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Nart Waezırmes, Psıthagusşe'nin kızı Yemdezeş

Guaşe'nin oğludur. Yaşamı boyunca birçok savaşa

katılmış, getirdiği armağanlarla Nart halkını se-

vindirmiştir. Genç Nartları birlikte sefere götürerek

onları savaşa, korkusuzluğa alıştırmış, eğitmiş Nart

ulularındandır.

 

 

 

 

 



  

 

İKİ AYLIKDÜŞÜNVESANAT“DERGİSİ
ISSN 1302 2539 ©
Sayı 14 » Eylül.Ekim11999. i

Sahibi

Yazıİşleri Müdürü vi©
HikmetKandemir:

Kapak
Ahmet Tayyar

Emeği Geçenler
Sevda Alankuş-Kural, HasanAslan,

Mevlüt Atalay, Abdullah Durdu,Sine
Göksoy, Nejan Huvaj, Evren Kaynak
Rahmi Lale, Özdemir Özbay, ErolTaymaz.

Yazışma adresi
Nart Dergisi
Şenyuva Meriç sokak No:44
Beştepe Ankara ei
Tel: (0312) 22285 89, 223 51 59.
Fax: (0312) 2210918

eleki nik posta İ
kafder©marketweb.net.ir

Web sitesi ©

htto//www.marketweb. net.tr?
tanitim/kafder

Abonelik İçin Hesap No.

Kafkas Derneği adına105: 150numaralı. :
posta çeki hesabı

Abone Koşulları

Yurtiçi yıllık (6 sayı) 7,5 milyonTL
Avrupa yıllık 75 DM
ABDyıllık 50 USD

Yayın İlkeleri
Gönderilen yazılar yayınlansınVeya
yayınlanmasın iadeedilmez. Dergideki
yazı ve resimler kaynakgöstermek 5
koşuluyla yayınlanabilir. Yayınlanan —

yazılârin sorumluluğu yazarlarınaaittir.

Yayıma HazırlandığıTarih” vi :
Ekim 1999 mn

Dizgi
Nart Dergisi

Baskı

Takav Yayıncılık
(0 312) 385 5864

Kafkus Derneği adınaMuhittin Ünal: |ii

Merhaba...

Ne kadar ilerleme kaydedecek

insan aklı?

Sakınmazarsızlığı nerede
sınır tanıyacak?

İnsanın densizliği ve ömrü
doğru orantılı olarak

Artacaksa eğer,
kötülükte boynuz kulağı

geçecekse hep,
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eklemeliler ki
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NART: 17 Ağustos 1999 tarihinde ulusça
yaşadığımız deprem felaketi ile ilgili olarak
Kafder Kriz Komitesi ne gibi çalışmalar
yapmıştır. Başlangıcından itibaren anlatabi-
lir misiniz?

KRİZ KOMİTESİ: Depremin oluşunu izle-
yen ilk gün içerisinde Kafkas Derneği Yöne-
tm Kurulu üyeleri Ömer KÜÇÜKÖZCAN ve
Nizametiin KANDUR bölgeye gönderilmiş,
kendilerinden ilk bilgiler alındıktan sonra
Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcı-

sı ve iki üye tüm deprem bölgelerini bir bir
gezmiş, geçmiş olsun ve başsağlığı mesajları
iletildikten sonra nasıl bir çalışma yapma-
mız gerektiği hususu özellikle öğrenilmek
istenmiştir. Yörede görüşülen tüm arkadaş-

lar yiyecek ve içecek türü şeylerde gelen
yardımlardan dolayı sıkıntıları olmadığı için
maddi yardımın ön planda tutulmasını salık

vermişlerdir.

Bu bilgileri aldıktan sonra depremin 5.
Günü Ankara'da büyüklerimizin de katıldığı
bir değerlendirme toplantısı yapılmış, aynı
akşam kriz komitesi seçilmiş ve çalışma

programı belirlemiştir. Çalışma programına
göre: 1) Tüm şubelere ve Ankara'da yaşayan
adresi belli tüm hemşehrilere yazılıp fazla
evleri varsa geçici iskan için istenecek.

2) Misafir statüsünde mağdur hemşehrile-
rimizi kabul edebilecek aileler ve hangi yaş-
larda ve kaç kişiyi misafir edecekleri belirle-
necek. i
3) İşsiz kalanlar için istihdam imkanı öğre-
nilecek.
4) Esasen iki yıldır verilmekte olan karşılık-
sız eğitim yardımı için hayırseverlerimizin
sayısı ve katkı miktarı arttırılıp sağlanacak
ek imkan deprem bölgesindeki gençlerimize
yönlendirilecektir.

 

Sayın Hemşehrimiz......................

Bilindiği üzere hayırsever hemşehrilerimizin bağışları ile iki yıldır başarılı ve mali desteği ihtiyacı olan üni-
versite öğrencilerine az da olsa eğitim yardımı yapmaktayız. Önümüzdeki öğretim yılında da bu tatbikat başarılı öğ-
renciler için devam edecektir.

Genel Merkezimiz Şubesi veya Şube adayı çok sayıda derneğimizin ve dolayısıyla üyemizin bulunduğu
deprem bölgesinde binlerce çocuk kısa bir zaman sonraokullarına başlamak zorundadırlar. Devletimiz elbette ki elin-
den gelen hertürlü yardımı yapacaktır.

Ancak, bizler de bir taraftan devletin öncülüğünü yaptığı kampanyalara gücümüz oranında destek olurken,
diğer taraftan da deprem bölgesindeki gençlerimizin öğrenimlerine acilen yardımcı olmak yükümlülüğüyle karşı
karşıyayız. Ayrıca, çok sayıda insanı Ankara'daki hemşehrilerimizin yanına geçici olarak yerleştirip o sağlıksız ortam-
dan bir an önce uzaklaştırma çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Yardım çalışmalarının geçici ve duygusal olmaktan çok uzun vadeli olması gerekmektedir. Hiç kimse verdi-
ği paranın yerine ulaşmayacağından endişe duymamalıdır. Ve aşağıdaki hesaplar da sadece ve sadece Eğitim Kuru-
lu'nun emrindedir. Yapacağınız katkıyı nakit olarak ve doğrudan bankaya makbuz karşılığı yatırınız veya yatıttırıp
makbuzunuisteyiniz. Kontrol için isimleri ve miktarları daha sonra NART'da yayınlayacağız.

Sadece sizin katkılarınızla yetinmeyip tanıdığınız tüm insanlarımıza ulaşıp sağlayacağınız her ek katkı bu
yardımdan faydalanacak öğrenci sayısını da arttıracaktır.

Şube yönetimlerimiz, kayıtlı üyelerle sınırlı kalmadan görevlendirecekleri gençlerin yardımlarıyla her hem-
şehrimize bu davetin ulaştırılmasında kendilerini görevli sayacaklardır.

Maksimum sayıda ihtiyaç sahibi gencimize eğitim desteği verebileceğimize inanıyor ve güveniyoruz.
Saygılarımızla,

Muhittin ÜNAL Bahri KAZBEK
Genel Başkan Eğitim Kurulu Başkanı

Banka Hesap Numaraları
1) Halk Bankası MeşrutiyetAnkara Şubesi

Kafkas Derneği Genel Merkezi
Eğitim Hesabı: 58662220

2) Halk Bankası Necatibey/Ankara Şubesi
Kafkas Derneği Genel Merkezi
Eğitim Hesabı: 58662170   
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Bu amaçla kısa zamanda 1400 kişiye
mektuplar yazılmış ve anket formları gönde-
rilmiştir.
 

ÇOK ACRİE ÇEVAPILANDIRILMASI RİCASIİLE

 
ADINIZ SOYADINIZ

ADRESİNİZ
 

    “TELEFON VE FAX NO 
EDEPREM BÖLGESİNDENYARDIMA MUHTAÇ İNSANLARDAN MİSAFİR KARLI.
EDEBİLİRMİSİNİZ?
« EVET
2 HAYIR

 

EDEBİLİRMİSİNİZ?

2.A- TAHSİS EDECEĞİNİZ EV ADRESİ:

2.C- TAHSİS ÜLECEĞİNİZ VİN EŞYASI VARMI?

2.0- TAHSİS EDECEĞİNİZ EVDE KAÇ KİŞİ BARINARİLİR?

#-DEPRRM BÖLGESİNDEN GELEN İNSANLARAİŞ İMKANI SAĞLAYABİLİRMİSİNİZ?

ZA-KAÇ KİŞİYEİŞ İMKANI SAĞILAYABİLİRSİNİZ?

3.0 İŞİMKANI SAĞLAYABİLECEĞİNİZ İŞİN KONUSU NEDİR? YİERİ NEREDEDİR?

4-YARDIMA MUHTAÇ KİŞİLER KONUSUNDA SİZCENEYAPILABİLİR?

SYARDIM EDİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZ TANIDIĞINIZ VARSA KENDİLERİNE NASIL
ULAŞARILIRIZ?
6-SİZİN YUKARIDAKİ İMKANLARINIZ YOKSASİZE GÖNDERDİĞİMİZ BU ANKETİ

| ÇOĞALTARAK ÇEVRENİZDEKİ HEMŞEHRİLERİMİZESERİBİR ŞEKİLDE VE ÇOĞALTARAK
 

YAYABİLİRMİSİNİZ?   
Cevaben dönen anket formlarının so-

nuçları tatminkardır. Ankara, Kayseri, Cey-
han, Adana, Erbaa, Turhal, Mersin, Akçay,
Burhaniye, Didim ve Abant'ta elli civarında
depremzede aileye eşyalı ev verme imkanı,
otuz dört ailenin yanında misafir statüsün-
de 71 kişiyi yerleştirme imkanı, 18 kişiye iş

imkanı sağlanmış, eğitim yardımı içinde çok
yavaş da olsa ek katkıların yapılmasına
 

KAFKAS DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
Şenyuva Moriç sok. No:44 Baştepe ANKARA

Tel: 011222284 89-223 5159

 

Pax:721 UY 18

ANKET FORMU
KimlikBilgileri

Adı ve Soyadı
Doğum yeri ve Tarihi 
Baba Adı
Adresi ve telefonu

 
 
 

Çocuklara ait Bilgiler

Çocuklar:0-|OyuşKız/Erkek.
Öğrenimi Devam Eden
İLE N

11-20 yay Kız/Erkek

 

 

ği Lise Üniversite.

Eğitim yardımına ihtiyacı olan çocuğu var mı?
Lise Üniversite

Tanıdığı öksüz çocuk var mı? 

İşkanin İlgli Bilgiler

Deprem Öncesi Ev Adresi:
Evin son durumu : Az hasarlı Çok hasarlı Yıkıldı

Ev eşyası durumu; Eşyası kurtanlamadı/Kararld......................emi.
Geçici İskanİçin Evİhtiyacı var mi?

 

 

 Ankara'da Aile yanında Misafir kalır mı? Kaç kişi Kalacak?..........
Eşi-l çocuğu (Kız/E):.. Eşiçocuğu (Kız/E)
Sadece çocuğu!............. » Sideve karı-kocu....
  
  

Ankara dışında taşrada evde kalır mı7:
Suhil kentlerde...eeesrerereereriğ Kayseri,Erbuz,Ceylum,Reyhanlı'da,Turhul'da.....,

Tanıdığı yardıma muhlaç üile var m7;
 

Düz işçi olarak iş arayan var m7;

Anketi Düzenleyenler Beyan Sahibi   
 

başlandığını gördükten sonra bu imkanlar-
dan yararlanacak ihtiyaç sahiplerini belirle-
dikten sonra deprem bölgesine anket form-
ları ile birlikte genç bir ekibimiz gönderil-
miştir. Giden ekibimizin yöreyi tanımamala-
rı, yörede ulaşabildikleri hemşehrilerimize o
esnadaki kendi durumlarının müsait olma-
ması dolayısı ile az sayıda köy gezilebilmiş,
istediğimiz tespitleri sağlıklı olarak yapabil-
mek için 10-15 gün sonra tespitlere başla-

mamızın isabetli olacağı anlaşılınca, gençle-
rimiz merkeze geri dönmüşlerdir, Buna kar-
şın hasarın daha az olduğu Düzce, Gölyaka
ve Akçakoca tarafındaki tüm köylerin ta-
ranması işi Sn. Aziz Nemlioğlu ve İlhan
Canbolat'dan istirham edildi. Bu iki değerli
dostumuz gerçekten de sağlıklı bir tarama
yapıp raporlarını anında merkezimize ulaş-

tırmıştır.

Gençlerin tespit çalışmalarını yarıda kes-
tikleri tarihten itibaren 10 gün sonra 8 ayrı
ekip halinde Çukurhan köyünden başlamak
suretiyle Uzuntarla'ya kadar Toplam53 kö-
yü birbir taranmış, geçici iskan için anket

formları ve Eğitim yardımı için öğrenci
formları tüm köylerde muhtarlara ve der-
neklere bırakılmıştır. Kocaeli, Gebze, Yalova,

Gölcük, Karamürsel taraflarının taranması

işi de Sn. Ender Şenol, Sami Korkut, Fevzi

Güven ve» Abdülkadir Özpehlivan'dan istir-
ham edilmiş ve onlar da ilk tespitlerini bizle-
re aktarmışlardır.

Köylere ve derneklere dağıttığımız anket

 

   

 

   

ADI SOYADI CİNSİYETİ: ADAYNO:

ANNE ADL İŞİ: BABA ADI İŞİ;

OKUDUĞUY. ÖĞRENİMKURUMU: BÖLÜMÜ SINIFE:

HMANEYE GİREN EVDEKI KARDEŞLER VE ÖĞRENİM
YILLIK GELİR; DURUMLARI:

A)
B)
©)
D)  

BİR ÖNCEKİ YIL BAŞARI ORTALAMASI KREDİ/BURS ALIP ALMADIĞINIZ

 

OTURDUĞUNUZ KONUT SİZİN Mİ? KİRA İSE MİKTARI:
 

£ MEMLEKETTEKİ ADRES VE
TELEFONUNUZ”

ADRES VE TELEFONUNUZ.

i

Is Yukarda beyan cttiğimkişisel ve mali bilgilerin doğruolmadığının saptanması

halinde verilen eğirim desteğinin kesilmesini kabul ertiğimi beyan ederim.
 

İs Bu Form doldumlup #mzalandıktan sonra yörenizdeki veya okuduğunuz yerdeki
Kafkas Dermeğine “üvemizdir” veya “Üyemizin çocuğudur” ibaresini yazdırıp
onaylararak adresimize gönderiniz   
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ve eğitim yardımı formlarından çok azı geri
döndüğü için üç gün önce tüm muhtarlara
ve Dernek yönetimlerine yeniden yazılmıştır.
Şu ana kadar iki aileye ev tahsis edilmiş, 2
genç kızımız misafir olarak aileler yanına
yerleştirilmiş, öğretmen ve öğrencilerin An-
kara'da nakil işleri ve öğrencilerin yerleşme

ve yurt işleriyle özellikle uğraşılmıştır. Anka-
ra dışında hazırlanan evlere talep şimdilik
sadece 6 aileyle sınırlı kalmış, öğrenim yar-
dımı istekleri şimdiden 60 kişiyi aşmış du-
rumdadır. Muhtemelen bu rakam 150'nin
üzerine ulaşabilecektir.

NART: Bu çalışmalar güzel olmakla bera-

ber, acil yardım olarak herhangi bir yardım
(Gıda, Temizlik maddeleri gibi şeyler) yapı-
lamadı mı?

KRİZ KOMİTESİ: Elbette yapılmıştır. Şu-
belerimizden Reyhanlı ekibi bir tir dolusu

malzeme ve bir milyar lirayı, Kayalar köyü

merkez olmak üzere yöre köylerine, Bursa
Şubemiz bir kamyon malzemeyi Karamür-
sel'e bağlı köylere, İzmir Şubemiz bir kam-
yon malzemeyi Düzce ve Gölyaka köylerine
dağıtmış olup Bursa Şubemiz yarın bir
kamyon daha yöreye sevk edecektir. Kayseri
ve Mustafa Kemal Paşa Şubesi de benzeri
hazırlıklar içerisindedir.

Kriz komitemize, komite dışından bir Ha-
nım kardeşimizin her türlü takdirin üzerin-

deki gayretleri ve katkılarıyla şu ana kadar
değişik kaynaklardan toplanmak veya tahsis
alınmak suretiyle aşağıda kayıtlı köylere
karşılarında yazılı malzemeler ulaştırılmış-
ür. Üzülerek belirtmek gerekir ki sayın
Muhtar dostlarımızdan bazıları bu dağıtım-
larda anlaşılmaz bir tavır sergilemişlerdir.

26 Ağustos 1999 Tarihinde Başlayıp 26 Eylül 1999 Tarihine Kadar
Yapılan Yardım Çalışmaları

 

 

 

 

Kargı Hambaba Ve Yiyecek

Köyün Adı Yapılan Yardım
Esma Hanım Gıda, İlaç, Giyim Eşyası

Doktor Sağlık Taraması
12 Büyük Poşet Eşya Ve İlaç

Balballı 350 Adet Battaniye
Gıda Poşetleri

4 Adet Çadır
Kayalar Batakköy| 1 Skoda Kamyonet Ve 1 Bev Fatih Kamyon İle Kuru Gıda

100 Adet Battaniye
9 Adet Çadır (Kargı Hambaba)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Harmanlı Poşetlerle Gıda Yardımı
Akbalık Küçük Bir Kamyon İle Kuru Gıda Yardımı
Hendek Soğuksu 1 Kamyon Battaniye
Nüfren Soğuksu
Halil Bey
Beylice Köye Yetecek Miktarda Gıda Yardımı
Adapazarı 2 Özel Arabanın Bagaj Ve Arka Koltuklarını Dolduracak Ka-

dar Gıda, Battaniye Ve Çizme
Halilbey 50 Adet Gıda Poşeti
Soğuksu

Aksu, Hacı Süley-(2 Kamyonet Dolusu Kuru Gıda, Konserve, Yatak, Yorgan,
man Somya, Mutfak Eşyası, Giyecek Ve Ayakkabı
Çaybaşı
Salihiye 30 Adet 5 Kişilik Aileye 15 Gün Yetecek Gıda

Batakköy 30 Adet Kişilik Aileye 15 Gün Yetecek Gıda

Nüfren Soğuksu 40 Adet Gıda Yardımı
Gümüşova 5 Çuval Un

70 Adet Kışlık Kaban
36 AdetKışlık Ayakkabı   
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60 Adet Kışlık Kaban Ve 12 Adet Ayakkabı
 

 

1 Çuval Prinç

5 Çuval Un

Alancuma 42 Adet Gıda Yardımı

10 Adet Kışlık Ayakkabı
10 Adet Kışlık Kaban
200 Dm Nakdi Yardım

Karaçökek 1 Çuval Mercimek

1 Çuval Bulgur
20 Paket Makarna
4 Teneke Zeytin

1 Koli Margarin
 

Çaybaşı Fuadiye 20 AdetKışlık Kaban
20 Adet Kışlık Ayakkabı
25 Paket Gıda Yardımı
 

Kalayık
1 Çuval Prinç

5 Çuval Un

1 Çuval Mercimek

1 Çuval Bulgur
20 Paket Makarna
4 Teneke Zeytin

1 Koli Margarin
 

Emirler 5 Adet Kışlık Ayakkabı
2 Adet Kışlık Kaban
1 Torba Giyecek
 

Nüfren 5 Adet Kışlık Ayakkabı
2 Adet Kışlık Kaban
90 Yaşında Nineye 100 DM Nakdi Yardım
 

Adapazarı 200 DM Nakdi Yardım
2 Adet Kışlık Kaban
2 Adet Kışlık Ayakkabı
 

Turhan Özcan Dağıtılmak Üzere 28 AdetKışlık Kaban
 

Ketence

Uzuntarla  Dağıtılmak Üzere
53 Adet Kışlık Kaban
19 Adet Kışlık Ayakkabı
11 Adet Kız Çocuğu Kışlık Ayakkabı
10 Adet Erkek Çocuk Kışlık Ayakkabı
12 Adet Yetişkin Erkek Ayakkabı
14 Adet Yetişkin Erkek Ayakkabı  
 

Çok farklı ve istemeye alışmamış bir

toplumumuz vardır. Ancak onlar adına
Muhtarlarımızın daha girişken ve koparan
bir tavır sergilemeleri arzu edilirdi. Ama
bazı köyler için pek de öyle olmadığı anla-
şılmaktadır. Tespit çalışmalarımızda han-

gi köylere çadır lazım olduğu yaklaşık ola-
rak belirlenmiş, yapmış olduğumuz gö-
rüşmede 100 çadır tahsisi alınmıştı. Key-

fiyet, iki gün içinde muhtarlara da bildi-
rildi. Valilikçe, önce Salı günü alın dendi.
Sonra pazara kaldı. Pazar günü verilmek
istenen çadırlar amaca uygun olmayan
yazlık çadırlar olduğu için ekibimiz tara-
fından kabul edilmedi. Kışlık çadır ihtiyacı
olduğu belirtilerek amaca uygun çadır ta-
lebinde bulunuldu. Bunun üzerine Vali

Yardımcısından bu türdeki çadırlardan üç

gün sonra kendilerine verileceği, bu çadırlar-
dan 100 tanesinin ekibimiz tarafından tespit
edilen köylere dağıtılacağı sözü alındı. Çadır
teslimatları köylerin yetkilisi muhtarlara ya-
pılacağı için muhtarlardan talep dilekçesi a-
lundı ve liste ikinci kez Valiliğe verildi. Sayın
Vali Yardımcısı 100 çadırın teslimini onayla-
dılar. Çadır alınıp dağıtılma hazırlığı yapılır-
ken de Valiler değişti ve Sakarya'ya gelen yeni
Vali çadır alanlara para yardımının yapılma-
yacağını açıkladı. Başbakanlık kriz komitesi
Sakarya temsilcisine durum sorulduğunda
yeni Vali'nin söylediğinin doğru olduğu anla-
şıldı. Bu durumda çadır almaya çalışmak
hemşehrilerimizin kira yardımı almalarına
engel olacağından yazılı “olur” elimizde oldu-
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gu halde arkadaşlarımız çadırları almak-

tan kaçındılar. Ancak bunu bilmedikle-

rinden olmalı bazı hemşehrilerimizin yakı-
şıksız sözler içeren telefonlarına muhatap
olduk.

NART: 19.09.1999 tarihli Başkanlar
Kurulu toplantısında konuya ilişkin yeni
kararlar alınıp tatbikatına geçildiğini duy-
duk. Bu konudabilgi verir misiniz?

KRİZ KOMİTESİ: Kafkas Derneği Genel
Merkezi Başkanlar oOKurulu sadece
depremzedeler konusunu görüşmek üzere
19.9.5999 tarihinde Ankara'da toplandı.
İştirak eden şubenin azlığı üzüntülere ne-
den olduysa da olay enine boyunatartışı-
up yeni kararlar alındı. Bildiğiniz gibi biz
bir derneğiz. Ve deprem bölgesinde çok
Sayıda derneğimiz vardır. Hizmet de temel
esas tüzüğümüz gereği diğer bölgelerdeki
üyelerimizden deprem bölgesindeki üyele-
rimize katkı sağlamaktır. Dolayısıyla üye-
lerimiz ön planda tutulacaktır.

-Öğrenci Eğitim Yardımı çalışmasına
katılımı olabildiğince çoğaltmak üzere
banka kartı sistemine dayanan Mail Order
denilen bir sistemle çok sayıda hemşeh-
rimizden her ay muntazam katkı toplan-

masına çalışılması benimsendi. Ve örnek
formlar üyelere ve Şubelere gönderildi. Şube-
lere bizzat gidilerek üyelere konunun önemi
ve tatbikat şekli anlatılacak. Şu ana kadar 10
Şube ile görüşmeler tamamlandı. Diğerlerine
de ayrıca gidilecektir. Bu konu için neşredilen
açıklama ve form aşağıda örnek olmak üzere
verilmiştir.

-Hasarı ve kaybı çok olan hemşehri köyler
belirlenip diğer Şubelerimizin bulunduğu yö-
relerdeki büyük köylere veya 2-3 köye bir
KARDEŞ KÖY tahsis edilecektir. İki köy halkı
birbiriyle yakın ilişki ve yardımlaşmaiçerisine
girecek ve böylelikle moral takviye de sağlan-
mış olacaktır. Uygulaması başlamıştır.

-Kent merkezlerinde evi ve işyerleri oturu-
lamaz derecede hasar görüp mağdur duruma
düşen aileler bir bir belirlenip diğer şubeleri-
mizin bulunduğu kenti merkezlerinden tespit
edilecek üç aile, depremzede bir aileyle KAR-
DEŞ AİLE kılınacak ve en kısa zamandailişki

kurulmaya çalışılacaktır. Kent merkezlerinde-

ki derneklerimizden tespit çalışmaları ve ha-
sar tespit tutanakları istenmiştir. Cevaplar

gelir gelmez kardeş aileler tespit edilecek ve
ilişkileri sağlanacaktır.

NART: İstanbul'da çok sayıda Dernek ve
 

 

    

KAFKAS DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
EĞİTİM YARDIMI

Bilindiği gibi 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen büyük felakette oldukça fazla sayıda insanı-
mız büyük zarar görmüş, birçok çocuk, genç ve öğrenim çağındaki kardeşimiz büyük imkansızlıklarla karşı
karşıya kalmıştır. Pek yakında gerek ilk ve orta öğretim kurumları ve gerekse üniversitelerde eğitim öğretim
başlayacaktır. Şu anda içinde bulundukları durum itibariyle bu çocuklarımızın önümüzdekiyılı değerlendirebil-
meleri ve eğitim öğrenim görebilmeleri mali açıdan mümkün görünmemektedir.

İşte bu durum 2 yıldır Genel Merkezimiz tarafından verilmekte olan karşılıksız Öğrenim yardımına
olan ilgiyi doğal olarak artırmıştır. Her ne kadar barınma ve beslenmetemelbir ihtiyaç isi de öğrenim, özellikle

çocuk ve gençlerimizin hem eğitimlerinin devamı hem de içinde bulundukları psikolojik durumu atlatabilmeleri
için hayati önem taşımaktadır. Bu yıl bu yardımın üniversite öğrenimiile sınırlı kalmaması ve ihtiyacı olan bü-

tün öğrencilere ulaşılması düşünülmekte ve arzulanmaktadır. Bu düşünceler çerçevesinde Genel Merkezimiz
tarafından üye ve hemşehrilerimize yönelik bir kampanya başlatılmıştır.

Bu kampanyanın en az 1 yıl olması planlanmakta olup, bu süre içerisinde hem üye/hemşehrilerimizi
fazla sıkıntıya sokmamak hem de düzenli olarak bu çocuklarımızın öğrenim yardımı alabilmelerini sağlamak
için farklı bir sistem getirilmiş ve bağışların toplanması daha düzenli bir hale getirilmiştir. Bu amaçla bir banka
ile MAİL ORDER denilen ve belirlenecek bir meblağın kredi kartı hesabından,belli bir zamanda otomatik
olarak kesilmesi esasına dayanan bir sistem için anlaşmaya varılmıştır. Bu sistem ile:

1) Hemşehrilerimiz bir matbu form doldurarakyıllık planlamalarını bir kerede yapacaklardır.-
2) Yıllık planlama, yapmakistedikleri bağışları bir yıla yayarak ödemeleri kolaylaştıracaktır.
3) Otomatik olarak banka tarafından kredi kartı hesabından kesileceğiiçin her iki tarafa zaman ve efor tasar-

rufu sağlayacaktır.

4) En önemlisi ihtiyaç sahiplerinin aylık ödemelerinin zaman zaman olan unutkanlık, ihmal vs. nedeniyle
kesintiye uğramaması sağlanacaktır.

5) Sisteme dahil olmak için VİSA veya MASTERCARD/EUROCARDsahibi olmakyeterlidir.
Bu sistemi kullanmak hem sizlerin hem deihtiyaç sahiplerinin yararına olacaktır.
UNUTMAYINIZ!

Siz De İhtiyaç Sahibi Olabilirsiniz. Böyle Bir Durumda Dost Bir El Bulabilmek İçin Dayanışma Ruhu-
muzu Diri Tutmalıyız.   
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Vakıf vardır. Onlarla diyaloğunuz var mı, bul'a yakındır Kriz Komitesi kuruluyorsa biz-
iş bölümü ve işbirliği sağlayabildiniz mi? den de bir kişi alsınlar ve ne yapmamız ge-

rektiğini bize bildirsinler, biz
 

KARTSAHİBİNİN ; , 2 alg:

ADISOYADI OMHALLLLILILLIIIII ırı | istedik. Mesaj iletildi. Muh.
KREDİ KARTI CİNSİ  ;() VİSA Lİ) EUROCARD/MASTERCARD : ş
KREDİ KARTI N MIT mitesi kuruluş aşamasında

# . .Vİ olunmadığından olumlu-
SONKULLANMA Tamim olumsuz bir cevap gelmedi.
BANKA ADI Bunun üzerine kendi Krizi ALU ITITILLLLILI

|

kKomitemizi oluşturduk ve
ADRES

KREDİ KARTI ILE ODEME FORMU tüm şubelerimizle emirlerin-
BU BÜLÜMÜ KREDİ KARTINIZA BAKARAKDOLDURUNUZ. deyiz” mesajını iletmesini

 

temeldir ki henüz Kriz Ko-

 

 

 

 

 

VK çalışmalara başladık. Şu an-
LİLİ ETEL LKLI da sayın Dr. Handan De-
 

 

 

 

 

 
 

 

POSTA KODU,ŞEHİR (EİT) III KITLI miröz başkanlığındaki Kriz

TELEFON No CLI TICLALLIT) wELEOELLİLIT? Komitesi ile iyi bir ilişki içeri-
CEP:RM sindeyiz. Belki yakında ortak

ödeme Tarlayıİ Güne TEE bir toplantı yapıp daha ve-
' m LLİLLILLI EEELİITITIME rimli çalışma yollarını araya-
çe mnüE OTim. biliriz. Özellikle KARDEŞ Aİ-
Xa mm mam EEE LE uygulamasında İstanbul
5. akı (TILTICTI OTITE. Kriz Komitesine çok iş düşe-

anminmian CÜLELEELEİçın cekür.
? Taksi (TI TI LİLİ MILILLIIRVL

7 im DELİEEEELİMİn. NART: Deprem bölgesinde
9. Taksi TİE ÜELTTİTLLİTİ N. sizin veya Düzce ve İstan-

10. TakLİİCLİLEI (OTTLLLELILLn. bul'un yapmış olduğu tespit
v Pei Lİ J (LİLİ LTILILLILLIr. çalışmalarınagöre ölü sayısı,
Taki LSLRICLI OLLEErILiTlin yaralı sayısı, konut ve işyer-
TOPLAM ME leri hasarları için yaklaşık da

olsa bazı rakamlar verebilir
TOPLAM ÖDEMETUTARI (YAZIİLEK........ Mmmememenmnnann misiniz?

YUKARIDABELİRTİNEN ÖDEME MİKTARLARININ ÖDEME TARİHLERİNDE , , ,
KREDİ KARTI HESABIMDAN TAHSİH, EDİLMESİNİ KABLL EDERİM. KRIZ KOMİTESİ: Deprem

TARİMLİT DTİK İMZA: | bölgesi hemşehrilerimizin 
 

 

KRİZ KOMİTESİ: Depremden 3 zamanda çok sayıda hemşehrimiz köyleriyle

gün sonra telefon irtibatı sağlanır sağ- de ilişkilerini sürdürmektedirler. Ilavetenfın-

lanmaz, İstanbul'daki derneklerin deprem (dık toplama mevsiminde bulunuluşu, tatil

konulu toplantıları olduğu öğrenilir öğre- (nedeniyle bir çok insanın kendi bölgesine ve-
nilmez Sayın Ali Çurey'e rica edip toplan- yatatile gitmiş olması gibi çok sayıda olumlu

tıya katılmasını ve “Deprem bölgesi İstan- etken sayesinde Allah'a çok şükür vefat eden

yoğun olarak yerleşik bulun-
dukları bir bölgedir. Aynı

hemşehri sayısı nüfus yoğunluğumuzla aynı
orantıda değildi. Zira ilk tespitlere oldukça
çok sayıda itiraz vardır ve onlar sonuçlanma-
dan verilecek rakamlar da sağlıklı olmaya-
caktır. İstanbul Kriz Komitesi'nin tespit ettiği
listelerle bizim köy köy gezerek tespit ettiğimiz
listelerin karmasından oluşan ve kesin olma-
yan bazı rakamlar verebiliriz:

-Ölen hemşehrilerimizin sayısı 188
-Yıkık ev sayısı 159
-Hasarlı ev sayısı 566
-Yıkılan işyeri sayısı 54
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Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden kaynaklanan uyuşmazlık ve
gerginliklerin en kısa zamanda toplumlararası uzlaşma ve barışla sonuçlanması dileğiyle,
Karaçay-Çerkes ADİĞEXASE'den almış olduğumuz açıklamayı olduğu gibi aynen yayınlıyoruz.
Öte yandan açlık grevi protesto ? protesto etmekte olan silahsız Abazin gençlerinin taranması
suretiyle bir gencin öldürülmesini ve 5 gencin de ( ikisi ağu) yaralanmasında barış karşıtı bir

tavır olarakgörüyor ve kınıyoruz.

Tarihi kökleri ve yakın zamandaki sosyal
ve ekonomik gelişmeleri bilmeden Karaçay
Çerkes Cumhuriyeti'ndeki siyasi istikrarsız-
lığı, etnik gruplar arasındaki ilişkilerde ar-
tan gerilimi ve bugünlerde olanları anlamak
ve doğru değerlendirmek mümkün değildir.

Karaçay Çerkes Cumhuriyeti Sovyet Hü-
kümeti'nin kararıyla 1922 yılında kuruldu.
Ama 1926 yılında Karaçay Otonom Bölgesi
ve Çerkes Otonom Bölgesi olarak ikiye ay-
m'ma kararı aldı. Bu kararda açıkça “ Bir-
likte yaşamak imkansız olduğundan dola-
yı”ayrıldıklarını yazmışlardı. Artık bu yıllar-
da Karaçay seçkinlerinin topraklarını ge-
nişletmeye eğilimli olduklarını görebilirsiniz.
15-20 senede Rus, Kazak, Abazin ve Çer-
keslerin topraklarından alınan parçalarla,
Karaçayların toprakları 2,5 kat büyüdü.
Herkes bilir ki, her milletin çok büyük ol-
masa da tarihten kaynaklanan yaşam a-
lanlarına sahip olduğu Kafkasya'da herçeşit
toprak büyütme çabası öfke uyandıracaktır.

1943 yılında Karaçay halkı sürgün edildi
ve Karaçay Otonom Bölgesi yok oldu. O sı-
rada Çerkes Bölgesi'nde yaşayan Ruslar,
Abazinler,Kazaklar ve Çerkeslerin o toprağı
istemedikleri ve bundan sonra bu Karaçay
toprağının yarısının Gürcistan'a gittiği ger-
çeğine dikkat edilmelidir.1957 yılında
Karaçay halkının itibarı iade edildi ve
Stavrapol Eyaletinde Karaçay Çerkes Oto-
nom Bölgesi adında yeni bir bölge kuruldu.
Dolayısıyla Çerkes Otonom Bölgesi içinde
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yaşayan Rus, Kazak, Abazin ve Çerkeslere
hiçbir şey sorulmadan ortadan kaldırı!-
dı.1957 yılında Karaçay ve Çerkes toprakları
birleştirilirken, ekonomiyi oluşturan temel,
Çerkes ekonomik potansiyeli idi, bunun dı-
şında tekrar Çerkes topraklarından, Kara-
çay topraklarına aktarma oldu.
Son on yıldır gerçekleşen olaylar Karaçay
Çerkes Cumhuriyeti'nin varlığının kanuni
yollardan kurulmadığını şüphesini uyandı-
rıyor. 8 Ekim 1989 yılı Karaçay Halkı top-
lantısında Karaçay Otonom Bölgesi Stav-
ropol eyaletinden çıkış kararı aldı. Bu karar
Karaçay Çerkes Halk Milletvekili Meclisi'nde
onaylandı. 1991 Kasımında Karaçayevsk
şehrinde yapılan olağanüstü toplantıda
Karaçay Otonom Bölgesini yeniden yapılan-
dırmak için Karaçay Otonom Bölgesinin
Cumhuriyet yapılması için görüşlerini bil-
dirdiler ve Sovyet Meclisi toplantıya katılan
Karaçay milletvekillerinin baskılarıyla yeni-
den kurma ve Cumhuriyet olma amaçlı gö-
rüşlerini onayladı. Bundan sonra ilk kez
Karaçay Halkı Karaçay Çerkes Cumhuriye-
tü'nden ayrılma fikrini ortaya atan taraf ol-
du. Bu dönemde Karaçayların ayrılma dü-
şüncesine Karaçayların Cumhuriyet olma
fikrine karşı, Rus, Çerkes ve Abazin Çerkes

Cumhuriyeti olma gibi bir düşünceile karşı
çıkmadılar çünkü, ulusal hak ve hukukları-
nı Birleşik Karaçay Çerkes Bölgesi'nde ko-
ruyabileceklerini düşündüler.

 



 

 

Mantıken Karaçay Otonom Bölgesinin
hukuken yeniden kurulmasıyla Çerkes Oto-
nomisinin de hukuken yeniden kurulması
gerekirdi ama bu, sonradan görebileceğimiz
belli bazı hedefler yüzünden gerçekleşmedi.
Zira Çerkes Otonomyası hukuken kurulur-
sa, Karaçaylarla Çerkesler'in birleşmeden
önceki Çerkes topraklarının geri iadesi söz
konusu olacaktı. Bu nedenle Çerkes Oto-
nomyası kurulmadı ve topraklar Karaçayla-
rın elinde kaldı.

Anayasa'ya aykırı olmasına rağmen, V.İ.
Hubiyev Çerkes Cumhurbaşkanı olmayı Rus
Cumhurbaşkanından talep etti. Böylelikle
Karaçay Çerkes Cumhuriyeti hiçbir zaman
kendine ait bir yasal yönetici lidere sahip
olamadı.

Çerkes-Abazin Ulusal Otonomisi'nden ge-
riye sadece, istenildiği zaman değiştirebile-
cek dekoratif bir isim kaldı ve Karaçayelitle-
rinin aklında olan bu düşünceleri saklama-
ya gerek yok.

