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Merhaba...

Ganlarını sundular, doğan güneşin özgürlüğüne.

Gökyüzüne bakarken vurulunca,

Düşmana inat, yine de hayal kurdular;

Sevgileri, eşkları, ülkeleri, analarıİçin...

Tattıkları ölümsüzlüğün kokusu idi.

er nefeslerinde bizden bir parça...

Yüzyıllık evlatlarının göğsündeki cennet bahçesinde

Sonsuzluğa yayılacak olan

Rengarenk siyalı beyaz bir resim.

Bir tarafı yas, bir tarafi barış...

Mutluluğumuz dağıisın hüznümüzü

Yeni açan gülün tazeliği yayılsın

Gül dudaklarımıza...

- er veni güne başlayalım, yüzümüzde

keçmişin onuru, geleceğin umudu...

çünkü umut insan İçin...

 

 

 

 

 



 

Bizler milli Savaşımızı kaybetsek de

insanlığımızı kaybetmeyeceğiz. Bu gün

anayurdumuzu boşaltıyoruz. Ama o kalbimizden

asla çıkmayacak. Bir gün atımın üstünde ve

kılıcım elimde yurduma geri döneceğim...

Eğer dönemeden ölecek olursam bedenimden

niç değilse bir parçayı Anayurduma getirin ve

köyümün mezarlığın gömün.

HACI GİRANDUK BERZEG
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Nart Dergisi: Kuzey Kafkasya'nın otokton halkla olan
Çerkesler 1864 sürgününden sonra yerleştikleri ülkelerdeki yasal

imkanlara paralel olarak, yok olmamak, ilk firsatta geri dönmek,

geri dönünceye kadar yetişecek yeni nesillere kendi öz kültürle-
rini öğrelmek ve bir araya gelerek irtibatlarını kaybetmemek

üzere örgütlenerek eğitim çalışmaları yapmışlardır. Diasporada

yaşayan bizlerin öz kültürümüzden uzaklaşmadan bugüne kadar
gelebilmemizde bu çalışmaların rolü büyüktür. Ve bu konuda

yazılmış muhtelif makaleler mevcuttur. Nart çalışanları olarak

2000 yılına girdiğimiz şu günlerde derneklerimizin durumu hak-

kında bilgi almak istiyoruz.

Muhittin Ünal: Bazı eksik ve yanlış bilgilenmelerim olabilir,

ancak son on yıl içindeki gelişmeleri özetleyerek doğru bildikle-
rimi anlatmaya çalışayım. Bu arada geçmişteki örgütlenme gay-

retleri hakkında sayın Bislan Hurmi'nin bir çalışması olacaktı,

onunla da görüşürseniziyi olur.
Son on yılın en önemli örgütlenme çalışmalarını daha iyi

kavrayabilmek için Dünya Çerkes Birliği'nin (Rusça ve İngilizce
tam karşılığı Uluslararası Çerkes Derneği'dir. Bugün merkezi

'Çerkesk'te bulunmaktadır.) 1991 yılında Nalçik'te kurulmasısira-

sında amaç olarak benimsediği ilkeleri, kuruluş şeklini, kurucu

dernekler ve muhatap olarak kabul ettiği halklar ve bu halkları

kabul ediş nedenlerini iyi anlamak gerekir. Nart Dergisi'nin daha

önceki sayılarında bu konuda yazılar yazılmış: toplantılarda ko-

nuşmalar yapmış olmama' rağmen önemi nedeniyle Türkiye'de

yaşayan hemşehrilerimizin iyi bilmemeleri nedeniyle bir kez daha
anlatmayı yararlı görüyorum.

1999 yılı içersinde düzenlediğimiz 21 Mayıs panelinde Sayın

Yrd. Doç Sedat Özden konuşmasının son bölümünde ifade tar-

zımız birebir aynı olmasa da şunları söylüyordu. 1859 yılında

Şeyh Şamil'in Ruslara teslim olduğu tarihlerde, Çeçenistan, Da-

ğıstan, Osetya ve Khabardey topraklarının önemli bölümü, Rus-

ların eline geçmiş durumdaydı. Ancak Çarın ana hedefi Karade-
niz sahili olduğu için bu bölgelerde yaşayan Ubıh, Abazalar ve

Adığe boylarından savaşı daha fazla uzatmadan teslim olmalarını
istiyordu. Bu istek o toprakların gerçek sahibi olan halklar tara-
fından reddedildi. Yeniden başlayan vahşi savaş, vahşetini ve

dehşetini daha önce tanık olunandan kat be kat artırarak beşyıl
daha sürdü ve 21 Mayıs 1864'de Rusların lehine sona erdi.

Ruslar, 1859'da işgal ettiği topraklardaki Çeçen, Dağıstan ve

Oset halklarından çok az kısmını topraklarından uzaklaştırdıkları
halde (bu nedenle kendi topraklarında ekseriyettedirler) beş yıl
daha fazla savaşmak zorunda kaldıkları Ubıh, Abaza ve Adiığe

boylarının 9085-90'a yakın kısmını sürgüne ve soykırıma tabi
tutmuşlar ve boşalttıkları yerlere de Rus, Kazak ve diğer halkları
iskan etmişlerdir. Khabardey-Balkar Cumhuriyeti'ndeki nüfus

çoğunluğunun Khabardey olmasında da bu politikanın rolü bü-
yüktür.

1864'ten 1990'lara gelip Kuzey Doğu Kafkasya'ya baktığımız

zaman Çeçenistan, Dağıstan ve Osetya'da nüfus çoğunluğunu
yerli halkların oluşturduğunu, Khabardey Balkar'da da az bir
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ekseriyetle de olsa Khabar-

deylerin (çoğunluğa sahip
olduklarını görüyoruz. Buna

karşın Karaçay-Çerkes, Adı-

ğey ve Abhazya'da, sürülen
bu halklar azınlık olarak yaşı-
yorlar. Kıyıboyu Şapsığ'da ise

ancak 15-20 bin Şapsığ ya-
şamaktadır. Tarihi top-
raklarını terk etmek zorunda
bırakılan bu halkların çocuk-

ları, Türkiye başta olmak

üzere bir çok ülkede yaşa-

maktadırlar. Doğaldır ki, bu-

ralarda.faaliyet gösteren der-

neklerde ayni halkların ço-

cuklarının oranı 9 80-90'lar
civarındadır.

Bilindiği gibi SSCB'nin da-
ğılması sürecinde önceleri
otonom ve cumhuriyet statü-

sünde bulunan Khabardey-
Balkar, Karaçay-Çerkes, Adı-
ğey yeni oluşuma (BDT)
Cumhuriyet statüsüyle üye

oldular. Gürcüstan 1978 ana-

yasasından ayrılıp 1921 ana-

yasasına döndüğünü ilan etti.
Abhazya da 23 Temmuz 1992

tarihinde 1925 anayasasına

dönme kararı aldı. (Zira Gür-
custan'ın döndüğü 1921 ana-

yasasından Abhazya ile ilgili
bir madde yoktur. 31 Mart

1921'de bağımsızlığını ilan
eden Abhazya'yı 21 Mayıs

1921'de Gürcüstan resmen
tanımış, 1925'de de kendi

anayasalarını yürürlüğe koy-
muşlardı.)

Dağılan SSCB'den ayrılan
cumhuriyetlerin bir bir kendi

başlarının çaresine baktığı o

günlerde Kuzey Kafkasya

dışında yaşayan Çerkes Ay-

dınlarının da katılımıyla Ku-

zeybatı Kafkas Cumhuriyetleri

ileri gelenleri birlikte şu ka-
 rarları aldılar.

i. Abhazya, Adiğey ve Karaçay-Çerkes'in en önemli sorunu

nüfus yetersizliği sorunudur. Bu eksiklik ancak, diyasporada

yaşayan aynı kökenli insanların geri getirilmesi suretiyle ta-

mamlanabilir.
2. 1864'de bu halklar sürgün ve soykırıma uğramışlardır. Rus-

ya'nın bunu kabul etmesi ve dönüşe izin vermesi gerekir.

3. Diyasporada yaşayıp, değişik nedenlerle anayurtlarına dön-

mek istemeyen veya dönemeyenlere de çifte vatandaşlık
hakkı verilmelidir
İşte bu kararların hayata geçirilmesini üstlenmek üzere de

21 Mayıs 1991'de Nalçik'de Uluslararası Çerkes Kongresi toplandı
ve UÇD (DÇB) böylece kuruldu. Kurucu Genel Kurul'a adı geçen

dört Cumhuriyet dışında kıyı boyu Şapsığh, Krasnodar, Stavropol

ve Moskova'da kurulu bulunan Adığe ve Abaza dernekleri, Ame-

rika'daki iki dernek, İsrail'deki iki dernek, Suriye'deki Şam Der-

neği, Hollanda'daki Dernek, Almanya'daki 9 Dernekten oluşan

Federasyon, Ürdün'de 7 Dernekten oluşan Federasyon

(8.Dernek henüz katılamamıştır, katılmaya çalışmaktadır.) res-

men katılmıştır. Türkiye'den de o tarihlerde yeni bir oluşum olup

henüz resmi bir hüviyete kavuşmamış olan “Kaf-Kur”un temsil-

cileri şahsen hazır bulunarak kuruluşa katılmışlardır.

UÇD'de Çeçenlerin, Dağıstanlıların, Osetlerin ve İnguşların

örgüt olarak ve şahıs üye olarak yer almadıklarım anlıyoruz. Bu

durum Türkiye'deki yapıya t :s değilmi?

Evet UÇD'nin Kafkasya'daki yapısında bu halklar yokturlar.

Bu durum gerçekten de buradaki yapıyla çakışmıyor. 1991'deki

kuruluş kongresinde Türkiye'den giden 8 arkadaş olarak bunun

kavgasını verdik. Bizler, diasporada 125 yıldır ayırım yapmadan

bir arada yaşadığımız için kaybolmadık. Sizin bu yaklaşımınız

yanlıştır. O halklar da bu örgütte yer almalıdır diye diretince ve

dünyada tanınan ortak adımız olan ÇERKES kavramının kullanıl-
masını Israrla isteyince bu kelime dernek adının içerisinde yer

aldı. Hazırlanan tüzük tasarısında “Uluslar arası Adıiğe Derneği”
adı öngörülmüştü. Bizim ısrarımızdan sonra ÇERKES kavramı

benimsendi. Bizler sanıyorduk ki ertesi yıllarda, kurulan birliğe

Çeçenler, Dağıstanlılar, Osetler ve İnguşlar da katılacak. Ama

öyle olmadı. Zira, bu halklar için sürgünden ziyade göç söz ko-
nusuydu ve nüfus ihtiyacı nedeniyle geriye dönüş diye bir temel

sorunları da yoktu. Ayrıca bizlerin burada yaşadığımız kaynaş-

mışlık. oradaki halklar arasında mevcut değildir. Ne yazık ki bu

gün de yoktur. Dini anlayış ve devlet yapılanması biçiminden

gelen farklar da eklenince bizim düşündüğümüz ve geniş anlam-
daki ÇERKES birliği oluşmadı. Görünen o ki, tarafların böyle bir

talebi de yoktur. Oysa burada, derneklerimizde Kuzey Kafkas
kökenli her halktan üye vardır. Ancak son senelerde Çeçen, Da-
ğıstan, Oset ve hatta Abhaz'ların kendi içlerinde örgütlenmeye

doğru bir gidişi mevcuttur. Buradaki birliktelik oraya yansımadı

ama oradaki mikro milliyetçi yapı önemli oranda buraya kendili-

ğinden yansıdı.
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Bu durumda, Kuzey Kaf-

kasyada coğrafi birliktelik
olmasına karşın örgütsel an-

lamda birlikte olamama gibi

fili bir durum vardır. Bunun
sonu nereye gidecekür, bu-

radaki dağınıklık nasıl gideri-

fir, bu konudaki kişisel kanaa-

üniz nedir?
Kuzeybatı (Kafkasya'daki

derneksel yapılanmada yer

almamış olan Dağıstan ve Çe-
çenistan 1998 ve 1999 yılla-

rında birlikte iki ayrı genel
kurul yapıp bir kongre oluş-

turdu. Bu gelişme, Kuzeybatı
Kafkasya'llılar tarafından ku-

rulan UÇD'ye katılmayı dü-

şünmediklerinin bir kanıtıdır.
İnguşlar bir örgüte katılmak
zorunda kalırsa sanırım Çe-

çen-Dağıstan kongresini ter-
cih eder. Bir ihtimal Kuzey-
Güney Osetya da benzeri bir

yupılanmaya giderse, fede-

rasyon nitelikli bu üç yapı
hatta (Abhazya'daki Halk

Kongresi de dahil edilirse dört

yapı, zamanla bir konfede-
rasyon oluşturabilirler diye
umuyorum.

Ancak, böyle bir varsa-

yımla birlikte Kuzeybatı Kaf-
kasya'da fiilen bu gün mevcut
olan bazı endişeleri de göz-

den irak tutmamak gerekir.

Özellikle Çeçenistan ve Da-
ğıstan'ın, nüfus çoğunlukları-

na dayanarak kısmen de olsa

dini esaslara dayalı ve Kur-

zeybatıdaki laik anlayışa na-
zaran oldukça farklı olan

kendi yönetim anlayışlarını

egemen kılmaya yönelme

ihtimalleri ve ayrıca bağımsız-
lığın cazibesine karşın zaten
az olan nüfuslarını daha da
azaltmamak için savaşlara
şiddetle karşı çıkan Adiğe
halklarının tersine özellikle

Çeçen'lerin önemli kayıplar
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pahasına savaştan kaçınmayan politikalarının sebep olduğu te-

dirginlikler akla gelen ilk ihtimallerdir.
Türkiye'deki derneklere gelince son derecede karmaşık bir

tablo söz konusudur. Son on yılda Abhazya ve Çeçenistan'ın

yaşamış olduğu savaşların da etkisiyle Kuzey Kafkas kökenli in-

sanlarımızda; az okuyan bir toplum olmamız nedeniyle, yeterince
bilinçli olmamışsa da bir uyanış, kendine gelme ve kimlik arayışı

başlamış dolayısıyla da çok sayıda dernek kurulmuştur.

Bu derneklerin üye yapılarına bakarsanız aynı dernekte her

halktan az sayıda da olsa üye mevcuttur. Ancak bu üyelerin ve

derneklerin Kuzey Kafkasya'ya bakış açılarında bir birlik ve netlik

yoktur. Zira, Kuzey Kafkasya'daki yapı ve sorunlarla bu sorunla-

rın çözümüne katkı anlamında diasporada yaşayan bizler, yün

kümlülüklerimizi yeterince kavramış değiliz.

34 şubemizle beraber Genel Merkezimiz aynı çatı altında ol-

maktan dolayı UÇD'nin kuruluş gerekçesini ve özellikle de Kuzey

Batı Kafkasya'nın sorunlarını ve bize düşen görevleri yeterli dü-

zeyde değilse bile bir nebze biliyoruz. UÇD'nin hedefkitlesi için-
de olmamakla beraber burada Osetlerle oldukça güzel bir bera-

berliğimiz vardır. Türkiye'deki Kuzey Kafkasyalıların 9080-90'ını
oluşturan Adığe boyları, Abazalar ve Ubıhlar UÇD'nin varlık ne-

denini ve amacını yeterince kavrayıp, örgütsel anlamda güçlerini

birleştirmiş olsalardı o zaman çok şey değişir, tüm Kuzey Kaf-

kasyalıların buradaki örgütsel birlikteliği, federatif bir yapıda da

olsa pekala sağlanabilir diye düşünüyorum.

 

Gerek Kuzey Kafkasya'da ve gerekse diasporada
var olan Çerkes sorunlarının çözümünü istiyor-

sak, gerçekçi ve ayağı yere basan politikalar ü-
retmemiz, uzun vadeli düşünüp sabırlı olmamız,
nihayet derneklerimizin birlikteliğini bir an önce
tamamlamamız gerekiyor.    

Kuzey Kafkasya'nın otokton halklarının tümünü kapayan
Çerkes kavramı altında ve aynı örgülle Kuzey Batılılar ile Kuzey
Doğulular bir araya gelemedikleriiçin mi UÇD ve Kafkas Derneği

"Birleşik Kafkasya”kavramını kullanmıyor?

Yukarıda açıkladığım gibi UÇD'yi oluşturan Abhazya, Adığey,
Karaçay-Çerkes ve Khabardey-Balkar Cumhuriyetlerinin birincil

sorunu nüfus yetersizliği ve ekonomik sorunlardır. “Birleşik Kaf-

kasya” kavramı, Kuzey Batı Kafkasya'da fiilen var olan UÇD çati-

sındaki örgütlenme biçimine, orada yaşayan halkların öne aldık-

ları sorunlara ve çözüm önerilerine denk düşen bir kavram de-

ğildir. Üstelik bu kavram ile kastedilen coğrafya da net değildir.
Tarihi ata topraklarımızın tamamını mı, yoksa şu anda mevcut

cumhuriyetlerin topraklarının toplamını mı kapsıyor, bugünkü

koşullar itibariyle gerçekçi midir? Bunlar tartışmalıdır. Ayrıca,

istismar edildiğini de yakınen biliyoruz.
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Bize göre, diasporada
yaşayanlar oçok hızlı bir

şekilde yok oluşa doğru
gidiyor. Çerkes halklarının

sorunlarıyla ilgilenen ve

derneklerimizde faaliyet

gösteren insanlarımızın

sayısının, genel nüfusumuza
kıyasla çok az olduğunu, bizi
bız yapan dilimizin, örf ve

adetlerimizin yok olmaya yüz

tuttuğunu, gün gün yaşıyor
ve görüyoruz. Benzeri

sorunların Kuzey Batı Kafkas-

ya için de söz konusu oldu-

ğunu biliyoruz. Ancak oranın

bir şansı var. O da her şey-

den önce yeterli nüfus trans-

feridir. Ve bu konuyla uğra-
şan da UÇD ve kurucu der-
nekleridir.

Kuzey Batı Kafkasya'daki

cumhuriyetlerde de nüfus

çoğunluğu eski halkların ol-
duğu andan itibaren, kendi

kaderlerini kendileri be-

lirlerler. Bugünkü statüde mi

kalırlar, tek devlet mi olurlar,

federal veya konfederal dev-

let mi olurlar, bunun kararını
vermek orada yaşayan halk-

ların hakkı ve yetkisindedir.

Oradaki oOtemel sorunların

çözümüne katkıda bulunma-

dan, oraya geri dönmeden,

onlar adina oturduğumuz

yerden hüküm vermek ger-

çekçi de değil yetkimizde de
değildir.

Bizim oradaki oluşumlara

zarar verebilecek söylemler-

den kaçınmamız gerektiğine
inanıyorum. “Birleşik Kafkas-

ya” söyleminin oraya nasıl

yansıdığını, Moskova'da çıkan
basında yer alan önerilerde

gördük. Medya, “Birleşik Kaf-

kasya” söylemini “Büyük Çer-
kesya” şekline çevirip, tarihi

haklar gözetilmeksizin Kuzey

Kafkasya topraklarının üze-

rinde yaşayan halklara derhal

tapulanmasını ısrarla istedi. Keza, Karaçay-Çerkes Cumhurbaş-

kanlığı seçimlerinde bir çok gazete yazısında, el ilanlarında ve

televizyon programlarında bu istismar hep yapıldı ve sonuçta

kargaşalar yaşandı. O itibarla “Gölge etmeyin başka ihsan iste-

mez” misali yeteri kadar katkımız yoksa da bari zararımız olma-
sın diyoruz. Ayrıca, orada fiilen mevcut koşullaritibariyle de ger-
çekçi olmayı yeğliyor ve onlara empozeci olma hakkını da ken-
dimizde görmüyoruz. Bu nedenlerle de kullanmıyoruz.

UÇD'nin kurucuları arasında Adığe boylarını, Abhazları ve

Ubıhları saymıştınız. Arkasından Abhazya'da benzeri bir örgüt-
lenmenin (Dünya Abhaz Halk Kongresi) olduğunu ifade ettiniz.
Bu kuruluş UÇD'ye bağlı deği! mi?

1991 yılında Nalçık'da UÇD kurulurken bu örgüt yoktu.

Karaçay-Çerkes'deki Abazalar da dahil hep birlikte UÇD'nin kuru-

cusu olundu. 1992 yılında Abhazya'daki gelişmeler karşısında

dünyada yaşayan tüm Abhaz-Abazaların temsilcilerinin katılımıyla

DAHK kuruldu. Savaş ve sonrasında yararı da oldu. Sonuçta

1996 UÇD kongresinde Federasyon tarzındaki bu örgüt UÇD'ye

resmen üye oldu. Şu anda hem UÇD üyesi ve hem de ayrı bir

örgüttür. Gelecek yıllarda ne olur bilemem. Ama başlangıçta

kurulmayabilirdi de.

Türkiye dışındaki diğer ülkelerde mevcut derneklerin üye ya-

pıları ve UÇD ile ilgili yaklaşımları nedir?

