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Merhaba...

Büyükyıkımlar

Büyükyaralaryaşandı.

Aslında yüreklerdi sarsılan!

Bunca yitikten sonra

Yaşam devam ederken kendince,

Biz elele yüreKyüreğeyiz.

Anladıkki,

İnsana insan gerek,

Paylaşmakiçin yaşamı tüm renkleriyle...

Birbirimize umut biziz

Ve paylaştığımız kadar varız belki de...

Güzel'e doğru |

Dahagüçlü bir Merhaba...
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17 Ağustos 1999 günü meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki İzmit merkezli deprem hepi-

mizde büyük acı ve üzüntü yaratmıştır. Depremde hayatını kaybeden tüm insanlara Tanrı'dan
rahmetdiliyor, yaralılara da geçmiş olsun diyoruz.

Yaşanan büyük deprem felaketi nedeniyle Kafkasya'daki Cumhuriyetlerden ve dünyanın

birçokülkesindeki dernek başkanlarından “Türk halkına ve hemşehrilerimize” baş sağlığı ve
geçmiş olsun mesâjları gelmiştir. Mesaj alınanların görev ve unvanları aşağıdadır. Önemle
duyururuz.

V. Ardzınba . A.A. Carımov
(Abhazya Cumhurbaşkanı) (Adığey Cumhurbaşkanı)

Koko VALERİ T. Muharbiy

(Khabardey-Balkar Cumhurbaşkanı) - (Adığey Cumhuriyeti Başbakanı)

Hüseyin Chechenov B. Akbaş

(Khabardey-Balkar Cumhuriyeti Başbakanı) (Dünya Çerkes Birliği Genel Başk.)

Dr. İ. Saleh Ş.Abaza
(Almanya Kafkas D. Federasyonu Eski Başk.) (Şam Kafkas Derneği Başk.)

Kardan Samir Şogen Pşımaf

(Ürdün Kafkas Dernekleri Federasyonu Başk.) (İsrail, Kfar-Kama Der. Başk.)
,

Dr. N. Hatam R.Yemij

(Adığey'e Dönüş Fonu Başk. Yrd.) (Adığey Derneği Başk.)
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- Kafder Genel Başkanlığı ,
Türkiye'de meydana gelen, binlerce insanın ve

ikinci vatanı Türkiye olan Çerkes soydaşlarımızın
hayatını kaybettiği deprem trajedisi bütün
Çerkeslerin kalbinde büyükbir acı ve merhamet
duygusu uyandırmıştır.

Deprem felaketine maruz kalan bütün ailelere
başsağlığıdiler, akraba ve yakınlarını kaybeden-
lerin acılarını içtenlikle paylaşırız.

Dünya Çerkes Birliği Başkanı
Boris Akbaşev

 

Kafkas Derneği Genel Başkanlığı'na,
Türkiye Cumhuriyeti'nde meydanagelen

deprem nedeniyle Adığey Cumhuriyeti halkı adına
derin üzüntülerimi sunar, akraba ve yakınlarını
kaybeden tüm Türkiye vatandaşlarına başsağlığı
dilerim.

Depremde hayatını kaybeden soydaşlarımızın
yakınlarıyla, Adığey Cumhuriyeti halkının aynı
acıları paylaştıklarını iletmek istiyorum.

Saygılarımla,

Adığey Cumhuriyeti Başbakanı
Tharkaho Muharbiy

Kafder Genel Başkanlığı'na,
Ülkenizde meydana gelen deprem felaketinde

ölen ve yaralananlara Adığe Xase ve Adiığey
Cumhuriyeti'nde yaşayanlar adına üzüntülerimizi
bildiriyoruz. Felaketin acılarının telafisinin müm-
kün olmadığıbir gerçek.

Felakette ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
Kalanların ailelerine, yakınlarına, tüm ulusa baş
sağlığı diliyoruz. EWve işyeri kalmayan Adiğelere
de tüm içtenliğimizle 'atayurdunuza geri dönün”
diyoruz. Tasa ve kıvancımızı paylaşır, birlikte ya-
şarız.

Adığey Cumhuriyeti
Adığe Xasesi Başkanı
Yemij Ruslan

 

 

Türkiye'de Yaşayan Can Kardeşlerimize,
Türkiye'de vuku bulan büyük zelzele sebebiyle

yaşadığınız üzüntülü olaylara Abhaz halkı tüm
kalbiyle katılıyor.

Bugüniçinde bulunduğunuz büyük üzüntünün
idraki içindeyiz ve bunu yürekten sizinle paylaş-
makistiyoruz.

Sizin üzüntünüz bizim. de üzüntümüzdür.
Biz elimizden geleni ardımıza koymayacağız ve

siz bugün yalnız değilsiniz. Biz, mal ve can kaybı-
na uğrayan, evsiz kalan sizlerin yanınızdayız.

Abhaz halkı ve yönetimi adına can kaybına
uğrayan kardeşlerimize rahmet, yakınlarına baş-
sağlığı diliyorum. Abhazca'da “Tanrı'dan gelene
boyun eğilir” anlamında bir söz vardır. Güçlü o-
lun, bugün moral bozukluğunun zamanı değildir.
Biz gücümüz oranında arkanızdayız.

© Sayın Cumhurbaşkanınıza gönderdiğim baş-
sağlığı mesajında zarara uğrayan herkese yardım
elmeye, bu anlamda evsiz kalanları Abhazya'da
tatil yörelerine kabule hazır olduğumuzu bildir-
dim.

Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Vladislav Ardzınba

Kafder Genel Başkanlığı'na, |
20 Ağustos 1999 günü, ülkenizde meydana

gelen deprem felaketinin üzücü haberinin, kalp-
lerimizde büyük acı ve kederle yankılandığını sa-
na söylemiştim. Bu mesajda tekrar belirtmekis-
terim ki, bu olayla sarsıldık ve düşüncelerimiz
sizinledir, kardeşlerimiz, sevgili soydaşlarımız.
Kazada akrabalarını kaybedenlere ve yaralanan-
lara, en derin ve içten başsağlığı ve geçmiş olsun
dileklerimizi iletmekistiyoruz. Ve telefonda ko-
nuştuğumuz gibi, bizim soydaşlarımızdan ölenle-
rin sayısı hakkında daha kesin bilgi bekliyorum.

Khabardey Balkar Cumhuriyeti
Rodina Başkanı
Kosta Efendiev

 

Kafder Genel Başkanlığı'na,
Ülkenizde meydana gelen ve çok sayıda ö-

lümle sonuçlanan korkunç deprem haberi,
Khabardey-Balkar Cumhuriyeti vatandaşlarının
kalplerinde büyükacı ve kederle yankı buldu.

Bütün Khabardey-Balkar Cumhuriyeti vatan-
daşları ve hükümetimiz adına, yurttaşlarımıza
kayıplarla ilgili derin üzüntülerimizi belirtmekis-
terim. Ölü ve yaralı yurttaşlarımızın yakınlarına
acı ve üzüntümüzü iletmenizi rica ediyorum ve
gelecekiçin sağlık ve mutluluk diliyorum.

Saygılarımla,

Khabardey-Balkar Cumhuriyeti
Hükümet Başkanı
Kh. Chechenov
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DÜNYA ÇERKES

 

BİRLİĞİ YÖNETİM
KURULU ÇALIŞMALARI

16 Temmuz 1999 tarihinde Karaçay-Çerkes Cumr-
huriyeti”nin başkenti Çerkesk'te toplanan yönetim kurulu
Krasnodar Kongresi'nde oluşturulan çalışma gruplarının
hazırlamış olduğu raporları değerlendirmiş;

1. Tarihi yerel yerleşim yerlerinin Adığe (Çerkes) isim-

lerinin yeniden kullanılmasına ve kullanımın yoğun-
laştırılmasına,

2. Adiğe ve Abhaz soy isimlerinin (aile adları) anadilde
kullanımının yaygınlaştırılmasına ilaveten bu isimlerin
Rus dilinde de yazılmasını sağlamak suretiyle, ..ov,

..Of gibi eklerin kullanılmasından zamanla vazgeçil-

mesine,
3. Adığe ve Abazince anadilleri öğretiminin süre bakı-

mından artırlması için çalışmaların yoğunlaştırılması-
na,

4. Kıyıboyu Adığe-Şapsığların ulusal haklarının artırılma-
sı ve temsil probleminin daha üst düzeye çıkarılma-

sının sağlanmasına,

5. “Rusya Federasyonu'nun dışardaki soydaşlarla ilgili

devlet politikası” konulu kanun tasarısının Adığeler

açısından gözden geçirilmesine,
6. a) Çerkeslere “Sürgündeki Ulus” statüsünün bir an

önce verilmesi istemiyle Rusya Federasyonu Parla-

mentosu ve Devlet Başkanlığı'na,
b) Adığey Devlet Başkanıile birlikte Kıyıboyu Şapsığ

Bölgesi'ne yaptıkları ziyaretten sonra sağlanan kültü-

rel ve sosyal imkan ve destekler nedeniyle Krasnodar

Eyalet Valisi Nikolay Kontradenko'ya ve Eyalet Par-
lamentosu'na,
c) Çerkeslerin “Sürgündeki Ulus” statüsüne kavuştu-

rulmasının ilk adımlarının yerel parlamentolar kararla-
rına istinaden atılması çağrısı ile Khabardey-Balkar ve

Adığey Cumhuriyetleri Devlet Başkanları'na ve Par-

lamentolarına, birer yazı yazılmasına,
karar verilmiştir.

Khabardey-Balkar Ve Adığey Cumhuriyetleri Devlet

Başkanları ve Parlamentolarına,

DÇB'nin 1995 yılından beri düzenlediği dört toplan-

tıda da Adığeler ısrarla, Federal Yönetime bir başvuruda

bulunarak Kuzey Batı Kafkas Halklar'nın (Adığe ve
Abhazların) “Sürgündeki Ulus” olarak ilan edilmesini
istemişlerdir.

DÇB'nin, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'na, Baş-
bakanı”na ve Parlamento Başkanı'na gönderdiği tüm baş-

vurularında sadece bu talep bulunmaktadır. Zira, bu

- talebin yerine getirilmesi hiçbir maddi harcama ve siyasi

çaba gerektirmemektedir. Buna karşın, “Sürgündeki U-

lus” statüsünün elde edilmesi, sonuçları itibariyle çok
önemlidir. Herşeyden önce, halkımızın manevi gücünü

yükseltecektir. Ayrıca, tarihi adaletin tecellisini, Devletin
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açık ve dürüst davranmasını ve Çerkeslerin 135 yıldır

uğrunda hizmet verdikleri bir zaferi de beraberinde geti-
recektir.

DÇB'nin bu yoldaki girişim ve talepleri asla haksız ve

kanunsuz olmadığı gibi tarihi yönden de mesnetsiz değil-
dir.

Rusya Federasyonu Ulusal Politikalar Bakanlığı'nın

DÇB'ne son cevaplarından birinde: talebimiz nedeniyle

bizimle, Cumhuriyetlerimizin Devlet Başkanları ve Parla-

mentolarıyla birlikte konuyu görüşme talebini iletmişler-

dir. Bu talebin yerine getirilebilmesi için, Khabardey-
Balkar Adığey Cumhuriyetleri'nin bu doğrultuda alacak-

ları kararların Federal Parlamento ve Devlet Yönetimi'ne

sunulması gerekmektedir. Zira, Dünya Çerkesleri, yeni
bir çağ ve milenyumun eşiğinde iken bile hala tarihi bir

trajedi yaşadıklarına inanmaktadırlar. Bu sorunun, kabul

dilebilir bir çözüme ulaştırılması, ne Rus Yasama organla-

rının, ne uluslar arası kuruluşların ve ne de diğer halkların

hak ve çıkarlarına aykırıdır. Bu husus, sadece tarihi mira-

sımızın trajik ve karışık bir sorununa medeni bir yaklaşım

getirilmesinin teyid edilmesidir.

Prof. Dr. Boris Akbaş

(DÇB Genel Başkanı)

Sayın Nikolay İgnatiyeviç
Krasnodar Genel Valisi,

16 Temmuz 1999 tarihli DÇB Yönetim Kurulu'nun

toplantısında Şapsığ Etnik azınlığının Ulusal Kalkınma
Programları ele alınmıştır. DÇB, Adığe Raza (Halk Par-
lamentosu)'nun Kıyıboyu Şapsığlarıyla ilgili çalışmalarına
ilişkin kararları ve haberleri arasında yer alan Krasnodar
Bölgesi Devlet Organları'nın, Şapsığların ulusal, kültürel,

sosyal ve ekonomik yönden kalkınmalarına ilişkin değerli

katkılarını memnuniyetle tetkik ettik.

Krasnodar bütçesinden Lazarevski ve Tuapse için özel

bir yer ayrılmış olmasını, Adığe Devlet Üniversitesi'nin

Soçi”deki Lazarevskaya köyünde bir bölümünün (Fakülte

veya Yüksekokul) açılmasını, Adığey Cumhuriyeti Radyo
ve Televizyon Şirketi'nin bu yörede bir istasyon kurması-

nı ve sosyal faaliyetlerin ve kültürel festivallerin düzen-

lenmesi ile buna bağlı olarak da “Şapsığya” gazetesinin
düzenli finansal desteğe kavuşturulmasının taahhüt edil-
miş olmasından memnun kalınmıştır.

Azınlık haklarının korunmasına dair bölgesel yasaların

tarafsız olarak uygulanmasının, Kıyı Şapsığları ve

Adığelerine daha başka imkanlar sağlayacağına inanıyo-

ruz. Adığey Devlet Başkanı A. A. Carımov ile bölgeye

yapmış olduğunuz gezi sonucunda sağlanan olumlu ge-

lişmeler nedeniyle teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Boris Akbaş -
(DÇB Genel Başkanı)



 

ABHAZYADA KONFERANS

  

28-30 Mayıs tarihleri arasında Abhazya
Cumhuriyeti'nin başkenti Akua'da (Sohum)

“Kafkas dillerinin ve folklorunun öğrenimi
üzerine güncel sorunlar” konulu bir bilimsel
konferans düzenlendi. Konferansa Adığey,
Khabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes Cumr-
huriyetleri'nden bilim adamları katıldılar.
Adığey'den toplantıya, akademisyen Hada-
gatle Asker başkanlığında bir grup katıldı.

Toplantı hakkında gazeteci Goğo Haz-
retin sorularını Hadagatle Asker cevaplan-
dırdı:

Toplantıyı kim düzenledi ve kimler ka-
tıldılar?

Toplantıyı Abhazya Bilimler Akademisiile
D. İ. Gulya Enstitüsü düzenledi. Toplantı
dilbilimci ve eğitimci K. S. Şakrıl'ın 100. do-
gum yılı nedeniyle yapıldı.

Toplantıya Abhaz dil ve halk bilimcileri ile
Adığey, Khabardey-Balkar ve Karaçay-Çer-
kes Cumhuriyetleri'nden bilim adamları ka-
tıldılar. Adığey'den Çuyeko Nefset, Haçemize
Mir, Çuntıj Tamar ve ben katıldık. Khabar-
dey'den 14, Karaçay-Çerkes'ten 4 bilim a-
damı geldiler. Kalabalık olarak toplantıya
gitmemiz Abhazları memnun etti ve sevin-
dirdi.

Kongre kaç gün sürdü ve neler yaptı-
nız?

İlk gün açılış töreni yapıldı. 100.doğum
yılı nedeniyle Şakrıl'ın yaşamı ve çalışmala-
rını Vasiliy Avidzba anlattı.

Konuşmacı, Gürcü-Abhaz savaşı esna-

sında, Bilim Araştırma Enstitüsü binası ile

birlikte kütüphanesinin, çıkardığı yayınların
ve derlediği notların yanmış olduğunu, an-
cak bundan dolayı morallerini bozmadıkla-
rını dile getirdi. Adığey, Khabardey, Kara-
çay-Çerkes, Dağıstan, Çeçen, İnguş Cumhu-

“Ttiyetleri ile Don ve Kuban'ın yardımları ve
Başkan Ardzınba'nın akıllıca girişimleri so-

nucunda yeniden akademiyi kurduklarını ve
ilk yayınlarını çıkarmaya başladıklarını; yeni
asistan, doktor ve akademisyenler yetiştirip
bunların işe koyulduklarını söyledi.

Ben de konuşmamda, savaş esnasında
Abhaz bilim adamlarından Sergey Zuhba ve
Grigoriy Smır'ın çalışmalarını Maykop'ta yü-

OLKLORUNUN
(CEL SORUNLAR

rütüp kitaplarını burada çıkardıklarını ve
doktora tezlerini de burada yazdıklarını dile
getirdim ve enstitümüzün yayınlarını ken-
dilerine verdim.

Maykop'tan katılan bilim adamlarımız
hangi konularda konuştular?

Ben folklor bölümünde idim. Adığe yiğit-
lik destanı “Nartlar'ın öğrenimi ve yayım-
lanması üzerine Adığey Cumhuriyeti'nde
yapılan çalışmaları anlattım. 2000 yılında

yedi ciltlik Nartlar kitabının yayımlanması
gerektiğini belirttim. Çuyeko Nefset bir süre
önce bulunduğu Türkiye'deki Adığelerin
kültür değerleri üzerine konuştu.

Çuntıj Tamar, Şapsığların gelin alına ve
düğün üzerine şarkılarından bahsetti. Ab-
hazlar kendilerininki ile benzerlikler buldu-
lar ve Tamara'ya çokça sorular yönelitiler.

Nalçıktan Hatsıku Ray, Nart destanla-
rındaki sembol isimlere bakış tarzını anlattı.

Abhaz Zurab Capua, Abhaz destanındaki
Abriskil'in yaşamını örneklerle anlattı.

Folklor üzerine toplam 14 kişinin ko-
nuşmaları dinlendi. Toplantı sonucunda dil
ve folklor bilimi üzerine yapılmış olanlar,
bugün yapılanlar ve gelecekte yapılması ge-
rekenler değerlendirildi. Bu tür toplantıların
her yıl yapılması gerektiği benimsendi ve
gelecek yılki toplantının Adığe ve Abhazların
folklor ve edebiyatları üzerine olmasını ve
2000 yılı sonbahar aylarında Adığey'de ya-
pılmasını kararlaştırdılar.

Bulunduğunuz ülke Abhazya ile ilgili
değerlendirmeniz nasıldı?

Gittiğiniz her ülke ve kent hakkında il-
ginç konularla karşılaşmak mümkün. Beni

mutlu eden; savaşın ateşi ile taşlar dağılıp
demirler erimişse de insanların yüreği sağ-
lam kalmıştır. Moralleri yüksektir ve işler
yoluna konulmaktadır. Gözlerinden derin
bir inanç okunmaktadır. Dertlenmiyorlar.

Sokaklarda dilenci yok. Böyle bir halkı
mağlup etmek mümkün değildir. Tanrı onla-
rı amaçlarına erdirsin.

(Adığece'den Çeviren: İbrahim Çetav|
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Kalbi her zaman halkı için atan yiğit arkadaşımız Sönmez Baykan'ı genç

yaşta kaybettik. Abhazya Direnişi günlerinde çıkarmış olduğu Marje dergisi
. ile bir döneme de tanıklık yapan Sönmez, kısa ve onurlu yaşamına çok şey

sığdırdı. Değerli arkadaşımıza duyduğumuz sevgi ve saygı yüreklerimizde
hiçbir zaman sönmeyecek.

Çıkıp geldiler, birer birer

yalın bir mahzunla ölülerimiz

mağrur yürüyüşlerde geçtik

sessizce ormanları

denizlerden dönmeyenölülerimizin peşinden

gökyüzüne gömecektik,

sevdalı yıldızlara

onlar, orda parlasın dursun

bizler böyle sitemsiz.

Hapae E.
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Değişik

Başka türlü bir şey benimistediğim,

Ne ağaca benzer, ne buluta benzer;

Burası gibi değil gideceğim memleke,

Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava;

Nerde gördüklerim, nerde o beklediğim kız!

Rengi başka, tadı başka.

Can Yücel
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Yakın tarihte Kuzey Kafkasya'ya gidip
geldiniz. Seyahat amacınız neydi ve nerelere
gittiniz?

Daha önce planlamış olduğumuz 4 kül-
türel etkinlik konusunda ilgililerle görüşme
ve yayınlamayı düşündüğümüz iki önemli
eserle birlikte Türkiye'nin muhtelif kentle-
rinde açmayı hedeflediğimiz iki sergi için
birebir görüşmeyi amaçlayarak gittim. Gü-
zergah gereği Mineral Vodi, Çerkesk,
Maykop ve Krasnodar'a uğradım.

Çerkesk kentinde Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri nedeniyle durumun gergin olduğuna
dair bilgiler var. Sizin gözlemleriniz nedir?

Çerkesk kentinde sadece bir gün kaldım.
Söylendiği kadar önemli bir gerginlik gör-
medim. Ama endişeli bir bekleyiş havası

sezdim. Kafkas Derneği olarak yazılarımızda
ve konuşmalarımızda Kafkasya'da yanlış
yorumlanma ihtimali olan sözcük ve ifade-
lerden kaçınmakta olduğumuzu biliyorsu-
nuz. Bu tür ifadeler istismar edilebilmekte,
farklı şekillerde basında sunularakkardeşçe

yaşayan halklar arasında hiç de arzu etme-

diğimiz gelişmelere neden olabilmektedir.
Son 15-20 gün içerisinde yayınlanan gaze-
teleri beraberimde getirdim. Kısa kısa do-
kunmalar tarzında da olsa bu gazetelerde,
DÇB Yönetimi'nin, diasporada yaşayan
Çerkeslerin dernek yönetimlerince yönlendi-
rildiği ve arkalarında Türkiye'nin, CIA'nın ve
dolayısıyla Amerika'nın bulunduğuna iliş-
kin ifadeler vardır. Bu ifadeler bana avukat
bir arkadaşımızın geçen yıl bir derneğimizde
verdiği konferansta ve “Kafkasya Gezi İzle-
nimleri” başlıklı yazısındaki asılsız ve haksız
bir ifadesini hatırlattı. Sayın hemşehrimiz,
hem DÇB'nin kurucu üyesi olan Rodina'nın
başkanı, hem de DÇB Genel Başkan yar-

dımcısı olan Kosta Efendiev ile görüşürken;
“Türkiye'deki derneklerle nasıl ilişki kuru-

yorsunuz” diye sorduğunda Sayın Efendiev,
DÇB Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla:
“Kaf-Der ve Şubeleri ile iletişim içerisinde-

yiz.” cevabını vermiş. Sayın arkadaşımız da
bu cevabı Rodina'nın Kaf-Der şubeleriyle
ilişkili olduğu tarzında yorumlayıp yazmıştı.
Olayın aslının öyle olmadığı hem sayın
dostumuza yazılmış ve hem de Kosta
Efendiewe sorularak olaydaki yanlış anla-
şılma düzeltilmişti.

Yakın tarihlerde Çerkesk'de yayımlanan
gazetelerdeki ifadeler de, sayın hemşehrimi-
zin konferansdaki ifadesini kaynak olarak
gösterip değişik yerlerde aleyhimizde yapılan
konuşmalar da ilgimiz olmayan şeylerle



 

derneğimizi ilgilendinme gayretlerinin birer
tezahürüdür ve her iki iddia da, derneğimiz
açısından asılsızdır. Bizler, Ruslarla barış

içerisinde yaşamakla, Ruslara ait örgütler

emrinde olmanın farkını bilebilecek kadar
duyarlı ve sorumlu insanlarız. Gençler ola-
rak bu hususu iyi kavramanızı istiyorum.
Kurumları ve kişileri yıpratmak için bu tür
saptırmalara asla tenezzül etmeyiniz.

Cumhurbaşkanlığı seçimi de o Cumhuri-

yetin bir iç olayıdır. 23 Temmuz'da Mosko-
va'da verilen bozma kararının detayını bil-
miyoruz. Sorunun en kısa Zamanda ve ba-
rışçı yollardan kendi aralarında hakkaniyete
uygun olarak çözümlenmesini gönülden di-
liyoruz.

Maykop'ta hangi kurumlar ve yetkililerle
görüştünüz?

Maykop'ta öncelikle Türkiyeden gidip
yerleşen arkadaşlarla iki grup halinde gö-
rüştüm. Sayın Başbakan yardımcısı Peneşu

RUSLAN ve Kültür Bakanı Çemişo GAZİile
yararlı görüşmeler yaptım. Ayrıca Müze mü-
dürü, Televizyon idaresi, Adığe Mak gazete-
si, Türkiye'de derleme çalışmaları yapmakta

olan araştırmacı bilim adamları, arkeolog
Doç.Dr. Lovpaçe NURBİ, Maykop Kültürü-
nü el yapması eserlerinde en güzel şekliyle
yaşatmakta olan karı-koca sanatçılar Asyet
ve Ruslan, Kafkas giysileriyle eşsiz bir sergi
hazırlamış olan sanatçı Yuri STAŞ ile gö-

rüştüm. Her biriyle değişik kültürel konu-

lardaişbirliği yapmaya karar verdik.

Bu seyahatin sonucu olarak önümüzdeki
aylarda sonuçlarını Türkiye'de yaşayabile-
ceğimiz etkinlikler var mı?

Elbette vardır. Bunları şöylece sıralaya-
bilirim:

1. Maykop-Kuban Kültürünün Çerkeslere
ait olduğunun aksini Kafkasya'da söyle-
yen yoktur. Bazı temkinli ifadelere rağ-
men Rus bilim adamları da bunu açıkça
belirtiyorlar. Bu kültür ile Önasya kül-
türleri —Mezopotamya Kültürü arasında
küçümsenmeyecek derecede bağlantı
vardır. İşte bu nedenle Kuban Kültü-
rüne ait önemli bir katalogu, orijinaline
yakın bir basımla ve Önasya kültürüyle
olan paralelliklerine de örneklerle yer ve-
rerek Türkçe olarak yayınlayacağız.
Diasporadaki tüm kardeşlerimiz ve Türk
arkeoloji bilim camiası da bu eser ile iki
kültürü mukayese imkanı bulabilsin is-
tiyoruz.

Hititolog Doçent Dr. Lovpaçe NURBİ'nin
25-30 yıllık çalışmasının mahsulü olan
230 sayfalık, aynı tür ve hiçbir yerde ya-
yınlanmamış olan çok değerli eserinin
Maykop'ta Rusça, Türkiye'de de Türkçe
olarak yayınlanmasını, bazı bilinmeyen-
lerin aydınlanması bakımından çok ya-
rarlı buluyorum.
Her iki dev eserin yayınlanabilmesi için
sponsor hemşehrilere ihtiyacımız vardır.
Öyle inanıyorum ki, Kafkas Kültürü ve
Anadolu Kültürü'ne önemli katkılar ya-
pacak olan bu iki dev eser için sponsor
sıkıntısı çekmeyeceğiz.
Maykop Televizyonlarından bir ekibi da-
vet edip, Türkiye'mizin değişik 5, 6 ayrı
bölgesindeki yaşamımızdan kesitleri Adı-
gey'li hemşehrilerimize izlettireceğiz. Ay-
nı yayının öbür bölgelerde de gösterilme-
sini hedefliyoruz.
Kuban Kültürü'nden motiflerle çok de-
gerli süs ve ziynet eşyaları üreten karı-

koca sanatçılar Asyet ve Ruslan'ın el
yapması eserlerini; Ankara, Çorum Kay-
seri, Eskişehir ve İstanbul gibi yörelerde
insanların Ziyaretlerine sunduğumuzda
Maykop Kültürü ile Anadolu Kültü-
rünün geçmişi yönünden anlamlı kar-

şılaştırmaların yapılmasına vesile olabi-
leceğiz.
Amerika, Almanya, Hollanda, Ürdün ve
Suriye'de sergilenen “Kafkas Giyim Ser-
gisi'nin birkaç kentte açılabilmesinin

burada büyük ilgi ve hayranlık uyandı-
racağına eminim. Bu serginin birkaç
kentte açılabilmesi için imkan arayaca-

gız.
Bilindiği gibi birkaç yıldır Almanya'daki
“Adıge Fonu”nun finans desteği ve der-
neğimizin organizasyonuyla Maykop'tan
araştırmacılar gelip Türkiye'de araştır-
malar yapmaktadırlar. Bu yıl da aynıİo-
nun desteğiyle 3 kişi şu anda Biga yöre-
sinde çalışmaktadırlar. Genel Merkez o-

larak, Başkanlar Kurulu üyelerimizin
ferdi finans desteğiyle Nalçik'ten iki veya
üç kişi, Çerkesk'den de bir kişi davet

etmiş bulunuyoruz. Yakın tarihte gelip
Uzunyayla, Göksun, Sivas, Yozgat, To-
kat, Eskişehir, Ankara ve İstanbul'da
derleme çalışmaları yapacaklardır. Bu
seyahatte program ve kişiler de belir-
lenmiştir.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
Asıl ben size teşekkür ederim.
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Genel Merkezimizin önerisi ve Başkanlar Kuru-

lunun kararıyla 1999 yılında iki büyük Bölgesel
Etkinlik düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Karar uyarınca; birinci etkinlik 20 Haziran
1999'da Susurluk'ta; Ege ve Marmara Bölge-

sinde yaşayan hemşehrilerimizi buluşturmaya
yönelik olarak planlanmıştı. Yöre derneklerinin
yöneticilerinden oluşan özel bir komisyonun
gayretleriyle Demirkapı Köyü'nde gerçekleştiri-
len etkinlik oldukça sıcak bir atmosferde ger-

çekleşti. Ankara, Düzce ve İstanbul'dan da ö-

nemli katılım bulunan toplantıda, Ürdün Prensi
Ali ve Haşim dışında eski DÇB Genel Başkanı
Prof. Şhalako Abu başkanlığındaki 4 kişilik
Adigey ekibide hazır bulundular.

 

DÇB Genel Başkanı Şhalako Abu

Sahnede ter döken gençlerimizin gösteri ve

şarkıları ile seyirci arasındaki iletişimin ve heye-
canın görülmeye değer bulunduğu toplantıdan
sonra Derneğimize çok sayıda tebrik ve teşek-

kür mesajları ulaşmıştır.

 

Balıkesir Şenliği'nden bir görünüm
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Susurluk ve Gümenek Şenlikleri
İkinci Büyükbölgesel etkinlik 4 Temmuz

1999tarihinde Tokat Gümenek'de, Susurluk
toplantısının iki katına yakın (9-10 bin kişi)
hemşehrilerimizin katılımıylagerçekleştirilmiştir.

 

Beş kişilik özelkomisyonun. ve yöre dernek
yöneticilerinin büyük gayretleri ve katkılarıyla
gerçekleşen güzel toplantıya (genel piknik ala-

-nında yapılmış olması riedeniyle iletişim bakı-
mından : eksikleri- olmuşsa da) katılanlar; “bir
toplumun“fertleriolduğumuzun ve mükemmel
bir kültürün sahibi olduğumuzun yeniden farkına
vardık. Bu'tür toplantılarılütfen heryıl gerçek-
leştirin....” istek ve temennileriyle oradan ayrıl-
mışlardır.

 

   ağlarbaşı Derneği, Kuşha Doğanvekorosu

Bu yıl gerçekleştirilen her iki etkinlikte de

çok sayıda müzik ve folklor grubunun yer almış
olması, özellikle de küçük yaş gruplarının çoklu-

ğuilerisi yönünden ümit vericidir. Tümünü ayrı

ayrı kutluyoruz. Genel Merkez olarak, her iki
- etkinlikte ve 135.yıl panelinde emeği geçen
komisyonlara dernek yöneticilerine ve katılımcı
tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyo-
ruz. Dileyenler her üç etkinliğin de kasetini be-
deli mukabili derneğimizden temin edebilirler.



 

 

  

 
Kafkas Derneği Turhal Şubesi Çocuk Ekibi
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Muhittin Ünal
Kafkas Derneği Genel Başkanı

 

Kafkas Derneği, şube ve diğer kardeş derneklerin kat-
kılarıyla, Türkiye'nin değişik bölgelerinde kitlesel katı-
lımla gerçekleşen bölgesel etkinlikler düzenlemeye
devam ediyor. Bu yıl, Susurluk ve Tokat/Gümenek'de
binlerce insanın katıldığı büyük etkinlikler düzenlendi.
Bu sayımızda Genel Başkanımız Muhittin Ünal'ın 7
Temmuz 1999 günü gerçekleştirilen Tokat Bölgesel
Etkinliği'ndeki konuşmasının tam metnini okuyucuları-
mızın bilgisine sunuyoruz.
 

Muhterem basın, saygıdeğer konuklar

ve değerli hemşehrilerim; Kafkas Derneği
Genel Merkezimiz, Şubelerimiz ve etkinli-
Simize destek veren derneklerimiz adına

hoş geldiniz diyor, birlikte güzel bir gün
geçirebilmek dileğiyle hepinizi muhabbetle

selamlıyorum.

Geçen sene Uzunyayla ve Sakarya böl-

gesel etkinliklerini geçekleştirmiştik. Bu

yıl da önce Susurluk etkinliğini birlikte
yaşadık. Bu gün de Tokat Bölgesel Etkin-
liği nedeniyle bir aradayız..135 yıldır tarihi
topraklarımızdan uzakta ve sürgünde ya-
şıyor olmamız nedeniyle unutmaya yüz
tuttuğumuz o güzelim müziğimizi, folklo-
rumuzu ve geleneklerimizden esintileri bir
gün için bile olsa hep birlikte yaşamaya
güzel Kafkasyamızın bir kısım sorunlarını
hatırlamaya, yavaş ama emin adımlarla

gelişmekte olan örgütsel birlikteliğimiz sa-
yesinde, aramızdaki birlik, beraberlik ve

dayanışmayı güçlendirmeye, : birlikte dü-
şünmeye, nihayet birlikte eğlenmeye gel-
dik. Bölgesel olan bu toplantımızın altında
hiç kimse başkaca bir maksat ve mana

aramasın.

“Bundan 30-40 yıl önce daha çok köy
çevresinde ve kapalı ekonomi düzeninde
yaşıyorken büyük küçük hepimiz, dilimizi
mutlaka biliyor, kültür değerlerimizi bir

bir yaşayarak öğreniyor, geleneksel yapı-
mıza göre yaşantımızı düzenliyor ve daha
bir Kafkaslı gibi yaşıyorduk. Lakin Za-
manla her şey tersine döndü.
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Vatan kaybetmenin acısını herkesten
çok iyi bildikleri için Kurtuluş savaşında
herkesten önce cepheye koşan kahraman-
ca savaşan Çerkeslerin çocuklarına;
Ethem Bey'in Yunanlılar tarafına geçmeye

mecbur edilmesinden ve Güney Marma-
ra'daki 14 Çerkes köyünün haksız yere
sürgün ve perişan edilmesinden sonraki
dönemde bazı okullara girişlerinin gayri-
resmi de olsa yasaklandığı yıllarda,
Çerkes olduğumuz anlaşılmasın diye, Ö-
zellikle de Adığe ailelerinde Çerkesce ko-
nuşan çocukların Türkçelerinin bozuk
olmasının doğuracağı sonuçları hesapla-
yıp, ana-babalar çocuklarına ana dilini
öğretmekten kaçınmaya başlamışlardı.
İşte o günlerden itibaren dünya güzeli
kültürümüzü ve dilimizi giderek unutma-
ya ve asimile olmaya başladık. Bu gün
benim akranlarım az da olsa anadilini ko-
nuşuyor ama yeni nesillerin durumu öz
kültürümüz açısından yürekler acısıdır.
Sanırım 25-30 sene sonra Kelaynaklar
misaline döneceğiz. O nedenle, sevgili a-
na-babalar, nineler, dedeler; geçmişte
yaptığımız hataları, şu andaki fiili duru-
mumuzu ve geleceğimizi iyi düşünmek,

gelecek kuşaklara kendimizi affettirmek

zorundayız.

Bu gün herkes gibi bizler de bu ülkenin
birinci sınıf vatandaşıyız. Bu toprağın al-
tinda üç-dört neslimiz yatıyor. Laik ve
demokrat çizgisine, ülkesiyle ve milletiyle
bölünmez bütünlüğüne saygılı olduğumuz

bu ülke bizim de vatanımızdır. Yıkıcı ve
bölücü hevesler taşıyanlar varsa onlarla

aynı kefede olamayız. Bizler Anadolu
kültür mozaiğini güzelleştiren alt kültürler

içerisinde önemli bir yeri olan kültürümü-
zü ve doğal olarak da dilimizi kendi sınırlı
imkanlarımız içerisinde bile olsa özgürce
yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Zira ina-
nıyoruz ki, henüz çözülemeyen Önasya



 

kültürlerinin önemli bölümünün arkasın-
da Kuzey Kafkas yerli dilleri vardır. Esa-
sen, batılı ve doğulu bir çok bilim adamı-
nın kanaati da bu yoldadır.

Ülkemizde, Kafkasya denilince sadece
Güney Kafkasya'yı oluşturan Gürcüstan,
Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ ve

Nahçıvan akla geliyor. Oysa 1200 kilomet-
relik bir hat oluşturan Kafkas sıradağları-
nın hemen kuzeyinde Kuzey Kafkasya ya-

ni bizlerin tarihi vatanı yer almaktadır. Ve
orada 8 küçük Cumhuriyetimiz mevcut-
tur. Bunlardan Abhazya, Sovyetler Birli-
gi'nin kuruluşuna bugünkü Gürcüstan ile
eşit koşullarda 16. Cumhuriyet olarak
katılmış olmasına rağmen iktidarın
Lenin'in elinden çıkmaya başlamasıyla
birlikte Stalin ve Beria'nın tezgahları ile ve

zorla bir statü aşağıya düşürülmüş ve
Gürcüstan'a bağlanmıştır. Keza Güney
Osetya da bölünmüş olarak Gürcüstan

içerisinde bırakılmış Olup, Adığey,
Khaberdey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Kuzey
Osetya, Çeçenistan, Dağıstan ve İnguşetya
hali hazırda Rusya Federasyonu toprakla-

rı içerisindedirler.

Kuzey Kafkasya'nın; tarihinin bilinen

ilk zamanlarından başlamak üzere yerle-
şik otokton halkları; Abhaz-Abazinler,

Adığe ogrupları, Vubıhlar, Çeçenler,
Asetinler, Dağıstanlılardır. Binlerce yıldır
bu topraklarda birlikte yaşamış ve aynı
Kafkas kültürünün oluşmasına katkıda

bulunmuş ve aslen Türk kökenli olan
Karaçay, Balkar, Nogay, Kumuk halkları
da dahil hepsine birden Türkiye'de ÇER-
KES, Arap ülkelerinde ÇERAKİSE; batılı-
lar da SIRKASYEN denilmektedir. Oysa,
Kafkasya'da Çerkes ortak ismi bilinmez ve
kullanılmaz. Zira, her halk kendi adıyla ve
kendi cumhuriyetlerinde yaşamaktadırlar.
Bu sözcük Kuzey Kafkasya'nın en eski ve
asıl halklarından KAS kavminden neşetle

eski Yunan tarihçilerinin eserlerinde yer
alan KHERKET, KİR-KAS, CİR-KAS, KAS-
Bİ gibi kelimelerin değişik dillerdeki te-
laffuzlarından doğmuştur.

