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GÖRÜŞMELERİ

Bilindiği üzere, 14 Ağustos 1992 tarihinde Gür-

cüstan silahlı kuvvetlerinin Abhazya'ya girmesiyle

başlayan savaş 30 Eylül 1993 tarihinde Abhazya'nın

galibiyetiyle sonuçlanmış olmasına rağmen bir türlü

barış antlaşması yapılamamıştır. Bu nedenle de Ab-

hazya'nın nihai statüsü belirlenememektedir.
Cenevre-Moskova ve Atina'da yapılmış olan bir

dizi heyetlerarası görüşmeye rağmen Gürcüstan ve

Abhazya arasındaki uyuşmazlığın bugüne kadar gide-

rilememesi üzerine, Türk Dışişleri Bakanlığı ve Bir-

leşmiş Milletler örgütünün ortaklaşa düzenledikleri

heyetlerarası görüşmeler 7-8-9 Haziran 1999 tarihle-
rinde İstanbul Hilton Oteli'nde yapılmıştır.

Resmi görüşmeleri yapacak heyetler 25'er kişi

olup, Abhaz tarafında görüşmeciler kapsamında ol-
mamak üzere Cumhurbaşkanı Sayın Vladislav Ard-
zınba da heyetle birlikte 6 Haziran 1999 günüİstanbul
Havaalanına inmiş*ve hemşehriler tarafından büyük

bir coşkuyla karşılanmıştır. Hava alanı ile şehir mer-

kezi arasında oluşan konvoy görülmeye değer güzel-

likteydi ve çok kalabalıktı. Konvoya, KafDer'i

temsilen en yakın olan Kocaeli ve Kaynarca şubeleri-

mizden 40 araçlık bir grup katılmıştır.

İlk gün akşamı İstanbul Sürmeli Otelde verilen

yemeğe Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel
temsilcisi Büyükelçi Bota, Türkiye'nin Tiflis Büyü-

kelçisi Murat Bey, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya ve

 

Orta Asya masasından Genel Müdür Yardımcısı Ünal

Çeviköz, Gürcüstan'ın Birleşmiş Milletler Dostları

oluşumundan Amerikalı, Almanyalı, İngiliz, Fransız

ve Rus temsilcilerle birlikte, V.Ardzınba, Başbakan

Sergei Bagapş, Dışişleri Bakanı Sergei Şamba ve he-

yetin diğer üyeleri de katılmışlardır.

Abhaz Dayanışma Komitesi Başkanı Cemalettin

Ümit'in açış konuşmasından sonra bir konuşma yapan

Vladislav Ardzınba, “savaşın devam ettiği günlerde
Türkiyeli ve Kafkasyalı kardeşlerimizin yaptıkları
katkıları unutmamız mümkün değildir. İradeleri dışın-

da ve zorla vatanlarından sürülen kardeşlerimizin dil-

lerini ve kültürlerini bugüne kadar yaşatabilmiş olma-

sına çok seviniyorum. Bu durum bâniailerisi için ümit

veriyor. Kadehimi güzel ve güçlü Türkiye için kaldı-

rıyorum.”dedi. Büyükelçi Bota ise, “aranızda olmak-

tan çok memnunum. Görev sürem içerisinde yakından

tanıdığım Abhaz halkına büyük bir saygım vardır.

Güzel ve onurlu insanlardır. Görüşmelerin bir an önce

olumlu bir sonuca ulaşmasını diliyor ve 'kadehimi

Abhaz halkının mutluluğu için kaldırıyorum.”şeklinde

konuştu.

Konuşmaları takiben kurulan mahalli düğünde Ab-

hazya'dan gelen misafirlerin ve Türkiye Çerkeslerinin

aynı kıvraklıkla geleneksel oyunlarını oynamaları ve

aynı dilden konuşmaları yabancı uyruklu misafirlerce

pür dikkat ve hayranlıkla izlenmiştir.

Dışişleri Müsteşar Yrd. Aydın Şahinbaş, Abhazya Başbakanı Sergei Bagapş,

Abhazya Cumhurbaşkanı Vladislav Ardzınba.
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Taraflar arasında görüşmeler Türk Dışişleri Bakanı

sayın İsmail Cem'in konuşmasıyla 7 Haziran günü

otel Hilton salonlarında başlamış ve 9 Haziran günü

öğleyin tamamlanmıştır. Görüşmelerle ilgili deklaras-

yon daha sonra açıklanacağından detaylı bilgi alına-

mamış olmakla beraber, küçük bazı ilerlemelerin

sağlandığı ve birkaç protokolün karşılıklı olarak im-

zalandığını, sayın Vladislav Ardzınba'nın aynı gün

16.30'da Kafkas Kültür Dernekleri ve Vakıfların tem-

silcileri ile yapmış olduğu toplantıdaki konuşmasın-

dan öğrenmiş bulunuyoruz:

Ardzınba konuşmasında: “Sizlerin arasında ol-

maktan mutluluk duyuyorum. Aysa ile Avrupa'yı bir-

birine bağlayan bu kentte görüşmelerin yapılmış ol-

masından memnunuz. İlişkileri düzenleyen bir iki

protokol imzaladık. Eğer Gürcüstan Devlet BaşkanıE.

Şevardnadze de gelmiş olsaydı çoktandır hazır olan

diğer anlaşmaları da burada imzalayabilirdik. Görü-

yorsunuz ki gelmedi. Batılılara güveniyor ve işi uzatı-

yor. Ambargoyla bizi pes ettireceğini düşünüyor ve

yanılıyor. Ayrıca, göçmenlerin suçlu suçsuz ayrımı

yapılmadan dönmelerini istiyor. Bu mümkün değildir.

Ayrıca, Abhazya'da 100.000 Abhaz var diye kimse

onları yalnız zannetmesin. Türkiye'deki 300.000 Ab-

haz'ı da bu rakama ilave ederek hesap yapılması gere-
kiyor. Onların batılılardan dostları ve destek veren

arkadaşları varsa bizim de Kuzey Kafkasyalı kardeşle-

rimiz vardır. Kardeş daha da önemlidir. Ev sahibimiz

Türkiye'ye teşekkür ediyor ve güveniyoruz. Türkiye

gibi bir devlet isterse Kafkasya'da bir daha kan dö-

külmez. Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem ile Ab-

hazya ve Kafkasya konusunda yararlı bir görüşme

yaptım. Abhazya-Türkiye arasında seyahat hürriyeti

ve karşılıklı öğrenci değişimi konusunu da ele aldık.

Gidiş gelişte önemli problemler vardır. Seyahat hürri-

yeti, insan hakları yasaları ve uluslararası hukuk tara-

fından garantiye alınmış bir haktır. Çözüm bulunması

lazım. Derneklerin temsilcileriyle tanışmak istiyorduk,

görüşmekten son derece memnunum. Savaş sırasında
Kafkas halkları bir konfederasyon oluşturmuştu. Ko-

mitenin arkasında dernekler olarak sizler de bir arada-
sınız ve bu nedenle sizi bir konfederasyon gibi görü-

yorum. Devlet kurmak kolay iş değildir. 7 yıldır am-

bargo ile boğuşuyoruz. Amatırnaklarımızla kazıyarak

devletimizi yavaş yavaş inşa ediyoruz. Ekonomik po-

tansiyel olarak herşeyimiz vardır. Ama daha iyi düşü-

nen, ticari ve ekonomik pratikleri olan sizlere ihtiya-

cımız vardır. Ambargoya rağmen bütçemiz her yıl

030 artıyor. Bu yıl ikiye katladık. Ambargo kalkarsa

kısa sürede çok şey yapabileceğiz. Keşke mümkün

olsaydı da oradaki kardeşleriniz sizin burada neler

gerçekleştirdiğinizi bir görebilseydi. Ayırım olmaksı-

zın tüm Kuzey Kafkasyalı gruplar beni kendi cumhu-

riyetinin başkanı gibi bağrınıza bastınız. Kafkasya'dan

hangi cumhuriyetten devlet başkanı gelirse gelsin onu

da kendi başkanınız gibi karşılayın. Biz buradan ü-

mitler dolu olarak döneceğiz. Mücadelemize yılmadan

devam edeceğiz. Bizim kimsenin bir karış toprağında

 

Abhazya Başbakanı S. Bagapş KAFİAD yemeğinde.

gözümüz yoktur. Sadece kendi vatanımızı koruyoruz.

Eninde sonunda sizlerin de katkısıyla bağlantısız bir

Abhazya'yı gerçekleştireceğiz. Her şey Tanrı'nın e-

lindedir. Yüce Tanrı bize iyiliklerini esirgemesin. Yü-

ce Tanrı tüm halkları kutsasın. Aralarında Abhaz halkı

da bulunsun.”diyerek sözlerine son verdi. Derneklerde

yapılan değerlendirme toplantısının en önemli eksikli-

ğini Reyhanlı Şubemizin başkanı Sayın Mehmet

Yener söyledi: “Bu kadar dernek ve yetkili bir ara-

dayken neden bir ortak deklarasyona hep birlikte imza

koymadık?” dedi.

KAFİAD tarafından Otel Konti'de verilen akşam

yemeğine rahatsızlandığı için V.Ardzınba katılmadı.

Yerine Başbakan Sergei Bagapş katıldı. Abhazya'nın

ekonomik alt yapısı, sorunları ve yatırım alanları hak-

kında geniş bilgiler verdi. Mevcut iktisadi ve ticari

yasalarının güncelleştirilmesi ve beynelmilel hüviyete

kavuşturulması için katkı talebinde bulundu. İş a-

damlarımız da gerekli katkıyı yapacaklarını ifade et-

tiler. Verdiği bilgilerden bankacı kökenli bir ekono-

mist olarak dünya ekonomisi ve gidişatı ile Ab-

hazya”da yapılması gerekenler konusunda dolu dolu

olduğu gözlemlenen Başbakan S.Bagapş için herkes

hemen hemen aynı kanaatte idi: İmkan sunulur ve

ambargo kalkarsa güzel şeyler yapmaya muktedir bir

Başbakan.

Abhaz heyeti 10 Haziran günü öğleden sonrâ u-

çakla İstanbul'dan ayrılıp Abhazya'ya doğru yola

çıkmışlardır.

 

Abhaz Heyeti Uğurlanırken: Sergei Şamba, İrfan Ar-

gun, Vladislav Ardzınba, Cemalettin Ümit, Sergei

Bagapş.
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YA İLEGÜRCUSTAN ARASINDA
İSTANBUL'DA YAPILAN GÖRÜŞMELER

Abhazya ile Gürcüstan Heyetleri 7-9 Ha-
ziran 1999 tarihleri arasında, aralarındaki
güvensizliğin aşılması ve güvenverici ted-
birlerin gelişmesini sağlamak amacıyla İs-
tanbul'da bir toplantı yaparak bir araya
gelmişlerdir.

— Toplantıya Abhaz ve Gürcü heyetlerinden
başka BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Ö-
zel Temsilcisi Liviu Bota, AGİT Temsilcisi,
İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve
ABD'nin ortak olarak oluşturduğu Genel
Sekreterin Dostları Grubu'nun Temsilcileri
katılmışlardır.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Devleti
adına Dışişleri Bakanlığı ev sahipliği yap-
mıştır. Bu nedenle toplantının açış konuş-
masını,Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail
Cem yapmıştır. .

İstanbul Hilton Oteli'nde 3 gün süren
toplantının sonuçlarına değinmeden önce
komitemizin, İstanbul Koordinasyon Kuru-
lumuzun ve Kafkas Derneği Genel Merkezi
ve şubeleri ile diğer derneklerimizinkatkıla-
rından kısaca bahsetmek istiyoruz.

Toplantıdan yaklaşık bir hafta önce Dı-
şişleri Bakanlığımızdan almış olduğumuz

davet üzerine, Kafkas-Abhazya Dayanışma
Komitesi'nin tüm üyeleri Ankara'ya giderek
Dışişleri Bakanlığı'nda konuyla ilgili masa

şefi ve müsteşar yardımcısı ile yaklaşık iki
” saat süren bir toplantı yapmışlardır. Bu

toplantıda İstanbul'da yapılacak görüşmeler
esnasında komitemizin ve Kafkas Kültür
Derneklerinin katkıları ele alınmış, Dışişleri
Bakanlığı ile koordineli bir çalışmanın ya-
pılması karara bağlanmıştır. Gerek komite
olarak, gerekse derneklerimiz olarak ortak
toplantı süresince Dışişleri Bakanlığı'nın

belirtmiş olduğu ilke ve sınırlar dışına çık-

mamaya azami derecede gayret gösterdik.
Bilindiği gibi Abhazya tarafı görüşmeci

heyet ve heyetin dışında kalmak üzere Ab-
hazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın
Vladislav Ardzınba olmak üzere ayrı prog-
ramı uygulayacak şekilde birlikte gelmişler-
dir. ği

Başta sayın Abhazya Cuhuriyeti Cum-
hurbaşkanı olmak üzere Abhazya heyeti
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Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi adına
o. Başkan Dr. Cemalettin Umit

 

coşkulu bir şekilde havaalanında resmi tö-
renle karşılanmıştır. Karşılamada:T.C. Dı-

şişleri Bakanlığı'nın yetkilileriyle birlikte,
Tiflis Büyükelçimiz de hazır bulunmuştur.

İstanbul'da yapılan toplantı ve görüşme-
lere gelince:

Öncelikle Özel Temsilci Liviu Bota ile
komitemiz resmi toplantıların başlamasın-
dan önce 4 saat süreyle bir araya gelmiştir.
Bu görüşme de Sayın Bota'ın isteği üzerine
gerçekleştirilmiştir. Görüşme süresince Ab-
hazya ile Gürcüstan Devleti'nin arasında
bulunan siyasi, ekonomik, politik, kültürel
ve güvenlik tedbirleri dahil olmak üzere her
türlü problem açıkça ve samimi olarak dile
getirilerek Sayın Büyükelçi'ye iletilmiştir.
Ayrıca Türkiye'de yaşayan T. C. vatandaşı 7
milyonu aşkın Kafkas orijinli insanımızın
Abhazya konusuna bakışları ve istekleri de
aynı derecede dile getirilmiştir. Sayın Büyü-
kelçi Bota'nın bütün istek ve görüşlerimizi
çok samimi ve sabırlı bir şekilde dinlediğini
açıkça ifade etmekisteriz.

Bundan sonra İstanbul'daki program ikili
olarak yürütülmüştür. Bu programın birin-

>cisi Sayın Vladislav Ardzınba'ya uygulanan
programdır. Özetle değinmek istersek, Ab-
hazya Cumhurbaşkanı İstanbul'da kaldığı
sürece Dışişleri Bakanımız Sayın İsmail
Cem ile başbaşa iki saate yakın görüşmüş-

.tür. Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesiile
birkaç defa birlikte toplantı yaparak sorun-
ların başbaşatartışılmasına ve görüş alışve-
rişinde bulunulmasına imkan verilmiştir.
Bunun dışında kendisini karşılayan halk ile

daha sonra Türkiye'de faal olan dernekleri-



 

mizin temsilcileriyle Kafkas Abhazya Kültür
Derneği salonundaiki defa bir araya gelerek.
onlara hitap etmiştir. Ayrıca komitenin Bü-.
yük Sürmeli Oteli'nde düzenlediği yemekli.
toplantıya bütün heyet ve resmi delegas-
yonla birlikte katılmıştır. KAFİAD'ın kendisi
için düzenlemiş olduğu yemekli toplantıya
rahatsızlanması sonucu katılamadağı için
Sayın Cumhurbaşkanı'nı temsilen Abhazya
Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Sergey
Bagapş toplantıya katılmıştır.

  
Kafkas Abhazya Kültür Derneği Salonu'nda
Vladislav Ardzınba konuşurken

Bunun yanında Sayın Azrdınba, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlı-
gı'nın davetini kabul ederek fakülteye ziya-
rette bulunmuştur. o

Diğer resmi delegasyonun programına
gelince; iki gün süre ile Hiton Oteli'nde teş-
kil edilen komisyonlar vasıtasıyla görüşme-
ler yapılmıştır. Arta kalan zaman içerisinde
her iki devletin delegasyonlarıyla komitemiz
ve diğer resmi temsilciler yemekli bir yat ge-
zisinde buluşmuşlardır. Bu yemekli gezide
yüz yüze Gürcüstan temsilcileri ve diğer de-
legasyon ile komiteüyeleri verimli görüş alış
verişini gerçekleştirdiler. Daha sonra resmi

  

heyet Kadıköy Belediye Başkanlığı'nın daveti
üzerine KASDAV'da bir akşam yemeğine ka-
tılmıştır.

Bunlarin dışında komite olarak Büyükel-
çi Sayın Bota ve Tiflis Büyükelçimiz ile tek-
rar tekrar görüşmeler yapılarak, Abhazya
sorunu ayrıntılı bir şekilde anlatılmış, özel-
likle ambargonun kaldırılması, seyahat im-
kanının rahatlatılması, ekonomik yardımla-
rın geliştirilmesi, Türkiye ile olan gemi se-
ferleriyle insan taşımacılığının engellenme-
mesi, pasaport ve ikamet sorunlarıyla ilgili
görüş ve isteklerimiz çok açık bir şekilde
kendilerine ısrarla bildirilmiştir.

Ayrıca resmi görüşmelerin bitiminden
sonra statüleri gereği başbakanlık görevini
yürüten Gürcüstan Devlet Bakanı Sayın
Vaja Lordkipanidze, Tiflis Büyükelçimiz ara-
cılığı ile komitemize görüşme isteğini belirt-
miştir. Kendisiyle iki saati aşkın bir zaman

süresinde sorunlarımızı ayrıntılı olarak kar-
şılıklı dile getirdik. Sayın Devlet Bakanı'nın
yaklaşımını çok olumlu bulduğumuzu, bir-
çok sorunun halli için tüm gayretini kulla-
nacağını, görüşmelerimizin devamında fayda
olduğunu; istersek bu maksatla O'nun da-
vetlisi olarak Tiflis'e gidebileceğimizi beyan
ettiğini, burada özellikle belirtmekisteriz.

Toplantının başında vesonunda Dış İşle-

ri Bakanımız Sayın İsmail Cem yapmış ol-
duğu konuşmalarda taraflar arasındaki so-
runun ciddi boyutlarda olduğunu, taraflar-
dan birinin kabule etmeyeceği bir çözüm
tarzını uygulamanın imkansız olduğunu,
Türkiye'nin çok iyi niyetle bölgedeki sorun-
ların çözülmesine katkıda bulunmak istedi-

gini ve bunun için elinden gelen her türlü
yardımı yapacağınıifade etmiştir.

Değerli okuyucular yapılan toplantıların
sonuçların, muhtemel olarak açik olmasa
dahi ortaya çıkan çözüm şekilleriyle ilgili
değerlendirmelerimizi daha sonra geniş bir
şekilde bütün derneklerimize duyurmaya
çalışâcağız.

Şimdilik özetle söyleyebileceğimiz şudur:
e Yapılan toplantılarda taraflar, güven or-

tamının geliştirilmesi ve güvensizliğin
ortadan kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların

yapılması,
e Taraflar arasında karşılıklı olarak eko-

nomik faaliyetlerin geliştirilmesi ve yar-
dımlaşmanın yapılması,

e Sınır boylarında terörizm faaliyetlerinin
önlenmesiyle ilgili çalışmaların yapılma-
sı,
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e Göçmenlerin geriye dönüşü ile ilgili
problemlerin çözümüne yönlelik çalış-
maların yapılması,

e Başta pasaport konusu olmak üzere,
Abhazya Cumhuriyeti ve halkını sıkıntı-
ya sokan bazı problemlerin rahatlatılma-
sı,
gibi konularda çalışmalar yapmaküzere

komisyonların kurulması ortak kararına
varmışlardır. Ayrıca taraflar sorunun barışçı

yollarla ve diplomatik usullerle çözülmesi
yönündeki dilek ve temennilerini dile getir-
mişlerdir.

Sonuç olarak Sayın Bota'nın ifadesiyle
İstanbul'da yapılan toplantı samimi bir or-
tamda geçmiş ve başarılı sonuçlar doğur-
muştur.

Biz Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi
olarak, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti ve Dış
İşleri Bakanlığımıza, Özel Temsilci Sayın
Bota'ya, diğer gözlemci sıfatıyla katılan res-
mi delegasyona, bizden her türlü yardımı
esirgemeyen derneklerimize, vakıflarımıza ve
diğer sivil kuruluşlarımıza içtenlikle teşek-
kür ediyoruz.

Saygılarımızla.

İSTANBULA GİDEN ABHAZYA DELE-
GASYONU:

I. BAGAPŞ Sergey, Abhazya Cumhuriyeti
Başbakanı

2. CERGENYA Anri, Abhazya Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi

3. ŞAMBA Sergey, Abhazya Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanı

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

TANYA Astamur, Abhazya Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Müşaviri
KEROPYAN Anna, Tercüman

AZINBA Pavel, Abhazya Cumhuriyeti
Yaşlılar Konseyi Başkanı

ARGUN Yura, Abhazya Cumhuriyeti
Apsadgil Başkanı i
SIMIR Ruşbey, Şair

HAGUŞ Rudik, Savcı

COPUA Battal, Ressam
AYÜDZBA Lev, Sohum Rayonu Belediye
Başkanı

KİŞMARYA Ruslan, Gal Rayonu Belediye
Başkanı

AYÜDZBA Vasil, Abhazya Cumhuriyeti
Araştırma Enstitüsü Müdürü

AĞIRBA Givi, Tümgeneral-Savunma Ba-
kanı Yardımcısı
SUGBAViaçeslav, Başbakanlık Kalem
Müdürü
ANUA Vladimir, İşadamı
AZINBA Vladimir, İşadamı
SKUA Rafael, İşadamı
ARISTAA Şota, Akademisyen-Abhazya

Cumhuriyeti Bilim Akademisi Başkanı
AYÜDZBA Emma, Cumhurbaşkanlık
Şube Müdürü
DBAR Beslan, Abhazya Cumhuriyeti E-
gitim Bakanı >
COPUA Hrips, Oçamçıra Rayonu Beledi-
ye Başkanı

. ÇAMAGUA Vitali, Respublika Abhazya
Gazetesi Baş Redaktörü

. ZANTARYA Vladimir, Gazeteci

CKADUA İbrahim, Kameraman

 
KafDer Gn. Bşk, Yrd. Ender Coşkun, V. Ardzınba, İrfan Argun.

(Fotoğraflar Abdülkadir Ardzınba Arşivi.)
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“GÜRCÜ VE ABHAZ TARAFLARININ
GÜVEN TESİS EDİCİ ÖNLEMLERLEİLGİLİ

İSTANBUL BİLDİRİSİ

7-9 HAZİRAN 1999

Gürcü ve Abhaz taraflarının güven
tesis edici önlemlerle ilgili İstanbul bu-
luşması, Birleşmiş Milletler Genel Sek-

reteri'nin özel temsilcisi Liviu Bota'nın

başkanlığında 7-9 Haziran 1999 tarihle-
rinde gerçekleşti. Toplantı Genel Sekre-
ter'in insiyatifiyle sorunun kalıcı bir çö-
züme ulaştırılması için başlatılan Ce-

nova sürecinin bir parçasıydı.

Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Baka-
nı Sayın İsmail Cem, toplantının açılış

ve kapanış törenlerinde birer konuşma

yaptı.

Gürcü delegasyonunun başkanı Sa-
yın Vaşa Lordkipanidze ve Abhaz dele-
gasyonunun başkanı da Sayın Sergei
Bagapş idi. Delegasyonlar, tarafların is-
tihbarat teşkilatlarının temsilcileri, bü-

yük endüstriyel ve tarımsal kuruluşları-
nın yöneticileri, yaşlılar, silahlı çatışma-

ya katılmış askeri yetkililer ve diğerlerini
de içermek üzere önde gelen kişilerden

oluşuyordu.

Arabulucu sıfatıyla Rusya Federasyo-
nu'nun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı'nın, ve Genel Sekreter'in Dost-

ları Grubu'nun üyelerinin temsilcileri de
toplantıya katıldılar ve birer konuşma
yaptılar. UNOMIG'in Askeri Gözlemcile-
rinin başkanı ve Müşterek/İkili Koordi-
nasyon Komisyonu'nun idari sekreteri
de birer konuşmayaptılar.

Toplantı, 17-19 Kasım 1997 tarihle-
rinde gerçekleştirilen ilk Cenova Buluş-

masının sonuç bildirisi esas alınarak

yapıldı. Bu buluşmada Gürcü ve Abhaz
tarafları, doğrudan ikili görüşmeler ve
diğer yöntemler sayesinde taraflar ara-
sında güven artırılması ve karşılıklı an-
layış ve işbirliğinin geliştirilmesi konula-
rında ilerleme kaydedileceği hususunda
fikir birliğine varmışlardı.

Toplantı temel olarak göçmenlerin ve
yerlerinden edilmiş insanların geri dön-
meleri konusunda ve ekonomik sorun-

larda odaklandı.
Taraflar aşağıdaki hususlarda anr-

laşmayavardılar:

1.Bir hafta içinde rehinelerin ve

mahkumların takası konusunu görüş-
mek üzere tam yetkili temsilcilerin ka-

tılacağı bir toplantı düzenlenmesi.
2.UNOMIG'in askeri gözlemcilerinin

başkanıile çatışma bölgesindeki dengeyi
tehdit edebilecek olayların incelenmesi
konusundaişbirliği yapılması ve bu ça-
baların desteklenmesi.

3.Koordinasyon Konseyi'nin çerçeve-

si dahilinde çalışan grupların faaliyetle-
rinin canlandırılması. |
a) Numaralı Çalışma Grubu'nu bir

hafta içinde toplanması. Grup, ta-
rafların silahlı kuvvetlerinin ayrıldığı
hat boyunca güvenliğin sağlanma-
sıyla ilgili vardıkları anlaşmaları ha-
yata geçirmek için atılacak adımları

göz önüne alacaktır.
b) Numaralı Çalışma Grubu'nu- bir

hafta içinde toplanması. Grup göç-

menlerin ve yerlerinden edilmiş in-

sanları geri dönmeleri ve geri dö-
nenlerin güvenliklerinin sağlanması
konularında acilen alınacak tedbirle-
ri görüşecek ve bir anlaşma sağla-
maya çalışacaktır. Grup ayrıca Gal

bölgesindeki durumla ilgili tarafların
görüşlerini de alacaktır.

c) Numaralı Çalışma Grubu'nu bir

hafta içinde toplanması. Grup, pra-
tik konularla ilgilenen Müşterek/İkili
Koordinasyon Komisyonu'nun Kalıcı

Çalışma Grubuylailişkiler konusunu

görüşecektir. Bu Kalıcı Çalışma
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Grubu, ekonomik yapılarla bağlantı
kurulmasına katkıda bulunacak, ba-
zı teklifleri toplayacak ve bunları gö- .

rüşülmek üzere Koordinasyon Kon-
seyi'ne iletecektir. Grup ayrıca, İngur

barajının ve enerji santralinin kesin- :
tisiz çalışması ve (UNDP'nin ve diğer

uluslararası ve ulusal kuruluşların

da yardımıyla) asfalt yol yüzeyinin

yenilenmesi çalışmaları gibi Gürcü
ve Abhaz tarafının yararına olacak
projeleri göz önüne alacaktır.

Bu çalışma grubunun finanşmanı
UNDP'nin de katkısıyla sağlanacaktır.

4.Tarafların, silahlı kuvvetlerinin ay-
rıldığı hat boyunca durumun sakinleş-

mesi için 24 Eylül 1998 protokolü gere-

gince kendi üzerlerine düşen katkıyı
yaptıklarının garanti edilmesi.

— 5.İstanbulToplantısı'nın katılımcıları
arasında bölgesel işbirliğinin geliştiril-
mesi ve başta ekonomik alanda olmak

üzere, pek çok alanda olası işbirliği im-
kanlarının incelenmesi.

6.Tarafların politik ve kamusalalan-
da önde gelenleri arasında toplantılar
organize etmek.

7.Düzenli bilgi alışverişi için (başka

maddelerin yanısıra) aşağıdakileri de
içeren mekanizmalar oluşturulması ve

yerleştirilmesi:
a) Tarafların kitle iletişim organlarının

temsilcileri arasında (raporlar hazır-

lamak üzere televizyon ekiplerinin
değişimi ve üst düzey yetkililerle rö-

portajlar yapılması vb. şekillerde)
bilgi alışverişinin sağlanması. Bu
programlar iki tarafın yerel televiz-
yon istasyonlarınca yayınlanacaktır.

b) Birleşmiş Milletler'in maddi ve lojis-

tik desteği ile Abhaz tarafı “Svobod-
naya Gruziya”'nın, ve Gürcü Tarafı

da “Respublika Abhazya”nın her sa-
yısından üçyüz adet kadarını ala-

caklardır.

c) Basın raporlarının kaışılıklı iletimi
Birleşmiş Milletler tarafından sağla-
nacaktır.

d) Bilgi alışverişi amacıyla Gürcü ve

Abhaz gazetecileri arasında Temmuz
1999'da Tiflis'te ve Ağustos 1999'da
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Pitsunda'da olmak üzere toplantılar
yapılması.

e) Gürcü ve Abhaz gazetecilerin Lond-

ra'da eğitim amaçlı kurslara katıl-
maları için BBC'den sponsor olması
yönünde talepte bulunulması.
8.İki tarafın kanun koruyucu Or-

ganları, yasadışı faaliyet hazırlıklarıyla
ilgili olarak ellerindeki bilgiyi diğer ta-
rafla paylaşacaklar; ve bu faaliyetlerin
ortak çabalarla önlenmesi için alınacak

önlemler konusunda işbirliğine gide-
ceklerdir. Bu amaç doğrultusunda di-
rekt iletişim hatları kullanılmalıdır.

o 9.Tarafların kayıp vakalarıyla ilgile-
nen komisyonlarının temsilcileri bir ay
içinde mevcut durmu görüşmek: üzere
biraraya geleceklerdir. Temsilciler, Ko-
ordinasyon Konseyi'nin çizdiği çerçevede

düzenli olarak buluşacaklardır.

Yukarıda belirtilen, üzerinde anlâş-
maya varılmış: hususlar Koordinasyon

Konseyi'nin çizdiği çerçevede ve ikili gö-

rüşmeler sayesinde hayata geçirilecek-
tir. Birleşmiş Milletler, bunların hayata
geçirilmesinde gerekli lojistik desteği
sağlayacaktır.

Genel Sekreterin Özel Temsilcisi,
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bir

rapor sunacak ve Genel Sekreter de bu
toplantınınsonuçlarıyla ilgili olarak Gü-
venlik Konseyi'ni bilgilendirecektir.

Bu toplantının tarafları ve bütün
katılımcılar Türkiye Devleti'ne, İstan-
bul'da bir toplantı gerçekleştirmek için

yaptığı davet, gösterdiği sıcak konukse-
verlik, ve kalıcı ve yapıcı sonuçlar elde
edilmesine katkıda bulunan bir atmos-
ferin yaratılmasındaki aktif rolü dolayı-
sıyla en derin şükranlarını sunarlar.

Toplantının katılımcıları, güven tesisi
konusunda Gürcü ve Abhaz tarafları a-
rasında yapılacak bir sonraki toplantı-
nın Yalta'da yapılmasıyla ilgili olarak
Ukrayna Devleti'nin davetini aldıklarını
belirtmişlerdir.

(İngilizce'den Çeviren: M.Nesij Huvaj|

 



 

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM'İN
İSTANBUL TOPLANTISI KAPANIŞINDAKİ

BASIN AÇIKLAMASI

? HAZİRAN 1999

Abhazya sorunu, büyük önem atfettiği-
miz Kafkasya'nın istikrarının önünde duran
ciddi engellerden biridir. Bilindiği üzere, so-
runa barışçı çözüm bulabilmek amacıyla

BM gözetiminde “Cenevre Süreci” başlatıl-
mıştır.

Bu süreç çerçevesinde sürdürülen çaba-

lara katkıda bulunmak üzere, Gürcüstan ve
Abhazya'nın üst düzey yetkililerinin oluş-
turduğu heyetlerin yanısıra, Birleşmiş Mil-
letler, AGİT ile BM Genel Sekreteri'nin
Dostları Grubu (Rusya Federasyonu, ABD,

Almanya, İngiltere ve Fransa) temsilcilerinin
katılımıyla Türkiye'nin girişimi ile düzenle-
nen İstanbul toplantısı bugün sona ermiştir.

“İhtilafın tarafları arasında yapılan gö-
rüşmelerde, sorunün temel unsurlarını teş-

kil eden:
1. Siyasi güvenlik,
2. 1992-1993 yıllarında bölgede meydana

gelen çatışmalar sonucunda Abhazya'yı
terk eden göçmenlerin dönüşü,

3. Sosyal, ekonomik ve insani konular ele

alınmıştır.
Abhazya sorununun temelinde, ihtilafın

taraflarının birbirine karşı duyduğu güven-
sizlik yatmaktadır. Bu itibarla, ülkemizin ev
sahipliğinde düzenlenen toplantı, taraflar
arasında güven artırıcı bazı önlemlerin gö-
rüşüldüğü bir forum oluşturmuştur.

Yapılan müzakereler sonucunda çeşitli

konularda ilerlemeler kaydedilmiş, İstanbul
Deklarasyonu kabul edilmiş ve bu çerçevede

aşağıdaki hususlarda mutabakat sağlan-
mıştır:

- Savaş esirlerinin değişimi,
- Sorunların ilgili tarafların katılacağı ça-

ışma gruplarında ele alınıp değerlendi-
rilmesi ve bu bağlamda, tarafları ayıran
sınır üzerindeki olayların araştırılmasını
öngören bir düzenleme üzerinde çalışıl-
ması,

- Ayrıca göçmenlerin güvenli bir şekilde
evlerine geri dönüşlerini temin için ge-
rekli önlemlerin alınması,

- Öte yandan diğer bir çalışma grubunun
ise, her iki tarafın yararına olan ekono-
mik içerikli projelerin hayata geçirilmesi
için çalışmalar yapması öngörülmüştür.

Toplantı sonunda elde edilen diğer o-
lumlu bir sonuç ise, taraflar arasında güve-
ni arurmaya yönelik tedbirler kapsamında,
siyasi şahsiyetlerin ve basın yayın mensup-
larının karşılıklı ziyaretleri hususunda va-
rlan mutabakattır.

Türkiye, ihtilafın kapsamlı bir çözüme
kavuşturulabilmesi için Cenevre süreci çer-

çevesinde sarfedilen çabaları, içtenlikle

desteklemeye —bu toplantıyı düzenlemekle
gösterdiği üzere- bundan böyle de devam
edecektir. Türkiye, ayrıca Gürcü ve Abhaz
taraflar arasındaki doğrudan görüşmelerin
sürdürülmesini çözüm sürecini hızlandıra-

cak bir unsur olarak değerlendirmekte ve
teşvik etmektedir.

Türkiye'nin samimi arzusu, bu ihtilafın
bir an önce adil, kalıcı ve barışçı bir çözüme

kavuşturulmasıdır. Türkiye, bu hedefe ula-
şabilmek bakımından, her iki tarafın bugü-
ne kadar gösterdiği çabanın daha da yo-
gunlaştırılması gerektiği düşüncesini taşı-
maktadır. v

Türkiye, bölgenin sorumlu bir ülkesi o-
larak, Kafkasya'nın istikrarını olumsuz yön-
de etkileyen bu sorun çözüme ulaşıncaya

kadar, aktif katkılarını devam ettirme husu-
sunda kararlıdır ve bu amaçla, ihtilafın ta-

rafları ve BM, AGİT, Rusya Federasyonuile
BM Genel Sekreteri'nin Dostları Grubu ül-

keleri ile yakın işbirliğini sürdürmeye hazır-
dır.

Sorunun çözümü, sadece tarafların çı-
karlarının ötesinde, bölgenin barış, istikrar
ve refahına katkıda bulunacaktır.
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KAFKAS-ABHAZYA
DAYANIŞMA KOMİTESİ'NDEN

KAMUOYUMUZA DUYURU

Komitemiz, Abhaz-Gürcü Savaşı'nın başlaması üzerine, Türkiye'de yasal olarak kurulmuş olan 60

Kafkas Kültür Derneği'nin temsilcilerinin yaptıkları ortak toplantı sonucu seçilmiş olan kişilerden

oluşmaktadır. 1992'den beri üzerine almış olduğutarihi görevi, derneklerimizin ve 7 milyonu aşan

Kafkas kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan insanlarımızın isteği doğrultusunda, ülkemizin

yasalarına ve politikasına uygun olarak yerine getirmektedir.
Aldığımız kesin bilgilere göre AbhazyaCumhuriyeti heyeti ile Gürcüstan Devleti heyeti, BM tem-

silcisinin gözetiminde 6-9 Haziran tarihlerinde İstanbul?da barış görüşmelerine devam edeceklerdir.