Almanya ve Hollanda'daki derneklerin üye yapısı nispeten bi-

ze benzemekle beraber UÇD'ye üye olma konusunda bir sorun-

ları yoktur. Buna mukabil, Suriye, Ürdün, İsrail, Amerika'nın Ka-

liforniya ve New Jersey eyaletlerindeki dernekler de tek dile

doğru gidişte birleşmişlerdir. Bu derneklerdeki Abazalar, Abaza

olduklarını biliyor olmalarına rağmen, 45-50 yaş kuşağı ve daha

küçükleri Adığe dili konuşuyorlar. Bu itibarla Çerkes ulusal dava-

sına bakış ve UÇD'yi benimseyiş yönünden bir problem yoktur.

Diğer bir ifade ile hem Kuzey Batı Kafkasya'da hem de Avrupa,

Amerika ve Ortadoğu'da Adığe, Abhaz ve Ubıh halkları açısından
gereken birliktelik vardır. UÇD çatısı altında birleşme konusunda
saydığımız halkların birliğinin sağlanamadığı yegane yer Türki-
ye'dir. Ve bunun değişik nedenleri vardır. Ama zamanla bunların

aşılacağına inanıyorum.

UÇD üyeliği nasıl gerçekleşmektedir. Örneğin ülkemizdeki

derneklerden dileyenler gidip üye olabilirler mi?

Ülkemizdeki deneklerden dileyenlerin gidip UÇD'ye üye ol-

ması tüzüğe göre mümkün değildir. Her ülkeden ancak bir der-
nek veya merkezi yapı üye olabilmektedir. Her ülkedeki Kuzey

Batı Kafkasya kökenlilerin kurduğu dernekleri, kendi aralarında

birlik sağlamaya zorlamak için bu yola gidilmektedir. Örneğin
Ürdün'de kurulu ve merkezibir çatı altındaki 7 dernek üye oldu-

ğu için mevcut merkezi yapıya katılmayan 8.dernek dört yıldır
üye olamamaktadır. Amerika ve İsrail'de mevcut ikişer dernek

aynı anda kurucu olmalarına rağmen kendilerine tanınan 4 dele-
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gelik kontenjanınıikişer ikişer

kullanarak kongrelere katıla-
bilmektedirler.

Yeni binyla girdiğimiz
bugünlerde gerek Kuzey kaf-

kasyada ve gerekse diaspo-

rada örgülülüğümüzü yeteri
düzeyde otamamlayamadığı-
mız hatta amaçlarda bile he-
nüz birleşemediğimizi ce-
vaplarınızdan anlıyoruz. Daha

fazla gecikmeden örgütlülü-

gümüzü otamamlayabilirsek,
gündeme gelebilecek konular

nelerdir ve muhatapları kim-
lerdir?

Türkiye'de ve dünyanın

birçok ülkesinde yaşamakta

olan tüm Kuzey Kafkasyalıla-

rın ve özellikle de Adiğe boy-
larının, Abhaz-Abazaların ve

Ubıh kökenlilerin asli ve ezeli

muhatabı Rusya'dır. (Elbette
ki, Abhazlarınve Güney Oset-
lerin Gürcüstan ile olan so-

runları ve hakları saklıdır.)

Zira, bizi topraklarımızdan

süren, soykırıma tabi tutan

ve tarihi topraklarımıza bir

gün geri dönülecekse, bunun

için gereken yasal ve yaşam-
sal ortamı hazırlayacak olan
Rusya'dır. Türkiye ve uluslar

arası camia, kendilerinden

talebimiz halinde bizim adımı-

za Rusya ile görüşerek veiyi
ilişkiler içerisinde çifte vatan-

daşlık ve dönüş gibi konular-

da yardımcıolabilirler.

İkinci vatanımız olan ve
AB'ye girme aşamasındaki

Türkiye'ye gelince, kuşkusuz
vatandaşlıktan ve insan ol-

maktan kaynaklanan hakla-
ımız ve yükümlülüklerimiz

vardır. Bu ülkenin bölünmez

bütünlüğüne, resmi dilinin
Türkçe olduğuna, var olan
zengin kültür omozayiğinin
içindeki tüm halk gruplarıyla
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birlikte ve kardeşçe yaşamayı temel prensip olarak edinerek

yaşıyor olduğumuzdan hiç kimsenin asla kuşkusu olmaması ge-

rekir. Buna karşın, kendi özgün kültürümüzü fiilen yaşayarak

yaşamak ve çocuklarımıza anadilimizi öğretmek ve örneğin rad-

yo-TV yayını yolu ile kültürel amaçlı iletişim kurabilmemizi sağ-

lamada devletimizin sağlamada devletimizin bize karşı cimri ve
farklı davranacağına da ihtimal vermiyorum. O itibarla, herhangi
bir talepte bulunmaya ihtiyaç yoktur. Devletimiz onu zaten he-
pimiz için gerçekleştirecektir.

Diğer sorunlarımızla ilgili olarak; Kafkasya'ya dönmek isteyen
insanlarımıza yardımcı olmak, Karadeniz sahili boyunca üretime

yönelik yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza kredi tahsisi ve

ortaklıklar kurmak suretiyle Kuzey Kafkasya ile Türkiye arasında

ve heriki tarafın da çıkarına sonuçlar verecek tarzda ekonomik

faaliyetlerin geliştirilmesine destek olmak devletimizden bekledi-

ğimiz önemli şeylerdir. Bu ülkede yaşayan 6 milyon civarındaki

Kuzey Kafkasyalı; Rusya, Kuzey Kafkasya ve Türkiye arasındaki

ilişkileri geliştirmede çok önemli bir potansiyeldir ve taraflarca

bundan mutlaka en iyi şekilde ve karşılıklı olarak yararlanılmalı-

dır.

Konumuzla ilgili olmamakla beraber Çeçenistan konusunda

önümüzdekigünler için bir programınız var mı?

Ankara'da kurulan ve bakanlıktan izni alınan Çeçen Daya-

nışma Komitesi'ne yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız katılı-

yor. Evlerinden edilmiş ve perişan olan siviller için düzenlenecek

resmi yardım kampanyasına ' şubelerimizle beraber katılacağız.

13 Şubat tarihinde 34 şube temsilcimizin de katılacağı, uzman
şahısların konuşmacı olduğu bir kapalı salon toplantımız vardır.

Bu toplantıda hissiyattan çok dünya kamuoyuna çarpıtılarak su-

nulan söylemlerin doğrularını anlatmaya çalışacağız.

Sizin belirteceğiniz özel bir şey yoksa verdiğiniz bilgiler için

teşekkür ediyoruz.

Ben de size teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitirirken son ola-

rak bir hususa temas etmekistiyorum. Gerek Kuzey Kafkasya'da

ve gerekse diasporada var olan Çerkes sorunlarının çözümünü

istiyorsak, gerçekçi ve ayağı yere basan politikalar üretmemiz,

uzun vadeli düşünüp sabırlı olmamız, nihayet derneklerimizin

birlikteliğini bir an önce tamamlamamız gerekiyor.

 

 



 

 

Bu sayımızla birlikte yeni binyılda ve Avrupa Birliği'ne adaylık durumunda Kafkas Derneklerinin işlevi ve yapısı-
nı okuyucularımızla tartışmaya açıyoruz. Bu konudaki görüş ve düşüncelerinizi bekliyoruz...

Dernekler konusunda bir
fikrimi dile getirmek istiyorum;
Dünya üzerindeki tüm organi-
zasyonlarda (parti, dernek,
vakıf, hükümet, şirket vb) yo-
lunda gitmeyen her türlü ko-
nuda şu yorum yapılır. "Arka-
daşlar organizasyonumuzda bir
yönetim sorunu var", Evet;
Kafkas Kültürünü idame ettir-
meye çalışan dernek, klüp ve
vakıflar içinde de yolunda
gitmeyen bir şeyler varsa ora-
da bir yönetim sorunu mutlaka
vardır. Türkiye'de mevcut der-
nek, klüp ve vakıflardaki yöne-
tim sorunlarının iyi analiz edil-
mesi taraftarıyım, eğeriyi bir

analiz yapılırsa bir şeylerin
önün açılacağı kanaatindeyim.
Ortaya konulacak netice el-
bette herkese bazı ödevler
yükleyecek ve sorumlu birey-
lerde bu görevlerini idrak e-
derlerse 10 yıllar süren patinaj
hareketi taktiği zincirle daha
ilerilere gidebilecek. (tabi bu
benim ahsi fikrim) Kendi fikrim
mertebesinde bu analizi ben
söyleşi yaptım. Hemen her
organizasyonda yönetim soru-
nu yaşadığımız bir gerçek, peki
suçlu secimle ya da sen veya
siz bu isi yürütürsünüz diye
öne çıkan arkadaşlarımız ya da
büyüklerimiz mi? (Suçlu kav-
ramı da kafa karıştırmasın
sorumlu diyelim.) Eleştiri okları
her dönem onların üzerinde
olmuştur ama ben sorunun
onlar olduğuna bir anlamda
inanmıyorum. Onlar her do-
nem yalnızları oynadılar, onlar-
dan öncekilerde bayrağı dev-.
retmenin dayanılmaz hafifliği
ile çoğu kere bir kenara çekil-
diler, secimle isteyerek gelen-
lerde secim ortamı toplanan o

mütevazı, halkını seven, özverili hemşehrilerinin gözlerindeki o pa-
rıltıya aldandılar. Parıltılar geldi geçti,gidip de hiçbir zaman samimi
anlamda bize düşen bir görev var mi diye kim sordu? Herkes bir
telefon bir haber bekledi, hala da bekleyenler var. Kim merak edipte
ne yapıyorsunuz ne gibi zorluklarla muhatapsınız darda ya da çık-
mazda iseniz omuz verelim dedi? Demedi. Arkadaşlar iki kere iki
dört onlar yalnız kaldılar ve toplumu kucaklayabileceği düşünülen
her düşüncelerinde hüsrana uğradılar. (istisnalar hariç) yalvararak
üye yapmaya çalıştılar yalvararak seçime davet ettiler, ama yüz
bulamadılar. Tabi bazen de basiretsiz yöneticiler görev alıp hiçbir
şey yapmadılar. Eleştiriye gelince değil o derneğin ya da vakfın
üyesi olmak kapısına bile adim atmayanlar tarafından kahvelerde,
evlerde, köylerde doyasıya eleştirildiler, unutmadan üyesi olanlarda
o kadar eleştirdiler ama demokratik tepkilerini ya da alternatif dü-
şüncelerini dile getirecekleri seçim ortamlarından kaçtılar. Kim bilir
belki bazıları da şöyle dedi. "Aman aman seçime falan gitmeyeyim
kazara yönetime mönetime alırlar" Arkadaşlar bir konu hakkında
önyargılarını büyüten ve onu durmadan besleyenler o eleştirdikleri
yapıda bir zaman sonra hiçbir iyi yön göremezler, sanki gözlerine
perde inmiş gibi. Halkını sevdiğini iddia eden her bireyin az ya da
çok bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluktan kaçmak ve bireysel
anlamda kendi kendine yettiğini düşünmek toplumsal paylaşmaya
uzak durmak kendi kabuğunu örüp onun içinde bir dünya yaratmak
çözüm değildir. İşte bu sorunun bir ayağı da böyle düşünen bizle-
riz. Toplumsal paylaşım en güzel duygulardan bir tanesidir, bu duy-
guyu en son ne zaman yaşadınız? Sorunları tartışmakta çok güzel
bir duygudur en son ne zaman önyargılarınızın esiri olmadan verimli
bir tartışmayı yaptınız? Derneklerdeki sorunların kaynağı kültürüne,
hemşehrisine uzak kalmış insanlar değil kim biliyor musunuz? Yeri
geldiğinde bu gruba üye arkadaşlar abiler büyükler, yeri geldiğinde
de eniyi ben bilirim diyenler. Kültürüne hemşehrilerine uzak kalmış
olanlara ulaşmayı denediniz mi hiç? Ben çoğu kereler denedim ama
"boşver böyle şeylerle uğraşma" diyen hemşehrime lafın gerisini
getirecek samimiyeti bulamadım. Ama hep şuna inandım birbirimizi
kazanmak için hiçbir zaman geç olmayacak. Yılmak yok hesapta.
Halkını sevmek çok mu ayıp bir şey. Arkadaşlarım, büyüklerim.
abilerim birbirimizi anlamak için belki şu basit yolla mailleşmek gü-
zel birşey ama dernekler, vakıflar ve klüplerin bize ihtiyacı olduğunu
toplumumuzun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ayrılıklar ve
gayrılıklara girmeden önce bu temas ettiğim konunun analiz edil-
mesi taraftarıyım gerisi kolay... Derneklerdeki sorunun kaynağı ne?
Kendi kanaatim bu konuda herhalde herkesin söyleyecek bir şeyi
vardır, ve isterim ki bu konuda ortak bir deklare çıksın, internet
dünyasında bu zor ama mail grubunda buna önderlik edecek bir
ağabey ya da büyüğümüz varsa benim için önyargısız akan sular
durur.
| marjeGMdegroups.com'a 24 Ocak 2000 tarihinde, Shaghal Jackal imzasıyla
gönderilen bir mesajdan alınmıştır.)
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KAFKASYA DERGİSİ

(Ocak1953-Aralık 1953)

Kuzey Kafkasya'ya yönelik
olarak Türkiye'de çıkartılan
sürekli (yayınlardan birincisi
“Kafkasya Dergisi” 1953 yılında
yayın hayatına başladı.

Siyasi, tarihi ve edebi a-
maçlarla Türkiye'deki Kafkas-
yalılarla yardımlaşmayı sağla-
mak üzere İstanbul (Kafkas
Kültür Derneği yayın organi
olarak yayımlanmıştır. 1 Ocak
1953-1 Aralık 1953 tarihleri
arasında yayımlanan dergide
işlenen belli başlı konular; Kaf-
kasya ticaret tarihi, Kafkaslıla-
rn muhacereti, Kafkasya'nın
coğrafyası, eski Çerkezlerde
din, Kafkas soyadları, çeşitli
konularda şiir, masal, makale-
ler ve toplumsal haberler.

Dergide yayımlanan yayın-
larda geçmişi tanıma, Kafkas-
ya'ya dönme özlemi, gelenek-
leri koruma özlemigibi temalar
işlenmiştir.

Bilindiği gibi 1950'li yıllar
Türkiye'de çok partili hayata
geçiş dönemidir. Bu nedenle
yayımlanan bu dergide 1950
öncesi konuşulmayan ve ya-
zılmayan bazı konular ele alın-
mış ve yayımlanmıştır. Dergide
yazı yazan belli başlı yazarlar:
Şeref Terim, Dr. Vasfi Güsar,
Ahmet Canbek, Habjoka, Seyın
Time, Mehmet Ketey, A.Meker,
İsmail Ziya Bersis, İnal Şhaplı

31.12. 19531e derginin
sahibi olan İsmail Ziya Bersis'in
vefatı Üzerine 12.sayı tamam-
landıktan sonra dergi yayım
hayatından çekildi.

YÜZYILIN YAYINLARI

 

 

 

KAFKAS MECMUASI

(Nisan 1954-Mayıs 1956)

o Kafkasya dergisinin Aralık 1953 yılında yayın hayatından çekil-
mesinden dört ay sonra o derginin devamı niteliğinde olan Kafkas
Mecmuası yayın hayatına başlamıştır. Bu derginin başlıca yazarları:
ŞerefTerim, Turhan Yavuz Marşan, Mehmet Ketey, Alaattin Kutlu
ve İnal Şahapl'dır.

Kafkas Dergisi ve Kafkas Mecmuasında öne sürülen tezler; Rus
emperyalizminden öç almak ve Kafkasya'nın özgürlüğünü sağlamak,
ama bunu sağlayıncaya kadar içinde yaşadıkları devlete minnet
duyguları ile kültürlerini yaşatmaya çalışacaklar ve hükümetinin
güttüğüdış siyaset politikasını destekleyeceklerdir.

Bu tezlerin o dönemin siyasal koşulları göz önüne alınarak de-
ğerlendirilmesi gereği ortadadır. Her iki derginin çok ortak noktası
olmasına rağmen Kafkas Mecmuasında Kafkas Dergisinde görünen
demokrasi, insan hakları, gericilik v.b. gibi kavramlar yoktur.

Kafkas Mecmuası daha katı ve ağır bir anti-sovyetik siyasal çizgi
izlemiştir. Dergide genellikle ikinci dünya savaşında Kafkasya'da
gelişen olaylar, 11 Mayıs 1918 Cumhuriyeti işlenmiş Kafkas tarih ve
kültürüneilişkin yazılara az yer verilmiştir.

YENİ KAFKASYA DERGİSİ

(1957-1962) |

Kafkasya Mecmuasının Mayıs 1956'da yayın hayatından çekilme-
sinden sonra Yeni Kafkasya Dergisi 1957'de yayın hayatına başladı.
Derginin sahibi Dr. Vasfi Güsar, yazı işleri müdürü Mehmet
Ketey'dir. Başlıca yazarları; Seyin Time, Dr. Hilmi Tuğuş, Uğur
Dipşov, M.Zahide Güsar, Dr. Ahmet Bedevi Atalay, M. Refik Hızel,
Aytek Namitok, Kudeyt Şurdum ve diğerleri.

Yeni Kafkasya dergisi, derginin birinci sayısında Dr. Vasfi Güsar
tarafından “Kafkas ve Tutulan Yol” başlıklı yazıda da belirtildiği gibi,
Kafkas dergisinin izlemiş olduğu yolu takip etmeyi amaçlamıştır.
Dergi yayın hayatı boyunca bu amaçlar doğrultusunda yazılarını
yönlendirmiştir.

1960'lı yıllarda Kuzey Kafkasya'da oluşan toplumsal siyasal yapı
eleştirilmekle birlikte 1956 yılına göre yönetime daha sıcak bir yak-
laşım gözlenmektedir. Kafkasya'da oluşan yeni yönetimi eleştiren
veya yön vermeye çalışan bu tarz siyasal içerikli yazılara rastlan-
makla birlikte ağırlıkla işlenen konular Kafkasya'nın tarihi ve top-
lumsal yapısıdır. Daha önceki yayınlarda olduğu gibi mevcut siyasal
yapı ile bütünleşme olgusu bu dergide de vardır. 1961 senesinden
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sonra dünyada ve Türkiye'deki
değişmeler nedeni ile Türki-
ye'nin-o dönemki adı ile- Sov-
yetler Birliğine (yakınlaşması
derginin anti-sovyetik çizgisin-
de yumuşama yaratmıştır.
1957 yılında yayın hayatına
başlayan “dergi 1962 Aralık
ayında yayın hayatından çekil-
miştir. Bu dergide Kuzey Kaf-
kasyalıların muhacerette yaşa-
dıkları diğer ülkelerden de
haberlere yer verilmiş Kuzey
Kafkas kökenli yazar, devlet ve
bilim adamları detaylı bir bi-
çimde tanıtılmıştır. £ Kafkas-
ya'nın tarihi, kültürü ve top-
lumsal yapısının irdelenmesi
ileriki kuşaklara kültür birikimi-
nin aktarılmasını sağlamıştır.

KAFKASYA
(1964-1977)

1964 Mayıs'ında Ankara'da
yayın yaşamına başlayan der-
ginin sorumlu yazı işleri mü-
dürü İzzet Aydemir'dir. Başlıca
yazarları; Dr. Vasfi Güsar ,
ismet Kalgay, Alhas Fiderok,
Kadir ONatho, B. Batırhan,
Seteney, Mahmut Kusko, Yıldız
Okay Tilfjğ, (O(Ömer Beygua,
Hapi C. Afeşij Emin, Dr. M. Ali
Pçıhaluk'tur.

Dergi Kuzey Kafkas kültür
w folklorunu inceleyip tanıt-
mayi amaçlamaktaydı. Dergide
“yayına başlarken” başlık yazı-
sında günden güne kaybolan
ve dejenere olan kültürel de-
ğerlerin bugünkü durumunu
ortaya koymaya çalışmışlardır.
Dergi kültür ve folklor amaçlı-
dır. Bu amaçla da dergide Kaf-
kasya tarihi, coğrafyası, muha-
ceret yaşantısı ve Kuzey Kaf-
kasya ile ilgili yayınlanan ya-
bancı yayınlara yer verilmiştir.
Ülkenin sosyo-ekonomik ve
politik onedenlerle oSovyetler
Birliğine yakınlaşması birçok ve

 

kültürelilişkilerin de yoğunlaşmasına neden olmuştur. Dergide ya-
yınlanan Kuzey Kafkasya'daki okurlarla mektuplaşmalar, yapılan
geziler toplumda bir hareketliliğe yol açmıştır. Ayrıca Kuzey Kafkas-
ya'da halk bilimlerine ilişkin müzik derlemeleri yapılarak kaset da-
ğıtımı sağlanmış ve kültürel kitap yayınlarında bulunulmuştur. 13
yıllık uzun yayın hayatlarında geçmişle bugün ve gelecek arasında
bir köprü görevini görerek yayınlarla birleştirici ve bütünleyici bir
yaklaşım getirmiştir.