 

  

 

yıllardabirileri, Kuzey Kafkas-
ya'nın otokton halkları olan Çerkesleri Zo-
raki Turani kökenli gösterme gayreti içeri-
sindedirler. Kimileri de zaten son 30-35
yıldır yoğun şekilde yaşanmakta olan a-
similasyonu daha da hızlandırabilmek a-

macıyla Çerkes tarihi, edebiyatı ve mede-
niyeti diye bir şeyin olmadığını yazmakta-
dırlar. Allah'a çok şükür ki, hiçbir Kuzey
Kafkasyalı Türkiye'ye gelmeden önceki ya-
şamında vatansız da değil, tarihsiz de de-
gil, medeniyetsiz de değil, edebiyatsız da...

Dünyanın en güçlü ordularının sahibi
olan Rus Çarlığına karşı 100 yıla yakın bir
süre nüfusun önemli bölümünü şehit
verme pahasına amansız bir mücadele ve-

rip topraklarını adım adım savunarak geri
çekilen ve 1864'de iradeleri dışında zorla
topraklarından sürülen Çerkeslerin bu
topraklara geldikleri 135 yıl önce, içinde
bulundukları perişanlığa rağmen ne denli
farklı bir medeni seviyeye sahip oldukları-
nı o zamanki yayınlardan çok açık olarak
görebilirsiniz.

9. asırdan başlamak suretiyle son Kaf-
kas-Rus savaşlarının sonuna kadar Kaf-
kasya'yı ve Kuzey Kafkasyalıları ziyaret
edip aralarında kalan ve onları yakından
tanıyan seyyahlar, bilim adamları ve a-
raştırmacılardan Abul-Hasan Ali Al
Masudi, 10. yy da Abu EFI-KASIM,

14.yy.da Abul-FEDA ve İbn-BATUTA,
19.yy.da James BELL, Şövalye Taibout De

MARİGNY, John LONGWORTH, A. FON-
VİL, Feodor TORNOU, Mösyö de PEYSON-
NEL, Elizabeth W, LA-TİMER Dr. Robert
LYALL in yazdıklarını açıp okursanız
Çerkeslerdeki beşeri ilişkilerin, insana ve-
rilen değerin ve insan sevgisinin, verilen
söze sadakatın, kadına verilen değerin,
namus-şeref ve ahlak kavramının, özgür-
lüğün, toplumsal eğitim anlayışının ve

toplumsal kurallara uyma bilincinin ne
olduğunu ve nihayet bu kavramlar konu-
sunda çağdaş batı uygulamalarından
Çerkeslerin fersah fersah ileride olduğu-
nun özellikle vurgulandığını görürsünüz.

Keza, İngiliz Stuart PİGGOT, Alman
F.M.von BODENSTEDT, İskoç Sir Gitzroy
MACLEAN,İngiliz Sir John MANDEVİLLA,
İngiliz Negley FARSON, İngiliz Profesör
John F.BEDDALEY, Prof. MAR, Prof.
A.WRİTHE, Prof Jorj MONTANDAN,
Aleksandre BAŞMAKOF, Aytek NAMITOK,
İsmail BERKOK ve bir çok Rus bilim ada-

mı, antropolog, arkeolog ve tarih araştır-

macısının eserlerinde buluştukları ortak

nokta şudur:
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“Çerkesler, Kuzey Kafkasya'nın bilinen
en eski yerli halklarıdırlar. Asılları çok es-

ki devirlere dayanır. İlk atlısüvari savaş-
çılar olan Çerkesler; yüksek şövalye ve
bağımsız ruhlu yapıları, kutsal saflıkları
ve çarpıcı güzellikleriyle hiç tartışmasız
Kafkasya'nın birinci özgün halklarıdırlar.
Ayrıca; M.Ö.3000-1400 yıllarında bugün-
kü Çerkesya olarak bilinen Kuzey Batı
Kafkasya'da - KUBAN'da yarattıkları par-
lak maden kültürü ile Önasya medeniye-
tinin yaratılmasında öncü rol oynamışlar-
dır. Henüz bu gün okunup çözümleneme-
yen Önasya kültürlerinin çözümünde
Kafkas yerli dilleri ve kültürü anahtar rol
oynarsa hiç kimse şaşırmamalıdır. Onlar,
MÖ 5000-2000 yılları arasında Karadeniz
havzasında yarattıkları medeniyeti taki-
ben güçlü orduların işgaline uğradıkça
Kafkas dağlarını yüksek kesimlerine çeki-
lip oralarda yüzyıllarca kapalı bir yaşama
zorlandıkları için uluslaşma ve devletleş-

me sürecini tamamlayamamışlardır. Öy-

leyken bile bir bölümleri Mısırda MEM-

LÜK Hükümdarları olarak 300 yıl hüküm
sürmüşlerdir” diyorlarsa, hiç kimsenin

Çerkesler için tarihsiz, medeniyetsiz de-

meye hakkı yoktur. Sevgili gençler, özel-
likle sizlere sesleniyorum. Giderek oku-
mayan bir toplum olmaya başladık. Bu

çemberi sizler kırmalısınız. Rahmetli

Aytek Namitok ve İsmail Berkok'dan baş-
lamak suretiyle bahse konu bu eserleri
okumalı ve incelemelisiniz ki, mensubu

olduğunuz ve beyaz ırkın kaynağı olarak
bilinen Kuzey Kafkaslıların tarihini ve
kültürünü daha yakından tanıyabilesiniz
ve gururla anlatabilesiniz. Bizlerin görevi
bu eserleri sizlere kazandırmaktır. Ve onu
da kurmakta olduğumuz Bilimsel araş-

tırma ve burs verme amaçlı VAKIF ile te-

min edeceğiz.

Biraz da Kafkas Derneği, DÇB ve Kaf-
kasya'nın bu günkü durumu ve sorunla-

rından bahsetmek istiyorum.

Kafkas Derneği Genel Merkezimiz; bu-
gün için Türkiye'de hemşehrilerimizin yo-
gun olarak yaşadıkları yörelerde kurulu

33 şubeye sahip olup bir yıl içerisinde ö-
nemli şubeleşmelerle bu sayıyı 40'ın Üüze-
rine çıkarmaya çalışan; Laik-Demokrat
çizgisiyle, sağda saf ve temiz duygularla
dini ibadetiyle meşgul olanlar dışında ka-
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lan ve az sayıda da olsa var olan irtica he-
veslilerine, solda da radikal görüşlere ka-
palı olan,ayrıcalıksız köylüsünden bürok-
rasinin ve diğer meslek dallarının en üst
mevkiindekine kadar tüm hemşehrilere
açık bir sivil toplum kuruluşudur.

Merkezi Karaçay-Çerkesk Cumhuriye-
tinin başkenti olan şimdiki ÇERKESSK
kentinde bulunan Dünya Çerkes Birliği
tüm dünyadaki Çerkeslerin bir üst kuru-
luşu olarak 1991 yılında kurulmuştur.

Kafkasya'daki tabanı Abhaz-Abazin, Adığe
grupları ve Wubıh halklarından oluş-
maktadır. Kuruluşu sırasında, Oset, Çe-
çen, İnguş ve Dağıstan halklarının katıl-
mamış olması nedeniyle çok ağır şekilde
eleştirmiştik. O tarihlerde temel sorunlar
bakımından ortak adları Çerkes olan tüm

Kuzey Kafkas halklarının birlikte hareket
etmeyişinin nedenini anlayamamış ve ya-
dırgamıştık. Hatta bu oluşumun öncüleri-
ni bölücülükle suçlamıştık. Zamanla an-
ladık ki, tarihiyle, kültürüyle ve hedefle-
riyle aynı fakat temel sorunları itibariyle
önemli bir farklılık vardır. Bu nokta
Türkiyemiz'de de yeterince bilinmediği için

zaman Zaman bize yönelik eleştiriler
yapılageliyor. Oysa, Kuzey Kafkasyalı

halklar arasında ayırımcı bir mantığımız
asla ve asla söz konusu değildir. Söz ko-
nusu olan temel sorundaki farklılıktır.

Bilindiği üzere, Kafkas-Rus savaşların-
da orta ve Kuzey doğu Kafkas halkları ya-
ni Çeçenler, Dağıstanlılar, Khaberdeyler
ve Osetler savaşı 1859 yılında bitirmişler,
Kuzeybatı Kafkas halkları yani Abazalar,
Wubıhlar ve Adığeler savaşa devamet-
mişlerdir. Esasen Rusların asli hedefi Ka-
radeniz sahillerini tümüyle egemenlikleri
altına almak olduğu için ve ayrıca 5 yıl
daha savaşı uzattıkları için savaş sonu-
cunda bu halklar 9685-90'lar düzeyinde
sürülmüşler ve başta Kazaklar ve Ruslar
olmak üzere bu yöreye değişik halklar
yerleştirilmişlerdir.

Buna karşın savaşı erken bırakan ve
aynı zamanda tarihi toprakları sahilden

bir hayli içeride kalan Çeçen, Dağıstan ve
Oset halkları çok az sayıda zorunlu göçe

tabi tutulmuşlardır. Bu Cumhuriyetlerde
yerli halklar olan Çeçen, Dağıstan ve O-

SET nüfusu 9655-81 arasında olduğu için
onların nüfus ve dolayısıyla da geri dönüş

 



 

diye bir sorunları yoktur. Buna karşın,

Çerkesya da denilen Kuzey Batı Kafkasya
da yer alan Abhazya, Adığey, Karaçay-
Çerkes Cumhuriyetlerinde yerli nüfus o-
ranı “18 ile 40 arasında değişmektedir.

Khaberdey'de bu oran 9650 civarındadır.
Dolayısıyla bu Cumhuriyetlerin en hayati
sorunu, yerli nüfus oranının makul bir
seviyeye çıkarılması amacıyla GERİYE
DÖNÜŞ sorunudur. Dernekler topluluğu
olarak Kuzey Batı Kafkasya'yı diğer bir
ifadeyle Abhazya, Adığey, Karaçay-Çerkes
ve KhaberdeyBalkar'ı ön planda tutuşu-
muzun temel sebebi budur. Yoksa, orta ve
Kuzeydoğu Kafkas halklarını dışlıyor da
değiliz. Onlara karşı da değiliz. Bizler, Çe-
çen ve Dağıstanlı kardeşlerimizin geçen yıl
topladıkları ortak kongreyi önemsiyoruz.
Kuzey ve Güney Osetlerin de benzeri bir
organizasyona gitmelerini takiben her üç

üst kuruluşun örgütsel bir Konfederasyon
oluşturmalarını gönülden diliyoruz.

Kuzey Batı Kafkasya'nın çok hayati o-

lan nüfus ihtiyacının karşılanmasına yö-

nelik olarak ilk ciddi çalışmayı DÇB baş-
latmıştır. 1997 yılında UNPO Genel Ku-

rulundan istihsal ettiği bir kararı Birleş-

miş Milletler Genel Kurulundan da geçire-
rek Rusya Federasyonu'na tebligat yapıl-
masını sağlamıştır. Bu tebligatta: 1864'de
zorla otarihi vatanlarından sürülen

Çerkeslere SÜRGÜNDEKİ ULUS statüsü
sağlanması ve dolayısı ile Kafkasya'ya geri

dönmek isteyenlere tazminat hakkı dahil
her türlü hakkıntanınması, dönmek is-
temeyenlere de Çifte Vatandaşlık-Çifte pa-
saport hakkının tanınması istenmektedir.

 

Kafkas Derneği Samsun Şubesi Nart Çocuk Ekibi

Bu amaca yönelirken gerek Kafkas-
ya'da ki kardeşlerimiz ve gerekse bizler,
45 ayrı ülkede ve içinde yaşadığımız hal-
klarla çelişmek ve içinde yaşadığımız
Devletleri karşı karşıya getirmek gibi bir
amaç peşinde asla değiliz. Tam tersine i-.
çinde yaşadığımız halkların ve Devletlerin
dostça birbirlerine yaklaşmalarını, bizi
temsilen görüşüp el sıkışarak sorunların
çözümüne katkıda bulunmalarını istiyo-
ruz. Bu vesileyle daha birkaç gün önce
Dış işleri Bakanlığımızın İstanbul'da ger-
çekleştirdiği Abhazya-Gürcüstan barış gö-
rüşmelerindeki ev sahipliğini saygıyla kar-
şılıyor, her kademeden yetkililere gönül-
den teşekkür ediyoruz. Türkiye'mizin Kıb-
rıs ve Azebeycan sorunları nedeniyle ken-
di çıkarına ters düşen bir Kafkasya politi-
kası izlemesini istemeyecek kadar gerçek-
çiyiz. Yeter ki, insani uygulamalarda ta-
rafsız davranılsın ve ekonomik konularda
hem Kafkasya'nın ve hem de Türkiye'nin
karşılıklı çıkarları birlikte gözetilsin.

Kafkasya'ya geri dönüş kavramıyla bu
gün Türkiye'de yaşayan 6 milyon civarın-
daki Kuzey Kafkasyalıların tamamının

dönüşünü kastetmiyoruz. Bizim isteğimiz,
Kuzey Batı Kafkasya'daki Cumhuriyetle-
rimizin ve Kıyıboyu Şapsığ Bölgesinin ihti-
yaçları kadar nüfusun belirli bir periyot

içerisinde ve gönüllülük esasına dayalı

olarak geri dönmeleridir. Dönmek isteme-
yenler de burada kalarak Kafkasya'ya pe-
kala katkı yapabilirler. Hiçkimse bu tür
konuşmalar başımıza iş açar diye düşün-
mesin ve korkmasın. Zira geri dönüş hak-
kı Uluslar arası hukukun tanıdığı yasal

bir haktır. Türkiye'miz Irak'-
dan, Afganistan'dan, Bulga-
ristan'dan, Bosna'dan ve
Kosava'dan dönenler için ge-
ri dönüş nasıl bir haksa
Kuzey Kafkasyalılar içinde ay-
nıdır. Üstelik bizler geri dön-
mek isteyenlere Devletimizin
rehber ve yardımcı olmasını
istiyoruz. Zira Kuzey Kafkas-

ya'ya yapılacak planlı ve bi-

linçli bir dönüş Kafkasya'nın
olduğu kadar uzun vadede
Türkiye'nin de çıkarlarına

olduğu inkar edilmez bir

gerçektir.
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Tokat Şenliği'nin ardından
Kafkas Derneği'nin (KAFDER) önderliğinde ve

Kafkas Derneği Tokat Şubesinin organizasyonun-
da düzenlenen 2. Bölgesel Kafkas Festivali
2.000'e yakın hemşehrimizin katılımıyla 4 Tem-
muz Pazar günü Tokat DSI Sosyal Tesisleri Güme-
nek mevkiinde gerçekleştirildi. Festivale; İstanbul,

Ankara, Adana, Maraş, Kayseri, Sivas, Samsun,

Sinop, Çorum, Amasya, Konya ve Düzce bölgele-
rinden yoğun katılım vardı.

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet
edilen Kafkas Derneği Genel Başkanı Sn.Muhittin
UNALyaptığı konuşmada; 1864 Çerkes Sürgünü
ve günümüze kadar geçen sürece dair bir değer-
lendirme yaptı ve Çerkeslerin ulusal kültür dina-
miklerinin; özellikle anayurtla bütünleşmek sure-

tiyle yok oluş sürecini yavaşlatabilecek, durdurabi-
lecek potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyeli
ulusal amaçlar doğrultusunda ivedi biçimde örgüt-
leyebilmek gerektiğini vurguladı. Toplumumuzun
kültürüne olan özlemini gidermek, hemşehrilerimiz
arasındabirlik ve beraberliği sağlamak, kültürel yok
oluşu durdurmak için bölgesel etkinliklerin önemli
olduğunu dile getirdi. Kafkas Derneği Tokat Şube
Başkanı Recep BAY da konuşmasında; Kafkas
Kültürünün korunması, yok oluşun durdurulması
amacıyla kurulan Kafkas Kültür Derneklerinin birlik

ve beraberliği sağlamak amacıyla KAFDER yapısı
altında birleştiğini ve Tokat Kafkas Kültür Festiva-
linin de bu dayanışmanın doğal sonucu olduğunu
dile getirerek, basta Sn. Muhittin ÜNAL olmak
üzere katkısı olan kurum, kuruluş ve yöneticilere
teşekkür ederek festivale katılanları selamladı ve
hoşgeldiniz dedi. Ardından yapılan protokol ko-
nuşmalarından sonra programa geçildi.

Festival programı KAFDER Ankara Şubesi

Halk Dansları Ekibi £/bruzun müzik ve şiir dinletisi
ile başladı ve ekibin birbirinden güzel oyunları
(Kafe Kuanshe, Çeçen) ile devam etti. KAFDER

Pınarbaşı Şubesi'nin tiyatro gösterisi alanda bulu-
nan misafirlere oldukça neşeli anlar yaşatırken bir
yandan da yitirilen değerlerimiz adına derin düşün-
celere dalınmasına vesile oldu. Bir dönem TV ek-
ranlarında seyrettiğimiz Saklambaç programının
canlandırıldığı gösteri, verdiği mesajlarla kültürü-
müze ancak bu denli güzel uyarlanabilirdi. Sırada
festivale ev sahipliği yapan Tokat Şubesi Halk
Dansları Ekibi vardı, yaşları 6 ile 14 arasında deği-
şen ekip üyelerinin sergilediği mükemmel program
kimi ebeveynleri gururla gülümsetirken kimilerini
de sevinçten ağlattı. Tokat Şubesi'nin takdire de-
ğer çalışmaları neticesi oluşturulan bu ekibe sahip
çıkılması ve devamının getirilmesi gerekliliği alan-
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daki herkesin düşüncesi idi. Ekip üyesi miniklerin
program sonunda hocaları ve aynı zamanda Anka-
ra Şubesi £/BRUZ ekibinin çalıştırıcısı BESLAN
ile paylaştıkları mutluluk görülmeye değerdi.

Bu arada; programa verilen kısa aralarda çeşitli
merkezlerden gelerek festivale iştirak eden gençler
mahalli oyunlar için öbek öbek gruplar oluşturup
tüm hünerlerini sergilediler ve birbirleri ile tanışa-
rak yeni dostlukların temellerini attılar. Festival ala-
nında açılan standlar konuklardan büyükilgi gördü.

Programda daha sonra sırasıyla Çorum Şube-
sinin müzik dinletisi ve Samsun Şubesi'nin Tiyatro
gösterisi sergilendi. KAFDER Turhal Şubesi folklor
ekibinin gösterisi büyük ilgi gördü. Müzik dinletisi
ardından KAFDER Samsun Şubesi Mart Cocuk

Klübü üyelerinin sergilediği oratoryo oldukça etki-
leyiciydi, Rus-Kafkas savaşlarından günümüze Çer-
kes tarihi kronolojisinin önemli olaylarının hatırla-
tıldığı gösterinin sonuç bölümü gündemdeki: Ab-
hazya ambargosunun kaldırılması için çağrı niteli-

ğindeydi.
Müzik ziyafeti denilince akla gelen klasik, tabii

ki "Kusha Doğan Müzik Grubu'. Grubun mükem-
mel yorumları festival alanında büyülü bir hava
yarattı. Zengin programın konuklardaki coşkusunu
en iyi anlatan kare, sahnenin önünde çimende
oturan izleyiciler arasında bulunan ve parçalara
coşkuyla tempo tutup hem de mırıldanan minik
kızın görüntüsüydü. KAFDER Samsun Şubesi mi-
nikler ekibinin gösterisindeki coşku görülmeye de-
ğerdi, ekip gösteri finalini dinmek bilmeyen alkışla-
rın eşliğinde ikinci kez tekrarladı. |

KAFDER Kayseri Şubesinin sergilediği tiyatro
gösterisi TV'lerde sıkça izlediğimiz talk showların
bize uyarlanmış hoş bir canlandırmasıidi ve gösteri
boyunca konuklar hoşça vakit geçirdiler. Finale
yaklaşıldığında KAFDER Ankara Şubesi Halk
Dansları Ekibi £/bruzun müzisyenleri eşliğinde
Sn.Hayri KAZBEK'in seslendirdiği parçalar ko-
nuklara coşkulu anlar yaşattı. ZLBRUZ ekibinin
zengin programı ve muhteşem gösterisi festivalin

finalinin geldiğinin habercisi oldu. Zaten böylesi
güzellikte bir organizasyonun finaline de böylesi
mükemmelbir gösteri yakışırdı.

Tokat festivali de birliğin ve beraberliğin öne-
minin tekrar tekrar vurgulandığı ve pek çok mer-
kezdeki hemşehrilerimizin kucaklaştığı bir organi-
zasyon olarak herkesi oldukça memnun etti.

(Düzce'den “Gutej"' tarafından hazırlanan
hitp//www.geocities.com/Pentagon/bunker/4670/
adresinden alınmıştır.)



 

SusurtukŞenliği'nin ardından
Kafkas Derneği'nin (KAFDER) önderliğinde, Su-
surluk ve Balıkesir Kafkas Derneği şubelerinin or-
ganizasyonunda düzenlenen festival 3.000'e yakın
hemşehrimizin katılımıyla 20 Haziran Pazar günü
Susurluk'a bağlı Demirkapı köyünde gerçekleştiril-
di. Festival; İstanbul, İzmir, Manisa, Muğla, Aydın,
Denizli, Bursa, Düzce, Yalova, Bandırma ve İnegöl

bölgelerinden yoğun katılım vardı.
Tertip komitesi adına yapılan açılış konuşma-

sından sonra kürsüye gelen Kafkas Derneği Genel
Başkanı Sn.Muhittin ÜNAL birlik ve beraberliğin
önemini vurguladığı konuşmasında Kafkasya'da
meydana gelen gelişmelerleilgili bilgiler verdi. Fes-
tivalde Adığey Cumhuriyeti'nden iki konuğumuz
vardı. Dr.Necdet HATAM ve Adığey Üniversitesi
profesörlerinden Shalako ABU. ABU yaptığı duy-
gu yüklü konuşma ile böyle güzel toplantıların bir-
lik ve beraberliği sağlamada çok önemli olduğunu
dile getirdi. Konuşmalardan sonra festival alanın-
daki meşaleyi yakmak için geleneksel kıyafetleriyle
alana giren Çerkes atlısı coşkuyu bir kat daha art-
tırdı.

Festival programında sırasıyla; Kafkas Deneği
Balıkesir Şubesi'nin Kafkas oyunları eşliğinde dü-
zenlediği defile ve Kafkas Derneği Susurluk Şube-
sinin müzik ve oyun grubunun gösterisi
konuklarda büyük takdir topladı. Geleneksel
Çerkes kıyafetlerinin sergilendiği süreli açık arttır-
ma başladığında konuklar arasında arttırmaya katı-
lım için tatlı bir koşuşturmaca yaşandı, amaç bir
yandan katkıda bulunmakken bir yandan da birbi-
rinden güzel kıyafetlerden birine bu coşkulu günün
hatırası ile sahip olmaktı. Açık arttırma sona erdi-
ğinde şanslı katılımcının kıyafet seçiminde pek
zorlanmasına gerek olmadan alandan yükselen
sesler seçimi gösteriyordu. Üzerinde Adığey Cum-
huriyeti bayrağının bezendiği bu güzel kıyafet ko-
nukların beğenisini ilk andan kazanmıştı zaten.
Program sırasıyla Manisa Kafkas Derneği Minikler
ekibinin gösterisi, Bağlarbaşı Kafkas Derneği
Kusha Doğan müzik grubunun mükemmel müzik
ziyafeti, Bandırma Kafkas Derneğifolklor ekibinin
gösterisi, Kafkas Derneği Bursa Şubesi Woreyda
Müzik grubunun programı, Kafkas Derneği Manisa
Şubesi'nin temsili gelin çıkarma oyunu, Kafkas
Derneği Izmir Şubesi folklor ekibinin gösterisi ile
sürdü ve konuklar tarafından beğeniyle izlendi.
Finale gelindiğinde festival programında gözükme-
yen Kafkas Derneği Ankara Şubesi Kafkas Halk
Dansları Ekibi sürpriz bir programla ve profesyonel
ekiplere tas çıkartacak mükemmellikteki perfor-
manslarıyla festival alanını ayağa kaldırdı. Progra-

mın sona ermesiile festivale iştirak eden tüm e-
kipler sahneye davet edildi ve tabii ki mahalli oyun
başladı.

Unutmadan, değerli dostumuz Prens Ali, kar-

deşi ile birlikte iştirak ettiği programın renkli sima-
larındandı. Bu güzellikteki festivallerde en önemli
unsurlardan biri de Türkiye'nin birbirine hayli uzak
bölgelerinden gelen hemşehrilerimizin birbirleriyle
tanışmaları kaynaşmaları ve kurdukları dostlukların,
birlik ve beraberliğin sağlanmasında etken olması
idi. Nitekim Manisalı Gökhan ile Düzceli Ayberg'in
(Abrec) daha şimdiden başlayan dostlukları buna
en güzel örnekti sanırım. Dostlukları ebedi olur
inşallah.

işte böyle....bir festival de tatlı hatıraları, yeni
dostlukları ve verilen mesajları ile Ege ve Marmara
Bölgesini kucakladı.

(Düzce'den “Gutej” tarafından 24 Haziran 1999'da ya-
zılan bu yazı

. http//www.geocities.com/Pentagon/bunker/4670/
adresinden alınmıştır. Haberleşmekiçin e-posta adre-
si: gutej © marketweb.net.trl
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Sovyetler Birliği resmi turizm acentası

Inturist'in hazırladığı eski turistik tanıtım ki-
tapları Soçi'nin tarihini 1830'larda başlatıyor.

Bugün Karadeniz'in önemli limanlarından biri
olan Soçi'de sanki daha önce hiçbir şey yok-
muş ve hiç kimse yaşamamış gibi. Oysaki Çar-
luk Rusyası'nın Kafkasya'ya iyice yerleşmeye
başladığı tarihler bunlar. Yüzyıldan uzun bir
süre devam eden Kafkas direnişininsona erdi-
gi ve Kafkas halklarının tümüyle ezildiği ta-
rihler. Soçi ise bu direnişin noktalandığı yer.
Soykırımdan arta kalanlara tek bir seçim hak-
kı tanınmış: Osmanlı İmparatorluğu'na göç.

Bugün, genellikle Çerkes adı altında topla-
dığımız Adığe, Abhaz ve hatta Çeçenler'in bir
bölümü, kendilerine kapılarını açan Türkiye'ye

ulaşabilmek için 1864'te acıklı ve zahmetli bir
göçe zorlanmışlar. 300 yıl önce İspanya'da en-
gizisyonun kıyımına uğrayan Musevileri kur-
tarmak için gemiler yollayan Osmanlı İmpa-
ratorluğu, bu kez de Karadeniz'in karşı yaka-
sında benzeri bir soykırım girişimiyle karşı

karşıya olan Kafkasyalılara yollamış yelkenlile-
rini. Ama çok geç ulaşmış yardım. O zamanlar

bataklık olan Karadeniz'in kuzey sahillerinde

kendilerini yeni yurtlarına götürecek olan ge-
mileri uzun uzun beklemiş Çerkesler. Ve pek
çoğu, daha bu uzun bekleyiş sırasında sıtma,
tifüs gibi hastalıklardan ve açlıktan kırılmış.
Bir bölümü ise yolculuğun sonuna ulaşama-

dan, tıka basa doldurulan gemilerde... Kara-
dan kendi olanaklarıyla gitmeye çalışanlar ise,

geçtikleri yerlerdeki insanları rahatsız etme-
mek için küçük gruplara bölünerek, dağınık ve
son derece güç koşullarda ulaşabilmişler Tür-

kiye'ye. Sevdiklerinden bir bölümünü, bu uzun

yolculuk sırasında açlıkve hastalığa kaptıra-
rak. Bu toplu göçün 800 bin-1I milyonkişiyi
kapsadığı tarihçiler tarafından ifade ediliyor.

Yeni geldikleri toplumla çabucak kaynaşan

Çerkesler, geleneksel savaşçı yetenekleriyle
Türk Ordusu'nun en önemli unsurlarından

olmuşlar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun s1-
nırlarını Balkanlar'da, Yemen'de, Libya'da bü-
yük özverilerle ve çoğu kez yaşamları pahasına

savunmuşlar.
Tahmin edilebileceği üzere, Karadeniz'in bu

tarafına gelenlerle kuzeyinde kalan azınlık a-
rasındaki ilişkiler uzun süre kopukluk gös-
termiştir. Sovyet rejiminin yarattığı kapanma
da buna eklenince, 130 yıllık bir mutlak ayrı-
luk söz konusu olmuştur. İlk kez 1990'ların
başında SSCB'nin dağılması ve sınırların açıl-
masıyla aynı dili konuşan, aynı gelenekleri

paylaşan insanlar birbirleriyle görüşebilmiş,
gidiş gelişler başlamıştır. Bu gidiş gelişler hem

orada yaşayan insanlar için hem de Türki-
ye'nin Karadeniz kentlerinde yaşayan halkı
için önemli ekonomik sonuçlar doğurmuş, or-



 

tak bir dil ve kültürü paylaşan insanların giri-
şimciliği ve aracılığıyla Türkiye'nin Güney do-
gu'dan da daha yoksul ve dezavantajlı bir böl-
gesi canlılık kazanmış, bir katalizör rolü oyna-
yarak ülke ekonomisine büyük bir dinamizm
getirmiştir.

“Dedelerimizden dinlediğimiz atayurdunu
nihayet ölmeden önce görebilmek kısmet oldu”
diyen 64 yaşındaki Abhaz kökenli işadamı İr-
fan Argun aynı zamanda büyük hayal kırıklı-
ğını da ifade ediyor. Çünkü atayurdu olarak
bildiği Abhazya yine uzaktan sevilen, anlatılan
bir hayal ülkesi durumuna düştü günümüzde.

Bunun birinci nedeni, 5 yıldan beri Abhaz-
ya'ya uygulanan acımasız ve haksız abluka,
ikinci neden ise Abhazyalıların kimlik kağıtla-
rnın yani seyahat için gerekli pasaport gibi
belgelerinin hiçbir ülke tarafından tanınma-
ması. Abhazlar 1993'ten bu yana kendilerinin
başlatmadıkları bir savaşın kurbanı duru-
mundalar. Gürcüler ise hem suçlu hem güçlü.
Uluslararası platforma giremeyen Abhazlar'ın

yokluğundan faydalanarak sorunun yalnız
kendi bakış açılarından ele alınmasını sağlı-
yorlar ve Abhazya'ya ilişkin kendi süzgeçle-

rinden geçmeyen her tür girişimi, yazıyı, filmi
engellemeye ve bir yerde sansür etmeye çalışı-
yorlar. Kendilerini de sorumlusu oldukları o-
layların kurbanıgibi göstererek...

Gerçekte dışardan bakan ve olayların ay-

rıntısını pek bilmeyen birisi için bu görüşe ka-

tulmak pek de güç değil. Abhazya'nın güneyin-
de Oçamçıra kentini ya da Sohum'a bir saat

uzaklıkta Koçera köyünü gezmek, terkedilmiş
Gürcü evlerinin harabeleri arasında dolaşmak,

deriin bir hüzünle dolduruyor insanın içini. Ve
hemen “etnik temizlik” çağrışımları yankılanı-

yor kafalarda. Bu sözcüğün pek moda olduğu

bugünlerde Gürcistan da bol bol kullanıyor bu
propaganda malzemesini.

Oçamıçıra, deniz kıyısında, iki katlı bahçeli
evlerden oluşan, yeşillikler içinde ama ölü bir

kent. Her biri kent mimarisinin güzel örnekle-
rini oluşturan evler, bugün birer virane halin-
de. Kimisinin sadece merdivenleri kalmış. Bir
boşluğa çıkıp orada asılı duran, anlamını ve
amacını yitirmiş merdivenler. Kimi evlerin du-
varları duruyor ama kapıları, pencereleri ve

içinde işe yarayabilecek ne varsa genellikle
Ermeniler tarafindan sökülüp götürülmüş.
Damların içine çöktüğü odalardan sarmaşık-
lar, yabani bitkiler ve ağaç dalları yükseliyor

göğe doğru. Üzüm asmalarının çit gibi çevrele-
diği bahçelerde ağaçlar olan bitenden haber-

sizce çiçeğe durmuşlar. Ama erikleri, dutları,
kayısıları toplayacak kimse yok artık. Evlerin

mahzenlerine şarap testileri sıralanmıyor bağ-
bozumunda. Ve yaz akşamları komşular bal-
kondan balkona kadeh tokuşturup, doğaçlama

polifonik türkülerle birbirlerine seslenmiyorlar.
Sokaklar bomboş. İstasyonda son tren, artık
hiçbir zaman kalkmayacak bir hurda yığını .
olarak çakılı duruyor rayların üzerinde.

Koçera köyü ise akıl almaz güzellikte, u-
Zaktaki karlı dağlara doğru uzanıpgiden bir
toprak yolun iki yanına sıralanmış evlerden
oluşuyor. Kimi evlerde hala sökülüp götürül-
memiş kaloriferlerden, banyo küvetlerinden
burada oturanların oldukça rahat bir yaşam
sürdükleri anlaşılıyor. Ve bu rahat yaşamın,
hiç beklemedikleri bir sırada, kendilerine so-
rulmadan başlatılan, istemedikleri bir savaşın
içinde kendilerini bulmalarıyla noktalandığı
düşüncesi acı veriyor insana.
Ama gerçekler daha da acı. Bu gerçekleri,

batı Anadolu ve Kıbrıs'ta benzeri durumlarla

karşılaşan ve haklılığını kimseye anlatamayan
Türkiye'nin herkesten daha iyi anlaması gere-

kir. Sanıldığı gibi masumane bir yaşam sürer-
ken, ne olduğunu bile anlayamadan, başkala-
rının aldığı kararların kurbanı olmuş değil bu
köyün halkı. Önceden silahlanarak, kendisine
bildirilen ve beklemeye başladığı savaş gününe
hazırlanmış. Yıllarca birlikte yaşadığı yanı ba-

şındaki Abhaz komşularına silahını doğrult-
ması için uzaktan yapılan çağrılara kanmış. Ve

sonunda evini, bağını, bahçesini yitirerek Gür-

cistan'a kaçıp, orada küçük otel odalarına tı-

kılarak yıllarca sürecek bir perişanlığa mah-
kum olmuş... Kendisini böylesi bir maceraya

iten güçlerin elinde bir pazarlık kartı, politik
arenada tepe tepe kullanılan bir oyuncak hali-

ne gelmiş.
Viranelerin arasında ilk kez görüyormuşça-

sına şaşkınlıkla dolaşan Sohumlu şoför Zahur

olanlara hala inanamaz şekilde başınısallıyor:
“Ne güzelbir yaşamları varmış oysa ki...”

Ve beş yıldan beri otel odalarına yığılmış

yaşayan bu evlerin sahiplerini düşünerek ü-
züntüsünüdile getiriyor her adımda:

“Kim suçlu bütün bu olup bitenlerden,
kim? Gece gündüz evlerinin düşüncesi akılla-

rından çıkmıyordur bu insanların. Amakimde
kabahat?”

Helsinki İnsan Hakları Gözlemcileri gibi ta-
rafsız uluslararası örgütler, Abhaz halkının
silahsız, hazırlıksız ve habersiz bir şekilde,
Gürcistan'dan gelen asker, paramiliter grup ve
başıbozuk silahlı çapulcuların saldırısına uğ-

radığını vurguluyor. Birçok Abhaz köyünde

sivil halkın nasıl bu saldırganlar ve onlara ka-
tılan yerli Gürcüler tarafından rehin alındığı
yine bu örgütlerin raporlarında ayrıntılı bir

şekilde belirtiliyor.
Yeltsin ve Şevardnazde arasında Soçi'de kı-

sa bir görüşmede, belki de üç şişe votkadan

sonra kararlaştırılan ve üç günde tamamlana-
cağı sanılan kanlı operasyon bir buçuk yıldır
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sürüyor ve on binin üzerinde insanın yaşamı-
na mal oluyor.

Aynı trajediyi Türkler ve Rumlar yüzyıl ba-
şında yaşamadı mı? Birinci Dünya Savaşı'nın

sonunda Anadolu'yu Yunan Orduları işgal e-
derken, yıllardan beri Türklerle iç içe yaşayan
Türkiye Rumları, sırtlarına Yunan üniforması-
nı geçirip, o güne değin birlikte yiyip içtikleri
Türk komşularına silah çekmediler mi? Ve so-

nunda rahat yaşamlarından olup, hiç bilme-

dikleri bir Yunanistan'a sığınmak zorunda
kalarak ezeli mülteciler durumuna düşmediler

mi? Ya da Kıbrıs'ta olanlar... Hayalet kent O-
çamçıra, Kıbrıs'ın hayalet. kenti Maraş'a ne

kadar benziyor. Ama bugün Kıbrıs'a giden
bütün batılı gazeteciler Maraş'ı bir etnik te-

mizlik anıtı gibi algılıyor ve yerlerini yurtlarını
bırakıp güneye kaçan Rumları Türk ordusu-
nun keyfi olarak giriştiği bir saldırının kur-
banları olarak görüyorlar. Daha önce Türklerin

bütün karar mekanizmalarından nasıl dışlan-
dığı, Kanada'ya, Avustralya'ya göçe zorlanarak

adadaiyice azınlık durumuna düşürüldükleri,

Yunanistan'dan gelen subay ve çetecilerin,
birbiriyle alıp vereceği olmaması gereken iki
toplum arasında kin tohumlarını nasıl ektiği
ve bardağı taşıran son çılgınlığı nasıl kotar-

dıkları hiçbir zaman dile getirilmiyor. Silahlar
bir kez konuşmaya başlayınca, silahı çeken

tarafın da zarar görebileceği, hatta her şeyini
yitirebileceği düşünülmüyor pek. Sadece orta-

ya çıkan sonuç görülüyor. Ve bu sonucu de-

gerlendiren uluslararası kuruluşlar, BM gibi
organlar, haklı veya haksız kavramına göre de
değil, sadece bu kuruluşlardaki çıkar grup-

laşmalarına ve diplomatik faaliyetlerin ağırlığı-
na göre karar veriyorlar.

Abhazya'da yinelenen de bunun benzeri bir
senaryo. Ve doğurduğu sonuçlar da Kıb-

rıstakinden farklı değil: 130 yıllık bir süreç
içinde oranları değiştirilen bir nüfus yapısı,
giderek kendi yaşadıkları topraklarda küçücük
bir azınlık durumuna düşürülen bir halk, ço-

gunluğun bu azınlıktan da kurutulup her şeyi
tümden ele geçirmek için giriştiği, kurgusu
dışardan hazırlanan son bir çılgınlık hareketi
ve artık sırtı duvara dayanmış “azınlığın” buna

karşı elindeki bütün gücü seferber ederek,
genciyle yaşlısıyla hep birlikte bir ölüm-kalım

mücadelesine girmesi ve kendini bir lokmada
yiyip bitireceğini sanan saldırgan gücü püs-
kürtmesi.