Özelleştirme ve halklardan en çok
Karaçayların yararına oldu. Politikada, eko-
nomide, vergi ve kanuni kuruluşlarda,
Karaçayların daha üst konumlarda yer al-
maları onlar için sosyo-ekonomik açıdan
gelişme sağladı. Böylece dışardan bakıldı-
ğında da halklar arasındaki bu sosyal ve
ekonomik fark gözle görülür oldu; ve bu tür
farklılıklar Abazin, Ruslar ve Çerkesler için
beraberinde hor görülmeyi de getirdi.

1994 yılına kadar Cumhuriyet'te mafya
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rejime hakim oldu. Abazinler, Ruslar ve
Çerkesler bu olaya çok sinirlendiler. 1994,
1995, 1996 yıllarında halk toplantıları ve
ardından da birlikte bir toplantı yaptılar ve
bu toplantıda yeniden Çerkes Otonom Böl-
gesi kurmaya karar verdiler. Yani, Stavrapol

. eyaleti içinde Rus Anayasası dahilinde se-
çim yapmayı (başkan ve yardımcısıiçin) ta-
lep ettiler. Karaçay Çerkes Cumhuriyeti için
bu seçim ancak 1991 yılında fakirliğin ve
halkın sabrının bittiği en üst noktada yapı-
labildi.

Birinci turun sonunda S.E. Derev oyların
96 4O'ını aldı, bundan dolayı elit Karaçay çok

açık büyük ideolojik bir atağa geçti ve bu
atak Abazin ve Çerkes halkları için küçül-

tücü, saygıdan uzak bir havada gerçekleşti.
Abazinler ve Çerkeslerin tarihleri hakkında
yanlış, sert ve kırıcı ilanlar yayınlandı.

Bunlara örnek olarak Adiğe halkının “kö-
peklerin oğulları” olduklarını söyleyen bir
ilanı yayınlamalarını gösterebiliriz. Bir kere-
sinde de Rusları ve Kazakları korkutmak
için anavatanlarından uzaklaşan Çerkesle-

rin geri dönecekleri ve onları topraklarından
atacaklarını söylediler ve bir çok gazetede
Uluslararası Çerkes Birliği ile ilgili asılsız
suikast ve casusluk suçlamaları yapıldı;bu
suçlamalar mahkeme sonucunda asılsız

çıktı.

Bu tarz propaganda, seçim kanunların-

daki hatalar ve General Semyenov taraftar-
larının da yaptıkları, Birleşik Karaçay
Çerkes Cumhuriyetine son darbeyi vurdu.
Çerkes Otonom Bölgesinde yaşayan insanla-
rın seçime katılma hakları olmadı. Yapılan
bunca hatanın sonucunda oGeneral
Semyenov “seçildi” ve doğal olarak Rusların
çoğunluğu, Abazinler ve Çerkesler bu sonu-
cu halk toplantıları yaparak protesto ettiler.
Yüksek KÇÇ mahkemesi Semyenov'un baş-

kanlığını KÇÇ Mahkemesi Savcısı'nın iti-

razlarına rağmen onaylandı. Daha sonra
Rus Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

Eski Çerkes Otonom bölgesinde yaşa-

yanların bu seçimde oy kullanmadıklarını
düşünürsek, bu insanların başvuruları şu
objektif gerçeğe dayanıyor: B. Semyenov a-
dilce seçilmedi. Şimdi artık bu insanlar

(Abazinler, Ruslar, Çerkesler) Çerkes Oto-

nomisini kurmayı, kendi kaderlerini tayin
etmeyi, serbest ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmeyi sağlamayaçalışıyorlar.

KARAÇAY—ÇERKES CUMHURİYETİ
ADIĞE DERNEĞİ
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Kurşun sesi.

Ninni,

Ölümün koynuna
Yaslayıp başını

Usulca kapamışsın gözlerini

Özgürlük sevdasıyla
Sonsuza!

Sıcak kanın akarken
Toprak ağlamış.

”Ağıtlaryakmadık sana,
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Serpil Koç Dinçer

30/11/1992 — 01/08/1998

 

 



 

 1992-1993 Gürcü-Abhaz Savaşindali
Tarihi Kesitler

14 Ağustos, 1992
Gürcü askeri birlikleri Abhazya'ya girdi, Gal,

Oçamçıra ve Guldrips bölgelerinden ilerledi ve

Sohum'un doğu köşesini işgal etti.

18 Ağustos, 1992
Gürcü birlikleri

Sohum'un kont-

rolünü aldılar.

Hükümet binasın-

dan devlet bayra-

ğını çıkardılar.
Gürcülerin elinde
olan Oçamçıra böl-
gesinde halk aktif
olarak karşı koyu-
yor.

19 Ağustos, 1992
Gürcü birlikleri

Gagra şehrinin kontrolünü ele geçirdiler.

 

3 Eylül, 1992
Moskova'da Boris Yeltsin, Edvard Şevardnadze
be Vladislav Ardzınba bir araya geldiler. 5 Ey-

l&! itibariyle savaşın durdurulması, Abhaz as-
keri kuvvetlerin geri çekilmesi, Gürcü birlikle-
rinin de başka bir yere yerleştirilmesi, yasal

olarak seçilmiş olan Abhazya otoritelerinin

görevlerine devam etmelerine dair bir özet bel-
gesi imzaladılar.

5 Eylül, 1992
Her iki taraf ateşi kestiler ve karşılıklı uzlaşma

alanları aramaya başladılar. Daha sonra Gür-
cü topçu birlikleri Eshera köyündeki Abhazları

bombardımana tutarak barışı bozdular.

görüşmelerde bulunan Abhaz ve

Gürcü tarafları Eylülün 10O'unda ateşkes ya-
pılması konusunda anlaştılar. Gürcü askerleri
bu anlaşmayı da 15 ve 17 Eylül'de yapılan di-
ger iki ateşkes anlaşması gibiihlal ettiler.

 

1-6 Ekim, 1992
Gürcü hava kuvvetleri Gagra'yı bombalamaya

başladı, pek çok sivil öldü.

23 Ekim, 1992
Sohum'daki Gürcü

kuvvetleri devlet

arşivini ve Abhaz
Dili, Kültürü ve

Edebiyatı Enstitü-

sü arşivlerini
yaktı

14 Aralık, 1992
Lata köyündeki

Gürcü birlikleri,
kadın ve çocuklar

dahil olmak üzere
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60 yolcusu bulunan bir Rus MI-8 helikopterini

düşürdüler, yolcuların tümü öldü. .

27 Temmuz, 1993

Savaşı bitirmek için Soçi'de bir anlaşma im-
zalandı.

 

 

22 Ağustos, 1993 Ni
Kontrolü sağlamak için kurulan ortak komis-
yonun açıklamasına göre, Abhaz tarafi kuv-
vetlerini geri çekme konusunda kararlaştırılan
takvime uygun davrandı, fakat Gürcü tarafi
anlaşmanın gereklerini yerine getirmedi.

24 Ağustos, 1993

B. Yeltsin ve V. Ardzınba Moskova'da bir araya
geldiler. Rusya Devlet Başkanı'na, Gürcü ta-
rafının Soçi anlaşmasınıihla! ettiği anlatıldı.

 

16-24 Eylül, 1993

Abhaz savaşçılarının son saldırısı. 16 Eylül'de
batıda saldırılara geçtirler. 17 Eylül'de Gumsta
Nehri'nin kontrolünü aldılar. Ayın 20'sinde

Gürcülere silahlarını bırakmalarını, güvenlik
koridoru arkasına çekilmelerini söylediler, fa-
kat Gürcüler cevap vermediler. 21-26 Eylül
günleri arasında savaş Sohum sokaklarında
devam etti. Abhaz savaşçılar Oçamçıra'yı ele
geçirdi.

30 Eylül, 1993
Abhazya bağımsız oldu.
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Nisan 1994
1993 ve 94 yıllarında Birleşmiş Milletler'in ön-
derliğinde yapılan barış görüşmelerine ve Gür-
cü ve Abhaz temsilcilerin, 1994 Nisan ayında

BM ve Batılı gözlemcilerin önünde Moskova'da

imzaladığı dörtlü anlaşmaya rağmen, anlaş-
mazlık ve çatışmalar devam etti.

Haziran 1994
Yeltsin, Gürcü ve Abhaz askeri kuvvetlerinin
arasına, çatışmayı önlemek amacıyla çoğunlu-

gu Rus olan 2500 kişilik bir askeri birliği (CIS
barış gücünü) Ingur Irmağı boyunayerleştirdi.

19 Eylül 1994
Rusya, Abhazya'yla olan sınırını kapattı.

30 Ekim 1995

Rusya, Abhazya'ya abluka uyguladı. Kasım
1994'de Abhaz Parlamentosu, Abhazya Cumr-
huriyetini bağımsız bir devlet ve Vladislav
Ardzınba'yı da seçilmiş devlet başkanı olarak

ilan eden bir yasayı kabul etti. Bu deklaras-
yona cevap olarak Ocak 1996'da Rusya, kara

ve deniz ablukasına ek olarak, CIS ekonomik
yaptırımlar uyguladı

15 Şubat 1996
Moskova'da yapılan bir görüşmede Ardzınba;

Abhazların “İederativ devletten ziyade, fede-
rasyon ve konfederasyonun birleşimi olan bir
“federativ birlik”i kabul etmek istediklerini a-
çıkladı. İki eşit birim, kendi anayasalarına sa-

 

hip olacaklar, fakat ortak bir federatif yönetim
dış ilişkiler, sınır kontrolleri, enerji, iletişim ve
insan hakları üzerinde otorite sahibi olacak.

Fakat halen bir uzlaşmaya varılabilmiş değil,
Gürcü ve Abhaz tarafları arasında Abhazya'nın

statüsü hakkındaki görüşmeler kitlenmiş du-
rumda.

http./www.abkhazia.org'dan alınmıştır.

| İngilizce'den çeviren: Nejan Huvaj|

 

 



 

ABHAZYA CUMHURİYETİ
DEVLET BAĞIMSIZLIĞI HAKKINDA YASA

Abhazya Devleti'nin varoluşu ta-
rihte 12 yüzyılını doldurmuştur.
Yüzyıllar boyunca Abhazya halkı ba-
ğımsızlık için mücadele etmiştir.

Sovyetler Birliği'nin çözülme süre-
cinin başından itibaren Abhazya
halkı kaybolan Devlet bağımsızlığı
için mücadelesini yoğunlaştırmıştır.

25 Ağustos 1990'da Abhazya Yüksek
Meclisi tarafından "Devlet Egemenliği
Bildirgesi"nin kabul edilmesi bu
yöndeki ilk adımdır. Gürcüstan yet-
kilileri tarafından Abhazya ve Gür-
cüstan arasındaki devlet ve yasal i-
lişkilerin kesintiye uğratılması ve
1992-93 yıllarındak, Abhazya-Gür-
cüstan savaşı Abhazya'nın hukuken
(de jure) ve fiilen (de factor) bağım-

sızlığı ile sonuçlanmıştır.

26 Kasım 1994 günü Abhazya
Cumhuriyeti Yüksek Meclisi tarafın-
dan onaylanan Abhazya Cumhuri-
yeti Anayasası varolan bağımsız
devletin, Abhazya Cumhuriyeti'nin
(Apsnı), yasal temeli olmuştur.

3 Ekim 1999 günü vatandaşların
mevcut anayasa konusundaki tu-
tumlarınailişkin bir referandum dü-
zenlendi. Referandum yapıldığı gün
Abhazya topraklarında (yaşayan
seçmen sayısı 219,534 kişiydi (savaş

öncesi seçmen nüfusunun 90658.5'i).

Kayıtlı seçmenlerin 9087.6'si referan-
duma katıldı (bu sayı savaş-öncesi
seçmen nüfusunun yarısından faz-
ladır). Oy kullananların “697.7'si

- mevcut anayasayı onayladılar.
Abhazya Cumhuriyeti Ulusal Oy

(Referandum) Yasası ve Anayasa u-
yarınca, demokratik yönetim Abhaz-
ya Cumhuriyeti'nde devlet egemenli-

ginin temelini oluşturur, halk yetki-
sini referandum yoluyla dolaysız ola-
rak veya temsilcileri aracılığıyla kul-
lanır. Abhazya halkı uluslararası hu-
kuğun bir öznesi olarak, yasalara
dayalı faaliyet gösteren, egemen,
demokratik bir devlerin kurulmasına
ve bu devletin uluslararası topluluk
tarafından tanınmasına yönelik ka-
rarlılığını tekrar teyid etmiştir.

İnsan Hakları evrensel Beyanna-
mesi, Uluslararası Ekonomik, Top-
lumsal ve Kültürel Haklar Sözleşme-

si, UluslararasıSivil ve Siyasi Haklar
Sözleşmesi ve evrensel olarak kabul

görmüş diğer uluslararası sözleşme-
ler Abhazya Cumhuriyeti Anayasal
Sistemi'nin en temel ilkeleri arasın-
dadır.
Abhazya Cumhuriyeti, diğer dev-

letler ile eşitlik, barış, iyi-komşuluk

ilişkileri, bölgesel bütünlüğe ve ege-
menliğe saygı, iç işlerine karışmama,
devletler arasında siyasi, ekonomik
ve kültürel işbirliğine ilişkin diğer
evrensel olarak kabul görmüş ilkeler
çerçevesinde diğer devletler ile -iliş-

kilerini kurmak istemektedir.
Bu doğrultuda, Birleşmiş Millet-

lere, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı'na (AGİT) ve tüm dünya
devletlerine çağrıda bulunarak, ulus-
ların kaderini tayin hakkı temelinde
Abhazya halkı tarafından kurulan
bağımsız devletin tanınmasını is-
tüyoruz.

V. Ardzinba, Abhazya Cumhuriyeti Devlet
Başkanı

S. Cincolya, Abhazya Cumhuriyeti Halk
Meclisi Sözcüsü
Abhazya Cumhuriyeti Halk Meclisi Üyeleri
Sohum, 12 Ekim 1999
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18 Mart 1989
18 Mart 1989 tarihinde, Gudauta kenti

Lıhnı Köyü'nde, Abhaz Halk Birliği'nin ön-
cülüğünde düzenlenen “Ulusal Forum” top-
lantısı, Abhazya Parlamentosu üyeleri,

Abhazya Bakanlar Kurulu üyeleri, Komünist
Partisi Abhazya Bölge Komitesi üyeleri, dev-
let kuruluşları yöneticileri, aydınlar ve bilim
adamları, Abhazya'da yaşayan tüm halkla-
rın temsilcilerinin yanı sıra 30 bini aşkın

kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Abhaz-

ya'nın otokton halkı Abhazların yüzyıllardır
çektikleri sıkıntılar ve özellikle son yıllarda
Gürcistan Yönetimi'nin Abhazya'ya karşı
tutumunun ele alındığı bu toplantı, tarihi
önem taşımaktadır.

Toplantıda, Sovyetler Birliği Komünist
Partisi (SBKP) Merkez Komitesi, Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetleri Birliği'nin Halk Meclisi
ve Prezidyumları ile Bakanlar Kurulu, üni-
versite bilim merkezlerine hitaben bir ÇAĞ-

RIUnın kaleme alınmasına karar verilmiştir.

Başta SBKP Merkez Komitesi Genel Sek-
reteri ve SSCB Yüksek Prezidyumu'nun i-
kinci başkanı M.S. Gorbaçov ile SSCB Ba-
kanlar Kurulu ikinci başkanı N.İ.Rijkov'a
olmak üzere SSCB'deki tüm siyasi ve sosyal
kuruluş merkezlerine ulaştırılan bu çağrıya,

toplantıda hazır bulunan 30 bin kişi imza
koymuştur.

Toplantıda, 1921 yılının Mart ayında ilan
edilen Bağımsız Abhazya Sovyet Sosyalist
C ımhuriyeti'nin bizzat V.İ.Lenin tarafından
kurulmuş bulunmasına rağmen, Stalin'in

baskıları ile Abhazya'nın bağımsızlıkstatüsü
değiştirilerek Gürcistan'a bağlı “Özerk Cum-
huriyet” haline getirildiği belirtilmekte, bu-
nun, Abhazya halkının sahip olduğu kendi
kaderini tayin hakkının gasp edilmesi anla-
mına geldiği belirtilmiştir.

Abhazya'nın 1921-1931 tarihleri arasın-
daki statüsü ve aldığı adlar “Sovyet Sosya-
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list Cumhuriyeti Abhazya-1921”, “Karşılıklı
Anlaşmalı Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
Abhazya-1922”, “Abhazya Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti-1931” şeklindeydi.

Görüldüğü gibi SSCBYi oluşturan diğer
ülke ve halklarda olduğu gibi Abhazya'da da
statü değişiklikleri daima ülke ve halklar

yararına yapılıyordu. Ancak, 1931'den sonra
Abhazya için öngörülen statü, Abhazya hal-
kı ve devletinin hak ve hürriyetlerini kısıtla-

yıcı yönde olmuştur. Bunun sonucunda da
politik, ekonomik ve kültürel açılardan

Abhazya'nın durumu, 1931'den bu yana ge-

rilemiş, kötüleşmiştir.

50 yılı aşkın süredir yaşanan tecrübeler,

Abhazya'nın Gürcistan içinde kalmasının,

eşit haklarla bir arada yaşamailkesi açısın-

dan mümkün olmadığını göstermiştir. Çün-
kü, uygulamalar Abhazya'nın Özerk Cum-
huriyet statüsünün kağıt üzerinde kalması-
na yol açmış, devlet olarak Abhazya'nın eli-

kolu bağlanmıştır.
Aşağıdaki çağrı metnine imza atan bizler,

SBKP Merkez Komitesi'nden, SSCB Halk
Temsilcileri Konseyi'nden, SSCB Yüksek
Prezidyumu'ndan, SSCB Bakanlar Kuru-
lu'ndan, Abhazya'nın, 1921 yılında olduğu
gibi Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
statüsünün yeniden tesisini talep ediyoruz.

ÇAĞRI
SBKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri

Ve SSCB Alk Meclisi İkinci Başkanı M.S.
Gorbaçov'a Sscb Bakanlar Kurulu İkinci

Başkanı N.İ.Rijkov'a SSCB Bilimler Aka-
demisi Başkanı G.İ. Marçuk'a Marksizm-
Leninizm Enstitüsü Müdürü G.L.
Smirnov'a. Sscb Etnoğrafya Enstitüsü
Müdürü İ.V. Bromley'e Ve Sovyetler Birli-
gi'nde Faaliyet Gösteren Tüm Siyasi Ve
Sosyal Kuruluşların Yöneticilerine;

 



 

SSCB'Yyi oluşturan tüm cumhuriyetlerde,
kuruluşlarda, parti kadrolarında, emekçi

halk kitlelerinde, üniversite ve bilim mer-
kezlerinde, hep ileriye yönelik adımlar atılır-
ken, Abhazya'da durum tam tersine geliş-
mekte; ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel
açıdan daha önce elde edilmiş kazanımlar

gerilemektedir.
İçinde oObulunduğumuz Mart ayının

15'inde “Pravda” gazetesinde ilan edildiğine
göre, 1931 yılından bu yana, Abhazya'daki
yönetim kadroları dışında, başka hiçbir üst

düzey parti yönetimlerinde hiçbir zaman ve
hiçbir surette bir Abhaz aday gösterilmediği
ve görev verilmediği gözlemlenmektedir. Bu
sorunun, önümüzdeki günlerde toplanacak
SBKP Merkez Komitesi'nde ele alınıp halle-

dilmesi gerekmektedir. Diğer önemli husus
ise Stalin devrinden miras kalan asimilas-
yon politikasıdır. Bu politikanın topyekün
değiştirilerek, Lenin'in halklar arası ilişki-

lerde eşitlik prensibine uygun hale getiril-

mesi sağlanmalıdır.
Halklar arası ilişkilerde uzun zamandan

beri süregelen kriz, ülke yönetimini rayın-
dan çıkarıyor. Büyük bir üzüntüyle belirtiriz

ki, Abhazya'da bugün ulusal sorunlar, pat-
lama noktasına gelmiştir.

Abhazya Devleti'nin nüvesini teşkil eden
Abhazya'nın otokton halkı olan Abhazların
başına gelen ve felaket sınırına ulaşan bu
sorunlar yüzünden zaman zaman (1957,
1963, 1967, 1978 yıllarında) ulusça başkal-

dırılar ve haklı ayaklanmalar olmuştur.
Bilindiği gibi Stalin'in sorumsuz devlet

yönetimi döneminde, SSCB bünyesinde
statüsü olumsuz yönde değiştirilen tek ülke
Abhazya'dır. 10 yıllık süre içinde Abhaz-
ya'nın statüsü Bağımsız Cumhuriyetten Ö-
zerk Cumhuriyet'e düşürülürken, aynı za-
man dilimi içinde diğer uluslarda basitten
mükemmele doğru derece derece yükselen
statüler kazandırılmıştır.

Tarih sırasına göre, 1918 yılında Güney
Kafkasya7da ilk Sovyet iktidarını benimse-
yen ülke Abhazya idi. Abhazya'da yeni rejim
tesis ettikten hemen sonra, Askeri Devrim
Komitesi'nin yöneticileri Efrem Eşba, Nestor
Lakoba, Platon Agiyaşvili ve N. Akırtaa, 26
Mart 1921 tarihinde V.İ Lenin ve Stalin'den,
Abhazya'nın birinci derecede talep etmişler-
dir. Lenin'in yakın arkadaşı, Abhazya lider-
lerinden Efrem Eşba bu konuda şöyle diyor-
du: “İşte üzerinde az bir nüfusun yaşadığı
küçük ülke, Bağımsız Sovyet Sosyalist
Cumhuriyet haline gelmekle, büyümüş,
bütünleşmiş ve tamamlanmış bulunuyor.”

 

Nihayet Bağımsız Sovyet Sosyalist Abhaz
Cumhuriyeti'nin kurulmuş olduğu,

V.İ.Lenin'in onayıyla 31 Mart 1921 tarihinde
radyo programlarında haber verilmişti. 21
Mayıs 1921'de, Gürcistan Askeri Devrim
Komitesi, Abhazya'nın bağımsızlığını tanıdı-
ğını ve desteklediğini açıklamıştır. Fakat 5
Temmuz 1921 tarihinde gerçekleşen SBKP
Merkez Komitesi toplantısında yoğun tar-
tışmalar sonunda Stalin ve onun destekçile-
rinin etkisiyle, Abhazya'nın Gürcistan'a
bağlı kalması kararı çıkarıldı. Çıkarılan bu

tartışmalı karar Abhazya tarafından kabul
görmezken, Rusya Sovyet Sosyalist Federal
Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği Sendikalar
Komitesi tarafından da tepkiyle karşılan-
mıştır.

Bunun üzerine SBKP Merkez Komitesi
1922 Şubatında Abhazya'nın statüsünü,

Gürcistanla “Anlaşmalı Sosyalist Federal .
Cumhuriyet” olarak belirledi. Abhazya bu
statüye de itiraz etti. Efrem Eşba sorunun
bu tarzda halledilmesine asla razı olmuyor
ve “Abhazya için önerilen bu statüye boş bir

balon ya da ocuklar için kağıttan yapılmış
bir oyuncak nazarıyla bakılabilir. Bu durum
bir talihsizliktir” diyordu.

Eşba'nın ne kadar haklı olduğu kısa sü-
rede anlaşıldı. 1931 yılında Abhazya'nın
statüsü yeniden değiştirilerek, Gürcistan ile

“Özel ve Karşılıklı Anlaşmalıİttifak” bozuldu
ve Özerk Cumhuriyet statüsüyle Gürcistan'a
bağlandı.

.Stalin ve Beria'nın baskılarıyla, 1937-
1953 dönemi Abhazya tarihinin en karanlık

ve acılı yılları olarak geçti. Buna karşın diğer
bölgelerde farklı bir gelişim seyrediyordu.
Aynı yıllarda Abhazya'nın nüfus yapısı da
hızla bozuldu. Stalinle Beria'nın planları
çerçevesinde Abhaz aydınlarının hemen he-

men tümü ya öldürüldü, ya hapsedildi veya
sürgüne gönderildi. Abhaz nüfusu hızla a-
zalırken, Gürcistan'dan Migrel ve Gürcü
halkı getirilip Abhazya'ya yerleştirildi. Bu
politikanın sonucu nüfus dengeleri alt-üst
oldu.

Bilindiği gibi Abhazlarla Gürcüler, gele-
neksel kültürleri, yaşam tarzları ve dilleriyle
birbirinden tamamen farklı iki ayrı halktır.
Ancak coğrafi açıdan birbirine yakın yaşa-

yan buiki halk tarih boyunca da iç içe ya-
şamış, zaman zaman aynı deyletin unsurları

olmuşlardır. 1877 yılında Tiflis'te yayınla-
nan “Vestnik” gazetesinin de yazdığı gibi,
“Abhazlar, etnoğrafik, sosyal, ekonomik ve
politik yaşantılarıyla, değil dünyanın uzak
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bölgelerindeki uluslar, en yakın komşu u-

İuslara dahi benzememektedir.
1870'lere kadar Abhazya'da yalnız yerli

halk olan Abhazlar yaşıyordu. 1926 yılında
ise burada 60 değişik millet yaşamaya baş-
ladı. 1864'te sona eren Kafkas Savaşları yü-
zünden Abhazya'da yaşayan nüfusun yarı-

dan fazlası Osmanlı İmparatorluğu toprak-
larına göç etmek zorunda bırakıldı. 10 yıl
içinde, boşalan arazinin yağma edilmesi yü-
zünden, Abhazya'da, tarihin hiçbir devre-
sinde görülmemiş derecede nüfus farklılaş-
ması oldu. 1887 yılındaki birinci nüfus sa-
yımı kayıtlarına göre, ülke nüfusunun yüzde

53.3'ü Abhaz olmasına karşın, 1926 da bu
oran yarı yarıya düşerek yüzde 26.4'e geri-

ledi. 1979 yılındaki nüfus sayımı ise Abhaz
nüfusunun yüzde 17”ye düştüğünü göster-
mektedir. Buna karşın Gürcü-Migrel nüfusu
1897 yılında 25.000 iken (yüzde 24) 1979'da
213 bine (yüzde 44) ulaşmıştır.

Yukarıda bahsedildiği gibi, Gürcistan'dan
Abhazya'ya planlı nüfus kaydırması Çarlık
devrinde başlanmış, Gürcistan'da Menşe-

viklerin iktidara gelişiyle (1917-1921) hız-
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lanmıştır. Aynı tarihlerde Abhazların Gür-
cüleştirilmesi çabaları da hızlandırılmıştır.

. Dönemin önde gelen Gürcü devlet adamı
Ş.Z.Eleava, 1926 yılında Gürcistan Parla-

mentosu toplantısında, “Hiç ara vermeden
Abhaz milletinin hak ve hürriyetlerini yok
ediyorduk” demektedir.

Stalin'in baskı rejimi yıllarında, Abhaz-
lara yönelik saldırı ve asimilasyon politikası,
Menşevikleri aratmayacak düzeyde devam

etti. Bütün ülke baskılara karşı insanüstü
bir güç ve sabırla yaşamaya çalışıyordu.

Abhazları yok etme politikası 1937'den iti-

baren daha da şiddetlendi. Bir gecede yüz-

lerce Abhaz evlerinden alınarak götürüldü.
Onları, insanın aklına bile getiremeyeceği
suçlamalarla ve iftiralarla itham ediyorlardı.
Milletin en değerli evlatlarını evlerinden

toplayıp katlediyorlardı. Şairler, yazarlar,

öğretim üyeleri, mühendisler, doktorlar, öğ-

retmenler, tek kelimeyle yeni yetişen aydın-
lar kökten yok ediliyorlardı.

Baskı rejimi yıllarında, Abhazya'nın en
seçkin devlet memurları, kalifiye işçiler e

zanaatkarlar da yokedilmişti. Bu, Abhazya

tü e REPYBLİĞ.GF

 

 



 

gibi zaten az bir nüfusa sahip bir ülke için
telafisi mümkün olmayan bir darbe oldu.
Baskıcıların ellerine düşen yalnız insanlar
değildi. Bunların elinden Abhaz kültürü ve
dili de büyük yaralar aldı. Abhaz tarihi,
kültürü, milli devlet bilinci ve yönetimi eski-
den beri mevcut olan coğrafya isimleri de,
Abhaz alfabesi de baskıcıların baskısı altın-
da yok olmaya yüztuttu.

Nestor Lakoba ile devletin diğer seçkin
memurlarının yok edilmesinden sonra,
Stalin ve Beria'nın öncülüğünde Abhazları
Gürcüleştirmeye yönelik kapsamlı bir kam-
panya başlatıldı.

1937-1938 yıllarında yeni alfabeyi, Gürcü
alfabesini temel alarak, hazırladılar. 1940-

tan itibaren bütün resmi dokümanlarda Ab-
haz sözcüğü kaldırıldı. Abhazlara isimleri
unutturulmaya, şahsiyetleri körletilmeye
başlandı. Abhazya sanki Gürcüstan'mış gibi

gösterilmeye başlandı.
1937 yılından 1953 yılına kadar, Gürcü

bölgelerinden çok kişiyi zorla Abhazya'ya
yerleştirdiler. 1941-1942 savaş döneminde
Abhazların tüm malvarlıklarına el konuldu.
Savaştan sonra da bu uygulamalar devam

etti. Abhazca eğitim yapan okullar kapatıla-
rak, tümünde Gürcüce eğitim zorunlu kılın-
dı. 1948 yılında Suhum'a gelen Stalin şöyle

dedi:
“Biz Gürcüler oAbazinlere nazaran

Abhazlara daha yakınız. Talihsiz Lakoba
bunu bir türlü kavrayamıyordu.”

Çok büyük bir hızla, Abhaz tarih ve kül-
türünü tahrip ettiler. Kendi ana dilleriyle
konuşma haklarınıellerinden aldılar. Devlet

ve parti kadrolarında Abhazların oranını yok
denecek düzeylere düşürdüler.

Ülkenin diğer etnik unsurları da bu trajik
kaderden kurtulamadılar. Rumlarla Türkler,

hepsinden önce anılmalıdır. 1949 yılından
itibaren binlerce Abhazyalı Kazakistan'a
sürgün edildi.

Birçok kent, kasaba ve köyün Abhazca
adı kaldırıldı, Gürcüce adlar konuldu. 17

Ağustos 1936'da gerçekleştirilen ad değiş-
türme operasyonu ile Abhazya'nın başkenti
Suhum'un adı “Suhumi” olarak değiştirildi.
1948 yılından itibaren 1951 yılına kadar
Abhazya tam kendiistedikleri gibi değişmiş-

ti. 147 yer ismi değişti...
Bu gibi başıboş ve kanunsuz davranışla-

ra rağmen karşı gelenler de oluyordu, 1947
yılının Şubat ayının 25'inde Abhaz bilim a-
damlarından G.A. Zizaria, B.V. Şinkuba ve

K.S.Şakrıl Devlet yönetimindeki çarpık du-
rumu açıkça ortaya koyan bir kitap yazdılar.

Bu kitapta, şöyle deniliyordu: “Abhazya'da
daha önce Sovyet güçlerinin iktidara gelişi-

nin yıldönümü olan 4 Mart büyük bayram
olarak kutlanıyordu. Ancak uğranılan hak-
sızlıklar nedeniyle bu kutlamalar artık ya-

pılmıyor. Abhazya'da yayınlanan gazeteler

Sovyetler Birliği'nin 25'inci kuruluş yılı
kutlamalarından hiç söz etmemekte, Sovyet
yönetimine olan küskünlüğünü açıkça gös-
termektedir.

Sözünü ettiğimiz bu baskıcı ve asimile e-
dici politikalar sonucunda, Abhazya'daki
Abhaz nüfusu azalmış, Gürcü-Migrel nüfu-
su ise büyük ölçüde artmıştır.

Değişim, demokratikleşme, gerçekleri a-

çıkça dile getirme gibi açıklık politikası, u-
luslar arası münasebet gibi gizli kalan hu-
susları su yüzüne çıkardı. Hiç yokmuş gibi
gizlenen problemlerin büyük bir kısmını a-
lenileştirdi. Son zamanlarda teessüs eden

uygun bir ortam sayesinde ve bu ortamdan
faydalanarak, iç karışıklıklar ile sıkıntıları

olan, fakat ne olursa olsun birlikte yaşama-

ya zorlanan etnik ayrıcalıklı milletlerin sı-
kıntılarını artırdılar. Böylece içinde bulun-
duğumuz zaman parçasında Gürcistan Sov-

yet Sosyalist Cumhuriyeti, diğer şehirlerde
açıkça Gürcü menşeviklerin bayrakları al-

tında propaganda yaptılar.
Nasyonal Sosyalizm idealleri de gaye edi-

nen Gürcü menşeviklerinin hedefi, Gürcü

olmayanların da zorla Gürcüleştirilmesidir.

“Literaturuli Sakarvelo” gazetesi şu iddi-
adadır:

“Gürcistan'da Gürcü olmayan da Gürcü-
dür. Herkes Gürcüce konuşmalıdır, Gürcü-

ce yazmalıdır, Gürcüce okumalı, Gürcü
kültürü ile yetiştirilmeli Gürcü örf ve ana-
neleriyle yaşamalıdır.”

Bu şekilde yayın yapan daha bir çok neş-
riyat var.

Eskiden olduğu gibi şimdi de trajedi hali-
ne gelen tarihi tahrif etme çabaları böyle
sürüyor. Kısa süre öncesine kadar Abhaz-
ya'nın yerli halkı olarak sadece Gürcülerden
söz eden Gürcü tarihçileri, son yıllarda lüt-
fedip Abhazları da yerli halktan saymaya
başladılar. Bu tür yüzeysel ve basit yön-
temlerle tarihi gerçekleri saptırmak kimse-
nin hakkı değildir. Buna kimsenin gücü
yetmez. Gürcüler tarih konusunda sürekli
demagoji yapmaktadır. Buna razı olmayız.
Şimdi Abhazlarla kardeşlik kurmak için
göstermelik davetler yapıyorlar. Bu arada
Rusların, Rumların, Ermenilerin, Estonla-

rın, Tatar ve diğer milletlerin de Abhazya'da
yaşadığını unutuyorlar.
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Söylemeden geçemeyiz, Abhazya'daki O-
tonom devlet kurulduğundan beri geçen
zaman içinde, bu yönetim tarzının bir güç
vermediği, kendi başına ekonomik bir varlık

oluşturmadığı, kendi başına sorunları çö-
zemediği, sosyal ve ekonomik bir gelişme
yapılmadığı anlaşıldı. Çünkü Gürcistan Yö-
netimi sürekli olarak Abhazya'nın sahip ol-
duğu kaynakları kendi menfaatleriiçin kul-
lanmakta, Abhazya Yönetimi ise ülke adına
karar verme hakkına sahip bulunmamakta-
dır. Abhazya'da sosyo-ekonomik kalkınma
ve kültürel gelişme ancak hak ve hürriyetle-
rin arttırılmasıyla mümkündür.

Efrem Eşba, Abhazya sorununun iyi ve
doğru müzakere edilmesini istiyordu. Ve,
şayet Abhazya'nın statüsü iyi belirlenmezse

ortaya çözülmesi zor problemler çıkacağını
belirtiyordu. 60 yıl önce ortaya konan bu
düşünceler bugün tüm çıplaklığıyla gerçeğe

yansımıştır. Bu sözler, o günkü gibi bugün
d- geçerlidir.

Bizler, Abhazya'da her an patlamaya ha-
zır sorunların dikkatle ele alınarak, Abhaz-

ya'da yaşayan tüm halkların ortak çıkarları

doğrultusunda, gerçekçi çözümün ortaya

konulmasını bekliyor, istiyoruz. 60 yıldır
devam eden haksızlığın biran önce gideril-
mesini, halkların eşitlik ilkesi doğrultusun-

da talep ediyoruz.
18 Mart 1989'da Guauta kenti Lıhnı kö-

yündeki toplantıda hazır bulunan 30 bini
aşkınkatılımcı.

ABHAZYA PARLAMENTOSU'NUN
EGEMENLİK KARARI
(23 Temmuz 1992)

“Geçtiğimiz yıllar içerisinde eski SSCB'ni

oluşturan cumhuriyetler arasındakiilişkileri

kökten değiştiren çok sayıda olay meydana
gelmiştir. Bu olaylar, cumhuriyetler arasın-
da yeni hukukiilişkilerin kurulması sonu-
cunu oOdoğurmuştur.. Tüm bu olaylar,
Abhazya ile Gürcistan arasındaki karşılıklı
ilişkileri de etkilemiştir.

Abhazya Özerk SSC'nin hukuki statüsü
ve Gürcistan SSC ile SSCB arasındaki kar-
şılıklı ilişkileri, Abhazya Özerk SSC ile Gür-
cistan 5S5C'nin 1978 tarihli anayasaları ve
SSCB'nin 1977 tarihli Anayasası tarafından
düzenlenmiştir.

1989-1990 yıllarında
Parlamentosu, tek taraflı

tan'ın SSCB'den ayrılması sürecini başlatan

bir dizi kararı kabul etmiştir. Bunlar, Gür-

cistan SSC Parlamentosunun 18 Kasım

Gürcistan SSC
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olarak Gürcis-.

1989, 9 Mart ve 20 Haziran 1990 tarihli ka-
rarlarıdır.

Bu belgelere göre, Gürcistan'ın 24 Şubat

1921 tarihinden itibaren kurulan bütün
devlet kurumları ve bu kurumlarca kabul
edilmiş bütün hukuki kararlar geçersiz sa-

yılmıştır.
SSCB'nin dağılmasından sonra, eski

SSCB ile hukukiilişkilere kesin olarak son

vermek üzere Gürcistan Askeri Konseyi, Şu-

bat 1992 tarihinde Gürcistan Demokratik
Cumhuriyeti'nin 1921 tarihli Anayasası'nı
benimseme kararı almıştır. Bu anayasada
Abhazya Özerk. SSC ile resmiilişkiler yer
almamaktadır.

Böylelikle, Gürcistan'ın resmi organları
tarafından yukarıda belirtilen kararların a-
lınması sonucunda, Abhazya Özerk SSC'nin
resmi ilişkiler içerisinde bulunduğu Gür-

cistan SSC'ninfiili varlığı sona ermiş ve yeni
devlet kurulmuştur. Abhazya Özerk SSC'nin
bu yeni devlet ile karşılıklı ilişkisi bulun-
mamaktadır.

Bilindiği gibi 1922-1989 döneminde
Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile
Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti a-
rasındaki ilişkiler, bu tarihlerde kabul edi-

len yasal mevzuata göre yürütülmüştür. Bu

konudaki en son mevzuat, her iki cumhuri-
yetin 1978 tarihli anayasaları ile Sovyet

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1977 ta-
rihli anayasasıdır.