BİRLEŞİK KAFKASYA DERGİSİ(1964-1967)

 

Hedefimiz

 

 

1964 yılında yayımlanan bir diğer dergi de İstanbul'da yayın
hayatına başlayan Birleşik Kafkasya Dergisidir. Üç aylık olarak ya-

yımlanan derginin sahibi Yılmaz Nevruz,
S1 Binlesik yazı işleri müdürü Mustafa Beştoy'dur.

Kafkâsa Belli başlı yazarları; Barasbi Baytugan,
Ahmet Janbek Habjoka, M. Zihni Hızal,

pm 5 Alhas Fidarok, Rezzan Dinçer, Zübeyde
Şhaplı, Kadircan Kaflı, Osman Çelik.

Derginin çıkış amacı “Hedefimiz”
başlıklı yazıda açıklanmıştır. Buna göre
dergi, demokratik Batı bloku ve Komü-
nist Sovyet bloku olarak ikiye ayrılmış
gibi düşündüğü dünyada Kafkas milli
iradesini halk kitlelerine duyurmayı
amaçlamaktadır. Aynı zamanda Kafkas
tarihi, töre ve gelenekleri, coğrafyası,
folkloru konularını da irdelemişlerdir.

5 Dergi 1954 yılındaki Kafkas Mecmuası-
nın siyasi çizgisini sürdürmüştür ve 1967 yılında yayın hayatına son
vermiştir.

KUZEY KAFKASYA DERGİSİ (1970)

Kuzey Kafkasya dergisinin sahibi;
Rasih Savaş, yazı işleri müdürü Tarık
Cemal Kutlu, başlıca yazarları ise;
Beksultan Baturhan, Musa Ramazan,
Mehmet Aksoy, Mehmet Güneş, M.
Yüksel Kılıç, Hasan Kalimci, Y.

Üni SEZ İnoğlu, Zübeyde Şhaplı, Gunokue C.
| Özbay, Osman Çelik, Ufuk Tavkul.

Derginin birinci sayısında ya-
yımlanan “Çıkarken” başlıklı yazıda
içinde bulunulan devrin, bir çok mil-
Jetin zulüm ve esaret içerisinde ya-
şamaya zorlandıklarının belgesi nite-
liğinde olduğu belirtilmiş, zulüm
içindeki milletlerin kültürlerini, tarih-
lerini, geleneklerini unutmaya zor-

KAFKASYA
KULTÜRKL UERGİ
SANDA BİR ÇIKAR

KUZEY KAFKASYA KÜLTÜR DERNEĞİNİN YAYIN ORGAN
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landıklarını, bu koşullarda der-
ginin haklının yanında olacağını
ve Kuzey Kafkasya hakkındaki
folklor, edebiyat, tarih gibi
konulara yer vereceklerini be-
lirtmişlerdir. Dergi 1964 yılında
yayımlanan Birleşik Kafkasya
dergisinin (içeriğine benze-
mektedir. Genelde Çeçen, Da-
ğıstan, Oset, oO(Avar ve
Karaçaylara ilişkin haberlere
yer veren dergi Türk Göçmen
ve Mültecileri Federasyonuna
Bağlı bir yayın organıdır. Der-
gide “esir milletler” ve “Türk
İslam sentezi” doğrultusundaki
katı anti-sovyetik tutum göz-
lenmektedir.

KAFKASYA BİRLİK
MECMUASI

Kafkasya Birlik Mecmuası
sahipleri; Şerafettin Terim ve
Turhan Yavuz, yazı işleri mü-
dürü Dr. İsmail Arzın'dır.

Dergi birinci sayısında
yayımladığı yazıda her şeyden
önce göz önüne alınması gere-
ken unsurun Türk vatandaşlığı
ve Türklük olduğu ve bu doğ-
rultuda devletin siyaseti izle-

Kafkasya Sirlik Mecmuası

Biyaai, Sosyal, Kültürcü ve Türer

Avlik kacmis

or iğde edilme,  

 

siler, yaşlagerekli düzeltmeleri yapı

reise yazılardan dağamak bee Hizli so

slar. kavunak gösterilen şavtiyle
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değerleri genç kuşaklara ak-
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nerek cumhuriyet ve demokrasi savunuculuğu yapılması gerektiği,
ve ilerici olmak gerekliliği hedef olarak belirtilmiştir. Dergide çıkan
yazılar genellikle Abhazlarailişkindir. Doğrudan olmasa dahi Kafkas
Abhaz Kültür Derneğinin bir yayın organı olarak faaliyetini sürdüren
dergi 1971 yılında yayın hayatını tamamlamıştır.

KAMÇI GAZETESİ

Gazetenin sahibi Ali Ekrem, yazı işleri Yaşar Kemal Aksoy, so-
rumlu müdür Bahri Özen'dir.

Guazeisimli gazeteden sonra ikinci kez siyasi bir gazetecilik de-
neyimi yaşanmıştır. Kamçı gazetesi 1864yılının getirdiği göç felaketi
ile anavatanlarını bırakan bu milletin mazisinde ders alınacak olay-
ları genç zihinlere aktarmak amacıile kültürü ve sorunları kamuo-
yuna tanıtma görevini üstlenmiştir. Gazete bu amaçlarla yedi ay
yayımlandı ve ülkenin siyasal çalkantısı derginin yayımlarının sona
ermesine neden oldu.

Kamçı gazetesi geleneksel

  
tarmakla kalmayıp toplumun
geleceğini ilgilendiren siyasal
çözümlemelerin arayışı içinde SİR|NTİK?TE
olmuştur. oÖnce siyasal konu- HİGERÇEKLER
mu tespit etmiş daha sonra da
çözüm yolu arayışı içine girmiş-
tir. Kamçı gazetesinin başlattığı
siyasal çözüm arayışı 1970
sonrası sürekli yayınların içeri-
ğini de etkilemiştir. Artık sadece
kültürel değerlerin yaşatılması
değil, siyasal çözümler de gün-
deme gelmiştir. Bu doğrultuda
1970'lerde Birleşik Kafkasya ve
1970 sonrası Kuzey Kafkas
dergileri çözüm olarak “birleşik bağımsız Kafkasya” teziniileri sür-
müşlerdir. Ancak Kamçı gazetesi KAFKASYA'YA DÖNÜŞ VE KENDİ
KADERİNİ KENDİSİ ÇİZEN BİR TOPLUMteziniileri sürmüştür.
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YAMÇI

1975 yılında yayın hayatına başlayan derginin sahibi ve sorumlu
yönetmeni Fahri Huvaj'dır. Derginin başlıca yazarları şunlardır; Nart
Savsur, Hatam N., Yismeyl Ö., Kardan D., Dzıbe N., Nihat Bidanuk,
Çureyko A., Yenemiko M., Yabgeko A., Hatko Guşan, Kheseyko,
Açmız Nihat, Aşamba Mümtaz, Nevzat Özbay, Çetaw İ., P. Feridun
Kurnaz, Hapae E.,v.b. İ

Yamçı dergisi yaşanan muhaceretin iyiye yönelik yeni umutlar
getirmek bir yana dursun ulusal yaşam umutlarını da tehdit ettiğini
düşünerek bazı tedbirlerin alınması gerektiği ileri sürmüştür. Yam-
çi'ya göre bu tedbirlerden biri muhacerette geçmişi aydınlatacak
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geleceği örgütleyecek kadrola-
rın oluşmasını sağlamaya yö-
nelik yayın çalışmalarıdır. Yam-
çı bu gereksinimden doğmuş-
tur.

Yamçının yayımlanan birinci
sayısında belirtildiği gibi Yam-
çı;“toplumsal sorunlarımızı
sorun edinen ve ulusumuzun
uğradığı haksızlıklardan acı
duyan, layık olduğumuz yarına
KENDİ TOPRAKLARINDA KEN-
Dİ KADERİNİ TAYİN EDEN BİR
TOPLUM olma amacına içten-
likle bağlanan tüm soydaşları-
mızın her türlü çalışmalarına
eleştirilerine açıktır.

Dergi 1970 yılında yayımla-
nan Kamçı gazetesinin yayın

çizgisini izlemiştir. Ayrıca Kuzey
Kafkasyalı şair ve yazarların
eserlerinin tanıtımına ve Kaf-
kasya gezi izlenimlerine yer
verilmiştir. Yamçı dergisinin
diğer sürekli yayınlardan farkı;
sorunlara radikal bir. görüşle
yaklaşması ve kendi görüşleri-
ne karşı yapılan eleştirileri de
yayımlamasıdır. Bir başka farklı
özelliği de toplumsal ve kültü-
rel yapı sorunlar ve çözüm
yolları konularında özgün yazı-
ların yoğunluğudur.

Bir bakıma yeniden dirilişin
sözcüsü durumundaki derginin
bir diğer önemli katkısı da
Kafkasya dillerinde birer alfabe
ile Çerkezce yazılmış örnek
metinler yayımlamış olmasıdır.
Yamçı dergisinde yazıları ya-
yımlanan değerli büyüklerimi-
zin daha o dönemlerde sapta-
yıp ortaya koydukları gerçekler
günümüzde Kafkas kültürü
adına yapmamız gerekenlere
yol göstericilik yapmaktadır.
Dergiye emek veren yazarların
aydın ve ileri görüşlülükleri
sayesinde biz bu gün sorun
tespiti veya çözüm yolları ara-
yışı yerine . belirlenmiş hedefe
nasıl ulaşırız bunun çabasını
vermeliyiz.

 

Toplumsal gelişimde önemli katkıları bulunan dergi 1978 yılının
Şubat ayında yayın hayatından çekilmiştir.

NARTLARIN SESİ (1978)

Yamçı dergisinin şubat 1978'de
yayın hayatından çekilmesinden

o sonra 5 Kasım 1978'de Ankara Ku-
zey Kafkasya Halk Kültür Derneğinin
gençlik kolunun aylık haber bülteni
olan Nartların Sesi gazetesi yayın
hayatına başlar. Gazete şeklindeki
bültenin birinci sayısının sahibi ve
sorumlu yönetmeni Mehmet U-
zun'dur. İkinci sayıdan itibaren sahi-
bi AKKHKD adına Fahri Huvaj'dır.
Üçüncü sayısından itibaren de s0-
rumlu yazı işleri müdürü Nihat
Berzeg'dir. On sayı yayınlanan bül-

ten Aralık 1979 tarihinden itibaren Nihat Berzeg'in sahip ve sorumlu
müdürlüğünde dernekten bağımsız olarak yayını sürdürür. Bültenin
belirli bir yazı kadrosu yoktur.

Gazete Anavatandan vereceği haberlerle hem anavatan muha-
ceretilişkisinin gelişmesini ve aynı topraklarda yaşayan aynı toplu-
mun yaşam farklılıklarını dile ztirmeye çalışmıştır. Gazeteye göre
yeterince ilgilenilmemiş olan sanatımızı, geliştirmek amacı ile dü-
şünce yazılarının bulunacağı bir köşe açmayı amaçlamışlardır. Çağ-
daş ve demokratik kültüre yer vermeyi hedeflemişlerdir.

Gazeteyle Kuzey Kafkasya tarihini iyice araştırıp halka aktarmayı
düşünmüşlerdir. Ayrıca anavatan muhaceret ilişkilerini zedelemeden
orada oluşmuş olan kültür birikimini buraya aktarmayı istemişlerdir
ve muhacerette etnik kökeni korumak için şovenist tavırlardan
uzaklaşılmasını hedeflemişlerdir. Onlar da Kamçı gazetesinin baş-
latmış olduğu Kendi Topraklarında Kendi Kaderini Belirleme hedefini
benimsemişlerdir.

Gazete 1980 yılı Şubatında yayın hayatından çekilmiştir.

“İNARTLARINSESİ   

 

Hayaliiini isdek

  

NİBCEĞU
BAP BASIK

Üç ayda bir yayımlanan derginin
sahibi ve sorumlusu Murat Özden'dir.
Dergi sadece iki sayı kadar yayın ha-
yatında kalmıştır. Derginin yayımlanan
birinci sayısında belirttiği çerçevesine
göre dergi; devrimcidir asla uzlaşmacı
ve teslimiyetçi değildir.

Konuşmak yerine icraat yapmayı

kendine ilke olarak edindiğini ileri
süren dergide Kuzey Kafkasya gezi
izlenimlerine, derneklerden haberlere,  

 

 

 

 

 



 

    
 

açıklamalı sözlükle Kuzey Kaf-
kasyalılara ilişkin bazı kavram
ve terim açıklamalarına yer
verilmiştir.

Dergiye göre Kuzey Kafkas-
ya'ya dönüş tezi isteğe bağlı,
kişisel bir harekettir. Toplumsal
sorunların çözümü demokrasi
mücadelesi ile gerçekleşebile-
cektir.

1980'de Türkiye'deki deği-
şimler derginin yayın hayatın-
dan ikinci sayısından sonra
çekilmesine neden olmuştur.

KAFDAĞI(1987)

1987 yılının Şubat ayında
yayın hayatına başlayan dergi-
nin sahibi Kuzey Kafkasya
Kültür Derneği adına başkan
Aslan Arı, yayın yönetmeni
Nahit Erus, yazı işleri sorumlu-
su Mansur Ulutaşlı'dır. Dergide
yazı yazanlar arasında Süley-
man OoYançatoral, (Özdemir
Özbay, Mevlüt Atalay, Fahri
Huvaj gibi dernek ve Kafkas
kültürü adına bizlere yol gös-
terici olmuş olan bir çok büyü-
ğümüz yer almaktadır.

Derginin birinci sayısında
yayımlanan “Çıkarken” isimli
yazıda günümüzde kendiliğin-
den gelişme fırsatı olmayan
kültürü yaşatmanın en iyi yolu
dlarak ilk kaynağına ulaşmanın
gerekliliği ortaya konuşmuştur.
Ayrıca kültürün gelişmesine
engel teşkil eden bir diğer
faktörü de dağınık ve hızlı yer-
eşim olarak belirtmişlerdir.
İşte bu nedenlere Kafdağı
dergisi kültürü korumak ve
geliştirmek amacıyla organize
olmak için diğer hemşehrilerini
de bu mücadele içine katmayı
hedefleyen bir yayın organ
olarak yayınlarını bu hedef
doğrultusunda yönlendirmiştir.
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Kafdağı dergisi günümüzde halen bir çok konuda bize kaynak
teşkil edebilecek kadar çok yönlü olarak yapılmış bir yayındır. Kül-
türü yaşatma ve nesillere aktarma konusunda hedeflerini belirlemiş
olan derginin bu hedeflerine ulaştığı ortadadır.

KAFKASYA GERÇEĞİ

Samsun Kuzey Kafkasya Kültür
derneğinin yayın organı olan dergi
1989 yılında yayın hayatına başlayan
derginin sahibi ve yazı işleri müdürü
Av. Sefer E. Berzeg'tir. Dergide Kaf-
kasya tarihi ve kültürünü tanıtmaya
ağırlık verilmiştir. Ayrıca anayurttan
haberlere ve muhacerette yaşayan

- kendialanlarında belirli yerlere gelmiş
aramızdan ayrılan veya halen hayatta
olan Kafkas kökenli hemşehrilerimizin
tanıtımına yer verilmiştir.

 

 

 

    

MARJE

1991 yılında Lina Organization tarafından çıkartılmaya başlayan
deryinin sahibi; Sönmez Baykan genel yayın yönetmeni ve sorumlu
yazı işleri müdürü; Mustafa Aziz Özbek sanat yönetmeni; Cihan
İşbaşı'dır.

Derginin ilk sayısı olan tanıtım sayısında yayımlanan “Marje
Dostlar” isimli yazıda derginin amacı
belirtilmiştir. Dergiye göre; ulusal ve
kültürel kimliğimizi sadece kendi ken-
dimize yaşamaktayız. Dergi, kültürü-
müzün ülke ve dünya kamuoyunda
bilinmesi, sorunlarımızı her yerde ve
demokratik yollarla ortaya koyabilme-
nin tek yolu olarak görmektedir. Bu
nedenlerle Oo dergi anavatandan
Maykop, Nalçık, Sohumi, Grozni'den
ve diğer muhaceret ülkelerinden ge-
len düzenli haberleri aktarmayı, politi-
kacılarla, devlet adamlarıyla ve sanat-
çılarla bizimle ilgili konularda röpor-
tajlar yapmayı temelilke olarak be-
nimsemiştir.

YALOVA KUZEY KAFKAS DERGİSİ

1991 yılında Yalova Kuzey Kafkasya Kültür derneği yayın organı
olarak iki ayda bir yayımlanan tarih, kültür ve haber dergisi olan
dergi yayın hayatına başlamıştır. Derginin sahibi YKKKD adına
Şahabettin Özden'dir. Yazı işleri müdürü Mustafa Özsoy'dur. Dergi-
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de yazanlar arasında Rasih
Savaş Mustafa Beştoy gibi
yıllardır yayın sektörü içinde
Kafkas kültürü için emek veren
yazarların olduğu görülmekte-
d:. Dergide Kafkasya tarihi,
muhaceret ve anayurt haber-
leri ile şiir ve bulmacalara
rastlanmaktadır.

KAF-DER BÜLTEN

Kaf-Der bülten 1993 yılında
Kaf-Der'in kuruluşundan sonra
yayınlanmaya (başlamış bir
bültendir. Kaf-Der Türkiye
genelindeki tüm Kafkas der-
neklerini bir
organizeli hareket gereksini-
minden ortaya çıkmıştır. Kaf-
Der oluşum sürecinden sonra

koordineli. birşekilde şubeleş-
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araya toplayıp

meye gitmenin yolu olarak iletişimin ve etkileşimin sağlanması ge-
rekli görülmüştür. Bu etkileşimin sağlanmasının yolu da Kaf-Der
bültenin yayımlanması olmuştur.

Bu bültenle Kaf-Kur ve Kaf-Der oluşum süreçlerinin aktarılması-
nın yanı sira anayurt ile ilişkilerde bir köprü görevini üstlenerek kısa
süre içerisinde orada olanları hemşehrilerine aktarmayı hedeflemiş-
tir.

Kaf-Der bülten Kaf-Der'in sözcüsü durumundadır. Bülten, örgüt-
lenme ve sorunların çözümü konularında bir çok kitleye ulaşarak bir
bütünlük sağlamayı hedefleyen Kaf-Der'in insanlara ulaşmasındaki
en büyük araç olmakla birlikte ileride yayın hayatına başlayacak
olan dergimiz Nart'a da temelteşkil etmiştir.

UZUNYAYLA HABER(1993)

1993 yılında Kayseri'de yayımlanmaya başlayan gazetenin sahibi
ve yazı işleri müdürü Lütfi Demirtaş, genel yayın yönetmeni Erdem
Aydemir'dir. Gazete üçüncü sayısından itibaren Uzunyayla Haber-
Kafkas'ın Sesi olarak ismini değiştirmiştir. Değiştirme nedenlerini
gazetenin üçüncü sayısında okuyucu eleştirileri olarak belirten ga-
zete anayurttan ve muhaceretten haber vermeyi amaçlamaktadır.
Uzunyayla Haber dünyanın her yerinde oluşan ve Kafkas Halklarını
ilgilendiren her türlü olayı haber olarak okuyucularına iletmeyi he-
deflemiştir.

YEDİ YILDIZ (1994)

1994 yılında yayın hayatına
başlayan derginin Kuzey Kafkasya-
lılar Kültür Derneği adına sahibi;
Ömer Aytek Kurmer, yazı işleri
müdürü Engin Şekerci'dir. Yedi
Yıldız dergisi Kuzey Kafkasyalılar
Kültür Derneğinin yayın organı
olarak faaliyet (göstermektedir.
Dergi kültürü yaşatıp bunu diğer
nesillere aktarmaktan ziyade, mur-
haceretin ve anayurdun güncel
sorunlarını ve çözüm yollarını ele
almayı tercih etmiştir. Bununla
birlikte Kafkas tarihini ve dünyanın
diğer ülkelerinde olan olayları Ku-
zey Kafkasyalı gözü ile ele almış-
lardır. Türkiye'deki Çerkezleri bir
çatı altında toplayıp organizeli hareketi hedefleyen “Kaf-Der'i de
zaman zaman eleştiren derginin amacı bağımsız Kafkasya'ya ulaş-

makiçin faaliyet göstermektir.
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KAFKASYA
(1997)

YAZILARI

Üç ayda bir yayımlanan
tarih, edebiyat, kültür ve sanat
dosyası olan dergiyi yayına
hazırlayanlar Sezai Sarıoğlu,
Özcan Sapan, Levent Ser-
gin'dir. Dergi kamuoyuna açık
tüm kitapçılarda satılan bir
dergidir.

 
bu coğ-Kafkasya Yazıları;

rafyada yaşayan tüm halkların
tarihini, edebiyatını araştıran
ve bu konulara ilişkin yazıları
içeren bir dergidir. Halk ayrımı
yapmaksızın geniş bir coğraf-
yaya yayılmış olan tüm Kafkas
halklarını ele alan dergide a-
maç, ilk sayısında yayımlanan
sunuş kısmında belirtildiği ü-
zere “Kafkas insanının sonsuz
durumlarını ele almaktır.”