Bu görüşmelere Abhazya Devlet Başkanı Sayın Vladislav Ardzınba dabelirli bir şekilde katılacaklar-

 
 

Bu vesile ile kamuoyumuza aşağıdaki konuları duyurmayı önemli bir görev sayıyoruz:

Abhaz halkı Abhazya'nın yerli halkıdır. Tarihsel süreç içerisinde bu topraklar üzerinde yaşamış;

bu topraklar üzerinde bazen kendi başına ve kendietkisiyle, bazen de bölgedeki diğer halklarla

birlikte devlet kurmuş, devlet erkini sürdürmüştür.
Sovyetler Birliği'nin kurulmasından beri, anayasal birstatü içerisinde bütün hakları elde edeme-

miş olsa bile, özerk parlamentosu, özerk yönetimiylesiyasi bir kuruluş olarak var olmuştur. e

Gürcü-Abhaz savaşını, Abhazya başlatmamış, aksine işgalci bir zihniyetle saldıran Gürcü tarafı,

anavatanını korumak için meşru müdafada bulunan da Abhazyatarafı olmuştur.
Yapılan bu savaşta 4 bini aşkın Abhaz insanı çoluk çocuk kadın ve erkek öldürülmüş, Abhazya

baştanbaşa tahrip olmuştur.
Barış görüşmeleri 6 yıldan beri devam etmekte olup, henüz somut bir netice alınmamıştır.
Abhazya uluslararası hukuka, hak ve adalet ilkelerine, kısaca insan haklarına aykırı olarak ortada

da ciddi bir sebep bulunmadan yoğun bir ambargo altında bulundurulmaktadır. Bu ambargoya en

- ciddi şekilde destek veren ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti gelmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Transkafkasya, Kuzey Kafkasya ve Türki Cumhuriyetlere yönelik poli-

tikalarına saygı duymaktayız; ancak Tütkiye'de 7 milyon civarında insanımız ve Kuzey Kafkas-

ya”da yüzlerini tamamen Türkiye'ye dönmüş 10 milyon soydaşımız yaşamaktadır. Tüm bu insan-

lar devletimizin Abhazya'ya yönelik politikalarınıntesbitinde, isteklerinin, ciddiolarak dikkate a-

lınmasını beklemektedir.
Gerek Abhazya halkı ve gerekse Türkiye'deki Kafkas kökenli insanlarımız, kesinlikle Gürcü hal-

kına yönelik bir düşmanlık içinde bulunmamaktadır. Aksine Güney ve Kuzey Kafkasya'nın tarih-

sel olarak yaşamsal kaderlerinin birbirine bağlı olduğu gerçeğini kabul etmektedir. Buna karşın,

Gürcü devleti yöneticilierinin şövenist anlayışlarla hareket ederek, Abhazya'nın yok olmasına yö-
nelik ve Abhazya”yı aç bırakarak anlaşmaya zorlama politikalarına kesinlikle karşıyız.

Yapılacak görüşmelerde adil ve kalıcı bir barışın sağlnmasını, varılacak sonucun Abhazya halkını

yok edici değil, yaşatıcı olmasını, devletimizin tarafların anlaşmaya varmalarında adil olarak yapıcı

bir tutum takınmasını kamuoyumuzadına talep ediyor ve bekliyoruz. Saygılarımızla

84 Kafkas kökenli dernek, vakıf, grup ve sivil toplum örgütü.
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3HAZYA'YA DÖNÜŞ HAKKI İSTEMİ

BM MÜLTECİLER YÜKSEK KOMİSERLİĞİ
CENEVA-İSVİÇRE

Bilindiği üzere, Gürcüstan Devleti askeri
bir harekatla özerk Abhazya Cumhuriyeti'ni
tamamen ortadan kaldırmaya, Abhazya hal-
kını ya jenosite ya göçe tabii tutarak yok
etneye yönelik bir politika izleyerek Abhazya
topraklarını fiilen işgal etmeye kalkışmıştır.
İki taraf arasında kanlı bir şekilde cereyan
eden savaşın, Abhazların ve Abhaz halkının
zaferiyle sonuçlanması üzerine, Abhazya'da
yaşamakta olup, savaşa doğrudan ve dolayı-
sıyla iştirak etmiş olan Gürcülerle birlikte,
savaşa katılmamış veya sayaşanlara yardım
cimemiş birçok OGürcü âilesinin de

Abhazya'yı terk ettikleri bilinmektedir.
Kanımızca taraflar arasında en can alıcı

problem olarak algılanmakta olan göçmen
sorunu ve dönüş hakkı sadece Gürcü göç-
menleri için savunulamaz. Konuya daha
objektif olarak yaklaşıldığı takdirde, tarihi
olarak Abhazya'dan sürgün edilmiş veya
jenosite uğratılmış Abhazların haklarının da
öncelikle ele alınması gerekir:

a) Tarihsel olarak Kafkas halklarının sü“
günü veya jenosite uğratılması:

Çarlık Rusyası'nın, doğuKafkasya'dan gü-
neye inmek suretiyle, Osmanlı İmparatorlu-
ğu ve İran sınırlarına komşu olmak isteme-
si, batı Kafkasya'da ise Karadeniz kıyılarını
tamamiyle emniyet altına alarak, sıcak de-
nizlere giden yolu kontrol altına almayı, ay-
rca Karadeniz'i bir Rus gölü haline getirme-
ye yönelik olarak oluşturulan politikaları
sonucunda, tüm Kafkasya için ciddi ve sis-
temli bir şekilde kolonyalist bir politikayı
izlemeye başladığına tarih tanıktır.

Kafkasya bölgesinin sakinleri, Çarlık i-
daresi politikalarına karşı, Britanya'nın,
Fransa'nın ve Osmanlı İmparatorluğu'nun
sözde verdikleri güvencelere dayanarak yüz
yılı aşkın bir süre bağımsızlık mücadelesi
vermişlerdir. Daha sonra 1856 Paris Ant-

laşması'nı takiben büyük bir katliama uğ-

ramışlardır. Yüzlerce köy yok edilmiş, sağ
kalaninsanlar da sürgüne tabi tutularak
Balkanlar'a, Orta Doğu'ya kısaca Osmanlı
topraklarına sürülmüşlerdir. Sürgün olayı
1856'dan 1878'e kadar devam etmiştir. Ve

bu süre içinde sürgün edilmiş olan Kafkas
halklarının, sayısal olarak ifadesi en tarafsız
kaynaklara göre 800 bin ile 1.5 milyon kişi
arasında değişmektedir.

b) Sürgün edilen bu halkların, geriye d-
nüş haklarının birçok kereler dile geti-
rilmiş olmasına karşın, bugüne kadar
yerine getirilmemiş olması:

Yapılan bilimsel toplantılarda, Kafkas halk-
larının jenositi, sürgüne tabi tutulması ve
geriye dönüş haklarınınolduğu birçok kere-
ler kabul edilerek onaylanmıştır. Buna en
son örnek olarak; Kafkasya Sürgünü'nün
130.yılında Rusya Federasyonu Devlet Baş-
kanı Bofis Yeltsin'in Kafkas halklarına ver-
diği mesaj gösterilebilir: Nitekim bu mesaj-
da; Kafkas halklarının tarihsel olarak Çarlık
idaresi tarafından:jenosite uğratıldığı, sür-
gün edildiği kabul edilerek, bu insanların
atayurtlarına dönüş haklarının uluslararası
hukuka uygun olarak mevcut olduğu" belir-
tilmiş, atayurtlarına dönmek isteyen insan-
lara imkan verilmesi gerektiği açık bir şekil-
de ifade edilmiştir. Bu nedenlerle Kafas
halklarının sürgün problemlerinin yalnız
Abhaz-Gürcü Savaşı'nda başlamadığını ö-
zellikle daha önceki dönemlerde de Kafkas
insanının 9690'lara varan oranda sürgün
edildiğini kabul etmek durumundayız. Zira
ifade ettiğimiz gibi, bu insanların hiçbirisi
bir hukuk çerçevesinde veya bir anlaşmaya
dayanarak, kendi iradeleriyle ülke ve top-
raklarını terk etmemişlerdir. Gönderildikleri

yerlerde tamamıyla göçmen durumunda
kalan bu insanların dramına, bugüne kadar
gerek devletler hukuku açısından gerekse
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ilgili birimler bakımından gerekli ilgi göste-
rilmemiştir.

Abhazya Parlamentosu, 28.11.1997 tari-
hinde almış olduğu bir karar ile;
Abhazya'dan sürgün edilen yaklaşık 300 bin
insanın sürgün edilmiş halklar olarak kabul
edilmesini, bunun sonucu olarak bu insan-
ların kendi atayurtlarına dönme haklarının
doğal olarak mevcut olduğunu vurgulamış-
tır. Eğer göçmen sorunu objektif bir adalet
kavramıiçinde ele alınacak ise, Abhazya'dan
daha önce sürgün edilen Abhazların dönme
isteklerinin de öncelikle ele alınması gerek-
tiği kara altına alınmıştır.

Biz Abhazya Parlamentosu'nun alriış ol-
duğu bu kararı bütün sivil toplum örgütle-
rimiz adına destekliyoruz. Ve diyoruz ki,
Abhazya'da göçmen sorunu objektif olarak
çözülecek ise, 1864'den beri ana vatanından
sürgün edilen Abhazların geri dönüşlerini de
içerecek şekilde bir çözüm bulunsun ve uy-

gulamaya konulsun.

c) Abhazya ile Gürcüstan arasında mevcut
olan göçmen sorununun kısabir analizi:

Gürcüstan ve Abhazya arasındaki savaşı,
Gürcüstan, Abhazya topraklarınıfiilen işgal
etmek suretiyle başlatmıştır. Abhazya hal-
kının tutumu tamamiyle meşru müdaafa
düzeyinde kalıp, kendi toprağını, özgürlü-
günü, yaşamı hakkını ve kültürünü savun-
ma şeklinde bir tavır sergilemek olmuştur.
Zira her türlü tartışmadan uzak olarak,

Abhazya'nın Çarlık idaresi tarafından ta-
nınmış, Sovyet anayasası ile güvence altına
alınmış, tarih sürecinde Gürcüstan yöne-
tmlerinin kabul ettiği şekilde özerk bir yö-
netimi, siyasi kimliği olan bir cumhuriyeti
söz konusu idi. Bu cumhuriyeti ortadan
kaldırmayı hedefleyen zamanın Gürcüstan
yönetimi olmuştur.

Savaş sonunda, savaşı kaybetmekte olan
Gürcü askeri birlikleri ve onları destekleyen
sivil halk kesimleri (Abhazya yönetiminin
hiçbir zorlaması olmaksızın) Abhazya top-
raklarından çıkmışlardır.

İki tarafın imzaladıkları protokollerde,
geriye döneceklerin dönüş şekilleri ve yer-
leştirilme koşulları konularında uzlaşmaya

varılmıştır. Zaman geçtikçe, Abhazya'yı eko-
nomik ambargo ile teslim almaya çalışan
Gürcüstan yönetimi protokollerde uzlaşılan
biçimde göçmenlerin dönüşünü kabul et-

memiştir. Gürcüstan bu göçmen sorunuyla
uluslararası kamuoyunun dikkatini çeke-

bilmektedir.
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d) Dönüş hakkının niteliği ve uygulanabi-
lirliği:

Abhazya yönetimi, kesin olarak daha önce
imzalanmış olan protokol ve anlaşmalara
uygun olarak, göçmen durumuna düşen
Gürcülerin geriye dönebilmelerini kabul et-
mektedir. Abhazya yönetimi bu kabulle bir-
likte; savaşa fiilen katılan, Abhaz köylerini
yağmalayan sivil kişileri ve savaşan askeri
birliklere lojistik destek verenleri yargılama
ve dönüş hakkının olup olmadığını tesbit
etme hakkını kendinde bulmaktadır. Bunla-
rın yanında Abhaz yönetimi, 1864'ten beri
sürgüne uğrayan Abhaz halkının çocukları
olup, atayurtlarına dönmekisteyenlerin de
dönüş haklarının olduğuna inanmaktadır.

Gürcüstan yönetimi ise, o topraklardan
ayrılan tüm Gürcülerin geri dönerek eski
yaşadıkları yerlere, hiçbir ön koşul aranma-
dan yerleştirilmesinden yanadır. Böylece,
Abhazya'daki demografik denge bozulacak,
Abhazya Yönetimi hukuksal anlamda orta-
dan kaldırılmaya çalışılacaktır. Gürcüstan,
göçmen sorunu;nedeniyle uluslararası ku-
ruluşlar nezdinde mağdur durumda kaldığı
imajını yaratarak görüşmelerde Gürcü sem-
patisi yaratılmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak; Abhazya ile Gürcüstan a-
rasında mevcut olan göçmen sorunu, tarihi
perspektif, adalet ilkeleri, insan hakları ve
objektif kamu vicdanı çerçevesinde ele alı-

narak bütüncül bir çözüme ulaştırılsın.

Bunu Kafkasya'da, Abhazya'da adalet, eşit-
lik, barış ve istikrar isteyen insanlar adına,
onları temsil eden bir kuruluş olarak say-
gıyla bilgi ve dikkatlerinize sunuyoruz.

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesiadına -

Başkan Cemalettin Ümit.

7.Mayıs.1999
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Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin durumur-
nu ve varoluş sorunlarını anlayabilmek için
öncelikle genel olarak farklı coğrafyalarda
yaşayan Çerkesler, sonra da özel olarak

Türkiyeli Çerkesler üzerine önemli olduğunu
düşündüğüm bazı belirlemelerde bulunul-
ması gerekmektedir.

Her şeyden önce, Çerkeslerin diasporik
bir halk olduğunun bilinmesi önemlidir. Kı-
sa bir hatırlatma yapılarak söylenirse,
Çerkesler 134 yıl önce; yüzyıl kadar süren
bir bağımsızlık savaşının arkasından, dalga
dalga gerçekleşen sürgünlere uğrayarak,
eski Osmanlı topraklarının bir ucundan di-
gerine (Balkanlara ve Rumeliye, Anadolu'ya
ve bugün Cezayir, Suriye, Ürdün,İsrail ola-
rak bilinen topraklara), dağıtılıp, yerleşime
tabi tutulmak üzere anayurtlarından kopa-
rılmışlardır. Bugün ise 40'dan fazla ülkede
dağınık olarak yaşamaktadırlar. Prototip
diasporik toplum örneği sayılan Musevilere
ek olarak, tıpkı Filistinliler, İrlandalılar, Af-
rikalılar gibi Çerkesler de bu tip toplulukları
tanımlayan ayırtedici özelliklerin çoğunu
taşımaktadırlar:

SORU 1: Çerkesler, diasporik toplu-

lukların hangi özelliklerini göstermekte-
dir? .

Çerkesler öncelikle anayurtlarından  is-
tekleri dışında koparılarak, birden fazla ül-
kede dağınık olarak yaşamak zorunda kal-
mışlar, buna karşılık anayurtlarına ilişkin

kollektif hafızalarını ve mitleştirilmiş bir ta-
savvuru: korumuşlardır. İkinci olarak, bu
kollektif: hafıza ve tasavvur, anayurtla hiç
ilişki kurulamadığı zamanlarda bile ortak
kültürel kimliklerini beslemeye, yeniden-
üretimini sağlamaya devam etmiştir. Üçün-
cü olarak, sürgün edildikleri coğrafyalarda
anayurtlarına bir gün geri dönecekleri'umu-
dunu hep canlı tutmuşlar, dahası koşullar
uygun olduğunda bunu gerçekleştirmeye de
başlamışlardır. Son olarak da; uzun yıllar

birbirlerinden ayrı düşmüş olmalarına ve

karşılaşma fırsatını yakın zamanlara kadar
çok az elde edebilmiş olmalarına rağmen,
farklı farklı coğrafyalarda yaşayan Çerkes
toplulukları aralarındaki benzerlikler ile da-
yanışma ve yakınlık duygularını koruyabil-
mişlerdir. Bu arada bu son iki nokta açısın-

dan özellikle 1990'lı yıllardan itibaren daha
önce hiç olmadığı kadar önemli adımlar atıl-
-dığı belirtilmelidir. Diaspora Çerkeslerinin
Abhazya, Güney Osetya ve Çeçenistan ile
gösterdikleri dayanışma, yine benzeri bir
dayanışma ile Kosova'daki Adığelerin ana-
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yurtlarına dönerek yerleşmelerinin sağlan-
ması, diğer yandan Dünya Çerkes Birliği'nin
kurulması bunun en önemli göstergeleridir.
SORU 2: Diasporik bir toplum olmak

Çerkeslerin kültürel kimliklerini ne şe-
kilde etkilemiştir? |

Kollektif kimliklerin biçimlenmesinde
mekanın/coğrafyanın önemli bir rolü vardır.
Bütün kollektif kimlikler bir
yer'den/coğrafyadan veya bir yer/coğrafya
için konuşurlar. Bu açıdan bakıldığında
diasporik bir topluluk olduğunubelirttiğimiz
Çerkeslerin kollektif kimliği, hem bir yer-
den/coğrafyadan konuşmaktadır, hem de
bir yer/coğrafya için konuşmaktadır. Bir
metaforla söylenirse, Çerkesler ayaklarıyla
bir coğrafyada durmakta, yürekleriyle bir
başka coğrafyaya uzanmaktadırlar. Böyle-
likle, üzerinde durdukları —-yaşadıkları coğ-
rafya ile, gönülleriyle uzandıkları yani bir
gün dönmek ya da en azından bir kez gör-
mek umudu taşıdıkları coğrafya- yani ana-
vatanları, Çerkeslerin kollektif kimliğinin iki
coğrafik dayanağını oluşturmaktadır. Dola-
yısıyla Çerkes kültürel kimliği diye bir şeyi
anlayabilmemiz için, Çerkeslerin, üzerinde
yaşadıkları coğrafyalar ile, hep hayallerini
süslemiş olan anayurtlarıyla olan ilişkileri-
nin karşılıklı dinamiklerinin iyi anlaşılması
gerekmektedir.
SORU 3: Çerkeslerin üzerinde yaşa-

dıkları coğrafyalarla ilişkileri nasıl olmuş-
tur? Yüz yıldan fazla bir süredir farklı
coğrafyalarda, dolayısıyla farklı tarihsel-
liklerde yaşayan Çerkesler için ortak bir
kültürel kimlikten söz edebilmeye imkan

var mıdır?
Öncelikle, yurtlarından edilmiş olmanın

Çerkesleri adeta kollektif bilinç altlarına iş-
lemiş bir korkuyla, üzerlerinde yaşadıkları
topraklara -en az kendilerini o toprakların
asıl sahibi sayanlar kadar- sahip çıkmak

durumunda bıraktığı söylenebilir. Buna ta-
rihten birçok kanıt gösterilebilir, ama en
tipik olanı gerek Ürdün'deki gerekse Türki-
ye'deki Çerkeslerin bu iki ülkenin kurulu-
şunda sayılarıyla hiç de orantılı olmayan bir
katılımla oynamış oldukları aktif roldür. An-
cak en azından Türkiyeli Çerkesler söz ko-
nusu olduğunda,
toplumlara özgü olduğunu düşündüğüm bir
kabullenilme duygusu ve yeniden yerinden
edilmek korkusuyla davranarak gösterdikle-
ri bu sahiplenmenin, onların yine de Türki-
ye'nin ulusal inşa sürecinin belirli bir evre-
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Çerkeslerin odiasporik

sinden sonra ötekileştirilerek dışlanmalarını

önlemedğide belirtilmelidir.
işte farklılıkların kimliklenmesinin temeli

olan bu ötekileştirilme süreçlerinin dina-
mikleri ve bu dinamiklerin Çerkeslerin üze-

rinde yaşadıkları ülkeden ülkeye gösterdik-
leri değişiklikler, Çerkeslerin farklı coğraf-
yalarda farklı vurgular taşıyan kimlikler ge-
liştirmelerine neden olmuştur. Bu nedenle,

diasporada yaşayan bütün Çerkeslerin ken-
dilerini birbirinin tıpatıp aynısı olan tarif-
lerle tanımladıklarını söyleyebilmek müm-
kün değildir (kaldı ki, aynı coğrafyada yaşa-
yanlar bile Çerkeslik kimliğine aynı tarifler
üzerinden tutunmamaktadır). Başka türlü
söylenirse, diaspora Çerkesleri, üzerine yer-
leştikleri coğrafyalarda yaşanan farklı farklı
modernleşme ve uluslaşma süreçlerinin et-

kileriyle, birbirlerinden farklı vurgular taşı-
yan kimlikler geliştirmek durumunda kal-
mışlardır. Nitekim, bu vurgu farklılıkları
diaspora Çerkeslerinin birbirleriyle karşı-
laşmalarında, ilk karşılaşma anının coşku

ve heyecanı biraz geçtikten sonra kendisini
göstermekte, hatta bazen “kimin daha çok
Çerkes olduğu” bile gizliden gizliye tartışma-

ya açılmaktadır.
Ancak, burada hemen önemli bir nokta-

nın daha altının çizilmesi gereklidir.
Diasporalı oOolmak nasıl bir yandan
Çerkeslerin farklı coğrafyalarda farklı vur-

gular taşıyan kimlikler geliştirmesine neden
olmuşsa, diğer yandan da yüzyılı aşkın bir

süredir anayurtlarından ve birbirlerinden

ayrı düşmüş ve zaman zaman birbirleriyle

hiçbir ilişki kuramamış olmalarına rağmen

ortak aidiyetlerini koruyabilmelerine de ne-

den olmuştur. İlk bakışta paradoksal gibi

görünen bu durum, diaspora Çerkeslerinin

kimlik tariflerinin ikinci coğrafi temeli olan

anayurtlarıyla kurmuş oldukları ilişkinin

dinamiklerine yakından bakıldığında ancak

anlaşılabilir hale gelebilir.

SORU 4: Anayurdun Çerkeslerin kültü-

rel kimliklerinin tarif edilmesinde yeri

nedir? i
Çerkesler bütün diaspora halklarında

belirli ölçülerde rastlanabileceği gibi, zorla

koparıldıkları anayurt topraklarını mitleş-
tirmişlerdir. Nitekim, diasporadaki Çerkes-
lerin edebiyattan resme kadar bütün kültü-
rel üretimlerine bakıldığında bu mitleştir-
menin izlerini görmek mümkündür. Bunun
iki nedeni vardır. İlk olarak, Çerkesler yer-
leştikleri topraklarda ötekileştirildikleri öl-
çüde kimliklerini tarif edebilecek hiçbir po-



 

zitif referans üretemeyecek duruma düşmüş

ve farklılıklarını tarif etmelerini sağlayacak
özdeşleşmeyi kendileri için adeta yön bul-

maya yarayan kutup yıldızı işlevi gören ana-

yurtlarıyla gerçekleştirmişlerdir. Anayurdun
Çerkes kimliğinin tarifinde referans alınan
bir merkez olmayı sürdürmesinin ikinci ne-
deni ise, çok zengin bir sözlü kültüre sahip
olan Çerkeslerin anadillerinin, -Rusçanın

baskısına rağmen- sadece anayurtta yazılı
dile dönüştürülebilmiş olmasıdır. Anayurt
ancak böylelikle, Çerkeslerin kollektif hafı-
zalarının belgeleyicisi ve aktarıcısı, dolayı-
sıyla da Çerkes kimliğinin yeniden-üreti-
minin doğal merkezi olma özelliğini hep
sürdürebilmiştir. Dolayısıyla, anayurt, Çer-
kesler için, ona erişimin en Zor olduğu za-
manlarda bile kollektif kimliklerini besleyen
yegane kültürel merkez olmaya devam et-
miş, diaspora coğrafyası ise hiçbir zaman
Çerkes kimliği için anayurda eşdeğer Öz-
günlükte kültürel yeniden-üretim merkezi
oluşturamayarak, onun karşısında hep çev-
re olarak kalmıştır. İşte bu nedenle biz bu-
gün farklı coğrafyalardafarklı vurgular ka-
zanmakla birlikte, diasporadaki bütün Ku-
zey Kafkasyalı toplulukları ifade eden bir üst
aidiyeti anlatan Çerkes kültürel kimliğinden
söz edebiliyoruz. Nitekim, bu aidiyet dolayı-
sıyla Çerkesler bugün, dünyanın neresinden
olurlarsa olsunlar birbirleriyle karşılaştıkla-
rında, ortak dillerini konuşamadıkları du-

rumlarda bile, başka paylaşımlar üzerinden
birbirlerini tanıyabilmekte, birbirlerine ya-

kınlık/sıcaklık duyabilmekte, en önemlisi
daha önce de belirttiğim gibi Abhazya, Gü-
ney Osetya meselelerinde olduğu gibi somut
dayanışma örnekleri gösterebilmektedirler.

 

Sonuç olarak özetle söylersek, diasporalı
olmak, Kuzey Kafkasyalı toplulukların bir
yandan üzerinde yaşanan ülkelerin dina-
miklerine bağlı olarak kollektif kimliklerini
Ürdün'de, Türkiye'de ya da Suriye'de farklı
farklı vurgularla kurmalarına, diğer yandan
anavatanlarının kendileri için bir kutup yıl-
dızı işlevi görmesinden ötürü, nerede yaşıyor .
olurlarsa olsunlar ortak kültürel aidiyetleri-
ni korumalarına yol açmıştır. Buradan ha-

reketle Çerkeslerin varoluş sorunu açısın-

dan önemli bir sonuca varılabilir ve ana-
yurtla diasporadakilerle yakın ilişkiyle da-
yanışma içinde olunmazsa asimilasyonun
kaçınılmaz olacağı söylenebilir. Bu durumda
ise, diasporadakileri ve anayurtlardakileri
birlikte kucaklayan bir ad olarak Çerkeslik |
kimliğine sahip çıkmak önemli bir varoluş
projesi haline gelmektedir.
SORU 5: Çerkes kimliğinin diaspo-

radakileri ve anayurtlardakileri kucakla-
yan bir kimlik projesinin adı olması ne
demektir? İ

Çerkes adı belirli bir etnikliğe işaret edi-
yor olmasına rağmen, 134 yıldır diasporada
yani birbirlerinden farklı tarihsel ve siyasal
coğrafyalarda yaşıyor olmalarına rağmen,
yerleştikleri ülkelerdeki yerli topluluklar
karşısında farklılıklarını, ortak bir geçmiş ve

anavatanla, sürgüneilişkin belleklerini, bir
ölçüde de dillerini korumayı sürdürebilmiş

Kuzey Kafkasya kökenli toplulukların pay-
laştıkları bir aidiyeti, kültürel kimliği an-
latmaktadır. Başka ifadeyle, diasporada ya-
şayanlar söz konusu olduğunda Çerkeslik,

anayurt (OKuzey Kafkasya'daki, sadece

Adığeleri ifade edecek biçimde daraltılmış

kullanımından farklı bir anlam genişliğine

kavuşmaktadır ve kanımca böyle bir kulla-

nım da gereklidir. Çünkü, diasporadaki Ku-

zey Kafkasya'lı toplulukların var oluşlarına,

her kültür kadar yaşatılmaya değer farklık-

larından kaynaklanan zenginliklerini koru-

malarının yolu, içinde yaşadıkları coğrafya-

lardaki ötekilik konumlarını imlemek üzere

çağrıldıkları bu ada sahip çıkarak, ona

yüklenen anlam kodlarını yeniden -kendile-

rinin- yazmalarından geçmektedir. Özetle
söylenirse, diasporadaki, ama en çok da

Türkiye'deki Kuzey Kafkasya kökenli toplu-
lukların kendilerini Çerkes olarak tarif et-
meleri, Çerkeslerin asimile olmalarını önle-
yecek bir kimlik stratejisi olarak önemlidir.

SORU 6: Diasporadaki diğer Çerkesler
ile karşılaştırıldığında Türkiye'deki Çer-
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kesler'in durumu ne gibi özellikler gös-
termektedir?

Türkiye'li Çerkesler, diasporadaki Kuzey
Kafkasya'lı topluluklar arasında demografik
olarak en kalabalık; kentli ya da kırsal ke-
simden olma, sınıfsal köken, eğitim düzey,

“politik tercih gibi ölçütlere göre en fazla
farklılaşarak aidiyetleri açısından çapraz
bölünmüş, nihayet ait oldukları kabileler
itibarıyla da en fazla çeşitlilik gösteren top-
luluğu oluşturmaktadır. Bu tabloyu ta-
mamlayacak şekilde, kültürel yok oluş so-
rununu en ciddi tehdit olarak yaşayanların
da Türkiye'li Çerkesler oldukları söylenebi-
lir. Bunun açıklamasıise, iyi ya da kötüydü
tartışmasına girmeden yapılacak bir tespitle,
Türkiye'nin modernleşme ve ulus-devlet ol-
ma sürecinin taşıdığı özelliklerde bulunabi-
lir. Çok özetle söylenirse, Türkiye'nin mo-
dernleşme ve uluslaşma sürecinin dina-

mikleri içerisinde diğer kültürel ve etnik
kimlikler gibi Çerkeslik kimliği de, kamusal
alandan çekilmek zorunda kalarak, ancak
özel alanda ifadelendirilebilir hale gelmiştir.
Ancak aynı modernleşme süreci Türkiye'li
Çerkesler'in farklılık kimliklerini özel alan-
dan çıkararak, kamusal alanda ifadeleridir-

melerine yol açacak dinamikleri de yarat-
mıştır. Bu nedenle bugün Türkiye'de para-
doksal biçimde iki süreç iç içe sürmektedir.
Bir yandan Çerkes nüfusun bir kesimi için

hızlı ve neredeyse gönüllü hale gelmiş bir
asimilasyon süreci, diğer yandan bir başka

deyim yerindeyse yeniden-Çerkesleşme sü-
reci. Bu ikincisinin ortaya çıkmasında Tür-
kiye'nin içsel dinamikleri kadar, globalleş-
meyle ortaya çıkan yeni koşullar, bağlı ola-
rak diğer diaspora Çerkesleri ve anayurtla
girilen yakın ilişkiler, hepsinden de öte
1970'lerden başlayarak Türkiye'de Çerkes-
lerin var oluş sorununu sürekli gündemde
tutarak çözümler üzerine düşünen Çerkes
aydınlarının yarattığı yeni ivme neden ol-
muştur.

SORU 7: “Yeniden-Çerkesleşme” neyi

anlatmaktadır?
Türkiye'deki Çerkesler ile Ürdün'deki

Çerkesler arasında bir karşılaştırma yapıla-

rak söylenirse, Ürdün'de ya da İsrail'de
Çerkes olarak doğulmaktadır. Türkiye'de ise
Çerkes olarak doğulmamakta, Çerkes olmak
ya büsbütün unutulmakta ya da bir daha
unutulmamak üzere öğrenilmekte, iradi ola-
rak tercih edilmektedir. Bununla şu anla-

ülmak istenmektedir. Çerkeslik adını andı-
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N Bim kadarıyla

. Üdün'de ya da İsrail'de Çerkes çocuklar ço-
Bunlukla Çerkesçe konuşulan evlerinden

gım diğer ülkelerde, varlığı resmen tanınmış,
kimsenin sorunsallaştırmadan kendisini
içinde bulduğu bir kamusal kimliktir, böyle-
likle özel yaşamdan kamusal yaşama hiç.
.kesintiye uğramadan yaşanmakta, Çerkeslik
gündelik yaşamın pratikleri içerisinde her-
hangi bir kesintiye uğramamaktadır. Bildi-

örnekleyerek anlatayım,

sabahları servislerle alınarak yine Çerkesçe
ders de görebildikleri Çerkes okullarına git-
mekte, okul sonrasında ya da hafta sonları
boş zamanlarını Çerkes derneklerinin genç-

lik klüplerindeki arkadaşlarıyla geçirerek
Çerkes danslarını öğrenmektedir. Dolayı-
sıyla, bu gençler için Çerkeslik kimliği, Tür-
kiye'deki Çerkes gençleri gibi sadece belirli —
evlenmeler, cenazeler ya da büyük kentler-
deki nadir akraba toplantıları gibi- ritüeller
sırasında ya da -o da gitmeyi tercih ediyor-
larsa- hafta sonlarında dernek çatısı altında

hatırlanan bir şey değil sürekliliği olan bir
yaşam biçimini anlatmaktadır. Yani, Ürdün
ya daİsrail'de Çerkeslik çoğu zaman adının
bile konmasına gerek olmadan, dolayısıyla

- sorunsallaştırılmadan yaşanan gündelik bir

“pratiktir. Türkiye'de ise Çerkeslik antak ira-
“di bir tercihle yaşanabilir, üstelik böyle bir
iradenin varlığında bile, oldukça karmaşık-
laşmış bir toplumsal/kamusal yaşam içeri-
sinde kesintisiz olarak yaşanması mümkün
değildir. İşte bu nedenle Türkiye'de Çerkes-

kesimi için hızlı bir yeniden-kimliklenme, :“lik kimliği, Çerkes olunduğunu kamusal a-
landa da ifadelendirmeyi de içeren iradi bir
tercihle ilgili hale gelmiştir. Ve bu iradi ter-
.cihle yaşanan kimliklenmenin adı “Yeniden-
Çerkesleşme”dir. Bunu öncüsü de kentli

Çerkes aydınları olmuştur.
Özetle söylenirse, yeniden-Çerkesleşme, -

bir zenginlik olan farklılıklarının yeniden-
üretiminin mümkün olmadığı koşullarda
Türkiye'li Çerkesler'in Türkiye'nin demokra-
tikleşmesinden ayrı düşünülemeyecek olan

kültürel/politik aidiyet tercihini anlatmak-
tadır. Ve bu aidiyet hiçbir ırkçılık, ayrılıkçı-

ık taşımayan, ancak kendisini yeniden-
üretebileceği koşullara sahip olabilmek için
eşitlik ve özgürlük talep eden bir kimlik ai-
diyetidir. Yüreğinin bir yarısı varlığına saygı
göstermesi koşuluyla bu coğrafyadakilerle,
diğer yarısı anayurtlarıyla diasporadaki di-
ger Çerkeslerle birlikte atan bir kimliktir.



 

 

23 Mayıs 1999 günü Ankara'da Devlet Su İşleri

Genel Müdürlüğü konferans salonunda Büyük Sür-

gün'ün 135.yılı dolayısıyla bir anma programı düzen-
lenmiştir.

“Kuzey Kafkasya ve Diaspora İlişkileri” çerçeve-
sinde düzenlenen panel, KafDer Genel Başkanı Mu-

hittin Ünal'ın açılış konuşmasıyla başladı. (Bu ko-

nuşma metnini de dergimizde yayımlıyoruz). Daha

sonra panele katılan siyasi parti temsilcileri söz aldı-

lar. İzmir DSP milletvekili Sayın Rahmi Sezgin; “bir-

lik ve beraber-

lik içinde o-

lunduğunda bir

şeyler yapıla-

bileceğini,;.

milletvekili-

seçimlerinde

kanıtladık. Ben

ileriye oOdönük

olarak oOoumut-

luyum” şek-

linde konuştu.

Daha sonra söz

alan Sayın

Sabri Tekin;

135 yıl önce

meydana gel-

miş olan bu

olayın etkilerini nesilden nesile aktarmanın ve böylece

bir bilincin oluşturulmasının ancak yazılı kaynaklar

sayesinde olabileceğini vurguladı. Londra'da,

Sorbon'da, ABD'de,İtalya'da ve başka bir çok ülkede

“tarihimizle ilgili belgeler bulunduğunu dile getiren

Sabri Tekin, bunların bilimsel bir çalışma çerçevesin-

de bir araya getirilmesi gerektiğini belirtti. Ardından

panel başkanımız sayın Cahit Tutum bir konuşma

yaptı. Konuşmasında “bu olay hüzün dolu, acı dolu,

tarihin yapraklarını gölgeleyen insan manzaralarıyla

dolu. Doğdukları toprakları görülmemiş bir kahra-

manlıkla savunduktan sonra terk etmeye zorlanan,

dizlerinin üzerinde yaşamaktansa ayakları üzerinde

ölmeyi yeğleyen insanların dramı, onlarıiitarihi. Biz

1864 olayının öncesiyle ve sonrasıyla tarihin ve siya-

set biliminin objektif bilgi ve değerlendirmesine çağrı
çıkardığını düşünüyoruz. Bugün bu panel, bu karma-

 

 

şıktarihi olayın çeşitli yönleriyle ele alınmasınafırsat

verecektir” dedi. Panelin başlamasındanbir süre sonra

Ürdün Prensi Ali de aramıza katıldı. |
Erciyes Üniversitesi'nden katılan panelistimiz

Yrd. Doç. Dr. Sedat Özden, Kafkas-Rus Savaşı bo-

yunca Osmanlı ve Batılıların tavırları başlığı altında
konuştu. (Sayın Sedat Özdem'in konuşmasının bir

kısmını bu sayımızda yayımlıyoruz.) Daha sonra Ka-

radeniz Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Sü-

leyman Erkan; sürgünün gerçekleştiği: koşullar ve is-

kan politikası
hakkında bilgi

verdi. Erkan

konuşmasında;

Osmanlı Dev-

leti'nin tarih

boyunca oçok

sağlam, direkt

bir Kafkasya

politikasının

olmadığını be-

lirtti. Rusya-

'nın Kafkasya-

'ya egemen Ol-

masında Gür-

cüstan'ıın Ö-

nemli bir fak-

tör olduğunu,

bunun yanında Kafkasya'daki iç karışıklıkların ve iç

siyasi kavgaların, Rusya'nın askeri gücüne destek

oluşturduğunu söyledi. Erkan şöyle devam etti: “1864

Kuzey Kafkaslıların topraklarından sürülmesinin do-
ruk noktaya ulaştığı yıldır. Göçler 1859 yılında başla-

yarak 1908'e kadar ara ara devam etmiştir.” Osman-

ların göçmenleri kabulündeki önemli etkenlerin,

Müslümanlık, asker sayısını artırmak ve tarımsal üre-

timde artış sağlamak olduğunu belirten konuşmacı,

iskan edilirken göçmenlerin toplu olarak bir bölgeye

yerleştirilmemesine dikkat edildiğini vurguladı. Os-

manlı Devleti'nin göçmenleri iskan ederken kendi

iradesi dışında, büyük ölçüde yabancı devletlerin mür-

dahaleleriyle karşılaştığını da ekledi.