“Arkamız dağ, önümüz deniz. Bırakıp bura-
dan başka nereye gidebiliriz?” diyor Lıhnı Kö-

yü'nde bir yaşlı adam, olan bitenler için özür

dilercesine. “Başkasının toprağında gözümüz
yok. Dişimizle tırnağımızla kendi toprağımızı,
canımızı savunduk.”
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Ne var ki sonuç Kıbrıs'takinin aynı: kendi
yaratmadığı kan ve ateş gölünden galip olarak

çıkmış da olsa, masa başında haksız görünü-
me düşürülen, varlığını kimsenin kabul etme-
diği bir halk, kimsenin tanımadığıbir ülke.

İlk başlarda her şeye karşın Gürcistan ile
diyaloğu koparmamaya özen gösteren, konfe-
derasyon düşüncesini dile getiren Abhazya,
karşı tarafın sağırlığı nedeniyle Kıbrıs gibi da-
ha radikal bir pozisyona kaymış.

“Gürcistan her zaman geç kalıyor” diye a-
çıklıyor başbakan Sergey Bagapş. “Abhazya

Parlamentosu konfederasyon derken onlar
tanklarla, savaş uçaklarıyla yanıt verdiler. Sa-
vaştan sonra bile bir konfederasyon ya da bir-
lik anlaşması önerdik. Ama reddettiler. Biz de
artık bu durumda bağımısızlık diyoruz.”

Dışişleri Bakanı Sergey Şamba da, bu ka-
rarlılığın altını çiziyor: “Abhazya, sorununu

her zaman, silah yoluyla değil, parlamentoyla
halletmeye çalıştı. Ama onlar bizim kültürlü,

uygar yöntemimize karşı şiddet yolunu kul-
landılar. Silahla kazanmak zorunda kaldığımı-

zı şimdi politik yolla yitirmek istemiyoruz.”
Kuzey Kıbrıs'ın 25 yıldıryaşadığı ambargo-

yu Abhazya 5 yıldır ve çok daha şiddetli bir
şekilde yaşıyor. Sözde Gürcistan'ın isteği Üze-
rine, Rusların tamamen keyfi bir kararla uy-

. gulamaya koydukları mutlak bir abluka bu.

Abhazya'ya salt mal giriş çıkışını değil, insan-

ların da hareketini engelleyen hatta posta ve
telefon bağlantılarını bile kesen acımasız, dün-
yanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bir

abluka. Ama son zamanlarda Ruslar, Gürcü
tarafını kapalı tutmaya devam edip, Rus tara-

fna doğru bir takım ince kanallar açmayı da

ihmal etmiyorlar. Savaş sırasında her iki ta-
rafa da belirli silah yardımı yapan ve bir yerde
yangına körükle giden Moskova, şimdi de

Abhazya'yı yavaş yavaş kendi bünyesine çekip
özümlemek mi istiyor? ,

“Rusya'ya ilhakı önlemek için Abhazya dı-
şındakilerin bize yardım etmesi gerek” diyor
başbakan Sergey Bagapş. “Savaştan sonra

Gürcistan'a bütün dünya alabildiğine yardım
gönderiyor, öbür taraf ise abluka altında kıs-
kaca alınıyor. Açlığa mahkum edilen tarafla

tok tarafın, üstelik de bunca kan döküldükten
sonra birbirini anlaması güç.” Aldığı bütün bu

yardıma karşın Gürcistan, hala otel odalarına
sığınan göçmenlerini daha insanca koşullara
kavuşturmaktan özellikle kaçınıyor.

Kafkasya'daki uluslararası yardım örgütle-

rinin genel kanısı bu: Göçmenleri 6 yıldır bu

sefalet durumunda özellikle tutan ve sergile-
yen Tiflis'in amacı, kendi mağduriyetini ispat-
lamak, yabancı gözlemcilerin sempatisini ka-

zanmak, daha çok yardım almak ve onları gö-



 
 

rüşmelerde bir baskı unsuru olarak kullan-
mak.

Ambargo altındaki Kıbrıs Türkleri hiç ol-
mazsa Türkiye üzerinden geçerek dünyaya a-
çılabiliyor, hatta ticaret yapabiliyor ve Türk

pasaportuyla seyahat edebiliyorlar. Ama Ab-
hazlar için böylesi bir olanak mevcut değil.

“Oysa ki bizim elimizde de Sovyetler Birliği
dağıldığında herkesin elindeki pasaportlardan
var” diyor Dışişleri Bakanı Sergey Şamba. Ama

o pasaportlarda milliyeti Abhaz yazılı olanlar,
abluka altındaki ülkelerinden çıkmayı başar-
salar bile dünyada hiçbir ülkeye giremiyorlar.

Türkiye'ye bile. Binbir güçlükle İstanbul'a ge-
lebilen bir Abhaz halk dansları grubu gemiden
indirilmeden geri çevriliyor. Karadeniz'in güne-

yindeki yakınlarını, akrabalarını ziyarete ge-
lenler sınırdan içeri sokulmuyor. Bu durumun
Türkiye için tarihi bir utanç olması gerekir.

Ankara'nın Abhaz-Gürcü sorunundaki po-
litikası ve tutumu ne olursa olsun, insani iliş-

kiler düzeyinde bu kadar ürkek davranması,

kendine yakıştırmak istediği bölgesel güç ta-
nımlamasıyla hiç bağdaşmıyor. Çeçenistan ve

Abhazya konularında kendi Kürt sorunu ne-
deniyle Türkiye'nin elleri, kolları bağlı olabilir,
bu sorun Kafkasya politikasını ipotek altına
almış olabilir, petrol boru hatları stratejisi

Gürcistan'la ilişkilerini sıcak tutmasını gerek-

tirebilir... Ama her şeye karşın Türkiye'nin
manevra alanı vardır ve bu tür insani bir ko-

nuda kendisini sadece Gürcistan'a bağlaya-

maz. Tiflis'in baskısına ve yasaklarına boyun
eğip, tarihini bir çırpıda silip atmak, bölünmüş
bir halkın buluşmasını engellemek, binbir

güçlükle gelen insanları geri çevirmek Türki-

yenin bölgesel güç olma iddialarını zedele-
mektedir. Ankara, sadece Gürcistan'ı küstür-
meme kaygısından esinlenen bu dar Kafkas
politikasıyla ne denli inandırıcı olabilir? Türki-
ye mi Gürcistana mecburdur, Gürcistan mı

Türkiye'ye?
Rusya'dan daha bağımsız hareket etmek

isteyen ve Ermenistan'la da sorunları olan
Gürcistan'ın tek çıkar yolu, kapı komşusu

Türkiye'dir. Ve Ankara pekala, Tiflis'e, Kara-
deniz'in iki yakasındaki ilişkileri, tarihi, insani

ve benimsemiş olduğu ezilene yardım geleneği

nedenleriyle Abhazya'da yaşananları görmez-

den gelemeyeceğini anlatabilir.
Nazi Alımanyası'nın baskıları ve savaşa gir-

mesi için dayatmaları karşısında bile Türkiye

diz çökmemiş, tüm Avrupa Musevileri fırınlar-

da yanmaya yollarken, Ankara onlara kapıla-

rını açmış, ellerine Türk pasaportları vererek
koruma altında Türkiye'ye gelip sığınmalarını
sağlamıştır. Marsilya'daki Türk konsolosluğu,

Musevileri kurtarmak için düzenlediği sahte
pasaportlarla Fransızların Aushwitz kampları-

na yolladığı ölüm trenlerinin yolunu kesebil-.

miş, “bunlar bizim vatandaşlarımızdir” diye-
rek, kurtarabildiği kadarını kurtarmıştır.
1500'lerde, 1860'larda, 1940'larda ezilene sı-
gınak olan bir ülke, bu soylu geleneğini, bu-

gün Şevardnadze gibi ilkesiz bir politika ma-
nevracısına feda edemez. Türk halkı böylesi bir
ayıbı gelecek kuşaklara aktaramaz. Üstelik de.
kendine vize uygulayan bir Avrupa'nın vatan-
daşlarını pasaportsuz, sadece kimlik kartıyla
buyur ederken...

Türkiye elini kolunu bağlayan Kürt sorunu
nedeniyle Abhazya'nın bağımsızlığını tanımasa

bile, Abhazların soluk borularını tıkayacak bir
politika gütmeyebilir. Bugün resmi Fransız
politikası üniter devlet anlayışı güdüyor olsa

bile Türkiyeden gelen Kürtlere -üstelik pek
çoğu politik militan olan- her türlü kolaylığı
sağlamakta, gerekirse vatandaşlık vermekte,

dünyanın Kürt sorununa bakışını yönlendiren
bir Kürt Enstitüsü'nün Paris'teki çalışmalarına.

destek olmaktadır. Ve bütün bunlara karşın

Türk-Fransızilişkileri kopmuş değildir. Fransa
Abhazya'yı da tanımamaktadır. Ama orada
gayri resmi Fransız insani yardım örgütleri
harıl harıl çalışmakta ve Abhazların gözünde
Fransa'yı yüceltmekte, tek dostlarının Fransa
olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Bu örgüt-

ler de bu çalışmaları, Abhazya'yı tanımayan

AB'nin buna rağmen verdiği resmi mali kay-
naklarla gerçekleştirmektedirler. Türkiye ise
kendi içindeki Abhaz toplumunun kendi
mütevazi olanaklarıyla bir araya getirdiği in-

sani yardımın oraya ulaşltınlmasında bile
binbir güçlük ve engel çıkarmaktadır.

Ankara, Abhazya ile insani, kültürel ve e-
konomik ilişkilerini sürdürmeli, bunun Gür-
cistan'la iyi ilişkilerini etkilememesi gerektiğini

Tiflis'e kabul ettirebilmeli, hatta Abhazya ve
Gürcistan'ı birbirine yaklaştırmak için çaba
göstermeli, kendi hareketsizliği ile insiyatifi
Yunanistan'a kaptırmamalıdır. Yunanistan,
Atina-Belgrad-Moskova ekseninin gitgide güç-

lendiği şu son zamanlarda, Erivan'ın da deste-
ğiyle Kafkasya'da bir köprü başı tutmak için
fırsat kollamaktadır. Ankara, Batı tarafından
körüklenen gerginliklerin oyununa gelmek ye-

rine Kafkasya'da, Moskova, Sohum ve Tiflis'in
katılacağı bir barış, işbirliği ve anlaşmanın

mimarlığına soyunursa, ancak o zaman gerçek

ve saygın bir bölgesel güç niteliği kazanır. Tür-
kiye, Abhazya'daki insanlar için hala bir umut,

bir alternatiftir. Ve bu umut solmadan, çok
geç olmadan, tarihin kendine yüklediği s0-

rumluluğa uygun olarak harekete geçmelidir.

(İDEA POLİTİKA, Demokrasi ve Siyaset Kültürü Der-
gisi, Sayı 3, Yaz'99, Sayfa 58-62'den alınmıştır.|
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I.BÖLÜM

Abhazya'da yaşanan sorunların kökleri
geçmişte yatmaktadır. Çarlık yönetiminin
nüfusun bir kısmını Türkiye'ye göç ettirdiği
bilinmektedir. Abhaz halkının önemli bir
bölümü yurtlarından koparılarak Türkiye ve
bazı Ortadoğu ülkelerine göçe zorlanmışlar-
dır. Geride kalan Abhazlar ise Çarlık rejimi
tarafından “suçlu” ilan edilmişlerdir. Abhaz
halkına yöneltilen itham, sömürgecilere kar-

-şı on yıllarca ulusal kurtuluş savaşı verme-

lerine dayanıyordu. Harap edilmiş Abhaz-
ya'ya 1860'ların sonlarından itibaren özel-
likle 1877-1878 Türk-Rus Savaşı'ndan yo-
gun biçimde çoğu Mingrel olmak üzere Gür-
cü, Ermeni, Rum, Estonyalı, Bulgar, Alman
ve Moldavya'lılar yerleştirilmişlerdir. İskan
politikası süresince Çar yönetimi Abhazların
anayurtlarına dönmelerine izin vermemiştir.

1897 Nüfus sayımına göre Sohum bölge-
sinin doğal artış sürecindeki nüfusu 9655.3
Abhaz (58.697 kişi) —ki tüm Kafkasya'daki

Abhaz sayısı 71.000 kişiydi- 9024.4'ü Gürcü
(23.810'u Mingrel olmak üzere 25.873 kişi),

906.1'i Ermeni (6.552 kişi), 905'i Rum (5.393
kişi), 964.9'u Rus (5.135 kişi) halkları olmak
üzere toplam nüfus 106.000 kişiden oluşu-
yordu. Menşevik işgali döneminde başlatılan
güç politikası 1937'de Beria'nın yönetiminde
eksiksiz uygulanmaya başlanmıştır. Çiftçi
ailelerinin Abhazya'ya iskanı önceleri Nar-
komzen (Gürcüstan Tarım Bakanlığı) tara-

findan koordine edilmiş,daha ileri aşama-
larda ise iskan politikası 27 Mayıs 1939 ta-
rihli CC VKP/6 ve SSCB Sovnarkom kararı-
na dayanılarak uygulanmaya konulmuştur.
Sovyetler Birliği Göç Dairesi 14 Eylül 1939
tarihinde bu karara göre kurulmuştur. 27
Mayıs 1939 günü “SSCB Sovnarkom altında
göç örgütsel özellikleri” yasası da kabul e-
dilmiştir. Daire personelinin 135 kişiden,
Yerel Daire ve bölüm hizmetlerinin cumhur-
riyet, geniş ve dar bölgede üye kadrosunun
ise 11.100 kişiden oluşması öngörülmüştür.
Ağustos 1939 ile Ocak 1940 arasındaki ba-
kım giderlerinin üç milyon ruble olacağı
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tahmin edilmiştir. Yerel göç bölüm ve hiz-
metlerinin oluşturulmasının i Ekim 1939'a
kadar tamamlanması kararlaştırılmıştır.

Aynı yıl Gürcüsian Sovwnarkom'u altında
Muadil Daire konulmuş ve başına “Abhaz
Muhtar Cumhuriyeti Sovwarkom'u altında
göç dairesi kararları” çalışmasının yazarı
V.Rapava getirilmiştir. Hemen ardından da
Abhazya'da sistemli ve planlı iskan başla-
tılmıştır. Gürcüstan Sovnarkom'u 25 Ekim

1939'da “Gürcüstan Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti'nde tarımsal göç projesi yasası” ka-
bul edilmiştir.

Cumhuriyet Sovnarkom'u Göç Dairesi ta-
rafından sunulan ve “yoğun yerleşim ile zen-
gin yerüstü kaynaklarına sahip Abhazya
Muhtar Cumhuriyeti'nde 700 yeni evin inşa
edilmesini” öngören projeyi kabul ederken
tüm Gürcüstan'da 1.150 ev yapılması plan-
lanmıştır. Göç politikası, yeni yerleşim bi-
rimlerinin inşa ve su-elektrik bağlanması
toplam 28.9 milyon rubleye mal olmuştur.
Göç Dairesi'nin Abhazya Cumhuriyeti Sov-
narkom'u altında faaliyet gösterdiği dönem-
de başkanlıklarını Gagua, Djandzgava ve
A.Djikia yapmıştır. Gürcüstan SSC'de 1940
yılında tarımsal göçün başlatılmasına yöne-
lik 31 Ekim 1939 tarihli ve V.Rapava imzalı
talimatnamede şunlar belirtilmiştir: “Çiftçi.

ve bireylerin Abhazya Muhtar Cumhuriye-
ti'ne göçü ve iskanı, boş arazi ve bakir top-
rakların ataletten kurtarılmasını hedefliyor.
Çünkü yerli halk yeterli iş gücünden yok-
sundur.” Oçamçıra Bölgesi'nde Kindgi yerle-
şim biriminde Beria'nın adı verilen yeni o-
luşturulmuş Kollektif Çiftliğe 1.600 hektar

toprak tahsis edildiği ve 1939 yılında 230
ailenin yerleştirildiği, 1940'da da 180 ailenin
daha iskanının planlandığı “talimatnamede”
belirtilmiştir. Yeni göçmenler Adziubja,
Bambora, Bzyb, Atara, Kinguisepp, Ldzaa,
Akvaska ve diğer köylerdeki yerleşim birim-
lerinde yaşayacaklardır. Bu köylerin ekilebi-
lir topraklarından 7.000 hektardan fazlası
göçmenlere verilecektir. 1940 yılı için yapı-
lan tahmini ormanlık arazinin, 1850 hektarı



 

kaplayacağını öngörmektedir. Geliş ay ve
yıllarına göre göçmenlerin sayılarının, isim-
lerinin, geldikleri bölgeler ve yeni yerleşim
alanlarının kayıtlı olduğu raporlar korun-
muştur. Göçmenler daha çok Tsaguerski,

Gueguechkorski, Chakharotskuiski, Tsa-
lendjikski, Abashski, Tsakhaevski, Zugdid-
ski, Ambrolaurski, Khobski, Tsulukidzevki,
Ozurguetski ve batı Gürcüstan'ın diğer böl-
gelerinden gelmişlerdir. Mesela, 25 Temmuz
1940'da Oçamçıra'daki Adziujba köyünde

Bakradze'nin adı verilen kolhoza 264 aile,
aynı yıl 22 Ekim'e kadar Gudauta bölgesin-
deki Zvandripsh köyünde Stalin'in adı veri-
len kolhoza da 95 âile yerleştirilmiştir.

Abhazya Muhtar Cumhuriyeti'ne yukarıda
bahsedilen bölgelerden kitlesel göç, 25 Ni-
san 1940'da SSCB Sovnarkom'u ve CC
VKP/b/ tarafından geçirilen ve “Gürcüstan

SSC'de çay sanayiini, narenciye ziraatını ve
yüksek kaliteli şarapçılığı geliştirecek daha
ileri tedbirleri” öngören meşhur karardan
sonra daha örgütlü ve planlı bir niteliğe bü-
rünmüştür. Hiç kimsenin yerleştirilmemiş
olmasına karşın, kararda sadece Galski böl-

sesinden bahsedilmesi ilginçtir. Göç Daire-
si'ni konu alan ve “göçle ilgili tedbirler” baş-
lığını taşıyan bölümde 1940-44 arasındaki
dönemde narenciye ve çay yetiştirilecek top-
rakların işlenmesine ilişkin somut bilgiler
yer almıştır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi

için toplam 126.770 ruble tahsis edilmiştir.

Abhazya Cumhuriyeti Devlet Planlama
Komitesi'nin hükümete verdiği raporda,
Gürcü halkının sevgili evladı L.P.Beria yol-
daşın girişimiyle Gürcüstan'ın fakir bölgele-
rinden binlerce ailenin Abhazya'ya göç ede-
rek asırlar boyunca ihmaliedilmiş geniş ara-

zileri işlemeye koyuldukları belirtilmiştir.
Gürcüstan SSC'nin yoksul ve kalabalık böl-
gelerinden göç eden 1650 aile 11 yeni devlet
çiftliğine yerleştirilmiş, 1944 sonuna kadar

da 5404 ailenin daha iskan edilmesi öngö-
rülmüştür. Üç yıl boyunca göç eden ailelerin
sayısı 2120'yi, göçmenlerin sayısı ise
10.600'ü bulmuştur. 1939-1940 yıllarında
göç politikasının masrafı 32.2 milyon ruble,
yeni kurulan devlet çiftliklerinin modern
teçhizatla donatılması da 5.5 milyon ruble
tutmuştur.

Abhazya Yüksek Sovyeti'nin Temmuz
1940 tarihli oturumunda Gagra, Gudauta ve
Oçamçıra bölge icra komitelerinin başkanla-
rı konuşmalarında 1937'de Beria tarafından
başlatılan göç politikasında elde edilen “ö-

nemli başarılar” özellikle uygulanmıştır. Eli-
nizdeki derleme çalışması verilen demeçler-

den alıntıları kapsamaktadır.

Abhazya Sovnarkom Başkanı K.Chicki-
nadze cumhuriyette Sovyet Yönetiminin ku-
rulmasının 20. yılının kutlandığı Abhazya
Yüksek Sovyeti yılık oturumunda yaptığı
konuşmada göç politikası ile ilgili olarak
şunları söylemiştir: “Abhazya'daki Sovyet
iktidarın en mühim başarılarından biri; Be-

ria yoldaşın doğrudan yönetimi altında,
Gürcüstan'ın aşırı kalabalık bölgelerinden
çiftçilerin yerleştirilerek, Abhazya'nın asır-
larca tahrip ve ihmal edilmiş topraklarının
işlenmesidir.”

İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ile

SSCB Sovnarkom'un 25 Temmuz 1941 ta-
rihli kararında “özel emre kadar göçmenle-
rin ve yerleşecekleri toprakların seçiminin
durdurulmasını” önerdiler. Ancak Abhazya
önderliği (K.Chickinadze, M.Baramia vb.) bu

karar Moskova'dan tebliğ edilmemiş gibi
davranarak göç politikasını sürdürmüşler-
dir. Abhazya Sovnarkom'u ve Abhazya Böl-
gesel Komitesi'nin, yukarıda bahsedilen ka-
rarı temel alarak, ancak 1941 sonunda çı-
kardıkları ortak kanun şöyledir: “Yeni devlet
çiftliklerinde evlerin inşası durdurulmalıdır.
Abhazya'da yeni kolhozların ihtiyacı ile ilgi-
lenen inşaat bürosu 10 Aralık 1941'den iti-
baren feshedilmelidir.” Yine de bu ortak ka-
rarın resmi bir niteliği vardı: Abhazya Hür-
kümeti aynı politikayı İkinci Dünya Savaşı
boyunca sürdürmüştür.

Narkomzen Hükümet Komisyonu ve Gür-
cüstan Sovnarkom'u Göç Dairesi Hükümet
Komisyonu'nun, Abhazya topraklarının üçte
ikisinin dağlarla kaplı olduğunu “dikkate
almadığı” belirtilmelidir. Çok geniş boş ve
bakir toprakların hikayesi şovenist yöneti-
ciler tarafından Abhazya'ya göçmen. iskan
etmek için uydurulmuştur. Gürcüstan
Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Daire Şefi
G.Narsia, göç politikası sonuçları ile ilgili
raporunda “yerleşime açılan bazı toprakların
tarıma elverişsiz olduğunu” itiraf etmiştir.
Tevekkeli değil, yeni iskan edilen bazı göç-
menler kaçmışlardı. Bazı çiftçiler kaba kuv-

vetle iskan edilmeye zorlanmışlardır.

Gürcüstan oSovnarkomu 29 Nisan
1942'de “Abhazya Muhtar Cumhuriyeti'ne
1942 yılındaki tarımsal göç tedbirleri" me-
selesini yeniden gözden geçirmiştir. Bu ön-
lemler 15.105 ruble tutmuştur. 1942 yılında
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Gürcüstan'ın çeşitli bölgelerinden Abhaz-
ya'ya yerleştirilen 526 ailenin devlete mali-
yeti 43.954 olmuştur. Göçmenlerin 1942'de
Oçamçıra bölgesinde Beslakhuba, Kochara
ve Kutol'a, Gudauta bölgesinde Zvandripsh,
Arsaul, Kulanyrkhua ve Bambora köylerine
yerleşmeleri öngörülmüştür.

Göçmenler için oluşturulan devlet çift-

likleri günlük hayattaki kültürel ve ekono-
mik problemleri sürekli olarak Cumhuriyet
Sovyeti ve Parti organlarının katı denetimi
altında tutulmuştur.

Sovnarkom ve Abhazya Parti Bölge Ko-
mite Bürosu, 28 Ocak 1942'de yeni kurulan
devlet çiftliklerinde bahar ekim kampanyası
için yapılacak hazırlıkları görüşmüşlerdir.
Ancak çiftçilerin çoğunun ekim zamanıiçin

hazırlıklara başlamadıkları, tarımsal kadro-

ların yeterli insan gücüne sahip olmadıkları
görülmüştür. Bunların yanısıra, yerli Abhaz
nüfus tarafından göçmenlere verilen büyük-
baş hayvanların büyük çoğunluğu çalışmış,
kalanlar ise gıdasızlıktan ölmüşlerdir.

Abhazya Narkomzeni'nden, Gudauta ve
Oçamçıra Bölgesel Yürütme Komitesi'nden

en kısa zamanda çiftlikleri için yeni sürüm
alanları garantilemeleri, yerel traktör ve Ta-
rımsal Donatım İstasyonları'nın Direktörleri
ve Siyasi Bölüm Şefleri'nden merkezi plan
doğrultusunda ekim kampanyasıiçin acilen
traktör ve mekanize destek tahsis etmeleri
istenmiştir.

1944 yılı ortasına kadar Abhazya'ya gö-
çün geçici olarak durdurulduğu bir dönem
yaşanmıştır. Ancak Gürcüstan Cumhuriyeti
Sovnarkom'u 14 Haziran 1944'de “Abhazya
Muhtar SSC'de 1944 yılı için tarımsal göç
planı” başlığını taşıyan yeni kararlar alın-
dıktan sonra Abhazya Cumhuriyeti Sovnar-
kom'u da 29 Ağustos 1944'de muadil “Ab-
hazya Muhtar Cumhuriyeti'nde 1944 yılı
için göç tedbirleri planı” kararını çıkardı.
Daha önce bahsedildiği gibi sonraki yıllarda
göçmenler için devlet çiftlikleri, eşsiz or-

manlar kesilerek ve masraflar Cumhuriyet
bütçesinden karşılanarak kurulmuştur.

Abhazya Muhtar Cumhuriyeti bu amaç-
lar için 1944 yılında 7.639.7 ruble ayırmış-
tür. Evlerin yapımı 1.800 ruble, tamiri 1.160
ruble, 1945 yılı için inşaat malzemeleri ha-
zırlığı 2.500 ruble tutmuştur. Göçmenlerin
yerleşim merkezlerine işgücü ve ulaşım va-

sıtalarını temin etmek görevleri Gudauta ve
Oçamçıra Bölge Yürütme Komiteleri'ne ve-
rilmiştir. Savaş sonrasında, özellikle 1950'li
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yılların başında, o zamana kadar çok sayıda
Gürcü çiftçinin zaten Abhazya'ya göç etmiş
olmasına rağmen göç politikası tırmandırı!|-
mıştır. 1946 yılı planı 300, 1950 yılı planı
ise 900 evin kurulmasını gerektirmiştir.
1946 yılında göçmenler için açtığı devlet
çiftliği kurulmuş, bu sayı 1951'de 10'a,
1935-1955 arasında da 25'e çıkmıştır.

Abhazya'ya yerleştirilen Gürcü göç-
menlerin sayıları da ilginçtir. Eksik bilgi
içeren bir belgede devlet çiftliklerinin ku-
rulmaya başlandığı 1937'den 1950 başları-
na kadar 2.210 ev inşa edilmiş, 2.443 kişi

Abhazya'ya yerleştirilmiştir. 1953 istatistik-
lerine göre inşaatların başlamasından itiba-
ren “Abkhazpereselenstroy” toplam 124.968
m” üzerine 3.378 ev yapmıştır. Mevcut diğer
istatistik veriler ne yazık ki göçmenlerin sa-
yısı ile ilgili doğru bilgileri vermemektedir.
Göçmenlerin sayısıile ilgili tahminler ancak
1939 ve 1959'da tüm cumhuriyette yapılan
nüfus sayımlarından yapılabilmektedir. Bu
yıllar boyunca tüm halkın da bildiği gibi
Abhazya'daki Gürcü nüfusu 66.000'e ulaş-
mıştır.

Önceleri Gürcü göçmen kolhozları, Abhaz
köylerinin dışına ve işlenebilir topraklar ü-
zerine kurulurken, sonraları köylerin içine
taşınmış ve Abhaz nüfus azınlığa düşürül-
müştür. Muhtar göçmenlerin toplu yerle-
şimleri ve yerel halkın bazı köyler ile Cum-
huriyet genelinde azınlığa düşürülmesi,
Abhazya'da yürütülen kasıtlı göç politi-
kasının kanıtlarıdır. Sohum, Gagra ve
Gulripsh bölgelerinden Rum, Alman, Türk
ve diğer ulusal azınlıkların sürülerek yerle-
rne Batı Gürcüstan'dan Zor kullanılarak
getirilen binlerce Gürcü ailesinin yerleştiril-
mesi, asimilasyon sürecini daha da hızlan-
dırmıştır.

Abhazya'ya zor kullanıma dayalı bu göç,
etnik Gürcüler için de olumsuz sonuçlar
vermiştir. Meşhur Gürcü etnografı A.Z.Ro-

bakidze Svan'ların Abhazya'ya, Kevsur'ların
da düzlük Karili'ye gitmeleri gibi geçmişte
yapay göçlerin yaşandığını kaydetmiştir. Ya-
şamın doğal sürecini aksatan bu değişiklik-
ler radikal ekonomik dönüşümlere, göç-
menlerin gelenek ve yaşam biçimlerinin
farklılaşmasına yol açarak etnik kimliklerini
yitirmelerine, hatta daha ileri durumlarda
yeni yerleşim bölgelerinin yerel hastalıkları-
na bağışık olmadıklarından dolayı hastalık
ve ölüm ihtimalini artırmıştır.



 

 

II. BÖLÜM

“Sovyet karşıtı, karşı devrimci, sabotajcı,
terörist-asi casus örgütü” olduğu iddia edi-
len “Anti-Sovyet Milliyetçi Organizasyonu”
ve benzerleri gibi Abhazya'da var olduğu öne
sürülen ve N.A.Lakoba, V.K.lLadaria vb.
Başkanlığını yaptıkları yasadışı gruplarla
ilgili belgeler, 1937 Ekim sonu Kasım başın-
da Sohum'da cereyan eden açık mahkeme-
nin “Sovetskaya Abkhasia” gazetesinde de
yayınlanan tutanakları, Abhazya Cumhuri-
yeti Kamu Savaşçısı V.Shonia ve M.Delba-

'nın konuşmaları, Abhazya üst mahkemesi-
nin mahkumiyet kararına basında çıkan

tepkiler ve V.Ladaria, M.Chalmaz, V.Lakoba,
M.Lakoba, K.lnal Ipa ve diğerleri için idam
kararı, mahkemeden önce basında çıkan

makalelerdir. Bu makalelerin tutuklan-
maktan kurtularak şimdi huzurlu bir hayat
süren yazarları okurları Abhazya'da çok sa-
yıda halk düşmanı, casus, sabotör ve eşki-

yaların varolduğuna inandırmaya çalışmış-

lardır. “Halk düşmanlarına karşı acımasızca
savaşmak” adlı uzun makalenin yazarı
Abhazya'da Sovyet döneminin başarılarının
“vahşi haydut N.Lakoba'nın önderliğinde
faaliyet gösteren gizli faşist ajanları olma-
saydı daha iyi fazla olacağını” iddia etmiş-
lerdir. Makalenin yazarı “faşist casuslar
grubu” olarak tanımlandığı insanlar halkın
en sevgili evlatlarıydı ve cumhuriyetlerinin
var olması için her türlü gayreti göstermiş-
lerdir. Bu şahıslar M. Chalmaz, D. Kerchu-
loria, B. Zantaria, V. Ladaria, M. Lakoba, Z.
Beria, L. Kiuta, K. Inal-Ipa, M. Gartskia, D.
Chagava, K. ve N. Bagapshes, P. Avidzba,V.
Gvaha, Z. Agrba, A. Ashkhatsava, A. Var-
dania, T. Abgadij ve diğerleridir.

Elinizdeki derlemenin ikinci kısmında
1937-1940 arasındaki tasfiyelerin kurbanı
olan kişilerle ilgili mahkeme kararları, tu-
tukluların NKVD sorgucularının elimde ma-
ruz kaldıkları insanlık dışı muameleler ile
ilgili olarak üst makamlara yaptıkları şika-
yetler ve akrabalarına yazdıkları mektuplar
yer almıştır. Aynı bölümle milli politikanın
en gaddar biçimdeihlal edildiğini kanıtlayan

belgeler yerleşim birimleri ve sakinlerinin
isimlerinin değiştirildiğine ve eğitim dili ola-
rak Gürcüce'nin ikame edildiğine dair ger-
çekler, Abhazya'daki milli politikanın ihlal
edildiğine ilişkin Abhaz aydınlarının VKP/b/

Merkez Komitesi'ne ve SSCB Yüksek
Sovyeti'ne kınama mektupları sunulmuş,
Parti Bölge Konferansındaki Konuşmalar
iletilmiştir.

Abhazya'daki şehir ve yerleşim merkezle-
rinin isimlerinin değiştirilmesine 1936'da
başlanmış, 1947'de ise planlı bir hal almış-
ür. Mart 1947'de Abhazya Yüksek Sovyeti |
Prezidyum'u altında ve M. LI. Khastba baş-
kanlığında resmi sıfat taşıyan “şehir ve yer-
leşim birimlerinin isimlerinin kaydedilmesi
komisyonu” kurulmuştur.

1948 ile 1952 arasında 150'den fazla
şehir ve yerleşim merkezinin adı değişti-
rilmiştir. Sadece coğrafi isimler değil, cad-
de, meydan, tren istasyonu, orta okul ve li-
selerin hatta öğrencilerin adları değiştiril-
miştir. Abhazya Muhtar Cumhuriyeti eski
başkanı M. DELBA 21. Parti bölgesel top-
lantısında Mayıs 1953'te yaptığı konuşmada
bu noktaya temas ederek şunları söylemiş-
tir: Maceracı Mgeladze “Biz Parti Bölgesel
Komitesi'nden muhalefetle karşılaşmadan
serbestçe davranışlarını sürdürmüştür. Eski

Abhaz ve Rus yerleşim birimleri Mgeladze
istek ve baskıları karşısında hiçbir haklı se-
bebe dayanmaksızın çarpıtılmış ve değişti-
rilmiştir.

Gürcüstan eski başbakanı V.M. Bakradze

Mayıs 1953'teki aynı parti konferansında
itiraf niteliğinde sözler söyleyerek “Abhaz-
ya'da çok sayıda kanun dışı uygulama ya-
pılmıştır. İnsan Sovyet kanunlarından kay-
naklanan bu çarpıtmaları dinlemeye bile
katlanamıyor. Abhazya'da ekonomik ve kül-
türel hayatta uygun olmayan pek çok ilicraat
yapılmıştır” demiştir.

Abhaz alfabesinin yasaklandığını, Abhaz
okullarının kapatıldığını, Abhaz dilinin eği-
tmden kaldırıldığını ve yerlerine Gürcü
kültürünün ikame edildiğini daha önce de
belirtmiştik

Abhazya'da Mayıs 1937'de yapılan Parti
Bölgesel Konferansı yeni alfabeye geçişi Ö-
nermiştir. Yeni bir alfabenin yaratılmasını
savunanlar görüşlerinde ısrâr ederken aynı
zamanda ısrarın yanında Uslar alfabesinin
“içeriğinin Ruslaştırmaya dayandığını ispa-
ta” çalışmışlardır. Delba makalesinde “19.

NART e MAYIS AĞUSTOS 1999 e 27

 

  



 

 

Asrın sonlarında Çar yönetiminin general ve
bürokratları tarafından yaratılan ve Ruslaş-
urma amacı güden Abhazca alfabe, Abhaz
halkı tarafından hiçbir zaman benimsenerek
kullanılmamıştır” demiştir. Abhaz okulları-
nın “Reorganizasyonu” çalışmalarında aktif
rol oynayan aynı şahıs daha sonra şöyle ko-
nuşmuştur. “Bu alfabe Abhaz okullarında
dilin Gürcüce'ye dönüşmesinde çok olumlu
rol oynamıştır.”

Gelişmeler bu akımın savunucularının

gerçek niyetini ortaya çıkarmıştır. İkinci

dünya savaşının başlaması pratiğe geçilme-
sine engel olmuştur. Fikir 1944'de tekrar
gerçekleşme noktasına yaklaşmıştır. Abhaz
bilim adamı ve profesörleri A. Maggania, B.
Katsia, K. Geria, S. Ashvenba ve M. Bua-
va'dan oluşan bir grup Abhazya Parti Bölge
Komitesine davet edilmişlerdir. Kendilerin-
den Abhaz okullarında eğitim dilinin Gürcü-
ce olması için bir hazırlık çalışması yapma-

ları istenmiştir. Öneriler ve fikirleri 1944'ün

ikinci yarısında Abhazya Parti Bölgesel Ko-
mitesi'ne aynı zamanda sunulmuştur. İki
çalışma da birbirinin tekrarı olduğu için ay-
nı kaynakta dikte ettirildikleri çok belliydi.
Neydi bu parlak fikirler? Sovyet iktidarının
ilk günlerinden itibaren Abhaz okullarında
uygulanmaya başlanan eğitim sisteminin
ulusal kültürün gelişmesini engellediğini
ispat etmeye çalışmışlardır. “Bütün milletle-

rin babasından” esinlenen yazarlardan birisi
“Abhaz kültürü kendisinden çok üstün olan
Gürcü kültüründen çok etkilenmiş ve saye-
sinde zenginleşmiştir” demiştir. Bu sebeple
Abhaz okullarında Gürcü dilinde eğitime
geçilmesini “zamanı çoktan gelmiş bir; me-
sele” olarak değerlendirmişlerdir.

Abhazya Bölgesel Komitesi Bürosu 9
Ocak 1945'de bu fikir ve önerileri değerlen-
direrek M. Delba (Başkan), S. Sigua, Sh.

Khubutia, I. Tuzcagze ve A. Chochua'dan
oluşan bir komisyon kurulmuştur. Komis-
yon “Abhazya'daki okulların eğitim kalitesini
yükseltmek” amacıyla bir strateji sapta-
makla görevlendirilmiştir.

Komisyon 12 Mart 1945'de “eğitim kalite-
sini yükseltmek” ile ilgili projelerini sun-
muştur. Komisyon raporunun son bölü-
münde şunlar yazılmıştır: “Abhaz halkının
çoğunluğunun Gürcü'ce konuştuğu gerçeği
ve Abhaz-Gürcü halkları için tek alfabe, eği-
tüm düzeyinde ve Gürcüce'ye geçilmesinin
gereğini ortaya koymuştur.” Rapor şöyle de-
vam eder. “Eğitim sisteminde Gürcü diline
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geçilmesi Abhaz halkının kültürel gelişme-
sinde çok olumlu bir rol oynayacaktır.

Abhaz Parti Bölgesel Komite Bürosu 13
Mart 1945'de şu kararı almıştır: “Abhazya
Muhtar Cumhuriyetindeki orta okulların
eğitim kalitesini yükseltmeyi hedefleyen
strateji, Abhaz aydınlarının öğrencilerin ve
ebeveynlerinin arzularını dikkate alınarak
mevcut eğitim sistemi terk edilmektedir.”

Abhazya Parti Bölgesel Komite Sekreteri
A.Mgladze bu kararı Gürcüstan Komünist
Partisi Merkez Komitesine göndermesinin
yanı sıra Gürcüstan Komünist Partisi Mer-
kez Komite Sekreteri K.Charguiani'ye reor-
ganize edilmiş Abhaz okullarının yeterli sa-
yıda öğretmenden mahrum olduğunu söy-
lemeye karar vermiş ve busebebe dayana-
rak Gagra, Gudauta, Oçamçıra ve Gali'de

yeni pedagoji enstitüleri açılması için baş
vurduğunu dile getirmiştir. Sonuçta bu tip
pedagoji enstitüleri açılmıştır. Profesör kad-
roları ve öğrenci kontenjanı tamamen batı
Gürcüstan kökenliler tarafından doldurul-
muştur. Bu karar Abhazya'nın demografik
yapısında da değişikliğe sebep olmuştur.