NART (1997-...)

Nart dergisi Kafkas derneği
yayın kurulu organıdır. İki ayda
bir yayımlanan düşün ve sanat
dergisi olan dergimizin sahibi,
Kafkas derneği adına Muhittin
Ünal'dır. Dergimizde Mevlüt
Atalay, Özdemir Özbay, Erol
Taymaz, Sevda Alankuş-Kural
gibi düşün insanlarının yazıları
ve çevirileri yer almaktadır.
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Ayrıca beklenmedik bir zamanda aramızdan ayrılan Süleyman
Yançatoral dergimizin kuruluşunda ve onu kaybettiğimiz yedinci
sayıya kadar dergimizde emeği geçmiş büyüklerimizden biridir.

Yayın hayatı üç buçuk yıl süren Kaf-Der bültenin içeriği haber
vermeye yönelikti. Ancak yeniden yapılanma süreciyle birlikte bül-
tenin daha zengin bir içerikle yayımlanması ve yayınların içeriğiyle
bilimsel ve kültürel birikimi sağlayıp, geleceğe yönelik politikaları
oluşturmayı amaçlayan Kaf-Der Nart dergisiyle hemşehrilerine u-
laşmayı hedeflemiştir.

Dergimizin ilk sayısında yayımlanan görevleri dört başlıkta top-
lanmıştır.

i-Nart dergisinin öncelikli görevi Kafkasyalıları ilgilendiren olayları
kamuoyuna duyurmaktır. Türkiye'de gelişen olaylardan ve dernek-
lere ilişkin haberlere yer vermeyi amaçlamaktadır.

2-Dergimizin ağırlık vereceği ikinci konu araştırma ve inceleme ya-
zılarıdır. Asimilasyon sürecinde kültürel değerlerimizi korumak için
genel olarak kültür ve özel olarak güncel kültürel sorunlarımızı ele
almak hedeflenmiştir.

3-Dergimizin üçüncü görevi ise farklı görüşleri bir araya getirip,
faaliyetlerimize ışık tutan politikaların geliştirildiği bir forum olmak-
tır.

4-Nart'ın dördüncü görevi kültürü yaşatmak için kültürel üretimi
teşvik etmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda dergimizde bir çok güncel konuda
röportajlar, tarihsel olaylar, kitap tanıtımları, anayurttan ve muha-
ceretten haberler, şiir ve hikayeler, okuyucu mektupları ve dış ba-
sında yer alan olayların çevirilerine yer verdik.

Bu içeriği ile dergimiz iki senedir sizlerle birlikte yayın hayatına
devam etmektedir. Değerli büyüklerimiz yıllar önce çıkarmış olduk-
ları dergilerle bizlere yol gösterici olmuşlardır. Umarız Nart dergisi
de bizden sonraki nesillere yol gösterici olur.

ÖZGÜR KAFKASYA(1998- )

Kafkas Derneği Samsun Şubesi Yayın
organi olan bu derginin yayın yönet-
meni Palba Kudret Çiçek, Kafkas Der-

i neği Samsun Şubesi adına sahibi ve
İ SARKAZ yazı İşleri müdürü Ekrem Akalın'dır.

TESİNDE2 istan Yayın Kurulu'nda Serap Şimşek, Ke-
m, (mal Bay, Ali Ihsan Aksamaz, Seniye

Berzeg, Ramazan Hacıhasanoğlu,
Palıpha Hilal'in yer aldığı aylık dergide
Türkiye ve Kafkasya'dan haberler,
edebiyat, çocuk masalları, araştırma-
değerlendirme yazıları bulunuyor.

| Guşef YANÇATORALtarafından derlenmiştir.)
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Prof. Georges Şaraşidze ile söyleşi
- İdea Politika, demokrasi ve siyaset kültürü dergisi, Kış 1999-2000 sayısında “Kafkasya: Barut Fıçısı”
konulu bir dosya hazırlamış. Bu dosya çerçevesinde, dünyaca ünlü iki Kafkasya uzmanının yazılarına
yer verilmiş: “Dış Politika ve Ahlak: Devletin Haklarına Karşı Halkın Hakları” yazısıyla Prof. George
Hewitt ve Paris'de gerçekleştirilen bir söyleşiyle Prof. Georges Şaraşidze dosyanın kapsamlı yazılarını
oluşturmuş. Ayrıca Kafkasya uzmanı bir gazeteci olan Nur Dolay yaptığı röportajlar, incelemeyazıları
ve araştırmalarıyla ortaya çıkan bu dosyanın konularına zenginlik katmış. Nur Dolay, “Çeçenistan
Savaşı: Kafkasya'da Sürek Avı” yazısında Çeçenistan'da gelişen olayları değerlendiriyor. Dolay'ın
“Kafkasya'da İstikrarın Engelleri” yazısında ise Karaçay-Çerkes, Acaristan ve Abhazyaile ilgili konular
ele alınmış. Karaçay-Çerkes olaylarıile ilgili olarak; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda
“540 oyla ilk sırayı aldığı halde ikinci turdaki hileler nedeniyle cumhurbaşkanlığını, rakibi Semyenov'a
kaptıran Stanislav Derev'le Nur Dolay'ın yaptığı bir röportaj bulunuyor. Derginin Kronoloji bölümünde
“Kafkasya'yı anlamak için 152 tarih” başlığı altında bir dizi tarihsel olaylar anlatılmış. Gürcüstan-
Abhazyailişkileriile ilgili olarak, Tiflis'teki “Barış ve Demokratik Gelişme için Kafkas Enstitüsü” başka-
nı, felsefe profesörü Ghia Nodia ile yapılan bir söyleşiye yer verilmiş. Ve Nur Dolay son yazısında
“Çerkeslerin Dönüşü"nü ele almış. Maykop ve Nalçik'de Türkiye'den dönüp yerleşmiş olan insanlarla
konuşan Nur Dolay bu çerçevede Dönüş'ü değerlendirmiş. İdea Politika dergisi'nin 5.sayısını okuma-
nızı öneriyor ve bu sayımızda İdea Politika'da yayımlanan Prof. Georges Şaraşidzeile yapılan röpor-

 

 taja yer veriyoruz.
 

, Kafkasya üzerine günümüz-
deki yaşayan en büyük uz-
manlardan biri olan Prof.
Georges Şaraşidze'ye (Char-
achidze) telefonda ulaşıp ken-
disine söyleşi teklifinde bulu-
nunca bize hemen iki gün
sonraya araştırmalarını sürdür-
düğü İNALCO'nun (Fransız
Doğu Dilleri ve Medeniyetleri
Ulusal (OEnstitüsü) Kafkasya
Araştırmaları Bölümü'ndeki
bürosunda randevu verdi. Bü-
rosunda masasının arkasında
dııvarda asılı olan harita, uz-
manı olduğu Kafkasya dilleri
haritasıydı. 1930'da Paris de
Fransız bir anneden ve Gürcü
bir babadan doğan Georges
Şaraşidze, ömrünü eski Arap
tarihçilerinin o'Lisanlar oDağı”
olarak adlandırdıkları Kafkas-
ya'ya ve dolayısıyla da Kafkas-
ya'nın bitmek tükenmek bilme-
yen dillerine, lehçelerine adadı.
Abhazcadan Mingrelceye,
Lazcadan Osetçeye ve
Çerkezceye onu aşkın Kafkas
dili bilen Georges Şaraşidze'nin
bir özelliği de bugün unutul-

muş bir dil seksen sessiz harfe sahip, dünyanın en nadir dillerinden
biri olan Ubıhçaya hakim tek kişi olması. “Bugün artık bu dil yeryü-
zünden silindi, her ne kadar özneler ortada kalsabile artık bilen,
konuşan yok.” diye yakınan Prof. Şaraşidze, Ubıhların sonuncusu
olan Tevfik ESENÇ'i 1992'de seksen beş yaşında Türkiye'de hayata
gözlerini yumana kadar tanıdığını ve kendisine kaynak teşkil ettiğini
belirtiyor. Georges Şaraşidze, yanından ayırmadığı mikrofonu ve
sayısız not defteriyle, Türkiye'yi ve Kafkasya'yı adım adım kırk sene
boyunca yorulmadan dolaştı. 1860'lardaki son Rusistilasında Türki-
ye'ye geçen ve bugün sayıları milyonları bulan Kafkasyalı"'arın yaşa-
dıkları köyleri dolaşarak bugün dünyanın sayılı ve belki de en kar-
maşık ve en duyarlı bölgelerinden biri olan Kafkasya'nın dünya -ça-
pında tanınan en nadir uzmanlarından biri oldu.

INALCO ve Ecole Pratigue&s des Hautes Etudes gibi Fransa'nın en
seçkin eğitim kurumlarında eğitim görevlisi, yönetici ve dil bilim
(ethnolinguiste) araştırmacı olarak bulunan Georges Şaraşidze, kırk
yıl boyunca Prof. Georges Dumezil ile birlikte çalıştı. Bu çalışmaların
en değerli ürünlerinin başında yüzlerce saatlik bant kayıtları ve tu-
tulan notlar sayesinde yok olmaktan kurtulan Ubıh dilinin grameri
gelir. Bizi çok sıcak karşılayan bu ünlü bilim adamıile Kafkaslar
üzerine bir ufuk turu yaptık.

Mesut TUFAN

Sayın Georges Şaraşidze, sizce dünyamızdaki tarih yükünün en
ağır şekilde hissedildiği yerlerin arasında olan Kafkasya'da şu anda
patlak vermiş olan ikinci Çeçen savaşının ardında hangi nedenler
yatmaktadır? i

Bence bu savaş başlıca iki tür nedenden kaynaklanmaktadır. On-
ce basit anlamda siyasal boyuttaki hatta maddi diyebileceğimiz
nedenler, sonra da tarihten kaynaklanan ve bu bölge ülkelerinin
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yine tarihi geleceklerini ilgilen-
diren nedenler. Buradaki esas
sorun, ne yazık ki bir çok ülke-

nin geleceğinin, kendi istekleri
dışında Rusya'nın kaderine
bağlanmasında yatıyor.

İlk bakışta her ne kadar
Rusya'nın tavrinı belirleyen
etkenler, petrol yollarının geçi-

şiyle ilgili olarak ortaya çıkan
sorunlardan
gözükse de, Rusya'nın petrol
yollarının geçeceği ülkeler üze-
rinde dolaylı bir denetim kur-
mak istemesi asıl neden olarak
beliriyor. Ancak kanımca son
çıkan çatışmanın asıl nedeni bu
da değil. Bence son olayların
patlak vermesi daha çok Rus-
ya'nın iç sorunlarından kaynak-
lanıyor; yaklaşan seçim tarih-
lerinin Rusları bir kargaşaya
düşürmesinden dolayı, bazı
odakların Moskova'da ve Kaf-
kasya'da olaylar çıkartarak,
tahriklere sürüklenmesine ön
ayak oldukları görülüyor. Eİle-
rinden gelse başka yerlerde de
hatta Türkiye sınırında bile olay
çıkartabilirlerdi.

O halde Rusya'nın bölgeyi
etki alanı içerisinde kabul e-
derek, Çeçenistan da yeniden
başlattığı bu savaşı bir sömür-
ge savaşı olarak niteleyebilir
miyiz?

Tabi ki, ancak buna daha
çok bağımsızlığını kazanmış
devletleri yeniden ele geçirerek
sömürgeleştirme amacı güden
bir savaş diyebiliriz. Bazı Avru-
pa ülkelerinin bağımsızlıklarını
kazanmış olan eski sömürgele-
rini yeniden işgal etmeleri gibi
ya da Fransa'nın tekrara Ceza-
yiri işgale kalkışması gibi...
Ama bunu tabi ki bir örnek
olarak veriyorum. Şu anda
olanlar kabaca böyle, çünkü
Rus ve Çeçen hükümetlerinin
bir masaya oturup karşılıklı
müzakerelerde bulunmuş ol-

maları, Rusya tarafından resmi

kaynaklanıyor .
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olarak tanınmamış olsa dahi Çeçenler açısından bağımsızlık yolunda
atılmış çok önemli bir adımdı. Rusya hiçbir zaman de jure bir ba-
ğımsızlığı kabullenmese bile bu bağımsızlık de facto olarak ortaya
çıkmıştı. Rusya eğer küçücük bir devletten bazı isteklerde bulunmak
için onların seçilmiş hükümetlerine başvurmak zorundaysa, bu, O
devletin bağımsızlığını pratikte kabul etmiştir anlamına gelir. Bu
seneye kadar olan durum buydu. Belli ki bir şeyler oldu, bunlar
belki, sözünü ettiğimiz, seçim tarihlerinin yaklaşması gibi şu anda
Rusya'da büyük karışıklık yaşanmaktadır, her şey olabileceği gibi
hiçbir şey de olmayabilir. Ben de bu kanıyı paylaşıyorum, ancak
Fransa'yla karşılaştırılamaz. Bunlar Avrupa'dan Pasifik okyanusuna
kadar uzanan bir coğrafyayı kapsamaktadır, belki Fransa ve benzeri
ülkelerden çok, konumu açısından farklı dünyalara daha fazla açık
olan ülkenizle karşılaştırılması daha kolaydır.

Rusya'nın bir özelliği de eski bir sömürge imparatorluğu olması
ve dolayısıyla da bu sömürge sorununun tekrar ortaya çıkmasıdır.
Ancak buradaki orijinal durum bu sömürge sorunun bizzat sömür-
geci tarafından çıkartılıyor olması. Rusya Çeçen sorunundan sıyrıl-
makta olduğu izlenimini veriyordu. Belli bir anlaşma sağlanmış,
ilişkiler, görüşmeler ve petrol konusu dahil olmak üzere gerçek an-
lamda karşılıklı müzakereler yapılmaktaydı. Şimdi ise birdenbire her
şeyin koptuğu bir duruma dönüldü. Bu da bana kalırsa büyük bir
ihtimalle Rusya'nın iç sorunlarından kaynaklanan nedenlerin sonucu
olarak ortaya çıktı.

Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in, Çeçen Cumhurbaşkanının
meşruluğunu tanımadığı yolundaki açıklamaları ve ardından Rus
güdümündeki yeni bir Çeçen hükümetinden söz edilmesi bu doğ-
rultuda anlamlı.

Kesinlikle, tamamen öyle, halbuki şimdiye kadar müzakerelerde
bulunuyordu ve söylediğim gibi de jure olmasa da de facto olarak
tanıyordu. Kukla hükümeti çanta gibi yanlarında taşıdılar. Bu a-
damları zaten kimse tanımıyor. Tipik bir sömürgecilik örneğiyle karşı
karşıyayız. Dahadoğrusu artık bitmekte olduğu sanılan bir sömür-
gecilik durumunun yeniden yaratılması yönünde bir dayatma söz
konusudur. İ ”

Rusya'nın bugün Kafkasya'da tutarlı bir politika uyguladığı söyle-
nebilir mi?

Kesinlikle hayır ve bundan dolayı sürekli olarak da başarısızlığa
uğruyorlar, dolayısıyla tam olarak onların işi nereye götürmek iste-
diklerini bir türlü anlayamıyoruz, ama onların da tam olarak nereye
doğru gittiklerini bildirdiklerinden şüpheliyim. Bir kere şu andaki
hükümette bile birbirleriyle gerilim içinde bulunan farklı güç odakla-
rının bulunması büyük bir olasılıkla seçimlerden sonra iş başına
gelecekolan hükümete de bir şekilde yansıyacaktır. Bu Moskova'da
herkes tarafından bilinen bir durum. Öte yandan tespit edilmiş bu-
lunan bir politika olmadığı da apaçık ortada. Çeçenistan da ki geliş-
meleri önceden kestirebilmek olanaksızdı ve siyasi kararın son anda
alındığı anlaşılmakla birlikte, askeri açıdan son dereceiyi hazırlandı-
ğı da kesin.

. Ruslar açısından Çeçenistan da ki ilk savaştan tecrübe edinilmiş
vegerekli dersler alınmıştır diyebilir miyiz?

Göründüğü kadarıyla sadece askeri açıdan gerekli dersleri çıkar-
dıkları anlaşılıyor. Ayrıca gelişmelerde iç politika faktörlerinin ve iç

18 

 

 



 

 

 

sorunların ağır bastığı görü-
nümüyle birlikte aynı zamanda
da yabancı ülkelere de belli bir
gözdağı vermek ve Rusya'nın
hala o bilinen Rusya olduğunu
ve bölgede hala söz sahibi
olma hevesini sergileme çabası
yatıyor, ancak inandırıcı olabi-
leceği şüpheli gözüküyor.

O halde sizce, şu anda Rus-
ya'nın Kafkasya'da kendi ulus-
er arası kredibilitesi üzerine
uynadığı sonucunu çıkarabilir
miyiz?

- Kesinlikle öyle, bence Rus-
ya'nın kendi kredibilitesi üzeri-
ne böyle bir oyuna girmesi son
derece yanlış zira ne yaparsa
yapsın zaten askeri açıdan
yenilmezlik imajı yara almıştı
şimdi de bölgedeki varlığının
meşruluğu (gitgide tartışılır
olacak.

Sayın Şaraşidze sizce Rus-
larla Çeçenler arasında her-
hangi bir uzlaşma mümkün
olabilir mi? |

Tabi ki olabilir, çünkü zaten
birkaç seneden beri belli bir
ı aşma çerçevesinde yaşanı-
yordu. Ruslar sadece bu gayet
iyi bir şekilde yürütülmekte
olan uzlaşmayı, bu uzlaşmanın
içeriğiyle en ufak bağlantısı
olmayan başka nedenlerden
dolayı bozdular, ama yine de
herhangi bir uzlaşma bulunabi-
lir. Ancak bir uzlaşmanın ola-
bilmesi için en az iki tarafın
olması gerekiyor, her ne kadar
Ruslar devamlı olarak ortada
olmakla birlikte, olası bir an-

laşmayı imzalayabilecek kadar
Çeçenin bu savaşın sonunda
hayatta kalabilmesi gerekiyor.
Çeçenler'in tamamen ortadan
kaldırılması durumunda tek
taraflı bir uzlaşma kendiliğin-
den ortaya çıkacak. Fakat
Rusların askeri alanda bile artık
eskiden defalarca yapmış ol-
dukları (en sonuncusu 1943-

44) yeni bir soykırımı veya

genel katliamı yapabileceklerine inanmak istemiyorum.

Stalin'in verdiği emirle cezalandırılan halkların kitlesel göçe zor-
lanmalarına ve göçten de Çeçenler'in nasiplerini yüklüce aldıklarına
mı değinmekistiyorsunuz?

Her ne kadar Almanlarla işbirliğinde diğerlerinden daha fazla
gayret göstermedilerse de en çok İnguşlar Rusların hışmına uğradı-
lar, ülkelerinin Çeçenlere göre daha kolay erişilebilen bir coğrafyada
olmaları bunu kolaylaştırdı. Sonuç olarak Çeçenlerin büyük bir ço-
ğunluğu ve İnguşların tamamı Orta Asya'ya ve Sibirya'ya sürüldüler.
Kruşçev zamanı çıkan afla çoğunluğun dönmesine karşın hala sür-
gün edildikleri yerlerde yaşayanlar var. Zaten bence bu sefer de
eğer bir toplu katliam, toplu sürgün veya Çeçenlerin top yekün or-
tadan kaldırılması olmasa bile bu savaş, sonunda bir uzlaşma elde
edilene kadar ne yazık ki on binlerce belki de daha fazla, yüz bini
aşkın cana mal olacağa benziyor. İ

Zaten birinci savaşta gözlemcilerin verdiği sayılara göre sadece
sivil halktan verilen kayıp 60 bini geçiyor.

Evet, kayıbın çok daha az olmasını bütün kalbimle diliyorum an-
cak, savaşın başından beri Rusların takındıkları tavır bu sefer tah-
minlerin üzerinde kan dökmeye kararlı olduklarını gösteriyor.

Peki bu savaşın çıkış senaryosu biraz öngörülmüş bir planın uy-
gulaması şüphesi yaratmıyor mu? Üstelik geçen seferki savaşın
sonunda zorlukla elde edilen uzlaşmanın mimarı olan General Lebed
bile verdiği bir demeçte Moskova'daki terörist Saldırıların ardında
Rusgizli servislerin bir komplosu olabileceğini ima etmedi mi?