Üçüncü konuşmacı Fransız araştırmacı Alexandre

Tumarkine, Kuzey Kafkasya'nın jeopolitik durumu ve

Kuzey Kafkasya-Türkiye ilişkilerinin geleceği konu-
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sunda değerlendirmelerde bulundu. Ardından araştır-
macı-yazar değerli büyüğümüz Özdemir Özbay söz

alarak, sürgünün sonuçları ve “Geri-Dönüş” konu-

sunda konuştu. Panel, konuşmalardan sonra katılım-

cıların sorularıyla sona erdi.

PANEL İZLENİMLERİ
Paneli izleyen hemşehrilerimize, “21 Mayıs size

ne ifade ediyor?” diye sorduk.

Mehmet Şıhlaroğlu: 21 Mayıs'ın bugün burada
anlatılanlardan farklı bir anlamı yok benim için. Ba-

zıları sürgün, bazıları göç diyor, ben zorunlu göç diyo-

rum. O tarihsel süreçten sonra bugün için 21 Mayıs ne

ifade ediyor derseniz... Olması gerekenleri gerçekleş-

türebilir miyiz bilmiyorum. Ama oradakilerin bize

ihtiyacı olduğu bir gerçek. Ve buradan oraya nüfus

transferi gerçekleştirmek önemli. Ama zaman içinde

Kafkasya'da ne gibi değişiklikler olur, onları bilmek

mümkün değil. Bize düşen orada olumlu şeyler ortaya

çıktığında hazır olmaktır.

Sinan Gergin: Gerek sürgün öncesi gerekse sür-

günden bu yana yaşananlara rağmen, hala Türkiye'de
bunun mücadelesinin veriliyor olması ve buradaki

mevcut kalabalığın, Türkiye"deki sosyo-kültürel ola-

rak farklı her kesimden insanın bir araya getirilmesi

açısından ümit verici.
Dilek Aydoğan: 21 Mayıs bütün Çerkesler, gibi

benim de içimin en çok vurulduğu günlerden bir tane-

si, Sevindirici olan yanı da var. Bu olayın bilincinin
yavaş yavaşbir şekilde oturmuş olması.

Şemsa İnceesmer; Bir halkın yok oluş sürecinin

başlangıcı diyebilirim. Fakat bu toplantı için, çok ye-

tersiz diyorum. Burada Türkiye'de yaşanan problem-

leri, yok oluşudile getiren hiç bir konuya değinilmedi,
bu önemli bir eksiklik.

Selahattin Esmer: Benim inancıma göre 150 yıl

önce bu ülkeye gelmek ile 950 yıl önce gelmek ara-

sında hiçbir fark yoktur. 950 yıl önce gelenlerin hakla-

rı neyse, 150 yıl önce gelenin haklarının da o olması

gerekir. Bir etnik grubun diline saygı duyulmadıktan

sonra, o etnik grubun yaşaması mümkün değildir. Bu

anlamda isterdim ki, bugün Türkiye'deki Çerkeslerin,

Abazaların ve diğer etnik grupların nasıl sürekli yaşa-

yabileceğine ilişkin, görüşler, alternatifler ortaya ko-

nulabilsin. Barış ve kardeşlik içinde, bütün etnik kim-

likler, azınlıklar bir mozaik halinde,birisi diğerini yok

etmeden nasıl birlikte yaşayabilirler, bu konuşulabil-
sin.

Tahsin Dinç: 21 Mayıs acıyı ifade ediyor, vatan-

sızlık, özlem ifade ediyor. Bu toplantı çok güzel, ö-

zellikle Karadeniz Teknik'ten gelen konuşmacının
konuşmalarıilgimi çekti.

Necati Öztaş: 21 Mayıs çok şey ifade ediyor, an-

layana. Anlamazsan düğün, bayram. Dünyatarihinde-

ki 3.büyük sürgün bence.

Zuhal Güven: Toplantı hoşuma gitti, yararlı diye
düşünüyorum.
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Mehmet Canlı; 21 Mayıs Kafkasya Sürgününü

çağrıştırıyor. Fransız araştırmacının konuşmasını me-

rak ediyorum. Yabancı bir araştırmacının objektif

gözlemlerinin tarihi anlamak için yararlı olacağına

inanıyoum.

Cumhur Bal: Benim için 21 Mayıs, Çerkeslerin

© tarihi süreç içinde yaşadıkları problemlerin en doruk

noktaya ulaştığı ve Çerkeslerin 20. yüzyıla kötü gir-

melerinin başlangıcı olarak görüyorum. Muhacerette

yaşayanlar için 21 Mayıs; acı, gözyaşı, ölüm, sürgün,

bunların hepsini içeriyor. Ama artık 21 Mayıs'larda

ağlamanın bir anlamı yok. Onun acılarını tazelemek

belki doğru ama; bundan etkilenerek Kafkasyalıların

tekrar kendisine dönüşünün, toprağına dönüşünün,

eskisinden daha çok topraklarına sahip çıkmasının

başlangıcı olabileceği tartışmalarının yapılması gere-

ken gün diye düşünüyorum. Toplantı sürgün öncesi ve

sonrasını işleyen yararlı, bilimsel bir toplantı. Ama

benim görüşüm, 21 Mayısların dahageniş, bizim dı-

şımızdaki kamuoyunu da içine alabilecek toplantılar

şeklini alması. 125 ve 130.yıl anmalarına göre daha

sönük bence. Ama toplumların tarihinde böyle ivme-

nin düştüğü dönemler olabilir, potansiyelin artmasıyla

genişleyen dönemler de olabilir. Ama ben ümitliyim.

Gelecek yıllardaki daha iyi yapılacak anmalara temel

teşkil eder.

Kaya Şenvar: 21 Mayıs Çerkezistan” a uygulanan

sürgünün burukluğunu ifade ediyor, akıllara'acı olay-

ları getiriyor. 21 Mayıs sürgününün akabinde muhace-

retteki insanların bundan sonra daha bilinçli, daha

ayakları yere basan çalışmalar yapması gerektiğini

hatırlatıyor. Daha acı şeyler söylemek istemiyorum.

Mürşide Fidan Şen: 21 Mayıs'ta ben çok üzgün,

kırgın oluyorum. Ama bu da yeterli değil tabii ki. İn-

şallah daha fazla 21 Mayıs'ları burada anmayalım.

Erdoğan Akman: Hatırladıkça böyle olmasını is-

temediğimiz bir olay. Bugün böyle bir kalabalık ola-
cağını beklemiyordum. Umarım toplumumuz için
yararları olacaktır. Belki en azından biraz toparlan-

mamız için yararlı olacaktır.

Yinal Kozok: 21 Mayıs ilk defa bu sene Anka- -

ra'da aslına biraz daha uygun, olması gerektiği şekilde

anma programına dönüştü. Gene tam anlamıyla değil

tabii ki ama; kutlama değil de anma şeklini aldı.

Ümit Şogen: Sürgün.
Bilgin Tok: 21 Mayıs Çerkes halkının yandığı

gündür. Anka kuşunun kendi külünden doğması mi-

sali 21 Mayıs'lar yeniden doğuş günümüz olacaktır.
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Bugün, bir asra yakın süren Kafkas-Rus

savaşlarının atalarımız adına mağlubiyetle

noktalandığı ve Rus Çarlık yönetimince sa-

vaş yorgunu kahraman atalarımıza; “Ya Ku-

ban ötesi steplerde bizim istediğimiz yerlere
yerleşmeye razı olursunuz, ya da bir ay içeri-

sinde Osmanlı topraklarına gidersiniz. Bir ay

içerisinde gitmediğiniz takdirde köylerinizi
de evlerinizi de tümüyle yakarız” diye kesin

talimat verildiği gündür. Diğer bir ifadeyle

tarihi ata topraklarımızdan sürülüşümüzün

i35.yıl dönümüdür. Ve bugün, Kuzey Kaf-
kasya'daki Cumhuriyetlerimizde, Çerkeslerin

yaşamaktaolduğu dünyanın 40 dan fazla ül-
kesinin tüm derneklerinde anma törenleri dü-
zenlenmektedir.

Dünya var olalı insanoğlu pek çok nüfus
hareketi yaşamıştır. Kimi gönüllü olarak, ki-

mi geçici olarak kimisi de sürekli olmak üze-

re yer değiştirmiştir. Ne var Ki tarihin kay-

dettiği hiç bir nüfus hareketi, Özellikle Ku-
zey Kafkasyalıların yaşadığı sürgün dramıyla
kabili kıyas değildir. Yakın tarihimizde
BOSNA ve KOSOVA göçlerini yaşadık.

Haber bültenlerindeki görüntüler ve açıklayı-

cı bilgiler yürek parçalayıcıydı. Ne var ki 5-
10 gün içerisinde başta Türkiyemiz olmak

üzere tüm dünyada barınma, beslenme ve
sağlık ihtiyaçları için seferber oldu ve zayiat

olmadı. Oysa, 135 yıl önce bu günkükoşullar

yoktu.
Savaşlar nedeniyle azalan nüfusunu artır-

mayı, Gerilla savaşlarında çok başarılı olan

Çerkeslerden 80.000 kişilik bir gerilla kuv-

veti teşkil etmeyi ve tarımsal üretim alanları-

nı artırmayı hesaplayarak Çerkes göçmenle-

rini kabule başlayan Osmanlı İmparatorluğu,
elindeki imkanları seferber etmeye çalışmış-

Muhittin Ünal

sa da 400.000-450.000 insanımızın; açlık,
bulaşıcı hastalık ve deniz ulaşım araçlarına
aşırı yolcu alınması nedeniyle meydana gelen

kazalar sonucunda telef olmasına ve bir kıs-

mınında köle tacirlerinin eline düşmesine
engel olamadı. Kafkas göç ve sürgünlerini

işleyen' çoğu da bilimsel olan 9 ayrı kitap

vardır. Bunların verdikleri rakamların orta-
lama ağırlığına göre 1.500.000 insanın Kaf-

kasya'dan ayrılmış olduğu ve 1.000.000 ka-
darının sağ olarak yerleşme yerlerine ulaşa-

bildikleri anlaşılmaktadır. 93 harbi sonunda

. Abhazya'dan koparılan 100.000 kişilik göçle
Balkanlardan başlatılan ikinci sürgün olayı-
nın zayiatları bu rakamlara dahil değildir. (1)

Ülkemizde; Kafkasya, denilince sadece
Güney Kafkasya'yı oluşturan Gürcüstan, A-

zerbaycan, Ermenistan, Karabağ ve Nah-

çıvan akla gelir. Oysa, 1200 kilometrelik bir

alana yayılmış Kafkas sıra dağlarının hemen

kuzeyinde Kuzey Kafkasya yani bizlerin ta-

rihi vatanı yer almaktadır. Ve orada 8 ayrı
küçük Cumhuriyetimiz mevcuttur. Bunlardan

Abhazya Sovyetler Birliği'nin kuruluşuna
Gürcüstan ile eşit koşullarda katıldığı halde
Stalin ve Beria tarafından statüsü antidemok-

ratik şekilde düşürülmüş ve zorla Gürcüs-

tan'a bağlanmıştır. Keza, Osetya da ikiye

bölünmüş ve Güneyi aynı tarzda Gürcüstan

içinde kalmıştır. Adığey, Kabartay-Balkar,
Karaçay-Çerkes, Çeçenistan, Osetya, Dağıs-

tan ve İnguşetya bu gün Rusya Federasyonu
içerisindedirler. |

Kuzey Kafkasya'nın; tarihin bilinen ilk

zamanından beri yerleşik-Otokton halkları;

Abazalar; Adığe grupları, Wubıhlar, Çeçen-

İnguşlar, Osetler, Dağıstanlılardır. Binlerce

yıldır bu halklarla birlikte yaşayıp ortak Kaf-
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kas Kültürünün oluşmasına katkıda bulunan
Karaçay, Balkar, Nogay ve Kumuk gibi Türk
kökenli halklar da dahil hepsine birden Tür-

kiye de ÇERKESLER, Arap ülkelerinde

ÇERAKİSE ve batılılarda CİRKASYEN de-
nilmektedir. Kafkasya'da Çerkes ortak ismi
kullanılmaz, bu sözcük Kuzey Kafkasya'nın
asıl halklarından KAS kavminden neşetle
eski Yunan tarihçilerinin eserlerinde yer alan
KHERKET, KİR-KAS, CİR-KAS, KAS-Bİ
gibi kelimelerin değişik dillerdeki telaffuzla-
rından doğmuştur. (2)

Kimileri, Kuzey Kafkasya'nın otokton

halkları olan Çerkesleri zoraki Turani kö-

kenli gösterme gayreti içerisindedirler. Ki-

mileri de zaten son 30-35 yıldır yoğun şekil-

de yaşanmakta olan Asimılasyonu daha da

hızlandırabilmek maksadıyla Çerkes tarihi,
edebiyatı ve medeniyeti diye bir şeyin olma-

dığını “yazmaktadırlar. Allah'a çok şükür,

hiçbir Kafkaslı vâtansız da değil, tarihsiz de

değil, medeniyetsiz de değil, edebiyatsız da...

Alman, İngiliz, Fransız,İtalyan, Rus, Çin,

Arap kökenli bilim adamları; Çerkesler diye

bildiğimiz Kuzey Kafkaslı halkların, Kuzey

Kafkasya'nın en eski otokton halkı olmaları-
nın ötesinde, Beyaz ırkın kaynağı olduklarını

ve henüz aydınlatılamayan bazı eski Önasya
kültürlerinin de kaynağı olabileceklerine dair :

- “Çerkeslerin aslı çok eski devirlere dayanır.önemli tezler geliştirmektedirler.

Ünlü araştırmacı John F.Beddaley'a göre

çağlarboyu Kafkasya'yı işgal edip geçen;

Persliler, Romalılar, Bizanslılar, İranlılar,

Araplar, Moğollar... gibi kavimlerin hiçbiri-

sinin, asıl tarihi Kafkasyalılarla ilgisi yoktur.
Asıl Kafkasyalılar, Asya-Avrupa arası düz-
lüklerde yaşayıp, kaybolmuş bir ırktandırlar.

(3)
Profesör MAR ve Onu izleyen Rus bilim

adamlarına göre; “Hiç şüphe yoktur ki Kaf-

kasya en eski kültür ocaklarından, maden
kültürünün de en eski ve en önemli merkez-
lerinden biridir. Kafkasya maden kültürü,
Avrupa,Asya,Ön Asya, Küçük Asya ve E-
ge'yi birbirine bağlar.” (4)

Edinburg Üniversitesi öğretim üyesi
Stuart PİGGOT: “Bazıları Kafkasya'daki bu
uygarlığın bilinmeyen bir ırk tarafından ya-
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ratılmış olduğunu söylemektedirler. Oysa,

İsa'dan 3.000 yıl önce Kuban'da çok geliş-
miş bir uygarlık meydana gelmiştir. İleri
bronz çağı içinde gelişen Kuban kültürü, de-

mir çağına kadar devam etmiş olup bu kültür

KİMMERLER'e âittir. Çerkesya denilmekte
olan Kuzeybatı Kafkasya'da Maykop da de-

mir, altın, gümüş üzerine ilk gelişme ve atlı

süvari organizasyonları tümüyle Kimmerler

tarafından yaşanmıştır. Avrupalılar bu kültü-

rü çok sonradan öğrenmişlerdir.” (5)

Aralarında Yusuf İzzet Paşa, Aytek

Namitok ve İsmail Berkok rahmetlinin de
bulunduğu birçok araştırmacının eserlerine

göre Kimmerlerin KAS kavminden geldiğini

ve Çerkeslerin atası sayıldığını zaten biliyo-

ruz. (6)

Tarihi Kuzey Kafkas halklarının KAS

kavminden gelmekte olduğunu ilk kez belir-

leyen Prof.A.Writhte, eski Hint-Avrupa kül-

türünün menşeinin Kafkasya'da aranmâsı

gerektiğini söyleyen ProfiJorj MONTAN-

DAN ve M.Ö.5000 ile 2000 arasındaki dö-
nemde KASırkının ve dolayısıyla Kafkaslı-

ların tüm Karadeniz'in çevresine hakim bir

medeniyet yaşadıklarını söyleyen Alexandre

BAŞMAKOF'unsavları da aynı görüşü teyid

etmektedir. (7,8, 9)

Alman Yazar K.M.Von BODENSTEDTS:

Onlar, Kafkasya'nın birinci özgür halkları-

dırlar.” (10)
İngiliz Dr.Robert YLALİ : Kafkasya ve

Kafkasyalılardan bahsederken; “burası uy-
garlığın beşiğidir.” (11)

İskoç SİR Fiteroy MACLYEAN : “Kaf-
kasya çok eski ve gizemli bir ülke olup yerli

halkları Çerkesler, Çeçenler ve Dağıstanlı-

lardır.” (12)

İngiliz Neglay FARSON: “Çerkesler, bü-
yülü ülke Kafkasya'nın en eski ve en iyi atlı
savaşçılarıdırlar.” (13)

Elizabeth W.Lattimer; “Kafkasya'nın dağ-

lıları olan Çerkesler, eski zırhlı şövalyelere

benzerler. Simaları ve şekilleri Avrupalı gi-
bidir” demektedirler. (14)

Kuban kültürü ile yakından ilgilenen bir

çok tarihçi, bilim adamı ve arkeolog Kuzey



 

Kafkas kültür ve dillerinin henüz çözümle-

nemeyen bazı kültür kalıntılarının okunabil-

mesinde bir anahtar rolü oynarsa bu durum
sürpriz sayılmamalıdır diye düşünüyorlarsa

sırf bu nedenle bile olsa, köklü Kafkas kültü-

rü ve dillerinin WUBIH dilinin akıbetine uğ-

ramaması için tüm kültür kurumlarını ve yet-
kilileri işbirliğine, arkeoloji camiasını da ha-

len Maykop, Krosnadar, Moskova ve Le-

ningrad'da korunmakta olan Kuban-Maykop

kültürü ürünü eserleri yakından incelemeye
ve uzmanlarıyla yardımlaşmaya davet ediyo-

rum. e

Bugün, Abhazya, Adığey, Karaçay-
Çerkes, Kabartay-Balkar ve Kıyı Boyu

Şapsığ bölgelerinde o toprakların hakiki sa-

hipleri Yo 60-85 arasında sürüldüklerinden bu

cumhuriyetlerde yerlilerin oranı W 18-40 a-

rasında değişmektedir. Çeçenistan, Dağıstan

ve Osetya'da bu oranlar o 60 ların üzerinde

olduğundan dönüş sorunu birincil meseleleri

değildir. Buna karşın, Kuzey Batı Kafkas-

ya'daki cumhuriyetlerin ve bölgelerin ebe-

diyen: Çerkes halklarına ait kalmasını is-

tiyorsak, belirli bir program dahilinde ve gö-

nüllülük esasına göre ihtiyaç kadar nüfusun

geri götürülmesi gerekmektedir. Bu konuda

diasporada yaşayan halkımızın istenilen se-

viyede bilgi sahibi olduğu söylenemez. Bir

zamanlar dönüş bir ütopik olarak değerlendi-
riliyordu. Bu gün ise önemlibir ihtiyaç hali-

ne gelmiştir. Meselenin ciddiyetinin tam an-

lamıyla anlaşılabilmesi için çok sayıda insa-

nımızın oraya gidip bizzat inceleme yaparak

karar vermesinde fayda bulunmaktadır.

Abhazya özelinde ise, başlattığı savaşla

binlerce insanı göçmen konumuna düşürüp
sonra da onların dönüşü konusunu uluslar

arası arenada kendi çıkarına kullanan

Gürcüstan'ın; 135 ve 122 yıl önce sürgüne
gönderilen ve bugün sayıları 600.000 den

fazla olan asırlık sürgün Abhazlardan dön-

mek isteyenlerin dönüşünü sağladıktan sonra,

sonradan Abhazyalı olan ve halen göçmen

konumundaki o insanların suçsuz olanlarının
dönüşünün bir an önce tamamlanması, suç-

lular için de yargı yolunun açılması gerekli-
dir. Hak ve hakkaniyet bunu icabettirir.

Genel Merkezi Çerkesk kentinde bulunan

Dünya Çerkes Birliği'nin, Rus yetkililerin de

hazır bulunduğu Genel Kurullarında almış
olduğu dönüş hakkınailişkin kararlara bina-

en, UNPO ve Birleşmiş Milletlerden talep de

bulunması üzerine, alınmış bir karar veRus-
ya Federasyonu'na yapılmış olan bir tebligat
mevcuttur. Bu tebligatta “Çerkeslere Sür-

gündeki Ulus” statüsü tanınması ve dileyen-

lerin geri dönüşüne maddeten yardımcı o-

lunması, dönmeyeceklere de Çifte pasaportla

Çifte vatandaşlık hakkı verilmesi istemi yer

almış olup, konu halen DUMA'nın günde-

mindedir. Rusya açık bir karar alıp bir tavır
koymamışsa da DÖNÜŞ yasasını çıkartmış,

1998-2000 yılları bütçesine kısmi de olsa
ödenek koymayı taahhüt etmiş ve KOSOVA

Çerkesleri için özel kararname yayınlayarak

kendi özel uçaklarıyla onları Adığey'e geri

götürmüştür. Çifte pasaport ve çifte vatan-

daşlık görüşüne de sıcak bakmaktadır. Bütün

bunları hayırlı birer başlangıç sayıyor ve
Dünya Çerkeslerinin isteklerinin alenen de-
gilse bile zımnen kabul edildiği anlamını çı-

karıyoruz.(15) :
Hal böyle olunca, vatandaşı olmaktan gu-

rur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti yöne-

timlerinin; Kafkasya'ya geri dönmek iste-
yenler adına Rusya Federasyonu ve

Gürcüstan ile görüşmesini ve her iki tarafın
yardımlarının teminini, dönmeden bu ülkede

kalmakisteyenlere de kendi örgütsel imkan-

larıyla da olsa tarihi dillerini ve kültürlerini

muhafaza ve geliştirmekte mümkün olan her
türlü kolaylığı sağlamasını diliyoruz. Böyle-

likle, Kafkasya'da ve Türkiye'de parçalan-

mış olarak yaşamakta olan ailelerin birbirle-
riyle iletişimi de sağlanmış olur.

Ülkemizin üniter yapısına saygılı, çağdaş

ve laik demokratik Cumhuriyete gönülden

bağlı, yıkıcı ve bölücü unsurlarla kıyaslan-
ması asla mümkün olmayan ÇERKES-

LER'in güvenilir bir alt etnik kültür gurubu
oluşu da dikkate alınarak yönetimlerimizin

gereken ilgi ve kolaylıkları göstereceklerine

inanıyor ve güveniyoruz.
KARADENİZ Ekonomik Topluluğu or-

ganizasyonu, dolaylı da olsa İPEK YO-
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LU'nun yeniden ihya edilmesi projesi ve

Batılıların Karadeniz sahillerinde Serbest
Ticaret bölgeleri oluşturulmasına yönelik
görüşleri, Abhazya ve Kıyıboyu Şapsığ böl-

gesine özel bir önem kazandırmaktadır.

Muhtemeldir ki; son zamanlarda bu top-

raklardaki demografik yapıda vücuda gelen
değişiklikler de bu ihtimalin şimdiden dik-
kate alınmış olmasının bir sonucudur. Hal

böyle olunca Türk kültürü ve anlayışıyla e-

gitim görmüş ve ticari tecrübesi bulunan

hemşehrilerimizden bir bölümünün geri dö-
nüp, özellikle Kıyıboyu Şapsığ, Adığey,

Karaçay-Çerkes ve Abhazya'daki tarihi top-

raklarına yerleşmiş olmasının, Adığey'de

halen yatırım yapmakta olan Amerikalı, Al-

manyalı, Fransalı ve İtalyalı işadamları yeri-
ne ve daha fazla geç kalmadan Türk işadam-

larının yatırımı ile üretime ve ticarete yön

verilmesinin artı sonuçları tümüyle Türkiye

ile Kuzey Kafkasya'nın çıkarına olacaktır.

Hiç kuşkusuz Türki Cumhuriyetlere giden

yolların güzergahı ve emniyeti de gözden
uzak tutulmaması gereken bir başka neden-
dir.

| Sözlerime son verirken şu hususun da

bilinmesini istiyorum. Bizler, Yüce Ata-

türk'ün vazettiği “Yurtta sulh, Cihanda Sulh”

ilkesine sıkı sıkıya bağlı ve barışseveriz. Ül-

ke içinde ve dışında kavga, anarşi ve savaş ©
istemiyoruz. Nüfus ve ekonomitransferi da-

hil Kafkasya ile olan her türlü ilişkimizde de

barış içinde işbirliğinin egemen olmasını is-
tiyoruz. Türkiyemizde yaşayan 6 milyona

yakın Kuzey Kafkas kökenli Türk vatandaşı

olarak; Türkiye ile Kuzey Kafkasya arasında
sağlam bir ekonomi ve kültür köprüsü olmak

istiyoruz. Bu köprüden her geçişin tarafların

refahına katkıda bulunmasını arzuluyoruz.

Zira, orası da burası da bizim vatanımızdır.

KAYNAKLAR:

1. Tarihte Kafkasya-İ.Berkok, 5.528
- Kırım ve Kafkas Göçleri-A.Saydam s.63

ve devamı

- Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri-
N.İpek s.22-106
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Ölüm ve Sürgün-!J.Mc Carthy, s.32-116
Çerkes Sürgünü-Nihat Berzeg s.121-160
Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler-B.Ha-

biçoğlu s.70-73

Kemal Karpat, Bilal Şimşir ve Süleyman

Erkan'danalıntı, dip notlar.

Tarihte Kafkasya-İ.Berkok, s.57-62
Kırım ve Kafkas Göçleri-ASaydam,
s.16-20
Tarihte Kafkasya-İ.Berkok, 5.56
Kafkasya Yazıları-Osman Aydın Erkan,

sayı d, s.49

-Kafkasya Yazıları-Osman Aydın Erkan,
sayı 4, s.50

. Tarihte Kafkasya-İ.Berkok,s.42-43
Tarihte Kafkasya-İ.Berkok, s.69
Tarihte Kafkasya-İ.Berkok,s.69-70

. Kafkasya Yazıları 4-O.AErkan,s.50

. Kafkasya Yazıları 4-O.AErkan,s.52

. Kafkasya Yazıları 4-O.AErkan,s.50-51

. Kafkasya Yazıları 4-O.AErkan,s.52

. Kafkasya Yazıları 4-O.AErkan,s.51

. Çerkes Dünyası 1998, sayı 1, s.24-25
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GERİ DÖNÜŞ KONUSU

Sürgün ve Soykırım; Kuzey Kafkasya in-

sanının belleğinde acı ile yer etmiş iki söz-
cüktür. Sözlüklere baktığımızda Sürgün

(Tehcir): “1-Ceza olarak belli bir yerin dışın-
da veya belli bir yerde oturtulan kimse veya

topluluk, 2-Bu biçimde sürülmeişi ve bu işin

sonucu” şeklinde tanımlanmaktadır. Soykı-

rım (Genocide): “Bir insan topluluğunu, ulu-

sal, dinsel, politik vb sebeplerle yok etmek”

olarak tanımlanmaktadır.
Tarih boyunca pek çok dış saldırılara uğ-

rayan “Kafkasya'da 18 ve 19. yüzyıllarda
yoğunlaşan Çarlık Orduları saldırılarına di-

renmeye çalışan Çerkes boyları, 19. yüzyılın

ılk yarısında, dönemin en güçlü devletlerin-
den olan Çarlık Rusyası'na karşı çok kanlı

bir biçimde vatanlarını korumayı sürdürmeye

çalışmışlar ise de, yüzyılın ikinci yarısında

çok büyük kayıplar vererek güçsüz düşmüş-
lerdir. İşgal edilen tarihi topraklardan sürülen
halk, Osmanlı topraklarına sığınmaya başla-

dı, sürgünün en yoğun dönemi 1863-1864

yılları oldu. 21 Mayıs 1864'te sürgün Çerkes

nüfusunun *480'ini kapsar düzeye ulaştı.

Kuzey Kafkasya'dan Çerkeslerin sürül-
mesi olayı Dünya tarihinin en büyük trajik

olaylarından biridir. O günkü koşullarla hiç
de yeterli olmayan Rus, Osmanlı ve İngiliz

gemilerine adeta istif edilen Çerkesler, Kara-

deniz'deki Osmanlı limanlarına, liman olma-

yan boş alanlara, özellikle de Trabzon, Ordu,

Samsun, Sinop, Kefken, Vama yöreleri ile

İstanbul ve Ege adalarına döküldüler. Sürgü-

ne uğrayıp vatanını terk eden nüfusun

1.500.000 civarında olduğuna ilişkin bir

mutabakat vardır. Bu nüfusun 630 kadarı

açlık, hastalık ve deniz kazaları nedeni ile

yollarda telef olmuştur. Halen Anadolu'nun

Özdemir Özbay

değişik yörelerinde toplu Çerkes mezarlıkla-

rına rastlamak olasıdır.
Sürgün yaşamında, uygulanan iskan poli-

tikaları doğrultusundaki dağınık yerleşim,
Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ile

tam bir parçalanmaya dönüşmüştür. Başlan-

gıçta yalnızca coğrafi uzaklık anlamına gelen

dağınıklık, bu kez ülkeler arası bir boyut ka-

zandı. Sürgündeki Çerkes halkı Türkiye, Su-

riye, Ürdün, İsrail, Mısır, Irak, Lübnan, Ku-
welt, Libya, Yunanistan, Makedonya, Koso-

va'da ve buralardan göç etmiş olarak da A-
merika ve Avrupa'da, daha doğrusu dünya-

nın kırktan fazla ülkesinde yaşamak zorunda
bırakıldı. Bu parçalanmış yaşam biçimi

Çerkes halkının özgün kültürünü, dilini

hızla yok olmasınırına yaklaştırmaktadır.

Oysa Kafkasyalıların ulusal ve kültürel
dinamikleri, özellikle atayurtlarına karşı

duydukları özlem, hiçbir zaman sönme-
miştir. Yukarıda tanımlamaya çalıştığımız

Sürgün ve Soykırım sözcüklerinin taşıdığı
acılardan, getirdiği yıkımlardan hemen sonra

umut, aydınlık ve gelecek için halkımızın bel

bağladığı sözcük ise “Dönüş”tür. 1864 bü-

yük sürgününün hemen arkasından atayur-

duna dönüş düşüncesi Çerkes insanının bü-

yük İDEA”'sı olmuştur. Bu düşüncenin hiç
kesintiye uğramadan yaşatıldığı ve günümüz

kuşaklarına ulaştığı gerçeğinin birçok kanıtı
vardır.

Atalarımızın Osmanlı topraklarına yerle-

şerek yaralarını sarmasından hemen sonra,

örgütleimeye başladığını, atayurduna ka-

vuşmak fikirlerini yaymak için Guaze gaze-

tesini ve daha başka yayınları çıkarttığını,

Çerkes Teavun Cemiyeti'nin bu konuda ça-

lışmalar yaptığını, zamanın padişahına dönüş
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için resmi başvuruların yapıldığını, bu konu-

da yoğun çaba harcandığını belgelerle bil-
mekteyiz.

Hiçbir zaman sönmeyen, Atayurduna dö-
nüş ateşi, cumhuriyetin ilk yıllarında, Tek
Parti Yönetimi döneminde küllenmek zorun-
da idi. Bırakınız dönüşsözcüğünü, coğrafya

ismi olan “Kuzey Kafkasya” sözcüğü bile
kullanılamadığı için, cumhuriyet döneminde

ilk kurulan derneğimizin adı “Dost Eli Yar-
dımlaşma Cemiyeti” idi. 1961 Anayasasının
getirdiği nispeten daha özgür ve demokratik

ortamda, 1961 yılında Ankara Kuzey Kaf-
kasya Kültür Derneği kuruldu. Bu tarihi, di-
ger derneklerimizin kuruluşu izledi. Giderek
1970'ten itibaren atayurdu ile yazışma, ha-
berleşme, tek tük de olsa ziyaretler başlayın-

ca 1920'li, yıllardan başlayarak küllenmiş
olan Dönüş Ateşi yeniden parladı. Yeniden
umut oldu, hasretle sözü edilir oldu. Kuzey

Kafkasyaile ilgili bilgileri, ilk ciddi yazıları,
saygıdeğer büyüğümüz İzzet Aydemir'in çı-

karttığı “Kafkasya-Kültürel Dergi”de bulma-
ya başladık. 1970'li yıllarda tamamen ama-

törce bir deneme olarak yayımlanan “Kamçı”
gazetesi 12 Mart ara rejimi nedeniile 12 sa-
yılık deneme süresini tamamlayamadan 7.

sayısından sonra yayınını durdurmak zorun-
da kaldı. Ankara'da çıkartılan “Nartların Se-
si” gazetesi de aynı akıbete uğrayarak 12
Eylül hareketi ile kapatıldı. Bu iki küçük ga-

zetede yine atayurt ve ürettiği kültür, dias-
poradaki sorunlar, atayurda duyulan özlem

yoğun bir biçimde izlenmiştir. Bu arada Dö-
nüş Düşüncesi'ni daha detaylı bir biçimde
işleyen, daha profesyonelce yaklaşımlar öne-

ren Yamçı Gazetesi varılması gereken hedef |
olarak “Çerkes halkının kendi toprakla-

rında kendi kaderini tayin etme hakkının
bulunduğu, Dönüş'ün bu anlamda Çerkes

halkının kendi kaderini tayin etmesi oldu-
gu” ilkesinden hareketle en kısa zamanda

dönebilecek herkesin atayurduna dönmesini

göstermiştir. Bu fikir bugün de zaman zaman
çeşitli yayın organlarında yer almaktadır.

Bu açıklamalardan sonra, saygıdeğer pa-

nel katılımcılarının kendi yorumlarına; duy-
gularına, düşüncelerine yorumsuz bir biçim-
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de bazı uluslararası belgelerin konuyu ilgi-
lendiren bölümlerini sunmanın yararlı olaca-
ğı inancındayım;

I- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun
10.12.1948 tarihinde ittifakla ve 217 sayılı

kararı ile kabul ettiği “İNSAN HAKLARI
EVRENSEL. BEYANNAMESİ” 6.4.1949

tarih ve 3/9119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile Türkiye'de de ilan edilmiş, 29.5.1949 ta-
rih ve 7217 sayılı Resmi Gazete'de yayımla-
narak yürürlüğe girmiş ve Türk İç Hukuku
haline gelmiştir.

1. Beyannamenin 1. Maddesi: “Bütün in-

sanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından

eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve
birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hare-

ket etmelidirler.”
2. Beyannamenin 2/1. Maddesi: “Herkes

ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya diğer her-

hangi bir akide, milli veya içtimai menşe,
servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark

gözetilmeksizin işbu beyannamede ilan olu-

nan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden

 

 

.istifade edebilir.”

3. Beyannamenin 8. Maddesi; “Her şahsın

kendisine anayasa veya kanun ile tanınan ana
haklara aykırı muamelelere karşı fiili netice
verecek şekilde milli mahkemelere müracaat

hakkı vardır.” i
4. Beyannamenin 12. Maddesi: “Hiçkimse

 

özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması
hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöh-

.retine karşı tecavüzlere maruz kalamaz. Her-

kesin bu tecavüz ve karışmalara karşı kanun
ile korunmaya hakkı vardır.”

5. Beyannamenin 13/1. ve 13/2. Maddele-
ri: “Herkes herhangi bir devletin arazisi da-

hilinde serbestçe seyrüsefer ve ikamet eyle-
mek hakkına haizdir.”

“Herkes, kendi memleketi de dahil olduğu

halde, herhangi bir memleketi terk etmek ve

memleketine tekrar dönmek hakkına haiz-

dir.”

6. Beyannamenin 19. Maddesi: “Her fer-

din fikir ve ifade hürriyetine hakkı vardır:Bu
 

hak fikirlerinden ötürü rahatsız edilmemek,

memleket sınırları mevzubahis olmaksızın



 

malumat ve fikirleri her vasıta ile aramak,

elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir.”

7. Beyannamenin 28. Maddesi: “Herkesin

işbu beyannamede derpiş edilen hak ve hür-
riyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir sosyal
ve milletlerarası nizama hakkı vardır.”

8. Beyannamenin 30. Maddesi: “İşbu be-
yannamenin hiçbir hükmü,içinde ilan olunan
hak ve hürriyetlerin bir devlet, zümre veya

fert tarafından yok edilmesini güden bir faa-
liyete girişmeye veya bilfiil bunu işlemeye

herhangi bir hak getirir mahiyette yorumla-
namaz.”

II- Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürri-

yetleri Sözleşmesi: w
Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Evrensel

Beyannamesi'nin ilan ettiği hak ve hürriyet-

lere kendi üyeleri tarafından fiilen riayet e-

dilmesini sağlamak maksadıyla “İNSAN
HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ

KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME”Yi hazır-
lamış, bu sözleşme 4.11.1950 tarihinde Ro-
ma'da imzalanmıştır. Sözleşme 3.9.1953 ta-
rihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'ne sonradan ilave edilen

haklar ve hürriyetlerle ilgili ek protokol

20.3.1952 tarihinde Paris'te imzalanmış ve

18.5.1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türkiye 10 Mart 1954 tarih ve 6366 sayılı

kanunla bahis konusu sözleşme ve ek proto-
kolü onaylamıştır. Onay belgesini 18.5.1954

tarihinde Avrupa Konseyi'ne sunmuştur. Av-
rupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanı'nın
zorunlu yetkilerini tanıyan beyanlarını ise

önceden yapmamıştır. Örneğin, kişisel baş-

vuru hakkı ve benzeri bazı maddelere önce
çekince koymuştur. Türkiye'de sözleşmeye
karşı ilginin artması, Türkiye'nin ilk kez bi-
reysel başvuru hakkını 28.1.1987 tanıması

sonucunu getirmiştir. 20.1.1990 tarihinde de
Divan'ın zorunlu yargı yetkisini tanımıştır.