Elinizdeki derlemenin ikinci bölümünün
son kısmı kendi halkının çıkarlarını savu-
nan Abhaz aydınlarının mektup ve konuş-
malarına ayrılmıştır. Bu belgeler arasında
24 Şubat 1947'de genç Abhaz bilim adamla-

rı G.A.Dzidzaria, B.V.Shinkuba ve K.S.Shak-
ıyl tarafından VKP Merkez Komitesine hita-
ben kaleme alınan bir mektup vardır. Mek-
tup Abhazya'da ulusal politikanın çarpıtı!-
masını açıkça dile getirmektedir. hemen a-
kabinde imza sahipleri “Burjuva milliyetçile-
ri” ve “faşist” ilan edilmişlerdir.

O dönemde birinci sekreter Eduard A.Şe-
vardnadze Gürcüstan Komünist Partisi
Merkez Komitesi'nin 27 Haziran 1978 tari-
hinde 11. oturumunda yaptığı konuşmada
Abhazya'da 1930-1950 arasındaki stratejik
olaylara değinerek şunları söylemiştir:
“Geçmişte Abhaz halkının maruz bırakıldığı

şovenist uygulamaların adını koyalım ve te-
reddütsüz kabul edelim. Bu politika hem
Gürcü hem de Abhaz halkının çıkarlarına
aykırı olmuştur.”

Stalin'in ölümünden ve Beria'nın kınan-
masından sonra Abhazya'daki hızlı asimi-
lasyoncu politika geçici olarak durmuştur.
Herkesin bildiği gibi Sovyetler Birliği Komü-
nist Partisinin 20. Kongresi Stalin'in maske-
sini düşürmüş ve sertlik politikalarının biti-
şiyle simgelemiştir. Sovyetler Birliği Komü-



 

nist Partisi Merkez Komitesi Temmuz

1956'da Cumhuriyetteki ulusal politikaların
en belirgin çarpıtmalarını dile getiren
“Gürcüstan Komünist Partisi Merkez Komi-

tesi çalışmalarının hataları” başlıklı kararı
çıkarmışlardır. Kararda şu ifadeler yer al-

mıştır: “Abhazya ve Osetya'da Gürcü,
Abhaz, Ermeni ve Oset halkları arasında
yapay düşmanlık tohumları atılmış;
Abhaz, Ermeni ve Oset kültürleri kasten

yok edilmeye çalışılmış, bu halklara karşı
kuvvete dayalı asimilasyoncu politika
uygulanmıştır.”

Kararda doğru bir tespit yapılarak
Gürcüstan Komünist Partisi Merkez Komite-
sinin tarihten ders almadığı ve Beria'nın
asimilasyoncu politikalarının sonuçlarının
ortadan kaldırılmadığı belirtilmiştir. Gür-
cüstan Komünist Partisi Merkez Komitesi

oturumunda karar onaylanmış ve şöyle de-

.nilmiştir: “Beria ve suç ortakları açıklan-
dıktan sonra Leninist ulusal politikanın
geçmişteki çarpıtmalarına karşı acil önlem-
ler alınmış olmasına rağmen engellemelerle
karşılaştığından dolayı yavaş uygulanmıştır.
Bu durum özellikle Parti çizgisinin düzeltil-
mesinde ve yüksek mevkilere Gürcü olma-
yan unsurların atanmasında görülmüştür.”

Meşhur Abhaz tarihçiler Z.V.Anchabadze
ve G.A.Dzidzaria 1972'de şöyle yazmışlardır:
“Beria ve suç ortakları Leninist ulusal poli-

tikayı açık seçik tahrif etmişlerdir. Abhaz

halkının ulusal gelişimini engellemişler,
Abhaz-Gürcü kardeşliğini bozmaya çalış-
mışlardır. Abhaz okulları kapatılmış, diğer

yasa dışı politikalar uygulanmış, Abhaz kül-

türü yok edilmeye gayret edilmiş ve kuv-
vete dayalı asimilasyon uygulanmıştır.
Abhaz tarihi de şovenist amaçlarla çarpıtıl-
mıştır. En iyi siyasetçiler, edebiyatçılar sa-

o natçılar ve diğer aydın unsurlar ortadan
kaldırılmıştır.”

Gürcüstan Kominist Partisi Merkez Ko-
mitesinin yeni önderleri ve Abhaz okulları
tarafından desteklenen Abhazya Parti ve
Sovyet organları 1950'lerin ikinci yarısında
ulusal politikanın maruz bırakıldığı çarpıt-
maları düzeltmişlerdir.

Ne yazık ki 20. Parti Kongresinde başla- :
ilan bu doğru süreç devam ettirilmemiştir.
Gürcü liderliği Abhaz halkının ulusal hakla-
rını göz ardı etmiştir ve göz ardı etmeyi sür-
dürmektedir. Bu sürece tepki olarak 1957,
1965, 1967, 1978 ve 1989 yıllarında Abhaz-

ya'da ulusal nitelikte başkaldırılar meydana
gelmiştir. Abhazların kendi kaderini belirle-
me hakkı (self-determinasyon) dahil olmak

üzere meşru haklarının restore edilmesine

yönelik haklı talepleri Gürcüstan üst ma-
kamlarınca milliyetçilik ve ayrılıkçılık ilanı
olarak yorumlanmıştır.

Sovyetler Birliğinde ulusal adaletin ihya
edilmesine ilişkin ciddi bir program, akade-
misyen A.D. Sakharov tarafından sunul-
muştur. Sakharov'un programında şunlar

söylenmiştir: “Sömürgeci yapıyı tamamen
ortadan kaldırarak işe başlamalıyız. Ulusal

problem ancak bu şekilde küçük impara-
torluklarda yeni birlik cumhuriyetlerinde
halledilebilir. Abhazya, Osetya ve başka u-
lusal birimleri içeren Gürcüstan'ı ele alalım.

Eğer Gürcüstan'da reformlar başlatıldığında
Rusya Federasyonu'nda da paralel uygula-
malar yapılmaz ve eski yapı korunursa bu
durum büyük sıkıntılar yaratır. Bu sıkıntı-
lar kaçınılmazdır ancak dönüşümler tüm
ülke sathında konfederasyon esas alınarak
yapılırsa aşılmaları herkes için daha kolay
olur. Ana prensip herkesi kapsar ve herkes
tarafından anlaşılırsa sonuçta herkes için
adil olacaktır. Özgürlüğü hedefleyen büyük
bir halk büyük ve küçük her milletin aynı
hakka sahip olduğu gerçeğini kabul etmeli-
dir.”
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'ÇEPAY MURAT'LA SÖYLEŞİ
Tâhınmış Adığe tiyatro yazar ve artisti Çepay Murat'ın 60. doğum günü 18 Haziran

1999 tarihinde Maykop Sanat ve Kültür Sarayı'nda kutlandı. 60.yaş günü nedeniyle Çepay
Murat ile gazeteci Sihu Goşnağo'nun yaptığı söyleşinin Türkçe çevirisini aşağıda sunuyoruz.

Telaşlı olmayı kimden edindiniz? Annenizden mi,

babanızdan mı?
Ben babamıhatırlamıyorum ama onun yardımse-

ver biri olduğunu anlatırlar. Geceleri evlerinden ışık

görülmeyen ailelere gaz yağı gönderirmiş. Evimizin

ardında evleri bulunan tecritli bir aile varmış. Fazlaca

koyunları olduğu için zengin diye suçlanıp cezaya

çarptırılmış ve sürgüne gönderilmişti. Ailenin reisi

gözlerini kaybetmiş olarak sürgünden dönmüştü. Bu

aileye yardımcı olmak yasaktı ve öylelerini tutuklu-
yorlardı. Babam bu nedenle odunlarımızı ve otlarımızı
tarlamızın kıyısına götürüp bırakırdı. Cezalı aile de

geceleri gelip ihtiyaçlarını bizimkilerden alırlardı.

Telaşlı olmam buradan kaynaklanıyor olabilir.

Artist olmamı daha çok anneme bağlıyorum. An-

nem ve babam beni geç yaşta edindiklerinden çok

önemsiyorlarmış. Ben doğduğumda onlar 36-37

yaşlarındalarmış ve beni beklemiyorlarmış. Babam

ie

 

çocukları olmayacağını düşünerekevi küçük yaptır-

mış ama bu esnada ben doğmuşum. Bu yüzden de

beni biraz şımarık yetiştirmişler. Babamı hatırlamıyo-

rum. Onu savaşa götürürlerken nasıl ayrıldığımızı

annem süreklianlatırdı.

Babamı savaşa götürmek için Maykop'a götür-
düklerinde ben de annemin sırtında Maykop'a gitmi-
şim. Ayrılık saati geldiğinde ben uyuduğum için ba-

bam uyandırtmamış. Annemin kendisi için yaptığı

tereyağının üzerindeki kağıdı kaldırıp benim parmak-

larımı üzerine bastırmış. Anneme de her şeye rağmen

beni okutmasını söylemiş. Babam romantik biri olma-

saydı herhalde tereyağı üzerine benim parmakizlerimi

almazdı diye düşündüğüm olmuştur.

Tarlamızın etrafı akasya ağaçları ile çevriliydi ve

onları yakacak olarak kullanırdık. Akasya ağaçlarına

kuşlar çokça konar ve şakırlardı. Annem sabahları

erkenden beni uyandırıp kuşların şarkılarını dinletirdi.

- Çepay Murat (sağ başta), Maykop, 1997

30 e MAYIS AĞUSTOS 1999 e NART



 

Güneşin doğuşunu seyretmemi isterdi. Okumamışbir

Adığe kadını olmasına rağmen böyle zevkleri vardı.

Yaşamı süresince annem için hiçbir şey yapama-

dım. Onu sadece öğrenciliğimde iyi okumamdan do-

layı sevindirebildim. Veli toplantıları olduğu zamanlar
annemin en mutlu günleriydi ve düğüne gider gibi en

iyi kıyafetlerini giyip giderdi. Bu toplantılarda beni

“sürekli övdükleri için annem bu günleri yeni yılı ve
bayramıbekler gibi karşılardı. İ

Annem çok çalışkandı. Kendi çıplak da olsa beni
giydirir ve yedirirdi. Akrabalarımız babamızın bize

açılmamış sandıklar bıraktığını söylerlerdi. Hiçbir

zaman fakir olmadık. İnsanlar “yağ ve bal yiyeceksen

Muratlara git” derlerdi. Kolhoza ödünç olarak mısır
verirdik veya buğdayla değiştirirdik.

İşten geldiğimizde mısır koçanlarını ufalayıp
somakları ile ateş yakardım. Bu esnada annem hamuru

yoğurup şelameyi pişirirdi. “Şarkı söyle yavrum” de-

yip bana şarkı söyletir, bu esnada kendisi ağlardı. O
zamanlar niçin ağladığını anlayamazdım.

Annem ileri görüşlüydü. Rusça bilmemiz gerekti-

ğini iyi anlamıştı ve komşulara da “çocuklarımızı

Labinsk veya Natırbova”da okutalım” derdi.

Derslerimi çok önemserve eğer dersim varsa bana

başka bir görev yüklemezdi. Her ana çocuğunu mutla-

ka sever ama bence annemin sevgisi gibisi yok sanı-

yorum. Okuldan çıkışımı evden gözlerdi. Ben eve

geldiğimde sofra hazır olurdu. Annemin bana uygula-

dığı bakım sayesinde güçlü yetiştim ve bugüne kadar

sağlıklı yaşadım.

Enstitüde okuduğum beşyıl süresince her eve geli-

şimde annemi, beni pencerede beklerken bulurdum.

Benim döneceğim günleri daha çabuk getirmek için

de takvimin yapraklarını günü gelmeden fazlaca yır-

tarmış.

Şimdi omesleğinizle ilgili konuşalım Eskiden

Adığelere göre tiyatro artistliği prestijli bir iş değildi.
Bugün de çocuğunu artist yapmak isteyen fazla kişi

bulunmaz. Aileler çocuklarının hukukçu, doktor ol-

malarını veya çok gelirli meslekler edinmelerini is-

terler. Artist olduğuna hiç pişman olmadınız mı? Aile
sahibi olduktan sonra başka bir iş yapmayı düşünme-

diniz mi?
Arüstliği sevdiğim için meslek edindim dersem

yalan söylemiş olurum. Artistlerin bir eğitim aldıkla-

rını dahi bilmezdim ve annem de öğretmen olmamı

isterdi. Ancak bu mesleği seçtiğime de pişman olma-

dım. Mesleğim sayesinde çok yerler gezdim ve çok

şeyler gördüm. Mesleğim çok şeyleri sevmeme neden

oldu. Bunlar benim için çok değerlidir. Annemin hatı-
rı için de sonradan herkesin alay konusu olarak öğ-

retmen enstitüsünü bitirdim. Mesleğimi çok seviyor-

sam da çocuklarımın artist olmalarını istemedim.

Mesleğimin zorlukları nedeniyle böyle düşündüm.
Bense bu zorlukları severek çektim. Dünyada bundan

daha iyi ve ilginç bir meslek olduğunu sanmıyorum.
Zira mesleğimiiçtenlikle ve yürekten seviyorum. Bi-

zim gibi küçük halkların aktörleri fazlaca kazana-

mazlar. Ama insanın gönlünde yatan bir meslekvar-

dır. Ben kendimitiyatro için doğmuşbiri olarak kabul

ediyorum ve gönlümde yatan meslek de budur. Bazı

kendini beğenmiş kişilere “artist” dendiği zaman çok

üzülürüm. Bana göre aktörlük çok ciddiyet gerektiren

bir sanattır. Artist kendine çok dikkat etmelidir. Bence
akşam sahnede Othello veya Hamlet rolünü oynayâa- |

cak olan kişi, gündüz pazardan elinde sepetle soğan

patates getirirken insanlara görünmemelidir. Şehri-
mizde insanların sevdiği usta bir rejisör yaşardı. Ken-

disinin pazardan, elinde sepet olduğu halde ekmek ve

yumurta getirmesine üzülürdüm.

Bu da size has bir düşüncetarzı olsa gerek?
Evet, bunu kimseden öğrenmedim, kendim düşün-

düm. Ben akşamleyin cimri şövalye rolünü oynaya-

caksam o gün sabahtan itibaren kimseyle konuşmam.

O role adapte olmaya çalışırım. Ailemi veya başka bir

sorunumu düşünmem. Her bir rol için çokça emek

gerekir. Othello*yu oynamak için onunlailgili yazılan

her şeyi okudum ve birçok yeni şeyler öğrendim. Aynı

şekilde Puşkin'in cimri şövalyesini oynamak için de

bir yıl süreyle Puşkin'i öğrendim. Ona yazılanmek-
tupları ve çeşitli oyunlarının tiyatroda nasıl sahnelen-

diğini okudum. Bunlar bana büyük coşku ve mutluluk
vermektedir. Mutluluk veren diğer bir şey de, diğer

insanların bir ömür yaşamalarına rağmen biz aktörle-

rin birkaç yaşamı bir ömre sığdırmamızdır. Ben bu

şekilde yüz hayat yaşamış oldum. Ben yine ömrümün

sahnede sona ermesini ve orada ölmeyiistiyorum.

Bu ilginç.

Evet bence öyle ve güzel. Kimileri ölümden ürkü-

yorlar. Ben ölümden korkmuyorum. Akraba ve ço-

cuklarımın öldüğümde annemin yanına gömülmek

istediğimi biliyorlar. Çocuklarıma bu yeri gösterip

“işte şu otlar benim üzerimde yeşerecek” diye söylü-

yorum. Bu bana ürküntü vermiyor. Çünkü yaşamın bir

gün sona ereceğini biliyorum. Annemin ayak ucundan

ayrılıp Moskova'ya gitmiştim, tekrar onun ayak ucuna

döneceğim. Korkmamamın nedeni de bu olsa gerek.
Akrabalarımdan bu söylediklerimi saçmalık olarak

bulanlar var ama bence bunlar saçma değil. Bu benim

dünya ve yaşama bakış tarzım.

Sahne hayatına başladığınızdan beri hep başrolde

oynadığınızı söylediniz. Peki gençliğinizde de başrol-

lük bir oyuncu muydunuz gerçekten ?

Yaptığımız küçük etüdlerde hep öne çıkardım.

Daimaiyi olmakiçin çalışırdım. Bu alışkanlığımı hala

koruyorum. Öğrenciliğimde de başarılı olmak için

çaba gösterirdim.

Thakumeşe Nalbiy'le tiyatro okulunda beraber o-
kuduk. O rejisörlük bölümündeydi ve ünlü rejisörler

A.Papov ile M.Knebel'in öğrencileriydi. Nalbiy dört
yıl benimle çalıştı. Ben de ünlü Shakespeare uzmanı

A.Anikst'in öğrencisiydim. Onun grubunda yer almak
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kolay değildi. Onun grubunda okumak benim için

büyük şanstı. Fakültede okurken rolümü oynadığımda

fakülte dekanımız ve sanat yönetmenimiz koluma

girerek beni sahneden indirmiş ve çok övmüşlerdi.

Ama ben övgülerine inanamıyor, üzülmemem için

söylediklerini düşünüyordum.

Hiçbir zaman fazla gururlu olmadım. Şimdi de

ustalığın en üst düzeyine ulaştığımı kabul etmiyorum.

Bununla birlikte yaptığım rollerden dolayı mutluluk

 9

duyduğum anlar olmuştur. Örneğin sahne öncesi kim-
seyle konuşmam. Gün boyunca akşam yapacağım
rolün kişiliğine girer ve mutlu yaşarım. Ağlamam ge-

reken yerde sahne arkasında biri gülerse gözyaşım

gelmez. Beni üzmek de sevindirmek de çok basittir.
Bu yüzden de mesai arkadaşlarıma çok sıkıntılar çek-

tiririm.

Mesleğimin ilginç bir yönü daha var. Rolünü ne

kadar ustaca yaparsan izleyiciler yaptığın rolün çok

kolay olduğuna inanırlar. “Şunun yaptığı şeyi ben de

yaparım” diye düşünürler. Görev yaptığım Beyaz

Ev'de (Wunefijs#Adığey Cumhuriyeti Parlamento Bi-

nası) birçok kişi bana “o sizin yaptığınız şeyin alasını

ben de çıkar sahneye yaparım” demiştir. Ancak böyle
diyenler aldanmaktadırlar. Aktör rolünü ustalıkla yap-
tkça onlara da böyle bir güven gelmekte ve aynı rolü

yapabileceklerini sanmaktadırlar.

Bu aktörün gücünden olsa gerek.
Evet aktörün ustalığından ve gücünden kaynakla-

nan bir durum. Bunda uykusuz geçirilen gecelerin

emeği vardır. Biryıl süreyle Puşkin üzerine çalıştığım
zaman geceleri yatakta kendimi cimri şövalyenin ha-
zineleri içinde sanarak mutlulukla sabahlardım. Şair

Beretar Hamit “Kafadan biraz eksiklik olmadan şair
veya aktör olunmaz” derdi. Bu doğru olsa gerek. Ta-
nınmış fizyolog Pavlov, insan beyinlerini incelerken

aktörlerin beyinlerini en sona bırakmıştı. Aktörün
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yaşamında yaptığı değişik rollerden dolayı beyninde

de değişiklikler oluşmuş olabilir.

100'den fazla rol yaptınız. Hala oynamak istediği-

niz rol kaldı mı?

TMI.Richard ile Kral Lear'ı oynamak isterim. Bu
rolleri bugüne kadar yapmak kısmet olmadı. Ulusu-

muzun uğradığı felaketi konu edinen bir piyeste rol

almak ve böyle bir piyesi yazmak isterim. Adığe gele-

Kafkas Sürgü-

nü'nün 125.yılı
. AnmaProgra-

mında Çepay

Murat (sağdan

üçüncü) , An-

kara, 1989

 

nek ve yaşam tarzını konu alan bir rolde oynamayı
arzu ederim. Ve Çehov'un rollerini yapmakisterim.

Bugün için hem devlet memurusunuz —Kültür Ba-
kan Yardımcısı- hem de tiyatrocusunuz, Benzeşmeyen

bu iki işi bir arada yürütmek zor olmuyor mu?

Bu gerçekten çok zor. Bakan yardımcısı olarak gö-

rev yaptığım on yıl içerisinde yarım bıraktığım bir tek

piyesimi dahi tamamlayamadım. Bakan yardımcılığı
zor bir iş. Bakanın yerine düşünerek bütün işleri yü-

rütüyorsun. Bu işi de severek yapmıyorum. Ulusumu-

zun güçlü tiyatrosu ve televizyonu olsaydı ve sanatçı

da sanatı ile geçinebilecek durumda olsaydı ben buişi
yapmazdım. Ama tiyatroda aldığın paranın on katını

burada verirlerse imrenmeden edemiyorsun. Bu da

tabii ki üzücü bir durum. Bakan yardımcılığı da benim

rollerimden birisi ama iyi yaptığım bir rol olduğu

söylenemez. Ve bence en zor olan rollerden biri.

Başka biri bu görevi yapmış olsaydı bundan bö-
bürlenerek söz eder ve kültüre yaptırdığı büyük geliş-
meleri anlatırdı. Siz başka tür düşünüyorsunuz ve çe-

kinmeden düşüncenizi yiğitçe söylüyorsunuz.

Shakespeare “Dünya bir sahne, insanlar da aktör-

leridir” derdi. Ben de bundan dolayı on yıllık memur-. ç

riyetimibir rol olarak değerlendiriyorum.

(Adığece'den Çeviren: İbrahim Çetav|

  



 

 
Adnan Özveri

Hasan Efendi, şehrin merkezindeki büyük
parkın bekçisiydi. Buraya aileler pek gel-
mezlerdi. Buranın müşterileri, yakındaki
resmi daireler ve özellikle gecekondu ma-
hallelerinden gelen işsizlerdi. Hasan Efendi,
resmi dairede çalışanlardan memnundu.
“Normal insanın hali başka canım, normal

insana can kurban” derdi. Bunlar, mesai
saatleri dışında gelip gazetelerini okur-
lar,sohbet ederler sonra kalkıp giderlerdi.
Diğerleri öylemiydi ya! Onlar işsiz güçsüz

— takımıydı. Yaz aylarında bile, ayakkabıların-
da hiç eksik olmayan çamurlarıyla gelirler,
hep bir ağızdan bağırarak konuşurlar, beşer

onar kümelenirler, işçi arayan biri geldiğin-
de hepsi birden konuşurlardı. Bunlar; sırala- *
rın üzerinde yatarlar, ekmek, peynir, doma-

tes gibi yedikleri şeyleri hep sıraların üzerin-
de birakırlardı. Hasan Efendi, bunları hiç
sevmezdi. Elinden gelsehiç birini . içeriye
almayacaktı. Hatta bu yüzden, amirlerine
çıkmış; “Bunları içeriye almayalım. Parkın

etrafını telle çevirelim. Ben kapıda dururum,
normal insanlardan başkasını almam” de-
mişti. Ama, amirleri kabul etmemişler; “Ol-
maz, şehrin merkezinde turistlere ayıp o-

lur.” Demişlerdi.

Güneşli bir bahar sabahıydı. Sabah er-

kendenyükünü almaya başlayan park, artık
kalabalık sayılırdı. Hasan Efendi, günlük de-
netimini yapıyor “uygunsuz bir şey” görürse
düzeltiyordu . Her nasılsa, boş kalmış bir
sıranın üzerine bir adam uzanmıştı. Hasan

Efendi bunu görünce söylenerek hemen o
tarafa seyirtti. Ama adama yaklaşınca du-
raksadı. Bu öyle işsiz güçsüz takımından bi-
rine benzemiyordu. Üzerinde kalın, siyah bir

palto vardı.

Çantası ve şemsiyesi yanı başında duru-
yordu. Hasan Efendi, rahatsız olmalı diye

düşündü ve sıraya yaklaşıp sordu:

-Efendi, rahatsız mısın?

Adam kafasını çevirdi. Karşısında, bekçiyi

görünce doğrularak:

<Hayır! |

-Niye yatıyorsun peki?

-Ne o! Yatmak yasak mı yoksa?
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. -Yasakya.

Adam gülerek, eliyle yanı başındaki ağaçları
gösterdi.

-Bu ağaçlara dokunmakta mı yasak?

Hasan Efendi, önce bir durakladı. Sonra,
gözü, sıralara uzanmak yasak.” “Çöp
dökmek yasak” yazılarına takıldı. Ağaç ko-

nusunda bir yasak yoktu ama,serbestlikte
yoktu. O zamani, yasak olmalıydı.

-Yasak ya! Ağaçlara ellemekte yasak.

Adam oturduğu yerden kalktı.

— -Bak bekçi başı, seninle bir anlaşma ya-
palım. Sen yasakolmayan bir kelime söyle

bana. Ben sana beş milyonlira vereyim.

Hasan Efendi bu söz üzerine şaşırdı. Adamı
şöyle bir süzdü. Efendiden birine benziyor-
du. Yarı inanmamış bir şekilde;

-Benimle şaka yapma bey.

Adam gayet ciddi.

-Yok şaka falan yaptığım yok. Deyince,

Hasan Efendi, bir an düşündü. Denemekle
ne kaybederdi sanki? Beş milyon lirada az

- para değildi. Hem çok basit bir şeydi. Bir
kelime söyleyecek beş milyon lira alacaktı.
Adama dönerek:

-Alırım ama beş milyon lirayı! Dedi.

Adam elini cebine attı. Beş milyon lira çı-

kardı

-İşte para dedi, yeter ki sen kelimeyibul.

Hasan Efendi, adamın caymasından kor-
karak, aklına gelen ilk sözü söyledi hemen.

-Yürümek.

© Adam güldü.
-Olmadı,Hasan Efendi. Konuşmak yasak

olmaz olur mu? Herkes istediği yerde, iste-
diğini konuşabilir mi? Ne olur o zaman
memleketin hali? Yasaklardan hiç mi habe-
rin yok senin?

Hasan efendi;

-Oturmak, dedi.

Ama , adam öyle bir anlattı ki. Hasan
Efendi şaşırdı kaldı. Ooo!.. Meğer, ne çok
oturma yasağı varmış. Öyle benzeri yerde
oturulamazmış. Sonra oturma grevi, oturma

boykotu derlermiş. Bilmem kaç seneden
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başlarmış. Bundan sonra Hasan Efendiiyice
kaptırdı kendini. Aklına ne gelirse söylüyor-

du. Ama adam hepsinin bir yasağını bulup
çıkarıyordu.

Şimdi başlarına kalabalık bir grup top-
lanmıştı. Hasan Efendi'nin hiç sevmediği bu .
işsiz güçsüz adamlar bekçinin, bir adamla
ateşli ateşli konuştuğunu görünce gelmişler,
onlarda tartışmaya katılmışlardı. Hasan E-

fendi, ilk önce onların geldiğine sinirlenmiş,
ya parayı onlar alırsa diye düşünmüştü. A-
damların söylediği her sözcükte önce bir

irkiliyor, ama onun yasak olduğu anlaşılınca,
çocuklar gibi seviniyor, hemen kendisi bir
kelime söylüyordu. Adam hepsinin sözlerini
tek tek dinliyor, sonra hepsine ikna edici bir

yanıt veriyordu.

Artık tartışma iyice kızışmış, kalabalık

artmıştı. Derken biraz sonra bir polis geldi.
Kalabalığın yasak olduğunu söyledi ve dağıt-

tı. Ama Hasan Efendi adamın peşini bırak-
madı. O kelimeyi mutlaka bulacağını söyle-
di. Adam da;

- Anlaşma geçerli. Bul kelimeyi al beş
milyon lirayı, dedi.

Bundan sonra; eski Hasan Efendi gitti,
yerini hep düşünen, kendi kendine konuşan

bir Hasan Efendi aldı. Parka gelen hemen

herkese soruyor, ama verilen yanıtların hiç
birinden tatmin olmuyordu. Biraz düşünüp,
söylenen her kelimenin yasağını artık kendi-

si buluyordu. İşin ilginç yanı, artık bir keli-
menin yasak olduğunu öğrenmek, kendisini

daha çok sevindiriyordu. Yasak olmayan bir
kelime bulup parayı alsa , belki bu kadar
sevinmeyecekti.

Artık Hasan Efendi'nin adı; “Yasak Ha-
san Efendi” diye çıkmıştı. Nihayet bir gün,
“görülen lüzum üzerine” Hasan Efendi'nin
işine son verildi.

Şimdi;Yasak Hasan Efendi, bir kahvede
çaycılık yapıyor. Herkes tanıyor onu. O keli-
meyi bulma hayalinden de vazgeçmiş değil. .

Hemen her gelen “bir çay” demeden önce,

Hasan Efendi'ye bir kelime söylüyor, Hasan
Efendi de ardından yasağınıyapıştırıyor.

Sahi, siz biliyor musunuz o kelimeyi? Ya-
zın bana, alın beş milyon lirayı.

 

 
 



 

 

 

1. Dillerin Ölümü: Herdilin ölümü, bir
kültürün ölümüdür. Bir kültürün ölümü de
bir toplumsal kimliğin ölümüdür. Dili, kül-
türü ve kimliği ölen bireyler ve toplurılar,
benimsemek zorunda kaldığı kimlikle ya-
şamlarını sürdürmek durumundakalırlar.

2-Konuşma Dili, Yazı Dili: Her dil, bir

konuşma dili olarak doğar ve gelişir. Kültü-
rünü, kavramlarını o dilde yaratır ve sonraki
kuşaklara aktarır. Yazı diline geçebilen
toplumlar, üretimlerini hem sözlü hem yazılı
olarak sürdürürler.

Sözlü kültür aşamasındaki bir dil, başka
bir yazılı kültürün etki alanına girerse ve
yazılı kültüre geçmesi engellenirse, dumura
uğrar ve bir süre sonra zayıflayarak ortadan
kalkar, ölü diller listesinde yerinialır.

3-Uluslararası Diller: Emperyalizmin
yüzyıllar süren işgal, baskı, asimilasyon,
sömürü, dil ve din ihracı politikaları, yerel
dilleri köreltmiş, kendi dillerini benimsete-

rek egemen dil haline getirmiştir.

Günümüzde, dünyadaki bütünleşme ha-

reketi, yaygın emperyalist dilleri ticaret,
teknik, kültür ve bilim alanlarında daha da
etkin ve geçerli kılmakta, ortaya uluslar a-
rası diller kavramı çıkmaktadır. Bu gelişme,
bir boyutta, insanlığın bütünleşmesi olarak
yorumlanırken, bir çok boyutlarda diğer
dilleri ve kültürleri olumsuz yönde etkile-
mektedir.

4-Tarih ve Coğrafya Çelişkisi:Şimdiler-
de azalmışsa da, tarih boyunca bir “Tarih-
Coğrafya” çelişkisi yaşandığı söylenebilir.
“Tarih,” hareketin,
simgesi olarak kabul edilebilir. Bu anlamda
tarih, zayıf halkların düşmanı, koruyucu
coğrafya ise dostu oldu, halklarını bağrına
basarak düşmana karşı korudu.

Pireneler Baskları, Kafkaslar Kafkas
halklarını dilleri, kültürleri, gelenekleri ve
kimlikleriyle bu güne kadar getirdi.

“Coğrafya” durağanlığın

Yaşar Bağ

Halklarını Nasıl5-Kafkasya Dağları,
Korudu?: Bilindiği gibi Kafkasya, halklar ve
diller ülkesidir. Tarih boyunca güzel Kafkas-
ya”ı sahiplerinin elinden almak isteyen
düşmanlar hiç eksik olmadı. kimileri ülkeyi

talan etti, vurdu geçti, kimileri hançer gibi
bağrına saplandı, onulmaz yaralar açtı. Sal-
dırılara karşı halk, canını dişine takarak

savunmasını yapıyordu. Düşmanın çok

güçlü olduğu durumlarda ovalardan ve
düzlüklerden ekilerek dağların ormanlık va-
dilerine sığınıyordu. Birinden diğerine geçi-
lemeyen bu paralel sarp vadilerin gizli yolla-
rını, ancak bu coğrafyanın çocukları biliyor-
du. Düşman giremiyor; girmek isteyenler
yok ediliyordu. Sarp dağlar ve vadiler, sanki
halkla birlikte düşmana karşı savaşıyor, do-

gayla insan bütünleşiyordu. Düşmanın çe-
kilmesiyle, insanlar da bir çeşit savunma
kalesi olan vadilerden çıkarak tekrar eski

yerlerine dönüyorlardı. Bu gel-git olayı, kim
bilir kaç yüz yıldır sürüp gelen bir olaydı.
Sanki çok eski bir dünyanın bu güne dek
gelen insanları yok olmamak için direniyor-
lar, Kafkas Dağları da onları koruyordu.

Kafkas halkları, düşmana korku veren

dağların kendini saran ve koruyan şefkatli
kollarında kendilerini güven içinde görü-
yorlar, yurt sevgisini yüreklerinde duyuyor-
lardı. Coğrafya, böylece tarihe karşı yüzler-
ce, binlerce yıl direndi. Çocuklarına kol ka-
nat gerdi.

Ne zaman ki dünyada toplumlar arasın-
daki dengeler iyice bozuldu, sayısal üstün-
lüğün yanı sıra, yeni silahlarla donatılmış

büyük ordulara sahip büyük devletler ku-
ruldu, yüzyıllarca sürecek olan dünyayı
yağmalama ve paylaşma savaşları da başla-

dı ve küçük halkların varlıkları tehlikeye
girdi. Kılıç ve kahramanlık, topa ve tüfeğe
karşı yenik düştü.

Rusya'nın, yüzyıllarca süren, sayı ve si-
lah üstünlüğüne dayalı saldırıları karşısında
dağlar, artık haklarını koruyamaz oldu.
Düşmanın amacı, sadece yağma ve geçici
işgal değil, ülkeye sahip olmaktı.
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1864 Mayıs ayında, Karadeniz'den Ha-
zar'a, yaylalardan Elbruz'a kadar Rusların
ulaşamadığı bir yer kalmamıştı. Bu son sa-
vaşta halkların talihi ve tarihiyle birlikte
coğrafyası da yenilmişti. Kafkas kartalı, ar-
tık yavrularını kanatlarının altına alıp koru-
yamayacakiı, ancak sessizcebakacaktı.

Kafkasya'nın işgaliyle birlikte insanların
akıllarında ve duygularında depremler oldu.
Diller, dinler, kültürler, gelenekler, görünür
ve görünmez baskılar altına alındı. Her şey
düşmanın insafına kalmıştı ve insaf yoktu.
Kurt, yemek istediği kuzuya her zaman “Su-
yumu bulandırdın” diyebilecekti. Öyle oldu
ve bu güne gelindi. .

Pirene Dağları da Kafkaslar gibi, Baskları
korumuş ve bu güne kadar getirmişti.

Kafkaslar ve Kafkas halkları tablosunu
bir de yabancı bir yazarın kitabından alıntı-
lar yaparak verelim. İngiliz John F.
Baddeley, Rusların Kafkasya'yı İstilası ve
Şeyh Şamil adlı kitabında şöyle diyor:

“Kafkasya halklarının kökeni ve yapıları
hakkında genel bir bilgi verebilmek için bir-
kaç söz söylemek gerekiyor. Bu, aslında bir
zamanların hayranlık verici ve çözülmesi en
zor problemidir.”

Strabon, kitabında Kafkas dillerinin sayı-
sını 70 olarak verirken, Piny, 300 olduğunu
belirterek “Sonraları, biz Romalılar Sohum'-
daki işlerimizi 130 tercümanla sürdürmek
zorunda kalıyorduk” demektedir.

Arap gezgini El-Aziz, doğu Kafkasya'ya
diller dağı adını vermiş ve 300 dil konuşul-
duğunu söylemiştir. Bu rakamı abartılı ola-
rak kabul etsek bile Avrupalı yazarların ver-
dikleri rakamlar da kırkın altına düşme-
mektedir.

F. Müller'e göre Kafkasya'daki dillerin ço-
gunluğu, üç ana gruptan oluşan bağımsız
bir dil ailesinden gelmektedir. Bunlar
“Kartvel, Batı Kafkasya, Doğu Kafkasya”
dilleridir.

Bütün bu görüşlere karşın, Kafkas Dilleri
hakkında henüz son söz söylenmedi. Kaf-
kaslılar, dünyanın hiçbir yerinde görülme-
yen çok sayıdaki kabilelerden ve ırklardan
oluşmaktadır ve bunlar çok çeşitli diller
kullanmaktadırlar.

Karadeniz'le Hazar Denizi arasında uza-
nan Kafkaslar, tarih boyunca ülkeleri işgal
edilen halkların sığınma yeri olmuştur.

Dünyanın bir çok bölgesinden gelen in-
sanların buraya sığınmaları, tamamen Kaf-
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kasların coğrafi konumundan ve fiziksel ya-
pısından kaynaklanmaktadır.

Çok eski çağlarda, Kafkasların ovalık

bölgelerinde askeri birlikler kaynaşırken bu
dağlar, tarih sahnesinden silinmiş bir çok
ırklara sığınak olmuştur. Medler, Alanlar,
İskitler, Grekler, Romalılar, İranlılar, Arap-
lar, Moğollar, Türkler, Tatarlar, Slavlar,
bütün bu ırklar, birbirleri ardınca ve bir çok
defalar, kıyıya vuran dalgalar gibi Kafkasları
süpürüp geçtiler. Fakatfilolojik bulgulara
göre, bunlar bazı etkilerde bulunmuşlarsa
da, Kafkas halklarının kökeni, bu ırklardan
hiç birine girmemekte, tarih öncesi çağlarda,
Asya ile Avrupa arasındaki geniş düzlükler-
de yaşayan ve artık kaybolmuş olan bir ırk-
tan gelmektedir.

Dağıstan Avarlarının,5. ve 9. Yüzyıllar a-
rasında Avrupa sahnesinde bulunan Asya
Avarlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Çünkü
Şarlman tarafından tarih sahnesinden sili-
nen Asya Avarları, Ural-Altay (Fin, Türk,
Moğol) ırkına mensuptur. Dağıstan Avarları
onlardan farklıdır. Avar ismini Ruslar,
Kumukların adlandırmasına göre almıştır.
Dağıstan Avarları kendilerine “Marul Mats":
Dağlıdili derler.” (Sayfa: 21,27)

6-Sözün Yazıya Yenilmesi: Sözlü kül-
tür, üstüne abanan yabancı bir yazılı kültür
karşısında gerilemeye mahkumdur. Sözlü
kültürün özelliği, uzun zamanda oluşup kı-
sa Zamanda yok olabilmesidir. Rus işgalin-
deki Kafkasya'da yazıya geçiş, işgalcinin iz-
nine ve hoşgörüsüne bağlıydı. Son 70 yıl
içinde Kafkasya yerlilerinde yazılı kültüre
geçiş olmuş, sözlü kültür ürünü olan efsa-

neler, destanlar, masallar, şiirler, şarkılar
derlenmiştir. Ayrıca şiir, öykü, roman gibi
edebiyat eserleri yazılmıştır. Kafkas halkları,
kiril harfleriyle kendi alfabelerini kullan-
makta, kendi dillerinde okuyup yazmakta-
dırlar, ancak bu kadarı dilin yaşaması ve
gelişmesi için yeterli olmamaktadır. Rus di-
linin ve kültürünün gölgesi, yerli dillerin ve
kültürlerin üstünde durdukça ulusal kül-

türlerin gelişmeleri mümkün değildir, Orta
ve yüksek öğrenimlerini Rusça olarak yap-
mak ve mesleğini Rusça konuşup yazarak
sürdürmek zorunda olan insanların, ulusal
dillerini ve kültürlerini uzun süre yaşatıma-
ları ve geliştirmeleri beklenemez. Bu günkü
koşullarda, sistemi değiştirme olanağı gö-
rünmemektedir.