Rus hükümetinin Çeçenistan'ı işgal etmek için her hangi bir ba-
hane aradığı, ve bu yönde belli provokasyonlara giriştiği şüphe gö-

  



 

türmüyor. Bunun ilk gösterge-
leri Ağustos ayındaki Dağıstan
olaylarıyla iyice ortaya çıktı.
Öne sürülen bahaneler ince-
lendiğinde oObunlarn şaşırtıcı
derecede önemsiz oldukları
görülüyor. Sözde İslami devrim
tehlikesi garip bir şekilde abar-
tıldı üstelik Wahabiler gibi aşırı
radikal İslami kesim içerisinde
bile son derece sekter ve çok
tehlikeli olara medyatize edilen
bu grupların abartıldığı kadar
etkili olmayıp gerçekte sayıları-
nın ancak birkaç yüz kişiden
ibaret olduğu biliniyor. Korku
y-ratmak için sanki binlerce,
on binlerce savaşçı varmış gibi
sunuldu. Bu gruplar Dağıstan'a
yönelik bir takım eylemlere
giriştiler, burası önemli zira ne
Çeçenistan da ne de Dağıs-
tan'daki en kalabalık etnik grup
olan Avarlar arasında öyle
sanıldığı kadar yaygın değiller.
Dağıstan'da belki sayıları ona
yakın tarikat var ancak bunlar
Nakşibendilik gibi Müridlik gibi
ardındatarihi nedenler olan ve
geleneksel tarikatlar.

Madem ki tarikatlardan ko-
nuşuyoruz o halde “müridlik”
Çeçenistan da ve Dağıstan'da
önemli bir rol oynuyor mu?
Gerçekten bir “radikal İslami”
tehlike söz konusu mu? Yoksa
durum etnik grupların belli bir
kimlik arayışından mı ibaret?

Durum Ooaslında (oldukça
karmaşık. oOZaten (“müridlik”
sadece Dağıslan'a özel bir
tarikat ve son zamanlardaki
savaşlarda tam olarak taraf
olmadı, itildi, kakıldı, olayların

içine çekilmeye çalışıldı ancak
olmadı. Dağıstan'ın karmaşık,
kompozit bir yapısı var; burada
en az 25 Kafkas etnik grubu
yaşıyor ve birbirinden farklı
diller konuşuyorlar. Bazı etniler
küçük halk parçaları oluşturu-
yorlar; örneğin Şamil Basayev-

i, ait olduğu Botlikler son de-
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rece küçük bir grup, arasanız bile bulmakta zorluk çekersiniz, sayı-
larının toplamı belki de 2 bin kişiyi bile geçmez. Söylemekistediğim
buralardan öyle kitlesel, yığınsal hareketler çıkıp yayılmaz. Son de-
rece abartılmasına karşın sadece kendilerine belki kişisel nedenlerle
bazı taraftarlar bulabildiklerinden dolayı Basayev. ve Ürdünlü ortağı
Hattab gidip Botliklerin aralarına yerleştiler. Wahabiler'in sayısı Ara-
bistan'da da çok fazla değil. İşte bu Botlik memleketine giden sayı-
siz “Wahabi kolonları” olarak duyduğumuz savaşçıların gerçekte
sayıları yüz kadardı.

Ama birinci Çeçen savaşından önce Cevher Dudayev bir Kuzey
Kafkasya Federasyonu fikrini savunuyordu. Ruslar açısından böyle
bir proje ciddi olarak endişe verici miydi?

Evet, sorun burada yatıyor. Dudayev'in fikri gerçekten de böyle
bir federasyondu ancak kimse onunla kolaylıkla beraber olmayı
göze alamıyordu ve fikirlerini dinletme şansına da sahip olamadı.
Önemli sorunlardan biri de bu sözünü ettiğimiz etnik gruplar genel-
de ne kadar sayıca küçükseler özerklik veya bağımsızlık eğilimleri de
o derece büyük oluyor. Bu dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi
Kafkasya'da da (belki de her yerden daha fazla olarak), yaygın bir
eğilim olaruk karşımıza çıkıyor.

Bir örnek olarak Karaçay-Çerkez Özerk Cumhuriyeti”ni ele alalım;
şu anda Çerkezler bu ortak cumhuriyetten ayrılmak istiyorlar. Bilin-
diği gibi zaten bir Adığe Cumhuriyeti var, burada Çerkezler, Karaçay
Tatarları ve Ruslar dışında önemli bir azınlık oluşturuyorlar ve şimdi
de bu cumhuriyetten ayrılıp Rusya'ya bağlanmakistiyorlar. Adığeler
ve Çerkezler tamamen aynı dili konuşan aynı millet olmakla beraber
Stalin zamanında olası ulusal hareketleri önlemek amacıyla çizilen
sınırlarla birbirlerinden ayrılarak bölünmüşler. Çerkezler ayrılıp Adı-
ğelerle birleşmek istiyorlar ancak aralarında ortak bir sınır bile yok,
görüldüğü gibi kendi mantığı çerçevesinde bu sınır tayinleri çok iyi
yapılmış!

Lenin zamanındaki sınırları, hemen İkinci Dünya Savaşı sonrası
çizilen sınırlarla karşılaştırırsak, SSCB'nin kurulduğu tarihten itibaren
küçük devletlerin sınırlarıyla ilgili önemli düzenlemelerin hep bu
yönde yapıldığı sonucunu çıkartabilir miyiz?

Evet, bazen tamamen değişti. İlk sınırlar Birinci Dünya Savaşı
sonrası hatta Bolşevik iktidarın tamamen yerleştiği iki savaş arasın-
da kalan dönemdendi. Bolşevikler Çarlık zamanındaki sistemin bü-
yük eyalet birimlerini ustaca tamamen küçük parçalara böldüler.
Çarlık zamanınin büyük birimlerinin belli zayıflıkları vardı. Çarlık
birimlerinde ne özerklik ne de herhangi bir etnik farklılığın veya
değişik bir dinin tanınması gibi bir durum vardı. 1920'lerde ortaya
çıkan durumdaysa aynı etnik grupların birlikte olmalarının ve bir
etnik bütünlük oluşturmalarının önüne geçmekiçin parçalanıp, baş-
ka etnik gruplarla karıştırılıp bazen azınlık durumuna bile düşürül-
düler. Böylece Çerkezlerin bir kısmını Karaçay la beraber bir başka
cumhuriyette buluyoruz. Aynı şekilde bir başka grubu da Kabardey-
Balkar cumhuriyetinde bulmak mümkün. Burada da Kabarlar bir
başka Çerkez grubu çok az bir farkla ama aynı dili konuşuyorlar,
Balkarlar ise, onlar da Karaçaylar la hemen hemen aynı dili konuşan
bir başka Türk grubu.

Orta Asya'da da benzer bir durum söz konusu mu?
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Orta Asya'da durum biraz
daha farklı ama orta Asya
halklarına da aynı sınır çizimi
yoluyla bölünme politikası uy-
gulandı. Prensip doğal olarak
aynı, ç

Sayın Şaraşidze sizce Çeçe-

nistan'ın bağımsızlığını kazan-
ması bölgede bir destabilizas-
yon yaratır mı?

Ben sanmıyorum. Tam ter-

sine belki de bölge halklarını
kendi öz yönetim kurumlarını
kurmalarında özgür bırakırlarsa
ya bağımsızlıklarını ilan ederek
veya federal bir örgütlenme
ortaya çıkabilir ve her şey de
çok daha iyi olabilir. Esas de-
stabilizasyon tehlikesi bu sa-
vaşla ortaya çıkmaktadır ve
bölgeye yayılma olasılığı da
vardır. Rus yönetiminin mutlak
sorumluluğunu taşıdığı bir
sabotaj söz konusudur. Askeri
müdahaleye neden oluşturacak
ciddi boyutta bahanelere ge-
reksinimi olduğu açıkça belliy-
di. Moskova'daki malum pat-
lamaların oOdüzmece olduğu
kesin. Eğer iddia ettikleri gibi
bu patlamaların ardında ger-
çekten Basayev ve adamları
olsaydı bence bu patlamalar
çok daha iyi planlanırdı ve ciddi
olarak resmi hedeflere yönelir-
di. Bu gibi sabotaj ve yer altı
savaşı konusunda son derece
ustalıkla ve profesyonel olarak
çalışıyor. Oysa gördüklerimizin,
sivil halkı hedef alan katliam
girişimleri olarak, belli bir ama-
ca hizmelittiği apaçık ortada.

Çeçenistarı sorununu Rus-

ya'nın iç meselesi olarak de-
ğerlendiren Balının tavrı hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Kesin olarak bu tam bir ma-
sal, zaten böyle bir sorun iki üç
seneden beri gündemde bile
değildi. Çeçenistan'ın Rusya'nın
iç meselesi olmadığının en açık
işareti de şu anda bir işgale
maruz kalmasıdır. Eğer bir

ülke, yani Çeçenistan bir başka ülkenin yani Rusya'nın ordusunun
işgaline uğruyorsa bunun bir iç mesele olmadığı ortadadır. Her ne
kadar resmi olarak diğerleriyle aynı statüye sahip olmasa bile, olay
iki ülke arasındaki bir sorundur, bir işgaldir. Diğer ülkelerin tavırları-

na gelince; burada bir tavırdan çoktavırsızlık söz konusudur. ABD,
Fransa ve diğer ülkelerin aldıkları tavırlar hem tamamen gerçekten
uzaktır hem de bu ülkelerin daha öncekitavırlarıyla, giriştikleri siyasi
angajmanlarla ve müzakerelerle de tamamen çelişkilidir. Çeçenistan
devlet başkanının bu sıfatı tanınarak kendisiyle resmi görüşmeler
yapılmıştır. Çok yakın bir zamana kadar AGİK tarafından yürütülen
görüşmeler ne yazık ki devre dışı bırakılmıştır. Bunda da Fransız
Meclis Başkanı Fabius'un tarihi gerçekleri gözardı eden beyanatları"
da belli bir sorumluluk taşımaktadır. Bir Fransız vatandaşı olarak
bunları bir skandal olarak kabul ediyorum. Eğer böyle devam ederse
birazcık farklı olan bütün küçük halklar ortadan kaldırılabilecek de-
mektir.

Sizce Batı neden Rusya'ya hoşgörülü davranıyor?
Bence Batı'nın bu tavrının ardında hiçbir şey anlamadığı yatıyor,

her zamanki gibi ne Yakın Doğu'da olanları ne de Rusya'da olanları
kesinlikle anlamıyor. Batı'nın kavrayamadığı bir başka önemli konu
da bu tavrıyla, aşırı uçların güçlenmesine yol açtığı ve göründüğü
kadarıyla da kurulabilecek bir demokrasinin sonuçta baltalanması,
bütün gelişme ve ilerleme çabalarına karşın siyasi iktidarın mafyanın
.veya onun adamlarının eline geçmesine neden olması. Bu mafyala-
rın hızla ne derece güçlendiklerini ve zenginleştiklerini de görüyo-
ruz. Hem istikrar hem de bar - şansları böylece aynı hızla uzaklaşı-
yor.

Batı'nın ve genelde uluslar arası topluluğun sessizliği, aynen bi-
rinci Çeçen savaşında da gördüğümüz gibi-bunu belki onaylayıcıbir
sessizlik olarak da tanımlayabiliriz-, sonuç olarak bu tavır Rusya'daki

iç barışın sağlanmasına ve demokrasinin gelişmesine olumlu bir
katkı sağlıyor mu?

Rusya'nın bölgedeki emperyalist emellerini, büyüklük özlemlerini
göz önünde bulundurarak bu doğrultuda Rus toplumunun demok-
ratik bir yapıya kavuşabileceği söylenebilir mi?

Ben Rusya'nın demokrasiye doğru ilerleyebileceği umudunday-
dım, ancak görünüş tam tersini ortaya koyuyor ve modası geçmiş
çağdışı ve artık günümüzde sökmeyen bu açık sömürgecilik emelleri
her türlü demokratikleşme çabasıyla tamamen çelişkili bir durum
yaratıyor. Bunun en açık delili zaten Rusya'da olup bitenlerle sergi-
leniyor.

O halde sizce Kuzey Kafkasya halklarının Rusya ile birlikte yaşa-
mayı tercih edebilmeleri için acaba Rusya bu insanlara ne gibi bir
gelecek vaadinde bulunabilir veya Rusya Kafkas halkları tarafından
kabul edilebilinecek bir gelecek vaadinde bulunabilir mi?

Sadece elde olan belli bir statükoyu devam ettirebilmek için, Ku-
zey Kafkasya halklarının katılımıyla ortaya çıkacak bir birliğin, Rus-
ya'nın üst düzeyde bir devlet otoritesi olarak gözetimi altında olacak
bir özerklik yapısı, roller dürüst bir biçimde oynansaydı yürüyebilirdi.
Çeçenistan da bu konuda olumlu bir deney oluşturabilirdi ama ol-
madı ve şimdi de olması imkansız gözüküyor. Bunun hayata geçe-

bilmesi için de özellikle Rusya Federasyonunun azıcık bir demokra-

siye bile sahip olması yeterliydi. Öyle büyük kurumsal değişikliklere
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de gereksinim yoktu, Zaten
Rusya'daki kurumların hiç biri
gerektiği gibi veya öngörüldü-
ğü gibi işlemiyor, bu konuda
Rusya Parlamentosunun ra-
porlarını görmek bile yeterli,
bize komik gelebilir ama aslın-
da trajik; zira bu insanlar ya
gerçek demokrasinin ne oldu-
ğunu daha kavramadılar ya da
bunu istemiyorlar. Kısacası
gerçek bir demokrasi çerçeve-
sinde bir şeyler olabilirdi, fazla
da abartmaya gerek yok dün-
den bügüne hemen bu insan-
lardan İskandinavya türü bir
demokrat olmalarını bekleye-
meyiz, üstelik İskandinavya'da
hiçbir zaman ne Çeçenler, ne
Tatarlar, ne de Gürcüler oldu...

Peki sizce Rusya'nın bu es-
neklik göstermeyen tutumu,
sonuç olarak bölgedeki Rus
yanlısı olarak tanınan yönetici-
İlgin bile radikalleşmelerine
neden olabilir mi?

Bence Rusların tutumu İki
türlü sonuç verebilir; birincisi
yeniden fethedilen ülkelerdeki
ılımlı yöneticilerin de sertleş-
mesi ki Çeçenistan ve diğerle-
rinin Moskova'ya karşı olan
tutumlarında böyle bir sertleş-
me Söz konusu oldu, ikincisi de
Rus iç politikasındaki faşist
eğilimlerin ve aşırı merkeziyetçi
yani emperyalist eğilimlerin
güçlenmesi. Bu kesin.

Ruslar Çeçenler'le olan sa-
vaşı kazanabilirler mi? Yoksa
bu Savaş zaman içerisinde
Afganistan ya da Vietnam sa-
vi gibi uzun bir zaman dili-
mine miyayılır?

Bence bu savaşın sonucu
şöyle oOolacak;, bir okere
Çeçenistan'daki bu savaşı sona
erdirmek kararını vermek Rus-
lar için imkansız ya onları
napalmle ya da atom silahı
kullanarak imha edecekler ama
artık bunlar yapılamıyor, Ruslar
da buna kalkışmaya cesaret
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edemezler. Rusların askeri operasyonda acele ettikleri de gözden
kaçmıyor, kış bastırmadan askeri hedeflerde belli nihai sonuca va-
ramadıkları takdirde bu savaşın yıllarca süreceği kesin. Çeçenler bu
konuda tecrübeli, öbürleri de tabi. Bu tip savaşların Kafkasya'da
yüzyıllarca yıllık bir geçmişi var, üstelik daha geçen yüzyıldaki sava-
şın izleri hafızalarda son derece taze olarak duruyor. Geçen seferki
savaş en azından çeyrek asır sürmüştü, bu ülkeleri ele geçirmek ve
elinde tutmak öyle kolay da değil. Bunu da şimdilik herkes deneme-
ye kalkışsa bile kimsenin kolaylıkla bir sonuca varabileceği söylene-
mez.

Rusya'nın Kafkasya fethinin tarihi boyutunu göz önünde bulun-
durarak, geçen yüzyılda olanlarla, günümüzdekiler arasında bir
karşılaştırma yapmaya kalkarsak kazanılması beklenen sonuçlar
açısından ne gibi bir tablo ortaya çıkıyor, benzerlikler ve farklılıklar
nelerdir?

Bir yandan büyük benzerlikler var, mevcut olan ve karşı karşıya
gelen güçler bir yerde aynıları olmakla birlikte son derece büyük
farklılıklar da var. Geçen yüzyıldaki savaş 1830'larda başladığında,
Kafkasya halkları için ilk defa ortaya çıkan bir durum söz konusuy-
du. Bu insanlar pratikte ve özellikle de Kuzey Kafkasya genelinde
tamamen bağımsız yaşıyorlardı. Çeçenler ve İnguşlar o zamana
kadar topraklarına yerleşmiş hiçbir istilacıyla karşılaşmamışlardı.
Dillerinde bir tek yabancı kelime bile yoktu ve İnguşça'dan başka da
hiçbir dil bilmiyorlardı. Müslüman da değildiler, bu dini, savaşı kay-
bedince Rus düşmanlığından daha çok sömürgeciliğe karşı direnmek
aracıyla benimsediler. Çok önemli bir faktör de bu insanların yal-
nızlıkları ve uluslar arası kamuoyunun onlara karşı ilgisizliğiydi. Sa-
dece çıkarları çerçevesinde birazcık İngilizlerin ilgilendikleri bu böl-
ge, dünyadan son derece tecrit olarak yaşıyordu.

Bir de o devirde durum Kuzey Kafkasya'nın batı veya doğusunda
bulunanlar için farklı bir konumdaydı; doğudaki Çeçenler, İnguşlar
ve Dağıstanlılar 1859'da savaşa son vermek ihtiyatını gösterdiler,
batıdakilerse mücadeleye devam ettiler. Bunun sonucunda da Çer-
kezler, Abhazlar ve Ubıhlar çok büyük kayıplar verdiler. Ubıhlar
tamamen ortadan yok oldu. Bugün artık Ubıhça bitti, bu dili bilen
veya konuşan:bile kalmadı. Çerkezler ve Abhazlar da kısmen telef
oldular. Abhazlar'ın yarıdan çoğu ortadan kalktı, örneğin bir de
Abzaş adı verilen bir başka Çerkez halkı var, bunlar Abhazlar'dan da
ayrı bir grup, geçen yüzyılın sonlarına doğru sayıları 250 binden 3
bine düştü, günümüzde de 3-4 binden fazla değiller. Allahtan biraz-
cık da Türkiye'de varlıklarını sürdürüyorlar, bazıları o zaman Ana-
dolu'ya göç edenlere katılmıştı böylece canlarını kurtarabildiler.
Türkiye'de pek çok köyleri var, dillerini konuşabiliyorlar, şarkılarını
söyleyip, danslarını oynuyorlar, adetlerini, geleneklerini, efsanelerini
koruyabilmişler, ancak Rusya'da artık tamamen izleri silindi, yok
oldular.

Abhazların Kafkasya'daki vatanları neredeydi ve bugün Türki-
ye'de nerede yaşıyorlar?

Kafkasya'daki vatanları güneyde Kuban nehri kıyılarına yakın,
Kabarlar ülkesiyle Karadeniz kıyısı arasındaydı, ormanlık bölgelerde
yaşadıklarından bu onlara uzun zaman direnebilme imkanı da sağ-
ladı. Ancak aynı zamanda da katliamlara uğrayarak sonlarını da
getirdi. Türkiye'de dağınık olarak yaşıyorlar, Çerkezler'in olduğu her
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yerde hemen hemen onlara
rastlamak (omümkün. Düzce
çevresinde, Adapazarı'nda,
daha çok Abhazlar olmakla

birlikte, çok sayıda Çerkez de
yaşıyor. Yaşadıkları yerlerin
depremden en çok zarar gören
yerler arasında yer alması çok
üzücü, hatta bizi Ruslar elle-
rinden kaçırdı ama takdir-i ilahi
yakaladı diyorlar...

Ubıhlar ve Ubıh dili üzerine
uzunyıllar çalışmış nadir kişi-
lerden biri olarak, bir dilin or-
tadan kalkması gibi böylesine
acı hatta trajik bir durumun
nasıl olabildiğini açıklar mısi-
nız?

Felaket bir şey, her halde
bir dilin başına gelebilecek en
acı şey. Geriye özneler yani
kişiler kalıyor, bir de gelenekler
ama dil ölü bir dil artık. Bu dili
en son konuşabilen kişi rah-
metli Tevfik Esenç'ti, yani bu
dil artık sadece kağıt üstünde
ve bant kayıtlarında var. Yok
oluş nedenlerine gelince, zaten
Türkiye'ye kaçıp gelebilenler az
sayıdaydılar, sonuçta 20 belki
de en çok 30 bin kadardılar.
Savaşın sonunda ya yurtların-
dan uzaklara sürülecek ya da
Türkiye'ye göç edeceklerdi,
göç etmeyi lercih ettiler. Soçi
bölgesinde Karadeniz kıyısın-
daki köylerini yola çıkarken
ateşe verdiler. Soçi Ubıh ülke-
sinin başkenliydi. Sayıca azdı-
lar da neden böyle inatla Rus-
lara direndiler? Çünkü savun-
dukları kendi topraklarıydı.