I.Sözleşmenin 1. Maddesi: “Yüksek akit

taraflar, kendi kaza haklarına tabi bir ferde

işbu sözleşmenin birinci faslında tarif edilen

hak've hürriyetleri tanırlar.”

2.Sözleşmenin 2. Maddesi: “Hiçkimse

işlendiği zaman milli veya milletlerarası hu-

kuka göre bir suç teşkil etmeyen bir fiil veya
ihmalden dolayı mahkum edilemez.”

3.Sözleşmenin 8/1. Maddesi: “Her şahıs
hususi ve ailevi hayatına, meskenine ve mu-
haberatına hürmet edilmesi hakkına malik-
tir.”

4.Sözleşmenin 11/1. Maddesi: “Her şahıs
asayişi ıhlal etmeyentoplantılara katılmak ve

başkaları ile birlikte sendikalar tesis etmek
ve kendi menfaatini korumak üzere sendika-
lara girmek, hakkı dahil olmak üzere, dernek

kurmak hakkına haizdir.” |

5.Sözleşmenin 14. Maddesi; “İşbu söz-
leşmede tanınan hak ve hürriyetlerden, isti-
fade keyfiyeti, bilhassa cins, ırk, renk, dil,

din, siyasi ve diğer kanaatler, milli ve sosyal

menşe, milli bir azınlığa mensupluk, servet,

doğum veya herhangi bir durum üzerine mü-

esses hiçbir tefrike tabi olmaksızın sağlan-
malıdır.”

6.Sözleşmenin 64. Maddesi “Bu sözleş-

menin imzası veya tasdik belgesinin tevdii
anında her devlet sözleşmenin muayyen bir
hükmü hakkında, o zaman kendi ülkesinde

mer'i olan bir kanun bu hükme uygun bu-
lunmamasınisbetinde ihtirazi kayıt koyabilir.

İşbu madde umumi mahiyette ihtirazi kayıt-

lar konulması, selahiyetini bahşetmez:”

MI- Helsinki Avrupa Güvenliği ve İşbirli-
ği Konferansı:

3 Temmuz 1973'te Helsinki'de başlayıp,
18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1975'e kadar

Cenevre'de çalışmalarını sürdüren ve 30-31
Temmuz-I Ağustos 1975'te üst düzeyde ye-

niden Helsinki'de toplanıp belgelerin onay- |
lanması ile sonuçlanan uzun ve zorlu bir ça-

lışmanın son halkasıdır. 33 Avrupa devleti ile
ABD ve Kanada katılmıştır. Katılan devletle-
rin devlet ya da hükümet başkanlarınca o-

naylanan “Nihai Belge”de yer alan ve konu-

muzu ilgilendiren bölümler şöyledir:

I. “VE. Düşünce, vicdan, din ve inanç

özgürlüklerini de kapsar bir şekilde insan

haklarına ve temel özgürlüklere saygı”

2. “VI. Halkların haklarının eşitliği ve

kaderlerini kendilerinin saptamaları hakkı”
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3. “Ulusal azınlıklar veya bölgesel kül-

türler; katılan devletler, eğitimin türlüalanla-
rında aralarındaki işbirliğine, ulusal azınlık-
ların veya bölgesel kültürlerine bulunabile-
ceği katkının bilinci ile, ülkelerinde. böyle
azınlıklar veya kültürler varsa, bu katkıyı ü-
yelerinin yasalçıkarlarını göz önünde tutarak
kolaylaştırmak niyetindedirler” denmiştir.

IV. Yeni Bir Avrupa İçin Paris Yasası:

1975 yılında Helsinki Nihai Senedi'nin

imzalanması ile başlayan ve bloklar. arası

gerginliğin bütün ağırlığı ile devam ettiği bir

dönemde büyük umutlar bağlanan Avrupa
Güvenlikve İşbirliği Konferansı süreci 19-21
Kasım 1990 tarihinde 34 üye ülkenin katılı-

mıyla toplanan Paris Zirvesi ile noktalanmış;

soğuk savaşı resmen sona erdirerek Avrupa

için barışa, temel hak ve hürriyetlere, karşı-

lıklı anlayış ve işbirliğine dayalı, demokratik
bir geleceğin ana hatlarını üye ülke devlet ya

da hükümet başkanlarının imzaladığı Yeni
Bir Avrupa İçin Paris Yasasıile tescil edil-

miştir.

Yasanın konumuz açısından önem taşıyan
bölümleri şöyledir:

1. “İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun
Üstünlüğü” başlıklı bölümün “Ayrım Gö-
zetmeksizin Herkesin” alt başlıklı beşinci

paragrafı: “ayrım gözetmeksizin herkesin

düşünce, vicdan, din ya da inanç hürriyetine,
ifade hürriyetine, örgütlenme ve toplantı dü-

zenleme hürriyetine, seyahat hürriyetine sa-
hip olduğunu”

2.Yine aynı bölümün 9. paragrafında “u-

lusal azınlıkların etnik, kültürel, dil ve di-

ni kimliklerinin korunacağını, ulusal a-

zınlıklara mensup kişilerin bu kimlikleri-

nin ayrıma tabi tutulmaksızın ve kanun
önünde tam bir eşitlikle, hür olarak ifade
etmeye, korumaya ve geliştirmeye hakları
olduğunu teyid ederiz”

3. “Taraf Devletler Arasında Dostane

İlişkiler” başlıklı bölümün 8. paragrafının
son kısmında “halkların eşit haklara sahip
olduklarını ve Birleşmiş Milletler Yasası ile

uluslararası hukukun devletlerin toprak bü-

tünlüklerini konu alanlar dahil, ilgili normla-
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rına uygun olarak, kendi kaderlerini tayın

hakkına sahip bulunduklarını tekrar teyid e-

deriz” denilmektedir.
Bütün bu uluslararası belgeler Türkiye

Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği (şimdi on-
ların halefi olan Rusya Federasyonu ve

Gürcüstan) için iç hukuk haline gelmiş ve
yürürlükte bulunan yasalar gibi geçerli ku-
rallar olmaktadır...

Uluslararası belgelerden sonra, dilerseniz.

bir nebze de Rusya Federasyonu'nda ve Ku-
zey Kafkasya'da “Dönüş” fikri doğrultusun-

da meydana gelen değişikliklere bir göz ata-
lum.

I. Bugünkü Rusya, Çerkes halkının 19.
yy.da Kafkasya savaşlarındakı mücadelesi-

nin, kendi bağımsızlık ve özgürlük mücade-

leleri olduğunu, ayrıca savaşların doğurduğu,

olumsuz sonuçların giderilmesi gerektiğini

kabul etmiştir. Kafkas savaşlarının sona er-
mesinin 130. yıldönümü olan. Mayıs 1994'te

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Boris
Nikolayeviç Yeltsin'in Kafkas halklarına hi-

taben yayınladığıbildiride bu gerçekler açık-
ça ifade edilmiştir. Bu başarı Kuzey Kafkas-

ya'daki cumhuriyetlerimizin yöneticilerinin
başarısıdır.

Ayrıca Rusya Devlet Duması (parlamen-

tojnın 8 Aralık 1995 tarihinde. kabul ettiği

“Rusya Diasporası'na Yardım ve Soydaş

Haklarının Korunması”na ilişkin deklaras-

yonda da bu gerçeklerbir kez daha ifade e-
dilmekte ve onaylanmaktadır. Bu deklaras-

yonun tamamı, Adığey Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Sayın Aslan Carım'ım dünyada

yaşayan tüm soydaşlarımıza seslenişi, Rusya

Federasyonu Yüksek Meclisi'nce çıkartılan

28. 11. 1991 tarihli, 1948-1 sayılı kanunun
“Rusya Federasyonu Vatandaşlığı” hakkın-

daki 19. maddesi, Adığey Cumhuriyeti ana-
yasasının konuyla ilgili 10. maddesi, Adığey

Cumhuriyeti Parlamentosu'nun 29 Mayıs

1997 tarihinde kabul ettiği “Adığey Cumhur-
riyeti'nin Anayurda Dönüş Yapanlar (Repat-
riant) Kanunu”nun tamamı, Adiğey Cumhu-

riyeti'nde yaşayan Dönüş Yapanların Kimi

Yasal Haklarına İlişkin Adığey Cumhuriyeti
Başkanlık Kararnamesi, (3.11.1997 tarih ve



 

 

258 sayılı) bu kararnamenin eki olan Re-
patrlant Belgesi'nin bir örneği, Adığey Cum-
huriyeti'nin 17.7.1996 tarihli ve 100 no'lu
Başkanlık Kararnamesi'nin eki olan “Adığey

Cumhuriyeti'ne Gelenlerin Oturum Hakkı

Elde Edebilme Usuller Hakkında Yönetme-

lik” gibi bütün bu belgeler Ruşça, Çerkesçe,
Türkçe ve Arapça olarak töparlanıp bir ki-

tapçıkta basılmış ve diasporadaki kuruluşla-
rımıza gönderilmiştir. Bütün bu belgeler za-

man zaman KafDer Bülten ve Nart Dergi-
si'nde yayımlanmıştır. Daha detaylı bilgi e-
dinmek isteyenler bu detayları KafDer Genel

Merkezi'nden öğrenebilecektir. Aslında bü-

tün bu belgelerin bir kitapçık halinde ya-

yımlanmasının da gerekeceği inancındayım.

Çok uzun zaman alacağı için bu konuşmam-

da detaylarına giremeyeceğim tüm bu belge-
lerin Adığey Cumhuriyeti'nce hazır hale ge-

tirilmesi “Dönüş”ün Atayurdu cephesi açı-
sından büyükbir aşamadır. Aynı hazırlıkların

diğer cumhuriyetlerimizce de en kısa zaman-
da ele alınarak Adığey Cumhuriyeti düzeyine

getirilmesi dileğimi belirtmeden geçemeye-

ceğim.
Dönüş'ün hukuksal altyapısı olan bütün

bu belgeler yeterince diasporada yaşayanlara
duyurulabilmiş değildir. Bu önemli görevin

yerine getirilmesinde Kafkas Derneği Genel

Merkezi'ne ve şubelerine büyük görevler
düşmektedir, öte yandan bütün bu belgelerin

vatandaşı olmakla gurür duyduğumuz Türki-

ye Cumhuriyeti vatandaşlığını yitirmeksizin

Kafkasya'ya dönüş olanağını sağlar mahi-
yette hazırlanmış olması sevindiricidir.

Dönüş Düşüncesi ve eyleminin Atayurdu-
muz cephesinden hazırlanan bu altyapısını

açıkladıktan sonra, çok önemli bir başka u-
luslararası belgeden bahsetmeden geçemeye-

ceğim.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek

Komiserliği, Azınlıkların Korunması ve Ay-

rımcılığın Engellenmesi Alt Komisyonu'nun

28 Ağustos 1997'de aldığı 1997/31 sayılı

kararı, özetle “tüm devletlerden kendi yurdu

veyadaha önce yaşadığı bölgeye dönüş hak-
kının uygulanması ve yaygınlaşmasının,

mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edi-

lenlerinacılarının engellenmesi ve sorunları-
nın çözümü için en önemli araçlardan biri
olduğugerçeğini göz önüne alarak ..... Tüm
devletlerden dönüş hakkına ve vatandaşlık
hakkına saygı duymalarını ve bunları des-
teklemelerini ister.” hükmünü getirmiştir. Bu

önemli belge Nart «Dergisi'nin Eylül-Ekim
1998 tarihli 9. sayısırida yayımlanmıştır.

Buraya kadar anlatmaya çalıştığımız ulu-

sal veuluslararası belgelerde, hukuk norm-
larda açıkça yer alan “Dönüş” dışında

Çerkes: halkının asimilasyon bataklığın-

dan kurtarılmasını sağlayacak farklı hiç-
bir görüş hala üretilememiştir; üretilmesi
de mümkün değildir. Dönüş olayı iki açıdan

önemi artarak halen gündemdedir:
I. Kuzey Kafkasya'daki cumhuriyetleri-

mizin demografik sorunlarını çözerek güç-
lenmelerini sağlamak için tek yol hangi aşa-
malârdan hangi engellerden aşarsa aşsın,
Dönüş”tür. Dönüş'ün Atayurdu kanadında

hukuksal altyapısını oluşturan yukarıda sö-

zünü ettiğimiz düzenlemelere emeği geçen

başta Sayın Cumhurbaşkanı Aslan Carım ve

bugün mutlu ve kıvanç dolu bir 'yaşamı
atayurdunda sürdüren dönüşün ilk temsilcile-
ri sevgili arkadaşlarımıza şükranlarımı sunu-

yorum. ys
2. Çok hızlı bir biçimde yok olmakta ivme

kazanan diaspora Çerkeslerinin ve diaspora-

daki Çerkes kültür ürünlerinin atayurduna

dönüşü bu açıdan da daha acil ve zaruri ol-

maktadır.
Geldiğimiz bu aşamadan sonra bence ya-

pılması gereken dönüşfikrini yeniden tar-
tışmak değil, dönüşü hızlandıracak sağ-
lıklı politikalar üretmektir. Dönüşün alt-

yapısını oluşturacak sosyo-ekonomik giri-
şimleri realize etmektir. Toplumumuzun

diaspora kesimindeki yeni örgütlenmelerin

bu anlamda ele alınması gerekmektedir.

Tüm derneklerimize, kurulu veya kurul-

makta olan vakıflarımıza, tüm bireylerimize

bu yolda zor ve o denli de kutsal olan görev-

ler düşmektedir. Atayurdumuza dönüş için
çıktığımız kutsal yolumuzun kutsal, aydınlık,

pürüzsüz olması dileğiyle hepinizi saygıyla

selamlar, teşekkür ederim.
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Kendinizi tanıtır mısınız?

Adım Ela Barlas. 21 yaşındayım.
Çerkesler ile ilgili bir belgesel hazırlıyo-
rum. Prens Ali Bey tarafından görevlen-
dirildim. Okul döneminde tanıştım.
Kendisi ile tanıştığımda beni Çerkes ar-
kadaşları ile tanıştırdı ve benim de bu
konuda merakıarttı. Kendi örf ve a-
detlerine çok bağlılar, çok farklı bir ya-
şam tarzına sahipler, Amerika'da. Bu
yaşadığım kısa süreli ilişki beni hayran
bıraktı. En çok Çerkes nüfus Türkiye'de

var fakat Çerkeslerin tarihini iyi bilmi-
yoruz, ayrıca örf ve adetlerinin Türk
kültüründen bu kadar uzak olması da
beni ayrıca şaşırttı. Türkiye'de “Çerkes”

kelimesi geçince ya “Çerkes. Ethem” ya

da “Çerkes tavuğu” akla geliyor. Bunca
az şey akla gelmesine karşılık bunların
bile ne anlama geldiğini ve içeriğini bil-
miyoruz. Dolayısı ile Amerika'daki Çer-
kesler ile tanışınca merakım arttı ve bü

şekilde belgesel çalışmalarına başladık.

Uluslararası İlişkiler ve sosyoloji o-
kudum, Washington'da okudum, Pier
Lotti'de tamamladım. 4 dil biliyorum.

Çerkesler ile daha önceden bir ilişki-
niz ya da tanışıklığınız var mıydı?
Anneannem Deağıstan'lı idi. Bunun

ötesinde bir bilgim yoktu.

Belgesel çalışmalarınız ne durumda?
Bu belgesel PrensAli'nin atlı seferini

temel alıp onun etrafında ilerliyor. Bel-
gesel Amman'dan başlayıp Türkiye ve
Kafkasya çizgisini takip edecek. Ürdün'e
Çerkeslerin nasıl geldiği, orada Ürdün
Krallığı'nın oluşturulmasında ne gibi gö-
revler aldıkları ele alınarak, Çerkeslerin

konumu sosyolojik açıdan değerlendiri-
lecek. Gelecekleri ve problemleri, yapıla-
rı organizasyonları tahlil edilecek. Şim-
dilik Ürdün bölümünü tamamladık.
Çerkes parlamenterlerin Ürdün parla-
mentosunda 3 sandalyesi var, bu kişi-

lerden biri ile röportaj yapıldı. Aşiret rei-
si Çerkes kabilesi ile ve önemli görevde '
olan bir Çerkes paşa ile röportaj yapıldı.
Urdün'ün en yaşlı thamadesi bey ve ba-
yanı ile röportaj yapıldı. Aynı zamanda



 

 

Çerkes vakfının thamadesi ile yapıldı.
30 gençle röportaj yapıldı. Orada var o-
lan sorunları, yaşayanlardan dinlemek
üzere, gençler ile olan bölüme büyük
bir önem verdik. Çerkes Diasporasında-
ki tek Çerkes okulu olan Prens Hamza

okulunda çekimler yapıldı, öğrenci ve
öğretmenlerle röportaj yapıldı.
Şu anda projenin Türkiye bölümüne

başladık. Burada Çerkeslerin konumu
aynı değil, parlamentoda Çerkes sandal-
yeleri yok. Ancak tarihte çok önemli bir
yerleri var bu anlamda Türkiye yakası
Çerkesler için çok önemli. Amasya Mür-

tarekesi'nde Atatürk dışında bulunan 4

kişinin Çerkes olmasıgibi. İlk başbaka-
nımız Çerkesti. Çerkeslerin asimilasyon
süreci, kültürlerine nasıl sahip çıkabil-
dikleri, diaspora ile bağlantıları, neler
nasıl oldu ve gelecekte ne olabilir ve son
olarak Kafkasya da etkilerini, orada ka-
lan insanların nasıl yaşadıklarını ve o-
radaki insanların hayallerindeki
Kafdağının meye benzediğini anlata-
cağız.

     Ela Barlas, Prens Ali, Çetin Öner

Belgeselin CNN ile olan bağlantısı ne-
dir? |

Sayın Prens Çerkesleri dünyaya ta-
nıtmak amacı ile bu projeye, belgesele
destek veriyor. Finanse ediliyor. Belgesel

bittiği zaman yurt dışı kanallarda göste-
rilecektir. Zaten NBC, CNN gibi kanallar
son halini, göstermekistiyorlar. Yapımcı
benim, bunun yanında bu projenin tüm
hakları prense aittir. Dolayısı ile proje
tamamlandıktan sonra nerelerde göste-
rileceği ve diğer konularda kendisi söz
sahibi:olacaktır. . »

İnanılmaz ince bir kültürü, el atıl-
mamış bir kültürü tanıtmak için bir fır-

sat buldum. Eğitim bu konulara yönelik
ama yapılan işlerde başarının sırı sa-
dece bu konuda eğitim almış olmakta
değil,bu konuda başarılı ve disiplinli bir
çalışmanın çok önemli olduğunu düşür-

nüyorum Bu benim ilk işim, yalnız son
olmayacaktır ve böylesine önemli el
değmemiş bir konuda çalışmak ve ayrı-

ca çalışmakta olduğum kültürün öylesi-
ne yoğun ve özellikler ile dolu olması
sanıtım bu konuda bana yardımcı ola-
caktır.
Dünya televizyonlarına baktığımız

zaman CNN, NBC gibi kanallar haber
ağırlıklı kanallar olmaların rağmen viz-
yonlarını değiştirmeye başladılar. Bu
son dönemde CNN, yüksek rakamlar
karşılığında 12 bölümlük bir program
satın aldı. Bu değişim içerisinde sanıyo-

rum biz de bu belgeselimiz ile gereken
öneme, sadece Prensin adının olmasıile
değil de, yapımın ve konunun kalitesiile
sahip olacağız ve beğeni toplayacağız.

Belgeselin en önemli bölümlerinden
biri de Çerkes Mitolojisi. Kanada'da
bulunan Prof. Dr. John Colarusso bize
Çerkes Mitolojisinin diğer mitolojiler ile
olan paralelliği, özellikle de Yunan mi-
tolojisi ile ilgisi konularında yardımcı
olacak. Kim kimden ne kadar etkilenmiş

gibi... Dolayısı ile sosyolojik açının yanı
sıra mitolojik olarak da insanların hiç
düşünmedikleri daha farklı bir boyut

kazandıracağımıza inanıyorum. Bu da
çok önemli bir nokta.

Bizimle ilgili yaptığınız bu belgesel-
den dolayı size teşekkür ediyor ve
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

| Röportaj: RahmiLale|
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21 Mayıs Sürgünü'nün 135. Yılı

Çerkesler ve diğer Kafkas halkları bugün dünyanın

birçok ülkesinde dağınık bir şekilde, milli ve tarihi
değerleri, dilleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
bir yaşam sürdürmektedirler. Kafkasya gibi dünya
medeniyetlerinin çarpıştığı, çatıştığıve karıştığı bir
noktada tarih sahnesine çıkan Çerkesler, bir anlamda

kendiiradelerinin ve isteklerinin dışında bu güç sava-

şının içine çekilmişlerdir. Özellikle 15. asırdan sonra,

bölgenin en büyük güçleri olan Osmanlı İmparatorlu-
Su, Kırım, Rusya ve İran arasındaki mücadele Kafkas

tarihini de büyük ölçüde etkilemiştir. Daha sonra bu

güç dengelerinin içine Polonya, İngiltere ve Fransa

girmiştir.

İngiltere'nin ve Fransa'nın Asya, Amerika ve ö-

zellikle Afrika'daki emperyalist politikaları genellikle
İngilizlerin ifade ettiği üç C üzerinde kurulmuştur:
Commerce, Christianiiy and Civilisation' (Ticaret,

Hıristiyanlık ve Medeniyet). Emperyalist ülkeler, geri
kalmış halkların bütün doğal kaynaklarına el koyarak,
ticari yönden tamamen dışa bağımlı'bir hale getirirken
Hıristiyanlık misyonerleri de onların yolunu izlemiş,

hatta daha önden gitmiştir ve Kongo, Hıristiyanlığın
özellikle emperyalist amaçlar için kullanıldığının en

göze çarpan bir örneğiniteşkil etmiştir.

Emperyalistler gittikleri her ülkede kültürel üs-

tünlüklerini de kabul ettirmişler ve oralara kendi me-
deniyetlerini götürmüşlerdir". Bu yüzden Rusya'nın
Kafkasya'yı işgal etme politikası, Avrupa'nın bu
sosyo-politik ve ekonomik yapısı içinde değerlendi-
rilmelidir.

Kafkas tarihinin gerçek bir analizinin yapılması ve

Çerkeslerin neredeyse toplumsal bir intihar derecesine
ulaşan bu direnmelerinin sebebinin bilimsel olarak

araştırılıp anlaşılması gerekmektedir.

Bu konudaki kaynaklardan bir grubu, Çerkesler
arasında yaşamış, Kafkasya'da o dönemde seyahat

etmiş gezginlerin, maceracıların, doğabilimcilerin,

askerlerin ve yazarların eserleridir. Bunlardan bazıları

tarih sırasıyla şöyle sıralanabilir: P. S. Pallas (1794),).

Klaproth (1814), Taitbout de Marigny(1818-1824),

R. Lyall (1825), E. -Spencer (1838),: Montreux de
Dubois (1839), J. Bell (1840), 1. Longworth (1840),

M. Wagner (1856), Hommaire de Hell (1847), A.

Dumas (1859) vb.

Bu anılarla savaşların en yoğun olduğu dönemlerin
bir portresini çıkarmak mümkün olacaktır. Yukarıda
adı geçen isimlerden özellikle J. Bell ile J. Longworth

diğerlerinden ayrılmaktadirlar. Çünkü diğer yazarlar
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Sedat Özden

Rus makamlarının yardımıyla Kafkasya'da yolculuk
yaparken bu iki İngiliz, doğrudan İstanbul'dan
Çerkesya'ya gelerek onların arasında yaşamışlar ve bu
arada başlarına Ruslar tarafından yakalanmaları için

ödüller konmuştur. Bu iki yazar ile Taitbout de
Marigny'nin anılarının Türkçe'ye kazaridırılmasından

sonra, Kafkas-Rus mücadelesinin gerçek yönleri orta-

ya çıkmaya başlamıştır”.

Burada önemli olan, kaynakların karşılaştırmalı ve

eleştirel bir metotla incelenmesidir. Bu açıdan Bell,

Longworth, Wagner ve Dumas'ın seyahat anıları ö-

nemli birer kaynaktır.

Birer bilim adamı olan Wagner ile Lyall ve De

Hell, dünyanın birçok bölgesine seyahatlerde bulun-

duktan sonra Rusya'ya da gelmiş, Kırım'dan yola

çıkarak Kuban ve Terek kıyısı boyunca kurulmuş Rus

kaleleri ve Kazak köyleri arasından geçerek Kafkas-
ya'yı geçmişlerdir. Yazılarında son derece romantik
bir üslup hakimdir. Bunda özellikle Almanya'da ge-

lişmiş olan romantik tarih felsefesinin etkileri açıkça

görülmektedir. Kitaplar 19. yüzyıldaki Avrupalı aydın
kesime hitaben yazıldığı için yazarlar, sık sık Yunan

mitolojisine atıflarda bulunarak karşılaştırmalar yap-

makta, izlenimlerini oldukça duygusal biçimde ifade

etmekte, tasvirlerini son derece canlı ve abartılı bir
şekilde yapmaktadır. Bu ifade şekli; aslında o dönem-

de Avrupa'da hakim olan ve İngiliz savaş literatürün-
de Noble Savage (Asil Vahşi) olarak geçen kavramın

canlılığını kanıtlamaktadır. Endüstrileşmiş ülkelerin

subayları, uzak ve yabancı ülkelerde karşılaştıkları

yerli savaşçıların kahramanlıklarına ve saf asaletlerine.

hayran olarak, onlara karşı düşmanlık ve sempati karı-
şımı bir duygu geliştirmişlerdir. Örneğin, Pakistanile

Afganistan sınırındaki Peşaver dağlarında yaşayan
özgür Puktun kavimleri ile İngilizler arasındaki bir
çarpışma sonrasında barış yapılıyor ve İngiliz generali

Puktunlara şöyle sesleniyor: “Bravo! Erkekler gibi
çarpıştınız. Yoksa şu anda elinizi sıkmazdım!”””

Wagner'in anıları, Terek ile Kuban Hattı'nın ku-
zey tarafında, özgür Çerkeslerin ve onların savaşları-

nın nasıl değerlendirildiği ve Çerkesler baskınlarının

Kazak halkı üzerinde ne tür etkiler yarattığını ve
Rusların Çerkesleri nasıl değerlendirdiklerini ifade
etmesi bakımından son derece ilginçtir. Bu yüzden
Hattın güney tarafında Çerkesler arasında yaşamış

olan Bell ve Longworth'un yazdıkları ile Wagner'in
anıları karşılaştırılınca gerçek daha kolay görülecektir.



 

BATILI GÖZLEMCİLERİN SAVAŞAN ÇER-
KESYA İLE İLGİLİ GÖZLEMLERİ

LONGWORTH (Gazeteci, iş adamı, devlet görevli-

si) —1837

Her tarafa hakim bu tepe üzerinde durup çevremi

hayranlıkla seyrederken hissettiğim tek duygu, sadece
buralara karşı hissettiğim hayranlık değildi. Onun
yanısıra, Dağlıların böylesine şiddetli derecedeki gu-
rurlu bir yapıya sahip olmalarının sebeplerini ve bu

dağların kendilerine verdiği güven havasını şimdi da-

ha iyi anladığımı düşünüyordum. Dağlar, burada ya-

şayanların bağımsızlıklarına bu kadar düşkün olmala-

rının başlıca sebebiydi. Benim gördüğüm aynı gözle

buülkeyi gören başka hiç kimsenin, bu ülkenin dış bir

kuvvet tarafından ele geçirilebileceğine inanmasını

kesinlikle anlayamam.

Ertesi gün, Mr. Bell ve yanındaki kabile liderlerine

katılmak için acele ederek hazırlanırken ortadaki ka-

labalığın büyük bir kaynaşma içinde olduğu görülü-

yordu. Kimisi bizimle birlikte gelerek Meclis'e veya
Milli Konsey'e katılmak isterken kimisi de, savaştan

nasibini almaya hazırlanıyordu. Biz henüz oraday-
ken, savaşa katılacak olanlardan oluşan ve arala-

rında on dört ve on beş yaşlarındaki çocukların da

bulunduğu bir düzinelik bir savaşçı grubu, çiftlik

avlusundan içeri girdi. Tüfeklerini, İngiltere'de gez-

gintırpancıların tırpanlarını taşıdıkları gibi, omuzla-

rından aşağı asmışlardı. Fakat bunların biçecekleri

şeyler çok daha farklıydı. Gözlerindeki kararlı bakış-

lar, onların göğüslerindeki dört veya beş atımlık ba-
rutu (daha fazla barutları yoktu) düşmana karşı en iyi

şekilde yakacaklarını ortaya koyuyorduki, bir çoğu

bu amaçla uzak yerlerden gelmişlerdi.

Yaş, tecrübe, güzel konuşma yeteneği ve zeka gibi

özellikler, bu tür toplantılarda büyük bir ağırlık taşı-

maktadır. Bu:tür insanlar, konuya kendilerini adapte

ederek, çevredeki insanların arlayacakları bir üslüpla

konuyu ortaya koyarak kendilerini, dinleyenlerin ar-

zularının temsilcileri olarak kabulettirirler. Daha ön-

celeri yerel nitelikte olan bu tür toplantılar, yayılımcı

Rus baskılarının artması üzerine, yapılarını değiştire-

rek milli bir şekil aldılar ve daha geniş konularla insan

topluluklarını içine almaya başladılar.

Özellikle Rusya'nın Şapsığ ve Natuhaç bölgeleri
arasında akan Abun Irmağı kıyısı boyunca yaptığı

askeri yolun verdiği korku, Çerkeslerin birleşmelerini

daha da hızlandırdı. Aynı endişe verici havanın

Abzehler arasında da yayılmaya başladığı söylen-

mektedir. Eğer gerçekten Ruslar, niyetlendikleri gibi,

o bölgede de bir askeri yol yapmaya kalkışırlarsa o
insanlar da tam anlamıyla tehlikenin farkına varacak-

lar ve şimdiye kadar bu Milli Meclislere az sayıda
katılan Abzehlerin de katılma oranları büyüyerek
Meclis'in otoritesi oralara kadar yayılacaktır. Şu anda-

ki toplantı da geniş bir bölgeyi içine alıyordu. Çok

uzak bölgelerden veya ıssız vadilerden gelen bir çok

türbanlı Efendiler, yüzleri kırışmış ve sakalları aklaş-

mış insanlar görülüyordu. Bunlar, "Selamün
Aleyküm" diyerek çevredekileri selamlarken büyük

bir heyecan içinde etrafa bakınıyorlar ve buradaki
toplantıya katılanların sayısına ve onların saygınlıkla-

rına göre burada alınacak kararların, adı geçen o iki

eyalet için kanun niteliğinde olacağınıhissediyorlardı
Daha önce de belirttiğim gibi Abzeh bölgesinden

gelecek silahlı bir ordunun şu andaki şartlar altında

burada beslenmesi, çözümü oldukça zor problemler

yaratacaktı. Bunun sebebi, buradaki Müslümanların
sayısının az olması değil, fakat halkın büyük çoğunlu-

gunun İslamiyet'i kabul etmiş olmasına rağmen henüz

İslam Dini'nin kurallarını tam olarak bilmemeleri ve
bunları uygulamaya koymamalarıdır. Hem Şapsığ

hem de Natuhaç bölgesinde erkeklerin büyük bir kıs-
mı henüz sünnetli değiller. Sahildeki bir çok yerleşim

bölgesinde, daha önce sözünü ettiğim batıl inançlarla

ilgili olarak bir takım pagan adetlerini terk etmedikle-

rini, fakat kısmen değiştirip devam ettirdiklerini gör-

düm. Çerkeslerin Kodoş adını verdikleri eskiden kut-

sal sayılan korular, hala camilerden daha fazla saygı

ve hürmet görmektedirler. Buralarda yapılan törenlere

katılan insanları sayısı, namazlara giden insanlardan

fazladır. Özellikle önde gelen liderlerin ve Efendilerin

büyük bir titizlikle yaşamakistedikleri İslamiyet, halk
tarafından saygı ile karşılanıyor ama, geleneklerine,

duygularına ve geçmişin kurumlarına karışmış bir

şekilde yaşayan paganizm, yine de popülerliğini sür-
dürmeye devam ediyor. Bu anlattıklarım, en azından

bu iki eyalet ve deniz kıyısındaki yerleşim yerleri iiçin
geçerlidir.

Müslümanlığın Kafkas Halkları üzerindeki.etkisi,
politik ve ahlaki açılardan son derece olumlu ve

sıhhatlı olmuştur. En azından, bu benim şahsi kanaa-

timdir.

Fakat İslamiyet'in Kafkasya'da yayılmasının en

önemli sonucu, O'nun bir politik güç olarak yerleşme-

ye başlamış olmasıdır.
Hıristiyan Gürcistan, Rusya'dan tamamen kopuk

ve erişilmesi zor bir çok doğal kalelere sahip olmasına
rağmen, bu yüz yılın başlarında Rusya'nın hakimiyeti-

ni kabul etmiştir. Bundan böyle Gürcistan, Rusya'nın

Doğu'da giriştiği emperyalist amaçlı savaşların bir

üssü durumuna gelmiştir. Sadece Müslüman Dağlı
kabileleri, Rusların egemenliğini kabul etmiyor ve

yalçın dağlarından Rusların gerisini tehdit ederek on-

ların rahat ilerlemelerine engel oluyorlar.
Çerkeslerin özgürlüklerine büyük önem vermele-

rine rağmen Türkiye ile çok yakın ilişkiler içinde ol-

malarının nedeni, sahip oldukları ortak Din'dir (Kaf-
kaslılar, gelenek, görenek, dil ve ırk bakımından ta-

mamen kendilerine has bir özellik göstermektedirler).
Türkiye ile Çerkesler arasındaki bu yakınlık,iki hal-
kın da Müslüman olmalarından kaynaklanmaktadır.

Hiç şüphe yok ki, Çerkeslerin sosyal hayatlarında
geçerli olan bu tür kurumlaşmalar, kişileri ahlaki ve

entellektüel açılardan olağanüstü derecede gelişti-
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rerek onları, modern ülkelerin halklarından çok

daha gelişmiş kişiliklere sahip insanlar durumuna
getirmiştir. Burada bir takım konularda bazı kararlar
verilirken uygulanan yöntem, benzetme ve mukayese-
dir. Bu şekilde pratik olarak karar verme yetenekleri-

nin gelişmesi sonucunda insanlar, çabuk kavrayışlı
tecrübeli birer hakem durumuna gelebilmektedirler.

Konuyu başladığım gözlemlerle bitirmek istersem

sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki, içinde bir birle-

riyle çatışan bir çok kavramı barındıran Çerkeslerin

içtimai yapılarının gösterdiği bu harmoni kesinlikle
küçümsenemez. Bir tüfek, tabanca vekılıcın bir erke-

ğin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edildiği böyle
bir ülkede kişi, sosyal sorumluluklarının ona kazan-

dırdığı son derece sakin ve ağırbaşlı bir ruh hali için-
de, kendisini sarıp kuşatan gururlu bir hürriyet havası-

nı bütün benliğiyle hissederek öylesine vakur ve
asilane davranışlar içinde bulunur ki, dünyanın hiç bir

yerinde bunun benzerini göremezsiniz.

Tuz, buralarda bulunması zor bir meta olduğundan

böyle bir hareketin memnunluk uyandıracağını bili-

yordum. Çerkesler bütün tuz ihtiyaçlarını Türklerden

karşılamaktadırlar. Çok riskli olan bu ticaret aynı o-

randa da yüksek gelir sağlamaktadır. Bir sefer en &-

zından yüzde beş-altı yüz kazanç sağlamaktadır. Fakat
tercümanıma talimat vererek tuzun büyük kısmını,

gelerek ısrarla isteyenlerden ziyade, hassasiyetlerin-

den ve nezaketlerinden dolayı böyle bir istekte bu-

lunmayan önde gelen kimselere vermesini istedim.

Bunların arasında Mansur da vardı. Mansur bu hedi-

yeyi memnuniyetle kabul etti. Çünkü bir akrabasıiçin

vereceği cenaze yemeğini tuz yokluğu yüzünden er-

telemek zorunda kalmıştı. Fakat yine de, tuzu kimse-

nin olmadığı bir zamanda vermemi istedi. Böyle bir
hediyenin çevrede kıskançlık yaratmasını istemiyordu.

Bu olaydan, buradaki en popüler ve sevilen İiderle-

rin bile etki ve otoritelerinin ne kadar hassas ve

riskli bir denge içinde olduğunu anladım.

Ardiler'deki Rus çıkarmasına karşı koyan ilk alt-

mış kişiden kırk tanesi ölmüş, diğerleri de ağır şekilde

yaralanmışlardı. Ölenlerin arasında, ev sahibemizin üç

kardeşi de bulunuyordu. Akşamleyin:Şemiz, ailesinin
başına gelen bu felaket yüzünden çok kızgın bir şekil-

de Ruslara çattı ve onların hırsı yüzünden bu kadar

ailenin acılara boğulduğunu söyledi. Biz de, onun
acısını hafifleterek teselli etmek amacıyla bu kadar
üzülmemesini ve karaya çıkan bütün Rusların imha

edilmesiyle ölenlerin öçlerinin fazlasıyla alınmış ol-

duklarını söyledik. Bunun üzerine Şemiz, kızgın bir

şekilde bağırdı: "Siz sanıyor musunuz ki, tek bir

Özden'in kanı, Ruslar gibi bir domuz sürüsüyle
telafi edilebilir?"