Abhazya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyeti'nin 1978 Anayasası, Gürcistan Sovyet

Sosyalist Cumhuriyeti'nin 1978 tarihli ana-
yasası ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler

Birliği'nin 1977 tarihli anayasası uyarınca
kabul edilmiştir. Abhazya Özerk Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyeti'nin ayrılmasından sonra

da bu anayasa hukuki geçerliliğini kaybet-
miş olup, hem politik açıdan hem de yargı
yetkisi açısından günümüz gerçeklerine u-

yamamaktadır. Böylelikle de Abhazya ve
Gürcistan arasındakiilişkilerde kabul edil-

mesi mümkün olmayan bir yasal boşluk

doğmuştur. Her iki cumhuriyet arasında,

hukuki bir çözüm sağlamak ve Abhazyaile
Gürcistan arasında hükümetlerarasıilişkile-

ri yeniden kurabilmek amacıyla Abhazya.
Parlamentosu aşağıdaki kararları almıştır.
1- Abhazya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhu- '
riyeti'nin 1978 tarihli anayasası geçersiz sa-
yılacaktır.

2- Yeni bir anayasa kabul edilinceye kadar,
Abhazya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin
1925 tarihli anayasası takip edilecek ve şu

 

 



 

 

 

an yürürlükte bulunan yasama, yargı ve

yürütme sistemi korunacaktır.

3- Abhazya Parlamentosu, Abhazya ve Gür-
cistan arasındaki ilişkileri yürütmekle gö-

revli Parlamento Grubu'nun konuya ilişkin

önerilerini onaylamak üzere ayrı bir oturum
yapacaktır.
4- Anayasa Komisyonu'nun anayasa taslağı
hazırlama çalışmaları hızlandırılacak ve

taslak Eylül 1992 tarihine kadar Parlamen-

to'ya sunulacaktır.”
ABHAZYA'DAN GÜRCİSTAN'A ÇAĞRI
(12 Ağustos 1992)
“Eski SSCB'nin dağılmasını, bu yapıya

dahil Cumhuriyetlerin devlet egemenliğini
ilan etmesiizledi. Hem birlik cumhuriyetleri,
hem de idari kumanda sistemi prensiplerine
göre kurulmuş eski özerk cumhuriyetler e-
gemenlik ilan ettiler. Birlik ve özerk cumhu-

 
riyetler arasındakiilişkilerin, arlarında çağ-

daş medeni ilişkiler sağlayacak net ittifak
esaslarına dayanan yeniden yapılanma sü-
reci başladı.

Rusya'da bu süreç egemenlik ilan etmiş

cumhuriyetlerin çoğunluğu ile federatif an-
laşma imzalanmasıyla sona erdi. Tataristan
ve Çeçenistan ile ittifak süreci hala devam

ediyor.
Abhazya'da, 70 küsüryıllık Sovyet haki-

miyeti süresince Gürcistan-Abhazyailişkile-
rini dikkate alarak diktatörlük ve tabi edil-
me halini ortadan kaldıracak böyle bir yolu
seçti. Bu maçla, daha SSCB mevcut iken
Abhazya Parlamentosu 25 Ağustos 1990
tarihinde “Abhazya Sovyet Sosyalist Cumr-
huriyeti'nin egemenliğini”ilan etti.

Parlamento kararı, bu kararın yalnızca

yeni bir Abhazya Anayasası için temel teşkil
ettiğini ve Cumhuriyet7in Birlik Anlaşması

ve Gürcistan SSC ile imzalayacağı anlaşma-
daki pozisyonunu belirlediğini tesbit ediyor-
du.

Aynı gün Abhazya Parlamentosu,

“Abhazya devlet yapısının korunmasının

hukuki garantileri” kararını aldı. Bu karar-
da net olarak şöyle deniliyordu: “Abhazya,
gelecekteki karşılıklı devletler hukukiilişki-
leri konusunda Gürcistan ile görüşmeye ha-
zırdır.”

Bilindiği gibi, 1921 Mart'ında Abhazya,
bağımsız SSC olarak ilan edilmiş, daha son-
ra da Gürcistan ile Federatif Birlik kur-
muştu. Daha sonraki Abhazya-Gürcistan
ilişkileri, bir dizi hukuki akit ile düzenlen-

miştir. Bu akitlerin sonuncusu, söz konusu

cumhuriyetlerin 1978 tarihli anayasaları ve
1977 tarihli SSCB anayasasıdır.

“Fakat 1989-1990 yılarında Gürcistan

SSC Parlamento-

su, tek taraflı ola-

rak, özünde Gür-
cistan'ın SSCB

kapsamından

çıkmasını başla-

tan bir dizi belgeyi
onayladı. Gürcis-

tan SSC Parla-

mentosunun 18

Kasım 1989, 9

Mart 1990 ve 20
Haziran 1990 ta-
rihli kararları, bu

tür belgelere ör-
nektir.

Bu belgelerde,
25 Şubat 1921

tarihinden itibaren oluşturulan bütün devlet

yapılarının yasadışı sayılacağı ve bu iktidar
yapılarınca kabul edilen bütün devlet huku-
ku akitlerinin hukuki gücünü yitirdiği, ka-
rara bağlanıyordu.

SSCB'nin dağıldığının ilamından sonra
Gürcistan Askeri Konseyi, 1992 Şubat'ında,
Gürcistan Cumhuriyeti'nin 1921 Anayasa-
sina geçme kararını aldı. Bu anayasada,
Abhazya Özerk SSC, bir devletler hukuku
ilişkileri konusu olarak yer almamaktadır.

Gürcistan iktidar organlarının yukarıda
sayılan akitleri kabul etmesi sonucu olarak,
Abhazyaile devletler hukukuilişkileri içinde
olan Gürcistan SSC ortadan kalkmış ve

Abhazya Özerk SSC'nin hiçbir belge veya
taahhütle bağlı olmadığı yeni bir devlet,
Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti doğ-
muştur.
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SSCB ve Gürcistan SSC anayasalarının
yürürlükten kalkmasından sonra 1978 ta-

rihli Abhazya Özerk SSC Anayasası, hukuki
mesnetten yoksun kalmış, günümüzde olu-

şan politik ve yasal realitelere uymaz hale

gelmiştir.

Abhazya ve Gürcistan arasındakiilişkile-

rin yasal belirsizliğini gidermek amacıyla ve
keza 25 Ağustos 1990 tarihli “Abhazya'nın

devlet egemenliği” hakkındaki deklarasyon-

da ifade edilen devletler arasıilişkilerin be-
lirlenmesigayretini rehber edinerek Abhazya
Parlamentosu 23 Temmuz 1992 tarihinde,
1978 tarihli Abhazya Özerk SSC Anayasa-
sı'nı geçersiz kılan ve yeni bir Abhazya Ana-
yasası kabul edilinceye kadar, halen geçerli
olan yasama, yürütme ve yargı organları

sistemini koruyarak, 1925 tarihli Abhazya
S5S5C Anayasası'nı yeniden yürürlüğe koyan

bir kararaldı.

Aynı kararla Abhazya Parlamentosu Baş-
kanlığı'na, Abhazya ile Gürcistan arasında
yapılacak anlaşmanın hazırlanması için ça-

lışacak grubun kadrosuyla ilgili teklifleri,

parlamentonun onayına sunma görevi veril-
di. Bu grup kurulmuş olup, çalışmalara
başlamıştır.

Ancak, Abhazya ve Gürcistan arasındaki
devletler hukuku açısından belirsizlik halen

devam ediyor. Çünkü, halihazırda yürür-
lükte olan 1921 Gürcistan Anayasası'nda
Abhazya, bir devletler hukuku konusu ola-
rak hiç yer almazken, 1925 tarihli Abhazya
Anayasası'na göre ise Gürcistan'lla “Birlik”
bazındailişki içindedir.

Bu yüzden, Abhazya Cumhuriyeti Parla-
mentosu, Gürcistan Devlet Konseyi'nin,
Abhazya-Gürcistan ilişkilerinde, karşılıklı

ittifak anlaşması imzalanması konusunun,

bugün birinci derecede önem arzettiği konu-
sunu anlayacağını ümit eder.

Gürcistan Devlet Konseyi, totaliter rejimi
reddeden ve demokrasi ideallerine sıkı sıkı-

ya bağlı olduğunu ifade eden açıklamaların-
da samimiise belirtilen koşullarda Abhazya
ve Gürcistan arasında uygar devletlerarası
ilişkilerin kurulmasını öngören anlaşma sü-
recine derhal başlamalıdır. Abhazya Parla-
mentosu'nun, gerekliliğini 25 Ağustos
1990'dan beri söylediği gibi iki devlet ara-
sında varılacak yeni bir anlaşma, hem bu

cumhuriyetlerin yetki sınırlarını, hem de

ortak organların yaptırım gücünü net olarak

belirleyecektir. Böyle bir anlaşma, hem

müttefik temsilciliklerin ve icra organlarının
yapısını, hem de seçimler de dahil olmak
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üzere bunların teşkil edilme düzenini belir-

lemelidir.
Bu durumu dikkate alarak Abhazya

Cumhuriyeti Parlamentosu, Gürcistan Dev-
let Konseyi'nin, Gürcistan Parlamento se-
çimlerini, aralarında devlet hukuku ilişkileri

bakımından belirsizlik varken, Abhazya top-
raklarında da yapmak istemesini yersiz bu-

lur.

Abhazya oOCumhuriyeti (Parlamentosu,
Gürcistan, Gürcistan ile ilişkileri muhafaza

etme niyetini tekrarlarken, bu ilişkilerin
Abhaz ve Gürcü halkları arasındakiilişkilere

on yıllar boyunca gölge düşüren, dikta ve
itaat altına alma hususlarını reddeden, yeni,
uygar ve eşitlik temelleri üzerinde, bu ilişki-

lerin yeniden kurulmasını savunur.
Gürcistan Devlet Konseyi aracılığıyla

Gürcü halkına yaptığımız bu çağrıda açıklı-
yoruz ki, biz, iki halk arasında nitelik bakı-
mından yeni ve uygar ilişkilerin kurulması
taraftarıyız.

1918-1921 yılları arasında Menşevik

yağmacıların uygulamaları ve 1930-1950
yıllarında Gürcü iktidarının Abhazlara karşı
yürüttüğü soykırım politikasının Abhaz hal-
kında nasıl tarihi anılar bıraktığını tasavvur
edebilirsiniz.

1988 yılının ikinci yarısından başlayarak

monoetnik bir Gürcü devleti kurma fikrine
saplanan pek çok yeni nesil Gürcü politika-
cısı, Abhaz halkının tarihi anıları hatırlama-

sına neden oluyor. Bu amaca ulaşmakiçin,

sınırdışı etmekten, Gürcü olmayan nüfusun
artmasını engellemeye kadar varan, çeşitli

öneriler getirilmiştir.
Bütün bunlar, Abhazların Gürcü iktida-

rının politikasına kesin güvensizlik duyması
sonucunu doğurmuş, iki halk arasında ya-
bancılaşma ortaya çıkmıştır. Bunu gider-

mek, öncelikli görevimizdir. Abhazya ve
Gürcistan arasında ittifak anlaşması imza-

lanması, halklarımız arasındaki karşılıklı

güvensizlik ve yabancılaşmayı bertaraf ede-

cek sağlam bir araçtır.
Abhazya Parlamentosu, Abhaz ve Gürcü

halkları arasında iyi ilişkilerin yeniden ku-
rulması yönünde üzerine düşeni yapacağını
ilan eder.

Uzattığımız elin havada kalmayacağını
ümit ediyoruz.”

VLADİSLAV ARDZINBA
Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
12 Ağustos 1992
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Avrupa Komisyonu, bu yıl sonunda Helsinki Zir-

vesi'nde görüşülecek olan Türkiye Raporu'nu 13
Ekim'de yayımladı. Raporda Türkiye'nin Avrupa Bir-
liği'ne aday olarak gösterilmesi ve adaylık görüş-
melerinin ancak Türkiye politik ölçütleri karşıladıktan
sonra başlatılması önerildi. Rapor konusunda bir
açıklama yapan Dışişleri Bakanı İsmail Cem, tüm

isteklerinin yer almamasına karşın raporun olumlu
olduğunu söyledi.

Avrupa Komisyonu raporunda Türkiye'nin konu-

mu "politik", "ekonomik" ve "üyelik yükümlülüklerini
yerine getirebilme" ölçütlerine göre değerlendirili-

yor. Politik ölçütlerde, “demokrasi ve hukukun üs-

tünlüğü", "insan hakları ve azınlıkların korunması"
ve "Kıbrıs" konularına yer verilirken ekonomik öl-

çütlerde ekonomik yapı ve rekabet gücü analiz edil-

dikten sonra Kopenhag ölçütlerine göre bir değer-
lendirme yapılıyor.

Raporda Türkiye'nin insan haklarına ilişkin olarak
İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi (CAT), Kadınlara

Karşı Her Türlü Ayrımcılığının Önlenmesi Sözleşmesi

(CEDAW), Çocuk Hakları Sözleşmesi (CRC), Avrupa

İnsan Hakları Anlaşması (ECHR), Avrupa İskencenin
C-.enmesi Sözleşmesi (ECPT), Avrupa Toplumsal
Anlaşması (ESC) ve mülkiyet haklarına ilişkin Proto-

kol 1'i imzaladığı belirtiyor. Türkiye'nin henüz im-
zalamadığı sözleşmeler şöyle: Her Türlü Irk Ayrımcı-

/ğının Önlenmesi Sözleşmesi (CERD), Azınlıkların

Korunması Çerçeve Sözleşmesi, Uluslararası Sivi! ve

Siyasi Haklar Anlaşması (ICCPR), UWuslararası Eko-
nomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (1-

CESCR), kolektif şikayetlere ilişkin ESC'ye Ek Proto-

kol, kişisel haberleşme hakkına ilişkin ICCPR 'ye ek

protokol, seyahat özgürlüğüne ilişkin Protokol 4 ve

idam cezasına ilişkin Protokol 6.

Aşağıda Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu'nun

"Sonuç" bölümünü bilgilerinize sunuyoruz. (Raporun

tam metini, Avrupa Komisyonu web sitesinden temin
edilebilir: http://www.eureptr.org.tr)

Türkiye'de demokratik bir sistemin genel özel-
liklerinin olmasına karşın, yakın dönemdeki geliş-

meler Türkiye'nin hala Kopenhag politik ölçütlerini
ka: şılamadığını göstermektedir. İnsan hakları ve

azınlıkların korunması konularında ciddi sorunlar

vardır. İşkence sistematik değildir, fakat hala yay-
gındır ve ifade özgürlüğü yetkililer tarafındar, dü-
zenli olarak kısıtlanmaktadır. Milli Güvenlik Konseyi

politik yaşamda önemli bir rol oynamaya devam
etmektedir. Yargının bağımsızlığı konusunda bazı

 

ilerlemeler olmasına karşın devlet güvenlik mahke-

mesi sistemi sürmektedir. Son aylarda demokratik-
leşme yönünde bazi olumlu gelişmeler olmuştur.

Hükümet ve. Medlis politik yaşamı, adalet sistemi ve
insan haklarının korunmasının düzenlenmesine iliş-
kin bazı anahtar yasaların kabul edilmesi için çalış-
mıştır. Bu tedbirlerin etkilerinin değerlendirilmesi

için henüz erkendir fakat bu çabalar devam ettiril-

meli ve Kürt kökenliler dahil tüm vatandaşları kap-

samalıdır. Komisyon, bu tedbirlerin olumlu etkileri-

nin, Sn. Abdullah Öcalan'ın idam kararının uygulan-
masıile silinmeyeceğini ummaktadır.

Türkiye piyasa ekonomisinin pek çok özelliğine

sahiptir. Makroekonomik istikrar sağlandığı ve yasal

ve yapısal reform programlarının uygulanması yö-
nündeilerlendiği taktirde, Türkiye Avrupa Birliği'nde
rekabetçi baskı ve piyasa güçleriile, bazı zorluklarla
da olsa, başa çıkabilecek durumdadır.

Türkiye konsolidasyon politikasını sürdürmüş ve

ekonomik dengesizlikleri azaltmıştır. Kamu açığı ve
(ücret ve fiyat endekslemesindeki değişim yoluyla)

enflasyon oranı düşürülmüştür. Emeklilik reformu

meclis tarafından onaylanmıştır. Gelir (vergi) topla-

ma yöntemlerinin etkinliği arttırılmıştır. Anayasa,

uluslararası tahkime izin verecek şekilde değiştiril-

miştir. Uluslararası tahkim, enerji sektöründe Özel-
leştirme ve altyapıya yatırımı teşvik edecek, yabancı

yatırımların önündeki önemli bir engeli kaldıracaktır.

Özel sektör yatırımlarını olumsuz etkileyen en-

gelleyen reel faiz oranlarını ve kamu sektörünün
yüksek finansman ihtiyacını azaltmak için enflas-

yonist baskıların ve bütçe açığının düşürülmesine

öncelik verilmelidir. Depremin hasarının giderilmesi-
ne yönelik finansman ihtiyacını göz önünde tutarak,

genel mali disipline ve ek yapısal reformların hızla

uygulanmasına özel önem verilmelidir. Özelleştir-

meye devam edilmeli ve KOBİ'lerin teşviki geliştiri|-
melidir. Gelir dağılımındakieşitsizlik ve büyük bölge-
sel dengesizlikler sağlam ekonomik gelişmeyi en-

gellemektedir. Genel sosyo-ekonomik gelişme stra-
tejisinin bir parçası olarak eğitime önem verilmelidir.

Türkiye Gümrük Birliği kapsamındaki alanlarda
önemli ölçüde, Avrupa Stratejisi kapsamındaki a-

lanlarda daha az ölçüde gelişmeler sağlamaya de-
vam etmektedir. Genel olarak malların serbest dola-
şımı konusunda durum tatminkardır ve, hala bir
çerçeveyasa kabul edilmemesine karşın, Türkiye

Avrupa standartlarına büyük oranda uymuştur....
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Çeçenya yine kanlar içinde... Batı Dağıs-
tan'daki olayları ve Rusya'nın bazı kentlerin-
de “faili meçhul” apartman bombalama
eylemlerini bahane edilerek başlatılan işgal
girişimi sürüyor. Rusya başbakanı Putin tara-
fından Terek nehrinin kuzeyinde bir “güvenlik
bölgesi" oluşturulması amacıyla başlatıldığı
öne sürülen askeri harekat, Terek nehrinin
güneyinde ve başkent Grozni (Coharkale)
çevresinde yoğunlaştı. Çeçen yerleşim mer-
kezlerinin havadan bombardımanıile başlar-
yan savaş, aksi iddia edilmesine karşın,
60.000 askerin katıldığı şiddetli bir kara hare-
katı ile sürdürülüyor. 160,000'den fazla sivil
yerlerinden, yurtlarından Olarak komşu
İnguşya'ya sığındı.

Mütteciler çok zor koşullarda

İnguşya başkanı Ruslan Aushev, 18 Ekim'de
yaptığı açıklamada Çeçenya'dan 153,000
mültecinin küçük bir cumhuriyet olan İnguş-
ya'ya geldiğini, BM Mülteciler Yüksek Komi-
serliği (UNHCR) tarafından yapılan yardımın
yetersiz olduğunu söyledi. Mültecilerin çok
kötü koşullarda yaşama mücadelesi verdiğini
belirten Aushev, 1, 7 ve 16 Ekim'de gelen BM
insani yardımlarında mültecilere 4,000 batta-
niye ve çadırlar dağıtıldığını söyledi. 18 Ekim
günü Fransız "Le Monde" gazetesine açıkla-
ma yapan Moskova'daki bir UNHCR yetkilisi,

UNHCR'nin İnguşya'daki omülteciler için
500,000 dolarlık bir kaynağa sahip olduğunu,
bu miktar ile 30,000 kişinin bir aylık gıda gi-
derlerinin ancak karşılanabileceğini, UNHCR
tarafından dağıtılan çadırların kış koşulların-
c: yaşamaya elverişli olmadığını söyledi.

VWleşhadow'un önerileri reddediliyor
Çeçenya devlet başkanı Meşhadov'un, nar-
va harekatının ilk başladığı günden itibaren
yaptığı görüşme önerileri reddedildi. Meşha-
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dov'un Gürcüstan ve NATO arabuluculuğun-
da görüşme önerilerine de yanıt gelmedi. Bu

gelişmeler üzerine Çeçenya Parlamentosu

uluslararası ilişkiler komitesi başkanı Akhiat
İdigov 14 Ekim'de AFP aracılığıyla Birleşmiş
Milletler'e yaptığı çağrıda, savaşın derhal
durdurulması için Rusya Üzerinde baskıların
arttırılmasını ve Çeçenya'ya BM Barış Gücü'-
nün gönderilmesiniistedi.

— Bu arada Rusya dışişleri bakanı Putin, Meş-
hadov'un “meşru devlet başkanı olmadığını"
iddia etti. Bilindiği gibi Meşhadov, Dudayev'-
in öldürülmesinden sonra uluslararası göz-
lemcilerin denetiminde yapılan seçimlerde
oyların büyük bir çoğunluğunu alarak devlet

başkanı seçilmiş, seçimlerden hemen sonra
da Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette Yelisin
ile görüşmüştü.

Moskova'da kukla hükümet

1995-94 yıllarında Rusya-yanlısı "Çeçen" hü-
kümeti başkanı olan Rusya Demiryolları Bao-
kan Yardımcısı Nikolay Koşman, 15 Ekim'de iş-
gal altındaki bölgeler temsilciliğine getirildi.
Koşman, yaptığıilk açıklamada Rusya-yanlısı
Çeçen Devlet Konseyi'ne her türlü yardımı
yapacağını söyledi. Koşman'ın Moskova'da
yaptığı basın toplantısı basın tarafından cid-
diye alınmadı.

Sivil kayıplara uluslararası tepkiler
Kuzey Çeçenya'nın işgal edilmesine karşın bir
tepki göstermeyen Batfilı ülkeler, başkeni

Grozni'ye yönelik roket saldırılarında çok so-
yıda sivilin yaşamını yitirmesi Üzerine Rusya'yı
kınamaya başladılar.

Almanya dışişleri bakanı Joschka Fischer
22 Ekim'de Rusya dışişleri bakanı İgor İvar-
nov'dan Çeçenya'daki askeri harekatın dur-
durulması istedi. Almanya dişişleri bakanlı-
ğından yapılan açıklamada, Fischer'in Iva-
nov'a bir mesaj gönderereksivillerin öldürül-
mesinden duyduğu kaygıyıilettiği ve “böylesi
büyük, vahşi saldırıların derhal durdurulması-
nın İstediği” belirtildi. Fisher, mesajında yaygın

 

 



 

  

 

bombardıman ve büyük ölçekli askeri hare-
katların, terörizmle mücadele aracı olmadi-
ğını da vurguladı.

Helsinki'de Rusya başbakanıile bir araya
gelen Avrupa Birliği liderleri Çeçenya'daki
gelişmelerden duydukları kaygıları dile geti-
rerek askeri harekatın durdurulmasını ve s0-
runun görüşmeler yoluyla çözümlenmesini

istediler. Putin ise askeri harekatın “terörizme

yönelik" olduğunu iddia etti.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi

Annan da yaptığı açıklamada Kuzey Kafkas-
ya'daki son gelişmeleri kaygı ile izlediğini
söyledi. Annan'ın sözcüsü, Çeçenya'daki
Rusya askeri müdahalesi sonucu 160,000'den
fazla kişinin yurtlarından olduğunu belirterek,
sivilleri yönelik saldırıların durdurulması ve in-

sani yardımın engellenmemesini istediklerini
söyledi.

Rusya'ya karşı yakın ilgisini sürdüren
ABD'den ilk kınama ancak Grozni'ki saldırı-

dan sonra geldi. Beyaz Saray'dan 22 E-
kim'de yapılan açıklama Grozni'deki Pazar
yerine yönelik roket saldırısı sonucu çok sayı-
da sivilin hayatını kaybetmesinden duyduğu
endişeyi dile getirdi. Beyaz Saray Rusya'nın
Washington'daki elçisinden “1994-96 savaşı-
nın hatalarının yinelenmemesi” istedi. Beyoz
Saray sözcüsü Joe Lockhart “sorunun ancak
politik diyalog yoluyla çözülebileceğine" i-
nandıklarını söyledi.

Helsinki Watch, Amnesiy International gibi
uluslararası insan haklar kuruluşları savaşın
başlamasından beri Rusya'yı kınayan açık-
lamalar yapıyorlar. Bu arada Rusya'daki bazı
insan hakları kuruluşları ve savaşa karşı olan
Asker Anneleri Birliği Moskova ve bazı keni-
lerde protesto gösterileri düzenlediler,

Savaş Rusya'nın bütçesini zorluyor

Dünya Bankası Rusya Masası Başkanı Micha-
el Carter, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada as-
keri harcamalardeaki ani artışın bütçe istikrarı-
nı bozabileceğini ve Dünya Bankası'nın uyum
kredilerini dondurabileceğini söyledi.

Terörizm ile mücadele mi?

Rusya devlet başkanıYeltsin, 19 Ekim'de ABD
devlet başkanı Clinton'a gönderdiği bir mek-
tupta, Rusya'nın Çeçenya'da anayasal dü-
zeni kurmak ve tüm uluslararası teröristleri ve
şeflerini tesirsiz hale getirmek "zorunda" oldu-
ğunu söyledi. Yelisin terörizmin "küresel teh-
didi"ne karşı tüm uluslararası topluluğun bir-

leşmesi gerektiğini yazdı. Yeltsin mektubun-
da, Çeçenya'nın Rusya Federasyonu içindeki
konumu dahil politik sorunları "şiddet ve terö-
rizmi reddeden Çeçen liderlerle" görüşmeler
yoluyla halletmekistediklerini iddia etti.

Fransa içişleri bakanı Jean- Pierre Cheve-
nemeni 18 Ekim'de yaptığı açıklamada Rus-
ya ile terörizmin önlenmesi konusunda her
türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi. G-8

güvenlikten sorumlu bakanlar toplantısı için
Moskova'da olan Chevenemeni, teröristlere
mali destek sağlayanlara karşı Rusya ile yakın
işbirliği içinde olacaklarını ve Rusya'nın ihti-
yaç duyacağı her şeyi temin edeceklerini
söyledi.

Türkiye Rusya ile anlaşma imzalayacak

mı?

Yeni Şafak gazetesinin 22 Ekim'de yazdığına
göre, Rusya'nın Ankara'daki büyükelçisi A-
leksandr Lebedev, Ecevit'in 4-6 Kasım'daki
Moskova ziyaretinden-önce Grozni'ye saldı-
ılmayacağı yönünde güvence verdi.

Ecevit'in Moskova'da “terörizm ile mücadele
anlaşması" imzalayacağı bildiriliyor. Gozete-
ye göre, Türkiye'deki 6 milyon Kuzey Kafkas
kökenliden çekinen Ecevit, Rusya'dan *Mos-
kova ziyareti öncesi Grozni'ye girimemesini”
istedi.

Rusya'nın Türkiye'deki büyükelçisi Alek-

sandr Lebedev, 18 Ekim'de yaptığı bir açık-
lamada, Rusya içişleri bakan yardımcısı Igor
Zubov'un Türkiye'den Çeçenya'ya gönüllüler
gittiği yönündeki iddiasını destekleyecek ka-
nıt olmadığını söyledi. Lebedev, Türkiye'deki
Çeçen diasporasınn Çeçen militanlara
maddi destek sağladığı gösteren bir kanıt da
olmadığını açıkladı.

Azerbaycan'ı ziyaret eden TC cumhur-
başkanı Süleyman Demirel, 18 Ekim günü
Bakü'de yaptığı açıklama Kafkasya'da barış
ve istikrarın Türkiye'nin "nayati çıkarı" olduğu-
nu belirtti.

Medyada Çeçenya'daki gelişmeler konur-
sunda ayrıntılı haberler yer aldığı için dergi-
mizin bu sayısında haberlerden çok röpor-
tajlara yer verdik. Aşağıda Çeçenya devlet
başkdahı Aslan Meşhadov, Çeçenya'nin Tür-
kiye özel temsilcisi İsa Abzatov ile komutanlar
Şamil Basayev ve Ömer bin Hattab ile yapı-
lan röportajlara yer veriyoruz. Kafkas Derneği
Genel Merkezi'nin olaylar üzerine yaptığı
açıklaması da bu sayımızda yeralıyor.
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53 Şubenin bağlı bulunduğu Kafkas Demeği Genel Merkezi olarak; atalarımızdan bizlere mi-

ras kalan geleneksel eğitim ve yönetim anlayışımız gereği, laik ve demokratik düşünce tüm

faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle; Kuzey orta ve Kuzey doğu Kafkas-

ya'da zaman zaman gündeme gelmiş olan ve yönetimlerin dini esaslara göre yapılanmasını

öngören girişimleri ayrıca dünyanın neresinde meydana gelirse gelsin ve biçimi ne olursa ol-

sun her türlü terörü hiçbir şekilde onaylamıyoruz.
Buna karşın;

1- Terör bahane edilerek, kendi öz topraklarında varolma mücadelesi veren Çeçen halkının

meşru yönetimini devre dışı bırakmayı amaçlayan işgali,

2- Yüzbinlerce masum insanı yerlerinden-yurtlarından etmek suretiyle sebep olunan zulmü,

3- 1994-1996 savaşlarından sonra kendi imkanlarıyla toparlanma mücadelesi vermekte olan
Çeçen halkının ekonomik kaynaklarını yok etmeyi amaçlayansaldırıları,

4- Kuzey Kafkasya'da önce kriz oluşturmak için sonra da bu krizi bertaraf etmek için yapı-

lan her türlü müdahaleleri,

nedeniyle öncelikle Rusya Federasyonu yönetimini sonra da çıkar hesaplarıyla Kuzey Kaf-
kosya'yı karıştırmaya çalışan diğer güçleri kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz.

KAFKAS DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
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Aslan Meşhadov: “Rusya artık
Kuzey Kafkasya'yı ne manen ne

fiziksel olarakyönetemez”

1996'da, AGİT'in yardımıyla organize edilen se-
çimlerden sonra seçilen Çeçenya Cumhuriyeti
Devlet Başkanı Aslan Meşhadov (55), iki tarafta
savaşmakta: Biri; başta Moskova tarafından
(müttefiki Hattab'la beraber) Rusya'daki son sal-
dırıların arkasında olmakla suçlanan Şamil Basa-
yev olmak üzere, başarısız olan rakipleri. İkincisi;

Rusya başta olarak Çeçenya'nın bağımsızlığının
tanınmasına karşı olanlar. Meşhadov, 16 Eylül
1999'da, bir yıldan fazla bir zamandan sonra
Çeçenya'da batı medyasından özelbir temsilciile
ilk röportajı için Le Monde'u kabul etti. 

Ie Monde: Sizin “radikal”lerinizi sor bom-

balı saldırıların arkasındaki teröristler ola-

rak suçlayan Ruslara cevabınız nedir?

Aslan Meşhadov: Bunları yapan asıl ken-
dileridir, kendileri bombalamaları provoke
ediyorlar. Bunu yapmak için, Rusya'da

çok büyük miktarda para gerekir. Özgün
bir Çeçen, öç almak için çok istek duysa
bile, bunu yapamaz, koca bir apartman
bloğunu harab edemez. Savaş boyunca da
biz böyle yapmadık. Bugünkü durumun

daha çok 1994'teki savaştan önceki Zza-
ınanı hatırlatmasına rağmen. Kremlin'in
yine seçim problemleri var. Dürüst bir
yolla, kendi yararlarına olacak bir varis
hala bulamadılar ve suçlarını ortaya çıka-

racak bir yeni kimseyi kabul edemezler.
Çözüm nedir? Bir savaş ya da acil durum,
Çeçenya en uygun yer oluyor. Çünkü, 12
Mayıs 1997'de imzaladıklarını (ileriyi gö-
ren iki ülke arasındaki uzlaşmayı: “Rus-
Çeçen ilişkileri, uluslararası hukuka da-
yanılarak 30 Aralık 2001'e kadar düzen-
lenmelidir”) hala kabul etmediler. Millet-
vekili Lukin, büyük demokrat, şöyle söy-

lemişti: “Bugün, biz zayıfız, imzalıyoruz,
ama önümüzdeki 5 yıl içinde, kendimizi
yeniden kurduğumuzdasize göstereceğiz.”

Buna rağmen Boris Yelisin ile yaptığınız.
antlaşmanın

muydunuz?
Neredeyse ikna olmuştum. 1997'de, son
görüşme boyunca, üç anlaşmaya varıldı:

uygulanacağına ooinanıyor

bağımsızlığın tanınması, ekonomik ve or-
tak askeri alanlar. Özellikle savaştan son-
ra bundan geri çekilmek için hiçbir yolu
olmadığına inandığımı anladı. Ve Rus-
ya'nın ne böyle bir devedikenine ihtiyacı
olduğunu, ne de Çeçenya'da herhangi bir

şekilde varlığını koruduğunu iddia ederek
kendi kendini aldatmaya devam edeceğini.
Öyle olsa bile, iki komşu cumhuriyet olan
İnguşetya ve Dağıstan cumhurbaşkanla-
rından, Çeçenya'ya tanınan bağımsızlık
gibi bir bağımsızlık için mücadele etme-
meyi kabul etmeleri konusunda söz aldım.

Peki bu kördüğüm neden?
Rusya'da pek çok farklı çıkar hesapları
var. Uzun zamandır söylüyorum, Rus se-
çimlerine yaklaşıldıkça, Çeçenya'yı burada
tekrar bir piyon olarak görme riski o ka-
dar artıyor. Olan şey de budur. Son Za-
manlarda iyi ilişkiler var olduğu halde.
Yevgeni Primakov ile örneğin. O, yalanı,
hilesi olmayan biridir ve müzakere insanı-
dır. Fakat Rusya'da çoktandır başka yön-
temlere dönmeye karar verdiler. Bunu çok
profesyonel bir şekilde hazırladılar, öz-
gürlükiçin şerefli bir şekilde savaşmış bir
insanın itibarını kaybettirmek için her şe-
yi yaptılar. Kaçırmalar, terörizm, Vaha-
bizm de onların işi. Ruslar savaş zama-
nında ölüm kampları ile kaçırmalar zinci-
rini başlattılar. Sonra tanınmış kimseleri
geri almak için haydutlara milyonlarca
dolar ödediler. Bu aslında haydutluktan
daha ziyade politikadır.

Ama haydutluk da var, yüzlerce Çeçen re-
hin var.
Bunu inkar etmiyorum, fakat önceden
yoktu. Şimdi, Moskova'da ve Oseiya'da
kaçırılıyor, İnguşetya'ya satılıyor ve fidye
istemek için Çeçenya'ya getiriyorlar. Rus
subaylar askerlerini satıyorlar. Ve ülke
yıkım içinde yatıyor. Genç insanlar sadece
silaha ve her şeye karşı nefrete sahipler,

çünkü ülke harap edilmiş durumda ve
abluka altında. Ruslar söz verdikleri şeyi
ödemediler, demiryolunu ve havaalanını

kapattılar. Son haftalarda, Çeçenya için
gönderilen 60 vagon Amerikan hububat
malzemesi, insani yardımı Osetya ve
İnguşetya'ya yollandı. Ve şimdi yine Rus
bombalarıyla karşı karşıyayız, 200'den
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fazla ölü var, hastaneler dolu, ülkenin do-
gusundan topluca kaçan göçmenler var.

Ruslar sadece teröristleri vurduklarını söy-
lüyorlar.

Her zaman ol-
duğu gibi si-
villeri vuru-
yorlar. Dağıs-

tan'daki sava-
şın başlama-
sından beri
bunun bizim

savaşımız Ol-
madığını söy-

ledik. Basayev bir gönüllü olarak ayrıldı,
bir çok Rus'un Kosova savaşı sırasında
Sırp tarafında yaptığı gibi. NATO Rus
köylerini aynı şekilde bombalamadı. Ha-
yır, bu bombalamalar için iki olası neden
var: Biri, (cihad ilan etmediğim için beni

eleştiren, buradaki radikal muhaliflere
güvenerek) “Çeçenya nükleer bir güce
karşı saldırıya geçti” diyebilmek için bizi
karşı atağa itmek. Diğeri, bizi bir sivil sa-
vaşa itmek. Müftümüz Kadirov, Rusya
Başbakanı Putin'e yaptığı bir ziyaret dö-
nüşü, bilgim dahilinde, beni, Basayev ve
arkadaşlarını yok etmediğim için eleştirdi.
Afganistan gibi bir senaryo istiyorlar. Ben
Basayev ve Vahabilerden aşırı hoşnutsu-
zum. Onlarla bir daha asla beraber ol-
mam, fakat her şeyden önce Afgan senar-
yosundan korkuyorum. Uçaklar, bomba-
lar, onları daha önce de gördük, sağ kal-
mayı başaracağız.

 

İkinci çözüm için bir dileğiniz olmadı mı?
Eğer Ruslar, Basayev'in ilk geri çekilme-

sinden sonra, merkez Dağıstan'daki Va-
habi köylerini bombalamayı seçmemiş ol-
salardı, belki onları idare edebilirdik. İti-
barsızlığa düştüler ve bölündüler. Fakat
Rus saldırıları onları tekrar birleştirdi. Bu
kötü şöhrete sahip değildiler demek değil.
Çeçen komutanlar, devrimi ihraç etme
macerasında Basayev'i takip etmediler.

Sadece bizim Vahabiler ve sadece bunlar-
dan bazıları takip ettiler. Onları bundan
vazgeçirebildim. Gerçekte, Novolaksk böl-
gesindeki 1500 savaşçıdan, Dağıstanlı
Vahabilideri Bagauddin'e bağlı 1000 par-
tzan ve (başka bir Dağıstanlı klan şefi)
Khaçilayev'e bağlı 300 adam vardı. Ba-
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sayev ve Çeçenlerin rolünden bahseden,
eski Çeçen Enformasyon Bakanı Movladi
Udugov'un propagandasıydı. Vahabilere
gelince, onları bir anda bastırabilirdim.
Fakat, nasıl bütün düşmanlarımızı silah-
sızlandırabiliriz ki; Rusya yarın yeni bir
istila sürdürebilir, sınırlarımızı tehdit ede-
bilir ve bizi bombalar? Basayev'in emsalsiz

bir düşüncesi var: Rusya Çeçenya'nın ba-
gımsızlığını asla kabul etmeyecektir, diyor.