Şeyh Şamil gibi efsaneleş-
miş bir tarihi kişiliği de burada
anmadan edemeyiz her halde?

Şamil son derece zengin ve
efsanevi bir kişilik. Hala anısına
şarkılar yazılıyor, 1966'dan beri
sürekli oOolarak çalışmalarını
sürdürdüğüm Yalova bölgesin-
deki köylerin neredeyse dörtte
üçü Kafkasya kökenli. Çok
sayıda Çerkez, Çeçen ve Avar

yaşıyor burada, Kafkasya'daki dillerden on dördü burada temsil
ediliyor. Günümüz değerlendirmesiyle fanatik bir Müslüman diyebi-
leceğimiz Şamil, en azından Ruslar açısından bu böyle, “müridler”
tarikatının da şeyhi olarak hem dini hem de askeri bir lider kimli-
ğiyle ortaya çıkıyor ve Rus düşmanlığından çok, bir halkın yabancı
işgale karşı top yekün direniş mücadelesinin sembolü oluyor. Bu
yabancı işgal nereden gelirse gelsin o yine aynı mücadeleyiverirdi.
Esas olan bu direniş mücadelesinin sembolü olması, üstelik o devir-
de birazcık fanatizm kimseyi rahatsız etmiyordu, şimdi bile bu tar-
tışma konusu olabilir.

Cevher Dudayev de onu mücadelesinde sembol olarak aldı, ta-
raftarları da onu biraz günümüzün Şeyh Şamil'i olarak gördüler
değil mi?

Tabi doğru, üstelik haklıydılar, çünkü yurdunda özgür olarak ya-
şamak isteyen Kafkasyalı sembolüydü. Yabancılardan kendilerini
rahat bırakmalarını isteyen, nasıl olmalarına ve nasıl yaşamalarına
karışılmasını istemeyen Kafkasyalı sembolü; bu kadar basitişte!

Peki Çeçenistan da ki bu son savaşın doğuracağı sonuçların belli
ölçüde Kuzey Kafkasya'dakiistikrarın bozulmasına neden olabileceği
ve hatta güneyi de etkileyip Gürcüstan, Ermenistan ve Azerbay-
can'da karışıklıklar yaratabileceğiriski var mısizce?

İster istemez, başka Kuzey Kafkasya olmak üzere bölgenin ta-
mamını destabilize etme riski son derece büyük. Zaten başka türlü
de olamaz, çünkü Kafkasya içerisinde olup bitenlerden kimsenin
etkilenmemesi mümkün değil.

Örneğin, Gürcüstan”ı alalım, yepyeni bir durumla karşı karşıyayız.
Gürcü dış politikası tamamen yeni bir yönlenme içerisinde bulunu-
yor; ilk kez Gürcüler, Çeçen ve inguş mültecilere sınırlarını açtılar,
böyle bir duruma ilk kez şahit oluyoruz. Kafkasya'da yeni bir şeyler
oluyor. Kuzey Kafkasya'dan farklı olarak Güney Kafkasya'nın Hıristi-
yanları tarihte geleneksel olarak Rusların müttefikleri oldular, ilk
defa bu durumun bozulmakta olduğunu, Gürcülerin sınırlarını Müs-
lüman Çeçen ve İnguşlara açması gösteriyor. Hiristiyan olmamaları-
na rağmen onlara yardımda bulunmaları çok yeni bir olgu ve bu
durum petrol yolları ve beraberindeki ekonomik çıkarlar açısından
da Rus politikası açısından da çok kötü olabilecek önemli bir geliş-
menin habercisi. Rus politikasının da değişebilmesi için (boş yere
kan dökülmesini önlemek için) boru hattının nereden geçeceği üze-
rindeki tereddütlerin bir an önce ortadan kalkıp çizilen yolların be-
lirlenmesi büyük önem taşıyor.

Üstelik Güney Kafkasya'da bir sürü hayati sorun askıda bulunu-
yor. Sovyet sonrası bölgede ortaya çıkan büyük etnik sorunların hiç
biri çözüme ulaşmış değil, Gürcüstan'da Abhazya ve Osetya, Azer-
baycan ve Ermenistan arasında da Karabağ sorununun yarattığı
yaralar daha kapanmamış bir durumdayken her an şu anda don-
durulmuş gibi duran bu çatışmalar potansiyel olarak destabilizasyon
kaynağı oluşturmuyorlar mı? Güney Kafkasya'daki bugün mevcut
olan dinamikler ışığında eski Sovwyetleri terk eden yeni
Transkafkasya cumhuriyetlerinin gelişmelerini nasıl değerlendiriyor-

sunuz?

Gördüğünüz gibi Gürcüstan'da büyük değişiklikler göze çarpıyor,
eski ve köklü bir ülke, aynı zamanda stratejik öneme de sahip, an-
cak geleneksel olarak devamlı Rusya'nın yanında yer almıştı. Belki

23  
 



 
 

 

    

 

de yöneticilerin de kişiliklerin-
den dolayı yönetimin giderek
şaşılacak bir şekilde Rus politi-
kasından uzaklaşmakta oldur-
ğunu ve Türkiye'ye yaklaştığını
görüyoruz. Aynı zamanda da
Gürcüstan'ın Türkiye, İsrail ve
Amerika arasındaki askeri itti-
faka katılma isteği de bu yöne-
lişin oGürcüstan'a büyük bir
avantaj sağladığı, hem Ruslara
hem de Batılılara karşı çok
daha fazla bağımsızlık ve seçe-
nek imkanı yarattığı kanısında-
yım. Bence Kafkasya'daki kü-
çük devletlerin tam bağımsızlık
yolunda gerçek bir çaba gös-
termelerine rağmen —
Gürcüstan'ın şu anda bile
bağımsızlığı tam olarak
gerçekleşmiş değil- bir sonuca
ulaşabilmeleri ancak Türkiye'ye
yaklaşarak gerçekleşebilir ve
onlara bağımsız olabilmek için
gerekli gücü sağlayabilir.

Gürcüstan'daki Abhazya e
Osetya sorunlarıyla ilgili ne
düşünüyorsunuz, nasıl bir çö-
züm sağlanabilir?

Tamamen birbirinden farklı
sorunlar oObunlar bir kere.
Abhazlar öncelikle Müslüman
bir halk ve Kafkasya'nın yerlisi,
dilleri Kafkas grubuna dahil.
Çerkezlerin oOve yok olan
Ubıhların kuzenleri diyebiliriz,
aynı dil ve kültür grubuna da-
hiller. Tarih onları hem Gürcü-
lerle, hem de Rus yayılmacılı-

ğıyla karşı karşıya getirdi. Şu
anda Gürcüstan devlet otorite-
siyle çatışma halindeler ve
yaşadıkları topraklarda azınlık
durumundalar (9018). Eskiden
çok yoğun oldukları batı ke-
simlerinde bile bugün sayıları
70 bini geçmiyor. 19. Yüzyıl
sonunda nüfusun dörtte üçü
öldürüldü, yok edildi veya göçe
zorlandı. Türkiye'ye ve Ortado-
ğu'ya (0 zaman Osmanlı top-
raklarında olduğu için) özellikle
Ürdün olmak üzere Arap ülke-
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lerine dağıldılar. Türkiye'de eskilere dayanan güçlü bir toplulukları -
var; geçmişte Abhaz kökenli pek çok paşaya rastlamak mümkün.

Bir de Osetya sorunu var. Bu savaşta, Çeçenistan” bombalayan
Rus hava kuvvetlerinin Osetya'daki hava üslerinden yararlandıklarını
görüyoruz.

Osetya'nın özel bir durumu var. Bir kere Osetler Kafkasya kö-
kenli değiller, ne Türk ne Slav ne de Rus kökenine sahipler, Hint-
Avrupaailesindeki İran dil grubuna aitler, yani kuzey İranlıları diye-
biliriz. Kökleri muhtemelen eski Alanlardan, Albanlardan geliyor.
Tabiki İranlılar'dan dil yapısı dışında hem kültür hem de siyasi açı-
dan çok uzakve farklılar. Böylece Kafkasya'da tamamen apayrı bir
konuma sahipler. Eski İskitlerin veya Sarmatların torunları olarak da
kabul ediliyorlar. En son Kafkasya'ya çekilerek sığınmışlar ve varlık-
larını böylece sürdürebilmişler. Ancak Kafkasya'daki belli başlı hiçbir
gruba dahil olmadıklarından hiçbir grubun da yanında yer almamış-
lar. Ruslar geldiğinde hemen onlara yanaşmış ve imparatorluğa
entegre olmuşlar ve Çarlık Rusya olsun Sovyetler olsun, daima sa-
dık kalmışlar. Buna belki de din ve dil açısından yalnızlıkları neden
olmuş olabilir, üstelik hiçbir komşu ulusla da Kabarlar, Gürcüler ya
da Çerkezler'le iyi geçinememişler, en iyi sadece Ruslarla anlaşmış-

“ lardır. Bundan dolayı da doğal olarak Kafkasya'daki hiçbir harekete
katılmadıklarından Ruslar tarafından ayrıcalıklı bir yere sahip ol-
muşlardır.

Petrol yollarının çizilmesi ve bölgeden boru hattının geçişiyle
bölgeye kalıcı bir barış gelebilir mi?

Eğer kesin olarak bu yollar bir kere belirlenirse her şey değişebi-
lir. Ama masında gördüğümüz gibi iki ayda bir petrol yollarının gü-
zergahları değişiyor. Türk basını bu konuda son derece uzmanlaştı,
en fazla orada değişik petrol yollarından bahsediliyor, sürekli ger-
ginlik yaşanıyor. Şu anda bir sürü olasılığa rağmen, bölgenin siyasi
geleceği açısından, yollar arasında en makul olanı, yine de Türki-
ye'den geçip Akdeniz'e ulaşanı. Anlamadığım Rusların Çeçenistan
dan geçen yolu ele geçirmek veya denetim altına almak amacıyla
Çeçenleri fizik olarak da tasfiye etmek pahasına acele etmeleri...
Buradan geçen petrol boru hattını Rusya'dan geçene bağlamak
istiyorlar ama aynı zamanda da Çeçenistan'daki bütün petrol tesis-
lerini, sanayisini ve yollarını da tahrip etmekten, yakıp yıkmaktan
geri kalmıyorlar. Bu da bu konularda uzmanlaşmış olmalarından
kaynaklanıyor olmalı. Yine de Güney Kafkasya ve diğerleri için en
kolay olan çözüm, Akdeniz'e giden boru hattı inşasının bir an önce
tamamlanması.

Son olarak, bu yola en kısa zamanda Hazar havzası Kazak pet-
rollerinin de dahil edileceği söz konusu ediliyor galiba.

O zaman bütün Kafkas halkları, varlıklarını canlandırmak, bera-
berce çalışarak zenginlikleri paylaşmak imkanına kavuşurlar ve Rus-
ya'ya da artık size gereksinimimiz yok diyebilirler. Rusların ne yap-
tıklarını anlamak imkansız böyle devam ederlerse bana istediklerinin
tamamen tersini elde edecekler gibi geliyor.

Bu arada Rusların giderek ellerindeki bütün kartları oynadıklarını
ve özellikle Ekim devrimi sonrası Bakü'deki meşhur Doğu Halkları
Kongresi gibi gelecek için büyük idealler vaat edemediklerini de
söyleyebilir miyiz?
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Bu eski tip kurnazlıklar artık
geçerli değil, üstelik o Kongre,
sonuç olarak adı geçen "doğu
halkları” nın bu yüzyılda yaşa-
dıkları en büyük felakete ne-
den oldu.

Sizce Batılı ülkeler olarak
ABD ve Avrupa Birliği, Kafkas-
ya'da belli bir dengenin kuru-
labilmesi ve belli bir istikrarın
sağlanması yolunda ne gibi
girişimlerde bulanabilirler?

İşi, Balkanlardaki gibi bir
müdahaleye bile götürmeden,
ama en asgari siyasal dürüst-
lük çerçevesinde bazı anlaş-
malar elde edilebilir. Uluslar
arası alanda gerçekçiliğin esas
olması şarttır, ama bunun da
küçük ülkelerin hayati çıkarla-
rına ters düşmeden yapılması
gerekir.

, Örneğin Avrupa Çeçenis-
tan'la AGİT (Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı) çerçeve-
sinde görüşmeler yapmaktaydı
bu yolda gelişmeler sağlanabi-
lirdi. Fransa'nın izlediği politika
gibi sorunun Rusya'nın iç soru-
nu olduğunu onaylayarak ve
çözümün askeri olmasını ka-
bullenmek uzun vadede Fran-
sız çıkarlarına ne kadar uygun
olacaktır bunu zaman göstere-
cek. Bu tutumu savunan veya
sessiz kalanlar için de aynı şey
söylenebilir. Belli bir bağımsız-
lik şekli tanınmışken, halkın
özgüriradesiyle iş başına gelen
bir devlet başkanı tanınmışken
nasıl ve ne hakla bu sorun
Rusya'nın iç sorunu olarak
kabul edilebilir?

Bölgede tarihten kaynakla-
nan imtiyazlı bir konuma ve
ilişkilere sahip Türkiye açısın-
dan ne düşünüyorsunuz? Üste-
lik de ülke nüfusunun yaklaşık
8-10 milyon kadarının Kafkas
kökenli olduğu söyleniyor...

Bence bu sayı son derece
abartılı ve iyi ki abartılı diyo-
rum aynı zamanda, yoksa Tür-

kiye için de bir özerklik sorunu ortaya çıkardı! Şaka bir yana ger-
çekten de Türkiye'de oldukça önemli sayılabilecek Kafkasya kökenli
bir nüfus dilimi olduğu söylenebilir, bunun içerisine Gürcüstan'daki
Migreller'le hatta Avarlar'la da çokyakın bir dil konuşan Lazlar'ı da
dahil edersek sizin verdiğiniz sayıya yaklaşırız... Yakın tarihlerde de
Kafkasya kökenli, Abhaz, Çerkez, Gürcü veya Dağıstan kökenli bir
çok siyasi veya askeri kişilikler var. En son 1960 darbesinde bile
genç komuta düzeyindeki albaylar arasında Türkiye'de doğmuş ama
Dağıstanlı Avar kökenli olanlar vardı. Bu sadece son yüzyıl boyunca
gelen göçmenleri ve mültecileri kapsıyor, ancak tarih boyunca da
devamlı olarak hem antik çağlarda Batı Anadolu ve Karadeniz sa-
hillerinden Kafkasya'ya doğru hem Kafkasya'dan Anadolu kıyılarına
doğru türlü göç hareketleri sürekli olarak devam etmiş. Bizans dö-
neminde bile gelip yerleşen Gürcülervar.

Peki sizce Türkiye Kafkasya'da nasıl bir rol oynayabilir? Türkiye
ve Rusya arasında oluşabilecek bir tarihi uzlaşma acaba bölgeye
kalıcı bir barışın gelmesini sağlar mı?

Türkiye bu bölgede çok önemli bir rol oynayabilir ve bunu oynu-
yor zaten, üstelik belki de şimdiye kadar hiçbir zaman oynayamadığı
bir rolü oynuyor. Eskiden Türkiye bölgenin kaderini tayin edebilmek
bir yana tamamen bir kenara itilmişti, şimdi ise tam tersine. Eski
Sovyetlerin yıkılışıyla ortaya çıkan devletlerle hem de sadece Kaf-
kasya ülkeleriyle değil, Orta Asya'dan Moldavya'ya kadar salt eko-
nomik ilişkilerin ötesinde güçlü ilişkiler kuruyor. Böylece Türkiye'nin
artık böylesine bambaşka bir rol oynaması kendisi açısından olduğu
kadar Güney ve Kuzey Kafkasya ülkeleri için de Rusya'ya karşı bir
denge sağlaması açısından son derece hayırlıdır. Şimdiye kadar
bölgede tek bir süper gücün bulunması,kitlesel Rus varlığının karşı-
sında hiçbir rakip olmaması da bir yerde bugün yaşanan sorunların
temelini oluşturmaktadır. Bugün bu coğrafya içerisine girişiyle, Hı-
ristiyan Gürcülerin bile bir ölçüde Türkiye'den destek alabilmesi
olanağı ortaya çıkmıştır, bu da son derece önemli bir gelişmedir ve
Rusya'nın karşısında Türkiye'nin varlığının olması diplomatik alanda,
uluslar arasıilişkilerde ve anlaşmalarda yeni bir dengelemeye sahne
olacağıiçin belki de bir dönem noktası teşkil edecektir.

Bu gelişmelere paralel olarak oluşan ve tarihten gelen nedenlerle
bölgeyi de aşıp, Orta Asya'da varlığını hissettiren Türk-İran çekiş-
mesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle de Kafkasya'daki Tür-
kiye-Gürcüstan-Azerbaycan yakınlaşmasına karşı oluşan Rusya-
Ermenistan-İran eksenini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu da başka bir durum ve bölgedeki sorunları daha da karmaşık
bir hale sürüklüyor. Her ne kadar kısa vadede bölgede çok büyük
karışıklıklar ortaya çıkaracak olsa bile bu eksenin uzun süreli ve
kalıcı bir siyasal ağırlığı olabileceğine inanmıyorum, üstelik bütün bu
bölgede en fazla koz yine de Türkiye'nin elinde diyebilirim.

 

' François Mitterrand'ın başbakanlığını ve maliye bakanlığını da yapmış
olan Laurent Fabius, Sosyalist Parti'deki en Mitterrandcı çizgidekiler

arasında yeralır ve halen Fransız Parlamentosu Başkanı'dır. Rusya'nın

toprak bütünlüğüne saygı ve İslami terörle mücadeleyi destekleyicibir

açıklama yapmıştı. Ancak son günlerde sivil halkı hedefleyen Rus askeri

operasyonlarını sert bir dille yerdi.
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CENEVREDEKİ GÖRÜŞMELERE
KATILAN GÜRCÜ VE ABHAZ

TARAFLARINCA KABUL EDİLEN

MUTABAKAT MUHTIRASI

30 Kasım — 1 Aralık 1993

Cenevre

Cenevre'de 30 Kasım — 1
Aralık 1993 tarihleri arasında
Birleşmiş Milletler himayesinde
Gürcü- : Abhaz anlaşmazlığına
geniş kapsamlı bir çözümü
getirmek için Rusya Federas-
yonunun kolaylaştırıcı olarak
yer aldığı ver bir AGİK temsil-
cilerinin de bulunduğu ilk tur
görüşmeler yapıldı.

Görüşmelere Güvenlik Kon-.
seyi'nin 9 Temmuz 1993 tari-
hindeki 849 numaralı, 6 Ağus-
tos 1993 tarihindeki 854 nur-
maralı, 24 Ağustos 1993 tari-
hindeki 858 numaralı, 19 Ekim
1993 tarihindeki 876 numaralı,
ve 4 Kasım 1993 tarihindeki
881 numaralı kararları doğrul-
tusunda yürütüldü.

Aşağıdaki konularda anlaş-
maya varıldı.
i. Taraflar, Abhazya'da ateş-
kesi ve uygulanmasını öngören
27 temmuz 1993 Soçi Antlaş-
ması uyarınca, Abhazya'daki
anlaşmazlığa kapsamlı bir siya-
si çözüm bulmayı amaçlayan
görüşmeler sürecinde birbirle-
rine karşı güç kullanmayacak-
larını veya güç kullanmakla
tehdit etmeyeceklerini tahüt
ederler.
2. Taraflar, her ikisi de Güven-

lik Konseyi ile Birleşmiş Millet-
ler Genel Sekreterince onay-
lanmış bir uluslar arası barış-
gücü ve sayısı artırılmış ulus-
lararası ogözlemcilerin barışı
koruyacağını kabul ederler,
3. İyiniyet göstergesi olarak
taraflar, 20 Aralık 1993 tarihin-
deri evvel önkoşulsuz olarak
“hepine karşılık hepsi” ilkesi
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BELGELERLEABHAZY
doğrultusunda savaşesirlerini takas edeceklerdir.
4. Taraflar, göçmenler ve yurdundan edilmiş insanlar sorununa acil
çözüm bulmayı görev kabul ederler. Göçmenlerin Abhazya'nın tüm

“ bölgelerindeki daimi ikametlerine, iradeye dayalı güvenli ve hızlı
dönüşlerinin koşullarını hazırlamayı kabullenirler. Geri dönen tüm :
göçmenlere terkettikleri apartman, ev, arazi, ve mülkleri iade edile-
cektir. Taraflar, göçmenler sorununun çözümüne Birleşmiş Milletler
Göçmenler Yüksek Komiserliği'nin katkısını ümit ettiklerini ifade
ederler. İ
5. Taraflar, çatışma bölgesindeki halk için temel sistemlerinin yeni-
den tesisi ve savaş zedelere çeşitli insani yardımın gönderilmesi
yolunda uluslararası topluluğa çağrıda bulunurlar.
6. Taraflar, çatışma bölgesinde ekonomik ,canlanma için uluslarara-
sı ve ulusal örgütlerin katılımıyla bir uluslararası komisyon kurulma-
sına arzu ettiklerini dile getirirler.
7. Abhazya'nın siyasi statüsü ile ilgili önerileri hazırlamak amacıile
tarafların, Birleşmiş Milletler'in, Rusya Federasyonu'nun ve AGİK'in
temsilcilerinden bir grup Aralık ayı başında Moskova'da çalışmaya
başlayacaktır. Grup raporunu ikinci tur görüşmelerde teslim ede-
cektir.
8. Birleşmiş Milletler himayesinde Gürcü-Abhaz Anlaşmazlığına geniş
kapsamlı bir çözüm getirmek için Rusya Federasyonu'nun kolaylaş-
tırıcı olarak yer alacağı ve bir AGİK temsilcisinin de hazır bulunacağı
ikinci tur görüşmeler 11 Ocak 1994 günü Moskova veya Cenevre 'de
başlayacaktır.