Her yerde olduğu gibi burada da, Çerkesler

arasında belli bir savaş sisteminin olmayışı kendi-

sini açıkça belli etti. Savaşçıların uydukları tek kural,

işgal haberini veren ilk silah sesinin duyulmasından
sonra en kısa zamanda olay yerinde toplanmak oluyor.
Olaydan haberdar olan herkes, istisnasız olarak, en
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kısa zaman içinde olay yerine ulaşıyor. Fakat bu aşa-
madan sonra durum değişmekte ve ilk alarm halinin

geçmesinden sonra, tehdit edilen nokta sadece o bölge

halkının sorumluluğuna bırakılmakta ve diğerleri da-

ğılmaktadır.
Çerkeslerin, kişisel güvenliklerinin ve hürriyetleri-

nin dayandığı sosyal kurumlara öylesine bir gurur ve

kararlılıkla bağlılılıklar var ki, ülkenin çıkarları ve
selameti için olsabile bir takım otoritelerin ortaya

çıkmasını kabullenmeleri zor olmaktadır

Halkın Rusların sundukları çok çekici ticari tek-

liflere karşı gösterdikleri direnç, neredeyse onların

öldürücü ordularına karşı gösterdikleri mukavemetten

daha büyüktür. Çerkeslerin en fazla ihtiyaç duydukları

ve en önemli ithal maddelerini oluşturan nesne tuzdur.

Çerkesler tuz için Türk tüccarlarına Ruslara vere-

ceklerinin on mislini ödemektedirler.

V   

BELL (İş adamı, gemici) 1837-39

Kuzey tepelerinin hafif engebeli eteklerinde iki

büyük kalabalık gördük. Bunların yanı sıra daha kü-
çük gruplar da göze çarpıyordu. Vadiye giren bütün

yollardan gelen atlılar bunlara doğru akıyordu. Bu

kalabalığın ortasında büyük bir sancak dalgalanıyor-

du. Daha sonra bunun, yanında üç dört yüz Psebebsi

savaşçısıyla gelmiş olan Mansur'a ait olduğunu öğren-

dik. Bu toplantının yanında yapıldığı koyağın karşı

tarafında durduk. Tahminlerimize göre bin beş yüz
kişi kadar toplanmış bulunuyordu. Manzara bizim için

gerçekten çok yeni, heyecan verici ve etkiliydi: Atlı

ve yayalardan oluşanerkek ve çocuklardan mürekkep
sert görünüşlü Dağlılar, kendi bölgelerindeki liderleri-
nin rüzgarda dalgalanan bayrakları altında karışık bir

şekilde bekliyor ve ülkedaşlarının topraklarına yapılan

yıkımların intikamını almak üzere büyük bir impara-
torluğun topraklarını işgal etmek için gönüllü olarak

harekete geçmeye hazırlanıyorlardı.

Tokavların bir çoğu ve hatta bazı köleler, ticaret

yoluyla prens ve asillerden daha fazla zengin olup
kendi savunmalarını sağlayacak şartlara kavuştular.

Ticaretle uğraşmak, prensler ve asiller tarafından
alçaltıcı bir uğraş olarak kabul edilmektedir. En azın-

dan Türklerin daha çok etkili oldukları bölgelerde,
asillerin etkilerinin azalmasına çok daha etkili bir se-

bep daha eklenebilir. Daha önce de değindiğim gibi

busebep, Türklerin Kur'an'da belirtilen bütün erkek-

lerin Allah katında eşit oldukları hükmü gereğince bu
insanlar arasındakieşitliği savunmalarıydı. Bu prensip
doğrultusunda insanlar arasında adalet dağıtılmasına
hiç kimse karşı çıkamaz. Fakat, genellikle dünyada



 

hakim olan anlayışlardan çok daha üstün nitelikte

ve güzel davranışlara sahip ve daha yüksek bir

duygu seviyesine ulaşmış olan Çerkeslerin bu güzel
hasletleri, bu son gelişmelerle yok olup gidecektir.

Eğer ülke Türkiye'ye bağlanacak veya şimdiye

kadar olduğu gibi bağımsız kalacak olursa bu

asimileci eğilim hızla devam edecektir. Bu durum,

padişahın veya onun paşalarının müdahalelerinden

ziyade, zaten şu anda halkın arasındâkendisine bir yer

edinmiş olan eşitlik ilkesinin daha da güç kazanma-

sıyla olacaktır. Diğer taraftan, eğer Çerkesya Rusların

bir eyaleti olacak olursa o zaman çok daha farklı bir

süreç başlayacaktır. Asillerin gücü ve otoritesi yeni-

den artacak fakat, onların antik çağlardan itibaren da-

yandıkları temelleri; halkın onlara gösterdikleri saygı
ve ilk çağlardan beri sahip oldukları doğumdan gelen
haklar yavaşça yok olacaktır (çünkü Rusya'da da bu

eğilim mevcuttur). Bunun yerini ise, İmparator'un iyi

niyeti olarak gösterilen askeri rütbeler alacaktır. Bu

yüzden gelecekteki bir yolcu, buralarda asil bir

Çerkes ile karşılaştığında, şu anda onun karakte-

rini temsil eden vakur ve asil tavırları ve saf neza-

keti yerine, askeri kibirlilik ve Avrupa modasını

kabaca kopya etmeye çalışan bir kişilik bulacaktır.

Bu insanlar çok geçmeden, şimdiye kadar sahip
olmaktan büyük bir gurur duydukları bütün değerleri-

nin, bir daha geri gelmeyecek şekilde kendilerinden

gasp edildiğini görecekler. Rusya'nın dindaşlarına

karşı yaptıkları savaşlarda onun için savaşmaya
zorlanacaklar ve ticaretleri Rusya'nın gümrüklerine

ve onun ekonomik yapısına göre yönlendirilecektir.

Buşartlar altında Çerkesler en iyi mallarının Rusların

berbat ürünlerini satın almak için gittiğini ve dışarı

giden mamulleri arasında Rusya mallarıyla yarışacak

olanlar varsa bunların üretimlerinin durdurulduğunu
göreceklerdir. Kısacası Rusya, Gürcistan ve Gürcistan
ile Kara Deniz arasındaki eyaletlerde ne yapıyorsa

burada da aynısını yapacaktır. Bu bana ahır yemliğine

giren köpeğin hikayesini hatırlatıyor. Rusya şu anda

buralarda ticareti geliştirmek imkânlarına sahip değil.

Bunu yapabilecek olan yabancılar da, Rusya'nın kont-

rolü altındaki bu yerlere gelmeyi pek istemeyecekler-

dir. Çünkü bu durum, sadece yerlilerin onlara karşı

büyük bir nefret duymalarına yol açacaktır. Uzun bir

süre olaylar bu şekilde gelişmeye devam edecek ve

eğer Rusya'ya fırsat verilecek olursa bu projelerinin

meyvelerini toplamaya daha sonra başlayacaktır.

Semez'deki Rus kumandanı, son zamanlarda gü-

neyde uygulanmaya başlayan bir planı takip etmeye

başladı. Yani sadece askeri işgalle yetinmeyerek, in-

sanları askeri hareket hazırlıkları ile korkuya boğ-

mak ve tehditlerle onları hizaya getirmekistiyor.

Kendisi,bu kalenin tamamlanmasından hemen sonra
Anapa “Vadisi'nin diğer ucunda da yeni bir kalenin
yapımına girişileceğini ve ordusuyla birlikte bütün kış

boyunca burada kalmak istediğini ve "insanlar başka

türlüsünü isteyinceye kadar", yani onunla şartsız ola-

rak anlaşarak boyun eğmelerine kadar ülkelerine yı-

kım getireceğini Çerkeslere bildirmiş bulunuyor. Rus

süvarisine gelince; onların Çerkesler karşısında hiç bir

başarı şansına sahip olmadığını daha önce gösterdim.

Ruslar, doğu tarafındaki ovalık eyaletlerde, zorla bü-

yük miktarda Çerkes süvari kuvvetleri topluyorlar.

Çeçenlerin kadınları, kızları ve çocukları da dahil ol-

mak üzere Ruslara karşı yeniden şiddetli bir savaş

başlattıkları haberi etrafta'dolaşıyor.

Bu arada Sapsığ bölgesinden iyi haberler aldık.

Geçen sene ben ve ülkedaşlarım birlikte onların ara-

sında kalırken bu insanlar arasında hakim olduğunu
düşündüğümüz pasif tutum, kaybolmuş bulunuyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Milli Yemin tamam-
lanmadan aralarından ayrıldığım bu insanlar şimdi,
kongreler ve diğer metotlarla kendi operasyon meka-
nizmalarını harekete geçirerek bu çok yararlı işlemi

ülkenin geri kalan diğer bölgelerine da yaymak isti-

yorlar. ği

Bu arada, dört gün kadar önce Rusların oldukça

büyük bir kuvvetle, bazı köyleri yakmak için yaptıkla-

rı baskını da büyük bir cesaretle püskürttüler. Bu a-
maçlarında başarıya ulaşamayan Ruslar, bozulmuşbir

halde Kuban'a kadar sürüldüler.

Askeri sefer çok daha erken başladı ve eskilerine

göre çok daha geç devam etti. Yardımcı birliklerin

paraları çok yüksek seviyede arttırıldı. Bunların dışın-

da hem güneyde, hem de kuzeyde onların sayılarını

arttırmak için çok daha büyük gayretler göstermeye

başladılar. Ve ordunun yerli askerlerine gösterilen
tavırlar çok daha iyi yönde değiştirildi. Ve mücadeleyi

tek bir vuruşla bitirmek için bu kadar büyük hazırlık-

lardan ve kararlılıklardan sonra elde edilen sonuç ne-

dir? Kıyıda dört tane toprak duvarlı kale inşa edil-

di. Bunun için savaş gemilerinin güverte toplarının

himayesi altında bütün ordunun kıyıya çıkması gerek-

tü. Bu hareketler sonucunda sürüp giden mücadelenin

sonuçlandırılması yönünde hiç bir gelişme olmaması-

na karşın, Çerkeslerin şu andaki mücadele ruhu her

zamankinden çok daha kuvvetli; direnişleri çok daha

örgütlü ve verdikleri mücadele, dört yıl önce Mr.
Urguhart'ın buralara ayak basarak onların davalarını
dünyaya tanıttığı zamandan beri en etkili seviyesine

ulaşmış bulunmaktadır. Ve Çerkeslerin bu mücadele

ruhu, şimdi çok daha geniş alanlara yayılmış ve daha

önce Rus tecavüzlerine sessizce boyun eğen güney

bölgelerini de içine almış bulunmaktadır.

Marigny, daha sonraki incelemeleri için şöyle ya-

zıyor: "Şu anda Çerkesler, etrafları daha medeni mil-
letler tarafından çevrilmiş olduğu halde, kendi top-
lumlarının ilkel yapısını devamlı olarak korumuş b4-

gımsız bir halk olmanın şaşırtıcı bir örneğini sunu-

yorlar." Eğer Marigny medeniyet kelimesi ile ülke
yönetiminin merkezi bir hale getirilmesini; sahip olu-

nan bütün kaynakların ve gücün tek bir adamın elinin

altında toplanması ve böylece, büyük şehirlerin ya-
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pılmasını ve donanmalar ile sürekli orduların kurul-

masını kastediyorsa Çerkesler komşularının çok geri-

sinde kalmıştır. Fakat onların böyle yapmakla gös-

terdikleri bilgelik, onların özgürlüklerini ve kim-

liklerini korumuş olmakla kendisini haklı çıkar-

mıştır. Eğer Marigny diğer taraftan medeniyet ' de-

mekle Rusların hakimiyeti altındaki halkların mutlu

olduklarını ve yaşam seviyelerinin geliştiğini anlat-

mak istiyorsa; bu konuda. Çerkeslerle onların komşu-
larının karşılaştırılmasını yapmak gerekiyor. Çer-

kesleri, Ruslar ve ona bağlı bölgeler; Buhara'nın

Türkmenleriyle onlara bağlı yerler; Gürcüler;Türkler

ve İranlılarla mukayese yapmakistiyor veÇerkeslerin
eski geleneklerine bu kadar sıkı bir şekilde yapışmış

olmalarından dolayı pişman olmalarına sebep olabile-
cek bir yön görmek istiyorum. Bütün bu halklara ara-

sında "en büyük oranda en mutlu şekilde yaşayanlar"

sadece Türklerdir (medeniyet kelimesini kullanmak

istemiyorum) veÇerkesler bunlara değerli bir saygı
gösteriyorlar, fakat bunun dışında onlardan öğrenebi-

lecekleri hiç bir şey yok. Türklerin ve Rusların yaşam

şartlarını iyileştiren ticaret nasıl onların kapısına gel-
diyse, aynı şekilde Çerkeslerin kapısına da gelecekti.

Fakat Ruslar tarafından başlatılan savaşlar, bunun
gerçekleşmesini önlüyor. ”

Çerkesler, Rusların tüfek ve top atışlarıyla karşı-

landılar. Fakat buna rağmen kendileri hiç bir karşılık

vermediler. Kılıçlarını çekerek, arabalardan oluşan

siperlerden yer bulabildikleri anda düşman içine

daldılar. Üç kere siperleri aştılar ve üç keresinde de
geri püskürtüldüler. Yiğit görünüşü atılganlığı ve ce-
sareti ile büyük bir ün kazanmış bulunan bu saldırının

da lideri olan Godowaylı Noğay ilk saldırıda vurula-

rak öldürüldü. Bir diğeri bir topun yakın mesafedeki

ateşinden neredeyse paramparça oldu. Son derece

nazik, fakat o ölçüde de cesur bir asil olan Arslan Geri

uskuca fırça dipçiğinden şakağına aldığı bir darbeyle

düştü. Bunların dışında dokuz veya on kadarı daha

öldürüldü veya ağır şekilde yaralandı ve bunların üç

katı kadarı da daha hafif yaralarla savaş dışı kaldılar.

Buna rağmen Mansur uğurlu bir şekilde olay yerine

yetiştiğinde mücadele en şiddetli haliyle devam edi-

yordu. Mansur'un bu mücadele içinde üç defa atından

düşmesine rağmen en sonunda genç savaşçılarını geri

çekmeyi başardı. Yoksa onların toptan yok olmaları

önlenemezdi. Çünkü bu sırada kalelerden yollanan

kuvvetli iki piyade birliği hızla olay yerine yaklaşı-
yordu. Savaş alanı bir kaç yönden top menzili içinde

açıklık bir alanda olduğundan, yardımcı Çerkes bir-
liklerini takviye olarak çağırmak da son derece ihti-

yatsız bir hareket olurdu.

Günlük olarak yaptığımız at yolculukları da kısa

olmalarına rağmen, çevrenin yapısından dolayı çok

yorucu geçiyordu. Peki, buradaki #hamadeler için ne

demeli? Bu yaşlı hallerine rağmen bu kadarfiziksel ve

ruhsal güçlüklere katlanıyorlar, kendi şahsi işlerini

tamamen ihmal ediyorlar, buralarda her zaman çok
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önem verilen atları bu süre içinde neredeyse hepten

güçten düşüyorlar. Bu insanlar, her yıl olduğu gibi

şimdi de bütün bu zorluklara daha bir kaç ay daha

katlanacaklar. Ve onların bütün bu hizmetlerinin kar-

şılığında aldıkları üzere, bu çalışmaları sonunda elde

ettikleri vicdan rahatlığıdır.

- Konuyu toplarsak, kıyınının bu kesimindeki lider-

lerle kuzeydekilerin bana karşı gösterdikleri tavırları

karşılaştıracak olursam; buradaki liderlerin bana daha

az iltifat gösterip methiyeler dizdiklerini, fakat aynı

oranda da bana karşı daha samimi olduklarını ifade

edebilirim. Daha da ötesi, kuzeydeki Tşupakoların ve

onların etkisi altındaki diğer liderlerin yapmaya kal-
kıştığı gibi burada hiç kimse bizim hareketlerimizi
kontrol etmeye çalışmadı.

 

ROBERT LYALL (Dağal Bilimci) - 1822

Ruslar, Kafkasya'daki emellerine ulaşmak için

Hıristiyanlık'tan da yararlanmak istemişler ve Kaf-

kasya'da bir çok misyonerlik merkezleri kurmuşlardır.

Mozdok bunlardan sadece birisidir. Bunun yanısıra,

Bu günkü Pyatigorsk yakınlarındaki 5000 dönümlük

Kabardey toprağı, Ruslar tarafından 1800'lü yılların
başlarında, İskoçya'dan gelen misyonerlere tahsis

edilerek, buralarda halkın ve özellikle savaş sırasında

yetim ve yoksul kalmiş çocukların Hıristiyanlaştırıl-

ması için yoğun çalışmalar yapılmıştır. Burada görev

yapmış olan Mr. Glen'in (Journal of a Tour from

Astracan to Karass -4sirahan'dan Karas'a yapılan bir

Gezinin Anıları, Edinburgh 1823) bu konuda çok ay-

dınlatıcı anıları vardır. Bir tarafta son derece iyi bir

eğitim almış insanlar ve diğer tarafta da barbar olarak

kabul edilen Çerkesler arasında cereyan edentartış-
malardanbir tanesini, çarpıcı bir örnek olarak vermek

istiyorum.
Mr. Glen, bir gün komşuları olan bir Kabardey

prensine Hıristiyanlığın hasletlerini anlatmak istiyor.
Onun konuşmasına karşılık Kabardey şöyle diyor:

“Sen, sizin herkesin dininden çok daha iyi bir dine

sahip olduğunuzu ve başkalarının da bu dine sahip

olmasını istediğinizi söylüyorsun. Baştan beri böyle

konuşuyorsunuz. Bize bu şekilde tatlı dillerle yak-

laştınız ve daha sonra topraklarımızı elimizden alarak

buralara sağlam bir şekilde yerleştiniz. Bize yaptığınız

bu davranışın başkaları tarafından da size gösterilme-

sini ister miydiniz? Bundan sonra size kim. inanır?”

Bunun üzerine misyoner şu cevabı veriyor: “Fakat biz

bu toprakları hükümetten aldık. Hükümetin de toprak
üzerinde tasarruf hakkı vardır. Üstelik biz, sizin için,

kendi insanlarınızdan da daha iyi komşular olduk.

 



 

Hem toprakların büyük bir kısmı bizim değil de Al-
man kolonistlerin elinde bulunuyor. Sonra sen ve ar-

kadaşların, istediğiniz zaman hayvanlarınızı otlakla-

rımıza getiriyor buralardan ot ve odun keserken ke-

sinlikle sizden para istemiyoruz.” (O zaman
Kabardey'in cevabı şu oluyor: “Eğer siz önceden ge-

lip de, bu ıssız yere yerleşerek örnek olmasaydınız, ne

Almanlar ne de diğer yabancılar buralara gelmeye-

ceklerdi.” Mr Glen şu yorumu yapıyor: “Bu noktada,

hangi tarafında daha haklı bir savunma yaptığının
takdirini okuyucuya bırakıyorum.”.

 

HOMMAİRE DE HELL -1841

“Gergiyevsk civarında, şu anda bulunduğumuz

noktada, yakın zamanlarda meydana gelen bu trajik
olay ile ilgili olarak anlatılanlar beni çok etkilemişti.

Bu yüzden, sisin dağılmasıyla birlikte yolun aydın-

lanması ve yüz metre kadarileride, en kötü düşlerimin

gerçekleştiğini zannetmiş olmamdan dolayı nasıl bir

korkuya kapılmış olduğum çok iyi tahmin edilebilir.

Hiç şüphe yoktu ki, önümüzdeki bu adamlar, bütün

yol boyunca karşılaşmaktan irkildiğim o korkunç

Çerkeslerden başkası olamazdı. Onları gördüğümsı-

rada attığım çığlığı duyan Kazaklarımızdan bir tanesi,

korkmamamgerektiğini ve onların, dost bir kabileye

mensup olduklarını söyledi. Bununla birlikte, kork-

mamam gerektiğini bilmeme rağmen onların geçişini

izlerken yine de tedirgin oldum:!

Grup, beş veya altı kişiden oluşuyordu, ama yine

de yeterince tehlikeliydi. Yanımızdan geçerlerken

Kazaklara firlattıkları bakışları, bu bakışlarında ifade

ettikleri kalplerindeki Rus nefretini, asla unutmayaca-

gım. Hepsi tepeden tırnağa silahlıydı. İlerideki bir

tepenin üzerinden kaybolurlarken, gökyüzüne doğru

yükselen savaşçı görünüşlerine hayran kalmıştım.

WAGNER(Doğa Bilimci)-1843
Bir Çerkes soylusunun en büyük özelliği, kişisel

üstünlükleriyle temayüz etmesidir. Bu üstünlüğü,

eşit olarak ruhi enerjisinden ve sahip olduğu vücudu-

nun gücünden ve güzelliğinden kaynaklanmaktadır.

Hatta sahip oldukları birçok üstün özellikleriyle

Doğu'daki diğer bütün halklar üzerinde büyük bir ha-

kimiyet kurmuş olan Türkler bile, Çerkes soylularının

bu mümtaz üstünlüğünü kabul etmektedirler.

Irmağın sol kıyısında yaşayan Şapsığların ince ve

nazik bir görüntüsü vardır ve ince kartal gözlerinden
Çerkes tipinin özelliği olan, müthiş bir enerji fışkırır.

Diğer taraftan Çernomorski Kazağının vücudu daha
iridir ve zarif olmaktan ziyade atletiktir. Kazakların
düzgün ve yakışıklı yüzlerinde okunan kaygısızlık ve
sükunet ifadesi, Çerkesözdenlerinin gözlerinden fişkı-
ransavaşçıalevlerle büyükbirtezat oluşturmaktadır.

Bir kontrol sırasında Çerkes süvarilerinin emirlere

uymayı kesin bir şekilde reddetmesi karşısında İmpa-
rator, sadece Kont Benkendrof aracığıyla onlara resmi
bir ihtar vermekle yetinmişti. Ağır ve kaba bir Rus

askerinin yanında bir Çerkes, neredeyse toy kuşları

arasındaki bir kartal gibidir. Uzun yıllar St.

Petersburg'ta kalmış bir İngiliz centilmeninin an-

lattığına göre, eğer kalabalık içinde insanlar ani-

den büyük bir panik halinde etrafa kaçışıyorlarsa

karşıdan gelenin bir muhafız kıtası subayı, polis ya

da bir Çerkes olduğundan emin olabilirsiniz.

Yekaterinodar'daki Çerkesler arasında Şapsığ
kavmine mensup bir vork, güzelliği ve etkileyici yapı-
sıyla hemen göze çarpıyordu. Cezayir'de gördüğüm

bütün renkli Araplar ve Berberiler, bu Kafkas kartalı
karşısında bayraklarını yere indirmek zorundaydılar.

Şunu belirtmeliyim ki, daha sonraki yolculuklarım

sırasında Megrelya'da, antik çağlardaki Apollon'un

görünüşüne yakın, çok daha ideal tiplerle karşılaştım.

Fakat onların yüz ifadeleri çok yumuşak ve kadınım-
sıydı. Kuban'daki:bu kahramanın başı, özellikle ho-
şumagitti. Bende öylesine güçlü bir etki bırakmıştıki,

bir süre Şapsığ'ın önünde ayaklarımın üzerinde çakılı

kaldım. vi ni

Şapsığ liderinin kendisi de muhteşem görünüşünün

farkında gibiydi. Gururlu bir alımlılık ve hafif, yarı

yüzer gibi, Çerkeslere has adımlarla pazar içindeki

kalabalıkta, Kazaklar arasında yürürken, onların ko-

yun postlarına bürünmüş kaba yapılarına büyük bir
küçümsemeyle bakıyordu. İnanılmaz incelikteki vü-
cudu, güzel ayakları, bütün hareketlerinde görünen

erkekçe karakteri ve ruhu, kıyafetinin zenginliği ve
silahlarının muhteşemliği, yanındaki adaleli ama kaba
yapılı Çernomerski Kazaklarının çirkin kışlık giysile-

riyle büyük bir tezat oluşturuyordu. Diğer taraftan,

yüzündeki asil çizgiler ve muhteşem gözleri ile

Kuban'ın sağ kıyısındaki komşularının güzel, iyi bes-

lenmiş ama tamamen boş ve anlamsız yüz ifadeleri

arasındakitezat da aynı derecede büyüktü.

“Ruslarla Kazaklar arasında”, diyerek başladı

doktor, Çerkeslere karşı, onları toptan imhaya yö-

nelik bir savaşın sürdürülmesi gerektiği yaygın bir

kanaattir. Çünkü onlara göre Çerkesler, asla yumu-

şaklıktan, arkadaşlıktan ve onlara yapılan iyiliklerden

anlamazlar; her türlü cömertçe yaklaşımı şüpheyle

karşılarlar ve onların medenileştirilmesi imkansızdır.

Bu konudaki fikirlerini desteklemek için de sana,

Çerkeslerin birçok barbarlık örneklerini, korkunç mi-

sillemelerini, şeytani zalimliklerini anlatacaklardır.
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Belki de bu anlatılanların yarısı doğrudur. Fakat 0-

laylara daha derinden bakan hiç kimse, Çerkesleri

mahkum eden bu kararlara katılmayacak ve bu kor-

kunç olayların çoğunu, çevreye hakim olan şartlara

bağlayacaktır.

Çerkesler fakir insanlardır. Dağlık ve engebeli
toprakları hemen hemen ihtiyaç duyulan her şeyden

mahrumdur. Bizim sahip olduğumuz varlıklarla

Çerkeslerinki arasındaki korkunç dengesizliği gördü-

gümüz zaman, onların bu tür umutsuz çözümlere baş-

© vurmalarını hayretle karşılamamalıyız. Ruslarla de-

vamlı savaş halinde bulunan, kanlarının en son damla-

sına kadar onlara karşı direnmek için yemin etmiş

olan bu insanların, mücadele ruhlarını zedelemeden

daha yumuşak bir karakter taşımaları beklenemez.

Diğer taraftan Ruslar da, daima insanlık örnekleri

vermiyorlar. Bu konuda generallerimizi suçlamıyo-

rum. Çünkü en sert disiplin bile savaş sırasında bazı

korkunç katliamların yapılmasını . engelleyemiyor.

Kan kanı istiyor ve eğer bir aul süngü hücumuyla a-

lınmışsa, orada kardeş sevgisinden bahsetmek aptallık

olur.

Yüzlerce kişilik gruplar halinde her gün
Vladikavkaz'a gelen Dağlılar, benim de izlediğim
büyük askeri törene büyük ilgi gösteriyorlardı. Kartal
gözleri sürekli olarak, Rus hatlarındaki tüfeklerin üze-

rindeydi. Özellikle kalabalık içinde sıkışık halde ya-

kınlarımda duran geniş omuzlu, kalkık burunlu Rus-

larla ince yapılı ve soylu kartal profiline sahip

Çerkesleri karşılaştırmak benim için son derece ilginç

oluyordu. Rusların yüzünde genel bir sabırlılık ve

hayvanibir itaat ifadesi okunuyordu.

Diğer taraftan Çerkeslerin korkusuz tavırlarını,

yüzlerindeki gururlu ifadeyi gördüm ve her birinin

kendini bir erkek ve tam bir kahraman olarak hissetti-

ğini fark ettim. Belki de yanılıyorum, fakat.yüzlerinde

Rusların sisteminin lehine hiçbir şey görmediğimi

düşündüm. Gurur, nefret ve aşağılama dolu gözlerinde

şöyle diyor gibiydiler: “Bakın şunlara, şu aptalca ha-.

reketler yapan kölelere, bize efendilerinin boyunduru-

Şu altında başımızı eğdirmek isteyenlere! Kendileri
en acınacak durumda değiller mi? Allaha şükürler
olsun ki, henüz onların kaderini paylaşmıyoruz ve

onlar gibi köle olacağımıza bütün gücümüzle sonuna

kadar savaşırız.”

Rus askerlerinin bu sağlam yapısı, kurşun yağmu-

ru altında sakin bir şekilde duvar gibi dikilme hasletle-
ri, açık alanda ve meydan savaşlarında çok değerli

özelliklerdir. Fakat bu özellikler Kafkasya'da fazla işe
yaramamaktadır. Çünkü iri yarı Rus askeri kan ter

içinde poflayarak ve büyük gayret harcayarak yüksek

tepelere tırmanırken, ince yapılı atik Çeçenler aynı

mesafeyi onların yarı zamanında alırlar. Kafkas halk-

ları, savaş alanında omuz omuza dizilerek düşmanla-

rına karşı süngüden duvar ören Rus piyadelerinin gü-
cünü çokiyibiliyorlar. Çerkes süvarilerinin saldırıları,

çelikten yapılmış bu siperler karşısında dağılıp gider.
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Fakat Çeçenler, tecrübeleri sonunda Rus ordusunun

zayıf noktalarını öğrendiler. Mümkün olduğunca, bu

tür yanaşık düzen halindeki Rus birlikleriyle savaşa
tutuşmaktan kaçınırlar ve bunun yerine, büyük bir

cesaret ve güvenle Rus avcıbirliklerinin üzerine atı-

lırlar.

Bir Rus subayı bana şöyle bir şey söylemişti: “Te-
ke tek çarpışmada uzun süngüsüyle bir Rus askerinin,

elinde delmek ve kesmek için sadece bir kılıç ve kama

taşıyan Çeçenden daha avantajlı olduğu düşünülebilir.

Fakat gerçek bundan çok farklıdır. Bu tür çarpışma-

larda ölenlere bakıldığında, Rusların Çerkeslerden

üçte bir oranında daha fazla olduğu görülebilir. Çok
ilginç başka bir gerçek de,sıra halinde dizilerek sava-

şan Rus askerinin, ölümü büyük bir cesaretle karşıla-

masına; İran, Osmanlı ve Avrupa'nın düzenli ordula-

rıyla yapılan savaşlarda böyle yiğitlik göstermesine
karşın Kafkasya'da bu kadar yüreksizleşmesi ve ken-

disini bekleyen korkunç cezaları göze alarak gözetle-

me yerlerinden ve kalelerden kaçmalarıdır. Ben bizzat

bir keresinde İçkeriya'daki kanlı savaşlar sırasında

(Temmuz 1842) büyük bir tehlike atlattım. Çünkü bir

Çeçenle çarpışan bir avcı askerinin yardımına koştu-

gumda, asker tabanları yağladı ve beni Dağlı ile tek
başıma bıraktı.”

 

DUMAS (Romancı) -1858

Bununla birlikte Kızılyar'a doğru yaklaştıkça çev-

remizde, bir kasabaya veya bir arı kovanına yaklaşır-

ken olduğu gibi, bölge halkının insanlarını daha çok
görmeye başladık. Fakat ziyaret ettiğimiz bu kovan-
daki bütün arıların keskin iğneleri vardı. Yaya ya da

atlı, her adam tamamen silahlıydı. Yolun kenarındaki

bir çobanın bile, ön tarafında kemerine sokulmuş bir

kinjal omzunda bir tüfek ve belinde bir tabanca vardı

(ve benim ülkemde bir çoban barışçıl bir adamdır).

İnsanların elbiseleri de savaşçı bir görünüm içindeydi.
Bizi gülümsemelerle karşılayacaklarına, yan yan şüp-
he dolu bakışlarla süzüyorlardı. Kim olursa olsun,

yanımızdan geçen herkesin gözleri, siyah, gri ya da
beyaz papaklarının uzun kıllarının altında tehdit edici
bir şeklide parıldıyordu.

Her erkeğin, her an bir düşmanla karşılaşmayı
beklediği bir ülkeye girdiğimizihissedebiliyorduk.

 



 

 

———

Çünkü, burada güvenliği sağlayacak olan en yakın
sivil otorite çok uzaklarda olduğundan herkes, kendi
kendisini korumak için tamamen hazırlanmış bir hal-

deydi.

Bu bölgedeki Dağlı savaşçılar, Ruslara esir düşen

arkadaşlarını tekrar geri almak istedikleri zaman
Ruslar, her bir Lezgi veya Çeçen için dört Don

Kazak'ı veya iki Tatar askeri değiştirirlerken bir

Dağlı'ya karşı bir Hat Kazak'ı denk kabul edilir, adam

adama değiştirilir. Bununla birlikte Dağlılar, üzerinde

mızrak yarası olan arkadaşlarını geri almazlar.

Elbisesine, gözlerinden başka bir yer görünmeye-

cek şekilde sarılmış olan bir Dağlı kadın, sokak kapı-

sında atından aşağı iniyordu. Kısa bir süre sonra kadın
içeri alındı. Üniformasından albayı tanıyan kadın,
onun önündeki masanın üzerine küçük bir torba koydu
ve içinden iki insan kulağı çıkardı. Albay elindeki asa

ile kulakları çevirdi ve her ikisini de sağ kulaklar ol-
duğuna kani olunca bir makbuz yazdı. Kadına kendi
dilinde, “Bunu kasiyere götür. O sana paranı ödeye-
cektir,” dedi. Kadın makbuzu kaptı ve yirmi rublesini

almak üzere kasiyerin yanına gitti. Çünkü burada

her Dağlı başı için on ruble ödenmektedir.

RUSLARIN KAFKASYA'YA BAKIŞ AÇISI

Askerleri tarafındansevilen, onlarla iç içe yaşayan

Kendisine karşı koyan herkesi acımasız bir şekilde

kılıç ve ateşle ezdi.”

Tarihçi, yazar ve Kafkas Uzmanı olan Platon

Zubov, 1634 Kafkas Bölgesi ve Rusya'ya ait toprakla-

rın tanıtımı adlı eserinde Kafkasya ile ilgili meselenin
çözülmesiiçin bir takım tavsiyelerde bulunmaktadır:”

1. Kadınları lükse alıştırılmalı ve daha sonra araları-

na, Hıristiyan tüccarlar yollanmalıdır.

2. Halk dağlardan ovalara indirilmelidir.

3. Onları medenileştirmek için çocukları ellerinden

alınarak özel Rus okullarında yetiştirilmeli ve

bunlardan Rusya ile bu halk arasında iletişimi
sağlayacak eleman sağlanmalıdır.

4. Dağlılarla Rusların evlenmeleri hızlandırılmalıdır.

5. Stratejik yönden önemli dağlık bölgelerdeki Dağ-

lılar Rus topraklarına yerleştirilmelidir.

6. Asiller Rus sınıfına katılmalı ve orduya alınmalı-
dır.

7. Dağlılar Hıristiyan yapılmalıdır.

“Çeçenler, haydut, hırsız, hain, son derece cesur,

korkusuz, kararlı, zalim, kibirli, alaycı, gururlu ve

kontrol edilemez insanlardır. Bunlardan kurtulmanın

tek yolu hepsini toptan imha etmektir”

Kazımzadah'” Prens Baryatinski ve Grandük

Michaelile ilgili iki yaklaşımı vermektedir:

Prens Baryatinski (1856-1860 yılların Çar'ın Kaf-

kas Naibi) “Karadeniz'in doğu kıyılarını bir Rus top-

rağı haline getirmek ve Dağlıları bütün kıyıdan te-
—

mizlemek zorundaydık. Bu planın gerçekleşmesiiçin,

Dağlı Çerkeslere ulaşmamızı engelleyen Kuban ötesi
halkının da tamamen ezilerek yerlerinden kaldırılması

gerekiyordu”.

Grandük Michael (1864 yılında): “Tek bir kişi

savaş meydanında teslim olmadı, çarpışarak öldü.

Köylerinin on defa yakılmış olmasına rağmen halk da,

yine büyük bir inatla eski topraklarına yapışıp kalma-
ya devam etti. Dağlıların teslim olmak istememelerin-

den dolayı görevimizi yarıda bırakarak dönemezdik.
Yarısının teslim olmasını sağlamak için Dağlıların

diğer yarısını yok etmek zorundaydık. Fakat sadece

onda biri savaş alanında öldürüldü. Diğerleri, orman-

larda ve dağlardaki şiddetli fırtınalar, açlık ve yor-
gunluktan kırıldı. Daha çok kadın ve çocuklar acı
çekti.”

1864 yılında Çerkesya bitmişti ve Ubıhler, Natu-
haçlar, veŞapsığlar tükenmiş, ya da yurtlarındanatıl-

mışlardı.””

Rus aydınlarının Kafkasya bakış açıları, edebiyat

açısından yapılan bir çalışmada incelenmiştir.” Hika-
yeden alınan bir parçada diyalog şöyle geli-
şir:“Gerçekten o, (Peçorin) kızı (Bela) ehlileştirdi mi,
yoksa kız evinin özlemiiçin de eriyip gitti mi?”

“Neden erisin ki? Kaleden de köyünden olduğu

gibi aynı dağları görebilirdi ve bu da, bütün bu vahşi-

lerin ihtiyaç duydukları tek şeydir.”

Burada Bela ve ailesi birer vahşidir ve bu insanla-

rın, ahlaki ve insani değerleri yoktur ve hatta hukuki
varlıkları da yoktur. Aynı şekilde Puşkin, 1829 yılında

yaptığı seyahatle ilgili olarak yazdığı Erzurum'a Yol-

culuk adlı eserinde de benzer temalar vardır.