Ona katılmıyor değilim. Eger Ruslar yarın
bizim egemenliğimizi tanırsa ve eğer: “Biz
artık karışmayacağız, ne isterseniz kura-
bilirsiniz” derlerse, büyük cihad için
terkedenlere karşı gerekeni yapabilirim.

Bu sözler insanlara, bilinç altından Basa-
yev'i cesaretlendirdiğinizi düşündürebilir.
Her halükarda, insanlarımdan ve Rus-
lardan önce temiz bir vicdanım var. Her
zaman rehine almaktan ixkaçındım, Buden-
novsk (1995), Kizlyar ve Pervomaisk
(1996)'da olduğu gibi, onlar benim işim
değildi. Ben Grozni'nin geri alınışının baş-
İatıcısıyım.

Boris Berezovski (bugün suçlandığı gibi)
Basayev'i destekliyor mu?
Haydutlara yapılan neredeyse bütün fidye

ödemeleriyle ilişkili olan bu kişinin, Ba-
sayev ve Udugov ile ilişki halinde olduğu-
nu biliyorum. Basayev ve Udugov'un Kav-
kaz televizyonunu ve burada kullandıkları
mobil telefonları ödeyen de odur. Herkesin
duyduğu üzere, altı ay önce hükümette
kullanımlarını yasaklamıştım.

Size göre Ruslar her şeyi yapabilirler?
Hayır. Pek çok menfaatler var. Berezovski

Rusya'nın elbiselerini çıkarabilir ve Kaf-
kasya'nın içine kovalayabilir. Fakat buna

ihtiyacı olan batı. Rusya artık Kuzey Kaf-
kasya'yı yönetemez, ne manen ne de fizik-
sel olarak. Güneyde Gürcüstan yakında
NATO'dan silah alacak, Azerbaycan batılı
şirketlerle dolu. Amerika'ya yaptığım ziya-
ret boyunca, başkanlık danışmanların-. .
dan, ne istediklerini açık olarak söyleme-

lerini istedim. Neden Hattab ve Berezovski
üzerinden gidiyorlar?

(17 Eylül 1999, Le Monde'dan alınmıştır.
Röportajı yapan: Sophie Shihab,
İngilizce'den çeviren: Nejan Huvaj|

 

 



 

 

 

Ömer Bin Hattab: “Komünist-

lerin de demokratların da kanunlar

nn ne olduğunu gördük. Şimdi
biz kendi kanımlarımızı uyanlar
MAR 1SİLYOYAZ.”

  

  

  

 

  

  

  

  

Paris Match : Çeçenya'da ikinci

bir savaş başlıyor. Bu savaşın 1994-
1996 savaşından farkı ne olacak?

Hattab: Büyük bir fark olacak. O ©
zaman insanlar Rusya'dan korkuyor-
lardı. Şu anda Rusya'nın, yaşadığı
büyük başarısızlıklardan sonra Kaf-
kasya'dan korktuğunu biliyorlar.
r-sların yapabildiği tek şey Çeçen- &
ya'yı bombalamaktır.

Medyanın Dağıstan 'daki olaylarla ilgili ik ha-
berleri İslamcı isyancılardan bahsediyordu. Batı
basını da bu terimi kullanmaya başladı. Siz ken-
dinizi bir "İslamcı isyancı” olarak kabul ediyor
MUSUNUZ?

BiZ aşırı uçlarda değiliz. Biz kendi toprağımız İ-
çin savaşıyoruz. Biz kendi dinimizi savunuyoruz.
Komünistlerin de demokratların da kanunlarının
ne olduğunu gördük. Şimdi biz kendi kanunları-
mızı uygulamak istiyoruz. Eğer kaderimiz ölmek-
se, koyunlar gibi boğazımızın kesilmesindense
savaş alanında ölürüz.

Moskova Dağıstan'daki savaşın İslami kökten
dinci bir senaryonun sadece bir parçası olduğunu
söylüyor.

Çeçenya'da 200 yıl önce de bir savaş olmuştu.
Bu defa biz Dağıstan'a kendimizi Rus ordusundan
korumak için geldik. Eğer köktendinci ve haydut
olsaydık çok dahaileriye giderdik.

Rusya IMF'den 2 milyar dolarlık bir yardım af-
dı. Siz de dışandan yardım alıyor musunuz?

Biz kimseden yardım: istemedik. İlk savaşta
silahlarımızı Rus ordusundan ele geçirdik. Gele-
cekte de Rusya'dan silah alacağız.

Yenisilahlar almaya çalışmıyor musunuz?
Nereden alabiliriz? Çeçenya bir çemberin için-

de sıkışmış durumda; bütün sınırlar kapatılmış.

Rus basım Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden
<itah aldığınızı yazıyor.

Tabanca ve benzeri bazı hafif silahlar sınırı
geçiyorolabilir; ama ağır silahlar değil.

Usama bin Ladenle bağlantınız var mı? Sizi fi-
nanse ettiği yolunda bazı söylentiler var.

Hayır O'nunla bağlantımız yok. Elbette kendi-
sini bir Müslümanolarak kardeşimiz kabul ederiz.
Biz bütün Müslümanları kardeşimiz kabul ederiz.
Ancak O çok meşgulbiridir.

Savaşın petrol için başladığını dü-
I şünmüyor musunuz?

Hayır düşünmüyorum. Rusya Da-
' ğıstan'ı kaybettiği gün bütün Kafkas-
» ya'yı kaybetmiş demektir. Bu Dağıs-

| tan'a olanilgiyi açıklar. Bu petrolle ilgili
İ bir şey değil. Dağıstan Kafkasya'ya a-
- çılan kapı ve gerçekten stratejik bir
- bölgedir; ve Rusya burayı kaybetmek-

i ten korkuyor.

Birleşmiş Milletler Kafkasyaya mü-
dahale edecek mi?

Bu bir bataklık gibidir. Sıradan topraklar gibi
görünür, ama içine adım attığınız anda saplanıp
kalabilir, hatta boğulabilirsiniz. Rusya ve Amerika
bir anlaşma yaptılar: Amerika Kafkasya'ya müda-
hale etmeyecek, Ruslar da Sırbistan'a müdahale
etmeyecek.

Nerede doğdunuz, Ürdün'de mi?
Ben bir Müslüman'ım. Nerede doğduğumun

bir önemi yok.
Basın sizin Ürdün kökenli olduğunuzu yazdı.
Bu İslami tehlikeyle ilgili kuşkuları destek-

leyebilir. Afganistan'da ve Tacikistan'da savaştım;
bu bir sır değil.

Gerilla Lideri Mesud'a arkadaşmısınız?
Kendisini tanırım (Hattab'ın çevirmeni “Bütün

liderleri tanır” diye ekliyor). Rus askerlerini de
çok iyi tanırım. Pek çok Müslüman'ı öldürdüler.
Politikaları aptalca. Stratejileri de daha iyi değil.
Teknoloji ve silah gücünün her şeyi çözeceğini
sanıyorlar. Amerikalılar farklı bir taktik uygularlar.
Onlar sorunları parayla nasıl çözeceklerini bili-
yorlar. Amerikalılar da Müslümanları öldürüyor,
ama farklı yollardan.

Birinci Çeçen savaşında bazı kadın savaşçılar
vardı. Şu anda durum nedir?

Kadınların savaşa girmesine izin vermiyoruz.
Kadınlar ocaktaki ateşi yanar vaziyette tutmalılar.
Bütün erkekler öldüğünde kadınlar erkeklerin ye-
rini alabilirler. Ama Allah'a şükür henüz yeterli

sayıda erkek var.
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Şamil Basayev: “Bız Dağıstan'a

Dağıstanlların evenm yıkmaya

deği, Müsüman kardeşlerimize
Ruslara karşı mücadelelerinde yar-
dem etmeye geldik.”

Paris Match: Çeçenya'da neler oluyor?
Basayev: Masumlar katlediliyor. 5 Eylül'de

Zani-Yurt'ta bir hava saldırısı sırasında Ruslar 26
kişiyi öldürdüler. Son on gün içinde 100 kişiyi
daha öldürdüler ve 350 kişiyi de yaraladılar. Kur-
banların büyük çoğunluğu kadınlar ve çocuklardı.
Dağıstan sınırına yakın dağ köylerinden 40.000
göçmen Grozni'ye geldi. 7 Eylül'de Benoi pazarın-
da 10 sivil öldürüldü.

Ruslar'n amacı nedir?
- Çeçen nüfusunu Çeçen ordusuna karşı bir hale

getirmek; ama tam tersi etki yapıyor. Gün geçtik-
çe daha çok gönüllü alıyoruz.

Dağıstanlılar da sizi destekliyor mu?
Evet, ve 6000'den fazla Dağıstanlı Moskova'da

hapiste. 20.000'den fazla Çeçen ve Dağıstanlı da
aralarında teröristler olduğu gerekçesiyle “ölüm
kampları”na gönderildiler. Gerçekte Ruslar terö-
rist eylemleri kendileri gerçekleştiriyorlar ve bun-
ların suçluları olarak da Çeçenleri tutukluyorlar.
Serbest bırakılmak için 5 ila 10 bin dolar arasında
bir para ödemeniz gerekiyor; masum olsanız bile.
Tek suçunuz Moskova'da bir Çeçen olmak. Polis
ve ordu bunları yaparak kendilerine bayağıiyibir
gelir yolu bulmuşlar. Kafkasya'lılardan fidye alı-
yorlar.

Bir terörist eylem dalgasının Rusya'yı süpüre-
ceğini söylemiştiniz.

Evet, öyle olacak. Ve size söz veriyorum Rus
imparatorluğu tamamen darmadağın olacak.

Son zamanlarda gerçekleştirilen terörist saldı-
rların sorumluluğunu alıyor musunuz?

Neden onlar adına cevap vereyim ki? Bu Sal-
.dırılardan en çok fayda sağlayanlar onlar. Rus
devleti bu saldırıları dünyanın Çeçenya aleyhinde
görüş oluşturması için kullanıyor. Ayrıca IMF'den
gelen milyarlarca doların nereye gittiğini merak
eden Rus vatandaşlarının dikkatini dağıtmak için
de kullanıyor. Şu noktaya da dikkatinizi çekeyim:
saldırı düzenlenen hedefler ordu üsleri veya ö-
nemli insanların evleri değil bizim saldırmayaca-
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iğımız yerlerdi.
Rus devleti aradı-
ğı teröristlerin re-
simlerini televiz-
yonda yayınlıyor.
Onlar hiç de Çe-
çen gibi görün-
müyorlar. Daha
çok Yahudi gibi
görünüyorlar.
Rusların yaptığı

bilinçsiz kolektif bir nefret oluşturmak. Şu anda
Çeçen pogromları (insanları öldürülmesi ve malla-
rının yağma edilmesiiçin bilinçli olarak düzenle-
nen baskın-Ç.N.) düzenliyorlar. Yakında Yahudi
pogromları da olacaktır. Bugün Ruslar savaşa gi-
dip Çeçenler ve Dağıstanlılarla çarpışırken kanla-
rını dökmekten korkuyorlar. Biz Dağıstan'a Dağıs-
tanlılar'ın evlerini yıkmaya değil, Müslüman kar-
deşlerimize Ruslar'a karşı mücadelelerine yardım
etmeye geldik. Ben Ruslar'a: sorunu müzakere
yoluyla çözümlemek için çağrıda bulundum. On-
lara “eğer Dağıstanlılar şeriatla yönetilmek isti-
yorlarsa buna izin verilmeli” dedim. Üstelik onlar
ayrılıkçı da değildirler. 15 Ağustos'ta güneydoğu
Dağıstan'da bir operasyon başlattılar. Bunun üze-
rine adamlarım ve ben Rus ordusunun Müslüman
kardeşlerimizi kuşattığı Botlik bölgesine gittik.
Rus ordusuyla iki hafta savaştık. Bir bölüğü yen-
dik ve pek çoksilah ve cephane ele geçirdik. Da-
ha sonra, bir ay daha orada savaşabilecek du-
rumda iken, ben adamlarıma Botlik bölgesini terk
etme emri verdim. Ve biz bölgeyi terk ettikten
sonra Ruslar beş gün boyunca daha bölgeyi bom-
balamaya devam ettiler! Grozni'deki Çeçen ileti-
şim merkezi aracılığıyla onlara bölgeyi çoktan
boşaltmış olduğumuzu bildirdik. Yaptıkları aptalca
değil mi? Daha sonra Ruslar burada “radikaller”in
olduğunu öne sürerek Karamki ve Çabanmaki
köylerini kuşattılar. Federal güçlere iki köyden de
kimsenin Çeçenler'in tarafında savaşmadığını bil-
dirdik. Köylüler Ruslarla, onlara karşı silahlarını
kullanmayacakları yönünde bir anlaşma bile im-
zalamışlardı. Ne var ki Ruslar onları da bombala-
dılar. Orada 500 kadar kadın ve 1000 kadar da
çocuk mahsur kalmıştı. Dağıstan'ı 11 Eylül'de terk
ettik ve Çeçenya'ya döndük. Fakat Dağıstan da
bizim vatanımızdır. Çeçenya Dağıstan ve İngu-
şetya'yı oluşturarak Ruslar bizi Dağıstan'dan ayır-
mışlardı. Fakat biz 19. yy'da İmam Şamil'in ön-
derliğinde tek bir Kuzey Kafkasya devletinde ya-
şamıştık. İ

 
(Paris Match”dergisi, 15 Eylül 99'dan alınmıştır)

|ingilizce'den çeviren: Muharrem Nesij Huvaj|

 



 

 
Çeçenistan Türkiye Özel Temsilcisi

İsa Abzatov: “Biz, inanamız ve
valanımız için ölmeyi biliriz. Bu savaş,

şimdi dursa bile, daha bitmeyecek.”

Rusya neden tekrarsaldırıya geçti?

Isa Abzatov: Bu bizim için sürpriz değil.
1999 son baharında bu saldırıyı bekliyor-
duk. 1996 yılında ateşkes anlaşması imza-

landığı sırada, Ruslar, bugünkü saldırı için
birliklerini hazırlamaya başlamışlardı. Ha-
zırlıkları başlatan da, ateşkesi imzalayan
Aleksandr LEBED'in kendisidir. Rusya bur-
gün sadece Çeçenistan'a saldırmıyor. Tüm

Kuzey Kafkasya'ya saldırıyor. Hedefleri de
sadece Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya değil.

Ardından sıra Transkafkasya'ya gelecek.
Gürcistan ve Azeybaycan'ı da tekrar kontrol
altına almayı düşünüyor.

1997 yılında, sorunları 5 yıl için erteleyen
bir anlaşma yapılmıştı. O anlaşmanın duru-
r.. nedir?

Bismark, Rusların imzaladığı anlaşmalar
için “Rusların imzaladığı anlaşmaların kıy-

meti, o kağıdın kıymeti kadardır" demişti.
Cumhurbaşkanı Aslan MAŞADOV ve Yeltsin
arasında imzalanan anlaşma, iki eşit devlet
arasında imzalanmış bir anlaşmadır. Bu

anlaşma ile Rusya, Çeçenistan1 ve onun

meşru yönetimini tanımıştır. Ancak Ruslar

sadece bugün değil, asırlardır kendi imzala-
dıkları anlaşmalara uymuyorlar.

Dağıstan'da yaşananolayların aslı nedir?

Dağıstan'da, Çeçen sınırı yakınlarında
bulunan Karamakhi ve Çabanmakhi köyleri,
kendi aralarında bir referandum yaptılar ve
Mahaçkale hükümeti ile Rus kanunlarını

tanımayacaklarını ilan ettiler. Çünkü Rus-

lar, bunlara sürekli baskı uyguluyorlardı.
Buyeni bir olay değildi. Bu köylerin temsil-
cileri, gençleri, sürekli Çeçenistan'a geliyor-

lar ve yardım istiyorlardı. TV ve radyolara
demeçler veriyorlardı. Ruslar bu köylere as-
keri birlikler sevk edince, Çeçen gönüllüler
de yardım etmek üzere buraya gittiler. Bu-
rada çatışmalar oldu ve Rusya bunu bahane
ederek Çeçenya'ya saldırdı. Burada asıl ö-
nemli olan nokta şu, Dağıstan olayları ba-
hanedir. Rusya, Çeçenistan'a saldırmak için

3 yıldır hazırlık yapmaktadır.
Moskova ve diğer yerlerdeki patlamalar ?
Bizler asla terör eylemi yapmayız. Sivil

hedeflere saldırmak, hiçbir Kafkasyalı'nın

yapacağı iş değildir. Aslında Ruslar bizi ka-
dın-çocuk demeden bombalıyor. Bu patla-
maların hepsi,Rusların kendi oyunlarıdır.
94-96 savaşı sırasında dünya kamuoyunda
Çeçenlere karşı oluşan sempatiyi kırmak
için planlanmıştır. Ayrıca bir de komik du-
ruma düştüler. Rus ajanları, Moskova'da bir
binaya bomba koyarken, yerel Rus polisine
yakalandılar. Sonra bunu tatbikat yapıyor-
duk diye yutturmaya çalıştılar. Onlar bizim
sivillerimizi öldürüyorlar. Ama biz asla si-
villere saldırmayız.

Vahabilik nedir?
Çeçenya'da Vahabilerin olduğu doğrudur.

Ancak bunların sayısı çok azdır ve karar
alıp uygulayacak durumda değillerdir. Çe-
çenlerin büyük kısmı, Sünni Müslüman'dır
ve Nakşi ve Kadiri tarikatına mensuptur.

Ancak, biz insanları inançlarına göre sınıf-
landırmayız. Yaptıklarına göre not veririz.
Bu konuyu Ruslar özellikle ön plana çıkarı-
yorlar ve sanki Çeçenistan'ın hepsi Vahabi

gibi göstermeye çalışıyorlar. Bizim inançla-
rumız asırlardan beri gelen inançlar. Dışar-
dan gelen bir şey, bizim içimize yerleşemez.

Türkiye de yaşayan Kajkasyalılardan is-
tedikleriniz neler?

Öncelikler biliniz ki, bu savaş Çeçenlerin

savaşı değil. Bu savaş, tüm Kuzey Kafkas-

ya'nın savaşıdır. Çeçenler sadece kendileri

için savaşmıyorlar. Tüm Kafkasya, hatta
Rusya içindeki diğer halklar için de savaşı-

yorlar. Bugün Çeçenistan savaşı kaybeder-

se, Kafkasya'da 50 yıl daha bir şey olamaz.
Biz kesinlikle gelin bizimle savaşın istemiyo-
ruz. Biz savaşmayı yeterince biliyoruz. Ama
sizler, siyasi destek verebilirsiniz. İnsanlara
Türkiye ve tüm dünyaya orada olanları an-
latınız. Ruslar bu dela eskisi gibi değil. Sa-
dece sivillere yönelik saldırıyorlar. Hava sal-
dırıları ve topçu ateşi ile, okul,hastane de-
meden vuruyorlar. Bunları duyurunuz. Pro-
testo gösterileri yapınız. Dünyaya bu soykı-
rımı anlatınız. Sizden tek beklediğimiz bu-
dur. Ölü toprağının üzerinizden atınız.

Son olarak başka söyleyeceğiniz var mı ?
Biz, inancımız ve vatanımız için ölmeyi

biliriz. Bunu da yapıyoruz. Bu savaş, şimdi
dursa bile, daha bitmeyecek. Dedelerimizin
söylediği gibi, Ruslar, Don ve Volga nehirle-
rinin kuzeyine atılana kadar devam edecek.
Bun da Allah'ın izni ile başaracağız. Bundan
kimsenin şüphesi olmasın.
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ORTAKBİLEŞKE
 

Çetin ÖNER

NeA/n Posf'u aramayageldim,
Ne KafDağının ardındaki Prens?
Biryeliğin izinisirerken,
Birden Asmin'n” sesi,
Yaladıyüreğimi ardından
Tayımın ik nefesi.
Kardeşim gibi kmcakladım orda,
Sarıldığım herfesi.
Çok eski bir Wored7* anımsadım,

Görünce Kafkasyalı ÇerResi.
Bir de meşe ağaçlarının
Huzur veren gölgesi.
Dört Binyıllık sözcüklerin,
Anlamını kavradım:
Ben kimim, neyim, burası neresi?
Çözüldükçe diliminpası,

Tamamlandı, beynimin kıvrımlarına sinmiş
Kafkasya haritası.
Biz maymundanfalan türemedik.
Sosrufo Ata,

Seteney her Çerkesin Ninesi.
Habze,

Ve
Henk 756,

Orjak Bileşkesi.

    

 

 

. Asmin: Annemin adı.

Wored: Türkü, Şarkı
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İstanbul Kafkas Kültür Derneği çatısı
altında kurulmuş olan Gençlik Komisyo-

nu Ekim 98'de, derneklere ve Çerkes
hemşehrilerin düzenlediği her türlü akti-
viteye gençlerin katılımlarını arttırmak
amacıyla bir iletişim alt grubu oluşturdu.
Bu alt grubun görevini yerine getirmesinin
ancak düzenli ve işlevsel bir erişim listesi

ile mümkün olacağının anlaşılmasından
sonra grubun aktif elemanları o günden
beri yapılan bütün etkinliklerde olabildi-
gince çok insanın cep telefonu numarala-
rını, posta ve e-mail adreslerini toplayarak
Evlül 1999 itibarı ile 320 kişilik bir ileti-
şim ağı oluşturmayı başarmışlardır.

Büyümesiile birlikte Marje adını alan
bu iletişim grubunda posta ile haberleşme

yavaş kaldığı için iki değişik haberleşme
yolu kullanmaktadır. Cep telefonu olan
yaklaşık 200 üyemize duyuru ve haberleri
kısa mesaj olarak 1 saat içinde geçebil-
mekteyiz. Her türlü organizasyon ve top-
lantı haberlerinin dışında acil ve önemli
haberler de bu sistemle listemizdeki arka-

daşlarımıza iletilmektedir.

Ayrıca şu an 140 üyeli bir internetileti-
şim listemiz de bulunmakta ve bu listeye
her hafta 5-6 civarında yeni arkadaşımız

da katılmaktadır. Dinamik ana sayfası ve

sürekli haberleşmesiyle farklı tartışmalar
ve her türlü etkinliklerin duyurulmasıiçin
ilgi odağı olan Marje e-mail grubu daha
şimdiden derneklerimizin organizasyonla-
rına gençlerin katılımın artmasını sağla-

maya başlamıştır. Başlatılan değişik tar-
tışmalarda Çeçenistan'da devam etmekte

olan savaştan yakın zamanda yapılması
planlanan Bursa gezisine kadar değişik
konularda herkes özgürce fikrini dile geti-

 

rebilmektedir. Şimdi sohbet odası, takvi-
mi, anket bölümü ve diğer özellikleri de
eklenen Marje listesi büyümeye devam
etmektedir.

Temel çıkış noktası Kafkas Kültü-
rü'nün gençlere tanıtılarak korunması ve
geliştirilmesi olan Marje İletişim Grubu
kültürün temel öğesi olan insan faktörü-
nü bir araya getirmek amacıyla farklı ileti-
şim olanaklarını kullanıma açmayı hedef-
lemektedir. Her ne kadar ilk başta bir
gençlik komisyonunun alt grubu olarak ve
Istanbuliçi iletişimi saglamak için kurul-
muşsa da Marje İletişim Grubu değişik
yaşlarda ve değişik şehirlerden, hatta
yurtdışından birçok üyesi ile katılmak is-
teyen bütün hemşehrilerimize açıktır. Ka-
tlmak veya fikirlerini, düzenledikleri her
türlü etkinliği bildirmek isteyenler

0216-418 67 34 35 / 0532-412 62 75'den

caycanOÖmarmara.net Ercan Aycani,

0532-658 33 06 / 0216-343 41 67'den

hatkoğyorum.com Hatko CANTURK

0216-325 41 52'den

jabagi&turk.net Jabağı Kök'ü arayabilir

0532-302 06 33 baturay&hotmail.com

berslan&Oveezy.com adresine e-mail gön-
derebilirler.

Marje e-mail listesini
http://www.egroups.com/group/marje/in

fo.html adresinden deziyaret edebilirsiniz.
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1-Giriş:

19. YÜZYIL tüm dünyada köleliğin ve köle
ticaretinin hızla ortadan kaldırıldığı bir dönemdir.
Kölelik ilk önce Fransız Devrimi (1789) sonucu
Fransa'da yasal olarak ortadan kaldırıldı. Ger-
çekte köle ticareti ve kölelik Fransız sömürgele-
rinde 1840'la-

ra kadar de-
vam (ettiyse
de, bu tarih ö-

nemli bir dö-
nüm noktası
olarak kabul
edilebilir. İn-
giltere'de (da-
ha (doğrusu
Birleşik OKral-
ikta) köle ti-
caretinin oya-

saklanması
1807'de, kö-
leliğin yasal
olarak tasfiye-
si 1838'de
gerçekleşti.
İngiliz sömürgelerindeki köle ticaretinin yasaklan-
ması da 1833'den sonra başladı.

Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından iskan
edilmeye başlanması, bir türlü bağımlılık altına
alınamayan yerli halkların yerine Afrika kıtasın-
dan köle getirilerek iş gücü açığının karşılanma-
sıyla köleci ilişkiler, özellikle pamuk üretimine
bağlı olarak 17. Ve 18. Yüzyılda dünya ölçeğin-
de, farklı sosyo-ekonomik temelde yeniden can-
landı. Bu dönemde 10 milyondan fazla Afrikalının
Amerika'ya köle olarak getirildiği tahmin edil-
mektedir. Kuzey Amerika'da kölelik İç Savaş'ı
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(1861-1864) Güneylilerin kaybetmesi sonucu bu
tarihte yasaklandı. Diğer Avrupa ülkelerinde ve
sömürgelerinde köle ticaretinin yasaklanması
aynı tarihlere rastlar.

Osmanlı İmparatorluğu da köle ticaretinin ya-
saklanması yönünde bu eğilimlerden ayrı değildi.

1847 Fermanıile kölelerin pazarda satılması ya-
saklandı. 1857
Fermanı ile
zenci köle tica-
retinin oyasak-
lanması,
1889'da
“Üsera-yı Zen-

Men'ine dair

Kanunnamenin

çıkması, bir

ölçüde İngilte-
re'nin de bas-

manlıların köle
ticaretini ya-
saklama ça-
balarının sonu-
cudur. Osman-

lara bağımlı Mısır'da ise açık köle pazarları
1854'te yasaklandı. Bunu 1857 Fermanı sonucu

başka yasaklar ve 1883-1884'de “özel” köle sa-
tışlarının yasaklanması izledi. Fakat bu yasakla-
ra, Osmanlılardan çekinen Mısır Hıdiv'i İsmail'in
baskısıyla beyaz siyah köle ayrımın getirdi ve
beyaz kölelerin satımı yasak kapsamı dışında
tutuldu. (Miers 1975:80).

Yukarıda değindiğimiz kölelik ve köle ticareti-
ne ilişkin yasakların hemen hepsifiilen zenci(si-
yah) kölelerin konumuyla ilgilidir. Osmanlı (ve
Mısır) yasaları da yasağın özellikle sadece zen-

ciye Ticaretinin '

kılarıyla Os-

a



 

ginci (veya Afrikalı) köleler için geçerli olduğunu
belirtimektedirler.

Zenci köle ticaretinin ve köleliğin 19. Yüzyılda
dünyanın pek çok “medeni” ülkesinde yasal ola-
rak ortadan kaldırılmasına rağmen Osmanlı İm-
paratorluğu'nda 20.yüzyıl başlarında çıkarılan bir
yasa oldukça çarpıcıdır: “Çerkes ve sair Köle ve
Cariyelerin de Üsera-yı Zenciye gibi Men-i Bey ü
Şirası”. Beyaz köle ticareti, siyah köle ticaretinin
yasaklanmasından çok sonra, ancak 1909'da

yasaklanmaktadır. Benzer şekilde Mısır'da İngil-
tere ile 1895'de yapılan bir anlaşma ile beyazlar
dahil tüm köle ticaretinin yasaklanmasına karar
verilmiştir.(Baer, 1967:434). Bu sorun, sonuçları
açısından genel olarak zenciköleliğiyle karşılaştı-
rıldığında çok önemli görünmese bile son derece
ilginçtir. Her şeyden önce iki toplum (Osmanlılar
ve beyaz köleler) arasında “renk” farkı yoktur.
Sadece bu olgu bile köleliği ırkların farklılığı ile
meşrulaştırmaya çalışan ırkçı düşünceler göz
önüne alındığında konunun önemini arttırmakta-
dır. İkinci olarak, Çerkeslerin! büyük bir kesimi,
19. Yüzyıl ortalarından itibaren en azından huku-
ken müslümandır; 1864'de anayurtları Kuzey

Kafkasya'dan Çarlık tarafından toplu olarak sür-
gün edilmelerinden sonra Osmanlı tabiyetine
geçmişlerdir. Bu durumda geniş-ölçekli bir köle
ticaretinin gelişmesinin koşulları yasal olarak
mevcut olmamalıdır ve bu nedenle, yasanın sa-

dece çok geç çıkmış olması değil, varlığı bile şa-
şırtıcı görünmektedir.

2.Genel Olarak Kölelik

Konuya girmeden önce köleliğin tanımlanması

ve diğer bağımlılık ilişkilerinden farklılığının be-
lirlenmesi zorunlu. Çünkü, aşağıda göreceğimiz
gibi, değişik bağımlılık ilişkilerinin netleştirilme-
mesi birbirinden çok farklı tarihsel kategorilerin
karıştırılmasına ve önemli toplumsal dönüşümle-
rin gözden kaçmasına yol açmaktadır.

Önce “köle”yi tanımlayalım. Kölenin iki ayırt
edici özelliği vardır. İlk özellik, kölenin bir “mal”

olması, yani başka bir insan tarafından mülk edi-
nilebilmesidir. Bu anlamda kölenin insan olması-
nın fazla bir önemi yoktur. Kölenin mülk edinile-
bilmesi sadece yasal olarak değil, fili olarak da
geçerlidir. Yani köle toplumsalilişkilerde bir özne
olarak değil, bir nesne olarak görülür: köle ancak
sahibinin konumuna balı olarak ve sahibi aracılı-
ğıvla faaliyet gösterebilir. Kölenin ikinci özelliği,
 

' Bu makalede “Çerkes” terimini, günümüzkullanı-

mına uygun olarak, Kuzeybatı Kafkasyanın yerel

halklarının tamamını (Adığe, Abhaz, Wubıh, vb.) kap-
sayacak şekilde kullanıyoruz. Osmanlı belgelerinin

çoğunda Çerkes kavramının sadece Adığe halkına
karşılık geldiği unutulmamalıdır.

herhangi bir üretim aracına sahip olmaması ve
bağımlılığın ekonomi-dışı zora dayalı olmasıdır.
Bu nedenle, belirli durumlarda oldukça özerk o-
labilse de, kullandığı ve (çocuğu dahil) ürettiği
her şey sahibinin malıdır.

Bu iki özellik aynı kalmakla birlikte kölelik
farklı tarihsel-toplumsal sistemlerde değişik bi-
çimlerde gerçekleşir ve toplum içindeki önem ve
işlevi farklılık gösterir. Konumuz bağlamındaüç

temel kölelik biçimi saptayabiliriz.
Doğal ekonomiye dayalı, kendine yeterli ilkel

topluluklarda kölelik, ataerkil kölelik biçimindedir.
Bu durumda köleler genellikle bütün topluluğun
(aile veya klanın) mülkü konumundadır. Hiçbir
hakları olmasa bile topluluğun üyesi sayılırlar,
daha zor işleri yapmakla birlikte üretim sürecine
sahipleriile birlikte katılırlar. Zamanla köleler (ve-
ya özellikle çocukları) topluluğun eşit haklara sa-

hip üyeleri konumuna geçebilirler. Bu durumda
kölelik; topluluğun büyümesi ve güçlenmesiişle-
vini görür. Aile-içi ve aileler-arası farklılaşmalar
arttıkça ataerkil kölelik aşağıda özetlenen diğer
biçimlere dönüşmeye başlar.

Ticaretin, meta-para ilişkilerinin gelişmiş oldu-
ğu kapitalizm-öncesi toplumlarda kölelik klasik

biçimini alır. “Köleci toplum” olarak tanımlayabile-
ceğimiz bu toplumlarda köle emeği toplumdaki
en önemli üretici güçtür. Köle ticareti hem bir tica-
ri faaliyet olarak, hem de köle sınıfın yeniden-
üretimi gereği gelişmiştir. Eski Yunan ve Roma
toplumları, klasik köleliğin tipik örnekleri olarak
görünmektedir.

Aristokratik toplumlarda” kölenin üretici güç
olarak önemi görece azalmıştır. Kölelik daha çok
ev-içi hizmet (domestic) köleliği biçimindedir.
Köleler genellikle hizmetçilik, muhafızlık, cariyelik
gibi ev-içi faaliyetlerde üretici faaliyetlerin oranı
çağdaş toplumlara göre daha fazla da olsa, ev-içi
köleliği toplum içinde önemli bir üretken güç de-
ğildir. Askeri kölelik özellikle merkezi yapının
güçlü olduğu toplumlarda görülebilen özgün bir
kölelik biçimidir. Bu tip köleliğin tipik örneği olarak
Gulamlar ve Memlükler gösterilebilir.

Köle elde etmenin üç yöntemivardır.
1. Savaş esirlerinin veya diğer toplumlardan bas-
kın yoluyla kaçırılan insanların köleleştirilmesi.
Bu emek üretkenliğinin az-çok gelişmiş olduğu
hemen her toplumsal sistemde görülebilen bir
yöntemdi. Emek üretkenliğinin çok düşük olduğu
topluluklarda savaş esirleri genellikle köle yapıl-
maz, öldürülürdü. Fakat köleler ekonomik değer
 

? Bu makalede incelenen toplumsaloluşumlar, 19.
Yüzyıl Osmanlı ve Kuzeybatı Kafkas toplumlarıdır.

Osmanlı toplumunun feodal olup/olmadığı konusu

“ tartışmalı olduğu için feodal toplum yerine daha geniş

anlamda “aristokratik toplum” kavramını kullanıyo-
TUZ.
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olarak, veya topluluğun gelişimini, güçlenmesini
sağlayacak bir etken olarak görülmeye başlayın-
ca, savaş esirlerinin, özellikle kadın ve çocukların
köleleştirilmesine başlandı. Artan iç ve dış talep
sonucu köle ticaretinin gelişmesiyle, sadece köle
elde etmek için yapılan savaş ve baskınlar gide-
rek sistemleştirildi. Böylece, bu yöntemin tarihsel
olarak köle elde etmek için kullanılan en yaygın
ve önemli yöntem olduğunu söyleyebiliriz.
2. Kölelerin kendilerini yeniden-üretmesi: Köle
çocuklarının da köle olması ve böylece köle te-
min edilmesi köleliğin yaygınlaştığı toplumlarda,
yani klasik kölelikte önem kazanabilir. Köle ko-
numundan çıkmanın görece kolay olduğu diğer
kölelik biçimlerinde, özellikle köle talebinde artış
olduğu dönemlerde bu yöntem yetersiz kalmak-
tadır. Fakat, paradoksal olarak, klasik kölelikte

kölenin temel işlevi üretken bir güç olmasıdır,
biyolojik yeniden-üretim ikincil önemdedir. Bu
nedenle ekonomik olarak uygun görüldüğünde
kölenin ölünceye kadar aşırı bir şekilde çalıştırı!-
ması, sürekli olarak bakılmasına tercih edilebilir.
Bu durum da kölelerin kendilerini yeniden-
üretmelerinde bir engel oluşturur.
3. “Bedel” karşılığı köleleştirme: Diğer iki yönte-
me göre daha önemsiz olan bu durumda özgür
bir insan borcunu ödeyemezse veya belirli suçları
işlerse köleleştirilir. Bu genellikle “borç” veya
“suç'un bireyselleştiği, yani aile (veya daha doğ-
rusu klan) bağlarının zayıfladığı, aile-içi ve aile-
ler-arası farklılaşmanın arttığı toplumlarda görü-

lür. (Bununla beraber, topluluğa karşı işlenen
suçlarda, klan yapısı korunsa bile, suç işleyenle-
rin köle olarak başka toplumlara satılması müm-

kündü.)

Bu açıklamalarımızdan da anlaşılabileceği
gibi kölenin önemli bir özelliği “yabancı” olması,
kendi topluluğundan ayrılmış, köklerinden kopa-
rılmış olmasıdır. “Köle akrabasızdır, yani bir ak-
raba grubuna üye olmaktan kaynaklanan koru-
madan yoksundur” (Meil-lassoux, 1983:50). Or-
neğin eski Roma yasasında ceza olarak köleleşti-
rilecek bir Romalının dışarı satılması gerektiği
açıkça belirtilmiştir. (Finley, 1968: 308). Benzer
uygulamalar Kuzey-batı Kafkasya'da da görülü-
yordu. Örneğin 19. Yüzyıl ortalarında bir Adığe
kabilesi olan Abzahlarda bir hırsız, son çare ola-
rak, kabile tarafından Rus topraklarına götürülüp
satılabilirdi (Kanbolat, 1989 a: 15,19). Kölenin
genellikle “yabancı” olmasının iki nedeni vardır.
Her şeyden önce, genellikle çocuk iken köleleşti-
rilen, yurt ve topraklarından koparılan kölelerin,
köleliğe direnişinin en önemli yöntemlerinden biri,
kaçabilme umudu ortadan kaldırılmaktadır. Bu
durumda kaçmak bir başkasına köle olmaktan
fazla bir işe yaramamaktadır. İkinci olarak, köle-
nin köksüzlüğü, kendi akrabalık ilişkilerinden ayrı
olması, mevcutiktidarilişkileri içerisinde “tarafsız”
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ve “tehlikesiz” olmasını sağlamaktadır. Bir ya-
bancı olan. kölenin, aileden devlete kadar hiçbir

düzeyde iktidara ulaşabilme olanağı yoktur ve bu
nedenle iktidarı elide tutanlar için bir tehlike o-
luşturmaz. Örneğin, iktidara rakip olmasın diye
kardeş katlini normal gören Osmanlı padişahları-
nın kendileriyle hiçbir akrabalığı olmayan kölele-
rine olan güven ve yakınlıkları çelişkili bir tutum
değildir. aynı şekilde askeri kölelik “dışarıdan”
küçük yaşta toplanan kölelerin uzun süreli askeri
ve ideolojik eğitimden geçirilerek efendilerinin
emrinde silahlandırılması, onların egemen sınıf
içindekiiktidarilişkilerinde “tarafsız” olması, kendi

başına iktidara gelebilecek durumda olmama-
sıyla açıklanabilir. ( Askeri köleler, Memlükler ör-
neğinde olduğu gibi, ancak mevcutiktidarilişkile-
rini kökten dönüştürerek iktidara gelebilirler. Fa-
kat bu tür bir dönüşüm tarihte oldukça ender gö-
rülmektedir.)

