bölgeye has edi-
nimleri kapsamaktaydı. Uzunyayla'da Tok Hacı Ömer,
Durmuş Mezgel Karsaubığ gibi şahsiyetlerle ilgili ya-
şanmış hikayeler anlatırdı.

Bir keresinde Tok Hacı Ömer, hasta olan bir arka-
daşını sormaya bir köye gitmiş. Ancak hasta zannet-
tikleri arkadaşı sşinde gücünde uğraşıyor. Tok Hacı
Ömer “yahu arkadaş sen ne biçim hastasın doğu dü-
rüst yatağında yatsana” demiş. Arkadaşı “sen beni
ölüm döşeğinde, birisi çenemi bağlamak için hazır
bekler olarak bulacağını sanıyordun, beni böyle gör-
mene müsaade etmedim” deyince Hacı Ömer de “
gavur seni, nasıl ölüneceğini biliyorsun da bir türlü öl-
müyorsun” diye cevap vermiş. İşte böyle bir hayata
bakış tarzı vardır Uzunyaylılar'ın.

Bir gün muayenehaneme acil bir telefon geldi. O
sıralar Sami hastanede kemoterapi görmekte idi. Te-
lefondaki ses “çabuk yetiş, Sami ölüyor” diyordu. Apar
topar hemen hastaneye koştum. Ailesi telaş içindeydi.
Sami'ye baktım, uyur gibiydi. “Sami Ağabey, nasılsın?”
dedim, elini tuttum “iyiyim Yakup Bey” dedi. “Öbür
tarafa gittim, onları gördüm, beni aralarına almadılar,
geri döndüm” dedi gülerek. Ben bu metanete hayran
kaldım. li

Daha sonra köye döndüğünde zaman zaman tele-
fonla sorduğumda bana hiçbir zaman kötüyüm de-
medi. Telefonda bana Çerkes atasözleri yazdırdı. Ya-
şamının son günlerinde, hastalığının yayılması ile olu-
şan ağrıları en yakınlarına bile hissettirmemeye çalış-
miş. Son günlerinde “ölümün de yiğitçesi olur” an-
lamındaki Kafkas atasözünü söylermiş sık sık. Bir son-
bahar günü öğle üzeri bu dünyadan ayrılıncaya kadar
çevresine sıkıntılarını hissettirmemeye çalışmış.

Samiile kısa süreli tanışıklığım (bana yaşlılarımıza
hayattayken gerekli değeri vermemiz gerektiğini bir
kez daha gösterdi. Kafkas kültürünü hiç olmazsa kıs-
men kurtarabilmek için, çevremizdeki yaşlılarla konu-

şalım, en küçükkültür birikintisini bulalım, kaydedelim. .
Yaşlıların hemen hepsinde az ya da çok bir kültürel
değer bulabileceğimizi unutmayalım.
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AYRILIK DA ÇERKESTİR

“Ölüm çerkestir birazbırakıp

AAyrılık da çerkest

Sarışın, maviKm birk

Atının nalları güneştendi si

Gülün, dedi, yoğrulmas irae

>siDre, dedi.

meli r
Aldımskoydum cebime.

Ortalık birden ısınwerdi.

 