“Çerkesler, bizden nefret ediyor. Çünkü onları yayla-

larından attık, köylerini yaktık ve kabileleri toptan yok
ettik.” “Fakat bir takım lüks maddeleri ile Çerkesler
ehlileştirildikten sonra Rusya asıl amacına ulaşacaktır:

Günümüzdeki Aydınlık çağında, Çerkesler tekrar İncil

ile tanıştırılması kadar kutsal bir hedef olamaz. Zaten

onlar daha önce Hıristiyan'dı ve Rusların potansiyel
müttefikleriydi.” i

Başka bir yaklaşım da o dönemim romantik ya-
zarlarından olan Marlinsky?'den aktarılabilir: “Asya'ya

karşı onu ilerletmek için yapılan her girişim, duvarlara

çarpan dalgalar gibi kırılmışdır. Hintli Brahman, Çinli
Mandarin, Acem Bek” ve Dağlı Özden aynı kalmıştır.

İki bin önce ne ise bu gün de aynı durumdalar. Çok

yazık” “
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DEĞERLENDİRME

Çerkesler ve Kırım Tatarları arasında meydana

gelen savaşlar, yaşam şekilleri birbirine benzeyen iki
halk arasında olduğundan, uzun vadede Çerkesler için

çok büyük kayıplara yol açmasına rağmen Tatarlarla
aralarında bir takım ticari ve kültürelilişkiler kurul-
masını engellememiştir. İran genellikle Azerbaycan,

Gürcistan veGüney Dağıstan üzerinde etkili olduğun-
dan Kafkasya'nın geneli için hiçbirzaman ciddi bir

tehlike teşkil etmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu ile
Kafkasya arasındaki ilişkilerin başlangıcında küçük
çaplı askeri ihtilaflar olmasına rağmen, uzun vadede
Osmanlıların Kafkasya üzerinde askeri hakimiyet
kurmaları asla konusu olmamış, aradaki ilişki daha

çok Çerkeslerin iyi niyetine dayanan birittifak şeklin-

de olmuştur”.

Çerkes-Rus ilişkilerinin niteliği ise çok farklıdır.

Kabardey 1774 yılına kadar Rusya tarafından bağım-

sız bir ülke olarak kabul edilmiş ve bu süre boyunca

devam eden ilişkiler, hiç bir zaman ülkenin özgürlü-

güne direk müdahale şeklinde olmamış. Fakat Ülkeye
hakim Pşılerın kendi aralarındaki çekişmeleri Ruslara

sık sık askeri ve siyasi müdahalelerde bulunma şansı
vermiştir. Bu girişimler, Osmanlı-Kırım ve bazen de

İran'ın karşı çıkmasıyla dengelenmiştir. Bu. yüzden

Kabardeyler bu büyük güçlerin ilgi alanlarının kesişti-
ği bir noktada bulunduklarından, kendi iradelerinin
dışında da olsa bu mücadeleye katılmışlardır.

Avrupa'da sosyal ve ekonomik devrimlerden sonra
hızlanan ve endüstriye hammadde sağlamak, üretilen

mallara yeni pazarlar bulmak, kendi dinini ve kültürü-
nü empoze etmek amacı taşıyan Batı emperyalizmi,
farklı şekilde de olsa, Rusya'da kendini göstermiştir.
Özellikle Napolyon'un Fransa'daki idaresi sırasında
küçük Avrupa devletleri birer anayasal monarşihalini

almıştır. Fransız halkı, daha çok heyecan ve ihtilal

dolu bir demokrasi yöntemi izlerken, İngiltere'de hu-
kukun önceliğine önem veren, daha yavaş ama daha

sistematik bir gelişme süreci yaşanmıştır. Buna karşı-

lık Avusturya, Prusya ve Rusya'da tutucu bir

mutlakiyet varlığını sürdürmüştür. Daha sonra Avru-

pa'da meydana gelen milliyetçi ihtilaller Fransa ve

İngiltere kamuoyları tarafından desteklenirken, Rus-
ya'da benzeri hareketler Rus askerleri tarafından bas-

tırılmıştır. Bu yüzden Rusya, Avrupa'daki gerici güç-
lerin kalesi özelliği kazanmıştır. Prusya ve Avustur-

ya'nın, Rusya'nın Polonya ve Kafkasya'daki yayılma-

cı politikasına destek vermelerinin nedeni budur. Ö-
zellikle o dönemin Alman gazeteleri Rus hükümeti

lehine yazılar yazarken“ Russivil ve askeri bürokra-
sisinde çok sayıda Alman görev yapmıştır. Kafkas-

Rus Savaşı tarihine bakıldığında üst dereceli subayla-
rın çoğunun Almanca isimler taşıdığı görülecektir”,
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Batı Çerkesleri ile Rusların arasındaki ilişkilerin
ve mücadelenin temel nitelciklerini kavramak için o
dönemin şahitlerinin eserlerinin karşılaştırılarak ince-
lenmesi önemlidir.

Wagner, Lyall, Dumas ve De Hell'in anıları, Terek
ile Kuban Hattı'nın kuzey tirafında, özgür Çerkeslerin
ve onların savaşlarının nasıl değerlendirildiği ve
Çerkes baskınlarının Kazak halkı üzerinde ne tür et-

kiler yarattığını ve Rusların Çerkesleri nasıl değerlen-

dirdiklerini ifade etmesi bakımından son derece il-
ginçtir. Bu yüzden Hattın güney tarafında Çerkesler

arasında yaşamış olan Bell ve Longworth'un yazdıkla-

rı ile diğerlerinin gözlemlerini karşılaştırılınca gerçek

daha kolay görülecektir.

 

İncelediğimiz kaynaklardaki bilgileri karşılaştır-
malı eleştirisel bir metotla değerlendirdiğimiz zaman

Çerkeslerin böylesine şiddetli bir şekilde neden sonu-

na kadar savaştıklarına dair ip uçları da verilmektedir.

Girişte bahsettiğimiz C leri (19 asır. emperyalizmin,
diğer ülkelere yönelirken temel aldığı noktalar) tekrar

göz önüne aldığımızda her üçünde de Rusların

Çerkeslerle anlaşamayacağı görülecektir.

1. Kafkasya'da Osetler, küçük bir Kabardey nüfusu

ve Abhazların bir kısmı dışında halkın büyük ço-

gunluğu Müslüman'dı. Savaş sırasında çok az pa-
gan da vardı. Fakat bu paganlar da hızla Müslü-
manlaşmışlar ve Hıristiyanlık kesinlikle Kafkas-

yalılar tarafından reddedilmiştir.

2. Emperyalizmin ikinci amacı olan medeniyet konu-
suna gelince; be kelimeninfarklı şeklinde yorum-
lanabilecek olmasına rağmen Dr. Wagner, yaptığı
gözlemlerde Çerkeslerin kendilerini Ruslardan çok

üstün gördüklerini belirtmekte ve kendisi de bizzat
buna şahit olmaktadır. Özgür Çerkes savaşçıları,

büyük çoğunluğu köle olan Rus ordusunun asker-

lerini hakir görmekte, onlar gibi kamçılanmayı

reddetmektedir. Rus ordusundan firar eden binler-

ce askerin durumu, onlar için kendilerini bekleyen

sonun canlı birer delili niteliğindedir. Üstelik Gür-
cü ve Ermenilerin Ruslarla işbirliği yapmalarının

en önemli sebebi, komşularının saldırılarından

kurtulmak içindi. Gürcü ve Ermenihalklarının Rus

idaresi altındaki kötü durumları, Rusların kendi in-

sanlarına, özellikle devletle uyuşmayan mezheple-

rin üyelerine yaptığı zulüm de Çerkeslerin gözün-
den kaçmamıştır. Benzer şekilde Şemiz'in öldü-

rülen yakınları ile ilgili söyledikleri, Natuhaçların



 

da Ruslara bakış açısını çok iyi göstermektedir.
Aynı şekilde Dumas'ın Dağıstan ve Çeçenistan'da

şahit olduğu olaylar, Kafkas kişiliğinin kesinlikle

Rus iradesi karşısında eğilmediğini tam tersine

kendilerini çok daha üstün gördüklerini ortaya

koymaktadır.

3. Ruslar ticaret konusunda da Çerkeslere ters dav-

ranmışlardır. Onların ekonomik yapılarını boz-
mak ve tepeden inmeci bir ekonomik politika iz-

lemek istemişlerdir. Çerkesler, Ruslarla yapa-.
cakları ticaret konusunda kesinlikle kendilerini

emniyette hissetmemişler ve en çok ihtiyaç duy-

dukları tuz, barut ve kumaş gibi maddeleri Türk-
lerden almışlar ve Rus ablukasından sonra da bu

ticaret devam etmiştir. Köle ticareti elbette ki sa-

vunulacak bir şey değildir. Fakat maalesef o dö-

nem Çerkesya'sında toplumda önemli bir yere

sahip olan bu ticaretin de Ruslar tarafından ya-

saklanması, problemi çözeceğine daha olumsuz

sonuçlara sebep olmuştur.

Bütün bu etkenler göz önüne alındığında Çer-

keslerin önünde tek bir seçenek kalmaktadır: Sonuna

kadar savaşmak. O dönem Rusya'sının en büyük güç

kaynağı Rus halkının sabırlı yapısı, Ortodoks inancı-

nın da pekiştirmesiyle Rus Çarlığı'na köle gibi boyun

&€ğmesidir. Batı Avrupâ,insanları yaşam standartlarını

arttırarak demokrasiye doğru yol alırken, Rusya'da

halkın büyükçoğunluğu hâlâ toprağa bağlı kölelerden

oluşmaktaydı. Çarlık Rusyası çok kolay bir şekilde

kendi insanını harcamış ve buna karşı sesini yükselte-

cek bir kamuoyu olmamıştır. Çerkeslerin en büyük

şanssızlığı budur. Bu durumun dahaiyi anlaşılabilme-

si için Amerika'nın bağımsızlık savaşında İngilte-

re'nin tutumu ile Rusya'nın Kafkasya'dakipolitikası-

nı karşılaştırmak istiyorum.

 

2 Temmuz 1776'da Amerikan Kongresi bağımsız-
lik kararı verdiğinde İngiliz askerleri New York ya-

kınlarına asker çıkararak Amerika'yı tekrar ele geçir-

mek istediler. Aynı yılın ağustos ayında İngiliz gene-
rali William Howe'in emrinde İngiliz donanması ile

32.000 asker vardı. Bu askerlerden 9.000 kadarı paralı

Alman askerlerden oluşuyordu. Bu ordu, İngilizlerin

Amerika'da o zamana kadar topladıkları en kalabalık

orduydu. O sırada Washington'un emrinde 19.000 kişi

vardı. Savaş boyunca Amerikan ordusunun mevcudu
5.000 ile 20.000 arasında dalgalanmış ve ortalama

10.000 civarında olmuştur. Savaşın ayrıntılarına gir-

mek gereksiz. Fakat bir iki dönüm noktasına değin-
mek istiyorum. 17 Ekim 1777 yılında General John
Burgoyne komutasındaki 5.000 kişilik İngiliz ordusu,

kendisini saran Amerikan Generali Horatio Gates'e

Saratoga'da teslimoldu. 12 Mayıs 1780'de ise İngiliz
Generali Clinton, Güney Carolina'daki Charleston

şehrini ele geçirdi ve General Benjamin Lincoln ile

5.500 Amerikan askerini esir aldı. Fransız General

Rochambeau ve General Washington emrindeki

16.000 kişilik Fransız ve Amerikan ordusu karadan,

Fransız Amiral De Grasse komutasındaki Fransız do-

nanması da denizden olmak üzere, Yorktown'da ku-

şattıkları Lord Cornwallis komutasındaki 8.000 kişilik

İngiliz ordusunu, uzun bir kuşatmadan sonra 17 Ekim

1781 tarihinde (Saratoga'dan tam dört yıl sonra) tes-

lim aldı . Böylece savaş bitti ve Amerika bağımsızlı-

ğını kazandı.”

Şimdiise, Rusya Genelkurmay subaylarından Mo-

chulski'nin*” yayınlanmamış “Dağıstan ve Kafkas-
ya'daki Savaş” adlı eserindeki notlarına bakalım: “Bi-

zim Kafkasya Dağlılarına boyun eğdirmek için asker-

lerimizin büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla katıl-

dıkları savaşlarda karşılaştıkları inanılmaz acıları ve

yoklukları gören insanlar, yıllar boyunca uğradığımız
bu korkunç kayıplar karşısında dehşete düşmektedir.”
Yine Mochulski, Rusya'nın Kafkasya'daki askeri yı-

ğınağının nasıl arttığını da şöyle göstermektedir:

1800'lü yıllarda, Lazarev Tiflis'e girdiğinde 4 bin,

Yermolov zamanında 1818 yılında 60 bin, 1838 yılın-

da 155.000 ve 1840 yılından sonra 200 binin üzerinde.

“©. Buiki olay arasında farklılıklar olmasına rağmen,
yine de iki zihniyeti açıkça göstermektedir. İngiltere,

Amerika'ya32.000 asker ile donanmasını gönderiyor

ve beş yıllık bir savaştan sonra kayıplarının fazla ol-

duğunu görünce uzun yıllar İngiliz askerleri üzerinde
bir kompleks yaratmasına rağmen Amerika İmpara-
torluğu'ndan vazgeçiyor ve onunla barış yaparak
müttefik oluyor. Rusya ise Kafkasya'ya çeyrek mil-

yon asker yığıyor ve belki de bu sayının fazlasını sa-

vaşlarda ve hastalıklar yüzünden kaybediyor. O sırada

Amerika'da beyazlarının nüfusu 3 milyon kadardı. Bu

sayı o devirdeki Kafkasya'nın tahmini nüfusundan

biraz fazladır.

Benzer mücadelelerin cereyan ettiği yerlerde,

Kızlderililerin, Amerikan kaleleri; Fas, Tunus, Ceza-

yir, Senegal halklarının Fransız kalelerini veya Afri-
kalıların ve iintlilerin İngiliz kalelerini ele geçirdikle-

ri tarihte pek görülmemiştir. Bu tür savaşlarda çok az

sayıdaki disiplinli Batılı ordular kendilerinden üç-beş
katı bir sayıya sahip disiplinsiz yerel kuvvetleri ko-

laylıkla yenilgiye uğratmışlardır.

Halbuki Kafkasya'da, İmam Şamil 1843 Avaristan
Seferi'nde aralarında, Unsokul,Karaçi, Tsatanih,
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Moksok, Balakani, Akilçi, Gotsatl, Burunduk Kale,

Gergebil ve Hunzah,'ın da bulunduğu on iki kaleyi

Ruslardan almıştır”. Batı Adigeleri de 1840 yılında,
yalın kılıç saldırarak, Lazarev, Velyaminof,

Mikhailovski, Nikolayevski, Şapsin, Abun ve Waye

kalelerini ele geçirdiler, *“"

Bu iki olay, gerçekleştirildiği şartlar göz önüne
alınırsa tarihte benzersizdir.

Çerkesbirlikleri ile Rus askeri birliklerinin sayıla-
rına baktığımızda bu oran neredeyse bire bir seviye-
sindedir, hatta bazen Kafkasyalıların kendilerinden

çok daha kalabalık düzenli Rus birliklerine saldırdık-

ları görülmüştür” ve savaşlarda Rusların daha ağır
kayıplar verdiği belirtilmiştir. Bu durum da, Kafkas
Halklarını kendilerinin ne kadar büyük bir şiddetle
savunduklarını ve Rusları engellemek için ellerinden
gelen her şeyi yaptıklarını gösterir.

Yukarıdaki örneklerde de göstermeye çalıştığım

gibi Rusya, Kafkasya'ya kalıcı olarak yerleşmekiçin

her türlü metodu kullanmış ve bir çok dini ve politik
manevralar yapmıştır. Buna karşılık Çerkesler, genel
bir okul eğitiminden yoksun olmalarına rağmen sahip

oldukları ferasetle kendileri için neyin doğru olduğunu
fark etmişler ve hem kendilerini, hem de yaşan şe-

killerini; hem siyaset, hem de savaş alanlarında ko-

rumaya çalışmışlardır. Bütün Kafkaslıların, çevrele-

rinde gelişen oyunları çokiyitahlil etmişler ve imkan-

sızı başarmaya çalışmışlardır.

Bütün bu çalışmaların ışığı altında şu söylenebilir:

“Çerkesler, Gürcüler gibi akıllılık ederek zamanında
Ruslarla işbirliği yapsalardı bugün bu durumda ol-

mazlardı. Fakat onlar, İmam Şamil'in, Pşı ve

Worklerin ve din adamlarının peşine takıldılar, yok
yere kendilerini kırdırdılar, Üstelik Osmanlı'ya göç
ettiler ve ülkelerini terk ettiler” yaklaşımı yüzeyseldir,

kapsamlıdır ve gerçekleri aramaktan uzaktır.

SONUÇ
Doğu Kafkasya'daki mücadelenin bu kadar uzun

olması ve kanlı geçmesinin sebepleri, Mochulski tara-

fından incelendi:”

Mücadelenin bu kadar sürmesinin Sebepleri:

1. Tabii engeller

2. Rusların Kafkasya hakkındaki coğrafi bilgi eksik-

liği

3. Rusordu yönetiminin kötülüğü

4. Rus askerlerinin taktik dağ savaşlarındaki yeter-
sizliği

5. Rus ordusununkötü şekilde donatılmış olması

6. Yolların yokluğu

7. Rus ordularının Dağıstan ve Çeçenya'da dağılmış
olması.

8. Merkezibir planın yokluğu
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9, Müridlerin morallerin son derece yüksek olması

10. Dağlıların dini ve askeribir liderlik altında birleşe-
rek büyük bir başarı sağlamaları.

11. Halkın Müridlere destek vermesi

12. Rus asker kaçaklarının yardımları

13. Dış etkenler

Bu sebeplerin büyük bir bölümü Batı Kafkasya
için de geçerlidir. Onlar birlikteliği bir tür demokratik
yöntemle ve 7/arıko Xase denilen Milli Yemin Mec-

lisleri ile kurmayaçalıştılar.

- Fakat burada bütün Kafkasya'yı içine alan çok

daha önemli bir sebep vardır.

Kafkaslılar, hakir gördükleri bürokratik Rus dev-
letinin hayata müdahaleci, özgürlüklerini kısıtlayıcı
yaklaşımlarını reddettiler ve bunun karşısında bireysel
varlıklarını sürdürmek, kendilerinin tanımladıkları,

insanlar olarak yaşamaya devam etmek istediler. Bu-
nun sonucu çok ağır oldu. Fakat o insanlar bu seçimi

yaptı. Onları Rahmetle anıyorum; bu seçimi yaparken
gösterdikleri cesarete hayranlık duyuyorum ve katlan-

dıkları fedakarlıkların büyüklüğüne inanamıyorum.
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Bundan 135 sene önce başlamıştı bu hüzünlü
yolculuk ve daha bitmedi. Ve daha uzun yıllar
sürecek gibi görünüyor.

Bilindiği üzere;
Sürgünde dünyanın dört bir yanına dağıtılan

Kuzey Kafkasyalıların, küçük bir bölümü Prişti-
ne'de yaşıyorlar. Bu bölgede Stanovse ve Milo-
şeva adında iki köyde ikamet ediyorlardı.

Ne yazık ki, zamanın “Çarlık Rusyası”, Gür-
cüstan ve bunun gibi Sırbistan da aynı politika-
larla, saldırdı. Tabi bu saldırı sadece Kuzey Kaf-
kasyalılara yönelik değil, orada yaşayan tüm
halklara yönelik bir saldırıydı.

Neticede Kuzey Kafkasyalılar yine köylerini,
yaşadıkları yerleri terk etmeye zorlanıyorlardı. Bu
baskılar sonucunda Kuzey Kafkasyalı ilk grup (87
kişi) geçtiğimiz yıl Adığey'de onlariçin hazırlanan
Mafehable köyüne yerleşmişlerdi. İkinci grup (23
kişi) ise Gazi Osman Paşa Küçükköy'e gelerek
oraya geçici olarak yerleştirildiler. Adığey Cum-

huriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı, Kuyekho As-
far vasıtasıyla Cumhurbaşkanı ile iletişime girildi.
Bu ilişki, Kosovalıların Küçükköy'e yerleşmelerin-
den dolayı G.OPaşa Kuzey Kafkas Kültür Der-
neği tarafından kuruldu. Adiğey'e dönüş hazır-
lıklarına başlandı. İstanbul Kuzey Kafkas Dernek
ve Vakıflar Kurulu vasıtasıyla ayni ve nakdi yar-
dım toplanarak G.O.Paşa Kuzey Kafkas Kültür

Derneği'ne ulaştırıldı. Bu arada Kosovalılara eşlik
etmek üzere Kuyekho Asfar'da Türkiye'ye geldi.

Toplanılan ayni ve nakdi yardım dağıtıldı. Da-

ha sonra Kosovalıları Trabzon'a kadar götürmek
üzere bir otobüs kiralandı.

Oradan da Soçi'ye gemiile geçildi.
Anavatana geri dönen hemşehrilerimiz için,

yaşadıkları sıkıntılardan dolayı bizler de üzülüyo-
ruz. Ama anavatana geri döndüklerinden dolayı
da mutluluklarını paylaşıyoruz.

TEŞEKKÜRLER ADIĞEY CUMHURİYETİ...

  
Yolculuk için otobüse binmeden önce Adığey

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Khuyekho

Asfar anlamlı bir konuşma yapıyor.

 

Soydaşlarımız Kafkasya'ya yola çıkmadan önce İstanbul Gazi Osman
Paşa Dernek Binası önünde. (2 Mayıs 1999)
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Ürdün'lüü Yaşlıarın Ağzından Sürgünde ÖlmeyiKader Edinen

 

Kurtuluş Savaşı'nın öncülerinden vve kah-
ramanlarından iken daha çok kendisinin
dışında gelişen olaylar ve kararlar sonucun-
da araştırmacı-yazar sayın Orhan Asena'nın
tabiri ile o günün koşulları gereği zorunlu
olarak ülkeyi terk eden Çerkes Ethem Bey'in
Ürdün'deki yaşamı yeterince bilinmemekte-

dir. Ayrıca 1923-1938 dönemiiçerisinde de-
gişik zamanlarda değişik basın organların-
daki sür manşetlerleEthem Bey ve adamla-
rının Atatürk'e suikast maksadıyla Türki-
yeye geldikleri gibi haberler yer almıştır.
Bunlardan en önemlisi Ali Saip Ursavaş ve
arkadaşları hakkında 1935 yılında açılan
dava'olup, iddiaların asılsızlığı anlaşıldığın-
dan beraat kararı verilmiş ve zanlılar ser-

best bırakılmıştır.

Ayrıca, ölüm şekli ve mezarı konusunda
da çelişkili beyanlar mevcuttur.

1998 yılında Amman'a gitmek nasip ol-
duğunda imkanlar oranında Ethem Bey'in
Ürdün'deki yaşamını yakınen bilen yaşlılarla
görüştüm ve beyanlarını tutanaklara bağla-
dım. Bir çok yaşlı ile görüştükten sonra me-

zarının yerini de buldum. Ürdün yasaları
gereği 38 yıldır ölü defnedilmeyen ELMUS,,
DAR mezarlığında Habjoka ailesinin aile
kabristanı içerisinde gömülü bulunan
Ethem Bey'in mezarının ve diğer tüm me-
zarların perişan halinin nedenini sordu-
gumda anlamakta zorlanabileceğimiz bir
cevap aldım. İki yıl sonra, yani son ölünün
defin tarihinden 40 yıl sonra, mezarlık tü-
müyle kaldırılacak ve otopark, ticaret mer-
kezi ve yeşil alan olarak yeniden düzenlene-
cektir. Bu düzenleme yapılmadan önce dile-
yen aileler aile mezarlarını yeni mezarlıklara
nakledebilecektir. Sahibi çıkmayanları da
devlet toplu olarak nakledecektir. Bu ne-
denle Reşit Bey'in oğlu Aslan Bey'in çocuk-
larını bulup kendilerine durumu anlattım.
Gerek Aslan Bey'in çocukları gerekse Çerkes
Dernekleri zamanı gelince mezara sahip çı-
kacaklarını ve gereğini yapacaklarını vadet-
tiler.

Ammanlı ve Çerkes kökenli olup Ethem
Bey ile uzun süre beraber olmuş ve onu ya-

kından tanıyan 5 yaşlının ifadelerini hiç de-
ğiştirmeden, olduğu gibi yayımlıyorum. İfa-
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Muhittin Ünal

delerdeki bazı çelişkilere rağmen bilmediği-
miz veya bugüne kadar yanlış bildiğimiz ba-
zı şeyleri ifade metinlerinden anlamak kabil
olacaktır. Ethem Bey konusunda yazan a-
raştırmacıların da alabilecekleri bazı me-
sajların olduğunu sanıyorum. Ankara,
98. 5.1999

| GÖRÜŞME TUTANAĞI1 |
Amman Wadi Sir Derneği Başkanı ve 79

yaşındaki Mececiko Şapsığİdris'in, Ethem
Bey konusundaki sorularımıza cevaplarını
içeren görüşme tutanağıdır:

“Ethem Bey önceleri yeğenleri Hakkı ve"
Arslan beyler ile kalıyordu. Arslan tütün
fabrikasında çalışıyordu. Sonradan Arslan
Bey GOR tarafına gidip tarımla uğraşmaya
başladı. Hakkı da yasaklı olmadığıiçin Tür-

kiye'ye döndü. Ethem de Wadi, Sir Derne-
gi'nin yaptırmış olduğu kerpiç sıra..evlerden
birinde kalmaya başladı. Herhangi bir iş

yapmadı. Arkadaşlarının ve komşularının

verdikleriyle yaşadı. Üç gün aç kaldıysa bile

kimseden birşey istemedi. Konuşmayı sev-
mezdi. Uzunboylu, çakır gözlü, sürekli hu-
zursuz ve öldürülme kuşkusu içindeydi.
Arslan Bey buradan ayrıldıktan sonra kışla-
rı onun yanına gider orada kalır, yazın dö-
nerdi. Nefes darlığı rahatsızlığı nedeniyle
yazları bir süre Suwilah'da da kaldı. Reşit
Bey geldiği günden itibaren sürekli olarak
Hurmaİlyas ve Zekeriya'nın tahsis ettiği ev-
de kaldı. Hoşsohbet ve topluma giren biri-
siydi. İsrail kurulmadan önce Arap--İsrail
savaşı sırasında nehrin bu tarafında birlikte

savaşı izliyorduk. Ethem Bey, bu savaş Fi-
listinlilerin geri dönüşü için değil İsrail'in
kurulması için yapılıyor, savaşı Arap alemi
kaybedecek demişti ve öyle de oldu. Ethem'e
burada askeri bir görev teklif edildiğini hiç
anlatmadı. Sadece Mustafa Kemal'in para ve
pasaport gönderdiğini, Ethem'in de “ianeye
ihtiyacım yok, yargılanıp aklanmayacaksam
dönmenin bir anlamı yok” diyerek reddetti-
gini biliyorum. Ethem'in Mustafa Kemal ile
ilgili kötü söz sarfettiğini duyan olmamıştır.
Ama İsmet Bey için ve Reşit Bey için söyler-
di. Anzavurile olan savaşlarında da hatanın

Anzavur'da olduğunu, hatırlı kişileri gönde-



 ———

rip ikaz ettirdiğini ama dinlemediğini o gü-
nün koşulları gereği üzerine gittiğini, birçok
konuda kendisini yanıltanın ve harcayanın
kardeşi Reşit Bey olduğunu, Mustafa Ke-

mal'in Reşit'i de kendisini de kullandığını,
isyanları bastırdıktan sonra kendisine ihti-
yaç kalmamış olmalı ki, İsmet Bey marife-
tiyle inadına inadına üzerine gelindiğini an-
cak insanları kırdırmamak ve bazı karşı ö-
nerilerine rağmen başka türlü hareket ola-
nağı bırakılmadığı için adamlarını serbest
bırakarak ve geçiş protokolu imzalamak su-
retiyle Yunanlılara teslim olduğunu ama
onların da sözünde durmadığını,
Mücadelesi'nin ilklerinden olmak ve iyi ni-
yetle hizmet etmekten başka bir hatasının
olmadığını geniş katılımlı bir toplantıda bir
bir anlatmıştı. E8&er Ethem Bey önce ölme-
seydi, Reşit Bey de dönemeyecekti. Zira o-
nun akıbetini hazırlayanın kendisi olduğu-
nu biliyordu. Aytek ve Hakkı gelip zorla ikna
ederek geri götürdüler. Bir toplantıda Sultan
Abdülhamit halledilince Yahudi kökenli 4
mebusun nasıl naralar atarak kucaklaştık-

larını, Osmanlı'nın hatalarını kollayarak
Yahudilerin yıllarcasessiz sedasız nasıl ha-
zırlık yaptıklarını planlarını gizli gizli nasıl
uyguladıkların anlatmıştı. Zaman Reşiti
haklı çıkardı.” dedi. İfadesi okunduktan ve
açıklandıktan sonra imza altına alındı. Am-
man, 2.3.1998.

Görüşme yapanlar: Muhittin Ünal,
Muhammed Gassan Abaza,

Bildiklerini anlatan: Mececiko Şapsığ
İdris.

GÖRÜŞME TUTANAĞI2
Ürdün'ün başkenti Amman'ın bir semti

olan Wadi Sir Kafkas derneği salonunda ta-
nıklar huzurunda konuştuğumuz 79 yaşın-
daki Şoproka Hüsni'nin Ethem Beyile ilgili
sorularımıza vermiş olduğu cevap tutanağı-
dır:

“Wadi Sir'da eskiden bir derneğimiz var-
dı. Bu derneğin bitişiğinde tek odalı kerpiç
evler vardı. Onlardan birisini de Ethem
Bey'e vermişler ve orada tek başına kalıyor-

du. Uzun boylu cam renginde gözleri olan,
tam anlamıyla Çerkes tipli birisiydi. Evine
de rahatlıkla girip çıkıyorduk. Ama yaşımız
gereği önem vererek olanları enine boyuma
tartışmazdık. Kendisi de geride kalmış hadi-
selerden bahsetmeyi sevmezdi. Türkiye'den
zaman zaman gelen Çerkesler, bu adam
Çerkesler'e kötülük yaptı, neden O'nu koru-
yorsunuz demişlerdi, ama aldırmadık. Özel-

İstiklaj

likle Duğuj Yusuf ve Ketej Hako Selim O'nu
sahiplenmişlerdi. Onlar ve komşuların yar-
dımıyla yaşardı. Kendisi de bekar işi bir
şeyleri yapabiliyordu. Bir gün bir dükkanda
akrabam İsa da varken Arap-İsrail savaşı
konu oldu. Bazı Araplar'ın Yahudiler'e yar-
dım edişini anlayamadığını söyleyince, Isa
da “Sen de Yunan'a yardım etmedin mi?”
deyiverdi. Ethem önce şaşırdı, sonra böyle
bir şeyin kesinlikle varid olmadığını kesin
bir dille söyledi. Bu arada Arap-İsrail sava-
şının sonucunu da önceden söyledi. Kendisi
Türkiye'den gelecek birileri tarafından öldü-
rüleceği endişesi içindeydi. Gece gezerken eli

hep tabancasının kabzası üzerinde ve tetik-
teydi. Türk ve Ürdün hükümetleri arasında
Ethem Bey'in Ürdün dışına çıkarılmaması

için anlaşma vardı. Sadece bir kez Türki-
ye'ye gitmeyi denedi ve Suriye'de yakalanıp
geri getirildi, iki ay hapis yattı. Hapishane
yöneticisi bir Arap, Ethem'e şöyle yaptım,
böyle yaptım diye övününce gençler olarak
onun ağzının payını verdik. Türkiye'ye gidip
Mustafa Kemal'i öldürmek gibi bir kastının
ve düşüncesinin olduğunu duyan olmamış-
tür. En yakın dostlarından olanlar dahi böyle
bir şeyi duymuş ve kuşkulanmış değildirler.
O'nun böyle bir düşüncesinin olduğuna bu-
gün de inanmıyorum. Büyük kardeşi Reşit
Bey ise hep “Hurmalar”da kaldı. O'nu fazla
tanımadım. Yalnız Ethem Bey, şu anda İn-

 giltere'de yaşamakta olan Muhammed Hayır
adındaki bir hemşehrimize bir şeyler yazıp
vermiş. Zamanı gelince bunlar çok işe yara-
yacak diye de tembihatta bulunmuş. Abu
Mervan bukonuyu dahaiyi bilebilir. Benim
bu konudabildiklerim bunlardan ibarettir”
dedi. İfadesini okuyup huzurumuzda imza
etti. Amman Wadi Sir derneği, 28.2 1998.

Görüşmeyi yapanlar: Muhittin Ünal,
Muhammed Ğassan Abaza

Anlatan: Şoproka Hüsni

GÖRÜŞME TUTANAĞI 3
Amman Wadi Sir Kafkas Kültür Derne-

gi'nde görüştüğümüz 75 yaşındaki Şhalduğ
Nurettin'in Ethem Bey konusunda kendisine
yönelttiğimiz sorulara vermiş olduğu cevap-
ları içeren görüşmetutanağıdır.

“Ben o tarihlerde dükkanda çalışıyor-

dum. Ethem Bey de gelir giderdi. Uzun
boylu, yakışıklı, cam gibi gözleri olan bir |
kişiydi. Fazla konuşmazdı, ağzı sıkı birisiydi.
Hayatından mı endişesi vardı bilmiyorum
ama şüpheci bir tavır içindeydi. Çerkes ter-
biyesi almış birisiydi. Suriye'ye bir kez git-
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mişti. Onda da yakalanıp iade edildi ve ha-

pis yattı. Bildiğim kadarıyla Türk ve Ürdün
hükümetleri arasında Ethem Bey'in Ürdün
dışına çıkarılmaması konusunda bir muta-

bakat veya anlaşma vardı. Türkiye'ye yöne-
lik bir olumsuz organizasyon içine girdiğini

hiç sanmıyorum. Öldüğünde Amman veya
Suwilah'a gömüldüğünü sanıyorum. Benim

bildiklerim bunlardan ibarettir.” dedi. İfade
metni kendisine okunduktan sonra müşte-

reken imza altına alındı. Amman, 28.3.1998
Görüşmeyi yapanlar: Muhittin Ünal,

Muhammed Ğassan Abaza
Anlatan: Şhalduğ Nuredin

GÖRÜŞME TUTANAĞI4
Ürdün'ün başkenti Amman'ın bir semti

olan Wadi Sir Kafkas Kültür Derneği salo-
nunda tanıklar huzurunda görüştüğümüz
82 yaşındaki Abdürrezzak oğlu Ahmed
Hakuj'un Çerkes Ethem Bey konulu sorula-
rumıza vermiş olduğu cevaplar tutanağıdır:

“Ethem Bey'i ilk kez yakinen görüp dinle-
diğimde yaklaşık yirmi yaşlarındaydım.
Hurmalar'ın evinde Reşit Bey kalıyordu. Çok
sayıda insanın bir arada olduğu bir toplan-
ida başlarına gelen olayların oluş şekli ko-

nu ediliyordu. Daha çok Reşit Bey konuşu-

yordu. Ethem Bey hep dinledi ve sonunda
“Güç ve kuvvet bendeydi. Tüm isyanları

bastırdım. Siyasi amacım hiçbir zaman ol-
madı. Ama olsaydı da başarabilirdim. Mus-
tafa Kemal, kardeşimi hep kandırıp kullan-
dı, O da beni kandırdı. Mustafa Kemal için
bunu normal sayarım. Benim akıbetimi
kardeşim Reşit Bey hazırladı” dedi. Türki-

ye'ye gidip şöyle yapacağım, böyle yapaca-
gım gibi bir konuşmasını duyan olmamıştır.
Zaten hep öldürüleceği korkusu ve kuşkusu
içinde yaşadı. Hac'dan gelen babamın getir-
diği hurmayı ikram ettiğimizde alıp yemedi.
3-4 gün aç gezse bile ağzını açıp bir şey is-
teyecek bir adam değildi. Öleceği gün
hastahanede karşılaştık. Ne yaptığını sordu-
gumda; “Önemli bir şey yok. Boğazımdaki
rahatsızlığım için aineliyâtedilmeihtimalim
vardır,onun için buradayım” karşılığını
   

  

   

 

akat“ameliyat masasında
can verdi. Suwilah'a mı yoksa buraya mı
gömüldü, iyice bilemiyorum. Çok enteresan

iyar ü“ve yakışıklı

 

erdi: Savaşı me-

rak edenler gidip O'ndan bilgi alıyorlardı.
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Benim konuyla ilgili olarak bildiklerim ve
söyleyebileceklerim bunlardan ibarettir.”
dedi. İfadesini okuduktan sonra huzuru-
muzda imzaladı. Amman, Wadi Sir derneği,
28.2 1998

Görüşmeyi yapanlar:
Muhammed Gassan Abaza

Anlatan: Ahmed Hakuj

Muhittin Ünal,

GÖRÜŞME TUTANAĞI5
Ürdün'ün başkenti Amman'ın merkez

köylerinden olan Suwilah'ta oturmakta bu-
lunan takriben 70 yaşlarındaki Hacı Kasım
Sadettin ile Çerkes Ethem konusunda kendi

evinde yapmış olduğumuz görüşmede soru-
larımıza verdiği cevaplar tutanağıdır:

“Ethem Bey Suwilah'tan öncenerede ka-
lıyordu onu bilemem. Ben okul çağındayken
O buraya gelmişti. Bolat Aziz Bey'in eski tip
evlerinden ve direkt bahçeye açılan tek odalı

bir yerde kalıyordu. Akrabamız olan bu aile-
ye sık sık gittiğim için biliyorum. Şimdi o
evler kalmadı. Tamamı yıkıldı ve dernek bi-
nası yapıldı. Ethem Bey ile görüşmemiz
merhabayı pek geçmedi. Zaten astımlı oldu-
gu için buraya geliyordu. Çalışacak hali de
yoktu. İri yarı, zayıf bir adamdı. Entare tar-
zında ve diz altına kadar inen uzunca bir
Arap kıyafetiyle dolaşırdı. Yün çoraplarını da
üste giyerdi. Sabah ve akşamları yürüyerek

vadiye iner, dolaşır gelirdi. Silah taşıdığını
görmedim ama elinde uzunca bir sopa bur-
lunurdu. Kışları Amman'a veya yeğenlerinin
olduğu Şuna Menşiye'ye giderdi. Burada
kalırken Bolat Aziz ve annesi yardım edi-
yorlardı. Başka yardım eden komşular da
vardı. Ethem'in, zamanında şaşaalı bir ya-

şam sürdüğü konuşulurdu. Kardeşi Reşit

Bey bu köye hiç gelmedi. Hurmalar'ın evinde
kaldı. O'nu birkaç kez Amman caddelerinde

gördüm. Konuşkan ve heybetli bir yapısı
vardı. Ethem Bey'in bende bir resmi vardır.
Memlüklüler konusunda araştırma yapan
bir avukat Mısırdan gelmişti. Onlarla bir-
likte piknikte çekilen bu resmi verebilirim.
Bu resimde Ethem Bey hayli kiloludur. Oysa
burada kalırken bayağı zayıflamıştı. Ethem
Bey burada köyümüzde ölmedi. Bu köy me-
zarlığına da gömülmedi. Muhtemelen Am-
man'da öldü ve orada gömüldü. Benim bu
hususta bildiklerim bunlardan ibarettir.”
dedi. İfadesi okunduktan sonra müştereken
imza altına alındı. Amman, 2.3. 1998

Görüşmeyi yapanlar: Muhittin Ünal,
Muhammed Gassan Abaza

Anlatan: Hacı Kasım Sadettin

 



 

 

Abhazya-Gürcüstan uyuşmazlığının doğuş şeklini, nedenlerini ve 1992 savaşları sonrasında olup bitenleri
tüm çıplaklığıile bilen insanımız çok azdır. Toplumumuz adına Abhazya sorununutakiple yükümlüİstan-
bul Abhaz Dayanışma Komitesi üyeleri, az sayıda konuyla doğrudan ilgili insanlarımız yanında Devlet
yetkililerine ve çok sayıda parlamentere bilgi için dosyalar halinde belgeler vermişlerse de gerek Türk ka-
muoyu ve gerekse hemşehrilerimiz yeterince bilgilendirilememiştir. İşte bu nedenle Nart Dergisi; bu sayı-
dan başlamak üzere yayımlanmasında bir sakınca bulunmayan belgeleri dizi halinde ve yorumsuz olarak
yayımlayarak, sorunun tam olarak kavrnmasına ve bu yolla Abhazya'nın haklı davasına katkıda bulunmaya
çalışacaktır.