Kölelikle ilgili son olarak kadın kölelerin ve

cariyelerin özgün konumlarına değinmemiz gere-
kiyor. Kadın kölelerin toplam köle kullanımı için-
deki oranı, belirli toplumsal-tarihse koşullara göre
değişmekle birlikte, aristokratik toplumlarda (as-
keri kölelik hariç) kadın köle talebininarttığı söy-
lenebilir. Bu artışın, bir nedeni aristokratik aileler

arasında toplumsal işbölümünün kadınlara yük-

lediği (ev-içi) günlük hizmetlerin yerine getirilme
işinin kölelere aktarılmasıdır. Bu tip hizmetlerin
bazıları üretken kabul edilse bile, köle kullanımı-

nın temel amacı, ekonomik değildir. (Diğer kölelik

biçimlerinde, özellikle köleliğin yaygın ve kurum-
laşmış olduğu klasik kölelikte, kadın köleler her
şeyden önce üretici güç olarak kullanılıyordu.)

Cariyeler diğer kölelerden farklı bir konumda-
dır. Varlık nedeni efendilerine “eğlence, zevk ve

çocuk” vermek olan cariyeler (Meillassoux
1983:63) hemen hiç üretken faaliyet gösterme-
meleri, görece rahat koşullarda yaşamaları, öz-
gürleşme olanaklarının fazlalığı ve (efendilerin-
den olan) çocuklarının genellikle köle olmama-
sıyla diğer kölelik biçimlerinden ayrılmaktadır. Bu
nedenlerle cariyeleri köle saymayan araştırma-
cılar vardır. Fakat, cariyeler yukarıda yaptığımız
 

? Aslında Osmanlı İmparatorluğu”ndaki bu düzen, çok
eski bir devletin geleneğinin devamının simgesidir.

Mezopotamya'nın yazı sonrası erken tarihinden itiba-

ren şehir devletlerinde başlamış Akamenidler,

Sasaniler ve İslam sonrasında Abbasi devletinde sür-

müş, Bizans'ıda etkilemiş olan bu gelenekte, iyi/doğru
olması gereken devlet, adalet dağıtılan (kanuni) büyük
kral-Şehinşah-Padişah etrafında yapılanmış, idare
edilen nüfusu altta ve dışında tutan, kendinialttaki

toplumun içine sızmasına karşı koruyan, bunun için de

devlet işlerini, alttaki toplumdan değil, dışarıdan geti-

rilen yabancıasıllı köksüz insanlara yaptıran bir dev-
let düzeniydi. (Tezel, 1986:2724).



 

köle tanımına uygun olduğu gibi cinsiyet ayrımı-
na dayanan baskı ve eşitsizlik de açıktir: Bu ne-
denle Strobel'in “kölelik ve erkek egemenliği cari-
yelik kurumunda birleşmişti” (aktaran Robertson
ve Klein, 1983:9) görüşü daha doğru görünmek-
tedir.

3.Osmanlılarda Kölelik

Kafkas-Osmanlıilişkileri ve köle ticareti konu-
suna geçmeden önce bu ilişkilerde belirleyici rolü
oynayan Osmanlı kölelik kurumuna da kısaca
değinmemiz gerekiyor. Bu bölümde Osmanlılarda
köleliğin yasal konumu ve köle ticaretinin 19.
Yüzyıla kadar olan gelişimi özetlendikten sonra,
4. Bölümde Kafkas-Osmanlı ilişkileri incelene-
cektir.

Şer'i hükümlere göre yönetilen Osmanlılarda,
kuruluştan 20. Yüzyılın başlarına kadarkölelik ve
köle ticareti yasaldı. Köleler herhangi bir mal gibi
alınıp satılabilirdi. Mülk edinilebilen malların
“samit” (sessiz) ve “natik” (konuşan) olarak iki
gruba ayrılması bu durumu göstermektedir.
(Sahillioğlu, 1985:50). Bir insan köleleştirildiği
zaman insani konumun kaybeder ve mülkiyet
yasalarının bir nesnesi haline gelirdi. Sahibi, kö-
lesi üzerinde her türlü tasarruf hakkına sahipti.
Herhangi bir mal konumunda olan köleler arasın-
da bir farklılık yoktu. Bütün köleler yasa önünde
aynı konuma sahipti. Fakat, gerçekte (özellikle
beyaz ve siyah) köleler arasında bir farklılık o-

luşmuştu. Kısaca yukarıda tanımladığımız an-
lamda kölelik Osmanlılarda yasal olarak tanım-
lanmış ve kabul edilmiş bir kurumdu.

Yasal olarak özgür doğmuş bir Müslüman
köleleştirilemezdi, fakat köle olarak doğmuş veya

köle olduktan sonra Müslümanlığı kabul edenle-
rin konumu da değişmezdi. Devlet sınırlarında

yaşayan gayri müslimler köle sahibi olabilirdi fa-
kat bunların Müslüman kölesinin olması yasaktı.

Herhangi bir nedenle Osmanlı tebasına geçmiş

Müslüman köre sahibi bir gayri müslim, ya kölele-
ri zad etmek, ya da bir Müslümana satmak Zo-
rundaydı. Kölenin ceza hukukunda korunması
özgür kişilerden zayıftı, ama sorumluluğu da tam
değildi. Örneğin “zinada recmedilmez, şarap İ-
çerse cezasıyarıdır" (Tarih ve Toplum 1984:59).

Köle sahibi kadın, erkek kölesiyle ilişki kura-

maz ve onu azad etmedikçe evlenemezdi. Fakat
kadın köleler erkek efendilerinin odalığı olarak
kullanılabilirdi. Efendinin kadın köleleriyle nikah
kıymasına gerek yoktu. Başka biri ile evlenen
cariyelerin çocukları, köle olarak efendinin malı
sayılırdı. Cariye efendisinden hamile kalmışsa

umm walad (çocuklu anne) sayılır, başkasına
satılamazdı. Bu durumda çocuk özgür olur, efen-

disinin ölümünden sonra cariye de özgürlüğüne
kavuşurdu.”

Anlaşılacağı gibi Osmanlılar için sürekli ve
sistemli köle kaynağı ancak Müslüman olmayan
ülkeler (dar-ül harp) olabilirdi. Osmanlıların özel-
likle Avrupa'da genişlediği dönemlerde köle ihti-
yacı büyük ölçüde savaş esirlerinden ve devşir-
me yöntemiyle karşılanıyordu. Ayrıca, savaş ha-
linde olmasa da, özel olarak antlaşma yapılma-
mış ülkelerden baskınlar yoluyla köle elde etmek
de mümkündü. Duraklama ve gerileme dönemle-
rinde Afrika, Güney Rusya ve Kafkasya gibi böl-
gelerden köle ticareti giderek önem kazandı.
(Mantran, 1986, 1:106-107)

Konumuz açısından önemli Osmanlıların is-
kan ve kolonizasyon politikalarına burada değin-
memiz gerekiyor. Batı Selçuklu devleti, dorudan
gelen Türkmen göçmenlerini kabile esasına göre
toplu halde iskan etmekteydi. Bu nüfus politikası
sonradan beyliklerin oluşumuna olanak sağlıyor-
du. Nitekim Osmanlı Beyliği de böyle bir politika-
nın sonucuydu. Selçuklulardan sonra çeşitli bey-

liklere bölünen Anadolu'nun birliğini tekrar kur-
mak için Osmanlılar çok çaba harcamıştır. Bu
nedenle Osmanlılar özgün bir iskan ve
kolonizasyon politikası geliştirdi. Her Türkmen
boyunu paramparça edip, çeşitli aşiretlere men-
sup küçük gruplar, İmparatorluğun birbirinden
uzak bölgelerinde bir arada iskan etmişti. (Os-
manlılar rap aşiretlerinin de konar göçer yaşa-
yışlarına hoş gözle bakmayıp zorla iskan yolunu
seçmişti.(Bkz. Kanbolat, 1989 b: 6, 17.) böylece
Anadolu ve diğer Müslüman bölgelerinde başkal-
dırı eğilimleri ezildi. Osmanlılar Rumeli'ndeki e-
gemenliklerini kolaylaştırmak için de bu bölgedeki
Müslüman nüfusun oranını artırmak zorundaydı.
Bu nedenle hem Anadolu'daki Müslüman aşiret-
lerin bir kısmı Rumeli'ne yerleştirilirken, hem de
Rumeli'ndeki savaş esirleri (bu kavram sivilleri de
içine alacak kadar geniş kapsamlıydı) devlet ve-
ya gaziler tarafından Anadolu'da köle olarak sa-
tılarak Hıristiyan nüfus yoğunluğunu azaltıyordu.
(Buna ek olarak, gerekli görüldüğünde Hıristi-
yanlar, özgür konumları değiştirilmeden, mecburi
iskana tabi tutulabiliyorlardı. )Anadolu'da elde
edilen savaş esirlerinin Müslüman oldukları için
köle olarak satılması söz konusu değildi. Bunlar,

parçalar halinde Rumeli'ne yerleştirilerek hem
devlete karşı ayaklanmaları olasılığı azaltılıyor,
hem de Rumeli'ndeki Müslüman nüfus oranı arttı-
rılıyordu. (Sahilliloğlu, 1985: 44-45). Kısacası,
Osmanlı İmparatorluğu, iskan politikasıyla farklı
 

“ Çeşitli Müslüman toplumlarda bu konudafarklılıklar

vardır. Örneğin Zanzibar'daki İbadiler'de efendisine

çocuk doğuran bir kadın köle, efendisinin ölümünden

sonra köle olarak başkalarına satılabilirdi. (Miers,

1975: 60).
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toplumları birbirleriyle karıştırarak ve birbirlerine
karşı kullanarak egemenliğini sürdürüyordu. 19).
Yüzyılın ortalarında kitlesel olarak Osmanlı top-
raklarına sürgün edilen Kuzey Kafkasyalıların
başlangıçta Rumeli ve Anadolu'ya daha sonra da

13 Temmuz 1878 Berlin Antlaşması ile Rume-
i'nden çıkarılıp Ortadoğu'ya son derece dağınık
iskanı da bu politikalar doğrultusunda oluşmuş-
tur.

4. Kafkas Köle Ticaretinin Başlangıcı

ilk çağlarda Kara Deniz kıyılarında Yunan kolo-
. nilerinin geliştiği dönemlerde kurulan bilinen ilk
Çerkes devleti Sind krallığı (ve aynı dönemde,
bağlı bulunduğu bosporos krallığı) tahıl üretimin-
de köle emeğinin yoğun olarak kullanıldığı bir
köleci devletti. Fakat etkinliği kıyı kesiminde ka-
lan ve ömrü sadece yüzyıllık bir dönemiiçeren bu
devlet Kuzey Kafkas tarihinde ancak bir ayrıntı
olarak görülebilir.(Jane, 1988: 27). Bu önem dı-
şında kölelik hiçbir zaman klasik kölelik biçimini
almamış, sadece bazı kabilelerde ataerkil kölelik
ve feodalizmin gelişmeye başladığı dönemlerde
ev-içi hizmet köleliği biçiminde var olmuştur. Bu
nedenle diyebiliriz ki Kuzey-batı Kafkasya'da kö-
lelik hiçbir zaman, hiçbir kabilede yaygınlaşama-
mıştır.

Kölelik Kuzey-batı Kafkasya'da gelişmemesi-
ne rağmen köle ticareti 12. Yüzyılın başlarından
itibaren önem kazanmaya başladı. Bu dönemde
Bizans İmparatorluğu'nun zayıflaması sonucu
Venedikliler başta olmak üzere diğer İtalyan şe-
hir-devletleri, ilk çağlardaki Yunan kolonilerine
benzer şekilde Kara Deniz kıyılarında köle veya
serif emeğine dayalı tahıl üretiminde uzmanlaş-
mış koloniler kurdular. (Kortepeter, 1965). Kırım
ve Kuzey-batı Kafkasya'da koloni kuran bu İtal-
yan şehir devletleri, Mısır'da egemen olan Eyyubi
hanedanlığına (1171-1250) yönelik köle ticaretini
geliştirdiler. 1250'de Memlükleriktidarı ele geçir-
di. 1250-1390'da Türkmen, 1390-1517'de Çerkes
Memlüklerin iktidarda bulunduğu Mısır'a köle ti-
careti 19 yüzyılın sonlarına kadar devam etti.
(Konumuz kapsamına girmeyen doğu Kafkas-
ya'da daha önceki dönemlerde köle ticareti gö-
rülüyor. 8. Yüzyılda Abbasi egemenliğindeki
Bağdat'a Doğu Kafkasya'dan (Dağıstan) da köle
getiriliyordu. Bağdat'ta mücevherat yanında, köle
ticareti de çok karlı bir meslek halini almıştı.
(Kanbolat, 1989a: 65).

Memlük sultanları da köle ticaretine aktif ola-
rak katıldı. 1285'de Ermenistan'la kölelerin kara
yoluyla Mıisar'a taşınmasıiçin bir antlaşma yapı!-
di. 1290'da Memlükler, Bizans İmparatoru'ndan
Azak Denizi ve Don nehrinin ağzındaki limanlar-
dan köle taşıma izni aldı. 1431'de Sultan
Barsbay Cenevizlilerle bir Ceneviz limanı olan
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Kaffa'dan kendi adamları aracılığıyla köle alma-
sına izin veren bir anlaşma yaptı. Doğal olarak
kölelerin bir kısmı İtalyan şehirlerinde satılıyor-
du.15. yüzyılın sonlarına kadar Venedik'te köle
ticareti yapıldığına dair kanıtlar vardır. (Davis,
1986:99). i

Osmanlılarda kölelik ve cariyelik, devletin ku-
ruluşundan beri vardı. Örneğin beyliğin kurucusu
Osman bey'in oğlu Orhan Bey'in eşi, Yarhisar
tekfurunun kızı Holifira'ydı. Holifira 1299'da Os-
man Bey'in baskını ile ele geçirilmiş bir esiri idi.
(Uluçay, 1985: 3-4). Fakat Osmanlıların bu dö-
nemlerde Kafkas köle ticaretinde fazla bir etkinliği
olmadığı söylenebilir. 1453'te İstanbul'un ele ge-
çirilmesi, Karadeniz kıyılarındakiİtalyan kolonile-
rinin birer birer ortadan kalkması, Kırım Hanlı-

ğı'nın tedrici olarak Osmanlı nüfuzuna girmesiyle
Osmanlılar Kafkas köle ticaretini 15. Yüzyılda ele
geçirmeye başlamıştır. Osmanlılar, kendileri için
önemi artan köle ticaretini devlete gelir elde et-
mek için en geç 15.yy sonlarında Karadeniz böl-
gesinden getirilen köleler için Pençik resmi
(Gümrük Vergisi), almaya başlamış, bu iş için
Mültezimler atamıştır. Örneğin Sahillioğlu'nun
(1985: 70-71) belirttiğine göre 1457'de Karadeniz
limanlarından getirilen ve pençik resmi Bursa'da
ödenen en az 228 kölenin varlığı kadı kayıtlarına
geçmiştir. Kölelerin milliyeti belirtilenlerin hepsi,

yani 150'si Çerkes'tir ve Kerpe'den (Sakarya
nehri ağzının batısında bir bölge) Anadolu'ya
çıkmışlardır. Bu kölelerin hepsi Bursa'da kalma-
mış, bir kısmı başka bölgelere örneğin
Memlük'lülere satılmıştır.”

Bu verilere göre 15. yy'ın sonlarında bile Os-
manlı İmparatorluğu'na Kuzey Kafkasya'dan geti-
rilen kölelerin sayısı çoktur. Kortepeter'in (1965:
103) belirttiğine göre özellikle devşirme sistemi

saray hizmetlerindeki ve yeniçeri birliklerindeki
gereksinimi karşılayamadığı zaman, Kırım Hanlı-
ğı çevresindeki steplerden ve Kafkasya'dan bas-
kınlarla Osmanlılar için köle temin etmiş, hatta
bazı Çerkes kabileleri Kırım hanlarına her yıl be-
lirli bir sayıda genç vermekle yükümlü kılınmıştır.
Bu durum daha sonraları Khabardey kabilesinin
Kırım Tatarları'na karşı Ruslar'dan yardım iste-

mesine yol açmıştır. (Noghumuga, 1974: 130-
131). Bursa kadı kayıtlarındaki kölelerin
Kerpe'den Anadolu'ya çıkmaları da bunların Kı-
rım'dan gönderildiğini göstermektedir. Böylece
en azından 12. yy'dan beri büyük ölçüde İtalyan
şehir devletleri tarafından yürütülen Kafkas köle
ticaretinin, 15. yy'da Kırım Hanlığı'nın yardımıyla

 

> Bu dönemde Müslüman olmadıkları için Kuzey
Kafkasya'lı köleler Osmanlılar tarafından gayri
müsilümlere de satılıyorlardı. (1485 yılındaki iki örnek

için, Bkz. Sahillioğlu, 1985: 85)

 

 
 



 

Osmanlı'ların eline geçtiğini söyleyebiliriz. * Bu
tarihlerden sonra Kafkas köle ticareti Osmanlılar
tarafından sistemli ve sürekli bir şekilde 19. Yüz-
yıl sonlarına kadar sürdürülecektir. 18. Yüzyılın
sonlarında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden
sonra köle ticareti, bölgedeki Osmanlı askeri var-
ığı ve köle tüccarları tarafından, kimi yerel beyle-
rin de yardımıyla devam ettirildi.

5. 19 Yüzyılda Osmanlılarda Kölelik

19. yüzyılda Osmanlı köle nüfusunun üç ana

kaynaktan geldiği görülmektedir: 1) Siyah köleler
Merkezi Afrika'dan (Waday Bornu, Bagirmi) ve
Sudan'dan (Beyaz ve Mavi Nil havzası, Kordofan
ve Darfur); 2) Etiyopyalı köleler Batı-Etiyopya'dan
(Batı-Habeşistan'dan), özellikle Galla, Sidama ve
Gurage bölgelerinden; 3) Çerkes (Adığe, Abhaz,
Wubıh, vb) ve Gürcü köleler Kafkasya'dan elde
ediliyordu. (Toledano, 1981:53) Diğer köleler a-
rasında farklı bir konumu olan hadımlar Mısır ve
Suudi Arabistan'dan (özellikle Hicaz'dan) ithal
ediliyordu. (Toledano, 1985:386). Bu bölgeler ve
köle ticaret yolları yazımızda yer alan haritada
gösterilmektedir.” |

Bu haritada gösterilen köle ticaret yolları; köle
ticaretinin yoğun olduğu yönleri göstermektedir.
Gerçekte hemen her yolda köle akışı iki-
yönlüdür. Bu nedenle örneğin Çerkes köleler,
Osmanlı köle ticaret yollarının en uç noktalarında
bile görülebilmektedir. 19. Yüzyıl ortalarında
Zanzibar Sultanı olan Seyyid Said'in yerine ge-
çen oğlu Sultan Mecid'in annesi bir Çerkes kö-
leydi. (Zanzibar saray hayatıyla ilgili olarak S.
Mecid'in üvey kardeşi, annesi Çerkes olan Emily

. Rüete'in (asıl ismi Salamah bint Said) anılarında
ayrıntılı bilgi vardır. (Bkz. Ruete, 1907) Aynı dö-
nemde köle ticaret yollarının öteki uçlarında,
 

“ “Tatar Kırım Hanları, Kuzey Karadeniz limanların-

dan İstanbul'dakiesir borsasına Kafkasyalı (özellikle

Çerkes) köle satarlardı.” (Tarih ve Toplum, 1984:

58). Bu bölgelere gönderilen bazı askerler de butica-
rete katılıyordu.“... Bu işi geçim vasıtası olarak kulla-

nan yeniçeriler de vardı. İnsan avcılığı biçiminde A-

zak, Kılburun, Özi, Çehrin, Hötin, Kamaniçe, Bosna,

Kilis, Açu, Tiflis vb. kalelerde nöbetçi olan yeniçeri-

ler, Kazak, Kalmuk, Noğay Çerkes beyleri ve Tatar

Hanlarıile işbirliği yaparakesir toplardı. 1699'da

Karlofça ve 1700 İstanbul anlaşmalarıile bu yolya-

saklanmıştır” (Parlatır, 1987: 11).

” Bu haritada gösterildiği gibi 19. Yüzyılda Kafkas
köle ticaret yolu Sohumkale ve Batum gibi liman

kentlerinden başlayarak, Kuzeydoğu Anadolu kentleri

boyunca, Trabzon, Samsun,Sinop ve İstanbul yönün-

dedir. Bu 18. Yüzyılda Kırım'ın Rusya'nın eline geç-

mesi sonucundaticaret yolundaki değişkenliğin sonu-
cudur.

Bornu'da (Fisher ve Fisher, 1971: 122)ve

Morokko'da (Miers, 1975: 56, 65) Çerkes köleler
bulunmaktadır. (Günümüzde Zanzibar Tanzanya,
Bornu Nijerya sınırları içindedir.)

Osmanlı köle tüccarları arasında iş bölümü
gelişmişti. İlk iş-bölümü köle toplayıcıları ve yerel
(kentli) köle tüccarları arasındaydı. Köle toplayı-
cıları, bizzat düzenledikleri baskınlar ile özgür
insanları köleleştirerek veya sahiplerinden satın
alarak köle elde eder, bunları köle ticaret mer-

kezlerine götürerek yerel köle tüccarlarına satar-
dı. Yerel kentli köle tüccarları, genellikle köleleri

belirli bir eğitimden geçirdikten sonra” müşterile-

rine satardı. İkinci uzmanlaşa, beyaz ve siyah
köle tüccarları arasındaydı. Genellikle 19. Yüzyıl
sonlarına kadar bu farklılık devam etmiştir.

Her kentsel meslekte olduğu gibi köle tüccar-
ları da aktif köle pazarı olan kentlerde şeyh ve
kethüdaları tarafından yönetilen loncalar halinde
örgütlenmişti. Beyaz ve siyah köle tüccarlarının

loncaları farklıydı ve “esirci esnafı” ismiyle bilinen
beyaz köle tüccarları saygın meslekler arasında
sayılıyordu. İstanbul'daki Köle Tüccarları Loncası
1857'de, Mısır'daki lonca da 1877'de, yasal ola-

rak kapatıldı. Fakat kölelerin yanı sıra başka
malların da ticaretini yapan köle tüccarlarının
loncaları yasadışı olarak faaliyetlerine devam etti.

o (Toledano, 1982: 156 ve Baer, 1967: 428)
Köleler genellikle esir pazarlarında satılırdı.

Osmanlıların ilk iki başkenti Bursa ve Edirne'de

savaş esirlerinin satıldığı “esir pazarları” vardı.
İstanbul'un ele geçirilmesinden sonra bugün Ha-
seki semtinde kurulan Esir Pazarı, lll. Murad dö-

neminde eski ve yeni Bedestenlerde merkezileş-
tirilmişt. Daha sonra Ağustos 1609'da |.
Ahmed'in emriyle, yeni Bedestenin yakınlarında,
sonradan “Tavuk Pazarı” denilen yerdealtlı, üstlü

300 odalı büyük bir han yaptırıldı ve esir pazarı
bu hana taşındı. Afrika'dan getirilen köleler hanın
merkezinde bir platformda sergilenirken genel-
likle zenginlere satılan beyaz köleler kapalı oda-
larda müşterilere gösteriliyordu. (Davis, 1986:
102-103, Pardoe, 1965) Esirhane 400 adamı o-
lan Esirci Emini tarafından denetlenmektedir ve
satış, diğer yerlerde yasak olmak üzere sadece
burada yapılmaktadır. Bu han 1847 Ferman'ı ile
Esir Pazarı'nın dağıtılması sonucu işlevini yitir-
miştir. Daha sonraki yıllarda zenciler Fatih civa-
rında bazı hanlarda, beyazlar Tophane semtin-
deki Karabaş mahallesindeki evlerde alınıp sa-
 

* Biar'ın belirttiğine göre, 19. Yüzyılın ortalarında

Anadolu'daki Çerkes yerleşimcilerden elde edilen

köle kızlara, kimisi toplumun üst sınıflarına üye kadın
köle tüccarları tarafından dini eğitim verilir, okuma

öğretilir (fakat yazma öğretilmez) işleme dantel, ba-
zen de müzik öğrenimiverilirdi. (Biar, 1867; 423-

424).
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tılmıştır. Ayrıca 1860 başlarında Kafkasya'dan
gelen göçmenlerin Doğu Kara Deniz kıyılarına
yığıldığı dönemde Osmanlı hükümeti tarafından
Trabzon ve Samsun'da geçici esir pazarları kur-
duruldu (Tarih ve Toplum, 1984: 57, 62; Parlatır,

1987: 13; Erkins, 1952; Konyalı, 1950) Benzer

yöntemlerin diğer pazarlarda da uygulandığı an-
laşılmaktadır. Örneğin Mekke'deki köle pazarında
zenci köleler açıkta satılırken, erkek ve kadın

Çerkes köleler hiçbir zaman açık pazarda satıl-
mazdı. (Fisher ve Fisher, 1971:127)

19. yüzyılda Osmanlılarda askeri ve tarımsal
kölelik hemen hiç yoktu. Köleler talebi genellikle
kentlerdeydi ve köleliğin en yaygın biçimi ev-içi
hizmet köleliğiydi. Bu nedenle köle talebi, görece
kısıtlıydı (Ancak 19. Yüzyılda İstanbul'da köleler-
den bazılarının imalathane sahipleri ve tüccarla-
rının yanında işçi-memur olarak ve padişah he-
sabına kadırgalarda, Kasımpaşa tersanesinde
çok ağır koşullarda çalıştırıldıkları bilinmektedir.
(Bkz. Mantran 1986, 1: 107-108) Çeşitli dalga-
lanmalar göstermekle birlikte yıllık köle ithalatı
10.000'den fazla tahmin edilmektedir. Bu konuda
ayrıntılı bir çalışma yapmış olan Toledano'ya gö-
re 19. Yüzyılın ikinci yarısında yıllık ortalama köle

ithalatı yak-
laşık 12 bin
kişidir; bu-

nun yüzde
13'ü Kaf-
kasya'dan-

dır. Buna

göre Kaf-
kasya'dan

yılda yakla-
şık 1.500
köle ithal e-

dilmektedir.
Beachey'e
(1976:164)
göre o1857

Fermanı-

'nından”
sonra Kaf-
kasya'dan

köle ithalatı

(geçici ola-
rak) 1000'den 500'e düşmüştür. 15 Temmuz
1865 tarihli Londra'da yayınlanan The Morning
Star gazetesi yılda yaklaşık 10.000 Hıristiyan
Çerkes çocuğun Mısır'a ihraç edildiğini yazmak-
tadır. (Beachey, 1976: 166) fakat bu sayının çok
 

* Beachey 1854 fermanının tarihi karıştırmış olmama-

lı, çünkü 1857 fermanı sadece zenci kölelerle ilgilidir.

Aşağıda görüleceği gibi Kırım savaşı döneminde, E-

kim 1854'te çıkarılan ferman Kafkas köle ticaretine

kısıtlamalar getirmiştir.
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abartılı olduğu açıktır. 1844'de White'ın yazdığı-
na göre yılda yaklaşık 500 Çerkes cariye İstan-
bul'a ithal edilmekteydi. (aktaran, Davis, 1986:
108). Bütün bu verilerden Osmanlı İmparatorlu-
ğu'na 19. Yüzyılda yılda ortalama 1.000-1500
Kafkasyalı kölenin ithal edildiği sonucunu çıkara-
biliriz. Bunların yaklaşık yarısını kadın köleler
oluşturmaktadır ve çoğu İstanbul'da önemli bir
kesimi de Kahire gibi diğer büyük Osmanlı kent-
lerinde satılmışlardır. ©

6. Sürgün

19. yüzyıl ortalarından itibaren Kafkas köle
ticaretinin gelişimini iki süreç önemli ölçüde be-

irledi. Birinci süreç, köle talebinin tedrici olarak
azalması ve köle ticaretine çeşitli yasak ve kısıt-

lamaların getirilmesidir. (Bu dönemde Mısır ve
Osmanlıların özellikle askeri işlerde kullandıkları
erkek kölelere olan taleplerinin daha hızlı azal-
ması sonucu, kadın/erkek köle oranının, kadın

köle ağırlıklı duruma geldiğini söyleyebiliriz.) ikin-
ci süreç, Kuzey Kafkasyalılar'ın bağımsızlık mü-
cadelelerinde 1860'ların başlarında yenik düş-
mesi (1859'daŞamil'in esir düşmesi ve 1864'de

Kuzey batı
Kafkasya'da
son direniş
merkezinin
imhası) sonu-
cu, özellikle

Kuzey-batı
Kafkasyalıla-
rın kitlesel ol-
arak yurtların-
dan sürgün e-
dilip Osmanlı
topraklarına
yerleştirilme-
sidir. Uzun”
süren Ssavaş-

lar sonucu
yıpranmış,
çok kısa süre-

de son dere-
ce ilkel ve

tehlikeli ko-
şullardaitildiği sürgün yollarında tüm direniş ola-
nakları ortadan kaldırılmış, yeni “yerleşim” böl-
gelerinde bakımsızlık ve ilgisizlik sonucu açlıktan,
 

9 1838-1840 yıllarında Mısır'da 2300-4000 erkek,
3000 kadın beyaz köle olduğu tahmin edilmektedir.
Bu dönemde Memlükler yaklaşık 2000 kişiydi. (Biar,

1967: 417-423). Aynı oranın bütün Osmanlı İmpara-

torluğu için geçerli olduğunu varsayarak, en azından

19. Yüzyıl sonlarına kadar, kadın erkek beyaz köle

sayısının eşit olduğunu söyleyebeliriz.

 
 



 

 

soğuktan, çiçek, sıtma ve tifo gibi salgın hasta-
lıklardan nüfusun yarısına yakın bir kesimini 1-2
yıl içinde kaybetmiş olduğu koşullarda bu hakk,
aynı zamanda “durumu değerlendirmek” isteyen
köle tüccarlarının saldırılarıyla da karşılaşmıştır.

Bu nedenle sürgün tarihinin incelenmesi ayrıca
önemlidir.

Daha önce belirttiğimiz gibi Kırım'ın Ruslar'ın
eline geçmesinden sonra köle ticaretinin tamamı
bölgedeki Osmanlı askeri yerleşimlerindeki ve
yerel köylerdeki köle tüccarları tarafından ger-
çekleştiriliyordu. Bölgede askeri varlığını güçlen-
diren Ruslar 1840'ların ortalarına kadar köle tica-
retini engellemek yönünde tedbirler aldılar, fakat
daha sonraları, yerel halkların bölgeden çıkarıl-
ması yönündeki yeni siyasetleri doğrultusunda
köle ticaretine karşı “tarafsız” bir tutum takındılar,
bu durumlarda bu ticareti teşvik ettiler.
(Toledano, 1982: 115, 138-139).

Osmanlılar oOköle ticaretini (yasaklamaya
1840'ların sonlarında başladı. 1847'de çıkarılan

bir ferman ile “esir pazarı” dağıtılırken aynı yıl
başka bir ferman ile İran Körfezi'nde köle ticareti

yasaklandı. Bu yasakta ve daha sonra Akde-
niz'deki köle ticareti ile ilgili kısıtlamalar da yasa-
ğın sadece siyah köleler için olduğu özellikle be-
lirtilmişti. Bu dönemde beyaz köle ticareti sivil ve
askeri resmi gemilerde de yürütülüyordu. (örnek
için, Bkz. Toledano, 1982: 116).

1850 başlarında, Kırım savaşını (12 Mart
1854- 10 Eylül 1855) fırsat bilen köle tüccarları-
nın ticareti yoğunlaştırması üzerine, İngiliz'lerin
beyaz köle ticaretinin yasaklanması yönündeki
baskıları arttı. 1854 Eylül'ünde baş vezir Kıbrıs'lı
Mehmet Emin Paşa'nın önerileri doğrultusunda,
beyaz köle ticaretinin kısıtlanması (örneğin Be-
yoğlu ve Galata'daki pazarlarda kölelerin açıkta
satılmasının yasaklanması), ve yakalanan Gürcü
kölelerin azad edilmesi gibi kararlar alındı. (Ya-
kalanan Çerkes kölelerin azad edilmesi söz ko-
nusu değildi.) İngilizlerin Karadeniz'deki bir filola-
rının köle ticaretinin engellenmesiiçin kullanılma-
sı yönündekiistekleri de kabul edildi. Bu kararla-
rın uygulanmasıile ilgili olarak 30 Ocak 1855'de
Mustafa Paşa'nın baş vezire gönderdiği bir ra-
porda, Gürcü köle ticaretinin engellenmesi için
Trabzon Valisi, Canik Mutasarrıfı ve Sinop Kay-
makamı'na kesin emirler gönderildiği, bölgedeki
Çerkes'lere “çocuklarını ve akrabalarını satma-
maları için öğüt verildiği ve padişahın emirlerinin
okunduğu Anadolu ordusundaki subayların kü-
çük-ölçekli köle ticaretine devam etmemeleri için
emir verildiği, sonuç olarak Gürcü köle ticaretinin
tamamen engellendiği, Kuzey-batı Kafkasya'daki
düzensiz durum ve zor iklim şartlarından dolayı
Çerkes köle ticaretinin engellenmesinde pek ba-
şarılı olunamadığı bildirilmektedir. (Toledanı,
1982: 121). Osmanlı ve İngiliz kaynaklarından

i |

alındığına göre, Osmanlılar savaş dönemlerinde
Gürcü'lerin düşmanlığını azaltmak için (görece
küçük ölçekte olan) Gürcü köle ticaretini engel-
İemeye daha önem vermişler, buna karşın

Çerkes köle ticaretini engellemek için gerekli ted-
birleri almamışlardır.

Kırım savaşını sonuçlandıran 30 Mart 1856
tarihli Paris anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin
Avrupa Devletleri topluluğuna girmesiiçin ve Av-
rupa hukukundan yararlanması kabul edilmişti.

1857 yılında İngiliz elçiliği Çerkes köle ticareti ile
ilgili sonuçsuz girişimlerde bulundu. Mustafa Re-
şit Paşa ve Dışişleri Bakanı Ali Paşa, bu ticaret
ile ilgili yasağın sadece savaş zamanı için geçerli
olduğunu belirtti ve Osmanlılarda köleliğin “ılımlı”
özelliğini vurgulayarak bu konuda hiçbir müda-
haleyi kabul etmeyeceklerini söylediler. Bu tarih-
ten sonra İngiliz hükümeti başta Anti-Slavery
Society olmak üzere köle ticaretinin derhal ya-
saklanmasını isteyen kendi kamuoyuna da kulak

kapayarak, reel politikaları doğrultusunda kendisi
için fazla önemi olmayan Kafkas köle ticaretinin
yasaklanması doğrultusundaki baskılarından
vazgeçti. Sürgün sonrası dönemde “köle'lerin

direnişleri artınca, 1870 başlarında İngilizler ko-
nuyla geçici bir süreyle ilgilendiler, fakat 1870

sonralarında tekrar “tarafsızlık” politikalarına
döndüler. (Toledano, 1982: 139-140 ve 168-172).

Beyaz köle ticaretinin yasaklanmasına dire-
nen Osmanlı Hükümeti siyah köle ticaretiile ilgili
farklı bir tutumdaydı. 1857 Şubat ayında Sultan
Abdülmecit'in Mısır, Tripoli ve Bağdat Valilerine
gönderdiği ferman ile Atrika'dan gelen köle tica-
reti yasaklandı. 1855-1856'da köle ticaretinin ya-
saklanması doğrultusundaki eğilimlere karşı Hi-
caz'da baş gösteren, ancak tavizlerle zorlukla

bastırılan ayaklanma sonucu Hicaz bu yasağın
kapsamı dışında tutuldu. Bu ferman İngiliz'lerin
siyah köle ticaretine açıkça müdahale etmesini
de kolaylaştırdı. (Toledano 1982: 137-138) Böy-
lece siyah köle ticaretinin Osmanlı topraklarında
yasaklanması doğrultusunda önemli bir dönem
başlıyordu.

Kırım savaşından sonra yoğunlaşan 1864'te
ise doruk noktasına ulaşan toplu sürgün sonucu
köle ticareti "dış ticaret" olmaktan çıktı. Bu dönü-
şümde temel etken, ülkesinden ayrı kalan Os-
manlı'ların iskan ve kolonizasyon siyaseti doğ-
rultusunda Rumeli, Anadolu ve Ortadoğu'ya
darmadağınık yerleştirilen Kuzey Kafkasyalıların
toplumsalilişkilerinin Osmanlı siyasal düzeninin
giderek artan egemenliği altında yeniden yapı-
lanmasıdır.

Sürgün öncesinde Kuzey Batı Kafkasya'da
feodalizm-öncesiilişkiler yaygındı. Feodal ilişkile-
rin etkin olduğu kabilelerde (Bjeduğ, Ç'emguy,
Hatıkuay, Yecerıkuay ve Mahoş'lar) egemen sınıf
Pşı (bey) ve Vork'lerden (soylu) oluşuyordu. Ba-
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ğımlı sınıflar Wuneutler (köleler), Pşiti”ler
(seriler) ve serf-özgür köylü arası bir sınıf olan
Og'lardı. Bunların dışında en büyük toplumsal
sınıfı Tifekoti'ler, yani özgür köylüler oluşturuyor-
du. Klansal düzenin baskın olduğu kabilelerde
(Abhazlar, Şapsığlar, Nathuaylar ve Wubıhlar)
Pşı sınıfı yoktu; özgür köylülerin Tifekotl'lerin be-
lirleyici etkinliği vardı. (ayrıntılı bilgi için, Bkz.
Jane, 1988). Bu kabilelerin hiçbirinde genellikle
ev-içi hizmet köleliği (Wuneut) biçiminde olan
kölelik hem nitel, hem de nicel olarak fazla geliş-
miş değildi.

Kuzey Kafkas halkları arasında kölelik yaygın
olmadığı halde, 30 Mart 1867'de baş vezirin pa-
dişah'a gönderdiği yazıda, Çerkes göçmenlerin
150.000'den fazlasının köle konumunda olduğu
belirtilmiştir. Toplam göçmen sayısı resmiolarak
600.000-1000.000 arasında tahmin edildiğine
göre, köle olarak kabul edilenlerin oranı (“5 15-90
25) çok yüksektir. (Toledano, 1982: 150-151).