 



  

1864'te tamamlanan Rus işgaliyle birlikte
anayurtlarından sürülmüş olan Çerkeslerin
büyük çoğunluğu Türkiye'de yaşamaktadır.
Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin (Adığelerin)
sayısı anayurtta kalanların o katı kadardır.
Türkiye Çerkesleri, kendi dillerinde yazılı
kültüre geçme olanağı bulamamışlardır.
Bundan sonra ne olacağı da belli değildir.
Belli olan, Çerkescenin Türkiye'de hızla u-
nutulmakta oluşudur.

Özetle, hala dünyanın ilgisini çekmekte
olan Kafkas halkları, dillerini ve kültürlerini,

varlıklarını sürdürme konusunda zorlan-

maktadırlar. Gelecek, onlar için umut verici

görünmemektedir.

Yazının başından buraya kadar yaptığı-
mız açıklamalardan sonra, zaman içinde

geçmişe bir dönüş yaparak eski çağlardaki
Kafkaslılar (Kaslar) üzerinde biraz durma-

mız gerekecek.

Verilen bilgilere göre, çelişik ya da farklı
diyebileceğimiz iki durumla karşı karşıyayız:
Bir yanda Aleksandre Başmakofun dediği
durum, yani günümüzde Kafkasya'da ve
Pirenelerde, prehistorik (tarih öncesi) döne-
min anahtarı sayılan ve varlıklarını sürdür-
mekte olan diller var. Diğer yanda 3000,
2000, 1200 gibi yıllarda, İsmail Berkok'un
nüfus yığılması dediği nedenle Kafkasya'dan
çıkarak çeşitli Orta Doğu ülkelerine gitmiş,
oralarda devletler kurmuş, yazılı kültürler
yaratmış eski Kafkaslılar var. Bunlar, Za-
man içinde tarihten silinmişler, bıraktıkları
yazılı belgelerin bir kısmı okunmuş, bir
kısmı da henüz okunamamış. Bunların o-
kunması, ancak günümüzde yaşayan Kaf-
kas dilleriyle mümkündür, anahtar dil hala
Kafkaslar'da, Türkiye'de, Suriye ve Ür-
dün'deki Çerkesler tarafindan konuşul-

maktadır. Yani, Başmakofun söylediği a-
nahtar dil hala yaşamaktadır. Bundan son-
raki başlıkta bu durumu açıklamaya çalışa-
cağız.

7-Eski Çağlarda Kafkasya Dışına Çıkış:
Yukarda da değinildiği gibi M.0.3000, 2000
ve 1200 yılları kavimler hareketi ve göçler
bakımından önemli dönemlerdir.

Almanya'dan Kafkasya'nın kuzeyindeki
geniş bozkırlara kadar uzanan geniş alanda,
Hint-Avrupalılar (Ariler) büyük bir göç hare-

keti yaratmışlar. Orta Asya, İran ve Hindis-
tan'a kadar gitmişler.

Aynı yıllarda Kafkasya'da yoğunlaşan
nüfus da dışarıya taşarak Orta Asya, İran,

Mezopotamya, AnadoluMısır, Yunanistan,
Trakya, Arnavutluk ve İtalya ülkelerine ya-
yılmışlar.

Konuylailgili iki alıntımız var:

Aleksandre Başmakof: “Prehistorik (Ta-
rih Öncesi) döneme ait anahtarlar, Kafkas
ve Pirene Dağlarının yüksek vadilerinde ya-
şayan kavimlerin elindedir.” (Tarihte Kaf-
kasya, s.118, 127)

İsmail Berkok: “Arkeolojik araştırmalar,
Kafkasya'nın prehistorik devrelere ait bir
çok büyük olaylara sahne olduğunu ve bu
sahnede Kafkaslıların büyük roller oynadı-
Bını gösterdi.

Son araştırmalar sonucunda Avrupa'da
ve Batı Asya'da Preariyen (Ari öncesi) bir ır-

kın yaşadığı ve bu günkü Avrupa Uygarlığı-
nın, bu ırkın uygarlığı üzerinde kurulduğu
meydana çıkmış gibidir. (Tarihte Kafkasya,
STEŞ: 5.236)

Şimdi, Kafkasya'dan çıkarak Orta Do-
gu'ya inen bu eski Kafkas (Kas) kavimleri

hakkında kısa bilgiler verelim:

1-Sümerler: Tarihin yazdığına göre Me-
zopotamya, iki ırmağın suladığı bataklık bir
bölge durumunda iken, M.Ö.4000 yıllarında
dışardan gelen insanlar bu bataklığı kuruta-
rak verimli bir hale getirmişler, yazıyı icat
etmişler, sonradan başka toplumları da et-
kileyecek olan parlak bir kültür ve uygarlık
yaratmışlar.

Tarihçi İsmail Berkok'a göre Sami ve Ari
ırkları gelmeden önce Mezopotamya'da
Kaslar vardı. (Tarihte Kafkasya, s.118)

Sümer kaynakları, Sümerlerin nereden
ve nasıl geldikleri hakkında kesin bilgi ve-
rememektedir. Kitabından alıntılar yapaca-
ğımız, M.Ö.2000 yıllarında yaşamış olan

Sumer şairi ve yazarı Ludingirra bu konuda
şu bilgiyi vermektedir (Muazzez İlmiye
Çağ'ın “Ludingirra' kitabından):

“Bu ülkeye atalarım binlerce yıl önce
göçmüşler. Nereden ve neden göç ettiklerini,
o zaman yazıyı bilmedikleri için yazama-
mışlar, ancak kulağımıza gelen bazıbilgiler
de var. Bir kısmı, kuzeydoğu tarafındaki
dağlık bir ülkeden gelmişler, bunlara “Kara-
başlılar” deniliyor. Bir kısmının da doğuda
“Dilmun” denilen bir yerden deniz yoluyla
geldikleri söyleniyor.” s,14

Sümerli yazara göre Mezopotamya'ya biri
karadan, biri denizden olmak üzere iki deği-
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şik kavim geldiği anlaşılıyor. Karadan ge-
lenler için söylenen dağlık ülke Kafkasya'yı
işaret etmektedir. Bilindiği gibi Kafkasya
halkları siyah kalpak giyerler. “Karabaşlı-

lar,” adının bundan kaynaklanıyor olması
gerekir.

Mezopotamya'ya tarih boyunca gelmiş o-
lan kavimler, şu sırayı izlemiştir: Kafkas-

ya'dan gelen Kaslar (Karabaşlılar), deniz

yoluşla gelen bir kavim, batıdan gelen Sa-
miler, İran'dan gelen Ariler (Hint-

Avrupalılar), Asya'dan gelen Turaniler
(Türkler).

Mezopotamya, bu gün de (bir kısmı

asimile olmuş olarak) aşağı yukarı aynı ırk-

lar kompozisyonunu korumaktadır.

Doğrudan bilgi vermesi bakımından ö-
nemli olan Ludingirra'nın kitabından alıntı-
ya devam edelim:

“İlkel ülkelerin halkları fırsat buldukça .
üzerimize saldırdılar, Kentlerimizi yakıp
yıktılar. Biz yaptık onlar yıktılar, biz yaptık
onlar yıktılar. Kökü binlerce yıl ötelere da-
yanan ulusumuz yoruldu. Yabancıların ku-
cağına bırakıverdi kendini, Şimdi bizi onlar
yönetiyor... Hep korkuyorum, bir gün gele-
cek, adımız da uygarlığımız da unutulacak.”
s, 12 “Biz, Sümerli yeri halk olarak
Sümerce konuşuyoruz. Şimdi bizi yöneten-

lerin dili Akadca'dır. Birbirine hiç benzeme-

yen diller. Akadlar, hem yazımızı, hem dini-
mizi alıp Tanrılarımızın üstüne oturdular.
Halkın çoğunluğu Sümerli. Bundan yüzlerce
yl önce (M.Ö.2750) Sargon adında bir
Akadlı (Samiasıllı) çıkıp Sümer Krallığını ele

geçirerek bütün ülkemizi, hatta bir çok
komşu ülkeleri yönetmeye başlamış. O za-
mandan beri Akadlar gelip çoğalıyorlar. A-
maçları, topraklarımıza tamamiyle konup
Sümerleri yok etmek. Bunu da başarıyorlar.
Ortam değişti. Gençlerimiz, Akadlılarla ar-
kadaşlık ediyor, onlarla evleniyorlar. Bunu
önlemek olanaksız. Sümerler, kendi ülkele-
rinde giderek azınlık olmaya başladılar. Ulu-
sumuz için ne korkunç durum.” s.35
Akadca, bizim dilimizden çok ayrıdır. Bizim
dilimiz tek, iki ve üç hecelidir. Onlara çeşitli

ekler koyarak veya kelimelere yanyana dize-
rek anlam veririz. Örneğin “Lu”nun anlamı
“Adam”dır. “Galin anlamı “Büyük”tür.” s.40

(Burada (açıklanan kelime o yapısı
Çerkesce'ye uymaktadır. Çerkescede sıfat,
burada olduğu gibi ismin sonuna gelir. “Lu-
Lı” sözü, Çerkescede de Sümerlerde olduğu
gibi “Adam-erkek” anlamına gelmektedir. Bu
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veriler, “Karabaşlıların” Kafkaslı olduğu iz-
lenimini vermektedir.)

2-Kasitler: Kasitler, Kafkasya'dan gele-
rek (M.Ö.2000 yıllarında) yerleşmiş bir ka-
vimdi. Bölgeye egemen olan Babil Devleti,
1806 yılında Hitit Kralı Murşil tarafından
yıkıldı. Kasitler de Hititlere yardım ettiler.
Hititler, Mezopotamya'yı, soydaşları olan
Kasitlere bırakarak Anadolu'ya döndüler.

Kasit Devleti, 600 yıl kadar varlığını sürdür-
dükten sonra M.Ö.1200 yıllarında Asurlular
tarafından yıkıldı.

3-Hititler: Hititler (Çerkesler, Hatit der-

ler), M.Ö.2000 yıllarında Kafkasya'dan Ana-
dolu'ya gelerek Anadolu'nun ilk devletini
kurmuşlardı. Zamanla genişleyip impara-
torluk şeklini aldı. Sınırları Iraktan Ege'ye
güneyde Suriye'ye kadar uzanıyordu. Suri-
ye'ye egemen olma yarışı, M.Ö.1296 yılında
Hititler ili Mısır arasında Kadeş savaşına

neden olmuştu. Sonradan iki devlet dost

oldular. Hitit Kralı kızını Mısır Kralı
Ramses'e verdi. Bu olayı halk benimsemedi.
Bu gün bile Çerkesler arasında “Ramses
yınıse woğ: Ramsesin gelini olasın bedduası
söylenmektedir. Yine Hitit-Mısır savaşını
anlatan bir şarkı da vardır. Hitit Devleti,

M.0.1200 yıllarında Frigler tarafından yıkıl-
dı. Bazı kaynaklar, Hititlerin yıkılışından
sonra, bir kısmının anavatanları Kafkas-
ya'ya döndüğünü yazmaktadır. Örneğin İn-
giliz tarihçisi Wels, Hititlerin yıkılışından söz
ederken “Hazar Deniziile Karadeniz arasın-
daki bölge eski Hititlerle kaplanmıştı.” De-
mekle bir kısım Hatilerin Kafkasya'ya dön-
müş olduklarını anlatmak istemiştir. (İsmail
Berkok: Tarihte Kafkasya,s.104)

Daha fazla bilgi için bakınız: Yaşar Bağ:
Türklerde ve Çerkeslerde İslam öncesi Kül-
tür Din Tanrı.s.161-163

4-Hiksoslar: Kafkas kökenli Hiksoslar,
M.0.1700 yıllarında Mısır'ı işgal ettiler ve
yüz yıl kadar yönettiler. Sonra siyasal ikti-
darı yitirdiler. Tarihçi Mergan, Mısır Fira-
vunları tarafından yaptırılmış olan Hati la-
hitlerinin şimdiki Kafkas tiplerine benzedi-
gini söyledikten sonra Hatilerin kıyafetlerini
anlatmaktadır. (Tarihte Kafkasya, s.92) Bazı

kaynaklara göre Kafkas-Mısır ilişkileri
M.0Ö.10.500 yıllarına kadar çıkmaktadır.
(Bakınız: Yaşar Bağ'ın adı geçen kitabı,



 

s.165-168) Diğer ülkelerden daha fazla ola-
rak Çerkes-Mısır ilişkileri yakın zamanlara

kadar sürmüştür. Çerkes Memlük Devleti

(1390-1517) bunun örneğidir. Yavuz Selim

tarafından Memlük Devletinin Osmanlı
devletine bağlanmasına rağmen, Çerkeslerin
ağırlığı Mehmet Ali Paşa zamanına kadar
devam etti. Mehmet Ali Paşa, Çerkes ileri

gelenlerini hile ile bir yemeğe davet ederek
kılıçtan geçirdi. Ondan sonra etkinlikleri

kalmadı. Fakatilginçtir ki 1798'de Napolyon
Mısıra saldırdığında, Mısıra yardım için
Kafkasya'dan Mısır'a gönüllü Çerkesler git-
miştir.

5-Etrüskler: İtalya'daM.Ö.9-1 yüz yıllar
arasında yaşayan ve güçlü bir devlet kur-
muş olan Kafkas kökenli olduğu, Anadolu
yoluyla Italya'ya geçtikleri ileri sürülmekte-
dir. Star Dergisinde bu konuda şunlar yazı-
lıdır:

“Etrüsklerin alfabeleri vardı. Yasaları,
Roma Uygarlığına temel olmuştur. Kadınla-
ra değer veriyorlardı. Kadınlar, erkeklerin
yaptıkları her şeyi yapar, onlarla aynı spor
dallarında yarışırlardı.

Etnoloji bilimi, ulusların geçmişini araştı-

rır. Ancak çok kesin sonuçlarla konuşamaz.

Etnoloji bilimine göre, Etrüsk Devleti yıkı-
lınca (M.Ö.6.yüzyıl) iki büyük göç olmuştur:
Biri İspanya'daki Pirene dağlık bölgesine,
diğeri anavatanları Kafkasya'ya. İtalya'da
kalanlar ise asimile olmuştur.

Alman etnoloji uzmanlarına ogöre
Pirenelerdeki Basklar ile Kafkasya'daki
Çerkesler kardeştirler. Dillerinde ve sosyal
yaşamlarında inanılmaz benzerlikler vardır.”
(Star Dergisi: 15.11.1992,s.38-40)

ÖZET VE SONUÇ

Buraya kadar anlatılanları özetlemeye ve
bir sonuca varmaya çalışalım.

1-Dillerin Kafkasya'da Korunması: Ta-
rih öncesi dönemlere ait diller ve kültürler
Aleksandre Başmakofun dediği gibi Kaf-
kaslar'da ve Pireneler'de korunarak bu güne
kadar gelmiştir.

Preariyen uygarlıklara, yani Kas uygarlı-
gına ait belgeler ancak bu yaşayan diller ile
çözülebilir.

2-Kafkasya'da Nüfus Artışı ve Göç:
Berkok'a göre, prehistorik dönemde jeolojik

i

durumun ve iklimin elverişli olması dolayı-
sıyla Kafkasya'da bir nüfus artışı olmuştu.
Buna karşılık Orta Doğuda daha az bir nü-
fus vardı. (Tarihte Kafkasya:s.7683,89,95).

Bunun etkisiyle yoğun nüfuslu Kafkas-
ya'dan seyrek nüfusla Orta Doğuya bir nü-
fus akımı olmuştur. Kafkasya'lılar,' gittikleri
yerlerde yukarda anlatılan devletleri kur-
muşlardı. (Sümer, Kasit, Hitit, Hiksos,

Etrüsk)

3-Kafkasya Dışında Yazıya Geçiş: Orta

Doğu'da çeşitli devletler kuran Kaslar, doğal
olarak bölgenin diğer devletleriyle ve halkla-
rıyla siyasal ve kültüreliliştiler içine girdiler.
Bu ilişkiler sonunda karşılıklı kültürel etki-

leşimler oldu. Bu yazıya geçiş nedeniyle ya-
zılı kültür ürünleri üretildi ve bunlar tablet-
ler ve yazıtlar halinde günümüze kadar gel-
di.

Kasların kurdukları devletleri, zamanla
yıkıldı. Bıraktıkları yazılı kültür ürünleri bu
güne kadar gelmişse de henüz tamamı oku-
nabilmiş ve çözülmüş değildir.

Okunabilen belgelerdeki dil, bugün Kaf-
kasya'da konuşulan dildir. Dolayısıyla, oku-
namayan belgelerin O(Oçözümünde A.
Başmakof'un öngördüğü gibi bu günkü Kaf-
kas dillerinden yararlanmak mümkündür.
Hatta mümkün değil zorunludur. Ancak bu
konuyla uğraşan uzmanlar, Kafkas dillerini
bilmedikleri için tabletleri seslendirebilseler

de, haklı olarak, anlamını bilmemektedirler.
Bu sorunun çözümü, Kafkasdillerini bilen-
lerin uzman olarak yetiştirilmesine bağlıdır.
Bugün, konuyla ilgilenen birkaç Çerkes ay-
dını varsa da (başta Ali Çurey olmak üzere)
bunlardan yararlanmayı düşünen bilim a-
damı yoktur. Daha doğrusu uzmanlar, ken-
di otoritelerinin sarsılmaması için, anahtarı

elinde bulunduranlardan çekinmekte, on-

larla işbirliğine gitmek istememektedirler.
Bu koşullarda, anahtardan yararlanma ola-
nağı bulunmamaktadır.

4-İkinci Bir Kafkasya Yoktu: Ağırlıklı
olarak M.0.2000 yıllarında Kafkasya'dan
Orta Doğu'ya inen Kas kavimleri, yazılı
kültüre geçmiş olmalarına karşın, kurduk-

ları devletler yıkılınca Kafkaslar gibi sığına-.
cak bir yerleri, yani ikinci bir Kafkasya ol- ©
madığı için, işgalcilerin içinde eriyip gittiler.
Kültürleri sözlü olarak bugüne kadar gele-
medi. Tabletlerde, yazıtlarda kaldı, onlar da
tam okunamadı.
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Oysa Kafkasya'da kalan Kaslar, dışarıya
gidenler gibi devletler kurmadıkları halde,
Kafkas Dağlarının koruyuculuğunda, dille-
rini, geleneklerini, sözlü kültürlerini bu gü-
ne kadar getirebildiler. Fakat Kafkas ülkesi
dağlarıyla birlikte tamamen Rusya tarafın-
dan işgal edilince, 20. Yüzyılda yazılı kültü-
re geçmiş olmalarına karşın, dilleri zayıfla-
maya başladı. Bu durum, gelecek için bir
endişe kaynağıdır.

ÇERKESLER VE ANADOLU
Çerkeslerin Anadolu ile olan ilişkilerini i-

ki ayrı dönemdeele alabiliriz.

a-Hititler Dönemi: Kafkasya söylencele-
rinde Hititlerin (Hatitler) anıları canlı olarak

yaşamaktadır. “Hatitlerin Şarkıları” desta-
nında şöyle denilmektedir: (Yaşar Bağ'ın adı
geçen kitabı: s.163)

Dedelerimiz Hatitlerin
Eski kavim olduğunu
Söylenceler anlatır
Denizin öte yakasında.

Hatitlerin sınırları
Uzanmış Mısır'a dek.

Kral Ramses de

Hatitlere savaş açmış.

s.ç.n.

Hititler hakkında yukarıda bilgi verildi-
ginden burada onları tekrar etmeyeceğiz.
M.Ö.2000-1200 yılları arasında Anadolu'da
egemen olan Hititlerin, ikinci bir Kafkasya
olmadığından, işgalciler tarafından asimile
edilerek tarihten silindiğini, ancak çoğu hala
okunamayan çok sayıda belgeler bıraktığını
söylemekle yetineceğiz.

b-1864 Çerkes Sürgünü: Hitit
Çerkeslerinin tarih sahnesinden silinişinden
yaklaşık 3000yıl kadar sonra, 1864'te Kaf-
kasya'nın tamamının Rusya tarafından ke-
sin olarak işgali üzerine, Çerkezistan

Çerkeslerinin 96 90'ı anayurtlarından zorla
göç ettirilerek Osmanlı topraklarına gönde-
rildi. Bunların büyük kısmı Anadolu'ya yer-
leştirildi.

Çerkesler, yeni yurtlarında dilleri, töreleri
farklı olan bir toplumla karşılaştılar. Bu
farklılığın yarattığı şaşkınlık ve uyum dö-
nemi epeyce sürdü. Anadolu halktı da onları
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yadırgamıştı. Göçmenlerin dilleri, gelenekle-
ri, kıyafetleri tamamen değişikti. Düğünler-
de kızlar ve erkekler bir arada mızıka çala-
rak ve tempo tutarak oynuyorlardı. Arala-
rında kaç-göç yoktu. Halay, çifte telli gibi
oyunları, klarnet, davul, zurna gibi çalgıları
bilmiyorlardı. Bir mızıka onlara yetiyordu.

Zamanla birbirlerine alıştılar. Çerkesler,

yavaş yavaş Türkçe öğrendiler. Giderek

Çerkes dili ve gelenekleri zayıflamaya başla-
dı. Kız alıp vermelerarttı.

Kentlere göçler, asimileyi hızlandırdı.
Türkiyede yazı dili haline gelemeyen
Çerkesce, unutulma sınırına yaklaştı.

Bütün dünyada olduğu gibi Kafkasya ve
Anadolu'da da değişim ve etkileşim hızlanı-
yor. Bu hızlı değişim, güçlüleri daha da
güçlendirirken zayıfları, yok oluşun uçuru-
muna doğru itiyor.

Yararlanılan kitaplar:

1. General İsmail Berkok, Tarihte Kafkasya,
1958, Ankara.

2. John B.Baddeley, Rusların Kafkasyayı İsti-
lası ve Şeyh Şamil, Çev. Sedat Özden, Kayıhan
Yayınevi, 1995,İstanbul.

3. Muazzezİlmiye Çığ, Sümerli Ludingirra,
Kaynak Yayınları, 1996, İstanbul.

4. Avrasya Etütleri (Dergi), Sayı: 4 (Kış), 1996-

97, s.48, Tika Yayını, Ankara.

5. Niyazi Akşit, Emin Oktay, Tarih, Lise 1,

Remzi Kitabevi, 1988, İstanbul.

6. Star Dergisi, 15.11.1992,İstanbul.

7. Yaşar Bağ, Türklerde ve Çerkeslerde İslam
. Öncesi Kültür Din Tanrı, Çiviyazıları Yayını, 1997,
: İstanbul.

   



 

 

  

Gerçek BirHikaye

 

  

 

I

Zhilin adında bir adam Kafkasya'da subay olarak
bulunuyordu.

Bir gün evden bir mektup aldı. Yaşlı annesi ona
şöyle yazmıştı: “Çok yaşlandım ve ölmeden önce sev-
gili oğlumu son bir kez daha görmekistiyorum. Buraya
gelerek bana veda et, beni göm, ondan sonra Kafkas-
ya'daki görevinin başına dön ve Allah seninle olsun.
Senin için hem güzel, hem zeki ve üstelik toprak sahibi
olan bir gelin adayı buldum. Eğer onu seversen onunla
evlenir ve belki de devamlı olarak burada kalırsın.”

Zhilin bu konuyu düşündü. Gerçekten de annesinin
sağlığı iyi değildi ve onu bir kere daha görmeyebilirdi.
Neden gitmesin ki? Eğer gelin adayını severse belki
onunla evlenebilirdi de.

Ayrılmak için albayından izin aldı, arkadaşlarına ve-
da etti ve ayrılış partisi olarak adamlarına dört kova
dolusu votka ısmarladı. Ardından da yola çıktı.

O sırada Kafkasya'da savaş vardı ve yollar, gece ya
da gündüz, yalnız seyahat edilemeyecek kadar tehlike-
liydi. Eğer Ruslardan her hangi birisi kaleden ayrılacak
olursa Çeçenler tarafından öldürülmek ya da dağlara
kaçırılmak tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu yüzden pi-
yadeler, haftada iki kere kaleye gelen ya da kaleden
çıkan sivillere eşlik ediyordu.

Mevsim yazdı. Arabalar ve konvoy gününilk ışıkla-
rıyla birlikte hazırlanmıştı ve hemen kaleden yola çıkıl-
dı. Eşyalarını arabalardan birisine yerleştiren Zhilin at
üstündegidiyordu.

Gidilecek yirmi beş kilometreye yakın yol vardı ve
arabalar çok yavaşilerliyordu. Bazen askerler dinlen-
mek için duruyor, bazen de birisinin arabasının teker-.
leri çıkıyor veya atlarından birisi koşumunu kopartıyor-
du. Her defasında konvoy duruyor ve bekliyordu.

Güneş en yüksek tepeyi geçtiğinde sadece yolun
yarısını kat etmişlerdi. Hava sıcak ve tozlu iken yakıcı
güneşin ışınlarından korunacaktek bir gölge bile yoktu.
Etraftaki her şey çıplak bozkırdı, tek bir ağaç ya da
çalılık görünmüyordu.

Zhilin önden at sürüyor ve daha sonra durarak ara-
baların yetişmesi için bekliyordu. Mola işareti veren
boru sesini duyan Zhilin, “belki de askerler olmadan
tek başıma önden gitsem daha iyi olacak” diye düşün-
dü. “Altımda iyi bir at var. Eğer bazı Çeçenlerle karşıla-
şacak olursam onlardan kaçabilirim. Yoksa....2” Zhilin
bunları içinden geçirirken, Kostylin adında silahlanmış
bir subay onun yanına at sürdü ve “yalnız başımıza
gidelim, Zhilin. Korkunç bir şekilde açım. Üstelik çok
sıcak da var. Bu gömleği rahatlıkla sıkabilirim!” Ger-

çekten, şişman birisi olan Kostylin'den ter akıyor, kı-
zarmış yüzü parlıyordu.
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Zhilin bir an için düşündü ve sordu.

“Tüfeğin dolu mu?”

“Evet.”

“Gidelim o zaman. Fakat birbirimize yapışalım.”

Böylece bozkırdaki izleri izleyerek, sohbet ederek
ve gözleriyle etrafı tarayarak önden gittiler. Çevrelerin-
deki millerce alan boştu.

Nihayet bozkır sona erdi ve yol, bir derenin içinden
geçmeye başladı. Zhilin, “tepeye tırmanarak etrafa bir
göz atacağız, yoksa bizi kolaylıkla habersiz yakalayabi-
lirler” dedi.

- Kestylin karşıçıktı.

“Ne gereğivar. Devam edelim.”
Zhilin onu dinlemedi.

“Hayır” dedi. “Sen burada bekle, ben etrafa kısa bir
göz atacağım.”

Zhilin sol taraftaki tepeyi tırmanmaya başladı.
Zhilin'in atı av atıydı. Daha yabanibir tay iken yüzlerce
ruble vererek satın almış ve kendisi terbiye etmişti. At,
engebeli tepeye şimşek gibi tırmandı. Zhilin tepeye
çıkar çıkmaz da hemen burnunun dibinde otuz kırk
kadar Çeçen atlısı gördü. Hemen geriye döndü. Fakat
Çeçenler onu görmüşlerdi ve hızla peşine takıldılar.
Çeçenler peşinden at sürerken bir taraftan da tüfekle-
rini çekmeye başladılar. Zhilin dört nala tepeden aşağı
inerken, tüfeğini çıkarması için Kostylin'e bağırdı. Bir
taraftan da atının kendisini yarı yolda bırakmamasıiçin
dua etmeye başladı. “Eğer ayağın sürçerse ben yan-
dım. Tüfeğime bir ulaşabilsem, beni yakalayabilirlerse
namerdim.”

Fakat Kostylin onu bekleyeceğine, Çeçenleri görür
görmez atının her iki tarafını mahmuzlayarak bir ok
hızıyla kaleye doğru atıldı. Yükselen toz duman arasın-
da sadece havada sallanan atının kuyruğu görülüyor-
du.

 

Zhilin büyük.bir bela içinde olduğunu görebiliyordu.
Tüfeği gitmişti. ve sadecekılıcıyla hiç bir şey yapamaz-
dı. Atını daha önce geldiği yöne hızla mahmuzladı.
Fakat altı Çeçen'in yolunu kesmek için at sürdüğünü
gördü. Nefis bir atı vardı ama Çeçenlerin atları daha
iyiydi. Atının başını çevirmek istedi. Fakat hayvan son
hızla gittiğinden onu durduramadı ve atı onu direk o-
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larak Çeçenlere doğru götürdü. Dişlerini germiş, tüfe-
ğini elinde hazır olarak tutan ve gri bir at süren kırmızı
sakallı bir Çeçen'in kendisine oldukça yaklaştığını göre-
biliyordu.

“Evet” diye düşündü Zhilin, “Siz şeytanların ne dü-
şündüğünüzü biliyorum. Eğer beni ele geçirirseniz
toprağın içinde açılmış bir çukura atacak ve beni kam-
çılarla döveceksiniz. Eh, ben de kendimi canlı olarak
ele vermeyeceğim.”

Zhilin küçük bir adam olabilirdi, ama cesareti vardı.
Kılıcını çekti ve atını, kendisine doğru yaklaşmakta olan
kırmızı sakallı Çeçen'in üzerine sürdü. “Ya seni atımla
aşağı indireceğim, ya da kılıcımla doğrayacağım”diye
düşündü.

Fakat Zhilin düşmanına ulaşamadan atı, arkadan a-
tilan bir mermiyle vuruldu ve yere çakılan at Zhilin'in
bacağı üzerine düştü.

Zhilin ayağa kalkmaya çalıştı. Fakat korkunç iki Çe-
çen çoktan üzerine atılmış ve ellerini kıvırmaya başla-
mışlardı bile. Silkindi ve Çeçenlerin elinden kurtuldu.
Ne var ki üç Çeçen daha atlarından atladı ve tüfekleri-
nin dipçikleriyle kafasına vurmaya başladılar. Kafası
şişti ve sallanmaya başladı. Çeçenler onu yakaladı,
eyerlerinden yedek kolanları aldılar, kollarını arkasında
bükerek Dağlı düğümüyle bağladılar ve sürüklemeye
başladılar. Şapkasını kafasından attılar, çizmelerini
çıkardılar, parasıyla saatini aldılar ve elbiselerini yırttı-
lar. Zhilin geriye, atına baktığında zavallı hayvanın tam
düştüğü yerde yan yattığını, ayaklarını durmadan sal-
ladığını ama bir türlü toprakla temas edemediğini gör-
dü. Atın kafasında bir delik vardı. Oradan fışkıran koyu
renkli bir kan, çevresindeki bir metrelik tozu emiyordu.

Çeçenlerden biri atın yanına giderek eyeri çözmeye
başladı. Kamasını çıkararak boğazına çalıncaya kadar
hayvan tekme atmaya devam etti. Hayvanın boynun-
dan bir 'tıss” sesi geldi. Attitredi ve öldü.

Çeçenler eyeriyle koşumlarını aldılar. Kırmızı sakallı
olanı atına bindi ve diğerleri Zhilin'i onun arkasına o-
turttular. Attan düşmemesiiçin belinden Çeçen'e bağ-
ladılar. Ardından da dağlara götürdüler.

Atlının arkasında oturan Zhilin'in kafası, adamın
“kötü kokan sırtına dayalıydı. Bütün görebildiği şey,
büyükbir sırt, kaslı bir boyun ve bir papağın altındaki
mavimsi, tıraş edilmiş bir kafaydı. Zhilin'in başı kötü bir
şekilde yarılmış ve kan gözlerinin üzerinde pıhtılaşmıştı.
Fakat kendisi, ne atın üzerinde dik oturabiliyor ne de
kanını silebiliyordu. Elleri arkasından köprücük kemiğini
ağrıtacak kadarsıkı bir şekilde bağlanmıştı.

Uzun bir süre at sürdüler, tepeler inip çıktılar, bir
ırmağı geçtiler ve vadi boyunca uzanan bir patikayı
izlediler. Zhilin geçtikleri yerleri hafızasına nakşetmek
istedi. Fakat gözleri kanla doluydu ve dönemiyordu.

Karanlık çökmeye başladı. Başka bir ırmak daha

geçtiler ve taşlık bir tepeye tırmanırlarken duman ko-
kusu gelmeye, havlayan köpeklerin sesleri işitilmeye
başladı.

Köye ya da avu/a ulaştıklarında Çeçenler atlarından
indiler ve Zhilin'in çevresi, neşe içinde çığlıklar atarak



 

kendisine taşfırlatan köy çocukları tarafından sarıldı.

Kendisini yakalayan adam çocukları kovaladı, onu
attan aşağı aldı ve bir işçi çağırdı. Üzerinde, göğsünü
açıkta bırakan yırtık bir gömlekten başka bir şey olma-
yan elmacık kemikleri çıkık bir Kafkaslı geldi. Çeçen
bazı emirler verdi ve işçi bir pranga getirdi. Bu alet,
demir halkalar üzerine yerleştirilerek bir kilitle bağlan-
mış olan iki meşe ağacı parçasından oluşuyordu.

Zhiliniin kollarını çözdüler ve prangayı ayaklarına
vurdular. Daha sonra onu bir kulübeye götürdüler ve
içeri iterek kapıyı kilitlediler. Zhilin, bir gübre yığınının
içine düştü. Bir müddet orada kaldıktan sonra karanlı-
ğın içinde aranarak daha temiz bir nokta buldu ve ora-
ya uzandı.

 
II

Zhilin, bütün gece hemen hemen hiç uyumadı. Ge-
celer kısaydı. Nihayet bir çatlaktan gelen ışığı görmeye
başladı. Ayağa kalkarak çatlağa yaklaştı. Daha da bü-
yütmek için onu kazıdı ve dışarı baktı.

Aşağı doğru inen bir patika görebildi. Sağ tarafta,
yanında iki ağaç bulunan bir Çeçen evi vardı. Kapının
eşiğinde siyah bir köpek yatıyordu. Bir anne keçi,
kuyruklarını sallayan yavrularıyla birlikteydi. Daha
sonra, kuşaksız renkli bir bluz, pantolon ve ayakkabılar
giyen genç bir Çeçen kızın tepeden yukarıçıktığını gör-
dü. Kızın başına renkli bir eşarp sarılmıştı. Başının üze-
rinde bir su testisi taşıyan kızın sırtı gerilmişti. Kız, Ü-
zerinde sadece bir gömleği olan başı tıraşlı bir erkek
çocuğunun elinden tutarak götürüyordu. Kız suyu ku-
lübeden içeriye götürdü. Dünkü kırmızı sakallı adam,
çıplak ayağında sandaletler ve üzerinde işlemeli ipek
bir beşmet olduğu halde dışarı çıktı. Kemerinden gü-
müş bir kama sarkıyordu. Kafasında, geriye doğru ka-
kılmış, koyun derisinden yapılmış siyah bir kalpak var-
dı. Dışarı çıktı, gerindi ve sakalını düzeltti. Orada bir

süre bekledikten sonra uşağına bir şeyler yapmasını
emretti ve başka bir yere gitmek üzere oradan ayrıldı.

Daha sonra iki kişi atlarının üstünde geçtiler. Atların
burunları ıslak olduğundan, sulama yerinden geldikleri
anlaşılıyordu. Arkasından, üzerlerinde sadece gömlek-
ler olan pantolonsuz çocuklardan oluşan gruplar koşa-
rak kulübenin önünde toplandı ve çatlaktan içeriye
uzun bir çubuk soktu. Zhilin'in onlara bağırmaktan
başka yapacağı bir şey yoktu. Hepsi de korku içinde
bağrışarak kaçıştı.

Zhilin susamıştı, boğazı kuruydu ve birisinin gelme-
sini çok istiyordu. Aniden kapının açıldığını işitti. Gelen
kızıl sakallı Çeçen'di. Yanında daha kısa boylu ve koyu
saçlı birisi daha vardı. Çıkık kemikli gülümseyen bir
yüzü, siyah parlak gözleri ve kısa kesilmiş bir sakalı
vardı. Kendisi daha iyi giyinmişti. Gümüşlerle süslü
mavi bir beşmet giyiyordu. Kemerinden gümüş bir ka-
ma sarkarken, yine gümüşlerle işlenmiş, ince deriden
yapılmış nefis ayakkabılar giyiyordu. Bunların üzerine
bir çift sert tozluk çekilmişti. Beyaz koyun derisinden
yapılmış olan kalpağı yüksekti.

Kırmızı sakallı Çeçen içeri girdi, küfre benzer bir
şeyler homurdandı, kapının yanındaki direğe yaslandı
ve Zhilin'e doğru bir kurt gibi suratını asıp bakarken
kamasıyla oynamaya başladı. Fakat sanki yaylar üze-
rinde yürüyormuşçasına canlı ve çevik bir insan olan
koyu saçlı adam, doğruca Zhilin'in yanına gitti. Ayakları
üzerine çömeldi, gülümsedi, Zhilin'in omuzlarına vura-
rak kendi dilinde hızla konuşmaya başladı. Dilini şak-
latarak göz kırparken, “iyi, Rusky! İyi, Rusky!”sözlerini
tekrarlıyordu.

Zhilin hiç bir şey anlamadı ve "su, bana içmekiçin
biraz su ver,” dedi.

Siyah saçlı Çeçen güldü. “iyi, Rus!” dedi Çeçen di-

linde. İ

Zhilin elleri ve dudaklarıyla su içmekistediğini be-

lirtti.

Çeçen en sonunda anladı, güldü ve kapıdan, “Di-
ne!” diyerek seslendi.

Bir kız koşarak geldi. On üç yaşlarındaki kızın yüzü,-
siyah saçlı adama benziyordu. Adamın, kızın babası
olduğuna şüphe yoktu. Onun gibi kızın da parlak siyah
gözleri ve güzel bir yüzü vardı. Kuşaksız, uzun, bol
yenleri olan, kenarı ile boynu ve yenleri boyunca kırmı-
zı işlemelerle süslenmiş mavi bir elbise giyiyordu. Bu-
nun altında pantolon ve terlikler vardı. Terliklerin üze-
rine yüksek ökçeli ayakkabılar giymişti. Boynunda,elli
kopeklik Rus paralarından yapılmış bir kolye vardı. Başı
açıktı ve saçlarını örerek bir kurdeleyle bağlamıştı. Kur-
deleye çeşitli süslemelerle bir ruble asılmıştı.