 

CENEVRE'DE GÜRCÜ VE ABHAZ TARAFLARI ARASINDAKİ
GÖRÜŞMELERİN 2. RAUNDU HAKKINDAKİBİLDİRİ

© ii-i3 Ocak 1994/ Cenevre

Abhaz-Gürcü oanlaşmazlığına geniş kapsamlı bir çözüm konu--
sundaki görüşmelerin 2. raundu BM'in himayesinde, Rusya'nın ara-
buluculuğu ve AGİK ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin temsil-
cilerinin katılımı ile 11-13 Ocak 1994 tarihleri arasında Cenevre'
gerçekleştirildi.

Görüşmeler Güvenlik Konseyi'nin 9 Temmuz 1993 tarihli 849 sa-
yılı, 6 Ağustos 1993 tarihli 854 sayılı, 24 Ağustos 1993 tarihli 858
sayılı, 19 Ekim 1993 tarihli 876 sayılı, 4 Kasım 1993 tarihli 881 sayılı
ve 22 Aralık 1993 tarihli 892 sayılı karalarına uygun olarak gerçek-
leştirilmiştir .

i Aralık 1993 tarihli Tarafların Görüşlerinin Memorandumu'ndaki
hükümlerin uygulandığı burada vurgulanır. Savaş esirlerinin değişi-
mi sırasında Karşılıklı olarak esirlerin tamamının değişimi prensibi
benimsenmiştir.

BMMülteciler Yüksek Komiserliği temsilcileri, kayıp kişilerin ve
mültecilerin gönüllü olarak evlerine dönüşlerinin uygulanabilirliğini
sınamak üzereilk hazırlık seyahatlerini gerçekleştirdiler.

Anlaşmazlık bölgesindeki uluslararası gözlemci sayısında bir artış
vardır.
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15-16 Aralık 1993 tarihinde
Moskova'da anlaşmazlıkta ilgili
tarafların, BM'in Rusya Fede-
rasyonunun ve AGİK temsilci-
lerinden oluşan bir grup uzman
arasında Abhazya'nın politik
statüsü hususunda tavsiyelerin
hazırlanması için bir toplantı
gerçekleştirildi. Aynı zamanda
yeni haydutluklara maruz kalan
nüfusun bir sonucu olarak
kontrol edilmeyen silahlı grup-
larca anlaşmazlık bölgesinde
yürütülen vukuatlar meydana
gelmektedir. Kayıp ve ölen
şahısların bulunması çalışması
henüz başlamamıştır. Cenev-
re'deki görüşmelerin 2.raundu
sırasında taraflar anlaşmazlığın
geniş kapsamlı bir çözümü için
erken başarının sağlanmasıiçin
çabaları sürdürmenin gereğini
vurguladılar.

İ. Taraflar, birbirlerine karşı
kuvvet kullanmama ve tehdit
etmeme hususundaki otaah-
hütlerini teyit ettiler.
2. Taraflar, politik bir çözü-
me yönelik (gelişmeler için
uygun şartların tesis edilmesi
hususunda anlaştılar.

Anlaşmaların pratik olarak
uygulanması Abhazya'daki ge-
niş çaplı bir Barış Gücü'nün
faaliyeti ile sağlanacaktır.

Taraflar, BM Güvenlik Kon-
sevi'ne önümüzdeki oturumun-
da, Gürcüstan'daki BM Göz-

lemci Heyeti faaliyetlerini de-
ğerlendirilmesini ve anlaşmaz-
ik bölgesinde vukuatların tek-
rar obaşlamamasını denetim
altın alacak şekilde görev ta-
nımının uygun şekilde geniş-
letilmesi hususunda çağrıda
bulunmak üzere anlaştılar.

Taraflar, anlaşmazlık bölge-
sine BM Barış Gücü veya BM'in
yetkili kılacağı diğer güçlerin
yerleştirilmesinden yana görüş
bildirdiler.

Taraflar, söz konusu barış
gücü içerisinde Rus birliklerinin

bulunması hususunda görüşbirliği içerisinde olduklarını ifade ettiler.
BM Güvenlik Konseyi'nin kararına uygun olarak anlaşmazlık böl-

gesine, ilave sayıda uluslararası gözlemcilerinin ve bunu takiben
barış gücünün yerleştirilmesinden sonra 5 gün içerisinde taraflar.
bütün silahlı unsurları silahlarıyla ve askeri teçhizatlarıyla birlikte
bölgeden çıkarılmasını uygulamaya başlayacaklar ve söz konusu
güçleri İngur Nehrinden ve diğer olası aktif çatışma bölgesinden
tarafların onayladığı gibi barış gücü yetkilililerince tayin edilen bir
uzaklık kadarsınır dışına çıkarılacaktır.

Aynı zamanda uluslararası gözlemciler ve barış gücü tayin edilen

bu bölgeye girecektir.
Çatışmaya katılan tüm gönüllü birlikler ve fertler tamamen si-

lahsızlandırılacak ve bölgeden çıkarılacaktır. Psou nehri üzerindeki
denetim noktalarında da uluslararası gözlemcilere yapılacak dene-
timlere izin verilmiştir. İ

Taraflar, Güvenlik Konseyi'nden anlaşmazlık bölgesinde ulusla-
rarası (görevlilerin. varlığını arttırmasını için çağrıda bulunmuş ve
bu amaçla, mültecilerle ve diğer insani konularla uygun sivil uz-
manların yerleştirilmesinin gerekli olduğunu vurguladılar.
3. Taraflar sorunların çözümünde, BM'lerin başkanlığı altında özel
gönüllü bir fonun kurulmasına yardımcı olacağınıifade ederler.
4. Taraflar, kaybolmuş şahıslar ve mültecilerin Abhazya'ya geri
dönmesi hususunda dört taraflı bir anlaşmayı uygulamayı sürdüre-
ceklerdir.

Tarafların, BM'in ve Rusya Federasyonunun temsilcilerinden olu-
şan mülteciler konusundaki özel bir komisyonun kurulması ve 25
Ocak 1994 tarihinden itibaren çalışmasına başlaması hususunda
anlaştılar.

Taraflar , 10 Şubat 1994 tarihinden başlayarak kayıp şahısların
ve mültecilerin ilk olarak Gali bölgesine olmak üzere Abhazya'ya
geri dönüşleri sürecinin uygulamaya geçmesi hususunda anlaşmış-
lardır.

Bu çalışma sırasında taraflar çalışmaya katılan personelle, kayıp
şahıslar ve mültecilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri
alacaklardır.

Abhaz tarafı yukarıda bahsedilen personelin ve mültecilerin ka-
bulü ve güvenliği için öncelikle sorumluluktaşır.

Dahası, taraflar BM'den ve Rusya Federasyonu'ndan kayıp şa-
hısların ve göçmenlerin geri dönüşleri için yapıcı emin bir çevre
yaratmak konusunda yardım talebinde bulundular. Taraflar bu
konuda bölgede

BM'nin faaliyetlerine bir an önce başlamasını beklemektedirler.
5. Taraflar, birinci amacın sorunun politik yoldan geniş kapsamlı
olarak çözümü ve bunun başarılmasına katkıda bulunacak çabaların
olduğunu vurguladılar.

Taraflar, ortak çıkarları göz önüne alacak şekilde Abhazya'nın
politik statüsü sorununu görüşmeyi sürdürme hususunda anlaştılar.

Uzmanlar arasındaki bu konudaki gelecek toplantı 8 Şubat 1994
tarihinde Moskova'da yapılacaktır. Tarafların raporları bu toplantıda
görüşülecek ve BM ile AGİK'e gönderilecektir.

BM, AGİK ve Rusya Federasyonu, Gürcüstanın toprak bütünlü-
ğünü tanımanın gereğinden yola çıkarak kapsamlı çözümün temel
prensipleri olan Abhazya'nın değişik etnik kökenli nüfusunun ta-
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mamının çıkarlarının güvence-
ye almak konularında taraflara
çağrıda bulunur.
6. Taraflar, ulusal ve ulusla-
rarası örgütlerin katılımlarıyla
Abhazya'nın ekonomik anlam-
da onarılmasında yaidım husu-
sunda 15 Şubat 1994 tarihin-
den geç olmamak üzere ulus-
lar arası bir komisyon kurul-
ması konusunda kendi çıkarla-
rını ifade etmişlerdir.
7. Taraflar bundan sonraki
toplantının 22 Şubat 1994
tarihinde Moskova veya Ce-
nevre'de yapılması hususunda
anlaştılar.

İmzalayan Taraflar

Gürcüstan adına J. Joseliani

Abhazya adına S. Jinjolia
BM adına Rusya adına AGİK
adına E. Brunner B.

Pastukov V. Manno

 

CENEVRE GÖRÜŞMELERİNİN
3. RAUNDU

22-25 Şubat 1994

. Abhazya Devlet Başkanı
Vladislav Ardzınba görüş-
melerin sürmesi için Gürcüs-
tanın Abhazya'ya sömürgesi
gibi (Odavranmayı bırakması
gerektiğini (söyledi. Üçüncü
turun 22 Şubat ta Cenevre'de
başlayan Abhaz-Gürcü görüş-
meleri hakkında görüş bildiren
Ardzınba, konuşmaların de-
vamının ve çözüm bulmanın
ancak bu şartın yerine getiril-
mesiyle mümkün olduğunu
belirtti. |

Gürcüstan ve Abhazya'nın
resmi ve fiili bağlara sahip
olmadığını ifade eden Ardzın-
ba, konunun devletler arası
ilişki kurma meselesi olduğunu
söyledi. Abhaz tarafının bu
tezini “yapıcı” olarak niteledi.

BELGELERLE ABHAZYA

 

Göçmenlerin Abhazya'ya dönüşü konusuna da değinen Ardzın-
ba, savaşa katılmayan, cinayet yağma ve başka suçları işlemeyen-
lerin korkmadan dönebileceklerini söyledi. Abhaz lideri geri dönen
göçmenlere gerekli kolaylıkların gösterileceğini, konut temin edile-
ceğini ve güvenliklerinin sağlanacağını belirterek bunun .... çözüle-
meyeceğiniifade etti.

Ardzınba, Cenevre'deki görüşmelerin üçüncü turunda göçmen-
lerle ilgili bir anlaşmaya varılacağının ümit edildiğinidile getirdi.

Ardzınba, 3 Şubat' ta Rusya ile Gürcüstan arasında imzalanan
dostluk ve işbirliği anlaşmasının ardından Gürcüstan'ın Abhazya'nın
siyasi statüsü ve göçmenlerle ilgili meselelerde tavrını sertleştirdiğini
söyledi. Tiflis'in, Rusya'nın desteğini alarak Abhazya'ya baskı yap-
mayı planladığını vurguladı.

Ardzınba, sorulan soru üzerine Gürcü-Rus görüşmelerinde ara-
buluculuk yapan Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Boris Pastukov'un
ülkesinin tarafsızlığı konusunda garanti verdiğini belirtti.

Kriz bölgesine Rus Barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasıyla
ilgili bilgi veren Ardzınba, bu kuvvetlerir İngur Nehri boyunca
Gürcü-Abhaz sınırında mevzilenerek olası atışmaları önlemeleri
gerektiğini söyledi. Barış gücüne Abhazya içinde “polis vazifesi”
verilmesini savunan Gürcü tezinin kabul edilemez olduğunu vurgu-
ladı.

MADDELER

Abhaz heyeti üyesi Andrei Jergeniya'nın İnterfax ajansına
verdiği bilgiye göre Gürcü-Abhaz görüşmelerinin Cenevre'de 22-25
Şubat tarihlerinde yapılan üçüncü turu sonunda, Abhaz tarafının İki
maddeyeitiraz etmesiyle ortak belge imzalanmadı.

Altıncı maddenin, Abhazya'nın SSCB'nin resmen dağıldığı 21 Ara-
lık 1991 günü geçerli olan Gürcüstan sınırlarını kabul etmesini ön-
gördüğü, Abhazya'yı Gürcüstan içerisinde gören bu koşulun Abhaz
tarafında kabul edilmediği bildirildi.

Dördüncü madde ise Abhazya'nın siyasi statüsünün görüşmeler
yoluyla belirlenmesini öngörüyor. Jergeniya bu konuda şunları söy-
ledi: “Abhazya'nın siyasi statüsü uzun bir süre önce sap-
tanmıştır ve bir cumhuriyettir” Abhaz heyetine göre “beşinci
ve yedinci maddelerde belirtildiği gibi iki eşit üye arasında
resmi ve hukukiilişkilerin görüşülmesi” gerekiyor. Jergeniya
belgenin birbiriyle çelişen hükümler içerdiğini iddia etti. Bir taraftan
resmi ve hukukiilişkiler öngörülürken diğer taraftan Abhazya'nın
Gürcüstan toprak bütünlüğünü tanımasıisteniyor.

Jergeniya göçmenlerin Abhazya'ya dönmeleriyle ilgili konuda
anlaşmaya varıldığını bildirdi. Anlaşmanın, Barış gücünün Gürcüstan
ile Abhazya'yı ayıran İngur Nehri boyunca konuşlandırılmasından
sonra göçmenlerin dönüşünün başlayacağına dair ortak bildirinin
yayınlanmasının ardından imzalanması bekleniyor.

GÜRCÜ-ABHAZ GÖRÜŞMELERİNİN ÜÇÜNCÜ TURUNDA
TIKANIKLIK

Cenevre'de yapılan Gürcü-Abhaz görüşmelerinin üçüncü turu 25
Şubat günü somut sonuçlar elde edilemeden sona erdi. Taraflar
nihai belge imzalamadılar.
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Ber HİKMET

FELSEFE DİLİ VE DİLİN FELSEFESİ

Bir yılı aşkın bir süredir bu dilde yayınlanmış olan ki-
taplar okuyorum. Okuduğum kitaplarda son derece güçlü
bir anlatım ve edebiyat mevcut. Okuduğum kitap yazarla-
rına da bu konuda müteşekkirim ama dilin güçlü bir ede-
biyat dili olduğu kesin. Sözlü edebiyatın anlatım zenginli-
ğini ve gücünü, bu dili iyi bilen yaşlıları dinlemiş olan her-
kes fark etmiştir.

Ancak onca okuduğum kitaba rağmen kendi dilimi bu
dilde konuşma koni “unda geliştiremediğimi ve dile haki-
miyet kazanma yolunda hiçbir mesafe alamadığımı itiraf
etmeliyim. Bu nedenle de dile öfkeleniyordum ve kendi
konuşma dilimin gelişimi konusunda belli bir yeterliliğe
ulaşamadan okumaya ara verdim.

Yaşam devam ediyordu. Bir gün, geliştiremediğim ve
de iskeletini ele geçiremediğim bu dile felsefece yaklaş-
mak geldi aklıma ve aklıma gelen bir “Felsefece baş soru”
sordum:

“SIT MI TSHUR?” (Nedir bu insan?)
Dil bana cevap verdi:

“TSIHUR ZITSIHURAS!”(İnsan bilendir!)
” Ben de:

“NIT'E, ZITSIHUR ZIMTSIHUM NAHRE NAH TSIHUS!” (O halde, bilen bilmeyenden daha insandır!)
Açılan felsefe kapısından adımımı atmıştım bile... Yola koyulmuştum.
Buradan itibaren dilin kendi felsefe yolunu izleyerek dört-beş sayfalık el yazması kadar mesafe al-

dim. Yürüdüğüm bu yoldan birkaç kesiti aşağıda “Kiril alfabesinde dili okuyabilenler için- sunuyorum.

 
HUJBIXYM CBIT UYXYIMMH TMN/bIMİ

 
Hlerxyp, spmjlerxypam / Lp mepimMeılopm / Hlsixyp, ulk suyxyapı / UHleıxyrbip njpi.

yxyaHhıpam. / Yxya9Hbip mıpirbopupamı, xonjsiıklkupamı, mehopıu. / Ulei yxysHbıp, ulsıp
9rby) lujbiıHpam, (Hleip mpi) m3YbEIT3 mlrrapam) / Ulm; H uibilorbyop, ncsyrby9

HTbYITbIHbIp "11/9". / Llsip TEY9TY MITEXB3Kİ9 Ul9 M3XEY,.

Lop; HİBIM H rpılsrpy3 norperrom, / Upip; O9M H TüBIME)9 n3rpbiT9pm. / Hr): İlerxyp nj3

3BIyxyapın/ İlerxyabıp ül9 yxyoHpam.
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DİL BİLİM VE DİL

 

Genel Dil Bilime Dair

20.yy. başından itibaren dil bilim alanında yapılan çalışmalar, bu bilim dalında önemli mesafelerin
alınmasına yol açmıştır. Kuşkusuz bu çalışmaların en önemlisi, SAUSURE ve sonrasında onun takipçileri
tarafından yapılana çalışmalardır. Bu çalışmalar, dil bilimin alt bilim dallarında branşlaşmasını sağlamış
ve daha da önemlisi dil bilim çalışmaları; Gösterge Bilim, Anlam Bilim ve Yapısalcılık gibi yeni bilim
dallarının da doğmasına ön ayak olmuştur.

Sausure'cü Dil Bilim; tespitleri, öngörüleri, önerileri ve metodolojik yaklaşımları bakımından önemli
bir bütün sunuyor olsa da araştırma konuları özellikle Hint-Avrupa dilleridir. Bu, diğer diller için geçerli
olacak tespitleri —ne yazık ki- içerecek sonuçlar doğurmamaktadır. Esasen Sausure'ün kendisi de nes-
nel dil bilim, öznel dil bilime göre araştırılan dilde önemli tespitler yapmakta yetersiz kalacağını, söz:
konusudili bilen bilimcinin yapmış olduğu özneldil bilimin dilin bilimsel ele alınmasında başat olduğu-
nu ve gramerin de bu dil bilim çalışmalarıyla ancak bir değer ifade edebileceğini belirtmiştir.

Sausure'ci dil bilimin öne sürdüğü ve genel konsensüs gören kimi tespitler: «Dil durumunun rast-
lantısal olduğu, göstergelerin nedensiz olduğu ve olsa olsa görece nedenleri taşıyabileceği, kavramın
anlatımıiçin dilin dizgeleştirilen bir düzenek olamayacağı, bir kökün anlamlı bir sözcük olamayacağı ve
çekim oluşturamayacağı vb.» kesinlemeleri Adığece de geçerli olacak tespitler gibi gözükmemektedir.

Adığe Diline Dair

Genel olarak budil tek ses köklü, kökü, ön eki ve son ekiile birlikte tam ekli, tam dizgili göreceli
olarak çok sesten oluşan ve telaffuz zenginliği olan —dolayısıyla güçlü olan- bir dildir.
Kök, önek, sonek durumları, aynı seslerin yer değiştirmeceli olarak üstlendikleri roller olup, bu sesler
dilin alfabesini oluşturan seslerdir. Alfabedeki seslerin çaprazlanması ve eklemlenmesi dilin ihtiyacı
olan sözcükleri meydana getirmektedir.

Bu her bir ses bir anlam imidir ve bu anlam eylemseldir. Neredeyse her bir ses bir fiildir, yarı fiildir
vcya yardımcıfiildir. Başka bir deyişle bu dil, tek sesli göstergelerden oluşur ve göstergelerin dizisel
eklemlenmesi başka göstergeleri oluşturur. Böyle bir eklemleme olanağı, çok geniş bir gösterge-
sözcük kapasitesini dilin hizmetine sunar.