Osmanlı köle ticareti üzerine Osmanlı arşivleri
temelinde ayrıntılı bir çalışma yapmış olan Ehud
R. Toledano, Çerkesler arasında tarımsal köleli-

ğin yaygın olduğunu ve bu nedenle göç sonucu
imparatorluğa büyük bir tarımsal köle nüfusunun
geldiğini yazmaktadır. Toledano, “tarımsal köleli-
ği” (feodal bağımlılık biçimi olan serflikten ayrı)
bir kölelik biçimi olarak kullandığını da açıkça
belirtmiştir. (Toledano, 1982: 148 n.1). bu tanım

doğrultusunda Osmanlı'ların tahmin ettiği köle
sayısını fazla bulmakta, fakat “köle sayısının ger-
çektende çok yüksek olduğu açıktır” Demektedir.
Bı dönemde Kuzey Kafkasya'daki toplumsaliliş-
kiler üzerine hiçbir inceleme köle oranının yüksek
olduğunu söylemediğine göre, bu konuda
Marigni'nin (Three Voyage in the Black see Coas
of Circassia, Londra, 1837) anıları dışında kayna
göstermeyen Toledano, Osmanlıların “hata” sını
tekrarlayarak serflerin köle olduğunu zannet-
mektedir. Ayrıntılı bir çalışmaya gerek olmasına
karşın, bir ön hipotez olarak, kölelikten başka
yasal olarak kişisel bağımlılık tanımayan Osman-
I'ların, Kafkasya'dan gelen serilerin (belki soylu-
larında isteği doğrultusunda) yasal olarak köle
kabul ettiğini söyleyebiliriz. somut koşullara gö-
re farklılıklar gösterse de Osmanlıların bu uygür-
laması, zaten savaşın ve sürgünün yükünü taşı-

 

"! 1800'lerin başlarındaÇarlık tarafından Khabardey
bölgesinde yapılan ayrıntılı nüfus sayımında kölelerin

oranının toplam nüfus içinde önemsiz bir orana sahip
olduğu görülmektedir. (Bkz. Dumanova, 1986). Ayrı-

ca, daha sonrakibir çalışmasında Toledano (1985:

380) da bu hipoteze daha yakındır: “göçmen Çerkesler

beraberinde İmparatorluktaki İslami Yasa tarafından
kölelik olarak kabul edilen, kendi özgür tarımsal
serflik biçimini getirdiler.”
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yan geniş serf yığınları için tam bir yıkım olmuş-
tur. o

-Kısa bir dönemde, güç koşullar altında bir pa-
nik halinde gerçekleştirilen sürgünden ilk yararla-
nanlar, taşıma işini yüklenen mavna ve gemi sa-
hipleri oldu. Osmanlı ve Rus hükümetlerinin yanı
sıra yerelhalktan taşıma ücreti alan gemiciler, 30
yolcu başına bir çocuğu almak gibi uygulamalarla
köle ticaretine katıldılar. Bu yöntem daha sonra-
ları Osmanlı muhacir komisyonu tarafından ya-
saklandı. (Toledano, 1982: 43).

Osmanlılar iskan ve kolonizasyon politikaları
sonucu savaş ve karmaşanın hüküm sürdüğü
bölgelere dağınık olarak yerleştirilen yeni göç-
menler, iki nedenle köle tüccarlarının karşısında

zayıf düştü. Birincisi, yukarıda değindiğimiz gibi,
Osmanlılar nüfusun önemli bir kesimini yasal ola-
rak köle kabul etti. Bu kesim,-.kendi üst-yapı ku-

rumlarının Osmanlı yasal düzeninin baskısıyla
etkinliğini kaybetmesi sonucu kendilerini bir ölçü-
de koruyabilecek geleneksel desteklerden yok-
sun kaldı. İkincisi savaş sürgün ve dağınık yerle-
şim bölgelerindeki karışıklık ve zor yaşam koşul-
ları sonucu özgür insanlarında köleleştirilebildiği
görüldü. Bazı soylu ve güçlü göçmenlerde çeşitli
baskı ve aldatmacalarla yasal olarak özgür in-
sanları köleleştirme sürecine katıldı.

Özgür köylülerin bile köle olarak satılmaya
çalışılmasının getirdiği artan huzursuzluk ve tep-
kiler sonucu Osmanlı hükümeti 24 Temmuz
1864'te Çerkes göçmenler arasında köle ticareti
ve kölelik sorunlarıyla ilgili, devlet görevlilerine
uygulanacak yöntemlerle ilgili bir yazı gönderdi.
Bu yazıda, özgür fakat yoksul göçmenlerin ço-
cuklarını köle olarak satmak zorunda kaldığı, köle
tüccarları ile birlikte bazı utanmaz insanların bu
durumu kullanarak özgür doğmuş çok sayıda kız
ve erkek çocuğunu topladığı ve köleleştirdiği,
mevcut uygulamaya göre ebeveynlerinde hile ile
alınan çocukların yetkililer tarafından uygun bir
soruşturma sonucu evlerine geri gönderilmesi
gerektiği, fakat hükümete ulaşan şikayetlerden
anlaşıldığı gibi köle tüccarlarının bu uygulamayı
etkisizleştirmek için sahtekarlıklar yaptığı, bunun
sonucu “ahrar-ı muhacirin adeta bibuhaba kur-
banlık koyun gibi satılıp alınmakta” olduğu bildiri-
liyordu. Özgür göçmenleri köleleştirenlerin şid-
detle cezalandırılması, fakat ebeveynler çocukları
kendi istekleriyle satmışlarsa- bu durum açıkça
şeriata aykırı bile olsa- satış işleminin geçerli ola-
rak kabul edilmesi isteniyordu. (Toledano, 1982:

157-158).
Şeri mahkemelerde kölelerin aslında özgür

olduklarını kanıtlamalarında çıkan sorunlar üzeri-
ne Eylül 1866'da akrabalarının özgür olduğu
saptanan kölelerin de özgür kabul edilmesi,
1867 Mart'ında da bir kölenin konumuna ilişkin
ifadenin akrabalarının kaldığı yerde alınabilmesi  
 



 

de ve yerel görevliler tarafından mahkemeye
gönderilmesi odoğrultusunda kararlar alındı.
(Toledano 1982: 159) a

Yasalolarak köle kabul edilenlerin konumuyla
ilgili olarak Osmanlılar açık bir siyaset izlemedi.
Çünkü “bir yanda özgürlüğünü isteyen büyük bir
grup oluşturan köleler; öte yandan bütün
Çerkesleri kontrol etmek ve etkili bir iletişim kura-
bilmek için hükümetin ihtiyaç duyduğu nüfuzlu
köle sahipleri” vardı. (Toledano, 1982: 177). Şer-i
mahkemelerin desteklediği köle sahiplerine yasal
olarak bir şey yapamayan Osmanlı hükümeti,
ancak somut çelişkiler ortaya çıktığında, oolaya
ilişkin tekil kararlar verdiği esnek bir siyaset izle-
yerek, soylular, köle tüccarları ve “köle"ler ara-

sındakiçelişkileri kendi açısından kullandı.
Yasal olarak bütün kölelerin konumu aynı ol-

masına karşın, Osmanlılar uygulamada serfliğin
tarımsal köleliğe dönüşmesinde de bazı durum-
larda engel olmaya çalıştı. (Osmanlıların beyaz
“tarımsal kölelerin” tedrici olarak özgürleştirilmesi
eğilimini, diğer kölelik biçimlerini, ev-içi hizmet
köleliği ve cariyeliği kapsamıyordu. Osmanlı a-
ristokrat sınıfları, kendilerini daha çokilgilendiren

bu uygulamaların yasaklanmasına her zaman
karşı çıktı.) Osmanlıların bu tutumunun üç nedeni
olabilir. 1) Osmanlı hükümeti, göçmenlerin 25 yıl
askere alınmamasına söz verdiği halde göç-
menleri askere almak için sabırsızdı. Göçmenle-
rin çoğu içinde ordu, en azından yaşamlarını

sürdürebilecekleri bir seçenek durumundaydı.
Fakat askere ancak özgür insanlar alınabileceği
için yasal olarak köle kabul edilenlerin askere
alınması zordu. (Ayrıca köle sahipleri de köleleri-
ni askere göndermek istemiyordu.) Bu nedenle
hükümet, Sivas vilayetindeki bu uygulamada ol-
duğu gibi, devletçe göçmenlere dağıtılan arazinin
azad edilmeleri karşılığı köle sahiplerine verilme-
si, eğer “kölenin değeri arazinin değerinden fazla
ise, bu farkın askerlik hizmetinden sonra öden-
mesi gibi tedbirlör alarak askere alınabilecek
nüfusu artırmaya çalıştı. 2) merkezi Osmanlı hü-
kümeti yerel feodal öğelerin işlenmesini istemi-
yordu. Bu nedenle yerel beylerin bağımsız güç
kazanmalarını engellemek için yasal kölelerin
üzerindeki egemenliklerini (somut koşullarda
farklı düzeylerde olmakla birlikte) azaltmaya ça-
lışmıştır. 3) Yasal olarak köle konumunda olan
kesimlerin fiili olarak da köleleştirilmelerine karşı
direnişlerinin, kamu huzurunu (hıfz-ı asayiş) bo-
zacak boyutlarda çatışmaları çıkarması sonucu,
Osmanlılar bu çelişkiyi en azından küllendirmek
istemişlerdi. Köleliğe karşı direnişlere aşağıdaki
bölümlerde tekrar döneceğiz.

Kırım savaşı döneminde 1854'te ancakiki yıl
yasaklanan Kafkas köle ticaretinin, 20. Yüzyılın
başlarına kadar yeni kısıtlamalar konmadı. Buna
karşın 93 harbinden sonra (Ocak 1879'da), Os-

manlılar ve İngilizler arasında bir anlaşmaile si-
yah kölelerin ithalat ve ihracatının yasak olduğu
tekrar belirtildi. İngilizlerin İstanbul elçisinin hü-
kümetine yaptığı öneri sonucu, İngilizler beyaz
kölelerin konumunu bu anlaşmada gündeme ge-
tirmedi (Miers, 1875: 84). 1883 Martında yayınla-
nan bir karar ve 1889 aralık ayında çıkarılan bir
yasa ile siyah köle ticaretinin yasaklandığı tekrar
ilan edildi. Bu kararlar, İngilizlere Osmanlı sınar-
ları içinde köle ticaretine müdahale etme hakkı
verdiği halde, kölelik ve siyah köle ticaretigizli bir
şekilde, küçük ölçekte de olsa devam etti. Örne-
ğin 1901 yılında bile Osmanlı sarayına hadımla-
rın satın alındığı resmi arşivlerde kayıtlıdır.
(Toledano, 1985: 385). 1907 yılında resmi gö-
revle İstanbul'a gelen Sir Bullard, köleliğin hala
bir kurum olduğunu belirterek şöyle demektedir: |
“... özgürlüğünü isteyen bir köle İngiliz elçiliğine
başvurabilir ve siyah olmak koşuluyla Çerkes
köleler için çare yoktur” kendisine azad kağıdı
vermek zorunda olan (Osmanlı) mahkemesine
götürülür. (aktaran, Beachey, 1976:169). Beyaz
köle ticareti ancak Il.Abdülnhamit'in tahttan indiril-
mesinden (27 Nisan 1909) sonra, eşitlik ve öz-
gürlük düşüncesinin görece geliştiği dönemde,
Ekim 1909'da çıkarılan “Çerkes ve sair köle ve
cariyelerin de üsera-yı zenciye gibi Men'i Bey ü
Şirası hakkında irade” ile yasaklandı. Bununla
birlikte zaten oldukça azalmış olan köle ticareti
“gönüllü” kılıfı altında daha az bir şekilde impa-
ratorluğun yıkılışına kadar devam etti. (Saz,
1974: 53, Hurşit Paşa, 1965)

7.Köleliğe Karşı Direnişler:

Osmanlılar, beyaz kölelerin ev-içi hizmetlerde
kullanılmasını yasaklamaya hiçbir zaman ya-
naşmamışlardı. Kendilerine bu yönde bir baskı
geldiği zaman Çerkeslerin kendi çocuk ve akra-
balarını köle olarak satmak gibi garip adetlerinin
(adeti-i garibe) olduğunu ve bu nedenle yapabi-
lecekleri fazla bir şeyin olmadığını söyleyerek bu
baskılara karşı çıkmışlar, bir şey yapmak zorun-
da kaldıkları zamanda, yukarıda belirttiğiniz gibi
“ebeveynlere çocuklarını satmamaları için” öğüt
vermekten fazla bir “tedbir” almamışlardır. İlginç-
tir ki, aynı gerekçe İngiliz hükümeti tarafından
kendi kamuoyunu yatıştırmak için kullanılmıştır.
Örnegin İngiltere'de dışişleri ve başbakanı olan
Palmertson 6 Kasım 1957 tarihli bir notunda,

“Çerkeslerden şimdiye kadar duyduğumuz tek
şikayet ticareti durdurmak için yaptığımız çalış-
malara karşıdır” demektedir. (Toledano,

1982:140).
Benzer açıklamalar bazı çağdaş yazarlarda

da görülmektedir. Örneğin Davis'in (1985: 102)
belirttiğine göre “eski kölelerin Türk veya İran
haremlerinde güzel elbiseler ve değerli mücev-
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herlerle süslenerek döndükleri olurdu.” Çerkes
kızlarının, böylesine gıpta edilen duruma ulaşa-
bilmek, İstanbul'a fırsatlar şehrine gidebilmekiçin
sabırsız bir halde, kendi özgür istekleriyle köle
limanlarına gittikleri ve kendilerini gemilere attık-
ları bilinmektedir”. Bu türden abartılı açıklamala-
rın tarihsel gerçeklerle uyuşmadığı açıktır. Her
şeyden önce, kölelerin yarısı erkekti. Bu nedenle
açıklama eksikti. İkinci olarak mevcut toplumsal
ilişkiler içerisinde özellikle aileden ve ülkeden
ayrılmak gibi önemli kararlar kişinin “kendi özgür
isteğiyle” alınamazdı. Yazar, aynı yerde köle
kızların genellikle 6-13 yaşlarında satıldığını da
belirtmektedir. Bu yaştaki insanların o zamanki
koşullarda tamamenaile “veya klan” büyüklerinin
isteklerine bağımlı oldukları açıktır. Üçüncü ola-
rak 19. Yüzyılın ikinci yarısında yıllık ortalama
köle ithalatının yalnızca “6 13'ünün Kafkasya'dan
olması da yukarıdaki açıklama ve savunmaların
temelsizliğini göstermektedir.

Gerçeğe biraz daha yaklaşan Toledano da

şöyle demektedir: “Genellikle köle sınıfındaki
Çerkesler arasında çocuklarını satmak yaygındı.

(Köle) sahibinin ve ebeveynlerin izniyle, kız ço-
cukları kendilerini bekledikleri sandıkları büyük
fırsatlara ulaşmak için İstanbul'daki haremlere
satılırdı... (Osmanlı İmparatorluğu'na) yerleşim-
den sonra Çerkes ebeveynler kızlarını köle tüc-
carları aracılığıyla, ve daha seyrek olarak, direkt
olarak müşterilere satmaya devam etti. Bu işler

genellikle köle sınıfı arasında yürütüldüğü, yanı
köle sahipleri, gözün getirdiği zorluklar ve firsat-
lardan dolayı kölelerin çocuklarını sattığı halde,

artan oranlarda özgür doğmuş çocuklarda satılı-
yor ve köle konumuna düşürülüyordu” (Toledano,
1982: 168)* Köle çocukların sahipleri tarafından
 

> Gerçekten de Osmanlılar, köle ticaretiniteşvik et-

mek için bazen cariyeleri kıymetli hediyelerle birlikte

geldikleri bölgelere gönderirler, cariyelerin sarayda

rahat ve güzel bir yaşantı sürdüğünü göstermeyeçalı-

şırlardı. Ancak bu kesimlerin olanakları olduğuiçin,

günümüzde mevcut “saray hatıraları”nda bu yönde

eğilimler vardır. Fakat kadın kölelerin ancak küçük bir
kesimi bu koşullara ulaşabiliyordu. Anılarını yazama-

yacak durumdaolan çoğunluğun durumu oldukça
farklıydı. Örneğin Mısır polis arşivlerinden çıkarılan,

1850'lerde Mısır'da yaşamış Şemsigül (takma) isimli

bir Çerkes köle kızın trajik hayat hikayesi için Bkz.
Toledano, 1981.

> Toledano, Çerkesköleleri ve köle sahipleri arasında
çıkan çatışmaların kamu düzeni bozacak hale geldiği-
ni, bu gerilimi azaltmak için osmanlıların genellikle
mukatebe (kölelerin ve köle sahiplerinin karşılıklı
anlaşması) yoluyla tarım alanındaki kölelerin özgür-
leştirilmesine çalıştığını belirtmektedir. (Toledano,

1982: 183-184). Köleler ve sahipleri arasındakiçatış-

maların kamu düzenini bozar durumlara geldiği ko-
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satılması olağan bir yöntem olduğu halde, Ku-
zeybatı Kafkasya'da kölelik fazla gelişmemiş ol-
duğu. için bu dönemde yürütülen köle ticaretini
yeterince açıklayamamaktadır. Fakat kölenin
kendi çocuğu üzerinde söz söyleme hakkı olma-
dığı için, bu durumda bile çocuğu satan ebeveyni
değil köle sahibi olmalıdır.

“Kendi çocuklarını satma” olayı iki dönemde
geçerli olabilir. Birincisi savaşı izleyen sürgün
yıllarındaki olağanüstü zorluklarda yaşam müca-
delesi veren insanların (Bu yıllarda göçmenlerin
yarısına yakın bir kısmının soğuk, iklim uyuş-
mazlığı, açlık ve hastalıktan öldüğü tahmin edil-
mektedir), Osmanlıların ve köle tüccarlarının da-
ha iyi yaşam vaatlerine inanmak zorunda kalarak,
en azından yaşamını sürdürebilmesiiçin çocukla-
rını satabileceği dönemdir. Fakat, aşağıda göre-
ceğiniz gibi bu ancak geçici bir durumdur. İkincisi,
19. Yüzyıl sonlarına doğru, Osmanlı harem yapı-
sındaki değişimler sonucu cariyeciliğin köleci Ö-
zelliklerinin giderek azaldığı dönemdir. Bu koşul-
larda bazı Çerkes soyluları, sarav ve yüksek
Osmanlı bürokrasisiile yakın ilişkiler kurabilmek
için çocuklarını, akrabalarını veya kendilerine
bağımlı kişileri evlilik/cariyelik ilişkileri içinde kul-
lanmak istemişlerdir. Örneğin Uluçayın (1985:
171, 174, 184) yazdığına göre Il.Abdülhamit'in
eşlerinden Nazikeda Kadın “asil bir Çerkes aile-
sindendir” ve İstanbul'da satın alınmıştır. (1860
sonları); Müşfika Kadın “Abaza beylerinden Ağır
Mehmet Bey ile Emine Hanım'ın kızıdır), ailesi
“kandırılarak” İstanbula (getirilmiştir (1883);
Mehmet Vahidettin'in ilk eşi Nazikeda Kadın A-
baza Prensi Hasanbey Mirce'nin kızıdır. (1885).'*
 

şullarda insanların kendi çocuklarını köle olarak sat-

ması bize pek mümkün görünmüyor.
14 1891-1892 yıllarında ll.Abdülhamit'in başkatibi
Süreyya Paşa'nın, Konya Valisi Hasan Hilmi Paşa ile
yaptığışifreli telgraf yazışmaları, bu dönemde saraya

nasıl cariyelerin alındığını göstermektedir. (Toledano,

1982: 186-191). 4 Haziran 1891'de Süreyya Paşa,

Hasan Hilmi Paşa'dan Konya'ya yeniyerleştirilen

Çerkes göçmenler arasında saraya alınmak üzere,
Türkçe ve Türk adetlerini bilmeyen 14 yaşından bü-

yük, tercihen sarı saçlı mavi gözlü kızlar bulmasını
istemiştir. Saray, özgür insanların satılmasıylailgili
yasağı çiğnememekiçin kızların köle sınıfından olma-
sını istemiş. Konyavalisi, yeterli miktarda para veri-
lirse köle sağlanabileceğini söyleyerek saraya özgür
kızlar göstermiştir. Fakat Vali hem istenilen nitelikte

köle bulmakta, hem de ebeveynleri ikna etmekte zor-

luklarla karşılaşmıştır. (Toledano'nun yorumu, yaşam

koşulları biraz iyileşen ve yerleşik yaşama geçen

göçmenlerin, çocuklarını köle olarak satmak isteme-

dikleri, Konya Valisi'nin özgür ailelere bu amaçla

yaklaşması sonucu göçmenlerin bu tepkisinin bekle-

nebileceği şeklindedir.) Sarayın isteğini gerçekleştire-

 

 

 

 



 

Toplumun farklı kesimlerini etkileyen bu iki
dönem dışında “çocuklarını isteyerek: Satma”nın
yaygın bir durum olamayacağı, Osmanlılarınbe-

yaz köle ticaretini meşrulaştırmakiçin kullanıldığı
bir gerekçe olduğu açıktır. Köleliğin olduğu her
yerde göründüğü gibi, burada da kölenin ve özel-
likle köleleştirilmek istenen köylerin yoğun bir
direnişi söz konusudur.

Kölelik tarihinde Spartaküs gibi köle ayaklan-
maları çok sık görülmemektedir. Kölelerin en ö-
nemli direniş ve mücadele yöntemleri kaçmak
veya kendisine verilen işi (iyi) yapmamaktır. Bu
nedenle köleliğin olduğu her yerde kölelerin dire-
nişleriile ilgili belgelerin bulunmasızordur.

Osmanlı İmparatorluğu'nda “Yavacı” denilen
kaçak köle avcılarının varlığı (Sahillioğlu, 1985:
51) ve mahkemekayıtlarında kaçak kölelerle ilgili
davalar, kaçma yönteminin burada da kullanılan
bir direniş yöntemi olduğunu göstermektedir. Ay-
rıca Osmanlı yazarlarının kölelikle ilgili eserlerin-
de kölenin kaçmakla ilgili teması sıkla işlenmiştir.

(Örnekler için Bkz. Parlatır 1987). Kaçma yönte-
minin bir yönü kölenin bir zamanlar özgür yaşa-
dığı bölgeye yani kendi yurduna dönme isteğidir.
Bu konuda da çeşitli örnekler vardır. 1484'te Bur-
sa'da Cansuz isimli bir köle kız efendisinin de
onayı ve yardımıyla Kafkasya'ya dönmüştür.
(Sahillioğlu, 1985: 79). 1878-1879'da çeşitli böl-
gelerde Çerkes köleler (veya köleleştirilmek iste-
nenler) özgürlüklerinin tanınmasını, hatta bunla-
rın bir kısım kesimi de Kafkasya'ya dönmeizninin
verilmesini istemiştir. (Toledano, 1982: 173).
Kaçma dışında, iki kardeşi hile ve aldatmaca so-
nucu haremine aldığının öğrenilmesi üzerine İz-
mit Valisi Selim Paşa'nın cariyelerin kardeşi
Z.Zolak tarafından öldürülmesi (Shinkuba, 1986:
202) ve parçalanmak istenen köle ailelerin buna
karşı çıkması. (Toledano, 1982: 161-162) gibi

değişik bireysel direniş yöntemleri de vardır.
Toledano'nun çalışmasında kölelerin toplu

direnişiile ilgili pekçok örnek vardır. Örneğin 9
Eylül 1866'da Edirne Valisinin Başvezir'e gön-
 

bilmek için büyükbir enerji ve hırsla çalışan H. Hilmi

Paşa, kendi bölgesi dışında, Sivas, Ankarave Bursa

vilayetlerinde de ancak kısmen başarılı olduğu araş-

tırmalarda bulunmuştur. Bunun üzerine Vali başka bir

yöntem denemiş, 1877-1878 savaşında Rus cephesin-
de çarpışmış, Konyavilayetine göçmenlerin yerleşti-

rilmesi işinde çalışmış, Çerkes miralay Mehmet

Bey'in yardımınıistemiş ve bu iş olursa, Mehmet

Bey'in Mirliva'lığa terfisi için tavsiyede bulunacağına
söz vermiştir. Mehmet Bey'in yardımıyla birkaç kız
seçilmiş ve satın alınarak saraya gönderilmiş, 1 yıl

sonra da, 13 Ocak 1893'te Konya Valisi Mehmet

Bey'in Mirliva'lığa terfi ettirilmesini saraya önermiş-
tr.

derdiği bir raporda bildirdiğine göre Mandıra kö-
yünde Çerkes köle sahipleri ve köleler arasında,
“kölelerin konumu sorunuyla ilgili şiddetli çatış-
malar çıkmış, 1 binbaşının. emrinde gönderilen
kuvvetler çatışmaları zorlukla engelleyebilmiştir.
400 aileyi ilgilendiren bu olayda köleler özgür-
lüklerini istemişlerdi. “Bu münferit bir olay değildi
ve durum Osmanlı hükümetini çok telaşa düşür-
dü”. (Toledano 1982: 162-163). 1874 Ağustos
ayında Çorlu bölgesinde çok sayıda Çerkes köle
örgütlendi ve özgürlüklerini istedi. Yine Çerkes
olan köle sahipleri, azatlık bedeli ödenmezse bu

isteği kabul etmeyeceklerini söyleyince durumu
ancak askeri birlikler yatıştırabildi. 1878-
1879'dada çeşitli bölgelerde köleler özgürlüklerini
istedi. 1878 Eylül'ünde Kastamonu'ya 15-20 yıl
önce gelmiş bazı Abaza göçmenler, yeni gelen
göçmenlerin eskiden kendi köleleri olduğunu id-
dia edince direniş ile kârşılaştılar. (Toledano
1982: 172-177).

Kölelerin direnişlerinin yanı sıra yeni gelişme-

ye başlayan Kuzey Kafkasya'lı aydın kesimlerde
köleliğe karşı olmuştur. Tanzimat yazarları ara-

sında önemli bir yeri olan Kuzey Kafkasya'lı ya-
zarlar, eserlerinde kölelik ve cariyelik kurumunu

eleştirmişlerdir.  (Parlatır, 1987). Mithat Paşa
II. Abdülhamit'in tahta çıkış konuşmasında köle
ticaretine karşı sert bir dil kullanmasıiçin çalışmış
fakat önerileri kabul edilmemiştir. (Toledano,

1982: 274) İl.Abdülhamid döneminde, Çerkes
kökenli hmed Midhat Efendi'nin “Çerkes Özden-
leri” oyununu oynatan Gedikpaşa Tiyatrosunun
sarayın emriyle bir gecede yaktırılması, Kafkas
tarihiyle ilgili bir kitap yayınlamak için para topla-
yan insanların peşine hafiyeler takılması gibi çe-
şitli baskılarla karşılaşan Kuzey Kafkasyalı ay-
dınların ulusalcı nitelikleri kazanan gelişimi en-
gellenememiş,ve li. Meşrutiyet'in ilan edildiği gün
olan 23 Temmuz 1908'de “Çerkes İttihat ve
Teavün Cemiyeti”ni kuran aydınlar Saray'dan
Çerkeskızlarının çıkarılmasını başarmıştı (Amca,
1953). V.Mehmet (Reşat) döneminde, Ekim
1909'da beyaz köle ticaretinin yasaklanması ile
ilgili yasanın çıkarılmasında, büyükbir olasılıkla
bu aydınların etkisi vardır. İmparatorluğun son
yıllarında ise aydın Çerkes aydınları örgütlenerek
İstanbul Beşiktaş'ta 1918 Eylülünde belki de
Osmanlı döneminin ilk ve tek kadın derneği olan
Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti'ni kurmuşlar-
dır. Dergi çıkaran ve bir örnek okul açan Dernek
faaliyetlerini Eylül 1923'te hükümet tarafından
kapatılıncaya kadar sürdürmüştür. (Güsar, 1975)

(Tarih ve Toplum Dergisi Temmuz 1990, Sayı 79'
dan alınmıştır.|
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Çetin Öner
Kafkas KökenkSıradan Yurttaş

 

8 Ağustos 1999 tarihli Gumhuriyet gazetesinde
Türkkaya Ataöv'ün yazdığı bir yazı büyükbir tepkialdı.
Aşağıda, değerli yazar Çetin Öner'in Cumhuriyet ga-
zetesine gönderdiği mektubun tam metnini sunuyoruz.
 

 

Sevgili ağabeyim, dostum ve değerli Bilim
adamı Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV'ün gazete-
nizin 8. Ağustos 1999 tarihli GÖRÜŞ sütununda
çıkan yazısını özenle okudum.

T.C'nin Kafkas kökenli bir yurttaşı olarak
Salt Kafkasya'da değil, dünyanın her yerin-
deki Barış girişimlerini yaşamım boyunca iç-
tenlikle desteklemiş birkişi oldum. Sokaklarının
yürümekle aşınmadığı dönemlerden başla-
yarak, Barış için, özgürlük için, eşitlik için salt
yürümekle kalmayıp, basınçlı suyla ıslatılmayı,
yakalanıp göz altına alınmayı, cop darbele-
rine hedef olmayı, yaşadım. Pişman da deği-
lim.

Bu tür barışçı eylemler yüzünden yakalan-
dım, yargılandım, aklandım. Ama yine de
adım sakıncalı yurttaşa çıktı. İşimden atıldım.

Uzun yıllar boyuncaişsiz kaldım.

Hocamın Abhazya Barışı için Yurttaş girişi-
mini elbette uslanmaz bir biçimde yine des-
teklerim. Ne varki yazısında değinmediği ba-
zı gerçeklerle, değindiği yanlışları belirimek

koşuluyla.

Yazısında değinmediği bu önemli nokta;
Abhazya sorununun nedenleridir. Ki bu ne-
denler 19. Yüzyıldan başlayarak 20. Yüzyıla
da taşmış ve çözülmemiş sorunlarla iç içe
bugün de sürmektedir.

Rusya'da Çarlık rejiminin yıkılmasıyla katı
ve kanlı bir baskı yönetimi altında yüzyıllardır

yaşayan halklar için bir umut ışığı doğmuş,
Kafkasya'da bağımsız Kuzey Kafkasya,
Transkafkasya'da ise, Gürcüstan, Ermenistan
ve Azerbaycan Cumhuriyetleri ilan edilmiştir.

Hatta ortak bir Kafkasya Konfederasyonu al-

tında birleşme bile denenmiştir.
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Özellikle Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti, yani
Güney Kafkasya, Transkafkasya olarak, to-
nımlanan yukarıdaki üç Cumhuriyetin dışın-
daki Büyük Kafkasya'daki Cumhuriyetleri osi
olarak gören General Denikin'in kuvvetleri-
nin, ardından da Bolşeviklerin saldırısına uğ-
radı. Özellikle Adiğeleri (Çeçen ve Abhazlar
başta olmak üzere) hedef alan bu saldırının
ardından Stalin dönemiyle katliamlar, sür-
günlerve saldırılar yoğunlaştı.

Milyonlarca Kuzey Kafkasya'lı Sibirya ağır-
lıklı sürgüne yollanırken yerlerine, Ruslar, Ka-
zaklar; Abhazya'ya da Josef STALİN'in ırk-
daşlorı Gürcüler yerleştirildi. Bu bir asimilas-
yon, jenosit politikasıydı. Ve nedenleri günü-
müze kadar da taştı. Nüfus dengesi bazı
halkların çıkarına oluşturuldu.

2. Dünya savaşında ise Çeçen/İnguş,
Karaçay / Balkar halklarını zalimce Kazakis-
tan'a sürdüler.

Tıokı 1864'lerde ve 1870'lerde Osmanlı
yurduna sürülen Dedelerim ve sayıca bir bu-
çuk milyona varan Adiğelergibi.

İşte Sn. ATAÖV'ün ilk yanlışı 1,5-2 Milyon
Kafkasyalı —Özellikle Kuzey Kafkasyalı- sür-
günleri “Savaş ve yabancı baskısından Kaf-
kasya'dan kaçarak Anadolu'ya sığındılar.” .

diye tanımlamasıdır.

2. yanlış ise “Gürcü ve Abhaz kardeşlerimiz
anlatmak zorundayız ki" diye başlayan “ku-
şaktan kuşağa abartılarak (altını biz çizdik.

Ç.Ö)nakledilen geçmiş olaylar, çoğu kez,
incir çekirdeğini doldurmaz" deyip de yaşar-
nanları küçümsemesidir.

Değil incir çekirdeğini, minarenin kılıfına
bile sığmayacak o olaylar, bu tarz bir cüce-

leştirme efektiile tanımlanamaz.

İnsanlık tarihinin gözü önünde milyonlarca

Kuzey Kafkasya'lının yaşadığı acılar, ölümlerin
ve katliamların belgeleridir yaşananlar.

Yoksa yine çok kötü bir benzetmeyle

Swift'in Güllver'in Gezileri masalından Sn.

 



 

 

ATAÖV'ünironik bir biçimde dile getirdiği ve
ayıp ettiği “yumurtayı hangi taraftan kırmalı"
tartışması da değildir asla!

“Ayıp / yemug" sözcüğü ise tüm Kafkâs-
yalılar için bir bireyin işleyebileceği en büyük
suçtur.

Sayın ATAÖV bu yaklaşımı ile Jorge Luis
BORGES'in işaret ettiği bir tehlikeli anlayışın
taraftarı durumuna düşüyor:

“Geçmişi yok edemeyiz. Yaşanmış olan
şeyler er geç bir gün geri dönerler, Ve bu
geri dönenlerden biri de geçmişi yok etme
düşüncesidir."

Bu nedenler de bu yurttaşlık girişiminden
önce bir araya gelip “Abhazya sorunu nedir?
Gürcüstan/Abhazya savaşı'nın nedenleri
neydi? Kim haklı kim haksızdı? Şimdi nasıl bir
uzlaşı sağlanabilir? diye eni konu tartışmak ve
öncelikle de Sezar'ın hakkını Sezar'a verdik-
ten sonra “Resmi görüşe de arka çıkan, bu
“yurttaş diplomasisi"ni gerçekleştirmek gere-
kir,

Ayrıca resmi görüşün ne menem bir şey
olduğunu da açıklamalıdır. Sn. ATAÖV.

Eğer resmi görüş Abhazları haksız görüp
dışlıyorsa, seçkin Gürcü aydınları, Gürcü kö-
kenli işadamları, Gürcü kökenli yazarlar, Bilim
adamları, Profesörler de dizlerini kıp,
Abhaz/Gürcü Savaşının tarihsel nedenlerini
ve bugün yaratılan “De Facto” durumu, dü-
rüst, namuslu, tarafsız ve bilimsel bir biçimde
ortaya koymaları gerekir. Ayrıca Gürcü yan-
daşlarının, T.C. yetkililerini tek kaynaktan
enforme etmemeleri, taraf tutmamaları ge-
rekir.

sali MHP, DYP, FP'li siyasilerle değil tüm
Sosyal Demokrat, Demokratik Sol ve Harbi Sol
Partilerin liderleri ve Parlamento dışındaki dü-

şün adamlarının da bu konudaki katkılarını
sağlamak gerekir.

Ne Abhaz ne Kabardey ne Şapsığ ne Çe-
çen kökenli hiç kimsenin “Gürcüstan'ı parça-
lamaya yönelik yollar" aramadığını da özel-
ike belirterek değerli bilim adamı Sn.
Türkkaya ATAÖV'ün adı geçen yazısındaki bir
önerisine içtenlikle katıldığımı söyleyebilirim:
salt Gürcüstan'ın değil tüm Transkafkasya ve

Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinin ve özerk
bölgelerinin toprak bütünlüğü gözetilerek
“Abhazya'ya anlamlı bir özerklik ve göç-

menlere eski yerlerine dönme hakkı tanınma-
sı"ndan hareketle de tüm Kafkas ülkelerinin

bağımsızlık istemlerine destek olunması da
gerekli diye düşünüyorum.

Hocamın da çokiyi bildikleri gibi özgürlük,
bağımsızlık gibi kavramlar hamilelik gibidir.
Biraz'ı olmaz!

Bu nedenle de gerek özel gerekse resmi
Radyo/TV kuruluşları ve kurumlarının sürekli
olarak yaptıkları bir yanlışı düzelterek başla-
yalım işe:

“Kafkasya" sözcüğü T.C'nin ısrarla yazılı
resmi. kaynaklarında salt Ermenistan,

Gürcüstan ve Azerbaycan'ı kapsar bir bi-
çimde anons edilmekte yazılmaktadır. Gerek
halkımızı gerekse devletimizi bu tür bilgilen-
dirme yöntemlerinden kaçınalım. Kafkasya,
dünyadaki tüm medya kandıllarında Trans-
kafkasya'yla özdeşleştirilemez, üç Cumhuri-
yete indirgenemez. Çünkü bilindiği gibi geri-

de 12 yıldızlı 12 Kafkasya daha vardır. BU u-
yarı basit bir öneri olarak algılanabilir. Ne var
ki sorunun parçası olanlar, çözümün parçası
olamazlar. Bu nedenle de önce sorunu araş-
tıralım, öğrenelim sonra çözüm yollarını ara-
yalım.

Ben bu konuyu öncelikle Abhaz ve Gür-
cüler dışında tartışmanın çok büyük yararı
olacağına inanıyor “yurttaş girişimi ve diplo-
masisi" başta olmak üzere her türlü barışçıl
girişme yürekten katılmayı diliyorum.

Nerede, ne zaman, saat kaçta yürü -,
pardon, tartışıyoruz?

Peki resmi görüşle bizim, Abhazların ve

Gürcülerin düşüncesi, çözüm önerileri çakış-
mıyorsa ne olacak? /-9 Haziran 1999'da
BM'nin çabaları ve Türkiye'nin ev sahipliği ile
yapılan görüşmelerden sonra kabul edilen
metinin 6. maddesinde “sıradan yurttaşların
karşılıklı ilişki kurma". toplantılarına kimi resmi
görevliler de katılacak mı? Hani korkudan
değil, bilelim de.
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4-11 Eylül 1999

Bodrum

Buluşmaya, 17 Ağustos” ta meydana gelen büyük

deprem felaketi nedeniyle beklenenden daha az katı-

lumla gerçekleşmiş olmasına rağmen toplam 110 kişi

katıldı.
Geçtiğimiz yıl 37 katılımcının olduğu buluşmaya

bu yıl Amerika, Almanya, Kabardey-Balkar Cumhu-

riyeti ve Türkiye'den İstanbul, Ankara, Konya, Kay-

seri, Çorum, Tokat, Adana, Samsun, Afyon, K. Maraş,

Yozgat, Amasya ... illerinden toplam 110 kişi katıl-

mıştır.
Bilindiği gibi bu buluşma Kafkas Dernekleri bün-

yesindeki komisyonlarda çalışan veya Kafkas kökenli

gençleri bir araya getirip, tanışmalarını, fikir alış-

verişinde bulunmalarını ve iletişim zemini yakalama-

larını, kendi sorunlarını tartışmalarını sağlamak ama-

cıyla 2 yıldır yapılmaktadır.