Babasının emri üzerine kız hızla fırladı ve teneke-
den yapılmış küçük bir kapla geri geldi. Suyu verdikten
sonra yere oturdu. O kadar alçaldı ki, neredeyse o-
muzları dizleri içinde kayboldu. Kız su içmekte olan
Zhilin/e, bir çeşit yabani hayvana bakar gibi gözlerini
açarak bakmaya başladı.

Zhilin ona kabı geri verdi ve kız, yabanibir keçi gibi
geri sıçradı. Babası bile gülmek zorunda kaldı. Adam
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onu gönderdi ve kız, kapla birlikte koşarak gitti. Çok
geçmeden, tahtadan yapılmış bir tepsi üzerinde maya-
lanmamış ekmek getirerek geri geldi. Yeniden yere
çökerek gözlerini Zhilin'e dikti.

Yemeğini bitirdikten sonra Çeçenler arkalarından
kapıyıkilitleyerek gittiler,

Bir süre sonra Nogay uşak göründü ve Zhilin'e
“Aida!” dedi. O da Rusça bilmiyordu. Fakat Zhilin, bir
yere gideceğini anladı.

Prangaları sürükleyerek uşağı izledi ve dışarı çıktı.
Kendisini, minareli bir camisi bulunan on evlik bir Çe-
çen köyündebuldu. Evlerin birisinin önünde, dizginleri-
ni bazı çocukların tuttuğu üç at duruyordu. Esmer Çe-
çen, evden dışarı çıktı ve gelmesi için Zhilin'e işaret
etti. Daha sonra, hala gülerek ve kendi dilinde bir şey-
ler söyleyerek tekrar içeri girdi. Zhilin içeri girdi. İçerisi,
parlak kil duvarları olan güzel bir odaydı. Canlı renklere
sahip bir takım tüy yataklar ön taraftaki duvarın önüne
dizilirken, yan duvarlara da pahalı halılar asılmıştı. Bu
halıların üzeri de, hepsi de gümüşten yapılmiş olan
tüfekler, tabancalar ve kılıçlarla kaplanmıştı. Duvarlar-
dan birisinin yanında bir soba duruyordu. Topraktan
yapılmış olan taban, buğday dövülen bir yer: kadar
temizdi. Tabanın bir tarafı tamamen kalın keçelerle
kaplanmış, üzerlerine de halılarla tüy yastıklar yerleşti-
rilmişti. Bu halıların üzerinde oturan veya yastıklara
yaslanan terlikli beş Çeçen vardı: kırmızı sakallıile koyu
saçlı olanı ve üç misafir daha. Önlerinde bir tabak do-
lusu darıdan yapılmış kızartma, koyun sütünden yapıl-
mış tere yağı ve bir testi Çeçen birası veya boza vardı.
Yağ içinde kalmışelleriyle yemekyiyorlardı.

Koyu saçlı olanı ayağa fırladı. Zhilin'e uzakta bir
yerde, halının üzerine değil de çıplak tabana oturması-
nı söyledi. Tekrar oturduğu yere tırmandı ve dostlarına
keklerle boza sundu. Uşak, Zhilin'i yerine götürdü ve
daha sonra kendi ayakkabılarının üst taraflarını aldı ve
kapının yanında duran diğerlerinin arasına koydu. E-
fendilerine daha yakın olan bir hasırın üstüne oturdu.
Sulanan ağzını silerek, yemek yiyen adamlara bakmaya
başladı.

Adamların kızartmaları yemeyi bitirmelerinden
sonra, kızınınki gibi bir elbise, pantolon giyen başı ör-
tülü bir Çeçen kadını içeri girdi. Tere yağı ile tabakları
götürdü ve son derece hoş bir leğenle ince boyunlu bir
ibrik getirdi. Adamlar ellerini yıkadılar, daha sonra kol-
larını kavuşturdular ve bir dua okuyarak üflediler. Ken-
di aralarında konuşmaya başladılar. Daha sonra misa-
firlerden birisi Zhilin'e döndü ve Rusça konuştu.

“Sen Gazi Muhammed tarafından yakalandın” dedi
ve kırmızı sakallı Çeçen'i gösterdi. “O da seni Abdul
Murat'a verdi” diyerek koyu saçlı olanı işaret etti.
“Şimdi senin efendin Abdul Murat'tır.”

Zhilin sessizdi.

Abdul Murat konuşmaya başladı. Bu arada gülmeye
devam ediyor ve Zhilin'i göstererek “Rus askeri, iyi
Rus,” diyordu.

Tercüman açıklama yaptı: “Eve bir mektup yazmanı
ve insanlarına, seni kurtarmaları için fidye ödemelerini
söylemeni emrediyor. Para gelir gelmez seni serbest
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bırakacak.”

Zhilin bir süre düşündükten sonra sordu: “Ne kadar
para istiyor?” ,

Çeçenler kendi aralarında konuştular ve tercüman,
“üç bin ruble” dedi.

“Hayır” dedi Zhilin. “Bu kadar param yok.”

Abdul ayağa fırladı ve kollarını sallayarak, sanki
söylediklerini anlarmış gibi Zhilin'e hitap etmeye başla-
dı. Tercüman tercüme etti: “O zaman ne kadar ödeye-
bilirsin?”

Zhilin bir an için düşündü ve sonra, “beş yüz ruble
dedi.

Bunun üzerine bütün Çeçenler bir anda, hızla hep
bir ağızdan konuşmaya başladılar. Abdul kırmızı sakal-
lıya bağırarak tükürükler saçtı. Gazi Muhammed sadece
gözlerinikıstı ve dilini şaklattı.

Nihayet sakinleştiklerinde tercüman açıkladı: “E-
fendinin beş yüz rubleden fazlasına ihtiyacı var. Senin
için kendisi iki yüz ruble ödedi. Gazi Muhammed'in ona
borcu vardı ve onun karşılığı olarak seni aldı. Üç bin
rubleden daha azı olmaz. Eğer yazmazsan çukura atı-
lacak ve kırbaçla cezalandırılacaksın.”

“Hımm” diye düşündü Zhilin, “Eğer bu: insanlara,
onlardan korktuğumu gösterirsem durum daha da kötü
olur.” Ayaklarının üzerinde sıçradı şöyle dedi: “Ala,
ona, o köpeğe söyle. Eğer beni tehdit etmeye kalkışır-
sa ona tek bir kopek bile vermeyeceğim ve mektup bile
yazmayacağım. Siz köpeklerden korkmuyorum ve asla
da korkmayacağım.”

Tercüman, söylediklerini onlara aktardı ve hepsi
yeniden hep bir ağızdan konuşmaya başladılar. Uzun
bir konuşmadan sonra koyu saçlı olanı ayağa kalktı ve
Zhilin'in yanına gitti.

“Rus”dedi. “Cigit, cigit Rus!”

Cigit Çeçence'de 'yiğit' anlamına gelmektedir. Koyu
saçlı olanı, gülerek tercümana bir şeyler söyledi ve bu
da, “bana bin ruble ver” olarak tercüme edildi.

Zhilin geri çekilmedi. “Sana beş yüz rubleden fazla
vermeyeceğim. Ve eğer beni öldürecek olursan, o za-
man hiç bir şey alamayacaksın.”

Çeçenler kendi aralarında bir birlerine danıştılar ve
uşağı bir yere gönderdikten sonra bir kapıya bir Zhilin'e
bakmaya başladılar. Uşak yanında çıplak ayaklı, pa-
çavralar içinde bulunan ve ayağında prangalar olan
şişman birisiyle geri döndü.

Zhilin bir anda onu tanıdı. Bu Kostylin'di. Demek o
da yakalanmıştı. Onu Zhilin'in yanına koydular ve iki
adam kendi aralarında konuşurken Çeçenler, sessizlik
içinde onlara bakmaya başladılar. Zhilin ona olanları
anlattı ve Kostylin de nasıl atının durduğunu, tüfeğinin
tutukluk yaptığını, buradaki siyah saçlı Abdul'un onu
yakaladığını anlattı.

Abdul ayağa fırladı ve Kostylin'i göstererek bir şey-
ler söyledi.

Tercüman, şimdi her ikisinin de aynı adama ait ol-
duklarını ve ilk önce kimin fidyesi ödenirse onun ser-
best bırakılacağını açıkladı. “Görüyorsun ki” dedi
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Zhilin'e, “durmadan öfkelenip duruyordun ama arkada-
şın çok sakin. O eve bir mektup yazarak beş bin ruble
gönderilmesini istedi. Bu yüzden ona iyi bakılacak ve
kendisine kötü davranılmayacak.”

Zhilin cevap verdi. “Bu onun bileceği bir şey. Belki
kendisi zengin olabilir, ama ben değilim. Ne dediğimi
duydunuz. Eve beş yüz rubleden fazlasını yazmayaca-
ğım ama isterseniz beni öldürün, bundan bir şey elde
etmeyeceksiniz.”

Bir sessizlik oldu Abdul aniden ayağa fırladı ve kü-
çük bir kutu getirdi. Kutunun içinden kalem, mürekkep
ve bir parça kağıt çıkardı. Onları Zhilin'n burnunun
dibine sürerek omzuna vurdu. “Yaz!” dedi. Beş yüz
rubleye razı olmuştu.

“Biraz bekle” dedi Zhilin tercümana. “Ona, bizeiyi
yemek yedirmesini, uygun elbiseler ile ayakkabılar
vermesini, bizi arkadaşlığımız için bir arada tutmasını,
bize iyi davranmasını ve prangalarımızı çıkarmasını
söyle” diyerek ekledi, gülerek efendisine bakarken.

Efendisi de gülüyordu ve Zhilin'in konuşmasını bi-
tirmesinden sonra, “onlara en iyi elbiseleri vereceğim:
paltolar ve ayakkabılar. O kadar güzel olacak ki evle-
nirken onları giyebilirler! Onlara prensler gibi yemek
vereceğim! Ve eğerbirlikte yaşamakistiyorlarsa kulü-
bede beraberce kalabilirler. Fakat prangalarını çıkar-
mayacağım, yoksa kaçarlar. Sadece geceleri onları
çıkarabilirler.”

Daha sonra kalkarak Zhilin'in omzuna vurdu ve
“ben iyi, sen iyi!” dedi.

Zhilin mektubu yazdı. Fakat yerine ulaşmamasıiçin
yanlış adres belirtti. “Buradan kaçacağım” diye düşü-
nüyordu.

Zhilin ile Kostylin birlikte kulübeye götürüldü ve
kendilerine ot, bir testilik su, biraz ekmek,iki eski palto
ve öldürülmüş askerlerden alınmış gibi görünen aşın-
mış iki çizme verildi. Geceleyin prangaları çıkartıldı ve
kulübenin kapısıkilitlendi.

 

III

Zhilin ile Kostylin tam bir ay burada kaldılar. İyi
yürekli sahipleri, “Sen İvan, iyi; ben Abdul, iyi” diyerek
gülmeye devam etti ama onları kötü besledi. Sadece
mayalanmamış darı ekmeğiile düz kekleryiyorlardı ve
hamur bazen pişmemiş oluyordu.

Kostylin eve bir mektup daha yazdı ve sabırsızlık i-
çinde paranın gelmesini beklemeye başladı. Günler
boyunca, günleri sayarak ve uyuyarak kulübede vakit
geçirdi. Fakat Zhilin, mektubunun gitmeyeceğini bili-
yordu ve başka mektup yazmadı.

“Nasıl olur da annemin bu kadar parayı bulması
mümkün olur?” diye düşündü. “Zaten kendisi benim
gönderdiğim paralarla yaşıyor. Eğer beş yüz rubleyibir
araya getirecek olursa o zaman tamamen mahvolurdu.
Allahın yardımıyla, kendi çabalarımla buradan kurtula-
cağım.”

Zamanını ıslık çalarak ve olası kaçış yollarını bulmak
için kışlaklarını ve gözlerini dört açarak avwu/un içinde
gezinmek suretiyle geçiriyordu. Diğer zamanlarda da
çamurdan bebek modelleri yapıyor veya çubuklarla
dallardan sepetler örüyordu. Zhilin elleriyle her şeyi
yapabilirdi. İ

Bir keresinde Çeçen gömleği giyen bir bebeği bur-
nu, kolları ve ayaklarıyla yaparak kulübenin çatısına
yerleştirdi. Çeçen kızları suya giderken Abdul'un kızı
Dine bebeği gördü ve diğerlerini çağırdı. Hepsi testile-
rini yere koydu ve gülerek oraya toplandı. Zhilin bebeği
damdan aldı ve onlara sundu. Fakat kızlar sadece gü-
lüştüler ve onu almaya cesaret edemediler, Bunun
üzerine, bebeği bırakarak kulübeden içeri girdi ve ola-
cakları görmek için beklemeye başladı.

Dine koşarak geldi, etrafına bakındı ve daha sonra
bebeği kapıp koşarak uzaklaştı.

Ertesi sabah şafak vaktinde Zhilin, Dine'nin bebekle
birlikte kapıda göründüğünü fark etti. Bebeği kırmızı
bezlerle giydirmişti ve bir çocuk gibi kucağında salla-
yarak bir Çeçen ninnisi söylüyordu. Daha sonra yaşlı
bir kadın dışarı çıktı, kızı azarladı, bebeği ondan kapa-
rak kırdı ve Dine'yiiş için bir yere yolladı. -

Zhilin eskisinden de daha iyi bir bebek yaptı ve Di-
ne'ye verdi. Bir süre sonra Dine ona bir testi getirdi.
Yere oturdu, ona bakarak gülmeye ve testiyi işaret
etmeye başladı.

“Neden bu kadar mutlu görünüyor?” diye Zhilin
merak etti. Testiyi alarak içindekinden içti. Su bekliyor-
du ama sütçıktı. Bitirdikten sonra, “bu iyiydi!” dedi.

Dine nasıl da mutlu olmuştu! “İyi İvan,” dedi. “İyi,”
Ayağa fırladı, ellerini çırptı ve testiyi ondan kaparak
uzaklaştı.

O andan itibaren Dine ona her gün gizlice süt ge-
tirmeye başladı. Bazen Çeçenler keçi peyniri kullanarak
düz kekler yaparak damlarda kurutuyorlardı. Kız da
onlardan bazılarını gizlice kendisine getiriyordu. Bir
keresinde babası bir koyun kesti. Kız, elbisesinin ye-
ninde ona et getirdi; onu attı ve hızla kayboldu.

Bir gün çok şiddetli bir yağmur fırtınası çıktı ve bir
saat boyunca yağmaya devam etti. Bütün dereler yük-
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seldi ve ırmak, kıyısından metrelerce yukarı taşarak
taşları her tarafa vurmaya başladı. Çaylar, gürleyerek
akan tepenin eteklerindeki ırmağa aktılar. Fırtına geçti-
ğinde bütün köy sularaltındaydı.

Zhilin Abdul'den bir bıçak istedi. Onunla, mili olan
bir tekerlek yaptı ve daha sonra tekere iki bebek bağ-
ladı. Köy kızları ona kilimler ve bezler getirdi. O da
bunlarla bebekleri, biri kadın diğeri erkek olmak üzere
giydirdi. Tekeri suyun içine koydu. Teker döndükçe
bebekler yukarı aşağı dans etmeyebaşladılar.

Bütün köy; erkek çocuklar, kızlar ve kadınlar ona
bakmakiçin toplandı. Adamlar bile geldiler ve dillerini
şaklatarak, “ Ay Rus, ay İvan!” dediler.

Abdul'un kırık bir Rus saati vardı. Zhilini çağırdı ve
dilini şaklatarak ona saati gösterdi.

“Bakalım onu tamir edebilecek miyim?” dediZhilin.

Bir bıçakla saati parçalara ayırdı; tekrar bir araya
getirdi ve çalışır bir vaziyette geri verdi.

Abdul çok memnun oldu ve eski bir beşmeini hedi-
ye etti. Gerçi elbise dökülüyordu ama yine de Zhilin,
geceleri üstünü örtecek bir şeye sahip olmaktan mut-
luydu.

O andan itibaren Zhilin'in ünü, usta bir sanatkar o-
larak her tarafa yayıldı. İnsanlar, uzak köylerden bir
takım eşyalarını tamir ettirmek için ona gelmeye başla-
dılar. Kimibir tüfeğin ya da tabancanın çakmağını, kimi
de bir saat getiriyordu. Efendisi ona cımbız, burgu ve
eğe gibi bir takım aletler verdi.

Bir keresinde bir Çeçen hasta düştü ve yakınları
Zhilin'in yanına gelerek onu iyileştirmesini istediler.
Zhilin'in hastaları tedavi etmek konusunda bir bildiği
yoktu. Ama yine de, adamın kendi kendine iyileşeceği-
ni düşünerek yanına gitti. Kulübesine giderek bir mik-
tar kumla suyu karıştırdı. Çeçenlerin önünde suyun
üzerine bir takım sözler mırıldandı ve içmesi için hasta
adama verdi. Şansına ki adam iyileşti.

Zhilin yavaş yavaş onların dillerini anlamaya başla-
dı. Bazıları da ona alışmışlar kendisini, “Ivan, İvan,”
diyerek çağırmaya başlamışlardı. Fakat sanki vahşi bir
hayvanmışçasına hala kendisine şüpheli gözlerle bakan
diğerleri de vardı. i

Kırmızı sakallı Çeçen Zhilin'i hiç sevmedi. Ne zaman
onu görse adam suratını asar, başka yana döner ya da
hakaret ederdi. Awuın bizzat içinde yaşamayan yaşlı
bir adam vardı. Zhilin onu sadece köyün camiinde na-
maz kılmak için yukarı gelirken görüyordu. Kısa boy-
luydu ve kalpağının etrafına beyaz bir bez sarıyordu.
Yüzü çizgilerle doluydu ve bir tuğla gibi kırmızıydı. Bur-
nu bir doğan gagası gibi kıvrıktı. Gri gözleri tehlike
doluydu. Azı dişine benzeyen bir kaç tane gözdişinden
başka dişi yoktu. Türbanı başında, sopasına dayanarak
yürürken bir kurt gibi etrafına bakınıyordu. Eğer Zhilinii
görecek olursa homurdanır ve başka bir yöne dönerdi.

Bir gün Zhilin, yaşlı adamın nerede yaşadığını gör-
mek için tepeden aşağı indi. Patikadan, taştan duvar-
ları olan bir bahçe görebiliyordu. Duvarın arkasında
vişne ve şeftali ağaçlarıyla düz çatılı küçük bir kulübe
vardı. Daha da yaklaştığı zaman, etrafında arıların vi-
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zıldadığı, kamışlardan örülerek yapılmış arı kovanları
gördü. Dizleri üzerine çökmüş olan yaşlı adam, kovan-
lardan birisiyle meşguldü. Zhilin biraz daha bakabilmek
için daha yukarıya tırmanırken prangası çınladı. Yaşlı
adam bağırarak geriye döndü ve kemerinden bir ta-
banca çıkararak yakın mesafeden Zhilin'e ateş etti.
Zhilin ancak kendisini bir kayanın arkasına atarak kur-
tuldu.

Yaşlı adam şikayet etmek için Zhilin'in efendisinin
yanına gitti. Abdul gülerek Zhilin'i çağırdı ve neden
yaşlı adamın yanına gittiğini sordu.

“Ona hiç bir şey yapmadım” dedi. “Sadece onun
nasıl yaşadığını görmekistedim.”

Bunlar kendisine anlatılınca yaşlı adam öfkeye ka-
pıldı. Homurtulu sesler çıkardı; dişlerini gösterdi ve
yumruklarını Zhilin'e salladı.

Zhilin söylenenleri anlamadı ama yaşlı adamın
Abdul'a, avuflaki Rusları beslemek yerine onları öl-
dürmek gerektiğini söylediğinin farkına vardı. Daha
sonra yaşlı adam uzaklaştı.

Zhilin onun kim olduğunu sordu ve Abdul açıkladı.
“Kendisi büyük bir adamdır. Bir zamanlar buraların en
cigit adamıydı! Bir çok Rus öldürdü. O zengin birisiydi.
Üç karısıyla sekiz oğlu vardı. Bütün oğulları aynı köyde
yaşadılar. Ruslar gelerek köyü yağmaladılar ve oğulla-
rından yedisini öldürdüler. Geriye kalanı da Ruslara
katıldı. Böylece yaşlı adam da Rus tarafına geçti. On-
larla birlikte üç ay yaşadı, oğlunu orada buldu, onu
öldürdü ve kaçtı. O zamandan beri savaşmayı bıraka-
rak Allah'a ibadet görevini yerine getirmek için Mek-
ke'ye gitti. İşte o yüzden türban takıyor. Sizin insanla-
ınızı sevmiyor ve seni öldürmek istiyor. Fakat seni
öldüremem. Senin için para ödedim. Üstelik seni sev-
meye başladım İvan. Hem, eğer söz vermemiş olsay-
dım senin gitmene asla izin vermezdim.”

Güldü ve Rusça ekledi: “Sen İvan iyi, ben Abdulİ-
yi!”

IV

Bu şekilde bir ay daha
geçti. Zhilin gündüzleri
köyde dolaşıyor veya us-
talığını okullanarak bir
şeyler yapıyor; gece olup
da avu/ sessizleşince
kulübesini kazmaya baş-
yordu. Taşlardan dolayı
kazma işi çok zordu.
Fakat eğeyi kullanarak
duvarda, bir insanın

sürünerek geçebileceği

 

kadar bir delik açmayı
başardı. “Şimdi sadece
hangi yöne gideceğimi de bir bulabilsem!” diye düşün-
dü. “Fakat bu Çeçenlerden hiç birisi bu konuda tek bir
kelime bile söylemezler.”

Efendisinin evde olmadığı bir öğle sonrasını seçe-
rek, köyün yanındaki tepeye tırmanmaya ve oradan



 

etrafa bakmaya karar verdi. Fakat Abdul, kendisinin
yokluğunda Zhilin'i gözetlemesini küçük oğluna tembih
etmiş ve gözlerini asla ondan ayırmamasını söylemişti.
Çocuk ağlayarak Zhilin'in arkasından koştu ve “gitme!
Babam bunu yasakladı. Yardım için bağıracağım” diye
haykırmaya başladı.

Zhilin onu sakinleştirmeye çalıştı. “Uzaklara gitme-
yeceğim, sadece tepenin üzerine çıkacağım. Senin
insanlarını tedavi etmek için bazı otlara ihtiyacım var.
Sen de benimle gel. Zaten ayağımdaki bu prangalarla
kaçamam ki. Üstelik yarın sana bir yayla oklar yapaca-
ğım.”

Küçük oğlanı ikna etti ve beraberce yola koyuldu-
lar. Tepe pek uzakta gibi görünmüyordu. Fakat pran-
galardan dolayı, oraya tırmanmak için Zhilin bütün
gücünü kullanmak zorunda kaldı. Tepede yere oturdu
ve etraftaki alanı incelemeye başladı. Güneyde, tepe-
nin diğer tarafındaki vadide başka bir aw/ ve at sürü-
leri görebiliyordu. Aw/un gerisinde daha da dik bir
tepe yükseliyor ve onun ötesinde bir üçüncüsü daha
görünüyordu. Tepeler arasında mavimsi bir orman
uzanıyor ve çok daha uzaklarda görülen karlarla kaplı
dağlar, şeker gibi parlarken bir birlerinin üzerinden
yükseliyorlardı. Aynı dağlar, doğudan batıya doğru
ufku çevirirken, vadinin içinde dumanları yükselen Çe-
çen köyleri orada burada göze çarpıyordu. “Evet, bü-
tün bunlar onların toprakları” diyerek düşündü Zhilin.

Kuzeye, Rus tarafına bakmak için döndü. Aşağısında
küçük bahçeler tarafından çevrilmiş olan kaldığı avu/ile
dere görünüyordu. Uzaktan bebekler gibi görünen ka-
dınlar, derede çamaşır yıkıyorlardı. Köyün ötesinde bir
tepe yükseliyor ve daha uzaklarda ağaçlarla kaplı iki
tepe daha görünüyordu. Çok uzaklarda, bu iki tepenin
arasında, duman gibi donuk mavi renkteki bir ovalığı
seçebiliyordu. Zhilin, kalede kaldığı sırada güneşin ne-
reden doğup nereden battığını hatırlamaya çalıştı.
Şimdi, kalenin o vadide bulunduğundan emin olmaya
başladı. O tepeler arasındaki yere ulaşmak zorundaydı.

Güneş batiyordu. Karlarla kaplı dağlar kızıl bir
renkte parıldarken koyu tepeler siyaha dönüştü. Çukur
yerler sislerle kaplanırken, Rus kalesinin kati bir şekilde
bulunduğu vadi, ateşte yanıyormuşçasına parıldamaya
başladı. Zhilin uzak mesafeye dikkatle baktı, bacalar-
dan yükselen dumana benzer bir şey gördüğünü zan-
netti. Artık orasının kalesi olduğuna inanmaya başladı.

Karanlık çökmeye başladı. Zhilin, insanları ibadete
çağıran mollanın sesiyle köye dönensığırların gürültü-
sünü işitti. Abdul'un oğlu, gitmek zorunda olduklarını
tekrarlayıp duruyordu. Fakat Zhilin pek hareket etmek
istemiyordu.

Ne var ki geri döndüler ve Zhilin kararını verdi:
“Şimdi yolu da biliyorum, artık kaçmalıyım.” Hemen o
akşam denemeye karar verdi. Yeni ay zamanı oldu-
ğundan ortalık karanlıktı. Kötü şansına ki, o akşam

Çeçenler berbat bir ruh hali içinde geri döndüler. Ba-
zen eve neşe içinde, yakaladıkları sığırlarla dönerlerdi.
Fakat bu kez,içlerinden birisinin ölüsüyle geri geldiler.
Bu, kızıl sakallının kardeşiydi. Onu gömmekiçin top-
landıklarında çok öfkeliydiler. Zhilin onları seyretmek
için dışarı çıktı. Ölüyü bir bez parçasına sararak köyün

dışına çıkardılar ve orada ağaçların altında tabutsuz
olarak, otların üzerine bıraktılar. Molla geldi ve başla-
rında türbanlar olan yaşlı adamlar ayakkabılarını çıka-
rarak ölünün önünde çömeldiler. Diğer Çeçenler de
arkalarına dizildiler. Gözlerini indirerek sessizlik içinde
oturup beklediler.

Uzun bir süre kimse konuşmadı. Daha sonra molla
başını kaldırarak, “Allah!” dedi. Bu kelimeden sonra

başını tekrar indirdi ve yine hiç kimsenin kımıldamadığı
uzun bir sessizlik oldu. Molla yeniden yukarı bakarak
“Allah!” dedi. Bu kez bütün diğerleri de, “Allah!” keli-
mesini tekrarladılar ve yeniden sessizliğe gömüldüler.
Cenazedekiler, yerde otlar üzerinde yatan ölü kadar
hareketsizdi. Sadece ağaçlardaki yaprakların rüzgarın
etkisiyle hışırdadığı işitiliyordu. Daha sonra molla bir
dua okudu ve hepsi ayağa kalkarak ölü adamı kolların-
dan tutarak mezarına götürdüler.

Mezar, yerde kazılan basit bir çukur değildi. Tam
tersine bodrum odası gibi hazırlanmıştı. Onu kolların-
dan ve ayaklarından tutarak yavaş bir şekilde aşağıya
indirdiler ve ellerini göğsünde birleştirerek oturur bir
vaziyette bıraktılar, Kafkaslı bir hizmetçi bir takım yeşil
otlar getirerek çukuru örttü. Daha sonra üzerini top-
rakla doldurarak düzelttiler ve ölünün baş tarafına bir
taş diktiler. Ayaklarıyla toprağı düzelttiler ve yeniden
ölünün önünde oturdular. Uzun bir sessizlikten sonra,
“Allah! Allah! Allah!” dediler ve derin bir iç çekerek
ayağa kalktılar.

Kırmızı sakallı adam, yaşlı adamlar arasında para
dağıttı ve evine gitmeden önce bir kırbaç alarak üç
kere kendisini alnından kırbaçladı.

Ertesi sabah Zhilin aynı adamların, etrafı üç Çeçen
tarafından çevrili bir kısrağı köyün dışına çıkardıklarını
gördü. Durdukları zaman Gazi Muhammed beşmeini
çıkardı, kollarını sıvadı (kolları güçlüydü) ve kamasını
bir taşta bilemeye başladı. Yardımcıları kısrağın kafasını
geriye doğru tuttular ve o da boğazını kesti. Arkasın-
dan hayvanı toprağa itti ve kaslı yumruklarıyla derisini
etinden ayırarak atı yüzmeye başladı. Kadınlarla kızlar
atın bağırsaklarını ve iç organlarını yıkamak için geldi-

ler. Daha sonra onları küçük parçalar halinde kestiler,
ve Gazi Muhammed'in evine götürdüler. Ve bir hafta
boyunca orada toplanarak ölü adamıandılar.

Üç gün boyunca kısrağın etinden yiyerek boza içti-
ler ve ölü için dua ettiler”. Bütün Çeçenler orada top-

 

"Yazar'ın burada tasvir ettiği cenaze namazı gerçeklerle tam
olarak uyuşmamaktadır. Bu durum, Tolstoy'un bizzat bir ce-
naze namazı görmemesinden ve bu konuda yanlış bilgilendi-
rilmesinden kaynaklanabilir. Her yerde olduğu gibi Çerkesler
cenaze namazını ayakta kılarlar (eskiden köylerde ayakkabı-
larını çikarırlardı) ve ölüyü, yüzünü kıbleye dönecek şekilde,
sağ tarafının üzerine yatırarak toprağaverirler (ç.n.).
Yazar yine burada yanlış bilgiler vermektedir. Parçada daha
önce ezan okunduğundan ve camiden bahsedilmesi ve kulla-
nılan isimler bu köyün Müslüman olduğunda şüphe bırakma-
maktadır. Bu durumda Müslümanların at kurban ederek onun
etini yemeleri olacak bey değildir. Tolstoy'un anlattığı olay,
çok daha eski zamanlarda, İslamiyet'ten önce pagan ya da
Hıristiyan olan bu insanlar arasında bir zamanlar varlığını
sürdürmüş olan bir gelenek olabilir. Yoksa 1850'li yıllarda
zaten Kafkasya'da İslami ideallere dayalı bir devlet kuran
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lanmıştı. Fakat dördüncü günü Zhilin onların öğle sula-
rında bir yere gitmek için yola çıktıklarını gördü. Arala-
rında kırmızı sakallının da olduğu on kadar atlı hareket
etti. Abdul geride kaldı.

Geceler hala karanlıktı ve ay ortalığı yeni aydınlat-
maya başlıyordu. Zhilin o gece kaçmak istediğini
Kostylin'e açıkladı.

Fakat Kostylin korktu: “Nasıl kaçabiliriz? Yolu bile
bilmiyoruz.”

“Yolu biliyorum.”

“Fakat bir gecede bunu başaramayız.”

“Eğer başaramazsak geceyi ormanda geçireceğiz.
Biraz ekmek biriktirdim. Burada oturup beklemenin ne
anlamı var? Eğer senin paranı gönderecek olurlarsa
her şey yolunda olacaktır ama, ya bir de o kadar para-
yı bulamazlarsa ne olacak? Bunun dışında Çeçenler,
adamlarından birisinin Ruslar tarafından öldürülmüş
olmasından dolayı şimdi çok kızgın görünüyorlar. Bizi
öldürmekten bahsediliyor.”

Kostylin düşündü, düşündü ve nihayet kabul etti.

 
V

Zhilin tünelin içine girerek onu, Kosiylin'in de geç-
mesini sağlamakiçin biraz daha genişletti.

Köyün tamamen sessizleşmesi için beklediler ve
Zhilin duvarın altından sürünerek kulübenin dışına çıktı.
Zhilin tarafından cesaretlendirilen Kostylin de deliğe
süründü ama ayağı bir taşa takılarak biraz gürültü çi-
kardı. Abdul'un Ulyaşin adında son derece vahşi bir
bekçi köpeği vardı. Zhilin daha önce onu besleyerek
tedbir almıştı. Gürültüyü duyan Ulyaşin havladı ve pe-

 

Şamil'in liderliğinde “Müridler Savaşı” adı verilen savaş, Rus-
lara karşı yürütülmektedir. Böyle bir ortamda İslam'a böylesi-
ne aykırı bir uygulamaya ihtimal vermek zordur. Tolstoy, bü-
yük bir ihtimalle Kafkasya ile ilgili olarak duyduğu eski hika-
yeleri o günlere uygulamakistemiştir (ç.n.).
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şinde başka köpekler olduğu halde koşarak geldi. Zhilin
sessiz bir şekilde ıslık çaldı ve ona bir ekmek parçası
fırlattı. Onu tanıyan Ulyaşin havlamayı kesti ve kuyru-
ğurtu sallamaya başladı.

Abdul kulübeden köpeğine bağırdı. Fakat Ulyaşin
şimdiden sesini kesmiş ve kuyruğunu sallayarak, ku-
laklarının gerisini okşamakta olan Zhilin'in bacaklarına
sürünmeye başlamıştı.

Etrafın sakinleşmesine kadar bir köşede oturdular.
Sadece havşanın içinde meleyen bir koyunun sesiyle,
aşağıda çakıl taşları üzerinden akan suyun mırıltısı du-
yuluyordu. Hava karanlıktı ve yukarıdaki gök yüzünde
yıldızlar seçiliyordu. Kırmızı ay boynuzları yukarı doğru
kıvrık olduğu halde dağların üzerinden batıyordu. Va-
diler süt beyazısisle dolmuştu.

Zhilin ayağa kalktı ve Kostylin'e, haydi eski dost,
gidelim” dedi.

Henüz hareket etmişlerdiki çatıdan gelen mollanın
sesini duydular, “Allah! Bismillah!” Bu, insanları camiye
davet eden çağrıydı. Zhilin ve Kostylin bir duvarın ar-
kasına saklanarak oturdu ve insanlar geçerek ortalık
sakinleşinceye kadar orada uzun bir süre kaldılar.

“Allah bize yardım etsin!” diyerek haçişareti yaptı-
lar ve yola koyuldular. Önce aşağıya, dereye indiler ve
daha sonra onu geçerek vadiye girdiler. Aşağıda sisin
yoğun olmasına rağmen parlak yıldızlar sayesinde
Zhilin hangi yönde gideceklerini bulabiliyordu. Sis ta-
zeydi ve içinde yürümek zevkliydi ama parçalanmış
çizmeleriyle yürümek zordu. Zhilin ayakkabılarını çıka-
rarak attı ve gözleriyle yıldızları izlerken, taştan taşa
atlayarak hızla ilerlemeye başladı. Kostylin geride kal-
maya başladı.

“Yavaşla biraz” dedi. “Bu kahrolasıca botlar derimi
soyuyor.”

“Çıkar onları, o zaman. Daha kolay olacaktır.”

Kostylin çıplak ayakla yürümeye çalıştı ama bu da-
ha da zordu. Taşlar ayaklarını kesmeye ve daha çok
geride kalmaya başladı.

“Eğer tabanlarını yüzersen” dedi Zhilin, “onlar tek-
rar iyileşirler. Ama eğer seni yakalarlarsa, o zaman
ölürsün. Hangisi daha kötü?”

Kostylin bir kelime söylemedi ve arada bir iniltiler
çıkararak yürümek için tekrar çabalamaya başladı. U-
zun bir süre aşağıdan gittiler. Arkasından, sağ taraftan
gelen köpek havlamaları işittiler. Zhilin durdu ve etrafi-
na bakındı, sonra elleriyle etrafı bulmaya çalışarak bir
tepeye tırmandı.

“Ah” dedi. “Fazla sağa gittik. Oradaki, tepenin ba-
şında gördüğüm diğer köy. Geriye dönerek sol taraftaki
tepeye tırmanmak zorunda kalacağız. Orada ağaçlar
olmalı.”

Fakat Kostylin şikayetlendi. “Birazcık bekle, din-
lenmemeizin ver. Ayaklarım hep kanıyor.”

“Evet ama, onlar iyileşirler eski dost. Tabanlarının

üzerinde biraz daha hafif ol. Bak!”

Zhilin, inleyen Kostylini arkasında bırakarak ağaçlı
tepeye doğru koştu. Zhilin ona kızmaya ve önde yol



 

e

almaya devam etti.

Yamacıtırmandılar. Gerçekten de ağaçlar vardı. El-
biselerini yırtarak çalılıklar içinde yol aldılar ve en so-
nunda,izleyebilecekleri bir orman patikası buldular.

“Bekle!” Yoldan gelen bir atın sesine benzeyen nal

sesleri duydular. Arkasından gürültüler kesildi. Hareket
ettiklerinde sesler yine başladı. Durduklarında sesler
yine kesildi. Zhilin sürünerek daha yakına gitti ve pati-
kada dikilen bir hayvan gördü. Ata benzeyen hayvanın
garip bir görüntüsü vardı ve üzerindeki şey, insana pek
benzemiyordu. Hayvan horuldadı. “Hayret!” diye dü-
şündü Zhilin. sessiz bir şekilde ıslık çaldı ve hayvan,bir
fırtına gibi dalları kırarak büyükbir hızla ormana daldı.

Kostylin korku içinde yere yığıldı. Fakat Zhilin güldü
ve “bu sadece bir geyik” dedi. “Onun boynuzlarıyla
dalları kırdığını duymuyor musun? Biz ondan korkuyo-
ruz ve o da bizden korkuyor!”

Yollarına devam ettiler. Yıldızlar batı yönünde bat-
maya başlamıştı. Şafak fazla uzakta değildi. Fakat
“doğru yönde olup olmadıklarını bilmiyorlardı. Zhilin bu
yolun, Çeçenlerin kendisini getirdikleri yol olduğu fik-
rindeydi ve evinin buradan on kilometre kadar uzakta
olduğunu düşünüyordu. Fakat etrafta emin olmasını
sağlayacak hiç bir işaret yoktu ve karanlık içinde bir
şey yapmak imkansızdı. Boşluk bir alana çıktılar.

Kostylin oturdu. “Bunu yapamayacağım. Tamamen
bittim” dedi.

Zhilin onu gayrete getirmek için uğraştı, fakat O
ısrar etti. “Hayır, bunu yapamayacağım, yapamayaca-
ğım.”

Zhilin sinirlendi, tükürdü ve ona küfretti. “O zaman
tek başıma gideceğim. Hoşça kal!”

Kostylin ayağa fırladı ve onu izlemeye başladı. Dört
mil ya da ona yakın bir mesafe daha aldılar. Sis orma-
na daha yoğun bir şekilde çöktü. Hiç bir şey göremi-
yorlardı. Artık yıldızlar bile görünmüyordu.

Aniden, dört nala giden bir atın taşlara çarpan nal
seslerini işittiler. Zhilin kulağını yere koyarak sesleri
dinledi.

“Bu tarafa bir atlının geldiği aşikar” dedi. Patikanın
yakınındaki çalılıklara dalarak beklemeye başladılar.
Patikaya sürünerek yaklaşan Zhilin atlının, bir inek gö-
türen ve bir şeyler mırıldanan bir Çeçen olduğunu gör-
dü. Adam geçtikten sonra Zhilin Kostylin'in yanına
döndü ve “evet, Allah bizi korudu. Ayağa kalk, yola
devam edelim” dedi.