ABHAZYA İLE GÜRCÜSTAN'IN TARİ-
Hİ VE HUKUKİİLİŞKİLERİ

VLADİSLAV ARDZINBA, Abhazya Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı /21 Aralık 1992, Gudauta

14 Ağustos 1992'de Gürcüstan'ın Abhazya
Cumhuriyeti'ne karşı: silahlı saldırısı başladı. Bu

amaçla 5 bin kadar ulusal muhafız sevkedildi;

Transkafkasya Askeri Komutanlığı tarafıdan
Şevardnadze Yönetimi'ne teslim edilen yüzden
fazla tank, çeşitli zırhlı araç, top ve savaş uçakları,
helikopterleri kullanıldı. Gürcüstan bütün bu gücü
silahsız Abhazya'ya karşı kullanarak, Rusya önün-
de “aldığısilahları uluslararası anlaşmazlıklarda

kullanmama” yükümlülüğünüihlaletti.
Şevardnazde'nin basına ve BM'ye yaptığı açık-

lamalarda, saldırının gerçek sebeplerini gizlemek
için anlaşmazlığa yol açan koşulların birkaç versi-
yonu ortaya atıldı. Birliklerin Abhazya'ya girme-
siyle ilgili ileri sürülen bu sebeplerin asıl amacı
dünya kamuoyunu yanıltmaktır.

Görüldüğü üzere Abhazya'ya saldırı, savaşın
başlamasından uzun süre önce düşünülmüştür.

Şevardnadze 1992 yılında, “Abhazya'da, özellik-
leri ve sonuçları bakımından Güney Osetya'da

olanlardan çok daha kötü olaylar olabilir” di-
yordu. (Argumenti Fakti, 1992, No:28)

15 Ağustos'ta, yani saldırının başlamasından |
gün sonra Şevardnadze, televizyona çıkarak şu ko-
nuşmayı yaptı: “Yüce atalarımızın, devletimizin
toprak bütünlüğünü korumak için yaptıkları
mücadeleler gibi, biz de hiçbir şeyin önünde

durmayacağız. Bu uğurda ölmeye hazırız. Devle-

timizi bölmeye çalışan herkesi yok edeceğiz.”

Bu konuşmada Abhazya'ya karşıgirişilen saldı-
rının asıl sebebi ifade edilmektedir. Bu sebep Gür-
cüstan'ın şimdiki devlet rejiminin imparatorluk
emellerinde ve Abhazya halkının egemenlik hakla-
rını zora dayalı yöntemlerle yok etmek isteyen yö-
neticilerin politik maceracılığında gizlidir. Ayrıca
toprka bütünlüğü sorunu, bu Gürcüstan'ın değil,
ünlü bilimadamı A.D.Saharov'un “küçük impara-
torluk” diye adlandırdığı (Ogonyok, 1989, No:31)
eski Gürcüstan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin

sorunudur. Eski Gürcüstan'ın bünyesine, Stalin

zamanında Abhazya da girmişti. Ayrılıkçı ve aşırı-
lık yanlısı denilen Abhazlara gelince, onlar da ger-
çek etnik sınırları içinde Gürcüstan'ın toprak bü-
tünlüğünden yanadırlar. İngur Nehri'nden Psou
Nehri'ne kadar olan toprakları ise (SSCB'nin yı-
kılması ve Gürcüstan SSCÖ'nin varlığının sona er-
mesinden sonra) doğal olarak başka bir devlet
-Abhazya Cumhuriyeti-kabul etmektedirler.

Bu bağlamda, Gürcüstan'ın “toprak bütünlüğü-
nün ihlal edilmesi” iddiasının saçmalığını gösteren,

Abhazya ve Gürcüstan'ın tarihi-hukukiilişkilerinin
kısa bir özetini ortaya koymanın gerekliliği kaçı-
nılmaz olmuştur. Şimdiki Gürcüstan Yönetimi bu

iddia yardımıyla, bütün dünyanın gözü önünde açık
devlet terörizmi uygulayarak, Abhazya'da giriştiği
barbarca hareketleri haklı göstermeye çalışıyor.

Abhazlar ve Gürcüler, akraba olmayan halklar-

dır. Kökenleri farklıdır; dilleri değişik dil ailelerine
mensuptur; farklı adetleri, gelenekleri, maddi ve

manevi kültürleri, ulusal karakterleri vardır. Kaf-

kasya'nın yerli halklarından olan Abhazların etnik-
kültürel ve dilsel olarak en yakın akrabaları Kuzey
Kafkasya'da yaşıyor. Bunlar; Abazinler, Adığeyler
ve diğer Kuzey Kafkas halklarıdır.

Abhazlar, 12 yüzyıldan daha geriye uzanan
köklüdevlet geleneğine sahip Kafkasya'nın en eski
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yerli halklarındandır.
ortaya çıktı ve iki yü
sinin en güçlü devle
ve Abhazya'nın kral
lan bir evlilik sonuc
L.yüzyılda Gürcü Kr
yıkılması Abhazya'y
kurtardı. Karşılıklı ili
rı, Abhaz Prensliği”
Mingrelya ve İmere
özelliğitaşır.

XVI-XVTİ. yüzyıl

gi, Osmanlı İmparatorluğu'nnun» politik, ekonomik
ve dini etki alanında kaldı.

XIX. yüzyıl başında iktidardaki Abhaz Prensi
Keleşbey Çaçba-Şervaşidze, daha sonra da oğlu
Georgi, Rusya tebasına kabul edilmeleri ricasıyla
Rusya'ya başvurdular. 17 Şubat 1810'da impara-
torluk manifestosu yayınlandı, buna göre Abhazya,
Rusya İmparatorluğu'nun “yüksek hamiyetine”
geçti. Rusya'nın bünyesinde de Abhazya politik
özerkliğini ve prenslik hanedanını korudu. Ancak
1864 yılında Abhazya'nın özerk idare sistemi orta-
dan kaldırıldı ve iktidardaki son Prens Mihail
Çaçba-Şervaşidze Voronej'e sürgüne gönderildi.

1870'li yıllarda Abhazya etnik felaket yaşadı.
Kafkas Savaşları'nın sonunda Rusya'nın Kafkas-
ya'daki durumunun güçlenmesi, Rusya Hüküme-
tinin kolonyalist politikasını artırmasına yaradı. Bu
dönemde, halkın yarısından fazla nüfusunu oluş-
turan 300 bine yakın Abhaz, vatanlarını terk
ederek bugün kalabalık ve etkin bir Abhaz
diasporası olarak yaşadıkları Türkiye'ye ve Ya-
kın Doğu ülkelerine göç etmek zorunda bırakıl-
dı.

Boşalan Abhazya, başta Gürcüler (esas olarak
Megreller) olmak üzere Rus, Ermeni, Rum, Bul-

gar, Alman, Eston vb göçmenlerin akınına uğradı.
Abhazya hızla etnik olarak karışık bir bölgeye dö-
nüştü; yerli halkın iradesi iyice kısıtlandı.
1886'daki sayıma göre Abhazların oranı “085.7
idi; Gürcüler ise tüm Abhazya nüfusunun Y6'sını
oluşturuyorlardı. 1897?*de Rusya'da yapılan ilk ge-
nel nüfus sayımına göre Abhazlar “055.3, Gürcü-
ler ise 024.4 idi.

Rus-Türk Savaşı sonunda boşaltılan Abhaz top-
raklarına ve köylerine Gürcülerin yerleştirilmesi
çağrısını yapanlardan biri de, 1877'de “Tiflisski
Vestnik” Gazetesinde “Abhazya'ya kimi yeleş-

tirmeli?” başlıklı makalesi yayımlanan ünlü Gürcü
toplum adamı ve yayıncı Y.Gogebaşvili idi.. Bu
makalede, boşalan Abhazya'nın Rusya Devleti'ya-
rarına başarılı ve verimli kolonizasyonuiçin gerekli
bütün niteliklerin sadece Megreller'de bulunduğu
belirtiliyordu. Gogebaşvili özellikle şunun altını
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            ganları” “Drocba”,““Moambe”,  

Şubat Devrimi'nin haberinin alınmasından son-

lum Güvenlik Komitesi” kuruldu. Kasım 1917de
yapılan AbhazyaHalk Kongresi'ndeise çok önemli
belgeler -Abhazya Halk Kongresi Deklarasyonu ve
Halk Konseyi Anayasası- kabul edildi.

Deklarasyonda, gerçek iktidar organı olan Ab-
hazya Halk Konseyi'nin görevleri hakkında şunlar
yer alıyordu: “Birçok şeyin temelden yıkıldığı, bir-
çok şeyin de yeniden kurulduğu, koşulların ve bü-
tün Rusya'nın, bunun sonucu olarak da Abhaz-
ya'nın yaşam ortamının değiştiği bu hareketli gün-
lerde her halk, Rusya'nın yeniden kurulduğu bu
dönemde haklarının ve çıkarlarının unutulmaması
ve suikastlara kurban gitmemesiiçin duyarlı olmak
zorundadır. Abhaz halkı, kardeşleri Kuzey Kaf-
kasyalıların ve Dağıstanlıların, haklarını koru-
yacağı bu olaylarda kendisini destekleyecekle-
rinden emindir. Abhazya Halk Konseyi'nin
bundan sonraki en önemli görevlerinden biri de
Abhaz halkının kendi kaderini belirlemesi yö-
nünde çalışmaktır... Abhaz halkı, Dağıstan, Ab-
hazya ve Kuzey Kafkasya'nın oluşturduğu Birleşik
Dağlılar Birliği'nin bünyesine girmektedir ve el-
bette kuzeyde kardeşleriyle en sıkı bağları tesis et-
meye ihtiyacı vardır.”

. Abhazların kendi kaderini belirlemeye yönelik
gayretleri o dönemde, 11 Mayıs 1918'de ilan edi-
len Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti bünyesine gir-
mekle ifadesini buldu. Bu cumhuriyete Abhazya
ile birlikte Adığey, Khabardey, Çeçenistan,
Osetya vb giriyordu.

26 Mayıs 1918'de Gürcüstan Demokratik Cum-
huriyeti kuruldu. Aynı yıl haziran ayında bolşevik
gruplarla mücadele etmek bahanesiyle Abhazya
topraklarına Gürcü birlikleri sevkedildi. Bu birlikle-
rin komutanı General Mazniaşvili Genel Vali oldu.
Abhazya'da acımasız birişgal rejimi kuruldu. 1918
yılı oAğustos ve Ekim aylarında Abhazya Halk

Konseyiiki defa dağıtıldı, milletvekilleri birçok kez
politik teröre ve baskılara maruz kaldı. Abhaz ulu-
sal hareketi bastırıldı, barışçıl halkın üzerine ise
Gürcü Hükümeti'nin tenkil müfrezeleri salındı.
Bununla birlikte Gürcüstan'ın Abhazya'daki tem-
silcisi İsidor Ramişvili 19 Mart 1919'da üçüncü

   

   

   

 



 

 

  

Abhazya Halk Konseyi'nin açılışında yaptığı ko-
nuşmada “biz işgalci değiliz ve buradaki toprak
bize lazım değil” dedi. (Naşe Slovo, 21 Mart 1919)
Ülkede son haddine varan bir şovenizm politikası
uygulandı. Abhaz halkının anılarında bu, Abhazya-
Gürcüstanilişkilerinde en kötü dönemdir.

Gürcüstan Demokratik Cumhuriyeti'nin emper-
yalist özelliğine, zamanında İngiliz araştırmacı
Behofer dikkat çekmiştir. 1920 yılında çıkan
“Denikin Rusyası'nda” adlı kitabında şunları yaz-
maktadır: “Özgür ve bağımsız sosyal demokrat
Gürcüstan Devleti, hem sınırları dışındaki top-
rakları ele geçirme hırsı bakımından hem de
devlet içindeki bürokratik tiranlık yapısı bakı-
mından herzaman anılarımdaklasik bir “küçük
emperyalist” olarak kalacaktır.”

Mart 1921'de Sovyet egemenliğinin kurulması
Abhazya'da birçok kişi tarafından Gürcü işgalciler-
den kurtuluş ve devlet yapısının yeniden kurulması
olarak algılandı. Gerçekten ilk önce Bolşevikler,
Abhazya'ya “Egemen Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yeti” ilanının gerçekleştiği politik seçim özgürlüğü
sağladılar. Ancak Aralık
1921'de Abhazya, Stalin,

Orconikidze “vb. nin ağır
i Abhazya'da hızlı ve yoğun bir |

rının korunmasıiçin yaptığıilk kitlesel gösteriy-
di.

Bununla birlikte, Abhazya'nın statüsünün düşü-
rülmesine rağmen, Abhazya SSC'nin Abhazya
ÖSSC'ye dönüştürülmesinden sonra bile Gürcüstan
ile Abhazya arasındakiilişkiler hukuki açıdan dev-
letlerarası Ove federatif (Okarakter (taşıyordu.
Abhazya'nın güçlü yöneticisi Nestor Lakoba,
Gürcüstan'ın saldırılarına karşi koyabiliyordu, fakat
yönetimden el çektirilmesinden sonra (Beria'nın
emriyle 1936 Aralıkta Tiflisse gönderildi)
Abhazya'da hızlı ve yoğun bir tempoyla Gürcü-
leştirme politikası uygulandı, okullardaki öğre-
tim Abhazca'dan Gürcüce'ye çevrildi, Abhaz
alfabesine yeni bir Gürcü grafiği empoze edildi,
eski Abhaz yer adları Gürcüce adlarla değişti-
rildi, Abhaz kökenlilerin sosyal gelişimi güçleşti-
rildi. Bu amaca uygun olarak nüfusun etnodemog-
rafik yapısını bozmaya yönelik asimileci yerleştir-
me politikaları uygulandı. 1937-1953 döneminde
Gürcüstan'ın oOiç bölgelerinden o(Abhazya'ya
onbinlerce Gürcü yerleştirildi; bunun sonucunda

Abhazya nüfusu içindeki o-
ranları da arttı. (1897 yılında

024, 1939*da 7030, 1959'da

 
baskısı altında Gürcüstan
ile Şubat 1922'de onayla-
nan bir anlaşma imzala-
mak zorundabırakıldı.

İki cumhuriyet arasın-
daki federatif ilişkiler: O
dönemde Abhazya ile

tempoyla Gürcüleştirme politikası
» uygulandı, okullardaki öğretim Ab-

hazca'dan Gürcüce'ye çevrildi,
| Abhaz alfabesine yeni bir Gürcü |

grafiği empoze edildi, eski Abhaz |

| yer adları Gürcüce adlarla değişti- |

039.1) Gürcüleştirme politi-
kasının dayanağı, bazı
şovenist Gürcü tarihçilerinin
ortaya attığı “Abhazya'nın
Gürcüstan'ın ezeli toprağı,
Abhazların da Gürcülerin
etnik alt kollarından biri

Gürcüstan arasındaki
devlet ilişkisi özelliği,
sadece imzalanan anlaş-
mada değil, “1925 Abhazya SSC Anayasası'nda
ve Gürcüstan'ın federatif esaslar üzerine ku-
rulmuş bir devlet olduğunu belirten 1927
Gürcüstan SSC Anayasası'nda da yer almıştır.”
(Madde 2)

Ancak komünist Gürcüstan “demokratik” selef-
lerinin Abhazya'yı ele geçirmeye yönelik “Abhazya
Politikası”nı devam ettirdi. Gürcüstan Yönetimi,
Moskova'da güçlü koruyucular bularak 11 Şubat
1931'de Abhazya SSC'yi, Stalin'in iradesiyle Ö-
zerk Cumhuriyete dönüştürmeyi ve Gürcüstan SSC
bünyesine katmayı başardı. Abhazya'nın egemenlik
haklarının kısıtlanması en çok Abhazların ulusal
bilinci için kötü oldu. Abhazya'nın statüsünün
Gürcüstan bünyesinde Özerk Cumhuriyet'e indi-
rilmesi tam bir hafta sonra (18-26 Şubat 1931)
Abhazların hükümete güvensizliklerini belirttikleri
günler süren gösterilere neden oldu. Bu Abhaz
halkının Sovyet egemenliği koşullarında hakla-

| rildi, Abhaz kökenlilerin sosyal ge-
i lişimi güçteştirld

 

olduğu”teorisi idi.
Stalin karşıtı SBKP kong-

relerinden sonra Gürcüleştir-
me politikasının baskıcı metodları durduruldu, an-
cak üstü kapalı: şekilde daha sonra da uygulandı.
Ayrıca Tiflis iktidarlarınca teşvik edilen Gürcü nü-
fus yayılmacılığı devam etti. (1970'de “di,
1979'da “543, 1989'da 9049) Abhazların kültürel
gelişimi yapay Ooolarak frenlendi. Ancak
Abhazya'nın asıl trajedisi şunda yatmaktadır:
“Cumhuriyet” denilen Özerk devlet yapısı, formal
karakteri yüzünden Tiflis'teki birlik cumhuriyeti
iktidarının kasıtlarından ulusal-politik çıkarlarını
koruyamadı ve gerçek haklarına sahip olamadı.

Mevcut duruma karşı gelişen protestolar 1950'li
yılların sonunda Tiflis'teki iktidara karşı vatansever
Abhaz aydınlarının önderlik ettiği güçlü bir muha-
lefet hareketine dönüştü. Gürcüstan'ın karşısında
olunduğu birkaç kez açıkça ifade edildi; ayrıca
Abhazya'nın Gürcüstan'ın bünyesinden çıkması
talebiyle 1957, 1964, 1967, 1978 yıllarında kitlesel

gösteriler ve mitingler yapıldı. Abhaz-Gürcü ilişki-
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lerinde bundan sonraki aşama ulusal sorundan kay-
naklanan 1989'daki çatışmalardı.

O zamandan beri pratikte gerginlik azalmadı;
Abhazya ve Gürcüstan'ın ilişkileri daha fazla ça-
tışmaya hazır hale geldi. SSCB'nin iyice yaklaşan
çöküşü ve keza Gürcüstan'ın toplumsal-politik ya-
şamında şovenist ve üniter eğilimlerin artması
Abhazlar için Abhazya'nın devlet egemenliğinin
anayasal-hukuksal garantisi problemini özellikle
güncelhale getirdi.

Gürcüstan'da 1990 Ekim'de Zviad Gamsakhur-
dia'nın iktidara gelmesi, Tiflis'in Abhazya'ya karşı
tutumunu daha da sertleştirmesiyle kendini göster-
di. Gürcüstan Devlet Başkanı, DağıstanlıAvarları
ve Rus Duhaborları (Ortodoks kilisesinin kuralları-
nı reddeden bir mezhep) vb ülkeden sürerek açıkça
Gürcüstan'I etnik azınlıklardan temizleme politika-
sıgüttü.

Gürcüstan Parlamentosu tek taraflı olarak, Ab-

hazya ve Gürcüstan'ın ilişkisinin uluslararası özel-
liğini görmezden gelen kararlar almaya başladı.
Abhazya ÖSSC'nin iktidar organlarının yetkilerini
tamamenkısıtladı ve iş Abhazya'nın devlet yapısını
ortadan kaldırmaya kadar geldi.

Gürcüstan SSC Yüksek Sovyeti'nin Kasım
1989, Mart ve Temmuz 1990 tarihlerinde yapılan

ve Gürcüstan'ın devlet bağımsızlığının yeniden
tesis edilmesi konusunun görüşüldüğü oturumların-
da, Gürcüstan'da 1921 Şubat'ında Sovyet egemen-
liğinin kurulmasını mevcut politik düzenin —
Gürcüstan Demokratik Cumhuriyeti İktidarının-
devrilmesi olarak değerlendiren kararlar alındı.

Gürcüstan'da Şubat 1921'den beri varolan bü-
tün devlet yapıları gibi Sovyet Gürcüstan'ı ile im-
zalanan anlaşmalar da yasa dışı ve hükümsüzilan
edildi. (Gürcüstan ile RSFSC arasındaki 21 Mayıs
1921 tarihli anlaşma; Trahskafkasya SFSC'nin ku-
ruluşuna ilişkin 12 Mart 1922 tarihli anlaşma ve
SSCB'nin kuruluşunailişkin 30 Kasım 1922 tarihli
anlaşma.)

Abhazya ÖSSC Yüksek Sovyeti, Gürcüstan
Parlamentosu'nun tek yönlü olarak ve Abhaz halkı-
nın, Abhazya yüksek iktidar organları temsilcileri-
nin görüşünü hesaba katmadan aldığı bu kararlara
kayıtsız kalamazdı. Tarihi adaleti yeniden tesis et-
mek ve Abhazya'nın devlet yapısını korumak ama-
cıyla Abhazya OSSC Yüksek Sovyeti 25 Ağustos
1990”da iki karar kabuletti.

ABHAZYA DEVLET EGEMENLİĞİ DEK-
LERASYONU VE KARARNAME.

Deklarasyonda, Abhazya'nın devlet yapısının
yasal biçimi olarak, Abhazya halkının özgür irade-
siyle kurulan ve 31 Mart 1921'de ilan edilen, fakat

Abhaz ulusunun, cumhuriyet halkının iradesine
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rağmen 1931'de Gürcüstan SSC bünyesinde özerk
cumhuriyete dönüştürülen “Egemen Abhazya Sov-
yet Cumhuriyeti” kabul edildi.

Abhazya ÖSSC Yüksek Sovyeti, kararnamesin-
de Gürcüstan Parlamentosu'nun kararlarını politik
ve hukuki yönden değerlendiren Abhazya yüksek
iktidar organı şu sonuca vardı: Gürcüstan SSC
Yüksek Sovyeti'nin mevcut iktidar organlarını ve
onlar tarafından imzalanan anlaşmaları yasadışı ve
geçersiz sayan kararlarından “Gürcüstan ile
Abhazya arasında önceki devlet organlarınca im:
zalanan anlaşmaların da yasadışı ve geçersiz sayıl-
dığı, Abhazya'nın Gürcüstan SSC bünyesine gir-
mesinin de hukuki zeminini yitirdiği sonucu çık-
maktadır.”

Silahlı darbe sonucu Tiflis'de iktidara gelen
askeri konsey, Şubat 1992'de “1978 tarihli
Gürcüstan anayasasının feshedilmesi” ve Abhazya
ÖSSC gibi devlet-hukuk ilişkileri öğelerinin yer
almadığı “1921 tarihli Gürcüstan Demokratik
Cumhuriyeti anayasasına geçilmesi” kararı aldı.
Hukuki açıdan Abhazya ÖSSC'nin devlet-hukuk
ilişkileri içinde bulunduğu Gürcüstan SSC'nin

 

böyle bir karar almasından sonra varlığı ortadan
kalkmış ve Abhazya ÖSSC ile hiçbir düzenlenmiş
hukukiilişkisi olmayan yeni bir devlet, Gürcüstan
Demokratik Cumhuriyeti kurulmuştur. ”

Cumhuriyetler arasındaki hukuki çözümsüzlük-
leri ortadan kaldırmak amacıyla ve Abhazya'nın
Gürcüstan ile devletlerarası ilişkilerini yeniden
kurmak gayretiyle Abhazya Cumhuriyeti Yüksek
Sovyeti, Abhazya halkının iradesini yansıtan ve
ulusların kendi kaderini belirleme hakkını yaşama
geçiren “Abhazya topraklarında 1925 Abhazya a-
nayasasını geçerli sayan” bir karar aldı. Bu anaya-
sayagöre, “Abhazya Cumhuriyeti, topraklarında
devlet egemenliğini kendi iradesiyle ve başka
hiçbir iktidara bağlı olmaksızın gerçekleştiren
egemen bir devlettir.” (Madde5)

Anayasanın bu hükmüne ve uluslararası hukuk
normlarına uygun olarak Abhazya toprakları sadece
tek bir devletin, Abhazya Cumhuriyeti'nin tam ve



 

münhasır egemenliğinde bulunmaktadır ve diğer bir
devletin yasaları ve egemenliği geçersizdir.

Şunun daaltını çizmek gerekir ki, Abhazya'nın
kendi toprakları üzerinde egemenlik ilkesi, yürürlü-
ğe konan Abhazya ÖSSC anayasasının 65. madde-
sinde, Gürcüstan SSC anayasasının 81. maddesin-
de, SSCB anayasasının 84. maddesinin ve kendi
rızası olmadan özerk cumhuriyetlerin sınırlarının
değiştirilemeyeceğini söyleyen SSCB'nin “SSCB
ve federasyonları arasında yetkilerin belirlenmesi”
hakkındaki yasanın 3. maddesinde tespit edilmiştir.

Yukarıda ortaya konanlara bağlı olarak Gürcüs-
tan'ın iddialarının devletin toprak bütünlüğü, sınır-
ların dokunulmazlığı gibi genelilkelere dayanması
iflas etmiştir; Zira tarih boyunca Gürcüstan ve Ab-

hazya'nın belirlenmiş, şu veya bu şekilde tespit
edilmiş kendi toprakları ve sınırları olmuştur.

Gürcüstan'ın ve bütün eski SSCB'nin sınırların-

dan bahsederken, bu cumhuriyetlerin BM'ye kabul
edilmeleri olgusunun sınırların ve toprakların ulus-
lararası hukuk tarafından onaylanması anlamına
gelen bir argüman olarak değerlendirmek mümkün
değildir. Çünkü SSCB dağıldığında ulusal-devlet
yapılarının toprakları ve sınırları uluslararası hu-
kuksal değil, idari ve iç politik bir karakter taşıyor-
du. Uluslararası hukuk'a göre tanınmış olan eski
SSCB'nindış sınırlarıydı.

Gürcüstan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler
Teşkilatı'na (BM) kabulü konusunda bir şey söy-
lemek gerekirse, yöneticileri silahlı darbeyle gelen
bir devleti dünya topluluğuna kabul etmekle
BM'nin kendisi uluslararası hukuk normlarına say-
gısızlık etmiştir. BM'ye kabul Gürcüstan'ın değil,
Eduard Şevardnadze'nin gayretlerinin sonucudur.

Şunu da belirtmek gerekir ki, eski birlik cumhu-
riyetlerinin bugün aynı şekilde tanınması, bu top-
raklarda yaşayan halkların hak ve çıkarlarının “u-
luslararası hukuk'un” gereklerinin hiçbiri göz önü-
ne alınmadan, bu halkların özgür iradesi olmaksızın
ve hatta onların çıkarlarına aykırı olarak zorla ger-
çekleşmektedir.

Üstelik eski SSCB cumhuriyetleri BM'ye kabul
edildikleri zaman, bu birlik cumhuriyetlerinin bün-
yesine giren bir çok ulus (Abhazlar da dahil) kendi
devlet egemenliklerini ilan eden kararlar almışlardı.
SSCB'nin “federasyon üyeleri” hakkındaki yasası-
na göre, özerk cumhuriyetler birlik cumhuriyetle-
riyle aynı ölçüde SSCB Federasyonu'nun öğeleri
olarak kabul ediliyorlardı. Bu şekilde eski birlik
cumhuriyetleri BM'ye, sadece hesapsız değil, bir-
çok halkın, özellikle de 1000 yıldan fazla devlet
geleneğine sahip Abhaz halkının ulusal-devlet ba-

gımsızlığı ve egemenliği deklarasyonu açıkça ihlal
edilerek kabuledilmiştir.

SSCB'nin çöküşünden sonra, uzun yıllar ilk
defa eski SSCB'nin bütün halklarının uluslararası
hukuk normları temelinde kendi ulusal-devlet ya-
pılarını gerçekleştirme imkanı ortaya çıktı. Bir çok
halk bağımsızlık ve egemenlik kararını ve gerekli
deklarasyonu kabul ederek kendi bağımsız devletle-
tini kurmak için uluslararası hukuk'un gereklerine
uygun şekilde bu uygaryolu seçtiler. Abhazya halkı
da kendine bu yolu seçti.

Ancak Gürcüstan bütün dünyaya, büyük ve
küçük her ulusun kendi kaderini belirleme hak-
kı olduğunu, kendi politik statüsünü özgürce
belirlemek, kendi ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişimini özgürce sağlamak hakkı olduğunu
kabul eden uluslararası anlaşmalara ve BM tü-

züğünün temel ilkelerine sâygısızlığını ve impa-
ratorluk emellerini bütün dünyaya göstermiştir.

Kendi halkı için özgürlük, bağımsızlık ve kaba
bir dikta, diğer küçük ve bu yüzden de savunmasız
halka karşı açık bir şovenizm; işte Gürcüstan'ın
Abhazya'ya yönelik politikasının temelinde yatan
iki ahlak anlayışı.

Şevardnadze'nin Gürcüstan radyosunda 7 ve 8
Aralık'ta yaptığı konuşmaların Abhaz halkını endi-
şelendirmemesi mümkün değildir. Gürcüstan lideri
bu konuşmalarında, bütün Abhaz halkının imha
edilmesi niyetini açıkça itiraf ediyor. Gürcü komü-
nistlerin eski önderi özellikle şunların altını çiziyor:

“Buranın Gürcü toprağı olduğunu ve burada
Gürcüstan Devleti'nin kuracağı düzenin geçerli
olacağını herkes anlamalıdır... Gürcüstan'ın
kaderi, özgürlüğe ve bağımsızlığa giden yolu

bugün Abhazya'da çözülüyor. Bu yüzden bütün
Gürcüvatandaşlarını Gürcüstan'ın bu özgürlük

ve bağımsızlık mücadelesinde elinden geleni
yapmaya çağırdım. Tekrarlıyorum, bu karar
kendimle yaptığım mücadele sonunda inançla-
rıma ve görüşlerime aykırı olarak benim tara-
fımdan alınmıştır. Bu doğru değildir fakat başka
yol yoktur... Bu savaş uzun olmamalıdır; dünya

bize inanıyor ve dünya bize bir kez inandı, onu

aldatmamak zorundayız. Biz barış yanlısıyız ve

mümkün olduğunca çabuk bu savaşı bitirmek
zorundayız. 2000'li yıllara doğru Gürcüstan
dünyanın en mutlu ülkesi olacaktır.”
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Adil Gandemir Parkı Açıldı

7 Nisan 1999 Çarşamba günü Çorum
Belediyesi tarafından yapılan bir parka Adil
Candemir'in adı verilmiş ve park törenle a-
çılmıştır.

  
Olimpiyat şampiyonu olan ve uzun yıllar

Çorum ilinde güreş antrenörü olarak çalışan

Adil Candemir, güreş sporuna bir çok milli
sporcu yetiştirmiştir. Yetiştirdiği güreşçiler

arasında Hamit Kaplan, Mahmut Atalay gibi
dünya çapında ünlü güreşçiler de bulun-
maktadır.

Sporcu kişiliği yanındaÇorum İli'ne ka-
zandırdığı kalıcı spor tesisleri ve örnek insan
davranışları ile Çorum halkının sevgisini
kazanmış ve yaptığı hizmetler, ölümünden
10 yıl geçmesine rağmen unutulmamıştır.
Daha önce Çorum'daki Güreş Eğitim Merke-
zi'ne adı verilmişti, bu sefer de açılan parka
ismi verilerek, bu isim yaşatılmaya çalışıl-

maktadır.

Parkın açılış törenine, Çorum Belediye

Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy'un daveti üzeri-
ne şampiyon sporcumuzun oğulları Cihan
ve Gürhan Candemir, bir çok siyasi parti
temsilcisi de katılmıştır. |
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Kafkas Derneği Kayseri Şube-

si'nde Yeni Yönetim

30 Mayıs 1999 günü yapılan Genel Kurul
sonucunda Kayseri'de yeni yönetim şu şe-
kilde belirlenmiştir:

Mehmet Şıklaroğlu Başkan

Adnan Bulut Bşk.Yrd.
O.Aydın Kurşun Sayman
Hasan Akkaya Sekreter
Muharrem Korhan OoOÜye
Adnan Soyuğur Üye
Mecit Tav Üye
Kayseri Şubesi Yeni Yönetim Kurulu'na ça-
lışmalarında başarılar diliyoruz.

 

Dağıstanlılar Kültür Ve Dayanış-

ma Derneği Genel Kurulu

21 Şubat 1999 günü 3.Olağan Genel Kur-
rulunu yapan Dağıstanlılar Kültür ve Daya-
nışma Derneği yeni yönetim kurullarını şu
şekilde belirlemiştir.

Yönetim Kurulu:
Fatin Dağçınar
Akit Şahin

Yaşar Öz
Yücel Aslan
Aliihsan Dağıstanlı

- Genel Başkan

Gen. Bşk. Yard.

Genel Sekreter

Genel Muhasib

Üye

Yönetim Kurulu Yedek:

Demir Hazer

Ali Dinçer
Ahmet Altuner

Risalet Doğan
Zehra Hazer

WMaykop'ta Kültür Vakfı Kuruldu

Adığey Cumhuriyeti'nde yeni bir kültür
vakfı kuruldu. Başkanlığını Cumhurbaşkanı
Arslan Ali Carımov'un eşi Fatma Carımov
tarafından yürütülen vakfın amacı, Adığe
kültürüne sahip çıkmak ve kültürel çalış-

malar yapan kurum ve kuruluşları yaşat-
maktır. Adığey'de yaşatılacak kurumlar ara-
sında, folklor çalışmaları yapan İslamey
grubu büyük önem taşımaktadır. Nehaye
Arslan yönetimindeki ekip büyük imkansız-
lıklara karşın geleneksel ağıt ve şarkıları
derlemekte, bunları çoksesli olarak yeniden
düzenlemektedir.

Kurulan vakıf, dağılma tehlikesi ile karşı
karşıya kalan İslamey ve benzeri kültürel
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kuruluşları yaşatacak toplum desteğini
sağlamayı amaçlamaktadır.

Adı geçen vakıf bir komite vasıtasıyla 28
Nisan 1999 Çarşamba gecesi Maykop'ta bir
gece düzenlemiştir. Gece Kafkasya'da ve
dünyada yaşayan, kurulan vakıfa ve kültü-
rel çalışmalara destek veren kişiler davet

edilmiştir. Almanya'dan Sn İhsan Saleh ka-
tılmış, Ürdün'den Prens Ali Bin Al Hüseyin
kendi adına bir heyetle mesaj göndermiştir.
Türkiye'den Kafkas Derneği Genel Merkez
Başkan yardımcısı ve KAFİAD Başkanı Ci-
han Candemir geceye davetli olarak katıl-
mıştır. i

Düzenlenen gecede İslamey grubunun
yanı sıra Kafkasya'nın sevilen bir çok sanat-
çısı da katılmıştır. Tiyatro salonunda büyük
bir izdiham yaşanmış ve binlerce Maykop'lu
bilet bulâmadığı için geceye katılamamıştır.
Yapılan tören ile başta Cumhurbaşkanı
Carımov olmak üzere kültürel çalışmalara
destek veren, yerli ve yabancı davetlilere bi-
rer şükran plaketi verilmiştir.