Bu temelde bir araya gelen 1999 katılımcıları
son derece uyumlu, saygı ve sevgi çerçevesinde bir-
likte 1 hafta geçirmişlerdir. Gündüzleri çeşitli aktivite-

ler, spor karşılaşmaları ve gezilerle vakit geçiren grup,

her akşam da sohbet, konulu toplantılar ve zexeslerde
birlikte olmuşlardır. Ni

İlk gün akşam yapılan tanışma toplantısında her-

kes kendini ve yöresini tanıtmış ve bu etkinlikten

beklentilerini ortaya koymuştur. Bu beklentileri de-

gerlendiren organizasyon komitesi 1 haftalık program

oluşturarak ikinci günden itibaren uygulamaya başla-

mıştır. Bu tanışma toplantısı sonucunda buluşmanın

ana teması İLETİŞİM olarak tespit edilmiş ve 7 gün
boyunca tam katılımlı veya dar grupların toplantıla-

rında Kurumlar ve kişiler arasındaki iletişimin nasıl

kurulabileceği veya güçlendirilebileceği konusunda
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fikir alış verişinde bulunan gençler aşağıdakiilkeleri
benimsemişlerdir.

Türkiye ve diğer ülkelerde yaşayan Çerkeslerin

sorunlarının çözümüne yönelik en önemli unsur ileti-

şimdir. Bu ihtiyacın alt yapısını oluşturmak için kişi-

sel ve kurumsal bazda birçok imkan elde mevcut olup
bunların sağlıklı ve verimli kullanılması esastir geçti-
gimiz birkaç yılda yaşadığımız (savaşlar ve deprem

felaketi dahil) acı tecrübelerin bize öğrettiği önemli
şeylerden biri ihtiyaç anında, ihtiyaç sahibinin bulu-
nabilmesi, birlikte olduğumuzun hissedilebilmesidir

Deprem felaketi nedeniyle pek çok insanımız çare-
siz ,yardıma muhtaç olarak kalmıştır. bu çerçevede

tüm Türkiye ve yurtdışında kurumsal yardım çalış-

malarının tertibi ve devam edenlere katılımcı sayısının

arttırılması ER

gereklidir. bu

konuda een

azami gayret

sarf edilmeli-

dir.

Kurulan

arkadaşlık

ilişkilerinin

devamı ve

kurumsal

kimliğe ta-

şınmasına
çaba sarf

edilmelidir.

Bu oObu-

luşmaya ka-

tlan herkese

organizasyon sonunda bir anket formu dağıtılarak

kişilerin her türlü adres (e-mail, cep tel, ev-iş tel,)

bilgileri, organizasyon hakkındaki görüş ve önerileri,

gelecek yıl organizasyonun nerede ve nasıl yapılması-

nı arzu ettiklerine ilişkin bilgiler toplanmış ve kişisel

adres bilgileri derlenerek katılımcılara gönderilmiştir.
Katılımcılar gelecek yıl toplantının hem Kafkasya'da

hem de Türkiye'de başka bir mekanda yapılmasının

ama mutlaka devam etmesi gerektiğinin altını çizmiş-

lerdir.

BODRUM İZLENİMLERİ

Katılımcıların,

- Bodrum organizasyonu ve
- Kafkas Dernekleri'nin çalışmaları hakkında görüşle-

rini aldık.

LENA BAKIR(25), New Jersey

Başkabir otel tutulsaydı daha da güzel geçebilirdi.
Bir sonraki organizasyon için, her gün bir aktivite

içeren, önceden hazırlanmış bir program olursa, bir-
likte olduğumuz güzel zamanları “ne yapsak” diye

p

 

düşünerek geçirmeyiz. Bu organizasyonun bir fotoğraf
albümü hazırlanabilir, sonraki senelerde katılımcılara
da yararlı olur.

Gençlerin aktivitelerde yer almasını sağlamalıyız.

Böyle organizasyonlar, geziler, gençliğin ilgisini çe-
kecek değişik şeyler olabilir. Gençlere sahip oldukları
kültürel mirasın ne kadar kıymetli olduğunu fark et-
tirmeliyiz.

ERCAN AYCAN(28), İstanbul
Gençler için en iyi organizasyon tatil, eğlence bir

arada, fakat Çerkeslik üst kimliğinin gelenlere tanım-
lanmasında eksiklikler hissediyorum. Katılanların

sıkılacağı düşünülerek asıl gerek olan konular ihmal
edilebiliyor. Geçen yıla oranla daha işgören bir kay-

naşma, daha güçlü bir paylaşım yaşandı, tüm organi-

zatörlere oteşekkür-

ler.

NECMİ BERKAY
DENGE(23), İstan-
bul

Buluşma farklı

yörelerden Kafkas-

yalı gençlerin ta-
nışmasını sağlaması

ve kültürlerine ait

bazı ögeleri yaşat-

ması bakımından

çok olumluydu.

Buluşma yeri daha
az popüler bir tatil

yöresinde ve toplu-

luğun daha çok so-

yutlanmasını sağlayabilecek bir mekanda yapılsaydı,

kaynaşma biraz daha artabilirdi.

Gençlerin ve çocukların en büyük problemleri, dil
öğrenmek ve kültürlerinin toplum yaşamına ait öğele-

rini öğrenmek ve yaşamaktır. Bu amaçlara yönelik
olarak Kafkasya'da “Dil Okulu”, “Yaz Spor Okulu”,

gibi dönemlik organizasyonlar yapılması Kafkasyalı

gençlerin asimilasyonunu önlemeye katkıda buluna-

caktır. Organizasyon fikirsel paylaşıma yönelik hede-

fine bence çok başarılı olarak ulaşamamıştır. Kafkas-

ya gelecek toplantıların mekansal hedefi olmalıdır.

Aksi takdirde şehir kökenli gençlerin anavatan ve
kültür fikirlerinden uzaklaşması engellenemeyecektir.

ELA TARI(19), Konya

Karşılaşmayı umduğum ortamdan çok daha sıcak

ve güzel bir ortam ve insanlarla karşılaştım. Farklı

yerlerden gelmiş olmamıza rağmen kalplerimizin aynı
şey için çarptığını gördüm. Ama içimi burkan bir şey

vardı, ki gençlerimizin hemen hemen hepsi dilimizi

unutmuş.
Büyüklerimizin dernekler aracılığıyla bize ışık

tutmalarını dilerim. Kafkasya ile ilgili yayınlara der-
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nekler aracılığyla daha rahat ulaşabilmeliyiz. En ö-

nemlisi de dilimizi öğretmeleri.

Nehuş Kerim Uğurlanırken

 

EKREM ATBAKAN(28),İstanbul
Çok olumlu bir çalışma. Organizasyon ileriki yıl-

larda profesyonel bir ekibe yaptırılırsa, oyet-

ki/sorumlulukzinciri dahaiyi işleyebilir. |
Derneklerin faaliyet çeşidi değişebilir, ancak, ço-

cuklar ve gençler, dış ortamlarda yapmaktan zevk

aldıkları faaliyetleri, kendi milletinde arkadaşları ile

de yapabilmelidir. |

KIMZA MURAT ÖZKAN(18), Konya
Böyle bir organizasyon içinde bulunduğum için

mutluluk duyuyorum, gençlerin kaynaşması yönünde

doğru bir adım olduğunu düşünüyorum.

Gençler için Uzunyayla?da bir çadır kampı yapıla-

bilir. Böylelikle Çerkes gençlerinin oradaki köylülerle

kaynaşması sağlanır. Kafkas Derneği Genel Merkezi-
nin şubeleri üstünde daha etkin olması gerektiğini

düşünüyorum, bunun için dernek kadrolarının profes-

yonel hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

TACAN MUNAR(90), Samsun

Kafkas Derneği Genel Merkezi ve bu organizas-
yonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dünya-

nın dört bir yanından birbirini tanımayan 100'ü aşkın

genç bir hafta boyunca birlikte kaldılar ve çok büyük

dostluklar kuruldu. Nehuş Cherim ve Timur'un da

aramıza katılmış olması toplantıya ayrı bir renk kattı.
Bir dahaki sefer, daha yoğun programlar yapılabilirse,
hep birlikte olduğumuz zamanlar artırılabilir. Burada-
ki animatörler yerine kendi tiyatro ve müzkgrupları-

mızı kullanabilirsek daha anlamlı ve daha güzel vakit
geçirebileceğimizi düşünüyorum.

Dernek faaliyetlerine gelince dil kurslarına ağırlık
verilmeli, mahalli oyunların herkese öğretilmesi için

düzenli kurslar verilmeli.

ALPER ATLAY(23), Ankara

Güzel bir organizasyonla Türkiye'nin birçok ye-
rinden ve yurtdışından gelen dostlarımızla renklenen

56 e EYLÜL EKİM 1999 e NART

bu buluşma güzel dostluklara vesile oldu. Önümüzde-

ki yıllardâ butip organizasyonların genişletilerek de-

vam etmesidileğiyle...
Bence en önemlisibir kültürün yaşamasıiçin dilini

kaybetmemesi gerekir. Bu yüzden dilimizi küçük

yaşlardan itibaren öğrenebilmemiziçin eğitici öğretici
programlardüzenlenmeli.

YASİNMATCI(23), Konya i
Bu buluşmadan çok memnun ayrılıyorum, grubun

hepsiyle tanıştım fakat hepsiyle kaynaşamadım. O-
luşturulan grupların bir kaç günde bir değiştirilerek

tanışmakkolaylaştırılabilir. Önümüzdekiyıllarda hep
beraber Kafkasya'ya gitmek en büyük temennim.

Kültürümüzü korumamızda bence en önemli etken

Dil. Derneklerimiz ailelerin çocuklarına anadil olarak
Türkçe yerine kendi anadillerini öğretmelerine yöne-
lik girişimlerde bulunulabilir. Dil kursları da özellikle
çocuklara yönelik olmalıdır.

 

MURAT ÖZDOĞANK(18), Çorum
Bu buluşma sayesine bir çok Adığe arkadaşımız

oldu. Umarım ileriki yıllarda daha çok arkadaşlar ka-

tılır. Bizi buluşturdukları için büyüklerimize teşekkür .

etmek istiyorum. Organizasyonun daha iyi tanıtılma-

sıyla katılım daha daiyi olabilir.
Kafkas dernekleri gençler ve çocuklar için Çerkes

köylerinde kamplar düzenleyebilir. Böylelikle şehirde
yaşayanÇerkes gençlerin köylerdeki Çerkes yaşamını

daha iyi anlamaları sağlanır. Bence ekip çalışmaların-
dan çok Çerkes gençlerine Çerkeslerin nereden gel-

diklerini, örf adetlerini anlatan konferanslar düzen-

lenmelidir. Yeni nesil Çerkes gençleri örf ve

adetlerimizlke ilgili fazla bir şey bilmiyorlar, tek bil-
dikleri oyunlar. Eğer Çerkeslerin yoğun olarak yaşa-
dığı yerlerde bu tip konferanslar düzenlenirse, bazı
konularda daha bilgili olacağız. Bir de dil konusu var.
Bence dili olmayan bir kültür ölmüş bir kültürdür.
Yeni nesilde dil bilenlerin sayısı çok az. Kafkas der-
nekleri öncelikli olarak bu konuya eğilmelidir.

 



 

FİGEN ERDEM(24), Düsseldorf |
Bu buluşmaya katılmakla bir çok şey Kazandım.

En önemlisi yeni insanlarla tanışıp arkadaş: olmak.

Fakat organizayonun daha iyi, düzenli olmasını ister-

 
dim. Önceden bir program hazırlanması gerekirdi.

Çocukları küçük yaşlarda derneklere bağlamak ge-

rekir. Çocuk bahçesi, kreş gibi şeyler düşünülebilir.

Dil kursları açılmalıdır.

AYŞEN SEVİMLİ(22), K.Maraş
Bu buluşmanın bıraktığı güzel izler asla unutula-

maz. Gelecekseneki organizasyonu sabırsızlıkla bek-
liyorum.

Gençleri dernekler yönlendirmeli, çünkü iletişim-

sizlik var. Çocuklar ise onları bilinçlendirecek şeylere

yöneltilmeli.

ALAATTİN SEZGİN(30), Samsun

Özellikle Kafkas Derneği Genel Merkezi?ne te-
şekkür ediyorum bizleri bir araya getirdiğiiçin.İleri

ki yıllarda daha da artan katılımla daha güzel olacağı-

na inanıyorum.
Bu tür organizasyonların (ayda bir bir ilimizi ziya-

ret ederek olabilir) dahasık tekrarlanması gerekir. Her
buluşmayı ayrı bir yere taşıyalım ve hemşehrilerimi-

zin yoğun olarak yaşadığı yerlere gidelim. Şubeler

arası iletişimin güçlenmesi için şubeler arası ziyaretler

yapılabilir.

İLKER BAY(20), Amasya
Busıcak ortamı paylaştığım için mutluyum. Diğer

kentlerden gelen arkadaşların çalışmalarını, sorunları-

nı dinledik, onları dahaiyi tanıdık.

Kafkas Dernekleri genç ve çocuklara yönelik ola-

rak dil konusuna önem vermelidir. Ayrıca konferans-
lar verilerek kültürümüz genç ve çocuklara ayrıntılı
olarak anlatılmalıdır.

LEYLA HAJTASS(33), Adana
Bu organizasyon tanışma ve kaynaşma açısından

oldukça yararlı oldu. Yılın hiç değilse bir haftası aynı

kültüre sahip insanların başka şehirlerden bir araya
gelmeleri çok güzel.

Folklor çalışmaları zaten bütün

dernekler bünyesinde yapılıyor, dili-
mize yönelik çalışmalar, çocuk

kampları düzenlenmeli.

YELKAN GÜVEN(22), Ankara
Organizasyon çok güzel fakat be-

lirli bir gelir seviyesinin üstüne hitap
ettiğini düşünüyorum. Bu yılki zama-

nın da deprem dolayısıyla uygun ol-

madığını düşünüyorum. Gelecek yıl

Kafkasya'da yapılmasını isterim.

İLHAN SEVİMLİ(21), Ankara

Son derce yararlı geçtiğini düşü-

nüyorum. Değişik yerlerden Kafkas

kökenli insanların arkadaşlıklar kur-

masına, bilgi alışverişinde bulunmala-

rına vesile oldu. Teşekkür ederim.

ÖNER YILMAZ(35), Kayseri
Geleneksel olarak devam etmesini dilerim, çok

güzel. Akşamları düğün yerine değişik seçenekler

oluşturulursaiyi olur.
Modem alışkanlıklar içinde izci kampları, okul

öncesi eğitim, kreş gibi alternatiflerle yaşamın başlan-

gıcında tanışma-tanıtma ve eğitim verilebilir. Gelece-

gin ihtiyaçlarına göre Çerkesçe davranabilmek için,
böyle güzel insanlarla , neşeyle, coşkuyla bir araya
gelerek dayanışma gücümüzü arttırmamız gerekir.

 

AYTEK BERSLAN SÜZER(20), Kocaeli
Bu buluşmanın Çerkes gençliği için çok yararlı ve

bilgilendirici olduğuna inanıyorum. Kültürümüz hak-

kında bilmediğimiz şeyler öğrendik ve yeni insanlarla

tanıştık. Dahasık tekrarlanmasını dilerim.
Bu gezilerin herkese muntazaman bildirilmesi ge-

rekir, böylelikle katılım da artar.
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Karşımda Çerkes Mızıkaları (Pşıne) du-

ruyor. Kimi kırmızı renkli, tek sıralı tuşlu,
çeşitli büyüklükte Mızıkalar. Tuşlarının
bazıları eksik kırık işlevini yitirmiş vazi-
yette içlerinde sedef tuşlular olduğu gibi,
ses ayarı ahşap malzemeden olanları da
görünmekte. Hemen hemen tümünün
renkleri solmuş bir durumda. Sanki deb-
debeli bir yaşamdan sonra köşesine çe-
kilmiş yaşlı insanlar gibi. Artık'eskisi gibi
ilgi görmediğinin önemsenmediğinin far-
kında, ama Pşinenin durumu daha dra-
matik. Neslinin tükenmesi tehlikesi ile
karşı karşıya. Yaşlı insanlar arkasında
çocuklar torunlar bırakırken, Pşinenin
böyle bir şansı yok. Kendi yerine geçmeye
veya konulmaya çalışılan akordeonun bu-
nu sağlaması olası gözükmüyor. Bu, an-
nelerini kaybeden çocuklara yabancı bir
kadının zorla annelik yapmaya çalışması
gibi bir şey. Ama nafile, gerçek annenin
yerini bir türlü dolduramıyor.

Karşımdaki Mızıkalara bakarak bunları
düşünürken birden fantastik düşünceler
aklıma gelmeye başlıyor. Pşineler dile

gelmiş konuşmaya başlıyorlar. Uzunyayla
Çerkes köylerinde yaşadıklarını bir bir
anlatmaya koyuluyorlar haydi neyse biraz

abartılı diyelim. Kırk elli sene öncesi
Pşınenin içine ta o seneler ses alıcı ya da
daha güzeli mini video kamera yerleştiril-
miş olsun. Bakalım neler görüp neler
kaydetmişler: ilk olarak sedef tuşlu kırmı-
zı tek sıralı küçük Mizıkayı ele alıyorum.
Önceden Mızıkaya yerleştirilmiş olan Vi-
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Yakup Temel

deo kamerayı geriye sarıp başlama tuşuna
basıyorum. Yıl 1915. Bir sonbahar akşa-

mı, Uzunyayla'da seksen hanelik bir köy-
. deyiz, o akşam köyde bir hareketlilik ve

telaş var. Ülkenin dört bir yandan kuşa-
tıldığı ve işgale uğradığı yıllar. Seferberlik
ilan edilmiş. Anadolu'nun her köşesinden
insanlar hangi dinden, hangi kökenden
gelirse gelsin, hangi dili konuşursa ko-
nuşsun, ülkeyi savunmak için yapılan
çağrıya akın akın koşuyorlar. Bu
Uzunyayla köyünde de ertesi gün 80 kişi-
lik atlı grubu, diğer köylerden toplana-
caklar ile beraber sayıları 1000 olacak o-
lan atlı gruba katılmak üzere yola çıka-
caklar. Akşam yola çıkacakların şerefine
düğün tertiplenmiş. Evlilik düğünü dışın-
da, köyün gençleri (delikanlılar ve kızlar -
bir arada) her firsatta düğün yaptıkları
için zaten düğünlere alışıktı. Ancak bu
akşamın özelliği, köyün gençlerinden bir
bölümünün savaşa gidecek olmasıydı. Ge-
ce köyün delikanlıları, kızların evlerine tek
tek giderek onları düğün mahalline getiri-
yorlar burada, 80 sene öncesinde, köy ye-

rindeki karşılıklı güven ve toplumsal ya-
pının sağlamlığını vurgulamaya değer. O

günlerde, büyük göçün üzerinden henüz
30-40 sene geçmiş, hatta göç hala devam
ediyor. O nedenle Kafkasya ile ilgili anılar

daha taptaze ve göçü yaşamış olan in-
sanlardan daha hayatta olanlar da var.

Gece yarısına doğru delikanlılar ve
genç kızlar, düğün mahallindeler. Herkes
en güzel giysilerini giymiş, o sıralar henüz

 

 



 

geleneksel giysiler kullanılmakta. Erkekler
Çerkeska, Kame, Kemer, Kalpak. kullan-
makta, aynı şekilde kızlarda özel gelenek-
sel giysilerini, giymişler. Delikanlılar ve
kızlar karşılıklı düğüniçin dizildikten son-
ra, bir delikanlı küçük kırmızı Mızıkayı
alarak kızların içinde, başında taç şeklin-
de ÇERKES şapkasıolan, ince uzun boylu
bir kızın yanına yaklaşıyor ve bir şeyler
söylüyor, kızda, gülerek Mızıkayı alıyor.
Bu Mızıkayı bir yerden tanıyorum. Evet

bu şu anda elimde tuttuğum Mızıka ol-

malı. Mızıkayı eline alan kız tuşlara doku-
nur dokunmaz Mızıkanın sihirli sesi etrafa
yayılıyor. Düğün Wuğ ile başlıyor kafe,
şeşen ile devam ediyor ve büyükbir disip-
lin içerisinde gece yarısından sonra tekrar
Wugğ ile sona eriyor. Düğünden sonra bir
kaçı dışında, gittikleri savaştan hiç dön-
meyecek olan delikanlılar, kızlara tekrar
tek tek teşekkür ederek ailelerine bırakır-
lar.

Ertesi gün Uzunyayla'daki Çerkes köy-
lerinden 1000 atlı buluştu ve cephelere
gitü. Çok azı geri döndü. Küçük kırmızı
Mızıkamız böyle bir topluma tanıklık etti.
Sonraki yıllarda daha bir çok acı ve tatlı
olaya tanıklık edeceği gibi.

Şimdi kırmızı Mızıkanın yanında duran
iki sıralı tuşlu siyah mızıkayı alıyor, video
kameranın başlama tuşuna basıyorum.
Sene 1950. Uzunyayla'da bir kış günü.
Etraf tamamıyla karla kaplı her yer bem-
beyaz. Sonsuz beyazlığın ortasında hare-
ket halinde bir grup görülüyor. Biraz
yaklaşınca,iki örtülü. Kızaklarda kadınlar
oturmakta. Evet bu bir düğün kafilesi.
Atlılarda kalpak, siyah yamçılar ve beyaz
başlıklar çok güzel bir uyum oluşturuyor.
Atlar çok bakımlı ve diri gözükmekte. Mi-
safirlikte Kafkas atlılarının bakımı, misafir
ağırlamaktan daha zor olurmuş. Kızakla-
rın daha uzağındaki atlılar daha genç ve
sürekli hareket halindeler. Grup grup atlı

oyunlar oynuyorlar. Birden düğün kafile-
sine doğru hızla 2-3atlı hamle yapıyor,
arka kafiledeki atlılar da hızla gelmekte-
dir. Öndeki atlılardan biri ani bir hare-
ketle gelinin olduğu kızaktaki örtüyü
(guşha)' kaptığı gibi hızla uzaklaşmaya
başlıyor. Kafkas geleneklerinde bu kafile
 

e ÇERKES adetlerinde gelin arabasının üstüne ör-

tülen kırmızıörtü.

için gurur kırıcı bir hadise, neyse ki uzun
bir mücadeleden sonra kafile gençleri ör-
tüyü tekrar getirip kızağa takıyor. Olay
adet üzere, düğün kafilesinin haberini a-
lan yol üzerindeki köy gençlerinin yiğitlik
gösterisinden ibaretti. Bu olaydan sonra,
kızakların içinde oturan bir genç kızımız,
havayı yumuşatmak için eline siyah Mızı-
kayı alıyor ve atlı oyun müziği çalmaya
başlıyor. Burada atlar ile sahibinin uyu-
mu da çok önemli, Pşinenin sesi, neşeli
bağrışmalar, at kişnemeleri harika bir a-
henk oluşturuyor.

Kafile, düğün sahiplerinin köyüne bu
gece ulaşamayacak. Bu gece en yakın
köyde konaklayacak, hangi köy olduğu
önemli değil, her köy misafir ağırlamaya
her zaman hazırlıklı. Mızıkamız bu akşam
kim bilir bu köyde, hangi dostluklara ve
güzelliklere tanık olacak?

İsterseniz, Mızıkalarla zaman tünelinde
yaptığımız yolculuklara şimdilik ara vere-

rek günümüze dönelim.
Zamanında Pşine ile yoldaşlık yapmış,

Mızıka çalmış olanlar, Mızıka ile çağdaş
olanlar, günümüzde çeşitli insan manza-
raları oluşturmakta. Çoğunluğu 45 yaş
üzeri, büyük çoğunlukla bayan ve şimdi
çocuk-torun sahibi. Mesleğim gereği ola-
rak hasta doktor ilişkisi çerçevesinde,
yüzlerce Kafkas kökenli yaşlı insan ile ta-
nışma ve sohbet imkanı buluyorum. Soh-
bet arasında her zaman Mızıka ile olan ya-
kınlıık derecesini ve anılarını öğrenmeye
çalışıyorum. Çoğunda da, Mızıka güzel
anıları çağrıştırıyor. Karşılaştığım insan
manzaralarından birkaç örnek verelim.

Örnek 1
70 Yaşında bir hanım, iki gözü de ço-

cukluktan beri çok az görüyor. Dediğine
göre çocukken gözleri kızarınca, köylü ka-
dınlardan birisinin hazırladığı doğal karı-
şımı gözüne sürmüş ve gözleri görmez ol-

muş, o zamandan beri görmüyor. Mızıka
çalmaya o zaman başlamış, o kadar kü-
çükmüş ki düğünlerde ancak bir sandal-
yeye oturarak çalabiliyormuş. Daha sonra

kendine bir Pşine edinmiş halen Pşinesini
muhafaza etmekte (siyah tek tuşlu hohner

marka) defalarca tek başına sabahlara
kadar düğün yaptırdığını söylüyor. Şimdi-
ki mızıkacılara da biraz sitem ediyor. He-

men yorulduklarını biraz da naz yaptıkla-

NART e EYLÜL EKİM 1999 e 53

 

 



 

 

rım belirtiyor. Bu hanımı şahsen bir iki
defa Ziyaret ederek Pşine çaldırdım ve
banda kaydettim. Mızıkayı çalmak için
çokistekli, adeta otomatiğe bağlanmış gibi
hiçbir ilave gayret göstermeden çok çeşitli
türden müzik icra ediyor. Sanki yıllar ön-
cesini birden günümüze taşıyor gibi. Uzun
yıllar gözleri görmediği için kulak ve sese
yönelik hafızasının, çok güçlü olduğu a-
çıkça görülmekte.

Örnek 2
70 yaşında erkek,zayıf uzun boylu, be-

den olarak yıpranmış olmasına rağmen
Mızıka lafını duyunca gözleri parlıyor.
Uzunyayla'da erkek olarak Mızıka çalan
nadir kişilerden biri, kendi neslinden is-

mini bilmeyen kimse yok. Ben de 20 sene

öncesi bir düğünde kendini izlemiştim,
Mızıka ve düğünle adeta bütünlenmiş gi-
biydi. Mızıkayı eline alır almaz düğünde
birden bir hareketlilik ve heyecan geliyor-
du. Gecenin bir yarısı azalan tempoyu

birden arttırıyordu. Erkek olmanın da a-
vantajı ile Mızıkaya çok hakim gözükü-
yordu. Hem çalıyor hem de düğünün orta-
sında sürekli dolaşıyor, erkekleri tempoya
davet ediyordu. Bazen de hem çalıyor hem
de kızlardan birini çıkararak kafe oynu-
yordu. Bir sene önce elime Pşine ve teyp
alarak, Ankara'da evine gittim. Beni heye-
canla karşıladı. Ama rahatsızdı, körüklere
hakim olacak gücü kalmamıştı. Ona rağ-
men Mızıkayı aldı, güçte olsa çalmaya
başladı. Ama oda ne! Birden sanki hasta-
lığı geçti, temposunu gittikçe arttırdı, o
yaşta çocuk gibi neşelenmeye başladı.

Dejuv,' yaparak çalıyordu. Çerkesler “Pşı-
nem pse xelhas” (Pşine can verir) anla-

mındaki sözlerini doğruluyordu. O anda
Mızıkanın Kafkas yaşamındaki işlevini da-

ha da iyi anladım.

Örnek 3
65 yaşında bir hanım (benim hastam),

kendisini tanıyanlardan gençliğinde çok
iyi Mızıka çaldığını duydum. Mızıkayı al-
dım gittim, kendisi daha önce hiç Mızıka

almamış, hep başkalarının Mızıkalarını
kullanmış. Pşineyi yıllardır çocuğundan
uzak kalan anne gibi, büyük bir özlem ile
aldı. 45 senedir eline Mızıka hiç almamış,

 

“ Mızıkaeşliğinde şarkı söylemek.
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ancak uzun süreli ayrılık ikisini yabancı-
laştırmış, bir türlü uyum sağlayamıyorlar.
Hanımefendi çalabilmeyi çok istiyor par-
makları tuşların üzerinde ama nafile bir
türlü istediği biçimde çalamıyor. Üzüntü-
sünü yüzünden anlayabiliyorum.

Örnek4
70 yaşında bir hanım, oğlu ile beraber

muayenehaneme geliyorlar. Muayeneden
sonra lafı Mızıkaya getiriyorum. Oğlu an-
nesinin genç kızken çok iyi Mızıka çaldığı-
nı, Uzunyayla'nın ünlü Mızıkacılarından
biri olduğunu söylüyor. Yaşlı hanım biraz
da utangaç bir şekilde, Hacca gittiğinden
beri artık çalmadığını, çalmasının uygun

olmayacağını söylüyor. Israrlarımın hiçbir
faydası olmuyor. Dini inancına saygı
duymak gerekiyor. Ancak Müslümanlığı
yanlış yorumlamanın, bazı durumlarda
kültürel birikimlerin muhafazasında o-
lumsuz etkisi olduğu görülmekte.
Bu şekilde yüzlerce örnek verilebilir.

Geçmişe bakıldığında, mızıkaların kültü-
rel hayatımızdan çekilişi ile asimilasyon

sürecinin at başı gittiği görülmekte. Tabi
ki Mızıkanın kaybından dolayı asimilas-
yon olmadı. Belki tam tersi söz konusu,
ama asimilasyona bir gösterge olarak de-
gerlendirilebilir. Uzunyaylada Mızıka kul-
lanılmayalı yaklaşık olarak 25-30 sene
oluyor. Ancak 40 yaşının üzerindekilerde
Mızıkaile ilgili anılar mevcut.

30 sene öncesinin Uzunyayla'sında, her
köyde mutlaka birkaç tane çokiyi Mızıka
çalan bulunuyordu. Geri kalanların da
Mızıka ile az çok bir tanışıklığı olurdu.

Kafkas insanı uzun yıllar sevinç ve acıla- .
rını, Pşineili dile getirmeye çalıştı. Sosyal
hayatlarında her zaman Mızıka izleri gö-
rülüyor. Bütün bunları yazmaktaki ama-
cım; Pşıneyi tanımamış olan gençleri, bir
nebze olsun, Mızıkalı yıllar ile ilgili fikir
sahibi yapmaktır. Sürekli geçmişe takılıp
kalmakta doğru değildir, ancak geçmişteki
kültürel değerleri günümüz insanlarına
aktarmak zorundayız. O halde haydi
gençler! Senelerdir evimizin bir köşesinde
ihmal edilen Pşinelerimizi tekrar alalım.

Pşinelerile yaşlılarımızı tekrar buluştura-

lım. Sonra bizlerde tanışalım, onlardan da
biz devr alalım, geliştirelim ve biz de ço-

cuklarımıza aktaralım.
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Agarcanokua Hüzeyin (Ercan)

Dir

1954 yılında Çorum-İskilip'de doğdu.İlk ve
orta öğrenimini burada gördü. liseyi Ço-
rum'da bitirdi. İhtilal (1960) yıllarında İs-
tanbul Hukuk Fakültesine devam ediyordu.
Bu yıllardaki öğrenci hareketlerinden etki-
lendi. Kendisi ve bünyesi çok kibardı. Ol-
dukça kiloluydu. başarıyla okuduğu üç yıl-
dan sonra okulu bitirmedi, bitiremedi. As-
kerlikten korkuyordu.

Koçtug Denizcilik şirketinde çalışmaya
başladı. Kara nakliyat bölümü şefliği yaptı.
1980'li yılların hemen başında kendisine
“Askerlik yapmaya elverişli değildir” raporu
verildi (120 kg'da fazla). 1981-1982 yıllarda
askerlik yapmadı diye vatandaşlıktan çıka-
rıldığında Nartoka Yinal (Ünal Nartok)
Karaçay-Çerkes'in OoOHabez Reyonundaki
Besleney köyündeidi.

Yinal, diğer idealist arkadaşları (tam sa-
yamıyorum beni bağışlasınlar) ile birlikte
daha gençlik yıllarında Kafkasya için yanıp
tutuşuyordu. Altmışlı yılları dernekçilik ile
geçti. Bidonuko Nihat, Huvaj Fabri, Hatam
Nejdet, Nihai Özbek, Blenemıh Fehmi, Afışıj
Emin gibi bir grup Kafkasya'ya dönmeye ve
bir Çerkes kızı ile evlenmeye yeminli idiler.
Önce Bidanuko Nihat, Blenemıh Fehmi ve |
Yinal döndüler. Hatam Nejdet, Nihai Özbek
ve Huvaj Fahri'de öyle. İçlerinden bir Afişıj
Emin dönüş yapmadı.

Besleney'e yerleşen Nartoka Yinal'in
Nartokaların desteğine rağmen işi pek doğru
gitmiyordu. Yapmadığı askerlik onun haya-
tını çok sıkıntıya sokacaktı. Yine bu nedenle
sınır dışı edilmesine direndi. İş, ev ve aş is-
temediğine dair belgeler imzalayarak geçici
olarak yakasınısıyırdı.

Dönüşünün . 7-8. aylarında Besleney'de;
Çerkesk'ten gelen Moskova'dan giyinen şık
doktor bir bayanla karşılaştı. Hemen ilk
semorkodan evlilik kararı çıktı. Ancak
Yefendi tarafından kıyılan nikahları burada-
ki defterin tozlu sayfalarında kalacaktı.
Valentina Sakiyev ile evlenmesi oturumuna
kolaylık sağladı. 1984'te ilk kızı Dane doğ-

du. Çerkesk'ten Nalçik'e geçtiler. Dane o0-

kula başlarken soyadı problemi doğdu. Ay-
rlmaya çoktan karar verdiği Valentina ile
resmi nikaha yaklaşmadı. Bebekliğinde bir

anne gibi büyüttüğü Dane, Saki olarak o-

kula başladı. Valentina bir kaç yıl sonra öl-

dü. Dane'de kendisine bir daha kolay kolay

gösterilmedi. .
Nalçik'te Blenemıh Fehmi'nin desteğini

gördü (iki arkadaş daha sonraları anlaşa-
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madılar). Buradaki işsiz günlerinden birin-

de, o kibar, iri nazik vücutlu Yinal kanali-
zasyon işinde çalışmaya başlar. Yetkililerin

de hazır bulunduğu abartılı, reklamlı bir
televizyon çekiminde kendisini görüntüleyen
kameramana:

“-Çek çek beni çek! 120 yıldan sonra va-
tan sevgisiyle anayurduna dönen birisine
reva gördüğünüzişi, ibretle herkes izlesin!”
der. Herkes donar. Yinal'in işi ve şansı bun-

dan sonra açılır gibi olur. Kendisine sunu-
lan en kazançlı ve en Zor işi seçer. Tırna-

vuz'da Wolfram madeni dağın yükseklerin-
den çıkmakta aşağıya borularla ve suyla ta-
şınmaktadır. Boruları wolfram çok çabuk

aşındırdığından merdiven gibi inmektedir
dağdan. Yinal aşınan boruları oradan al-
makta yenisini keserek yerine puntala-
maktadır, diğerleri de kaynağını yapmakta-
dırlar. Ayrıca bu ekip yılın tatil günleri dahil
çok yoğun çalışmakta, revizyona alınan her
fabrikanın bakım ve onarımını da yapmak-
tadırlar.

1991 yılında yeniden bu sefer resmi ni-
kahla Nalçik Univermag'da maliyeci olarak
çalışan Şıbzıho Agnessa ile evlendi. 1994
yılında ikinci kızı Gupse doğdu.

Yinal artık çalışıp kazanmaktadır. Hanı-
mı da iyi bir işte çalışmaktadır. Kooperatif
marifetiyle güzel bir kat sahibi olurlar. Bu-

rada Nartokalardan çok destek görür. Bil-
hassa Nartoka Slava (Stanislav) elinden ge-

leni esirgemez. Ev sahibi olunca o yorucu,
ağır ve zamanını tamamını alan işinden çı-

kar. 1996 yılından itibaren işsizdir.
Bir kaç iş denedi, başarılı olamadı. 1997

yazında çok uzun zamanlar hasretini çektiği
85 yaşındaki annesini yanına aldı. Kadınca-
8ız (büyük halam) yaşlılıktan zaptolunmadı,
1998 yazında geri getirmek zorunda kaldım.

Bir türlü ekonomik rahatlığı sağlayamaz.
İdealist insanlarla istediği kadar beraber
olamaz. Kısacası kendisini adadığı davaya
yeterli katkıda bulunduğuna inanmaz.

Günlerinin çoğunu Çorum'dan Nalçik'e

dönen Babıko Özcan (Özdemir) in yanında
geçirmeye başladı. Morali bozuldu. Nihayet
29.12.1998 tarihinde vefat etti. Cenazesine
Kafkasya'daki tüm sevenleri ve dostları ka-
tıldı. İstanbul'dan gidenler oldu.

Türkiye'deki ailesinden katılan olmadı.
Eşi ve Nartoka Slava tarafından cenazesi

kaldırıldı. Burada ölüm haberi gözlerden
kaçtı, verilmedi. Bir idealist ve sabır-abidesi

arkasında; Temmuz ayında (1999) Türki-

ye'ye gelen ve olmayan haklarından yararla-
namayacak olan iki kızını ve “vatandaşlık-
tan çıkarılmışlık” (bir o kaldı herhalde kaldı-

rılmayan) acısını bırakarak göçtü gitti.
Allah rahmeteylesin.
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Demir perde kalkalı 10 yıldır Ata Yurdumuza gidiş-gelişlerimiz devam ediyor.
İş ve akraba ziyaretleri bazında gerçekleşen ilişkilerin, daha da ileri düzeye ulaşması, diaspora'daki

Çerkeslerin Ata yurdu ile daha yoğunilişkide olmaları, daha fazla tanışmaları ve kaynaşmaları gerekiyor.
Bu bizlerin tabii hakkımız ve görevimizdir. Bu konuda önemli bir adım olarak, 2000 yılına girerken, KAF-

KASYA'da buluşmayı sembolik bir başlangıç kabul ediyoruz. Bu ziyaretler organize turlar şeklinde planlan-
mıştır. Daha sonra da bu tür organize turlar devam edecektir.