Kostylin ayağa kalkmaya çalıştı ama tekrar düştü.
“Ah, yapamam, yemin ederim yapamam” dedi. “Hiç
gücüm kalmadı.”

Kendisi şişman, cüsseli bir adamdı ve her tarafi
terle kaplanmıştı. Bunun dışında ormandaki soğuk sisle
yırtılmış ayaklarına da ne demeliydi! Tamamen tüken-
mişti.” Zhilin onu vücudundan tutarak ayağa kaldırma-
ya çalıştı ve Kostylin çığlığı bastı: “OF, çok acıyor!”

Zhilin donup kaldı. “Kapa çeneni! Çeçen çok yakın-
da, sesini duyacak” dedi. Fakat bu arada düşünmeye
başladı: “Gerçekten çok bitkin, onunla ne yapabilirim?
Insan bir dostunu terk edemez.”

“Evet, o zaman sırtıma çık” dedi. “Eğer yürüyemez-
sen seni taşıyacağım.”

Kostylin'i sırtına yükledi, kalçalarının altından sıkıca
kavradı ve onu patikaya taşıdı.

“Sadece, İsa hakkı için beni boğma” dedi. “Omuz-
larımdan tut.”

Gidiş çok zordu. Zhilin de tükenmiş ve ayakları ka-
namaya başlamıştı. Eğilerek gidiyor, devamlı olarak
sallanarak Kosiylin'i tekrar sırtına yerleştirmek zorunda
kalıyordu. Çeçen, onların sesini işitmiş olmalıydı. Zhilin
arkalarındaki patikadan, Çeçen dilinde konuşan birisi-
nin at sürdüğünü duyabiliyordu. Zhilin çalılıkların içine
daldı. Çeçen tüfeğini çekerek ateş etti, ama tutturama-
dı ve arkasından haykırdı. Sonra dört nala uzaklaştı.

“Evet” dedi Zhilin. “İşte şimdi bittik! Buköpek ar-
kadaşlarını toplayarak peşimizden gelecek. Eğer bir kaç
mil daha yol alamazsak işimiz bitti!” Aynı anda
Kostylin'i de düşünüyordu: “Bu şişko aptalı ne demeye
yanımda getirdim? Kendi başıma olsaydım, şimdiye
kadar çoktan kurtulmuştum.”

Kostylin onun tek başına devam etmesini istedi:
“Benim için neden kendini mahvedeceksin?”

“Hayır, seni bırakmayacağım. Bu, bir arkadaşı terk
etmek olurdu.”

Onu yeniden sırtına yerleştirdi ve bir kilometre ka-
dar yol almak için çabaladı. Hala ormanın sonu görün-
müyordu. Sis dağılmaya başlamıştı, fakat etrafta bu-
lutlar var gibiydi. Çünkü yıldızlar artık görünmüyordu.
Zhilin yorulmuştu.

Sonunda yolun yanında taştan yapılmış küçük bir
kuyunun yanına geldiler. Zhilin durdu ve Kostylin'i
yere bıraktı. “Dinlenmeme ve biraz su içmemeizin ver,
Biraz ekmek de yiyebiliriz. Artık fazla uzaklarda ola-
maz.”

Henüz su içmek için eğilmişti ki, yaklaşmakta olan
at nallarının seslerini duydu. Yine çalılıkların içine dal-
dılar ve nefeslerini tutarak beklemeye başladılar.

Çeçen seslerini duydular. Çeçenler tam Zhilin ve
Kostylin'in patikadan ayrıldıkları yerde durarak konuş-
maya başladılar. Sonra da köpekleri bıraktıkları işitildi.
İki Rus, çalılıkların çatırdadıklarını duydu. Hemen arka-
sından bir köpek doğruca onların yanına geldi ve hav-
lamaya başladı.

Onun peşinden Zhilin'in tanımadığı bir kaç Çeçen
geldi. Ruslar yakalandı, kolları bağlandı ve atlara yer-
leştirilerek götürüldüler.

Üç kilometre kadar yol aldıktan sonra, yanında
avuklan iki kişi olduğu halde gelmekte olan Abdul ile
karşılaştılar. Kendilerini yakalayanlarla bir kaç kelime
konuştuktan sonra Rusları kendi atlarına aldılar ve
köylerine doğru yola çıktılar. Abdul artık gülmüyordu.
Tek bir kelime bile konuşmadı.

. Gün doğarken awy/a ulaştılar. Zhilin ile Kostylin'i
yere oturttular. Köy çocukları bağırarak yarilarına koş-
tular; taş atmaya ve onları kırbaçlarla dövmeye başla-
dılar.

Çeçenler bir daire halinde toplandılar. Onlaratepe-
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nin aşağısında yaşayan yaşlı adam da katıldı. Zhilin
onların kendilerine ne yapacaklarını konuştuklarını işi-
tebiliyordu.

Bazıları onların daha da içteki dağlara gönderilme-
lerini söylerken yaşlı adam onları öldürmek istiyordu.
Abdul karşı çıkıyordu. “Onlar için para ödedim. Fidye
istiyorum.” Fakat yaşlı adam kararlıydı. “Tek bir kuruş
bile ödemeyecekler. Bunlar sadece mesele yaratıyor.
Rusları beslemek günahtır. Onları öldür ve her şey
bitsin.”

Çeçenler dağıldı ve Abdul Zhilin'e yaklaştı. “Eğer”
dedi, “senin fidye paranıiki hafta içinde almazsam seni
kamçılayarak öldüreceğim. Ve eğer tekrar kaçmaya
kalkışırsan seni bir köpek gibi öldürürüm. Başka bir
mektup daha yaz ve bu keziyi bir şey olsun!”

Kendilerine kağıt getirildi ve mektuplar yazıldı.
Prangalar takıldı ve caminin arkasında bulunan, yere
kazılmış dört metre kadar derinliği olan bir çukurun
içine götürüldüler. Artık bu kuyuda tutulacaklardı.

VI

Hayat şimdi onlar için çok çekilmez olmuştu. Pran-
gaları asla çıkarılmıyor ve yukarı çıkmalarına izin veril-
miyordu. Köpekler gibi kendilerine sadece pişmemiş
hamur atılıyor ve su, bir testi içinde aşağıya sarkıtılı-
yordu. Çukur kokuyordu, pis ve rutubetliydi. Kostylin
şiddetli bir şekilde hastalandı, vücudu şişti ve bütün
kemikleri ağrımaya başladı. Kendisi devamlı olarak
uyuyor veya inliyordu. Zhilinin de morali bozuktu.
Durumlarının berbat olmasına rağmen buradan bir çıkış
yolu bulamıyordu.

Bir tünel kazmaya başladı. Fakat toprağı saklayacak
yer yoktu. Efendisi onu gördü ve kendisini öldürmekle
tehdit etti. Bir keresinde çukurun dibinde ayaklarının
üzerine oturmuş özgürlüğünü hayal ederken aniden
düz bir ekmek somunu ayaklarının dibine düştü. Arka-
sından bir ekmek daha ve biraz vişne. Yukarı baktı ve
Dine'yi gördü. Kız aşağıya baktı, güldü ve koşarak u-
zaklaştı.

Zhilin, Dine'nin ona yardım edip edemeyeceğini dü-
şünmekten kendisini alamadı.

Bazı bebekler yapmak için çukurun dibinde bir
miktar toprak kazdı. “Dine geldiği zaman bunları yukarı
atacağım” diye düşünerek çeşitli insan, at ve köpek
Şekilleri yapmaya başladı.

Fakat Dine ertesi günü gelmedi. Zhilin çukurun ya-
nından dört nala geçen at nallarıişitti. Caminin yanında
toplanan Çeçenler bağırmaya, tartışmaya ve Ruslar
hakkında bir şeyler söylemeye başladılar. Yaşlı adamın
sesini duydu. Konuşulanları tam olarak takip edeme-
mesine rağmen, Rusların yakınlarda olduğunu ve Çe-
çenlerin, onların köye saldırmasından korktuklarını ve
esirler hakkında ne yapacaklarını bilemediklerini anladı.

Nihayet çekildiler. Zhilin aniden yukarıda bir hışırtı
işitti. Baktığında, boynunda kolyesi sallanan Dine'nin,
omuzları kafasından daha yukarıda olacak bir şekilde
çukurun kenarına yaslanarak oturduğunu gördü. Göz-
leri küçük yıldızlar gibi parlıyordu. Peynirden yapılmış
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iki kızartmayı elbisesinin yeninden çıkararak aşağıattı.
Zhilin onları aldı ve “neden bu kadar geciktin? Sana
oyuncaklar yaptım. Yakala!” dedi ve onları tek tek yu-
arı atmaya başladı. Fakat kız onlara bakmadı, sadece
başını salladı.

“Yapma” dedi kız. Orada bir süre oturdu ve daha
sonra, “İvan! Seni öldürmekistiyorlar” dedi. Ve bunu,
ellerini boğazının üzerinde gezdirerek gösterdi.

“Beni kim öldürmekistiyor?”

“Babam. Yaşlı adam ona bunu yapmasını söyledi.
Senin için üzülüyorum.”

“Eğer benim için üzülüyorsan, bana uzun bir sopa
getir” dedi Zhilin.

Kız kafasını salladı. Zhilin ellerini kavuşturdu ve ona
yalvardı: “Dine lütfen. Dine, sevgili dostum, lütfen ba-
na bir sopa getir.”

“Yapamam” dedi. “Beni görebilirler. Hepsi evdeler.”
Kız ayrıldı.

O akşam Zhilin kendisine ne olacağını düşünerek
oturdu. Durmadan yukarı göz atıyordu. Yıldızlar kay-
bolmuştu ama ay henüz doğmamıştı. Mollanın çağrısı
duyuldu ve ortalık yeniden sessizleşti. Dine'nin korku-
sundan gelmeyeceğini düşünen Zhilin dalmak üzereydi.

Ansızın bir toprak yumağı başının üzerine düştü.
Yakarı bakti ve orada ucu gözüken uzun bir sırık gör-
dü. Sırık yavaşça içeri girdi ve aşağı inmeye başladı.
Znilin müthiş bir şekilde sevindi. Sopayı yakalayarak
aşağı çekti. İyi ve sağlam bir parçaydı. Onu daha önce
efendisinin evinin çatısında gördüğünü hatırladı.

Yükseklerdeki gök yüzünde yıldızlar parlarken, he-
men çukurun başındaki Dine'nin gözleri de bir kedininki
gibi ışıklar saçıyordu. Aşağı doğru eğilerek fısıldadı,
“Ivan, Ivan!” ve elini yüzünün önünde salladı. Sessiz
olmasını söylüyordu.

“Ne?” diyerek sordu, Zhilin.

“Hepsi gitti, sadeceiki kişi kaldı.”

“Haydi gel Kostylin, gidelim” dedi Zhilin. “Son bir
girişim daha yapacağız. Dışarı çıkmana yardım edece-
ğim.” »

Fakat Kostylin bunun sözünü bile duymak istemi-
yordu. “Hayır” dedi. “Ben burada sonsuza kadar kala-
cak gibi görünüyorum. Etrafima dönmek için bile
takatım yokken nereye gidebilirim?”

“Bu durumda elveda! Benim hakkımda kötü şeyler
düşünme.”Iki adam bir birlerini yanaklarından öptüler.

Sırığı yakaladı ve Dine'ye onu sıkıca tutmasını söy-
ledikten sonra urmanmaya çalıştı. Prangası tarafından
engellendiğinden iki kere aşağıya düştü. Kostylin'in de
desteğiyle her nasılsa yukarı tırmanmayı başardı. Onu
elleriyle gömleğinden tutarak yukarı çeken Dine gül-
meden edemiyordu.

Zhilin sırığı yukari çekti ve “bunu aldığın yere koy
Dine, yoksa onun yok olduğunu görürler ve sana dayak
atarlar” dedi.

ız sırığı sürüklerken Zhilin tepenin yamacından a-
şağı inmeye başladı. Yamacın aşağısında bulduğu kes-
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kin bir taşla prangasının kilidini açmaya çalıştı. Fakat
kilit çok sağlamdı ve onu açmak, otururken almak Zo-

runda kaldığı pozisyon yüzünden daha da zorlaşıyordu.
Ardından birisinin hafif adımlarla aşağı koştuğunu işitti
ve bunun Dine olacağını düşündü. Kız onun yanına
koştu, taşı aldı ve “denememeizin ver” dedi.

Dizleri üzerine çökerek kilidi açmaya çalıştı. Fakat
kolları küçük dallar kadar inceydi ve bu iş için yeterli
gücü yoktu. Taşı fırlattı ve ağlamaya başladı. Zhilin
yeniden kilidi açmak için uğraşmaya başladı. Dine elleri
omzunda olduğu halde onun yanına oturdu. Zhilin et-
rafına bakındı. Sol taraftaki tepenin arkasında kızıl bir
aydınlık görülüyordu. Ay yükseliyordu. “Ay yükselme-
den önce düzlük alanı aşarak ormana ulaşmalıyım”
diye düşündü. Ayağa kalktı ve taşı fırlattı. Prangalı ya
da prangasız, yola çıkmak zorundaydı.”Elveda Dine”
dedi. “Seni her zaman hatırlayacağım.”

Dine onun ellerini yakaladı ve el yordamıyla elinde-
ki ekmekleri koyacak bir yer aradı. Zhilin ondan ek-
mekleri aldı. “Teşekkür ederim, akıllı kız” dedi. “Ben
gittiğim zaman sana kim bebekler yapacak?”Elleriyle
saçını okşadı.

Dine ağlamaya başladı. Elleriyle yüzünü kapadı ve
bir oğlak gibi sıçrayarak tepenin yukarısına doğru u-
zaklaştı. Karanlığın içinde sadece, başındaki paraların
çınlaması duyuluyordu.

Zhilin haç işareti yaptı, kilidi ses çıkarmaması için
yüksekte tuttu ve ayağını sürükleyerek yola koyuldu.
Bir yandan da, ayın yükselmekte olduğu tarafta ortaya
çıkan kızıllığı gözlüyordu. Yolu tanıdı. Yaklaşık sekiz
kilometre kadar düz olarak gitmek zorundaydı. Sadece,
ay yükselmeden ormana ulaşabilseydi! Dereyi geçti,
dağın arkasındaki kızıllık beyaza dönüştü. Düzlük böl-
geyi geçerken ay hala görünmüyordu. Vadinin sonun-
da, etraf gittikçe daha çok aydınlanmaya başlarken
tepelerin gölgesi, tepeden aşağı kendisine doğru daha
çok yaklaşmaya başladı.

Zhilin gölgede kalarak yürümeye devam etti. Elin-
den geldiğince hızlı yürüyor ama ay ondan daha hızlı
tırmanıyordu. Şimdi sol taraftaki tepelerin zirveleri de
aydınlanmaya başlamıştı. Ay, dağların arkasından orta-
ya çıkarak ortalık bir gündüz gibi aydınlandığında ken-
disi henüz ormana ulaşmamıştı. Ağaçlardaki bütün
yapraklar görünüyordu. Etrafta öldürücü bir sessizlik ve
dağların üzerinde de bir solgunluk vardı. Duyabildiği
tek şey, aşağıda akmakta olan derenin şırıltılarıydı.

Sonunda ormana ulaştı. Kendisini kimse görmemiş-
ti. Zhilin karanlık bir nokta buldu ve dinlenmek için
oturdu. Düz somunları. yedi ve daha sonra bir taş ala-
rak yeniden prangasını kırmak istedi. Ellerini sıyırdı
ama kilit sağlam kaldı. Bunun üzerine ayağa kalktı ve
tekrar yola koyuldu. Bir kilometre sonra ayakları ağrı-
maya ve halsiz düşmeye başladı. Her bir kaç metrede
durmak zorunda kalıyordu. Yapacak başka hiç bir şey
olmadığını düşündü. “Bütün gücüm tükeninceye kadar
kendimi sürükleyeceğim. Eğer oturursam bir daha a-
yağa kalkamam. Bu gece kaleye ulaşamayacağım.
Hava aydınlanınca ormanda yatacağım ve ortalık kara-
rınca tekrar yola çıkacağım.”

“Zhilin bütün gece yürüdü. Başına gelen tek olay,iki
Çeçen'in yoldan geçmesiydi. Fakat Zhilin onların sesle-
rini uzaktan duydu ve bir ağacın arkasına saklanacak
zaman buldu.

Ay solmaya başladı ve şafak vaktinin yaklaşması ü-
zerine çiy düştü. Zhilin henüz ormanın sonuna yetiş-
memişti. “Evet” diye düşündü. “Otuz adım sonra a-
ğaçların arasına girerek yatacağım.” Fakat otuz adımın
sonunda orman bitti. Ormanın kenarında durarak, ö-
nünde bir gündüz kadar açık olarak uzanan steplere
baktı. Kaleyi, sol taraftaki tepenin eteğinde parlayan
ateşleri ve onların etrafındaki insanları görebiliyordu.
Gözlerini kısarak baktı ve topların parıldamasını fark
etti. Bunlar Rus askerleri ve Kazaklardı.

Zhilin sevinçien kendinden geçmişti. Gücünün bü-
tün kırıntılarını topladı ve tepeden aşağı inmeye başla-
dı. Bir taraftan da hiç bir Çeçen atlısının kendisini bu-
rada, açıklık alanda görmemesiiçin dua etmeye başla-
dı: “Onlara yakın olabilirim, ama eğer görülürsem
kurtulamam.”

Tam bunlar kafasından geçmişti ki, kendisinden sa-
dece bir kaç yüz metre uzaklıkta bulunan küçük bir
tepenin üzerinde üç atlı Çeçen gördü. Onlar da kendi-
sini görmüşler ve hızla ona doğru gelmeye başlamış-
lardı. Zhilin'in kalbi yerinden fırlayacakmış gibi çarpma-
ya başladı. Ellerini sallayarak sesinin bütün gücüyle
bağırmağa başladı: “Çocuklar! Kurtarın beni, arkadaş-
lar!”

Kazaklar onun sesini duyarak atlarına atladı. Çe-
çenler, yolunu kesmek düşüncesiyle kendisine doğru
dört nala gelmeye başladılar. Kazaklar çok uzaktaydı
ve Çeçenler daha yakındaydı. Bütün gücünü toplayan
Zhilin prangasını kaldırarak Kazaklara doğru hızla atıldı,
haç işareti yaptı ve “yardım edin bana, çocuklar, yar-
dım edin!” diye bağırdı.

Kazaklar on beş kişi kadardı. Çeçenler çekindi ve
Zhilin'e ulaşmadan atlarının başlarını çevirdiler.

Zhilin Kazaklara doğru sendeledi. Askerler onun
etrafını sararak nereden geldiğini ve kim olduğunu
sormaya başladılar. -

Ama Zhilin kendisini kaybetmişti. Ağlıyor ve “ço-
cuklar! Çocuklar!” diyerek kekeliyordu.

Bazı piyade askerleri koşarak geldi ve etrafını aldı.
Kimi ona ekmek verdi, kimi £asha ve kimi de votka.
Birisi omuzlarının üzerine bir palto atarken başka birisi
de kilidini kırmaya koyuldu.

Subayları onu tanıdı ve kaleye götürdü. Askerler
çok sevindiler ve Zhilin'in eski dostları büyük bir kala-
balık halinde etrafındatoplandı. ai

Zhilin başından bütün geçenleri onlara anlattıve İ-
lave etti. “Eve gitmek ve evlenmek için benden bu
kadar! Hayır, bu kesinlikle benim kaderimde değildi!”

Ve böylece Kafkasya'da, orduda kaldı.

Kostylin'in beş bin rublelik fidyesi bir ay sonrasına
kadar ödenmedi. Ve kendisi neredeyse hayatının son
demlerinde iken geri getirildi.

(Khabardeyce'den çeviren: Sedat Özden|
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KAFİAD'ın Düzenlediği Kafkasya Seyahati 3-6
Ağustos tarihleri arasında Krasnodar ve Maykop'a
yapılmıştır.

Seyahate katılanlar: Cihan Candemir, Erol Özel,

Cengiz Gül, Bahri Kazbek, Emin Pekşen, H.Yaşar

Nogay, Ersin Aşan, Hikmet Öner, Şamil Girgin, Ti-
mur Girgin, Bekir Girgin, Cafer Hamoğlu, Nevzat

Kütük, Mahmut Kanat
KAFİAD Heyeti 3 Ağustos Salı günü Kuban Ha-

vayolları'nın uçağı ile Krasnodar'a gitmiş ve Kafkas

kökenli iş adamları tarafından karşılanmıştır. Heyet 6

Ağustos Cuma günü Türkiye'ye dönmüştür.

 

KAFİAD Heyeti Maykop Devlet Sanat Merkezi'nde

Bu seyahatimizde edindiğimiz gözlem ve bilgileri
üyelerimize kısa başlıklar halinde aktarmakta yarar
görmekteyiz:
» Krasnodar ve Maykop yöresinde Sovyetler Birliği

döneminden kalma hali hazırda tamamen atıl du-
rumda olan fabrikalar bulunmaktadır. Örneğin

Redüktör fabrikası, Mobilya fabrikası gibi. Bunun
yanında düşük kapasite ile çalışan ve modern tek-
nolojiden mahrum cıvata fabrikası, yağ fabrikala-
rı, konserve fabrikası gibi tesisler mevcuttur. Bu
tesislerin canlandırılması arzulanmaktadır.

s Krasnodar Eyaleti ve Adığey Cumhuriyeti dünya-

nın en zengin tarım topraklarına sahiptir ve sınır-
sız su kaynakları ile Rusya'nın tahıl deposudur.

Arazinin büyük bölümü işlenememektedir. Buğ-

day, pirinç, ayçiçeği, mısır, şeker pancarı, meyve

sebze yörenin başlıca ürünleridir. Ayrıca çok ge-

niş alanlarda büyük ve küçük baş hayvancılık, ta-

vukçuluk ve balıkçılık yapılmaktadır. Aslında
hayvancılık kaynakları da yeterince değerlendi-

rilmemektedir. İş yapılabilecek bakir alanlardan

biri tarım ve hayvancılıktır.

s Bölgede en büyük eksiklik tarımsal ve hayvansal

ürünleri işleyerek pazarlayacak tesislerin eksikli-
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'IN KAFKA

   

Cihan Candemir

KAFLIAD Başkanı

idir. Rafine yağ, un ve unlu gıdalar üretimi,

meyve ve sebze konserveciliği ile üretilen her

türlü etin işlenerek pazarlanması için gerekli te-
sislere ihtiyaç duyulmaktadır.

s Ormancılık ve orman ürünleri sanayii son derece

bakirdir.

a İnşaat malzemeleri üretimi için her türlü imkan

mevcuttur.
s Yöre ulaşım kolaylığı, mevcut altyapısı ve yatı-

rımları teşvik eden yapısı ile çok kısa zamanda

gelişmeye açıktır. Rusya'daki krize rağmen canlı
bir ekonomik yapı gözlenmiştir. Bölge ayrıca
Rusya'nın en sakin ve emniyetli köşesidir. Özel-
likle Adiğey Cumhuriyeti, yatırımcılara her türlü

güvenceyi bizzat Cumhurbaşkanı Carım Aslan'ın

şahsında vermektedir. Adığey Cumhuriyeti ile

Krasnodar Eyaleti coğrafi olduğu kadar ekonomik
olarak da iç içedir. Ve Adığey Cumhurbaşkanı

Carım A. İle Krasnodar Eyalet Başkanı Sayın

Kondratenko arasında büyük bir dostluk ve anla-

yış birliği mevcuttur. Kanımızca yatırımcıları

destekleyecek siyasi idare bölgede mevcuttur.

Sonuç olarak Türkiye'ye çok yakın olan bu bölge
Rusya'nın yeni ekonomik döneminde çok stratejik bir
bölgedir. Her ne kadar Rusya ekonomisi bir kriz ya-
şamakta ise de bu krizden yavaş yavaş çıkıldığı göz-
lenmiştir. Artık ithalata bağlı ticaret yerine yerli üre-
time ağırlık verilmektedir. Yöreden karayolu ve de-
miryolu ulaşım ağıyla çok büyük bir pazara ulaşma

olanağı mevcuttur. Kanımızca Krasnodar ve Adığey

Bölgesi çok küçük yatırımlarla büyük işlerin başlana-

bileceği gelecek vadeden Rusya'nın en stratejik böl-
gesidir. Bu bölge pazarında zaman kaybetmeden yer

almakta büyük yarar olduğunainanıyoruz.

 

eşaşı vesaikdress

 

KAFİAD Heyeti Tahutamıkuay Rayonu Yöneticileriile,



 

ES“©666)SÖLSNİYSIAVINeLHYN

OPULAD/OY1490ZA)
ANPMLOCYOİ0407/0UPADI

J2PPpUOMUPUPUOAVPPPMOMN

JPPAOSLAINIŞMSPYİPYVAPE

DPAMDIY0152UHPUOCT

DPAMIYDİNYUPDUYOMX

DPAD/DİLOP00/OİVPİPÇİ
PPADYJOM0PİPEUN)

PPUMDYOY1490Zf)

UPYMLOM3YOİ0040))9UPP

PP,UDUAĞYPLİİHasMpApt0 -“YOOYOUYDSUYYMISOŞ

YYPEOPULZ0AMPAPAİNT

OPULADIOY1400ŞT)
UMPMAOYOİ0040//0UDGDI,

'DULMOSHAOSTUĞOYPTADÇ

PULĞDYUPJOYAYOYT
UNO1OPUEPYOEUDPADYYOKYDAT

çeDAYOSUDPADYJOK2914
"UDPADINAON9,gINİ9PpUT,,

YANOUY9İ
 

 

 

 



 

  
 

Prot. Dr.Hayri Domaniç

Köle ve kölelik, yaratılışında kişisel yara-
rını aşırı derecede korumak eğilimi bulunan
İnsan'ın var olduğu ilk zamanlardan beri
olagelmiştir.

Köleciliğe, önce ahlaki kurallarla engeller
oluşturulmuş ancak, içgüdüsünde egoizmin

hakim olduğu köle sahibinin ahlakı ve vic-
danı (acıması) köleliği tam önlemediğinden,

emredici din ve hukuk kuralları yaptırımlar
getirmiş, bir çok milletler arası sözleşmeler

de konu köleliği ortadan kaldırmaya çalış-

mış, büyük ölçüde başarı sağlamış, fakat,
20. asrın sonunda, özellikle geri kalmış ül-
kelerde kölelik hala tamamen ortadan kaldı-
rlamamıştır.

A- Köleliğin Tarihçesi
1. Fransız Filozofu Felicien Challaye'in

Philosophie yeni SCIENTIFİIGUE ET PHİLO-
SOPHIE MORALE adlı önemli eserinin 594.

safasında yer alan ve;
“La propriete individuelle ne s'est d'abord

appliguce gu'aux femmes, aux esclaves, aux
animaux et objekts servant direcitemeni a la
personne, chevaux, armes bijoux”

şeklinde bulunan açıklamaya göre, in-
sanda ilk mülk konuları:
- Kadınlar,
- Harp esirleri, köleler,
- Hayvanlar,
- İnsana yararlı eşyalar,
- Atlar,
- Silahlar,
- Ve süs eşyalarından, oluşmaktadır. Ki-

tapta belirtildiğine göre, malik erkeklerin
kendilerini güvencede görmek için zorunlu
bulunan bu mülk unsurlarından eşyalarla
hayvanlar, sahibinin ölümü halinde cesetle
birlikte mezara gömülmekte ve bu kural,
zaman zaman ilk mülk kadınlarla esirlere de
uygulanmaktadır.

F. Challaye'nin eserinin 517. sayfasında
açıklandığına göre, kuvvetlerin (erkeklerin)
zayıflara tecavüzü şeklindeki bu mülk kav-
ramı, galiplerin mağluplara uyguladığı genel
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bir kural olup, esirler ve üstün yaratık er-
keklerin eş kadınlarla, erkek veya kız ço-

cuklarını gereğinde öldürme ve satma hak-
kını da kapsamakta ve bu kural ilk insan
cemiyetlerinin tümünde görülmektedir.

2. En azından İsa'dan önce, 3000 yılla-
rından itibaren hüküm süren Mısır kralları
firavunlar da köleler kullanmış, halen tarihi
eser olarak mevcut firavun mezarları eh-
ramları, harp esirleri kölelerin eserleridir.
Yahudi peygamberi Yakup'un 12 oğlundan
ill efsaneye göre, en küçük kardeşleri Hz.
Yusufu kıskançlık nedeniile kuyuya atmış,

develerini bu kuyudan sulayan kervanlar,
Yusufu kuyudan çıkarıp köle olarak bir Mı-
sırlıya satmış, Firavunun rüyasını isabetle
yorumlayan Yusuf, Firavun sarayında öÖ-
nemli bir mevkiye gelmiş, kölelikten kur-
tulmuştur.

3. Kur'anı Kerim'in Beled Suresinin 11-
18. Ayetlerinde “insanlığın aşamadığı sarp
yokuş” olarak nitelenen köleliğin kaldırılma-
sı emredildiğine göre, eski Araplarda kölelik
yaygındır.

4. Romalılarda da köle ve kölelilik yasal-
dır. i

Dünyada ilk Ansiklopedi olarak 18. Asır-
da basılan ve Fransız yazarları Diderot &
D'alembert ikilisinin sorumluluğu altında
hazırlanan eserin Selahattin Hilav tarafın-
dan Türkçeleştirilen 1996 yayımı kitabın
179. sayfasında verilen bilgiye göre:

“Romalılar zamanında herhangi bir kimse,
bir savaşta düşman eline düşmüşse ya do-

Şal özgürlüğünü kaybediyordu ya daişlediği
herhangi bir cürümden cezalandırılması ge-
rektiğinde, köle haline getiriliyordu.”

H. Petitmangin adlı Fransız yazarının €-
seri 1954 yayımı “Versions Latines” adlı ki-
tabın 18. sayfasında verilen bilgiye göre, İ-
sa'dan önce 254 yılında doğan ve bir çok

 



 

tüyatro eseri günümüze intikal etmiş bulu-
nan Romalı Platue (Plautus) da borçlarını

ödeyemediği gerekçesi ile esir kölelere özel
çalışma zorunluluğuna tabi tutulmuştur.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesin-
deki Hocamız Ord. Prof. Dr. Andreas B.
Schwarzın 1948 yayımı Borçlar Hukuk
Dersleri adlı eserin 82. sayfasında açıklan-
dığı üzere, İsa'dan önce 451-449 yıllarında
Roma'da ilk yazılı kanun metni Oniki Levha
Kanunu da, borçlarını ödemeyen borçlula-

rın, önce öldürülüp etlerinin alacaklılar ara-
sında bölüşülmesini kanunlaştırmış iken,
“borçlunun öldürülmesinin gayri iktisadi
olması” gerekçesi ile, daha sonra bu yaptı-
rımdan feragat edilmiş ve borçlunun köle
olarak çalıştırılması sitemine geçilmiştir.

Daha sonra borçlunun köle olarak çalıştı-

rılması yararı da kaldırılmış, borçlunun ha-

pis edilmesi usulü kabul edilmiştir.
Dr. Schwarz'ın eserinin 84. sayfasında

yapılan açıklamaya göre:

“Kadim Mısır'da M.Ö. 8. Asırda şahsa yapı-
lan cebri icra kral Bokchoris tarafından Ati-
na'da (Yunanistan'ın diğer kısımlarında de-
Bi) M.Ö. 6. Asrın sonunda Solon'un ka-
nunları ile kaldırılmıştır. Roma'da eski ius

civilenin çok sert olan şahısla mesutliyeti
Pretor Hukuku ve İmparator Hukukunca

bertaraf ediliyor. Böylece bugünkü kültür
aleminde şahıs ile mesuliyet hemen umumi-
yet itibarı ile terk edilmiştir. Borç için hapis

usulü, Almanya'da 29 Mayıs 1868 tarihli
kanunla ve Avusturya'da 4 Mayıs 1868 ta-
rihli bir kanunla, Fransa'da, muayyen bazı
istisnalarla, 22 Haziran 1867 tarihli bir ka-
nunla kaldırılmıştır.”

5. Diderot ile D'Alembert'in adı geçen ese-
ri Ansiklopedi'nin 179. sayfasında belirtildiği
üzere Hıristiyanlık köleliğe karşı çıkmış,

“Hıristiyanlar savaşlarda inançsızlardan al-
dıkları tutsakların, özgür olabilecekleri dü-
şüncesi ile barışta ve savaşia köleliği kai-

dırmışlardı ve bundan ötürü tutsaklardan

birini öldüren kimsenin, katil suçu işlemiş

olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini ile-
ri sürüyorlardı. Üstelik bütün Hıristiyan
devletler, efendiye, esirlerinin hayatta kal-
ması ya da ölmesi konusunda karar verme
hakkını tanıyan bir kölelik durumunun, Hı-

ristiyan dininin insanlardan istediği yetkin-
lik haliyle bağdaşmaz olduğunu kabul et-
mişlerdi. Ama Hıristiyan devletleri, bu aynı
dinin, doğal haktan bağımsız olarak, zenci-
lerin köleliğine karşı çıkmış olduğunu nasıl

düşünmemişlerdi? Düşünmemişlerdi, çün-

kü, sömürgeleri, plantasyonları ve maden
ocakları için bu kölelere ihtiyaçları vardı.

Auri sacra fames!(İğrenç altın açlığı!)”
Üçüncü bin yılın eşiğinde zencilerin köle-

liği birçok Afrika ülkesi ile Güney Ameri-
ka'da halen de devam etmektedir. Uluslara-
rası düzeyde etkili olmak üzere imzalanan:

26.8.1789 tarihli İnsan ve Yurttaş Hakla-
rı Beyannamesinin 1. maddesinde “İnsanlar
hukuken hür ve müsavi doğarlar ve hür ve
müsavi olmakta devam ederler.”,

Roma'da imzalanan 4.11.1950 tarihli Av-
rupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 4. mad-
desinde “Hiç kimse köle ve kul olarak tutu-
lamaz.”

denmesine ve bu nitelikte diğer bir çok Mil-
ieilerarası sözleşme ve protokole rağmen
özellikle Zenci köleliği hala ortadan kaldırı-
lamamıştır. i

B3- Osmanlı İmparatorluğu'nda Yaşayan
Çerkesler'de Köleliğin Yasaklamması
26.8.1859 tarihinde büyük kahraman

Şeyh Şamil'in Ruslara teslim olması netice-

sinde ve 1864 yılından itibaren Osmanlı İm-
paratorluğu'na dahil ülkelere göç etmek Z70-
runda kalan Çerkesler de, yukarıda özetle-
nen tarihi nedenlerle oluşmuş kölelik rahat-

sızlık nedeni olmuştur.
Çerkesçe'de, ağanın adamı veya kulu

manasına gelen pşşı-llı adı ile anılan kölele-
re werk, pşı gibi adlarla anılan köle sahipleri
arasında öteden beri devam eden huzur-
suzluk ve anlaşmazlıklar yirminci asrın
başlarında can güvenliğini tehdit eder dere-
ceye yükselmiş ve köleliğin kaldırılmasıgiri-
şimleri artmıştır. i

Bu girişimlerden biri, Kayseri ilinin Azizi-
ye ilçesine yerleşen Çerkeslerden Duma-

nişzade Mahmut Efendi tarafından Osmanlı

Sarayına ulaştırılan bir mektuptur.
İstanbul'da Oyayımlanmakta olan ve

Çerkesçe kılavuz-rehber ve haber anlamına

gelen GUAZE Gazetesi'nde bu mektuba da-
yalı haberin öz Türkçeleştirilmiş metni şöy-

edir:

“Osmanlı topraklarında köle ve cariyelerin
en geniş olarak bulunduğu yer Sivas'a bağlı
Aziziye (Pınarbaşı) ve çevresidir. Öteden beri

geçen zaman içerisinde en önemli meseleyi
kölelik teşkil etmiştir.
Bu mesele, bu civarda çözülmesigerekli

olan en önemli problem olarak bulunmakta-
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dır. Köleliğin ve cariyelik probleminin çözül-
mesi gerekli bir sorun olduğu artık yavaş ya-
vaş anlaşılmaktadır. Dumanişzade Mahmut
Efendi'nin 5 Mart 1325 tarihinde kendi imza-
sı ile Aziziye'den göndererek gazetemize tev-
di edilmiş olan mektupta bildirilen haberler
iyi değildir. Bu mektupta bildirilen haberlere
göre: Bu yöredekiköleler gfendilerine karşı
isyan etmeye açıkça karar vermişlerdir. İş
şunu gösteriyorki, kölelerle efendiler, iki ta-
rafda kendiçıkarları doğrultusunda hareket
ederek birbirlerine karşı tavır almışlardır. Her

iki tarafın kendi kendilerine uzlaşması müm-
kün değildir. Bununiçin iki tarafi uzlaştıra-

bilecek bir arabulucuya ihtiyaç vardır. Bu da
ancak Hükümetin elinden gelir.

Hükümet, tarafları incitmeyecek derecede
yumuşak ve manevibir anlayışla şeriat ku-

rallarınaaykırı olmayacak şekilde bir kanun
. yaparak taraflara arabuluculuk yapabilir.
Rusya hükümetinin ilan ettiği hürriyeti Kaf-
kasya'da uygulaması hem kölelerimiz hem
de hükümetimiz için dikkat çekicidir. Rusya
gibi bir devlet ilan etmiş olduğu hürriyetten
Kafkasya'daki müslüman unsurları yarar-
landırmamayı uygun bulmadı. Kölelerimiz

- için de bu durum çok dikkat çekicidir. Zira

Rusya devleti bunu kendibildiği gibi yapma-
dı, Islam şeriatına dayanarak kölelerle ilgili
özel hükümleri göz önünde bulundurarak or-
tadan kaldırdı. Bu köleler artık işi tabü akışı:

na bırakmalıdırlar ve meselenin soruşturul-

masını Teavün Cemiyeti'ne bırakmalıdırlar.
Esasen kölelerin elinde artık bu sorunun çö-

zümü için ciddi bir koz da vardır. Onuniçin
kendilerinin ayaklanmasına ve acele etmesi-
ne gerek yoktur. Zira Osmanlı Hükümeti artık
bu soruna çare bulacaktır. Buna inancımız

kesindir. Daha önce de Aziziye'de kölelerin
iskanıiçin Sivas'a 6000 lira para tahsis ede-
rek göndermiştir. Ayrıca Hükümet köleliğin
ortadan kaldırılması yönünde harekete geçe-
rek bir adım atmıştır. Bu da sorunun çözümü

yönünden bir başarı sayılır. ©

Osmanlı İmparatorluğu'nda 1876 tarihli
. Anayasanın 9. maddesinde yer alan ve

“Osmanlıların kaffesi hürriyet şahsiyelerine
malik ve aherin hukuku hürriyetine tecavüz
etmekle mükelleftir.”