 

Cihan Candemir, Carım Aslan, Mehmet U-

zun

Dinar'a Yardım

01.05.1995 tarihinde meydana gelen Dinar
Depremi'nin ardından Gençali köyü büyük
hasar görmüş ve köy halkı Dinar-Denizli
yolu üzerinde yeni bir yere yerleşmişti. Bü-
yük imkansızlıklara rağmen tamamlanan 65
hane, halen orada yaşamaktadır. Cami ya-
pımı için hemşehrilerimize destek olmak is-

teyenler: Vakıflar Bankası Dinar Şubesi
2006285 no'lu hesaba yardımlarını ulaştı-
rabilirler.

Çorum'da Kafkas Kültür Merkezi

7 Nisan 1999 günü Çorum merkezindeki
Kafkas evleri semtinde bulunan Cahar
Dudayev Parkı içinde Kafkas Kültür Merke-
zi'nin temeli büyük bir törenle atıldı. Temel

atma törenine milletvekili Dr. Mehmet
Aykaç, Belediye Başkanı Arif Ersoy, Çorum
Emniyet Müdürü Ülkü Met, çeşitli partilerin
il ve ilçe başkanları ile kalabalık hemşehri
topluluğu katıldı. Kafkas Derneği Çorum
Şubesi Başkanı Mehmet Özdoğan yaptığı
konuşmada; temeli atılan Kültür Merke-
zi'nin bugünün gençleri, 21.yüzyılın yetiş-
kinlerinin bilgi çağını yakalamalarına yar-
dımcı olacağını söyledi. Çorum Belediye
Başkanı Arif Ersoy ise konuşmasında “Tür-
kiye'de yaşayan insanlar aynı kültürün mi-
rasçılarıdır. Kafkas kültürünün Türk kültü-
rüne büyük katkıları olmuştur. Aynı top-
raklarda yaşayıp, aynı havayı soluyan in-
sanların sık sık bir araya gelebileceği bir
kültür merkezinin de bu kültürü geliştire-
bileceğine inanıyorum.”dedi. i

Bodrum hariç 3 katlı, toplam 800 m2 in-
şaat alanı olan Kültür Merkezi, dinlenme,

okuma ve konferans salonu ile tiyatro, biç-
ki-dikiş ve bilgisayar kurs salonlarından o-
luşuyor.

  

Ankara Ekibi Istanbul'daydı

Ankara Folklor Gösterileri

Kafkas Derneği Ankara Şubesi Halk Dansla-
rı Topluluğu, . Nalçik'ten gelen Bitok Bes-
lan'ın önderliğinde yaptığı yorucu çalışmala-
rnın ardından, oyunlarını sergilemeye baş-
ladı. 4 Haziran Cuma günü Bolu'da, Abant
İzzet Baysal Üniversitesi'nin ve 12 Hazi-
ran'da da İstanbul Eyüp Kapalı Spor Salo-
nu'nda, Güngören Derneği'nin davetlisi ola-
rak birer gösteri yaptı.

 

Ankara Ekibinin Bolu Gösterisi
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Ege-WMarmara Kafkas Şöleni

20 Haziran'da Susurluk Demirkapı Kö-
yünde düzenlenen Ege-Marmara Kafkas
Şenliği'ne Türkiye'nin pek çok ilinden geniş
katılım gözlendi.

İzmir'den folklor ekibi ve Rahşan arkada-
şımızın şarkıları, Manisa'dan ekip, Balıkesir

Derneği'nin defilesi, (İstanbul-Bağlarbaşı
Demeği'nden koro ve Doğan Özden'in şar-
kıları, Ankara'dan halk dansları topluluğu,
Bandırma ve Bursa'dan müzik toplulukları
ve daha pek çok etkinlikle hemşehrilerimiz
uzun süre unutulmayacak kültürel bir zi-
yafet yaşadılar.

a

   

  e m

Balıkesir Kafkas Şenliği'nde Ankara Ekibi

Şenliğin konukları arasında,
Adığe Mak Gazetesi'nden Şalakho Abu ve
Khuyekho Asfar, Ürdün'den Prensi Ali dik-
kati çekti. Akşam saatlerine kadar süren

gösterilerin ardından hep beraber düğün
yapıldı.

<i   

  
Balıkesir Şenliği'nden bir görünüm

Ayrıca şenliğe telgrafla, Başbakan Bülent
Ecevit, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Kültür
Bakanı İstemihan Talay ve pek çok milletve-
kilimiz kutlama mesajları gönderdiler.

Bu güzel şenliği düzenleyen ve emeği ge-
çen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve

bir dahaki şenliği sabırsızlıkla bekliyoruz.
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Prens Ali Düzce'deydi

Ankara'daki 21 Mayıs panelinin ardın-
dan, Ürdün Prensi Ali 27 Mayıs 1999 Per-
şembe günü Düzce'ye gitti.

Bu gezinin iki önemli boyutu vardı. Yak-
laşık 40 yıl önce, Prensin rahmetli babası
Kral Hüseyin, resmi Ziyaret için Türki-
ye'deyken Düzce'ye uğramıştı. İkincisi,
Çerkes halkının 135 yıl önce yaşadığı sür-
gün acısını ve etkilerini çokiyi bilen Prens'in
anavatana dönüşü simgeleyen atlı yürüyüşü
Düzce'de büyük hayranlık uyandırmıştı.

Becaşe Burhan Yılmaz tarafından yapılan
Hoşgeldiniz konuşmasının ardından, Düzce
Dernek Başkanı Nemerkho Aziz Nemlioğlu
Prens'e, babasının 40 yıl önceki Düzce ziya-
retinde çekilen bir fotoğrafını takdim etti.

   

Prens Ali, Düzce Dernek Başkanı ve yet-
kilileriyle.

Ği

Daha sonra Shalakohable'ye (Bataklıçift-
lik Köyü) giden Prens orada kendisi için ya-
pılan coşkulu düğüne katılarak, Tleperuş
oynadı ve Düzce'lilerin büyük beğenisini
topladı.

Prens gençlerle sohbet ederken; yaptığı
ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunuifade
ederek kendisine gösterilen ilgiden ötürü
teşekkür etti. Prens daha sonra: Çerkeslerin

yaşadığı pek çok yerde Khabzenin, oyunla-
rın ve sıcaklığın aynı olduğunu ama düşün-
celer ve yaklaşımlarda belirgin farklılıklar
görüldüğünü; sorunların aşılması ve birlik-
beraberliğin sağlanmasında en büyük göre-
vin gençlere düştüğünü vurguladı. Anavatan
Kafkasya'ya yönelik olumlu adımların atıl-
masında, ekonomik anlamda güçlü olmanın
şart olduğunu belirten Prens, birlik ve bera-
berliği sağlayan yapılara ihtiyaç olduğunu,
bunu sağlarken de konuşmaktan ziyade bir
şeyler yapmanın önemli olduğunu dile getir-
di.

Düzceliler Prens Ali'yi büyük bir kalaba-
lıkla uğurlarken bir sonraki ziyaretin sözü-
nü de aldılar.
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Prens Ali Düzce'li gençlerle düğünde

Ankara Derneği'nde Tadilat Som-

rası...

Kafkas Derneği Ankara Şubesi, kurulan İn-
şaat Komisyonu'nun uzun süren özverili ça-

lışmaları sonucu yenilendi.
İnşaat Komisyonu:

1. Ferda Aksan, Y. Mimar
2.Davut Azmi Erbaş, İnşaat Müh.

Dernek binasının planı gözden geçirile-
rek, mevcut alanın verimli kullanımı için

bölmelendirme yapıldı. Bu sayede kütüpha-
ne, müze ve dershaneiçin ayrılan alanlar da
düzenlenerek hizmete sunuldu. Kütüphane
ve müzemiz sizlerin katkılarınızla daha da
genişleyecek ve güçlü bir arşiv niteliği kaza-
nacaktır. Bunun için yardımlarınızı Ankara
Derneğine ulaştırmanızı ve bizleri destekle-
menizi bekliyoruz.

Binanın tüm kapı ve pencereleri değişti-
rildi. Bunun yanında altyapı, kanalizasyon
ve boya badana çalışmaları tamamlanarak
dernek binamız yenilenmiş oldu. Geceli
gündüzlü çalışan İnşaat Komisyonu üyele-
rimize ve emeği geçen herkese teşekkür edi-
yoruz.

Bir duvarı ayna kaplanan, parkeleri ona-
rlan ve havalandırma sistemi kurulan geniş
salonda ise ekip çalışmaları tüm hızıyla de-

   vam etmektedir. Nalçikten gelen Bitok
Beslan'ın çalıştırdığı büyükler ekibi ve de-

gerli hocamız Cankat Devrim'in çalıştırdığı
Minikler Ekibi de bu sağlıklı ve güzel ortam-

 

da halk dansları çalışmalarını yapıyorlar.
Minikler ekibi 5 Eylül'de tekrar başlamak
üzere çalışmalarına bir süre ara verdi.

 

Konyalı olup İzmir'de ikamet eden işa-
damı hemşehrimiz Mahmut CAN'ın babası,

Konya-Gaziler Köyü 1921 doğumlu Şaban
CAN 24 Mart 1999 tarihinde İzmir'de vefat
etmiş ve 25 Mart'ta köyünde toprağa veril-
miştir.

Gümrük Başmüdürlerinden değerli hem-
şehrimiz Naci İYİGÜN'ün kayınvalidesi, Ay-
dan İYİGÜN'ün Bursa 1926 doğurflu muh-
terem annesi 20 Mayıs 1999 tarihinde An-
kara'da vefat etmiş ve Karşıyaka Mezarlı-

gı'nda toprağa verilmiştir.
Eski Bakanlarımızdan Sayın Mehmet

ÇEVİK'in Yozgat 1933 doğumlu olan babası
sayın büyüğümüz Dursun ÇEVİK ani bir
beyin kanaması geçirerek vefat etmiş ve

25.5.1999 tarihinde Gökçehöyük . (eski

Çerkeshöyük) köyünde toprağa verilmiştir.
Sincan şubemiz eski başkanlarından

Uzunyaylalı hemşehrimiz Nebi BOYBEK'in
annesi 1338 doğumlu Naciye BOYBEK, An-
kara-Sincan'da vefat etmiş, 25.5.1999 tari-
hinde yine Sincan'da toprağa verilmiştir:

Uzunyaylalı hemşehrilerimizden Ankara
Gümrükler eski Başmüdürü Naci İYİGÜN'ün
1341 doğumlu annesi 28.5.1999 Kayseri'de
vefat etmiş ve 29 Mayıs'ta Kayseri Asli Me-
zarlığı'nda toprağa verilmiştir.

Vakıf kurucu üyemiz ve inşaat mühendisi
sayın Ahmet İlhan İNANÖZ'ün 1919 do-
ğumlu annesi Nuriye İNANÖZ 29 Mayıs 199
tarihinde (İstanbul'da vefat etmiş ve

30.5.1999 günü Karacaahmet Mezarlığı'nda
toprağa verilmiştir.

Nart çalışanları olarak, vefat edenlere yü-
ce Tanrıdan sonsuz rahmet, yakınlarına da
başsağlığı diliyoruz.
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KOSOVALIADIĞELER
Kosova göçmenlerine konut yapmak maksadıyla Dr. Necdet Hatam tarafından organize edilen yardım çalışmala-

rına 10.3.1999 tarihiitibariyle katkıda bulunan hemşehrilerimizin adlarını kendilerine teşekkür ederek yayımlı-
yor, diğer hemşehrilerimize de örnek olmasınıdiliyoruz.

  

Cemalettin ÜmitKamuran Akkaya

Reşit Dinçer Refik Yücel

Binnaz Kılıçarslan Mustafa Saadet

Aslan Arı İlhan İnanöz
Lina Baykan Solmazİyigün
Kuban Guşan Arı Perihan Özer
Mehmet Yener Ertekin İşcan

Özdemir Özbay Nasuhi Akkoy
Levent Ataç Gökhan Menteş

Cevat Bagceoğlu Enver Derinbay

Berkok Boğatur Adnan Mercan

Sadık Çelik . Emin Pekşen

Ferhun Balkancı

Halis Güven

Günsel Şurdum Avcı

Asım Berzeg

Davut Bozkurt Cihan Zafer

Mustafa Hatam Cavit Kartal

Fatih Öz Saffet Öztürk
Mümtaz Yavuz Setenay Süzer

Ayten Ataç Hürsen Özlü
Yüksel Bageoğlu Sami Sönmez

“Süleyman Yançatoral

Alaatin Özen

Mevlüt Bilgiç

Adnan Özdemir
Bekir Arı Mahmut Serbes

Mehmet Tav Serkan Serbes

Kenan Canak Fahrettin Yılmaz

Ömer Çelebi Murat Yarar
Turhan Özbek Hikmet Neğuç
Sefer İlhan “ Musa Tok eliyle
Murat Özen (Murat Hacı, Haldun Aksoy, Cemal Sahtiyancı,

Aytekin Gültekin Memduh Ceylan, Mehmet Özden, İlhan Canbulat,
Nihat Özen Nurullah Özdemir )
Cihat Erdem Ruhi Kurnaz

ZaferBilgi İsmail Üstün
Cevdet Yıldız Erkan Dinçer

Erol Beygiret Selim Şen

İbrahim Kuşçu Rıdvan Zor
Seyfettin Yıldırım Orhan Çakır
Bahri Kazbek Harun Fidan

Naip Tezyener Selehattin Kaya

Fikret Bezek Fazıl Tekin

Mehmet Arslan Muharrem Tanbova

Erdem Kandur Cahit Başay

Şamil Jane Necdet Hurma

Yaşar Ceylan Kadir Özkan
Hazım Berzeg Hasan Şen

Özdemir Öğüt Ayhan Eken Pulat Kuday
Şemsettin Çeviker Erol Ermek

Muharrem Çurey Tayyar Önder
İbrahim Keskin İbrahim Türkyener
Dursun Çurey Bilal Aytemureliyle

Atay Ceyişakar ( Ömer Özbek, Mürsel Demirtaş, Nadir Sarıgül)

Nejat Bağ Ekrem Yıldırım

Cengiz Gül İnayet Hatam
Hüsamettin Efe

Ali Keskin
M. Nedim Özel
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YENİ YAYINLAR

Hulusi Üstün, GURBETTEN ÇERKES HİKAYELERİ, Kafkas Vakfı Yayınları,
Istanbul, Ocak 1999, 117 sayfa.

 

“...Dzexer ailesinden dört erkek terk etti memleketleri Kafkasya'yı. Nağo, Yure,
Gula ve Musa. Asırlardır nesilden nesile
devrettikleri bir kavganın mağlupları o-
larak yorgun atlarının başını geriye çevi-
rip, Türkiye'ye göç ettiler. Vatanını kay-
bedenin kaybedebileceği daha önemli bir
şeyi olamazdı onlara göre..... Nihayet
kayalık tepelerin arasında yemyeşil ar-
dıçlarla kaplı bir vadide kendilerinden
önce yerleşmiş soydaşlarını buldular.

Nağo ve Yure, Margusey adını verdikleri
bu köyde kaldı. Diğer ikisi kurşun sesle-
rinin çınlattığı dağlarda sırt sırta savaş-

tkları kardeşleriyle vedalaşıp yola de-
vam etti. Günün birinde başı karlı

Erciyes Dağı'yla karşılaştıklarında va-
tanlarına dönmüş gibi sevindiler. Dze
Musa burada, Kayseri yakınlarında yurt
tuttu. Gula ise dünyayı dolaşmaya da
mal olsa yüreğindeki hasreti bırakacağı
bir yer bulmakta kararlıydı. Çelikmavisi
gözlerinde parıldayan yaşlarla bıraktı
kardeşi Musa'yı orada ve keçe yamçısına

sarılıp mahmuzladı atını Şam'a doğ-

Yazarımız büyüklerinden dinledikleri-
ni ve göçten sonra diasporada

Çerkeslerin yaşamını hikayeleştirerek, samimi bir dille aktarmış. Kurina, Doru

Kısrak, Ötmeyi Dağlarda Öğrenen Kuş, Yılbaşı Şarkısı, kitabı oluşturan 10 öyküden

birkaçı. Yazarın 1994-1998 yılları arasında kalemealdığı bu hikayeleri beğenerek
okuyacağınızı umuyoruz.

 
Muhittin Kandur, KAFKAS I.CİLT ÇEÇEN KILIÇLARI,
Salman, Nart Yayıncılık, Şubat 1999, 311 sayfa.

  Çeviren: Devrim

M.I.Kandur, ailesi Kafkasya'dan, önce Osmanlı Türkiye'sine ve sonra Ürdün'e
göç eden bir Khabardey'dir. Lise ve üniversite öğrenimini Amerika'da tamamlayan
Kandur, 70'li yılların başında Hollywood'da senaryo yazarlığı, film yapımcılığı ve
yönetmenliği yaptı. Yazar, bu eser için Khabardey-Balkar Cumhuriyeti Kültür Fonu
tarafından görevlendirildi.

ÇeçenyaKılıçları, uluslararası romancı M.I.Kandur tarafından İngilizce yazılmış,

Çerkeslerle ilgili 6 tarihsel romanın ilkidir. Bir Kafkas ailesinin üç nesilde başına

gelenlerin destansı bir masal havası içinde anlatıldığı kitap; tarihsel gerçeklere, ar-
şiv ve dokümanlara dayanıyor. Olaylar Dağıstan'dan Kırım Tataristanı'na, St.
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Petersburg'dan İstanbul ve Londra'ya; politika, cesaret, ihanet, savaş ve aşk çevre-
sinde gelişiyor. Kaynak olarak Osmanlı arşivleri, Moskova Tarihi Arşivler Kütüpha-
nesi ve Askeri Arşivler Kütüphanesi'nden yararlanılan eser, bunun ötesinde Kandur'un
canlı betimlemeleri ve etkileyici üslubuyla güçleniyor. Keyifle okuyacağınızı umuyoruz.

  

 

Sayim kayla

  
1. Cilt.

   dde |

 

Muhittin.Kandur. |
vari

    

 

IRTLARAsetin Halk Destanı, Çeviren: Kayhan Yükseler, Yapı Kredi Ya-
yınlarıİİstanbul, Nisan 1999, 377 sayfa.

Kuzey Kafkas halklarının ortak bir ürünü olan Nart Destanı'nın Asetin varyasyonu diyebileceğimiz

eser, ünlü Asetin dilbilimci Vaso Abayev tarafından derlenip yayına hazırlanmıştır.

Asetin-Nart söylencelerinin araştırılmasına yaklaşık 145 yıl önce başlanmış, Kuzey ve Güney *

Osetya Bilimsel Araştırma ve İnceleme Kurumu'nun gücüyle de bir araya getirilmiştir.
Adığe, Abhaz, Abazin, Balkar, Karaçay, Çeçen vb Kuzey Kafkas halklarının destanlarında yer alan

ortak kahramanlar, çok az değişikliklerle bu destandada (Satana, Wrıjmeg, Batraz, Sozrıko, Hemits,
Atsemez olarak) görülmektedir. Asetin toplumunun geçirdiği toplumsal evreler, maddi manevi kül-

türleri, gelenek görenekleri, dinsel inançları, yaşam tarzları ve psikolojileri canlı bir biçimde destan

içinde yansıtılmıştır. Nartlar'ın yerleşik düzene geçmiş, bozkır halkı olarak anlatıldığı destanda, kabile

düzeninin, anaerkil dönemin, feodalizmin etkileri göze çarpmaktadır.

Dramatik unsurların yanında bir takım güldürü unsurlarının da yer aldığı bu ölümsüz eserde, geniş

konu ve içerik zenginliği dikkati çekmektedir. Geçmiş zamanların soluğunun ve gücünün duyulduğu

bu kitabı beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.
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Kafkasya'dabarışa
Türkiye katkısı

YSTANBUL »BİMgözcümündeyürütülen “Cenevre Sü-
mecitverçevesirde Abhazva mealesinin çözümüne

katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'nin ev sahipliğinde
ilevam eden görüşmeler,Yayınlanan“İstanbul Deklaras.
yonu”ile sona eridi, Disisleri Bakanı İsmail Cem'in de ka-
tldıı kapanış otuunünda söz alatı BMGersl Sekime-
sürur Özel Temsicisi Bota. toplantınınolumlu sonuçlar
verdiğini kaydederek, Gürcistan ile Abisazya taraflarının
güveni arıncı önlemler konusunda yapacakları çalışmalı-
ng esaslarırun belirlereliğiri söyledi, Toplantının ortak
noktasını, göçe zorlanmış kişilerin evlerine dönmesi ilg
ekenomik konuların olüsturduğunu beliren Bora, daha
sava “Btanbul Deklarısyonu'nu açıkladı,

 

 

 

 

 

1RusyaveGürcistan'ınyoğunpropagandalarıse
kamuoyu tarafindan'haksız'şekildealgılandığını

 

MŞMABEMLER

dislav A rdzınba gazetemize açıkladı:

   | biyle, davalarının dürya
belirten Ardanba

binlerceyıllık anavatanlarıAbhazya'da özgür şekilde yaşamaisteklerinin,
"ayrılıkçı,“bölücür, gibialakasız satlarla vasıf:

STANBUL-- Abhazya-
» OumhuriyesDevletBaşkanı
Viadislâv Ardzaıba,

“bemşehrileri ilebiradaolmak'iiçin.
geldiğiİstanbil'da, Abhazya'rin
karşı karşıya bulunduğu meselelerle
ilgili olarak gazetemize genişaçıkla-
malarda bulundu. Abhazya'tun haklı
davasının destek bülmamasından şi-
kayet eden Başkan Ardzınba, başta
Rusya ve Gürcislan vebunların yö-
Bunpropagandalarısebebiyle, dava-
İarnmn dünya kamuoyu.
“Haksız' şekilde algılandığını;binler. ©
ve yıllık anavalardarı Abhazya'da-
özgür sekilde yaşama isteklerinin,
ayrılıkçı", bölücü", 'seperstisi" gibi
alakasız sıflalarla
vasıflandırılmasının, anlamsız bir
inat ve zihniyeti yansılığına dikkat
çekti,

SÖVYET ZİHNİYETİ
DEĞİŞMEDİ
Abhaz-Gürcü.meseleğinin bir

çözüme kavuşturulamalasıtın
başlıca sebebinin,Sovyetler
Birliği'nin dağılmasınarağmen,-
RusyaFederasyorlu ve Gürcistan

— yönetimindekikişilerin timamen
eski Sovyet dönemi zihniyetinde'in-
sanlar olmasından:kaynaklandığını
belimi. BDTülkelerinin, slüslararası
hukuka,hakveadaletprensiplerine,
insanı haklarına aykırı olarak aldığı
Kararla, Abhazya'nın yoğun bir am-
bargoya labi turulduğunubelirten
Ardzınba, Gilrcistanı yönetiminin. ta-
rihi gerçekleri kabul etmemekle di-
renmesi sürdüğü müddetçe, dürüm-
da bir değişikliğin olamıyacağını,
harta Tiflis yönetimi bu şovenisi
Zihniveüni sürdürecekolursa
bugünküsınırlarının da Tiflis
yakınlarına kadar daralabileceğini
ifade eti;
Eski Sovvet Anayasasına göre,

 

 
Gazetemiz aracılı » le başta Yürülye olmak üzere Anavatandan uzakta
yaşayan h rilerine Şa

ıdarıldığına dikkatçekdi,

i

bulunan Abhazya Cumhüriyeti Devlet |
Başkanı Ardamba,onları Abhazya'ya dönmüye davet etti,

Sovyetler dahilindeki her milletin en
arGürcüler kadar bağısız olma
hakkına sahip olduğuna dikkat
çökenBaşkan Ardzınba, “Nasıl
Gürcistan buhakla Kullanarak

“ “Bağımsızolduysa biz de bu
hakkımızı kullanmak istiyoruz,
eksira bir talebimiz yok. Biz
Abhazlar olarak Gürcistan'dan bir
metrebile toprakistemiyoruz.Bizim
vatan topraklanımız bize yeler” dedi.

ANLAŞMAHERKESİN
LEHİNE
Başkan Ardzınba şöyle devam etti: ,

“Sovyetler Birliği'nin dağılmasını
müteakip, yeni bir birlikte yaşama
formülü üzerinde anlaşma
çağnılarımızın reddedilmesi üzerine,
bizde bağımsızlığımızı ilan erök.
Gilrcistan yöneticileri Stalin devri
dihniyeti ile saldırıya geçtiklerinde
kimseonlara dur demedi. Ne zaman
ki biz Kuzey Kalkasva'daki
kardeşlerimizle yardımlaşarak
savaşlar zaferle çıktık. yaygara

|

|
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kopardılar. Araya, Gürcistan lehine,
Rusyave diğer bazı BDT ülkeleri
girdi. Ama artık. ezeli
anavatanımızdaebediyyen bağımsız
olarak yaşamak azimve
kararındayız, Dosilara dostca
muamele,düşmanlara da düşmanca

- mukabelede bulunmak
durumundayız. Gürcistan
baklarımıza saygı gösterinceye —
kadar, mücadelemiz sürecek. Ancak

- oKaşşılıkı haldarasaygı
çörçevesinde, iyi komşuluk ve

“işbirliği tesisinin herkesin lehine
olacağı şüphesizdir. Meselenin
yalmızca siyasi ve güvenlik
boyutlarının değil, ekonumuk, insan
ve sosyal yönlerinin de ele alınması
ve meycul sorunların çözüm

yolan araşanılması öngörülen
stanimi'daki toplantılara
Şevürdnadze'nin de gereken önem
vermesi, möseletunhalini
huzlandırırdı, Ama, ne kadar gecikse
de sonunda beklenen sonuca
ulaşılaşaktır.”

 



 

  
 

    
   

halkalarından biri olan Abhazya
sorununun çözümüamacıyla'dün

Türkiye'nin ev sahipliğinde
Abhazya ile masaya oturdu.
Birleşmiş Milletler gözetiminde
yürütülenCenevresüreci
çerçevesinde başlayan ii
Gürcistan-Abhazya görüşmesi
yarın sona erecek.

FiltonOteli'ndebaşlayan
görüşmelerin açılışkonuşmasını
yapan:DışişleriBakanıİsmail
Cem,bölgeninsosyalve
ekonomiköneminivurguladı.
Barış ortamınınyakalarıması
halinde bölge için sağlanabilecek
faydalara dikkat çeken Cem,
toplantının barış için güzel bir
ortam sağladığını belirti. Cem,

'Sorunun esasında güven
artırıcı ortamı sağlayabilmek

yatıyor. Türkiye busürece net
bir şekilde katkıdabulunmaya

hazır. Bölgeyi barış içinde
görmekistiyoruz, Barış, güce
başvurmadan esneklikle
gerçekleşmeli' dedi.

Gürcistan delegasyonuna
başkanlık eden Devlet Bakanı
Vaja Lortkipatidze,
tikanıklıktan çözüme doğru
yürümeyiumutettiklerini
söyledi. Lortkipanidze, gerilimi
ortadankaldıracakinsani
sorunların çözümüiçin
kendilerinin tektaraflı çaba
gösterdiklerini önesürdü.

 

Abhazya delegasyonu başkanı,

BaşbakanSergey Bagapş yaptığı
sert konuşmada Gürcistan'ı
Abhazya'nın dünyaile ilişkisini

koparmakla suçladı. Bagapş,

“Gürcistan delegelerinin
bakışlarından barışın
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Dışişleri Bakani İsmailCem AbhazyaBaşbakanıSergey
 Bagapşve Gürcü Devlet Bakani Vaja karikipanliza iVi

 

  , ürcistan'ın1991'de

ardındankabulettiği.
anayasada,ülke sınırları
içindeyeralanAbhazya'nın ”
statüsüneaçıklıkgetirilmedi.
Bünuünüzerine1991yazında

—-Abhazya'daayrılıkçıgüçlerile
Gürcistangüçleriarasında

-—çatışmalarpatlakverdi.

toplantılarla gelmeyeceği
yönünde duygulara
kapıldığını" söyleyincesalonda
soğuk rüzgârlar esti. Bagapş,
toplantı basına kapalıolarak
devam etmeğen önce seri
konuşmasını sürdürerek,
'Gürcistan'mı bazı terörist
eylemlere desteği sona

yasoi
EBinik çatışmalar, o

Abhazya'da önemli bir mülteci
sorununu da beraberinde
getirdi. Gürcüler'inbüyük bir

“bölümü Abhazya'dankaçmak
zorunda kaldı. UNOMIG'ina

- tahminlerinegöre, Abhazya'da
yaşayan 230binkişiden90
binini Abhazlar,50bini.
“Ermeniler,49'arbininiRuslar
ve Gürcüleroluşturuyor.

ermelidir? dedi. Toplantıya, BM
ile AGİT (AvrupaGüvenlikve
İşbirliğiTeşkilatı) temcilcilerinin
yanı sıra uzlaştırıcı ülke sıfatıyla
ABD, Almanya, İngiltere, Fransa
ve Rusya Federasyonu'ndan
temsilciler katılıyor
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BirleşmişMilletler tarafindan düzenlen

DaşHaberlerServibmazyave
Gürcisien arasınd karılıklıgüven»
sizliğin aşılmasına şönetik selbitie
mt gelişirmek amacıyla Birleşmiş
Milletler tarafindan izenlenen gö-
müşemeler, dün İstanbul'da başladı,
Üç yün sürmekelan görüşmele.

re, Abhazve Gürcühöyetleriniiya
Rt sira Avrupa Güvenlikve İşbüli.
zı Teşkilan AĞIDIİngiltere, Faz
sa, Akasya Roaya Federasyopi
ve ABD'nu aluşayduğuBM Genel
Sekreyeri'nin Dosilen Örübürile BAY
Genel Sektereri KollAn
manın Özel iöreşiicisi He.
sit Rota katık.
Tüpdentnin açılış Ko

nuğreyam Örsişleri Baka»
75 İmadCemyaptı. Cem,
Kafkasya'nın Gir caer
kloruolmu pütansiyer
fi taşıdığını iğarci ederek
bölyenel istikrara ber |
Türkiye hemde dhualara.
sas sopluğuk işin çek
onümli ulduğumusöyledi.

Dişiler Bakan Cem
ir daraf prüsündakiKürü-
a Hrz *

İEÜ VE ŞUANei,

orutarak çdeğimesi
yorkuğmu Ğuhr ene. Güre

  

  

nomik işbirliğinin arittelicik “kare
şilkb hağanhbık iişkilerialn kurul
masıgerektiğini“savtıadu. Kartala
miz E kenonuk İşbirliği, Kanfecn
Se'ni örnekgönenCem, #Abhaz:
ya
BM Genel Sekteterinürüzei

sileisiLiv itaAlar

 

ma rakulmanızsıin ni bah.
ln Bota, *Zansan düşmanik

İvaelekiriklendi
   

  

GUMHURİYET

en Abhazya veGürcistanarasındaki görüşmelerİstanbul'dabaşladı

 

arimazna yolaçabilir Karşılıklı gi»
venedik terriyie değili, öiyaliradeye
& aşılır” dedi, 0

 

 

“Asılıkonüşmalan sırasındaAb-

ve Gülelheyetler arsındaHi  

kap tajfkorkmazpat savaş
sinişısida evlerini b

mağılarin geri dönüşün
e emnİlerii,

  

> sinin ardındanhasa elökriklen Çi
“Athasya Bisbakânı:Sergey.Hz ,
gapsığınmağılarındüşündü ene

Gürcistan olduğu” *

  

  

  

  
  

  
   

   

  

  

  

 

ğını ancaksiğı
-şandalı:niğdlen geri önlerini vi
belinikBagapş,gesi döüzmlürün sak. -
sisin 0 bini bulduğunuİn '

AZI

 

 Baş
Bikini,bi.Bir süçlamlalarır. -
1992.03 savaşinı başlaisalar
vi yöneltilmes-gerektiğini
ANGürsiştan HeyeBaş.
kaLorupanidzeisekonüşe.

dan sekersöz alarak. Abhaz

söyledi. Yarahes bir diyalöğ”

“şen:“Lonkipamidze,“Abir

Ruzya Pöderasyonu'nün
semsiltisi Büyükelçi(zyAt-
tonevise taraflarinasken çe
uşma sendramundan kurtul-
majan gerektiğini kaydei,
BMCepe) Sekieteri'nin Dost-
aa Grübu Gikelern arasında 0 ulaşım velları

nalanda sirdiyik üne

ip olduğunu Eği

a Üci, bitgenel eke.

 

  

  

reiitan He ha ülkü unurları çinde bulunan Abhazya arasındaki sorunun çözlünd “kolaylaştırıcı” statüsündeki
inTürkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başlayın toplanuda Gürcan ve Abhaz. Miraniki tarafın bir arya,

ya delegasyonu objektiflere toplu ballepaz verdi. (Fotoğraf AA) gelmeyi kâlml etmesini deme
tibiradım olirak aiteleği, 

LAEAAPAR.alar

Gürcü

Abhaz

atışması

 

VolgaK. Çağlayangil nl

ye yıldır süregelen Abhu
Gürcü çatışmasındakı taraf

ları bir araya getirmeyi amaçlayan
Cenevre Süreci çerçevesinde dün/s-
tanbul'da üç gün sürecek güven ar-
urma toplantısı başladı. Güvenlik, iç
göce zorlananlann geri dönmesi, ve
ekonomik kalkınma Konularınaele
ahnacağı toplantıya Gürcü ve Al-
haz delegasyonlarmın yanısıra Di-
şişleri Bakam İsmail Cem katıldı.
Abhaz Dölegasyonu Başkanı Sergei

&bhoz

 

AGAIT görevehir

"AGİT GüresMisyon ia
Seli Hüyükelçi Jean Mihal -
Karetesığınmacılarınya

 
ğunolark yeri döndüğü Gaj-.
böğgesideki durunyun hastas
ahluğunaişırciederek“Heri
ançafışmaolabilir” diyekö-
ASA; - |

Siğuumdcıdartgeri dönün
şöyletiyili tara flarin 1988 yav

tile Aföskmez'dz untaşamd-
ya vardıklarını aımsaln La»
eombe,anlaşılnıd'üşledliği-

vi izleyecek bir heyetin böl
geye gürdenimesmi özlerdi.
BM'ye büyük. sorumluluk
gnsöyleyen Lacöm-
be, *İtrildtaralıalınan
karirları uymansiğlanma-
AGİT heriid taraf'için gö-
sen Arılıber türlü sdbh
re birli dedi.

 

EMİMİRİYEY

ihsan saraermesininadın.

» heyerinirgerçeğisiptirdiğini

yarmakistediklerini söyler
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30)PERSEMBE

DIŞ HABERLER osetöcümkeyetermir
 

   

 

Cenevre Süreci çerçevesinde gerçekleştirilen 3 günlük

e ©
görüşmeler İstanbul Deklarasyonu'yla noktalandı.

B

Bugapshı. yapığı konuşmudu Gür
cistan'ın yasadışıterörist fouliyetlere
destek verdiğini söyledikten sönrü
du “Bizi soykırımla suçluyorlar. Bu
suçlarazlar Yİ'te savaşı başlatanları
yönektilmelidir” dedi, Gürcistan He-
yetiBaşkanı Vazha Lordkipanidze i-
se kendilerinin diyalag yaratmakis-
tediklerini, ancak Abhaz delegasyo-
nunun kamuoyunu yanıltıcı ifadeler
kullandığımbelirtti,

   

      

     

   

 

VEATAY . '

alimemrkkisimasa”İnde b

be İstanbulDe ie ilee
diklerinb” beyan ederi kafaflar, 

ve süteci çeryevelirde İsastala yapılan gö. temelsorun olan Abhazya'nın
özdanisabuna -satisüyle igili

amyine erte
Kalabakmaönbein

ke ielDaieedenbitdipli, inprlamizlısaİle
yek bölgeğrki,Miri uhulararısı vepkikiğa

diin ii özel Sör upğım belet,
Fk. Ayakayrak, Ahkiryenen gerekse Güseiszn'i

Mia Türkiye adı ifade esi,, güvendiği tema! diye iğsi A

sindi yapılış Koplunariısılı, Yöski Si xl İrxsias

We diyetin hile flarTERA.DE nda Akbar.
“geldardıazi ankımda Hişki eğiiletir kapar

kantiyankdaş fi ya

özlürimek Arkana“ta Abhazya sönüun Götü Kilesinin sağlırıması ve şıtır güvetliğsiz
Gümrü) ieye Başkası oldeye AbitiryaOlrakrteşkeri
Ardalnka ieağda)beş başa görüşü (Fotoğraf: İATİCETUNCER)
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CANINIZINÇEKTİĞİGİBİ

Korkularınızı salmayın sokak 4

Salmayın ağıtlarınızı.
Atlandırırsınız geceyi.

Türkülerinizi salın.
Demirde, bakırda, tunçta

Yürüyen ırmak ayaklı tür
Kovalayın pencereleri

Bir yağmur gibi ininyoll
Yüreğiniz gibi rahvanyı

Ekmeğin gürültüsü
Fırından yeni çıkmış

Ve dalındanfışkıran

Umudun kehribarı bı
Sokak kedisi ayakla
Yirmidört saatin yi

Sonra ateşi, rüzgarı

Rüzgarda sabrı, atı

Ve sesinizi taşıyın,

Yalansız çıplak se,

Dostluğunuzu taşıyu
Maviyi taşıyın, dos

Ve kırmızıyı, acının

Yalnız sizin olan k
Sonra mavisi, kırm
Anananızdan, bacı

Ve elele dolaşın soka İn
Canınızın çektiğigibi.

Adnan €  