Tur programları üç ayrı şekilde hazırlanarak tercihlerinize sunulmuştur. Organizasyon, KAF-DER, NART
TURve INTURİST ADİGEİüçlü koordinasyonuile yapılmaktadır. Programı yapan Nart Tur, başvuruların en
geç 30 Kasım'a kadar yapılmasınıve vize için 4 resim ile birlikte pasaportların teslim edilmesiniistiyor. Da-
ha geç müracaatlarda özellikle vize konusunda güçlükler ile karşılaşılacaktır. Ödemeler de Nart Tur'a yapı-
lacaktır. Söz konusu üç program aşağıdadır.

Dahafazla bilgi için O 212 632 84 97 tel. veya 0 212 586 36 21 Faxile NART TUR'a müracaat 6-

 

debilirsiniz.

PROGRAM 1:
1.Gün (31.12.1999)

09:00 Atatürk Havalimanı C Terminalinde

buluşma

11:00 KUBAN AİR uçağı ile KRASNO-

DAR'a hareket

15:00 MAYKOP'a varış, otele yerleşme ve

serbest

19:00 Akşam yemeği

20:00 Yıl başı toplantı ve balosu
2.Gün (01.01.2000)

08:00 Kahvaltı ve serbest

13:00 Öğle yemeği
14:00 Müze ziyareti, şehir ve çevre turu.

20:00 Akşam yemeğive serbest

3.Gün (02.01.2000)

08:00 Kahvaltı

09:00 Köy ziyareti için hareket

13:00 KOSHABLE'de öğle yemeği

14:00 Köy gezilerine devam

20:00 Akşam yemeği

4.Gün (03.01.2000)

08:00 Kahvaltı

09:00 ADIGEYSK şehrine hareket, yolda

köy ziyaretleri

— 19:00 KRASNODAR”'a varış ve otele yer-
leşme

20:00 Akşam yemeğive serbest
5.Gün (04.01.2000)

06:30 Kahvaltı

07:00 Hava Limanı'na hareket

09:15 KUBAN HAVAYOLLARI ile İstan-

bul'a hareket

ÜCRET: 440 USD'dır.
ODEME: Türkiye'de USD Olarak Yapılacaktır.

PROGRAM 2:
1.Gün (30.12.1999)

13:00 Atatürk Hava Limanı C Terminali”nde

buluşma

15:00 Uçak ile NALÇIK'a hareket

19:00 Otele varış, yerleşme ve akşam yemeği

2.Gün (31.12.1999)

08:00 Otelde kahvaltı

09:00-13:00 Şehir turu ve müze ziyareti

13:30 Otelde öğle yemeği ve serbest zaman

20:00 Akşam yemeği ve yeniyıl kutlamaları.

3.Gün (01.01.2000)

Öğleye kadarserbest zaman

12:00 Öğle yemeği
13:00-17:00 Mavi Göller bölgesini ziyaret

4.Gün (02.01.2000)

07:00 Kahvaltı

08:00-18:00 Elbruz (Oşhamafe) Dağı'nı zi-

yaret (Öğle yemeği dağda) i
20:00 Otelde akşam yemeği

5.Gün (03.01.2000)

08:00 Sabah kahvaltısı

09:00 Otelden havaalanına hareket

13:00 Uçakla İstanbul'a hareket

ÜCRET:480 USD'dir.

NOT: Ayrıca uygun gün ve saatlerde folklor gösterile-

ri ve benzeri etkinlikler yapılacaktır.
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PROGRAM 3:
1.Gün(30.12.1999)

10:00 Atatürk Hava Limanı C Terminali'nde

buluşma

12:00 Özel uçakla MAYKOP'a hareket
15:00 Maykop'a varış, otele intikal ve yer-
leşme

19:00 Akşam yemeği ve serbest zaman

2.Gün(31.12.1999)

08:00 Kahvaltı

10:00 Müzeyi ziyaret

12:30 Öğle yemeği
14:00 Şehiriçi ve yöreyi tanımaturu

20:00 Akşam yemeği ve YILBAŞIiçin salo-

na gidiş

3.Gün(01.01.2000)

08:00 Kahvaltı

10:00 GUZIRIPLI (Kayak Merkezi)'e hareket
12:00 Öğle yemeğive çevre turu
17:00 Maykop'a dönüş

20:00 Akşam yemeğive serbest

4.Gün(02.01.2000)

09:30 Kahvaltı ve dinlenme

10:30 Köy ziyaretleri için hareket ve KOS-

HABLE'de yemek

21:00 Maykop'a dönüş ve Akşam yyemeği

5.Gün(03.01.2000)

08:00 Kahvaltı

09:00 Çerkesk ve Piyadigosk üzerinden

Nalçık”e hareket

20:00 Grand Kafkas oteline yerleşme, akşam

yemeği ve dinlenme

6.Gün(04.01.2000)
08:00 Kahvaltı

09:00 ELBRUZ-OSHAMEFE'ye hareket

12:00 Dağ otelinde öğle yemeği

13:00 Dağa çıkış ve gezi

20:00 Nalçık'e dönüş ve Akşam yemeği
20:30 Bir konser veyatiyatroya gidiş

ün(05.01.2000)
08:00 Kahvaltı

09:00 Kent içi kültür kurumlarını ziyaret

12:30 Öğle yemeği
13:30 Mavi göller Bölgesine hareket ve köy
gezisi

19:00 Nalçık'e dönüş
20:00 Otelde akşam yemeği ve serbest zaman

8.Gün(06.01.2000)
08:00 Kahvaltı

09:00 Havaalanına hareket

13:00 Uçakla İstanbul'a hareket

ÜCRET; 560 USD'dir
Ücrete dahil hizmetler;

1. Uçakbileti,

2. Vize ücreti,

3. Otelsyemek ücreti (3 gün)

4. Transferler

5. Geziler,

6. Rehberlik hizmetleri,

ÖDEME:Türkiye'de USD Olarak Yapılacaktır
NOT:İklim koşullarına göre gezi programlarında de-

gişiklik yapılabilir.
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Khabardeyce, Çerkesçe, Rusça, İngilizce, Türkçe resimli sözlüğün içeriği

öğretmen, öğrenciler,

Adığeler, yurt dışından turist olarak

soydaşlarımızın

yapacağını umarak hazırlanmıştır.

Sözlük 5 dilde hazırlanmış olması

nedeni ile ilktir. Resimlerle işlenmiş

ve yanında 5 dilde açıklama getirilmiş

olan bu sözlüğü Khabardey Dilbilimci

Sukhun Hasan yine bir dilbilimci olan

kızı ile beraber hazırlamıştır.

Bunun için Adığelere özgü fakat
bugün uygulanırlığı azalmış ya da yok
olmuş olan; maddeler, yemekler, de-
yimler ve kültüre ait diğer öğeler bu
sözlük içerisinde yer almaktadır.

5 dilde, kapsamlı bir el kitabı ola-

rak değerlendirilen bu kitap, kaybet-

mekte olduğumuz dilimizi öğrenmeye başlamamıza vesile olsun deriz...

ana, baba ve çocuklar, anadilini iyi bilmeyen

    rehberliğini İN eN
PZRATA

   

 
 

 

 

 



 

YENİ YAYINLAR

N.Luxemburg, Rusların Kafkasyayı İşgalinde İngiliz Politikası ve İmam Şamil, Çeviren:
Sedat Özden, Kayıhan Yay., Kasım 1998, 320 sayfa.

.Çerkesler'in kaderlerinin tayin edildiği böyle bir dönemin tarihinin anlaşılması, günü-

müzdeki Kafkasyalıların kendi kendilerini ve dünya içindeki konumlarını tanımlamaları
için çok önemlidir. Bir millet olmanın gerektirdiği tarihi devamlılık şuurunun ötesinde,
Çerkesler'in o dönem içinde ortaya koydukları tavrın günümüz nesli tarafından anlaşılarak

takdir edilmesi, yerine getirilmesi gereken bir vazifedir. Burada önemli olan şarilanmalar-
dan uzak olarak,olayların doğrutahlillerini yaparak, kendimizi sorgulamak olmalıdır...

Luxemburg'un bu çalışması İngiliz-Rus-Çerkesilişkilerini ele aldığı dönem içinde birçok
tarihi olaya ışık tutması açısından önemlidir. Aynı zamanda İngiliz-Rus rekabetinin geçerli
olduğu dönem ve gerginliğin Kafkasya'ya yansımalarını gözler önüne sererek, İngilizler'in
Kafkasya'ya yayılmakta olan Ruslarla kurdukları ilişkilerin gerçek anlamını da ortaya koy-
maktadır. Tarihin sayfaları arasında gezinmek isteyenlere..

 

ASL
EY v

Musa Uysal (Emmi)
  

Musa Uysal(Emmi), Kalemim Kaydı, Gri Ajans, Ankara, Haziran 1999, 256 sayfa.

“Çok dilli, ayrı dinli, çok halklı bu insanların kültüre verdikleri önemi de yazmadan edeme-
dim” diyen Musa Uysal bu eseriyle, Kafkasya'daki gözlemlerini, yaşadıklarını dile getirerek,
bu kadar ayrı dili konuşan, bu kadar ayrı halkın bir arada kardeşçe nasıl yaşadıklarına
bizlerin de tanık olmasını sağlamıştır.

Nereden Nereye, Sokakta Sözleşmiştik, Üç Atlı, Bir Aydınlık Ağacı yazarımızın diğer e-

serleridir. Etkileyici öyküdili ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş gezi-gözlem eseri olan bu
kitabı beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.

Semen Esadze, Çerkesya'nın Ruslar Tarafından İşgali Kafkas-Rus Savaşlarının Son Dö-
memi, Çeviren:Murat Papşu, Kafkas Derneği Yayınları, 1. Baskı, Haziran 1999, 134 sayfa.

Gürcü asıllı bir Rus subayı tarafından yazılan bu eser Kafkasya bağımsızlık savaşlarının
1830-1864 yıllarındaki son dönemini, Ruslar açısından irdelemektedir. Bu açıdan Kafkasya

hakkındaki Rusça eserlerin çoğu gibi onun da görüşleri tarafsız ve objektif değildir. Kafkas
Savaşları'na Çarlığın emperyalist gözüyle bakmakta, Çerkesler'i “düşman halk” istilacı Rus
birliklerine karşı yurdunu savunmakta olan Çerkes askeri birliklerini “güruh” olarak adlan-
ırmaktadır. Okuyucuların, yazılış amacının Rusya'nın Kafkasya'yı istila ve kolonileştirme

politikasını haklı çıkarmak olduğunu unutmamak kaydıyla ve eleştirel bir gözle okuyarak,
dönemin olayları hakkında bazı bilgiler elde edebileceklerini umuyoruz.
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Abhazya'da Cumhurbaşkanlığı
Seçimleri
Abhazya'da 4 Ekim 1999 tarihinde Cum-
hurbaşkanlığı seçimiile “Abhazya'nın statü-
sü bağımsızlık mı olmalıdır?” sorusunu içe-
ren referandum birlikte gerçekleştirilmiştir.
Alınan haberlere göre son derece sakin ge-
çen seçimlerin sonucunda seçime katılım
oranı ve kabul oranları şu şekilde gerçek-

leşmiştir:

-Seçime katılma oranı 9 85
-Ardzınba'nın Cumhurbaşkanlığını
isteyenlerin oranı 4 99
-Abhazya'nın statüsü bağımsızlık
olmalıdır diyenlerin oranı e 97.5

Seçimlerde dikkati çeken bir önemli hu-
sus da Gal bölgesine geri dönen göçmenler-
le, orada yaşayan ve Abhazyalı olarak yaşa-
mak isteyen değişik kökenli insanların da
herhangi bir olaya neden olmadan seçime
katılıp olumlu oy kullanmış olmalarıdır.

Abhazya'da seçimler özetlendiği gibi so-
nuçlanırken seçimden hemen bir gün sonra
toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-

seyi: “Abhazya'daki seçimleri tanımadığını,
statü belirlenmeden yapılan bu tür seçimle-
rin geçersiz olacağını, Gürcistan'ın toprak
bütünlüğü çerçevesinde çözüm aranması

gerektiğini,” kararlaştırıp dünya kamuoyuna
açıklamıştır. -

Öte yandan Rusya Federasyonu Başba-
kanlığı tarafından alınan tek taraflı bir karar
uyarınca Rusya sınırındaki sınır rejimi iptal
edilmiş (Ambargo devam edecek) 18-50 yaş

arasındaki insanlara uygulanan giriş çıkış

yasağı kaldırılmıştır. Bu karara göre Abhaz-
ya Pasaportu taşıyan herkes için giriş-çıkış
Rusya Federasyonu sınırında artık serbest
bırakılmıştır.

Abhazya AGİT'den Bağımsızlığın
Tanınmasınıİstiyor
Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu 12 E-
kim 1999 günü aldığı bir karar ile Abhaz-
ya'nın bağımsızlığını onayladı ve BM ve
AGİT'ten Abhazya'nın bağımsızlığının ta-
nınmasınıistedi. Kararda, 3 Ekim günü ya-
pılan referandumda halkın çoğunluğunun
Abhazya'nın bağımsız bir devlet olduğunu
belirten 1994 Anayasası'nı kabul ettiği vur-
gulanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Igor Iva-
nov 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Abhazya
Parlamentosu kararının Abhazya sorunu-
nun çözümüne katkıda bulunmadığını iddia
etti.
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Şevardnadze Boden'i istedi
Gürcüstan devlet başkanı Şevardnadze, BM
Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Abhazya'daki
özel temsilcisi Liviu Bota'nın yerine Alman
diplomat Dieter Boden'in atanmasını iste-
diklerini açıkladı. Şevardnadze açıklamasın-

da, Boden'in atanmasına Rusya'nın karşı
çıktığını da belirtti. Şevardnadze, Boden'in
"1995-96 yıllarında AGİT misyonu başkanı
olarak Gürcüstan'da görev yaptığı süre ola-
ganüstü bir güven kazandığını" iddia etti.
(Caucasus Press, 18 Ekim)

Tiflis'te Protesto
Tiflis'deki Seçim Gözlem Misyonu, 14 Ekim
günü yaptığı açıklamada, 31 Ekim seçimleri
öncesi Gürcüstan'da gözlenen şiddet olayla-
rının "tamamen kabul edilemez" olduğunu
ve bu olayların "AGİT serbest seçim kuralla-
rının" açıkça ihlali anlamına geldiğini söyle-
di. Bu arada muhalif Yeniden-Canlanış Bir-

liği, yetkililerin üyelerine yönelik baskılarını
kınamak için 15 Ekim'de Tiflis'de bir pro-
testo gösterisi düzenledi. Yeniden-canlanış
Birliği, seçimlerde, yönetimdeki Şevardnad-

ze-yanlısı Gürcüstan Vatandaşları Birliği'nin
en büyük rakibi olarak görülüyor.

5 Kosova Adiğe'si Daha Maykop'ta
Kosova'dan Trakya'daki Gaziosmanpaşa

kampına gelen sığınmacı Adığeler'in önemli
bölümü daha önce Maykop'a götürülmüştü.
Pasaportları olmadığı için bir önceki kafi-
leyle gidemeyen 5 Kosovalı Adığe Kafkas
Derneği'nin temin ettiği uçak biletiyle
Maykop'a gönderildi.

6 Öğrencimiz Daha Üniversiteyi
Anavatan'da Okuyacak
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ana-
vatan Kafkasya Üniversitelerinde öğrenim
görmek üzere 6 öğrencinin daha işlemleri
tamamlanmış ve 2 öğrenci Maykop'a 4 öğ-
renci de Nalçık kentine gönderilmişlerdir.
Öğrencilerin vize işlemlerinin yapılabilmesi
için gerekli olan davet yazısı; Üniversite veya
Dış İlişkiler Bakanlığı yerine Dış İlişkiler
Bakanlığına bağlı olarak varlığını sürdür-
mekte olan Rodina'dan gönderilmiş olması-
nı, “Rodinalar, hukuki varlığı sona ermiş,
yetkisi ve fonksiyonu kalmamıştır. Bazı
Cumhuriyetler sembolik olarak yaşatıyorlar-
sa da imzasına ve 1990 öncesine ait geçersiz
mührüne itibar edemeyiz.“ gerekçesiyle
Rusya Federasyonu Konsolosluğunca kabul
edilmedi. Bu durum nedeniyle davet yazıları
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Üniversitelerden tekraren istendiği için bu
yıl öğrenciler bir hafta gecikmeli olarak gi-
debildiler. ” O

Prens Ali'nin Finanse Ettiği Belgesel
Son Aşamada
Dünyaca ünlü CNN televizyonu ile Ürdün
Prensi Ali arasında imzalanan anlaşmaya

göre ve finansmanı Prens Ali tarafındari kar-
şılanmakta olan “Çerkesler, Çerkeslerin kö-

ken ve medeniyetleri, Zorunlu sürgün olayı,
Bu günkü yaşamları ve sorunları” konulu
Belgeselin Adığey ve Kıyıboyu Şapsığ etabı-
nın çekimi Karaçay-Çerkesk'deki olayların

da etkisiyle iki ay önce yarıda kalmıştı. İçin-
de bulunduğumuz hafta yarıda kalan çeki-
min tamamlanması için görevli ekip
Maykop'a gitmiştir. Belgeselin ilk bahara
yayına yetiştirilmesine çalışılmaktadır.

Bağımsızlığın 6. Yaşı,
İstanbul Abhaz Derneği'nde kutlandı.
30 Eylul Abhazya'da bağımsızlığın 6. yıldönümü.
İs.anbul Abhaz Kültür Derneği'nde konuyla ilgili
bir organizasyon düzenlendi. Açılış konuşması,

Abhazya'da bugünkü durumun değerlendirilmesi,
Abhaz Derneği Deprem Kriz masasının raporu,
yapılan ve yapılacak tüm yardımlar detayları ile
anlatıldı. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bursa Folklor Ekibi Gösterisi
Kafkas Derneği Bursa şubesi bünyesinde
bundan bir sene önce çalışmalarına başla-

yan folklor ekibi, nihayet gösterilere başla-
dı... 27 Kasım'da Bursa Fethiye Kültür Mer-
kezi'nde yapacakları gösterilerine katılımla-
rınızı bekliyorlar. Genç arkadaşlarımıza bu

gösterilerinde destek olalım...

 

“Yeni Tür'zü ve Havva Karadaş”
3 Kasım'da Yeni Türkü grubu ve Havva
Karadaş İstanbul Abhaz Derneği'nde bir
söyleşi ve konsere katılacaklar. Grup, “Yeni”
adlı son kasetlerinde Afeşij Emin'in söz ve
müziğini yaptığı bir Çerkes şarkısına, Türk-
çe sözler yazarak “Wahayra” adıyla yer ver-
mişti.

Fransız Televizyonu Türkiye ve
Maykop'da Çekim Yapacak
Değerli gazeteci dostumuz Nur Dolay öncü-
lüğünde Maykop'ta 4-5-6 Kasım tarihlerinde
şerçekleştirilecek olan “Kafkasya'da Barış”
adını taşıyan Kültür festivali sırasında çe-

kimi yapılacak film Fransız televizyonunda
yayınlanacak.

Maykop'ta geleneksel olarak yapılmakta
olan Kültür Festivaline Derneğimiz adına
katılacak ve dil bilen bir gencimizin hazırlık
çalışmaları, yolculuğu ve Anavatan'a ilk gi-
dişinde ve festival sırasında yaşayacağı he-
yecanı konu alacak olan filmin içinde “Kaf-
kasya, Kafkas Kültürü, Kafkas Tarihi, Kaf-
kasyalıların Bugünü”ne de ayrıca yer verile-
cektir. Dil bilen gençlerimizden gönüllü biri-
sini özellikle arıyoruz.

 

Şıps Baste ve Söyleşi
Kafkas Derneği Sinop Şubesi; Sinop'un ana
caddelerinden biri olan Gazi caddesinde ye-
ni bir büro kiralayıp, dekorasyonunu ta-
mamladıktan sonra Sinop'lu hemşehrileri-
mizin yoğun ilgi gösterdiği: “Şıps Baste ve
söyleşi” geceleriyle kış dönemi çalışmalarına
başlamıştır. Yeni yer için emek veren ve

maddi katkıda bulunan tüm hemşehrileri-

mize teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının
devamınıdiliyoruz.

Mefahable'nin Yapımı Sürüyor

 

Kosova'dan Maykop'a dönen Adiğeler için
“Mefahable” köyünün kurulmakta olduğunu
daha önceki sayılarımızda okurlarımıza du-
yurmuştuk. Yapılan yardımlaşma çalışmala-

rı sayesinde evler aşağıdaki resimlerde gö-
rüldüğü üzere ortaya çıkmaya başladı.

Köyün hemen yanı başında büyük ve gü-
zel bir cami inşaatı
aynı anda devam
etmektedir. Bu ca-
minin tüm maliye-
üni adının açık-

lanmasını  isteme-
yen Nalçık'lı bir
Adığe'nin üstlenmiş
olması oldukça an-

lamlı ve aynı Za-
manda da örnek
alınması gereken bir davranıştır. Hayırsever

hemşehrilerimizin olacak yardımları ile
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Mefahable'nin bir an önce tamamlanmasını

temenni ediyoruz.

Adana Şubesine Genel Kurul
Kafkas Derneği Adana Şubesinin
13.10.1999 tarihinde Genel Kurulu yapıldı.
Yeni yönetime çalışmalarında başarılar dili-

yoruz.
Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu
1. Selahattin Altaş 1. M.Ahmetbeyoğlu
2. Salih Hazar 2. A. Erdoğan
3. Musa Şeker 3. Y. Hajtaş
4. Nejdet Önder Disiplin Kurulu
5. Yıldız Sönmez 1. Mehmet Doğruca
6. Makbule Serin 2. Berkuk Yıldar
7. Muhteşem Onur 3. M.Bilgici

4. Vasıf Özdemir
5. Nedim Yağan

Ecevit, Rusya'da terörü görüşecek
Başbakan Bülent Ecevit'in gelecek ay

Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında, “u-
luslararası terörizm ve saldırgan ayrılıkçılık
il. mücadelede işbirliği” içerikli bir belgenin
imzalanmasının planlandığı öne sürüldü.
Interfaks ajansının Rus kaynaklarına daya-
narak verdiği haberde, “terörizme ve aşırıla-
ra karşı mücadelede ortak önlemleri” içere-
cek bu belgenin, Rusya Başbakanı Vladimir
Putin ile Başbakan Bülent Ecevit'in muhte-

melen 5 Kasım'da yapacakları görüşmenin
ardından imzalanabileceği belirtildi. Bir
kaynak, “Türk tarafının da böyle bir belge-
nin imzalanmasınailgisini ifade ettiğini” be-
lirtti. Haberde, ikili askeri teknik işbirliği ile
petrol ve gaz alanlarında işbirliğinin çeşitli

boyutlarının da görüşmelerde gündeme gel-
mesinin beklendiği kaydedildi. Ecevit'in zi-
yaretinin 4-6 Kasım arasında yapılması

planlanıyor.

Abhazya halkı bağımsızlık istiyor
2 bin kişinin ölümüne neden olan savaşın

ardından 1993'te Gürcistan'dan bağımsızlı-
ğını ilan eden Abhazya'da cumhurbaşkanlığı
seçimleri 3.10.99'da yapıldı. Gürcü milisle-
rin saldırı düzenleyeceği korkusu altında
yapılan seçimler olaysız tamamlandı. 212
bin seçmenin tek aday olan şimdiki Cum-
hurbaşkanı Vladislav Ardzınba'yı beş yıl da-
ha bu göreve seçmesine kesin gözüyle bakı-
iyor. Şu ana dek hiçbir ülkenin tanımadığı

Abhazya'nın bağımsızlık ilanından sonra
1994'teki seçimde cumhurbaşkanıolan Ard-

zınba, sandık başında yaptığı açıklamada,
"Bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyiz" dedi.
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Abhaz lider, Gürcü-Abhaz savaşı sırasında

kaçmak zorunda kalan 70 binden fazla Gür-

cü'nün geri dönmesi görüşmelerinde sonuç
alınamamasını Gürcistan'ın olumsuz tavrına

bağladığını belirtti. (Radikal, Dış Haberler)

Çeçenya'ya kukla hükümet
Çeçenya'yı bölme planını adım adım uygula-
yan Rusya, 1996'da tanıdığı Aslan Meşha-
dov yönetimini tek taraflı gayri meşru ilan
etmesinin ardından 'sürgünde' Çeçen hür-

kümeti kurdu. Çeçenya'nın üçte birini ele

geçiren Rusya, 'meşru hükümet modeli” ola-

rak tanımladığı 23 üyeli 'kabine'nin başına
bir piyango firması işleten 35 yaşındaki Çe-
çen işadamı Malik Saydullayev'i getirdi. Böl-

geyi 'terörist'lerden temizledikten sonra yaltı-
rıma başlayacağını açıklayan Moskova, bu
yeni kabineyi muhatap alacak. Meşhadov
hükümeti ise bu yönetimin Çeçenya'da ya-
sallığı ve otoritesi olmadığını açıkladı. Groz-
ni, tek meşru hükümetin, 1997'de AGİT ve
uluslar arası gözlemcilerin tanıklığında ya-
pılan seçimlerle kurulan Meşhadov yönetimi

olduğunu yineledi. Bu arada kuzeydeki
Terekemerek nehri boyunca mevzilenen Rus
birlikleri, Meşhadov'un cihad çağrısıyla gü-
neyde toplanan Çeçen birliklerine karşı baş-
kent Grozni'yi de içine alacak operasyona
hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu, 7 Ekim
1999'da bir bildiriyle Rusya'nın Çeçenya'yı
işgalini kınarken, Rusya'da AB delegasyo-
nunun arabuluculuk önerisini reddetti. (Ra-

dikal, Dış Haberler, 8.10.99)

Avrupa Parlamentosu Dağıstan'daki
Rus hareketini destekliyor.
Paris, 17 Eylül (I(tar-Tass), Avrupa Parla-

mentosu, ayrılıkçı ve radikal İslamcı devlet.
kurmak için Çeçenya'dan binlerce silahlı

haydutun Zorla girdiği, Rusya'nın kendi
Kafkas Cumhuriyeti olan Dağıstan'da düze-
ni tekrar kurma çabalarını destekledi.

Avrupa Birliği'nin 15 ülkesini birleştiren
Parlamento, AB üyelerine, Rus eylemlerine
destek vermeleri ve Rusya'ya Kuzey Kafkas-
ya'da ekonomik istikrarın sağlanmasında
yardımcı olma çağrısında bulundu.

Parlamento 16 Eylül'de bir önerge ele aldı
Teklifte: “Rusya Federasyonu'nun bölgesel
bütünlüğünün korunmasından yana, ka-
rarla konuştu ve Dağıstan'da dengeyi boz-
mak ve Kuzey Kafkas insanları üstünde
diktatörlük rejimi kurmak amacıyla, Çeçen-
ya bölgesindeki silahlı radikal grupların sal-
dırılarını kınadı.”
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Parlamento, Rus otoritelerine, Dağıs-
tan'da “makul güç kullanımı, uluslararası
insan hakları prensiplerinin ve silahlı radi-
kal gruplar tarafından işgal edilen köylerde-
ki huzurlu halkın güvenliğinin gözetilmesi
yoluyla barışı ve düzeni tekrar kurma çağrı-
sında bulundu.

Parlamento Çeçen otoritelerine de “silahlı
radikal grupları desteklemekten kaçınmala-
rı, bölgede güvenliği ve dengeyi tekrar kur-
mak amacıyla Rusya Federasyonu otoritele-
riyle işbirliği yapmaları” çağrısında bulun-
du.

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin
Kafkasya Belgeseli
Doçent Doktor Sevda Alankuş'un danış-

manlığında Ankara Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi son sınıf öğrencilerinin hazırlamakta
olduğu “Kafkasya ve Kafkas insanının diyas-
porada yaşam şekli ve sorunları” konulu
belgeselinin ikinci bölümü Kafkas Derne-
ği'nin öncülüğünde Ürdün'de çekilmişti.
Montajı ve seslendirmesi tamamlanan 15
dakikalık ikinci bölüm oldukça başarılı bu-
İlunmuştur.

Bilindiği gibi birinci bölümü geçen yıl
Uzunyayla'nın Karaboğaz köyünde çekilmiş

ve bu yıl Ankara'da yapılan kısa metrajlı
belgesel film yarışmasında 60 civarındaki
eser arasından finale kalmıştı. Kafkas Der-
neği finans problemini halledebilirse bu yıl
içerisinde Belgesel'in üçüncü etabı İsrail'de,
dördüncü etabı Kafkasya'da, beşinci etabı
yine Türkiye'de çekilerek tamamlanmış ola-
caktır.

Gençlerimizin Bodrum Kararları
Sonuç Veriyor
Bilindiği üzere bir yıl önce planlanan gençlik
buluşmasının temel amacı iletişim ve arka-
daşlığın geliştirilmesiydi. 17 Ağustos deprem
felaketinin ardından bu buluşmayı iptal et-
me kararımız büyüklerimiz tarafından o-
lumlu bulunmayınca buluşma gerçekleşmiş

ve gençler tarafından bazı kararlar alınmıştı.
Nalçık'dan katılan Nehuş Kerim ve arka-

daşları ücret alınmadan sadece yol giderleri-
nin karşılanması halinde deprem için dü-

zenlenecek bir konsere gelmeyi taahhüt et-
mişti. Bugünlerde bu öneri üzerinde çalış-
malar yapılmaktadır.

Gençler, döndükten sonra deprem kam-
panyası başlatıp imkanlar oranında katkı
yapmayı kararlaştırmışlardı. Almanya ve
Amerika'dan katılan gençler döner dönmez

kollarını sıvamışlar ve katkı için çalışmak-

tadırlar. Türkiye'den katılan gençler de dep-
rem mağduru gençler için yürütmekte oldu-
gumuz eğitim yardımı çalışmamıza çevrele-
rinden birer-ikişer kişi katıyorlar.

Gençlerimizin bir bölümü de süreli ve

muntazam çıkmakta olan NART dergisine 6
abone kazandırınca 10 milyon, 10 abone
kazandırdığı takdirde 20 milyon abone pa-
rası o genç adına depremzede gençlere eği-
tim yardımı hesabına yatırılmak koşuluyla
yeni bir çalışmaya başlamışlardır.

Kafkas Derneği bu özveride bulunan
gençlerimize sadece adlarına para yatırma
makbuzunu göndermekle kalmayacak ayrı-
ca kendilerine ücret talep etmeksizin Nart
dergisini de hediye olarak göndermeyi görev
sayacaktır.

Karaçay-Çerkes'de Olaylar
Çerkesk'den aldığımız bilgilere göre,

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin Cumhur-
başkanlığı seçimleriyle başlayan gerginlikle-

rin artarak devam etmektedir.
Bilindiği üzere Karaçay-Çerkes'de yapıl-

mış olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur se-
çimlerine, ilk iki günkü seçim işlemlerine

Karaçaylar tarafından hile karıştırıldığı iddi-
asıyla, Adığeler ve Abazalar seçimi boykot
edip sandık başına gitmemişler ve boykotlu
seçimde kazanan General Semyenova da
itiraz etmişlerdi. Bu güne kadar nihai bir
çözüme bağlanamayan seçimleri boykot
maksadıyla, açlık grevine başlayan Abaza

gençlerine, Karaçaylı gençlerin ateş açması

sonucu bir Abaza genç ölmüş ve ikisi ağır 5
kişi de yaralanmıştı. Ölen gencin cenaze
merasimi sırasında da radyo ve televizyonla-
rın eğlence programı yayınlamasını protesto
etmek üzere kadın ve çocuklardan oluşan

birçok insan, radyo ve televizyon kuruluşu-
nun etrafında toplanarak tepkilerini göster-
mişler ve güçlükle dağıtılmışlardı.

Kafkasya'dan dönen bir arkadaşımızın
anlatımına göre de Adığe ve Abazaların tem-
silcileri bir araya gelip Karaçay-Çerkes
Cumhuriyetinden ayrılarak, Stavropol'a
bağlı özerk bir bölge olmak istediklerini
Stavropol yönetimine bildirmişlerse de he-
nüz bir karara bağlanmamıştır.

İstikrarın en çok gerekli olduğu bir za-
manda, parçalanma ve ayrılmaların, tarafla-
rın lehine olduğunu sanmıyoruz. Görüşme-
ler yoluyla ve örnekler de göz önünde bu-
lundurularak sorunun çözüme kavuşturul-
masıiçten dileğimizdir.
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Karaçay-Çerkes'te Halk Meclisi
Karaçay Çerkes Cumhuriyeti Halk Meclisi
13 Ekim'de Vasilii Neshchdinov'un başba-

kan olmasını onayladı. Meclis, 11 Ekim gü-
nü Neshchdinov'un adaylığını onaylama-
mıştı. Meclis ayrıca Karaçay kökenli Ahmed

Soçiev ve Abaza kökenli Fatma khunizhe-
va'nın başbakan yardımcısı olmalarını o-
nayladı. Kalan iki başbakan yardımcılığına
Adığe ve Nogay kökenli iki kişiyi atanacak.
Semenov 13 Ekim günü Kazak Ataman'ı e-
mekli general Yurii Antonov'u, yeni kurulan
Güvenlik Konseyi başkanlığına atamıştı.

Karaçay-Çerkes'te Eylem Yasağı
Semenev 18 Ekim'de yayınladığı bir karar-
nameile Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'ndeki
Tüm gösteri, yürüyüşve toplantıları yasak-
ladığını bildirdi. Semenev'in bu şekilde, ö-
zellikle başkent Çerkesk'de haftalarca de-

vam eden Derev-yanlısı gösterileri engelle-
meyi amaçladığı bildiriliyor.

Berezovski Karaçay-Çerkes'ten aday
Boris Berezovski, Devlet Duması (Parla-

mento) koltuğu için Karaçay-Çerkes'ten a-

day olma kararını açıkladı. Berezovski Itarr-
Tass'a yaptığı açıklamada, bu kararı Kuzey
Kafkasya'nın problemleri konusundaki bil-
gisine dayanarak aldığını belirtti. Daha önce
de, Kuzey Kafkasya Bölgesel Seçim Komis-
yonu'na aday olarak kayıt yaptırmak için
Karaçay-Çerkes'e gelmişti. Bölgesel Seçim
Komsiyonu şu ana kadar 13 aday kaydetti.
(Jtarr-Tass, 21 Ekim)

 

Doğa Grubu Çalışmalara Başlıyor
Kafkas Derneği Ankara Şubesi bünyesinde
kurulan grup, doğada çeşitli etkinliklerle
ortak sosyal ve kültürel değerleri paylaş-
mak, korumak, geliştirmek, yeni arkadaş-
Iszların oluşturmak gibi amaçlarla yola çıktı.

Derneğin sosyal faaliyetlerini çeşitlendirerek
farklı ilgi alanlarına sahip gençleri de bir
araya getirmeyi başaran doğacılar her Cu-
martesi dernek binasında Saat: 18:30'daki
toplantılarına yeni arkadaşları bekliyorlar...

Anavatana Dönenlerden İki Portre
Yıllar yılı geri dönüş düşüncesine emek

verip, günü geldiğinde de kararlılıkla döne-
rek orada düzen kuran iki insanımızlailgili
çok kısa bilgi vermek istiyoruz. Bundan
sonraki sayılarda da benzeri bilgileri verme-
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ye devam edeceğiz. İşte Hatko Sadi tarafın-
dan kaleme alınan iki portremiz.
KONSOLOS MEHMET: Düzceli bir öğret-

men olarak çalışırken 8 yıl önce Anavatan'a

geri dönen Mehmet Yıldırım önce Soçi'yi
sonra da Maykop kentini seçmiş, oradan bir
hanım kızla evlenmiş ve şu anda mutlu bir

yaşam sürmektedir.
Mehmet, Konsolos lakabını boşuna al-

mamış, Soçi'ye inen, Krasnodar'a inen,

Nalçık veya Çerkesk kentine gidecek olan
kim varsa ünlü taksisiyle Mehmet hazırdır.
Vize mi alınacak, bilet mi alınacak, havaa-
lanına mı yetişilecek yine Mehmet sizinledir.
Yöreyi iyi tanımış ve Rusça'yı da öğrenmiş

olması sayesinde her türlü problemi çözme
konusunda uzmanlaşmış Mehmetvarken,

Kafkasya'ya gidersem rehber sıkıntısı çeker
miyim diye asla düşünmeyin. Çünkü o hazır
kuvvettir. Yeter ki 007 87722 25256 No'lu
ev telefonuna alo deyiniz.

NALÇIK'DA DİYASPORALIBİR NIBJOĞ:
Yıllar yılı onu Almanca öğretmeni ve der-

nekçi Antalya'lı Nihai ÖZBEK olarak.her zor
ortamda, Kafder'in kuruluşu ve birleşme

sürecinde gördük. Gönülden inanmış bir
dönüşçüydü,iyi bir Adığeydi, çocuklarını da
kendisi gibi yetiştirip aynı ideal için
hazırlayadı. Emekli olduğunda yıllardır öz-
lemini duyduğu Anavatan'ına dönerken en
küçükbir tereddüt göstermedi.

Orada intibak sorunu diye bir şey yaşa-
madı. Amatörce bir gazetede yazılar yazdı ve
yazmaya halen de devam ediyor. Şimdilerde
ise Konservatuar binasının bekleme salonu-

nun yarısını özenle restore ettirip Türk da-
mak tadıyla yetişenlerin aradığı ve Nalçıklı
gençlerin kendilerini kendi evlerinde hisset-
tikleri, kızının adını taşıyan “KAFE TAME-
RİS”i işletiyor. En büyük yardımcısı ve
mutfağa hakim olan lezzetin gerisindeki eşi
Şükran'la birlikte. Nalçık Kentine yolunuz
düşer de onları aramak isterseniz YEDİÇ
NİHAİ-ŞUKA ŞÜKRAN olarak sormayı u-
nutmayın.
 

İKİ AÇIKLAMA;
13. sayımızın 10. ve 11. sahifelerinde yayınlamış

olduğumuz Muhittin Ünalile bir söyleşide; isim veril-
meden atıfta bulunulan sayın avukatın bir derneğimiz-
de konferans vermiş olmasının dışında yazıda konu
edilen diğer şeylerin hiçbirisiyle ilgisi yoktur.

Aynı sayının 54. Sahifesinde yer alan “Türkiye
Cumhuriyeti'nde köleliğin kaldırılması ve Dumanışzade
Mahmut Efendi'nin etkisi,” konulu yazıda Guaze ga-
zetesinden aktarılan metni bulup bugünkü dile tercüme
eden Sayın Av. Rahmi Tuna'dır.

Okuyucularımızın bilgisine tashihen sunarız. NART
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