şeklinde bulunan emredici hüküm, köleliği
ve esareti yasakladığı halde, Çerkeslerde
kölelik ile genelde zenci ticareti fiilen devam
ettiğinden, bir bölümü yukarıda açıklanan
şikayet ve girişimler neticesinde köleliğin ve
zenci ticaretinin açıkça yasaklanması gün-
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deme gelmiş, 14 Ekim 1909 tarihli “Meclis
mahsusu vükela mazbatası” üzerine aynı
tarihi taşıyan padişah fermanıile, “Çerkes
ve sair köle ve cariyelerle esir zencilerin”
hürriyete kavuşturulması sağlanmıştır. Pa-
dişahın onayladığı 14 Ekim 1909 tarihli özel
komisyon teklifinin öz Türkçeleştirilmiş ve
numaralanmış şekli şöyledir:

1. İçişleri Bakanlığı ve bazıilgili daireler esir
ticaretinin yasaklanması konusunda baş-
vuruda bulunmuşlar.

2. Özel komisyonumuz (Meclis-i Mahsusa)
Şeyhülislam ile yazışma yapmış, Şurayı
Devlet Tanzimat (Hukuk Bürosu) Dairesi
tarafından metin haline getirilen görüşleri
tartışmıştır. Neticede şunlar kararlaştırıldı:

a. İslam diyarında hürriyet asıldır. Köle
veya cariye oldukları iddia olunma-
yanlara müdahele edilemez.

b. Ancak efendilerinin elinde köle olduk-
larına dair isbat edici belge bulunanlar
hakkında, herhalde şer'i bir duruşma

yapılması Şeyhülislamlık tarafından
belirtilmiştir.

c. Esasen Osmanlı Devletinde esir (ticare-
ti) yasaktır. 1876 tarihli anayasa da
bunu teyid etmiştir.

d. Tamamen hür olan Çerkeslerin köle ti-
caretine konu olmaları hukuken müm-
kün değildir. Ancak Çerkes köle ve ca-
riye oldukları ve alınıp satılabilecekleri
efendileri tarafından iddia olunursa,
haklarında derhal şer'i bir duruşma
yapılmasıgerekir.

e. Ve bazı vatandaşların da esaret(köle-

lik) altına alınmalarına müsade edil-
memesiiçin İçişleri, Adliye Bakanlığıile

Şeyhülislamlığa yazı yazılmalıdır. 14
Ekim 1909”

Yukarıda da açılandığı üzere, bu özel
komisyon önerisi yine 14 ekim 1909 tarihli
Padişah Fermanıile kanunlaşmıştır.

GUAZE Gazetesinin verdiği haberden de
anlaşıldığı üzere, Rusya, 1920 yılından önce
köleliği kaldırmıştır. Osmanlı İmparatorlu-
gu'nda yaşayan Çerkeslerde de köleliğin ya-
saklanması tarihi bir hatadan dönmektir,
emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız.

  



 

 

, 1998-1999 öğrenim yılının sona ermesi ve
Üniversite giriş sınav sonuçlarının üniversite a-
daylarına bildirilmesinden sonra Kafkas Derneği

Genel Merkezi olarak ihtiyaç olan öğrencilerimiz
için oluşturduğumuz Eğitim Destek Fonu ve Ku-
zey Kafkasya Üniversitelerinde yüksek öğrenim
hakkında okurlarımıza ve öğrencilerimize son

durum hakkında yeni bilgiler vermeyi yararlı
gördük.

EĞİTİM DESTEK FONU

25.06.1997 tarihinde Genel Merkez'in 43
sayılı kararı ile oluşturulan Eğitim Kolu, görev
aldığı tarihten itibaren bir yönetmelik hazırlaya-
rak, bu Fon'un kullanma kurallarını belirlemiş ve

şubelerimizle temasa geçerek; Yönetmelik tanı-
mına giren öğrencilerimizin derneklerimize yol-
lanan Eğitim Desteği Formunu doldurarak, yö-
relerindeki derneklerimize onaylattıktan sonra

Genel Merkezimize yollamaları istenmiştir. Dü-
zenli bağışlar veya bir defaya mahsus bağışlarla
kurulan ve 1997-1998 yılında 13 öğrencimizin
başvurusuna her ay 10,000,000 TL.ile cevap
veren Eğitim Fonu, 1998-1999 yılında öğren-
cilere her ay ödenen miktarını yine 10,000,000
TL olarak uygulayıp bu öğrenim yılı içinde 23

öğrencimize maddi destekte bulunmuştur.

Bu Fon'un oluşması ve devamında maddi ve
manevi katkılarını esirgemeyen hemşehrilerimiz,

gençlerimiz ve aileleri ile Genel Merkezimiz adı-

na içten teşekkür ederiz.

Sayısı az da olsa gerek katılmakta isteksiz o-
lan hemşehrilerimiz, gerekse böyle bir faaliyeti
kendisine iletemediğimiz insanlarımızın umulan
katkıları ile bu öğrenim yılında hedeflediğimiz
desteklenecek öğrenci sayısı 100 olmasına rağ-
men, bu hedefi gerçekleştiremedik. Ancak, he-
defimizi 1999-2000 öğrenim yılına taşımış bu-
lunuyoruz. KAFDAV'ın kurulmasından sonra
asgari bu hedefe ulaşılacağına inanıyoruz.

“Insana yatırım”, “Geleceğimizi inşa etmek”
gibi, klasik dokunuşlarla, umulan insanlarımızı

Bahri KAZBEK
Kafkas Derneği Eğitim Kolu Başkanı

harekete geçirmek, ancak bu kadar olmuştur.
Baş döndürücü bir hızla gelişen dünyamızda,

kendi gerçeklerimiz karşısında “Eli Böğründe”
kalmamak için daha ince bir seziş ve hiç eksil-
meyen sorumluluk anlayışı ile tüm hemşehrile-
rimize seslenebilmemiz gereklidir.

Bu konuda Demek Başkanlarımız ve Yöne-
tim Kurulu Üyelerimize düşen göreviiyi anlamak
gerekmektedir.

Eğitim Kolu Yönetmeliği gereğince, Eğitim

Fonu desteğinin sürebilmesi, öğrencilerimizin

başarı ortalamalarının iyi/çok iyi olmaları ile
mümkündür. Kıt olan kaynaklarımızın verimli
olması ancak böyle bir gayretle bir anlam kaza-
nacaktır. Dolayısıyla, Demeklerimizin eğitim
süreci içinde formunu onayladıkları öğrencileri-
mizin, toplumdaki genel davranışları ve öğrenim
durumları ile yakından ilgilenmeleri bu yüküm-
lülüğün bir devamıdır.

Ne yazık ki 1997-1998 yılında Eğitim Deste-
ği alan bir kısım öğrencimiz, başarısızlıkları dola-
yısıyla, küçük de olsa bu destekten mahrum

kalmışlardır.

Prensip kararının mevcudiyeti dolayısıyla hiç-

bir öğrencimizin kimliği ne burada ne de başka
türlü açıklanmamıştır, açıklanmayacaktır.

Ancak Samsun KAF-DER şubemize, bu ko-

nuyu yakından ve hassasiyetle takibinden dolayı

müteşekkiriz.

1998-1999 yılı öğrenim başarı sonuçları Ha-
ziran 1999 içerisinde Derneklerimizden yazıile
istenmiştir. Öğrencilerimizin okullarından  ala-
caları başarı belgelerinin Derneklerimizce onay-
lanmasından sonra, değerlendirmeleri Eğitim

Kolu'nca yapılacak ve Eğitim Desteği'nin deva-

mına/kesilmesine karar verilecektir. Temmuz ve
Ağustos 1999 aylarında eğitim ve öğretim ya-
pılmadığından bu aylara ait ödemeler durdurul-
muştur ve tüzük muvacehesinde ana paranın
arttırılması için aylık faiz getirisine yatırılmıştır.

Başarılı öğrencilerimize Temmuz-Ağustos 1999

ödemeleri Eylül 1999 ayında üç aylık ödenecek,
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yeni öğrencilerimiz ise ilk ödemelerini Eylül
1999'dan itibaren veya onay gördükleri aydan

itibaren alacaklardır. Yeni hesap numaramız:

Halk Bankası Meşrutiyet Şubesi

Kafkas Derneği Gnl. Mer. T.L Hesabı

Hesap No: 58662220 olarak değişmiştir.

Sayın Dernek Başkanlarımızın banka hesap

numarası değişikliğiniilgililere duyurmalarını rica
ediyoruz.

- Bu konudaki açıklamalarımıza son vermeden

önce önemli bir konuyu dile getirmekisterim.

Kendisinden Eğitim Fonu'na katkıda bulun-

masını rica ettiğimiz bazı hemşehrilerimiz, ken-
dilerine bir veya birkaç öğrenci ismi bildirmemi-
zi, bu öğrencilere okullarını bitirinceye kadar

kişisel olarak yardım etmeyi üstleneceklerini be-
van etmişlerdir.

! Gerek öğrencilerimizin yardım almadaki has-

sasiyetleri, gerek böylesine önemli bir faaliyetin

devamlılık açısından arz ettiği önem, gerekse
şiddetle ihtiyaç duyduğumuz KURUMLAŞMA

zarureti, zaten gerçekleşme oranı son derece

zayıf olan, böyle bir seçeneği seçmekten bizi
alıkoymuştur.

Öte yandan, resmen Genel Merkezimize bil-
diriimemesine rağmen bazı üye derneklerimizde

. benzer bir Eğitim Destek faaliyetinin mevcudiye-
ti hakkında duyumlar alınmıştır. Oysa aynı alan-

da ve aynı sorumlulukla sürdürülen faaliyetlerin

daha güçlü ve sonuç alıcı olabilmeleri açısından
birleştirilmesinde büyük toplumsal çıkar ve yarar

görmekteyiz.

KUZEY KAFKASYA ÜNİVERSİTELERİ

Genel Durum

Maykop ve Nalçik'te bulunanve çeşitli dal-

larda eğitim-öğretim yapılan üniversitelerimize.

çeşitli öğretim yıllarında muhtelif sayıda öğren-

ciler gönderilmiştir. Ya kişisel veya derneksel
insiyatifllerle bu üniversitelere giderek halen öğ-

reime devam eden toplam öğrenci sayısı

93tür.

Kaf-Der Genel Merkezi girişimi ile 1997-

1998 öğretim yılında Maykop'a 9, Nalçik'e 10

ve Krasnodar'a 2 öğrenci gönderilmiştir. Öğre-
tim yılı içinde yapılan takip ve incelemelerde
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görülen, eğitsel, sosyal ve idari aksaklıklar için
önümüzdeki öğretim yılında gerek KAF-DER

kanadında gerekse Üniversitelerde gerekli ön-
lemler alınacak ve öğretimin daha etkin ve ya-

rarlı olması sağlanacaktır.

Bu bölümde önemli ve özenle vurgulamakis-
tediğimiz üç konuvar:

1. Kuzey Kafkasya (Orta Asya Cumhuriyetleri
de dahil olmak üzere) üniversitelerinden me-
zun öğrencilere, Türkiye'deki Yüksek Öğre-
nim Kurumu (YÖK) tarafından MUADİLİ-

YET verilmemektedir. Bu okullardan mezun

öğrencilerin kendi branşlarında Muadelet a-
labilmeleri için Türkiye'deki denk üniversi-
telerde yeniden bazı dersleri alarak sınava
girmeleri şartı mevcuttur. Ancak Kuzey Kaf-

kasya Üniversitelerini bitiren öğrenciler,
Rusya Federasyonu içerisinde kendi branşla-

rında iş bulma ve çalışma hak ve serbestiye-
tine sahiptir.

2. Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinden her-

hangi birisindeki üniversitelerde öğrenim
yapmak isteyen öğrencilerin, Türkiye'de bu

ıl (1999) yapılan Ö.S.S sınavından yeterli
notu almaları gereği mevcuttur. Bu not; 2

yıllık ön lisans yapılacak öğrenim branşları i-
çin 105 puan, 4 yıllık Lisans öğrenimi ya-

pılacak branşlar için 120 puandır. Daha dü-
şük puan alan öğrencilerin adı geçen üniver-

sitelerde okumak üzere Dernek Genel Mer-

kezine başvurmamaları gerekmektedir. Zira

öğrenci olarak Kuzey Kafkasya Üniversitele-
rine gitmek üzere yetersiz puanla yapılan

başvurular cevaplandırılmayacaktır.

3. Özellikle erkek öğrenciler ilk iki konu dışında
askerlik hizmeti mükellefiyetleri nedeni ile
Dernek Genel Merkezi tarafından istenecek

belgeleri doğru ve eksiksiz olarak Derneği-

mize teslim etmek durumundadırlar. Genel

Merkezimiz bu evrakları; ilgili üniversite,

Moskova'daki Türk Milli Eğitim Ataşeliği ve

Türk Mili Eğitim Bakanlığı onayları ile

ilişkilendirerek, bu öğrencilerin Kuzey Kaf-

kasya'daki öğrenimlerine yasal bir formas-
yon kazandırmakta ve zamanı geldiğinde as-
kerlik hizmetleri otomatik olarak tecil edile-

rek, yoklama kaçağı ve/veya bakaya duru-

muna düşmelerine engel olmaktadır. Sadece

başvuru sırasında değil, öğrenim esnasında
sınıf geçme durumunun da süresi içinde yu-

 



 

karıda zikredilen resmi ünitelere bildirilmesi,
öğrencilik hali ve askerlik hizmeti ilişkisini

aksatmadan sürdürmek açısından önemlidir.

A. Maykop Üniversitesi

Öğrenim yapılan Fakülteler ve devam sü-
releri

1. Dil ve Edebiyat Fakültesi (Adığe, Rus,İngiliz,
Fransız, Alman Dil ve Edebiyat)

Matematik, Matematik Kompüter

Fizik, Fizik Kompüter

Tarih

Coğrafya, biyoloji, kimya

Ekonomi, İş idaresi, İşletme

Hukuk

Bilgisayar Müh.

V
O
N
P
W
M

Spor

. Tıp Fakültesi

11. Müzik

Bir yıl Rusça Dili hazırlık dönemi zorunlu-

dur. Hazırlık sınıfı bitirme notuolarak ilk yıl (tam

not 5 puan üzerinden) 3 puan alan misafir (Tür-
kiye'den giden) öğrencilere, daha üst sınıfları

ÜCRETSİZ okuma hakkı verilmektedir. Geçerli
olan 3 notun altında alan öğrencilerin daha üst

sınıfları okumak için, okudukları branş ile ilgili

olarak ödeyecekleri ücret 1999-2000 öğretim

yılı için 9000 Rubledir.

p
i

©

B. Nalçik Üniversitesi

10 Adet burslu öğrenci imkanıvardır. Fazlası

paralı olarak okuyacaktır.

1. Hazırlık (bir yıl) 800

2. Tarih 900

3. Sosyalİşler 1400

4. Dil Ve Edebiyat Fakülteleri 900

(A) Khabardey Dili ve Edebiyatı 800

(B) Balkar Dili ve Edebiyatı 800

(C) İngiliz Dili Ve Edebiyatı 1100

(D) Alman Dili Ve Edebiyatı 900

(E) Fransız Dili Ve Edebiyatı 900

(F) Rus Dili Ve Edebiyatı 800

5. Pedagoji 800

6. Ekoloji 900

7. Matematik 900

8. Uygulamalı Matematik 1000

9. Fizik 900

10. Eğitim 800

11. Kimya 900

— 12. Biyoloji 900

13. Fizik Eğitimi 900
14. Bilgisayar 1000

15. Mikro Elektronik 1000

16. Muhasebe 1300
17. İşletme 1300
18. Endüstri Mühendisliği 800

19. Makine Teknolojisi Mühendisliği 800.

20. Gıda Sanayii Makine ve Aletleri Müh 800

21. Tıp Fakültesi 1400

22. Diş Hekimliği 1400

23. Turizm Fakültesi 1000

C. Krasnodar-Kuban Üniversitesi |

Buüniversitede hazırlık bir yıl olup bedeli
1400 USD'dır. Ayrıca 80 USD sigorta için a-
lınmaktadır. Öğrenci, hazırlık yılında üniversite-

nin gösterdiği yurtta kalmaya mecburdur. Her

bölümü mevcuttur. Öğrenciler havaalanında
karşılanıp kayıtlarının yapılması için yardımcı
olunacaktır. Her üç üniversiteye gidecek öğren-

cilerimizin yörelerindeki derneklere başvurarak
aşağıdaki ilk altı maddedeki belgeleri KAFDER

Genel Merkezine yollamaları gerekmektedir.

1. Başvuru dilekçesi (Form dilekçe doldurula-

cak.

Mezuniyet belgesi (Diploma veya Çıkma

onaylı örneği.) i

Akseptahns (Kabul Belgesi).

ÖSS Sonuç belgesi.

Nüfus Cüzdanı Örneği. (2 adet.)

Vesikalık fotoğraf (10 adet)

Sağlık belgesi (Üniversiteye giderken alına-
caktır.)

8. AİDS olmadığına dair rapor. (Nalçık'da da

alınabilir.)

N
A
O
A
S
I
P
E

Hemşehrilerimize, hayırsever insanlarımıza,
öğrenci velilerine, Kafkasya'da okumak isteyen

öğrenci adaylarına ve halen öğrenci olan genç-

lerimizin bilgisine sunarız.
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Kafkas Derneği Sinop Şubesi'nde Ge-
nel Kurul

27 Haziran 1999 tarihinde yapılan olağan
genel kurul sonuçlarına göre Kafder Sinop
Şubesi yeni yönetimi şu şekilde belirlendi.

Yönetim Kurulu
. İhsan Günay Başkan
. Aysel Liman Başkan Yrd.
. Hilmi Önder Sayman
. Abdullah Bağ Yazman
. Gülhan Saraç Üye
. Erdoğan Erkaymaz Üye
. Eşref Baş Üye

Denetleme Kurulu
1. Aygül Süzgün
2. Recai Saraç

3. İbrahim Yılmaz

a
D
L
O
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E
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Adığe Milletvekili Kanavalova kınandı.
Adığey Parlamentosu 20 Mayıs tarihinde

yaptığı oturumda milletvekili Nina
Kanavalova'yı kınama kararı aldı. Nina
Kanavalova aynı zamanda “SlavlarBirliği”
isimli derneğin de başkanı. Parlamentoca
alınan kınama kararında; milletvekili
Kanavalova'nın, merkezi yayın organlarında
(televizyon ve gazete) Adığe Cumhuriyeti'ni
bölgesinde ve Rusya genelinde küçük düşü-
rücü beyanlarda bulunduğu, ulusal konu-
larda vatandaşların haklarının ihlal edildiği
şeklinde gerçek dışı beyan verdiği, bunlarla
birlikte Adığe halkını küçük düşürecek şe-

kilde beyanlarda bulunduğu belirtildi. Kı-
nama kararı ile birlikte milletvekilinin par-
lamentoda maaş karşılığı olarak yapmakta
olduğu komisyon başkan yardımcılığı göre-
vine de son verildi.

Milletvekili Kanavalova, merkezi televiz-
yon kanalı NTV ile Krasnodar ve Moskova'da
çıkan gazetelere verdiği
Adığey'de Rusların haklarının ihlal edildiği-
ni, Adığey'in Rusya'dan ayrılmak için çalış-
tığını, Rusların Adığey'e yerleşmelerine en-
geller çıkarıldığını, devletçe verilen takdir ve
madalyaların çoğunun Adığelere verilmekte

“olduğunu, dürüst bir ulusal politika izlen-
mediğini iddia etti.

Kosova'dan gelişler devam ediyor.
Türkiye üzerinden (Nart Dergisinin

12.sayısında da belirttiğimiz gibi) 24 kişi,
Sofya üzerinden 53 kişilik iki grup daha
Mayıs ayı içerisinde Adığey'e ulaştılar. Son
olarak yine Türkiye üzerinden 3 kişi daha

demeçlerde;.

geldiler. 2, 3 ve 4.gruplar, Maykop'a 10 km
mesafedeki Kurcıps Sanatoryumu'nda ba-
rındırılıyorlar. Kendilerini başta cumhur-
başkanı ve başbakan olmak üzere bir çok
kişi ve grup Ziyaret etti. Müzik ve tiyatro

toplulukları onlara konserler verdiler. DAR
üyeleri de Kosova Adığeleri'ni ziyaret edip
tanıştılar ve kendilerine maddi yardımda
bulundular. Ayrıca, “İslamı Yayma” kurulu-
şunca düzenlenen ekonomi konferansına

katılan Khabardey-Balkar ve Osetya Cum-
hurbaşkanları ile Krasnodar Eyalet Başkanı,
Adığey Cumhurbaşkanı ile birlikte
Kosova'dan gelen Adığeleri ziyaret ettiler.

Anzoroko Viçeslav öldü

Kompozitör, şarkıcı ve müzik öğretmeni
Anzoroko Viçeslav 31 Mayıs günü, 58 yaşın-
da iken vefat etti ve Koşhable'de toprağa ve-
rildi. Anzoroko Viçeslav koro için 40 eser
yazmış, 100 şarkı bestelemiş, ayrıca orkest-
ra, piyano ve tiyatro için müzikal eserler
yazmıştı.

Kazak Kültür Festivali

12-13 Haziran tarihlerinde geleneksel
hale gelen Kazak Kültür Festivali Maykop
rayonuna bağlı Tulski köyünde düzenlendi.
Festivale Adığey'in yanı sıra Karaçay-
Çerkes, Stavropol, Krasnodar ve Rostov'dan
gelen kültür ve sanat toplulukları katıldılar.

Ayrıca 11 Haziran tarihinde “Kazak kül-
türünün geliştirilmesive tanıtılması” konulu
bir bilimsel konferans düzenlendi.

Adığey, Karadeniz Ülkeleri Ekonomik
işbirliği toplantısında

23 Haziran tarihinde Ankara'da yapılan
Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği A-
samblesi'nin 13. Toplantısında Adige Cum-
huriyeti Parlamento Başkanı ve Rusya Fede-
rasyon Meclisi üyesi Yevgeni Salov Karade-
niz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Örgütünün
başkan yardımcılığına seçildi.

'Maykop'ta Ekonomi Konferansı
“İslamı Yayma” isimli milletlerarası orga-

nizasyon tarafından Maykop'ta 2 Haziran
tarihinde başlayan bir ekonomik konferans
düzenlendi. Konferansa Birleşik Arap Emir-
likleri, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün,
Bahreyn, Almanya, Sirilanka, Siyera Leone
ve Libya'dan gelen temsilciler katıldılar.
Konferansa Rusya merkezi yetkilileri ile
Khabardey-Balkar Cumhurbaşkanı Valeri
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Koko, Kuzey Osetya Alanya Cumhurbaşkanı
Aleksandır Dzasahov, Krasnodar Eyalet
Başkanı Nikolay Kontredenko da katıldılar.
Toplantı 4 Haziran günü sona erdi. Adığey
Cumhuriyeti adına Başbakan Muharbiy
Tharkoho ve Libya Cemahiriyesi adına
Doktor Muhammed Şerif toplantı sonuç bil-

dirgesini imzaladılar.
“İslamı Yayma” kuruluşunun genel sek-

reteri Muhammed Şerifin toplantıda yaptığı
konuşmanın özeti şöyledir:

Rusya Federasyonu Cumhuriyetleri ve
Kuzey Kafkasya halkları ile Müslüman Arap
halkları arasında güçlü dostluk bağları bu-
lunduğunu düzenlenen bu konferansın bir
kez daha göstermiş olması beni çok mutlu
kılmıştır. Arap ülkeleri ile olan bu dostluğu-
nuzun ülkenizin kalkınmasına katkı sağla-
yacağına inanıyorum. Çünkü İslam ülkele-
rinin son yıllarda dünya uygarlığının geliş-
mesine yaptıkları katkılar az değildir. Bugün
tüm dünya tek bir aile haline gelmiştir.
Mevcut güçlükleri güç birliği ile yenmeliyiz.

Halkların kültürleri ve dinleri dikkate a-
lınmadan ekonomikilişkilerin geliştirilmesi-

nin zorluğunu herkes kavramıştır. Bu kon-
ferans birbirimizin kültür ve dini yaşamımızı
tanımamız ve anlamamız için iyi fırsatlar
getirmektedir.

Adığey Cumhuriyeti Başbakanı Tharkoho
Muharbiy'in toplantıda, Adığey Cumhuriyeti
hakkında bilgi verdiği konuşmasını şöyle
özetleyebiliriz:

Yaşadığımız toprakların stratejik önemi
nedeniyle halkımız Rusya, Türkiye, İngiltere
gibi büyük devletlerin ilgi alanı içinde ol-
muştur. 70 yıl kadar süren Kafkas Savaşları
sonucunda halkımız ağır kayıplara uğramış,
yakın ve Ortadoğu ülkelerine göç etmek Zo-
runda bırakılmıştır. Kısa bir süre önce Lib-

ya'yı ziyaret ettiğimde soydaşlarımızın bu
ülkede de yaşamakta olduklarını öğren-
mekten mutluluk duydum. Soydaşlarımızın
eşit haklarla yaşadıkları tüm ülke ve halk-
lardan memnuniyetimizi belirtmek isterim.

Adığey Cumhuriyeti diğer Rusya Cumhu-
riyetleri ve çeşitli dış ülkelerin mali ve eko-

nomik kuruluşları ile anlaşmalar yapmak-
tadır. Adığey'in ekonomik imkanları üzerin-
de durmakistiyorum. İçme suyu kaynakla-
rımız, tuğla yapımında kullanılan toprak
çeşitlerimiz, kum, taş, kireç ve alçı madenle-
rimiz boldur. Volfram, Molibden, Barit,
Polimetaller, gümüş ve altın ocaklarımız
vardır.
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Ormanlarımızın zenginliğinden dolayı
mobilya ve selüloz üretimimiz mevcuttur.
İnşaatta kullanılan ağaç türleri, mobilya,
sandalye, sunta, kontraplak, parke ve kar-
ton üretmekteyiz. “Dostluk” isimli mobilya
fabrikamız 1993 yılına kadar yılda 65 bin
sandalyeyi dış ülkelere ihraç etmekteydi.

Demir işleme tezgahları yapan fabrikamız
mamullerini Kanada, Hindistan, İran, Mısır,
Kıbrıs ve Meksika'ya ihraç etmekteydi.
Maykop redüktör fabrikasının ürünleri Mı-
sıra satılmaktadır ve Suudi Arabistan'dan
da siparişler almıştır. Et, sebze ve meyve
ürünlerini işleyen konserve fabrikamız Rus-
ya ve Avrupa'nın en büyükleri arasındadır.

Tatlı yiyecekler fabrikamızın ürünleri de
birçok dış ülkeye ihraç edilmektedir.

Dünya ilaç pazarında iyi tanınan yüksek
kaliteli insülin Maykop'ta üretilmektedir.

Genç Cumhuriyetimiz ekonomisini geliş-
tirebilmek için yabancı yatırımcıya ihtiyaç
duymaktadır. Kendi yasalarımız çerçevesin-
de yabancı yatırımcıların çıkarlarını da ko-
rumaktayız. Halen Adığey'de gıda ve ağaç
işlemesi alanında ve ticari alanlarda ortak

faaliyet gösteren 58 kuruluş mevcuttur.
| Adığece'den Çeviren: İbrahim Çetav |

Radyo Televizyon Komisyonu
Rusya Devlet Radyo Televizyon Kurumu-

nun yerel radyo televizyon kurumları ile i-
lişkilerini düzenlemek üzere Rusya Federas-
yon Meclisi ile bir komisyon oluşturulması
için 6 Temmuz 1999 tarihinde bir karar a-

lındı. Komisyon 16 senatörden oluşturuldu
ve başkanlığına Adigey Cumhuriyeti Parla-
mento Başkanı Yevgeni Salov getirildi.

“WMaykop” isimli petrol tankeri

Petrol şirketi “Lukoil” tarafından Alman-

ya'nın Vismar tersanesinde yaptırılan 144.5
m. Uzunluğunda 22.5nm. eninde ve 11.25m.
Yüksekliğindeki tankere Maykop ismi veril-
di. Bu amaçla 7 Temmuz günü Vismar'da
yapılan törene Adigey Cumhuriyeti Cumhur
Başkanı Aslan Carım ve eşi Fatıma Carım

katıldılar.

Yura Neatıj Adigey'in temsilcisi.

Yura Neatıj Adigey Parlamentosunun oy
birliği ile aldığı kararla Adigey Cumhuriye-
tnin (Moskova'daki Rusya hükümeti
nezdindeki temsilciliğine atandı. Daha önce
bu görevi yürüten Pşımaf Şevotsıku'nun bir

başka göreve atanması üzerine Neatıj bu
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göreve getirildi. 1958 doğumlu ve hukukçu.
Son üç yıldır aynı yerde temsilci yardımcısı
olarak görev yapıyordu.

“Elbruz” Ekibi'nin Başarılı Gösterileri
Kafkas Derneği Ankara Şubesi'nin Elbruz

Folklor Ekibi, bütün bir kış yapmış olduğu
yorucu çalışmalarının karşılığında yaz bo-
yunca bir dizi başanlı gösteri yaptı.
Kabardinka oyuncularından Bitok Beslan'ın
çalıştırmakta olduğu “Elbruz” grubu Genel

Merkezimizin Susurluk ve Tokat Bölge Et-
kinlikleri dışında sırasıyla Bolu, İstanbul,
Merzifon, Kayseri. ve Göksun'daki hemşeh-
rilerimizin karşısına çıkıp üstün bir perfor-
mans sergileyen ekip, Almanya'daki der-
neklerimizden değişik kentlerde gösteriler
yapmak üzere davet almıştır. Bugün için
Türkiyede mevcut en kaliteli folklor ekibi
olan Elbruz'un gelecek sene bazı yurtdışı
festivallere gönderilmesi düşünülmektedir.

 
Depremle ilgili çalışmalar

17 Mayıs 1999 tarihinde yaşanan depre-
min hemen arkasından bölgeye giden Genel
Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizin tespit-
leri ve depremzedelerin istemlerine paralel
bir çalışma başlatılmıştır. Bilindiği üzere

bölgede Kafder'in şubeleri ve şubeleşme va-

adiyle Genel Kurullara ve yönetime katıl-
makta olan çok sayıda dernek ve dolayısıyla
üye bulunmaktadır.

Tespit gezisi dönüşü yapılan iki toplantı-
da thamadelerimizin tavsiyeleri doğrultu-
sunda 7 kişilik kriz komitesi oluşturulmuş
olup, deprem bölgesindeki temsilcilerle
günlük olarak görüşülerek bilgiler alınıp ü-
yelere aktarılmaktadır. Ayrıca:

I- İki senedir fakir öğrencilere eğitim
yardımı veren Genel Merkez Eğitim
Kurulu'nca, hayırsever insanlarımız
tarafından yapılan bağışların önemli
bölümünün bu yıl deprem bölgesi
gençlerine verilmesine,

2- Çok sayıda üyeye form gönderilerek
depremzedelerin geçici iskanına yar-
dımcı olacak hemşehrilerimizin ve Ü-

yelerimizin belirlenmesi ve Zor du-
rumda olan ailelerin yerleştirilmesi
doğrultusunda devlete yardımcı o-
lunmasına,

3- Özellikle temizlik malzemeleri ve da-
yanıklı gıda maddeleri toplanarak ih-
tiyaç mahaline sevkedilmesine,

4- Mali durumu elverişli şubelerimiz ve
Genel Merkezimiz tarafından az mik-

yapılmaktadır.

tarlarla da olsa TRT'nin yardım kamr-
panyasına katılınmasına,

Karar verilmiş ve uygulamalarına baş-
lanmıştır.

Bodrum Gençlik Etkinliği
Genel Merkezimiz tarafından organize €-

dilen ve Dünya'nın muhtelif ülkelerinde
mevcut Kafkas Derneklerine üye gençleriri
tatillerini 4-11 Eylül tarihleri arasında bir?
likte Bodrum'da geçirmeleri ve birbirleriyle
tanışıp arkadaş olmalarının sağlanması a-
macına yönelik toplantı planlanan tarihlerde

Zira, bu toplantı eğlence
maksatlı bir toplantı olmayıp gençlerin ken-
di aralarında kuracakları iletişimin ileride
sağlayacağı yararlar göz önünde bulundu-
rulmalıdır.

 

Grup Badin Müzikseverlerie
Kafkas Derneği Ankara Şubesi'nin Müzik :

Topluluğu GRUP BADİN'in özverili çalışma-
lar sonucunda hazırladığı ve otantik çalgıla-
rn yoğun olarak kullanıldığı enstrümantal
Kafkas ezgilerini içeren çalışması Eylül a-

yında müzikseverlerle buluşuyor.

ENNSTTERUNJANTAJ

 
Tavşandağı Yayla Şenliği

Merzifon Birleşik Kafkasya Dermeği'nin)
düzenlediği 1. Tavşan Dağı Yayla Şenliği 1ğ
Temmuz 1999 Pazar günü yapıldı. Merzifori
halkının yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Tokat
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Derneği Folklor Ekibi kısa bir gösteri yaptı.
Daha sonra da at yarışları yapıldı. Diğer
Birleşik Kafkasya Dernekleri'nin temsilci
göndermediği ve programa katkıda bulun-
madığı şenliğe Mecitözü Kafkas Kültür Der-
neği, Sivas ve Vezirköprü Kafkas Kültür
Derneği Kafkas Derneği Tokat, Çorum, Sun-
gurlu, Turhal, Samsun şubeleri katıldı. Mer-
zifon Derneği onursal başkanı Kadir Acar'ın
açılış konuşmasını yaptığı şenliğe Merzifon
ilçe kaymakam vekili Cihat AYTAÇ, Merzifon
Belediye Başkanı Cahit TOPRAK, Çorum
Belediye Başkanı Arif ERSOY, Amasya Mil-
letvekili Akif GÜLLE ve Gönül SARAY katıl-
dılar. (Ajans Abrek)

Öğrenim Yardımıİkinci Yılında
1997 ve 1998 öğretim yıllarında değişik

üniversitelerde okumakta olan toplam 45
öğrenciye mali destek verilmiştir. 1999 öğ-
retim yılında öğrenim yardımı verilen öğren-
ci sayısının artınlabilmesi amacıyla Vakıf
kuruluş çalışmaları son aşamasına getiril-
miştir.

Daha önce Halk Bankası Meşrutiyet Şu-
besi nezdindeki 58661820 nolu hesap kul-
lanılırken bu hesabın kapanmış olması so-
nucu bazı havalelerin iade olunduğu anla-

şıldığından aynı banka nezdinde 58662220
nolu hesap sırf öğrenim yardımı işleriyleil-
gili olarak kullanılmak üzere açtırılmıştır.
Keza Halk Bankası Necatibey Şubesi nez-
dindeki 58662170 nolu hesap da Eğitim
Hesabıolarak işlem görmektedir.

Öğrenci eğitimine katkıda bulunmak is-
&teyen her yardımsever insana, iki yıl içeri-
sinde derneğimizden yardımını esirgemeyen
aşağıda adları kayıtlı hemşehrilerimize te-
şekkürlerimizle birlikte hesap değişikliğini
önemle tebliğ ederiz.

-Tokat Şubesi Hanımlar Komisyonu
-Recep Bey
-Muzaffer Kalkan
-Cihan Candemir
-Bahri Kazbek
-Hayri Domaniç |
-Hayri Mit i
-Fevzi Örslü
-Refik Özkan
-Erdal Özkan
-Haydar Taymaz
-Atik Doğan
-Aslan Arı
-Emel Berzek
-Basri İnceman
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-Ahmet Racap
-Yakup Temel
-Mehmet Erkan
-Atilla Ceyişakar
-Zülküf Karabulut
-Abidin Ünal

Süleyman Yançatoral Anma Gecesi
Geçirdiği kalp krizi sonucu geçen yaz a-

ramızdan ayrılan, uzun yıllar dernek çalış-
malarında yer alan değerli büyüğümüz
(Mluşe) Süleyman Yançatoralı anma gecesi

Kafder Ankara Şubesi'nde düzenlendi. Ha-

yatından kesitler içeren bir fotoğraf köşesi-
nin de oluşturulduğu anma toplantısında,
başta Mevlüt Atalay ve Özdemir Özbay ol-
mak üzere yakın arkadaşları söz aldılar. De-

gerli büyüğümüz (Tlışe) Süleyman Yançato-
ral'ı saygıyla anıyoruz.

Aşamba Mümtaz anıldı
Bir yıl önce kaybettiğimiz Mümtaz

Demiröz (Aşamba) için, eşi Handan,
K.Abhazya Kültür Derneği ve arkadaşlarının
katkılarıyla 3 Ağustos'ta bir anma gecesi
düzenlendi. Dernek Başkanı Mahinur Tu-
na'nın açılış konuşması ve saygı duruşun-

dan sonra, Abhazya temsilcisi Vladamir
Ayüzba bir konuşma yaptı Mümtaz
Demiröz'ün dostlarının da söz aldığı gecede
gece, videoda Kafkasya Belgeseli'nden kısa
bir bölümün gösterilmesi ve Havva
Karadaş'ın Adığece bir şarkı seslendirme-
siyle son buldu. Değerli arkadaşımız
(Aşamba) Mümtaz Demiröz'ü saygıyla anıyo-
TUZ.

Kaybettiklerimiz
Dergimizin bu köşesinde üyelerimizin ve

abonelerimizin vefat eden yakınları ile ilgili
başsağlığı mesajlarını yayımlıyorduk. Bu
sefer farklı bir durum yaşıyoruz:

“17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız
büyük depremde hayatını kaybeden tüm
insanlar ile deprem dışında hayatlarını kay-
beden tüm hemşehrilerimize Tanrı'dan son-

suz rahmet ve yakınlarına başsağlığı; Dep-
remden yaralı olarak çikan tüm insanlara
acil şifalar diliyoruz.”

AÇIKLAMA; Tatil dönemine rastlamış olması |
nedeniyle Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos ayla-
rını birleştirerek tek sayı olarak çıkarıyoruz. Abo-
nelerimize yıllık 6 sayı olan taahüddümüz geçer-
lidir. Okuyucularımızın bilgisine sunarız.
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MÜLTECİ DAMLA

Tarihteki ilk mülteciyim ben.
Beyaz mahallesinde bir zenciyim ben.

Peygamber Musa asasıyla Kızıldeniz'i
Benim de yüreğim yarıldı ortasından,
Sığınsın diye mülteciler.

Büyük dedem, dedemin dedesi-yani
1864 Kafkas sürgünü.

Bir geminin ambarında terketmiş
Kafdağının eteğindeki nazlı yurdunu

Ama, bir ömür boyu terketmemiş gözlerini
Memleketten ayrı düşmenin hüznü.

Şimdi evimin en güzelköşesini süslüyor
Gümüş işlemeli Kafkas hançeri

Hiçbir acı kanatamaz yüreğimi
Bir mültecininki kadar.
Balkanlarda da kıyılan benim,

Filistin de, Kafkasya'da

Ve dört bir yanında dünyanın.

Mülteci bir damlasını ben

Okyanusun kuytu bir köşesine savrulmuş.
Bütün damlalarla aynı saftayım.

Alın, yüreğimi yüreğinize damlatayım.
Damlasın dursun yüreğim.

Ta ki, yeryüzündeki en son mülteci
Vatanına kavuşana kadar,

Adnan ÖZVERİ 