Bu tek seslerin kök olması ve bununla bir fiil bir eylem olması, bunların bir ilk ses -ya da ilk sesin
devamı- olduğu düşüncesini çağrıştırır. Ancak burada, bu seslerin çıkarılmış ilk sesler olduğu iddiası
değildir söz konusu olan; nitekim bu dil lehçeleri olan bir dildir. Dil değişir. Ne var ki, bu dilin orijinal
bir dil olduğu kendi kuralları içerisinde gelişim olanağı gösterdiği ve bu olanağa bu gün de sahip oldu-
ğu düşünülebilir.
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ADIĞEDİLİ

 

Bu dilde yazılmış orfografik-dizisel bir sözlük, 90 bin maddeli ve yaklaşık 300 bin kelime kapasite-
sindedir. Bu kelimelerin anlamlarının ifade edilmesi halindeki anlam çoğunluğunu düşününüz. Bu dili
konuşan toplumun, kendi sosyal yaşamında tüm her şeyi anlamlandırarak bir göstergeler imparatorlu-
ğu yaratmış olmasının alt yapısı kendidili olsa gerektir.

Bu dil, 1800'lerin başına kadar gelişmiş olduğu şekilde kalmış olan bir dildir. O tarihten sonra geçen
200 yıl özellikle son yüzyıl üretimin, anlam çoğalmasının, dilin gelişiminin ve modernizasyonla birlikte
dilsel gösterge üretmenin yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu dil, bu gelişmelerden nasibini almamıştır.

SONUÇ NİYETİNE

Dil bilimin 20. Yy.'da gelişimi ve başka bilim dallarına yaptığı katkılara rağmen, araştırma dışı kalmış
alanları bakımından henüçz alacağı pek çok mesafe ve edineceği yeni görme biçimleri mevcuttur ve
girmiş olduğumuz yüzyılda kendisini beklemektedir. Bu meyanda Adığe dili de, özneldil bilimsel yakla-
şım ile kendi dil bilimcilerini bu dili bilenler arasında beklemektedir. Bir ikincil ve tali dil durumuyla
kendi mekanında, bilim-felsefe ve pazardan uzak tutulan bu dil, haksız muameleye tabidir. Şu anda
kendisine giydirilmeye çalışılmış olan dil bilgisinin (gramerin) uymadığı açıktır. Uyumsuzluk nedeni,
dilin kendisinden kaynaklanmamaktadır; farklılıktadır. Dil bilimi doğrultusunda grameri de kendisini
gösterecektir.

Yukarıdaki bölümde yapı ve parametlerine dair kısaca değindiğimiz budilin, dil bilim çalışmaları ya-
pılması ve felsefece kullanımının bir insanlık görevi olduğunu söylemek abartı gibi gelmemelidir. Bu dil
lgtince ve eski Yunanca eş değerinde, eskiliğinde ve ondan da öte (!) olabilir. Eski Yunanca için «tek
rasyoneldildi» diyen Heideger'e yaşayan bir rasyoneldili gösterebilmek gerekirdi.

Tek sesli göstergelerden oluşmuş olan bu dilde, bu tek seslerin bir eylemi imlemesi; bir tavrın, bir
davranışın, bir hareketin, bir enerji biçiminin ilk seslendirilişini akla getirmektedir. Dil, ilk seslerile ilgili
ip uçları verecek ses özelliklerindedir adeta. Ve bu, ses ve söz arketiplerinin bulgulanmasının olanak
dahilinde olduğunu düşündürtmektedir. Eski Yunanca da «Arke» sözcüğünün hem «İlk» hem de «E-
nerji» anlamına geliyor olması da ilginçtir. Bu dil, araştırılmasını yanlız dil bilimcilerden ve mevcutdil
bilimsel yaklaşımlardan değil, arkeolojik yaklaşımlardan da beklemektedir.

Birinci bölümde verdiğimiz Adığece yazılar, dildeki uyuma, dilin oluşumuna dair köklerle ilgili dü-
şünceye, dilin felsefeye yatkınlığına ve dilin kendi felsefesine dair çok açık «İde»'ler verebilmektedir.
Birinci bölümdeki metinler incelendiğinde; felsefenin, başlangıcından itibaren oluşumunda ve sonraki
zamanlarda izlemiş olduğu süreçte oluşmuş olan kilometre taşlarının ve felsefe akımlarının «öz'ünün»
bu dilin kendisinde yattığını görmek; bu dilin adeta bir «felsefe sağlaması» niteliğinde olabileceğini
çıkarsamak mümkün gibi durmaktadır.

O halde budil, dili bilen kendi felsefecilerini de beklemektedir.
Evet, 21. Yüzyıl kendisinden beklenen şeyleri karşılayabilecek, gerçekleştirebilecek gibi durmakta-

dır. Bu enformatik çağ, insan arşivlerini de ortaya çıkarabilecek gibidir. Daha şimdiden insanın kendi
«İçkin» fonksiyonunun (düşünme) arşiv kapılarını aralamış gibidir; beyin araştırmaları, bilgide soyut
oragelen çok şeyi somuta dönüştürmekte, yeni gerçekleri sergilemektedir. İnsanın aşkın (transandan-
tal) fonksiyonun (konuşma) arşivi de dildir. İnsan için konuşmanın «kendini aşkınlık» olduğunu,
PSAL'E (PSE-L'E) den daha somut ne gösterebilir. Bu şekilde eklemlenmiş bir dil, bu arşivin en güzel
örneğidir. i

Ama arşive kalkmasın bu dil ve bu ilk sesler, «son sesler» (!) olmasın.
Bu yazı geç kalmış bir erken yazıdır.
Geç kalmış bir yazıdır, çünkü: ...
Erken bir yazıdır, çünkü: henüz...
-İleri gittiğimi düşünüyorsunuz!- ...
Bir adım daha atıyorum ve duyacak kulaklara sesleniyorum: ...
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DI Xabze

Kafkas Derneği Ankara şu-
besi Xabze araştırma Derleme
Komisyonu tarafından çıkarıl-
makta olan DiXabze adlı yayın
organı bundan sonraki yayın
hayatına dergimiz çatısı altında
devam edecektir.

Bu sayımızda bu komisyo-
nun çalışmalarına yer veriyo-
ruz. Buna benzer çalışmaları
dergimiz kapsamında görmek-
ten mutluluk duyacağız.

FESAPŞ

Globalleşen dünya, kültürlerin etkileşimi, yeni dünya düzenigibi
olguların doğurduğu asimilasyondan en çok etkilenenlerin başında
biz Çerkesler geliyoruz. Her geçen gün kültürümüzden bir parça
koparıyor...

Yeni neslimizin büyük çoğunluğunun kendi değer ve kaygıları-
mızdan habersiz olarak yetiştirildiği apaçık ortada ...Bir dönem ço-
cuklarımız başka kültürlere yabancı iken şimdi kendi kültürlerine
yabancılaşmış durumdalar. Bu noktada bu tür eksikliklerin dernek-
lerimizce giderilmesi zorunluluk ve sorumluluğunu dernek yönetici-
lerimiz taşımaktadır. Ancak kültür yuvalarımız olan bu kurumların
işlevlerini yerine getiremediği bir gerçek... Tüzüklerde, açılış bildir-
gelerinde, dergilerde yazılan kültürümüzle süslü cümlelerin pratik
anlamdaişlerlik kazanmadığıda...

İşte bu olumsuzluklar kültürel değerlerinden habersiz yeni nes-
limiz, karanlık geleceğimizin habercileri konumundalar...

Çerkes kültürünün mirasçıları değil, emahnetçileri olduğumuza İ-
nanan bir grup genç olarak temel amacımız,bu karanlık gelecekte
parlayabilen çakıl taşları olabilmek aslında...

Gelenekler konusunda herkesin ortak olduğu söylence:”Zamana
göre değişim, işlevini yerine getirmeyen adetleri saygıyla tarihe
gömmektir” tir. Ancak bu öylesine abartıldı ki, oturup kalkma, ko-
nuşma, insan ilişkileri, saygı vs. gibi Çerkes toplumunun en belirgin
özellikleri dahil oyerine getirilemez oldu. Çerkes toplumu olarak
yaşama devam edebilmemizin ve dünya kültürü içerisinde yer ala-
bilmemizin tek çıkar yolunun GELENEKSEL YAŞAM olduğuna inanan
bizler, Çerkeslerin geleneksel yaşamı “Xabze” konusunda eksiklikle-
rimizin farkına vararak bir araya geldik Kafkas Derneği Ankara Şu-
besi bünyesi altında Xabze Araştırma Derleme Komisyonu adı altın-
da bir yapılanma oluşturduk...

Eski yayınları inceleyerek başladık yolumuza, Kafdağı, Marje,
Yamçı, Kafkasya Gerçeği gibi muhacerette çıkarılan birçok kültür
dergisine göz gezdirdik Xabze adına bir şeyler bulabilmek amaciile
... Ancak vardığımız sonuç hiç de iç açıcı değildi. Onlarca sayı çıka-
rılan bu dergilerde Xabze konusuna ne kadar az değinildiğini göz-
lemledik büyüklerimizin bu konuyu neden yeterince önemsemedik-
lerini, neden geri planlarda işlediklerini anlayabilmiş değiliz henüz.
Elimizde yeterince yazılı kaynak olmaması, umduğumuzkişi ve ku-
rumlarla yeterince diyalog sağlayamamış olmamız, geleneksel de-
ğerlerimizi yaşatmak amacında olan biz gençler için olumsuz koşul-
ların sadece bir kaçı.

1998 Aralık ayında kurulan komisyonumuz ile Xabzeile ilgili
söyleşiler düzenledik, anketler yaptık. Xabze ile savaş konularının
işlendiği Xabze isimli yayım organının iki sayısını çıkardık, sonra
daha geniş kitlelere ulaşabilmek için Nart dergisinde çalışmaya ka-
rar verdik.

Bu sayıdan itibaren Nart dergisi bünyesinde Xabze ile dayalı her
konuyu gündeme getirmeye çalışacak ve özellikle günümüzde hala

33 



 

  

  
 

yaşanması mümkün olan gele-
neklerimizin üzerinde ısrarla
duracağız.

Bu konuya duyarlı olan tüm
hemşehrilerimizden bu plat-
forma katılımları için çağrıda

bulunuyor, yazılarınızı

|

bekli-
yoruz.

 

Çerkeslerin kendilerine özgü
kültürel özellikleri insanlık de-
erleri ile özdeştir ve değerleri
terk etmek kendi benliğini
reddetmek demektir. Bu da
kültürel kimliğin sona ermesi
anlamına gelir.

Kültürümüz Kafkasya'nın
coğrafi okonumundan dolayı
hem doğu hem de batı kültür-
lerinin arasında kalarak apayrı
bir kültür olmuştur ve kendile-
rine komşu diğer toplulukların
kültürlerini de etkilemiştir

Ne yazık ki bu çok özel
kültür yapısı günümüze kadar
tüm hatları ile belirlenemeyip
bir sistematiğe oturtulamamış-
tir.

Çerkes kültürünün en ö-
nemli özelliklerinden biri bu
kültür dünyasının yazarının
bizzat kendisi olmasıdır. Top-
lumu tek bir birey gibidir, her-
kes bir birey gibi, birey de
herkes gibi düşünür. Çerkes
kültürünün ve bu kültürün
taşıyıcısı olan Çerkes insanının
oluşumunda en etkili olgu
“Xabze” dir. (Nasıl ki içinde
yaşadığımız olayların anlatım
aracı dilimiz ise, Xabze de in-
sanlık anlayışımızın göstergesi-
dir.

Xabze'nin temel  özelli-
ği”İnsan” öğesinin esas alın-
masıdır. Amacı ise; İnsana
saygı ve yaşamı güzelleştir-
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mektir. Doğanın ve insanın gözlenmesi, konulan kuralların genelleş-
tirilmesi, eksiklilerin giderilerek pürüzlü yönlerinin törpülenmesiile
Xabze, bir güzellik, bir anlam kazanmıştır. Sonra sağlam ve köklü
bir temele oturtulmuş, güzel ve doğru olana taraf çıkmış, çirkin ve
yanlışın karşısında tavır almış ve bunlar yapılırken de “İnsan” un-
suruna dikkat edilmiştir.

Xabze Çerkeslerin yaşamlarında hayatın her aşamasını karmaşa-
dan uzak bir düzen içerisine koymak için denenmiş en faydalı ve
uygun kurallar ve kanunlardan oluşur. Yani, Çerkeslerin yaşam tarzı
da denebilir.

Toplum bireylerinin birbiri ile ilişki biçimleri, yaşayışları, onların
siyasi sistem ve anayasalarına damgasını vurur. Çünkü her siyasi
sistem ve anaysa bir kültür birikimi üzerinde oturur. Toplum sahip
olduğu karakteristik özellikler ve kalıplara uygun olarak biçimlenir.

Toplumlar, kültür ve geleneklerin işleyişini sürdürebilmeleri için
herkesin uyması ve herkes tarafından uygulanması gereken bir
takım anayasalar hazırlamışlardır. Bu anayasanın işlemesi içinde
polis, hakim, savcı vs. gibi toplumsal düzeni sağlama elemanları
görevlendirmişlerdir. Çerkeslerin anayasası Xabze dir hakimleri.
Thamadelerdir ve toplumda yaşayan her bir birey kuralları işlet-
mekle yükümlü birey emniyet mensubudur.

Xabze aynı zamanda kural / kanun demektir. Daha açık ifadesi
göz önüne alınacak olursa, Çerkeslerin toplumsal yaşamda kullan-
dıkları, riayet ettikleri, bu yüksek insani prensiplere, hayat ve haya-
tın devamı için koydukları kuralların hepsine birden Xabze denmiş-
tir.

Gelenekler ve görenekler kökleşmiş toplumsal! alışkanlıklardır.
Gelenek ve görenekleri meydana getiren davranışlar ve toplum
doğruları kuşaktan kuşağa devredilerek geçerliliğini koruyabildiği
zamana kadar yaşar. Ancak toplumun yaşam ihtiyacını karşılayamaz
hale geldiğinde toplum tarafından ya değişime uğratılır ya da terk
edilir. Xabze,136 yıl önce bilinen bir ülkede hala kısmen de olsa
 

Bir insana verilen değer
Xabze'ye uymasıile

doğru orantılıdır.

Çerkes toplumu, Xabze'ye
uyanlara sonsuz sevsi

ve saygı gösterir.   
geçerliliğini koruyabiliyorsa, bu toplumla ne kadar özdeşleşmiş ol-
duğunu ve insani değerlere ne derece uygun olduğunun gösterge-
sidir. Xabze her zaman ve her yerde ve günümüzde de geçerli ev-
rensel boyutta değer ölçüleri içerir. İnsanı insan yapan ve onsuz
yapamayacağı temel unsurları ve saygıyı devamlı işler, duyarsızlığı,
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anlayışsızlığı, cimriliği, korkak-
lığı dışlar, insanı bencillikten,
kötü alışkanlıklardan uzak tutar
arındırır. Neredeyse uluslar
arası diplomasilere taş çıkarta-
cak nitelikte ince, detaylı, iç-
tenlikli, terbiye ve davranış
kurallarınıiçerir.

Xabzenin zaman ve değiş-
ken dünyaya karşı kendisini
koruyabilmesinin bir nedeni de,
temel ilkelerinin dışında kalıp-
laşmış, donuk, değişmez ku-
rallar içermemesidir. Bazı ku-
rallar zaman ve koşullara göre
değiştirilebilecek esnekliğe
sahiptir. “Xabze uygun olanıdır,
olabildiğini yap” biçiminde
çevrilebilecek atasözümüz de
bunu göstermektedir. Değişik
koşullar nedeniyle farklı bir
uygulama yapmak zorunda
kalan bir Çerkes, bunu sadece
kendisine daha kolay geldiği ya
da kişisel eğilimlerine uygun
düştüğü biçimiyle değil, bu söz
konusu farklı davranışı toplu-
mun benimseyip benimseme-
yeceğini göz önünde tutarak
yapmak zorundadır. Aksi halde
toplumun “uygunsuz” ya da
“ayıp” (haynap) biçimlerindeki
değerlendirmeleriyle karşılaşı-
lacaktır ki herhangi bir Çerkes
için bu en etkili cezadır. Çerkes
toplumunda, her ferdin kür-
çüklükten itibaren Xabzelere
uyması gerekir. Bir insana
verilen değer Xabzeye uyma-
sıyla doğru orantılıdır. Çerkes
toplumu, Xabzeye uyanlara
sonsuz sevgi ve saygı gösterir,
uymayanları ise yadırgar ve bir
süre sonra aralarından dışlar.

Günümüzde milletler, dev-

letler, kültürel gelişmeleri için,
kültürel değerlerini yaşatmak
için büyük uğraşlar vermekte-
ler. Bunun için kültürel araş-
turma müesseseleri kurmakta-
lar. Ninelerimiz, dedelerimiz,
bize, bütün dünyada emsali
olmayan bir takım kurallar ve

her zaman her yerde geçerli olabilecek bir Çerkes mantalitesi bi-
rakmışlarsa, bunları korumak bizim insanlık görevimiz olmalıdır.
Toplumumuza her konuda yön gösterecek olan, öz benliğimizi ko-
rumada ve yaşatmada bize yardımcı olacak olan anadilimiz ve
Xabzemizdir. Çağımızın iletişim araçlarını belli bir şekilde kullanıp,
üzerimize düşen görevleri yerine getirmek atalarımızdan kalan bu
kutsal emanetleri genişleterek çağdaş anlamlar kazandırarak gele-
cek kuşaklara aktarmak, Çerkes olduğuna inanan bir insanın üst-

lenmesi gereken en önemli sorumluluktur.

Bir büyüğümüzün deyimiyle: “Çerkesleri bir arada tutan, bir bü-
tünlük görüntüsü veren asırlarca üstüste biriken gelenekler idi.
Çerkeslerin kendilerine has kültürlerini yitirmeleri ülkelerini kaybet-
mekten daha acı vericidir.”

ADIĞELERDEİDA

SINIFLAR,H

 

Bilindiği üzere Adığelerin yakın zamana kadar tarihte yazılı ka-
nunları olmamıştır. Xabzeler kanun yerine geçmekteydi.

Sosyal sınıflandırma kaynağını Xabzelerden almamış olsa da Za-
manla bilinen anlamından çıkıp Adığe halk karakterine ve Xabzesine
uygun bir hal almıştır. Sosyal sınıfları takiben idare ve hukuk şekli
de her ne kadar aynı gibi görünse de Xabzeyle iç içedir. Bu konuyu
seçmekteki amacımız bütün bu sistemi ayrıntılarıyla ve profesyonel-
ce açıklamak değil, kısmen de olsa konumuzla Xabzenin ilişkisini
elimizden geldiğince sizlere aktarmaktır. Bahsedeceğimiz idare şekli
ve hukuk sistemi Kafkas halklarında da benzerlik göstermekle bir-
likte sosyal sınıflar tüm halkı kapsamamaktadır.

Macarların

Bjeduğ,
İlk Adıiğe toplumlarında sosyal sınıf yoktu.

Khabardeylerle ilişkilerinden doğan bu sınıflandırma,
Kemirguey, Hatukuey ve diğer bazı kavimleri etkilemişti.

Bahsedilen yapıyı Pşı, Vork, Tfekol, Pşıti, Vune'lut adlarıyla anılan
beş ana sınıf oluşturmaktaydı.

Pşı, prens anlamına geliyordu ancak diğer halklardaki prens
kavramını taşımıyordu. En yüksek halk sınıfıydı.

Kelime anlamı “kibar” olan “vork” asil, bey demektir. Vorkluk,
Pşılar tarafından Fekoller arasından seçilen kişilere verilen asalet
unvanıydı. Vorkler, alçakgönüllü, şefkatli, cömert, sabırlı olmalıydı.
Çok konuşmazlar, sessiz ve dikkatli dinlerlerdi. Eğer zulüm, saygı-
sızlık, halkına hizmette bir hata yaparsa, vorkluğu halk tarafından
geri alınırdı. Halktan ayrı bir imtiyaz hakkı olmayan bu sınıf, zengin
ya da fakir olabilirdi. Kendi işlerini yapar, herkes gibi çift sürüp,
diğer normalişleri de yaparlardı. Sülale adlarıile anılırlardı. İstedik-
leri gibi giyinme hakkına sahip olmalarına rağmen sade ve mütevazi
giyinirlerdi.
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Fekol adı verilen sınıfsa
Adiğelerin 690'nı oluştur-
maktaydı. Hür sınıf manasına
gelen Fekol unvanı olan bir
kimse, vorklar ve pşılarla ev-
leniyordu.

Pşıtlı denilen kölelerin kö-
kenleri hakkında rivayetler
değişik şekillerdedir. Burada
belirtilmesi gereken önemli bir
nokta vardır, Pşıtlı, diğer diller-
deki köle kelimesinin hakaret
anlamını otaşımaz. Bunların
içinde diğer milletlerle meyda-
na gelen mücadele ve çarpış-
mayla savaşlar sonucu aldıkları
esirler yer almıştır. Çerkesler
bütün köleleri bir tutmamakta-
dırlar. Köleleri iki sınıfa ayır-
maktadırlar. Birinci kısımdaki-
ler, “wuneut” yani ev hizmet-
karı olanlardır. Kendilerine ayrı
ev verilmez, mal ve mülkleri
yoktur, efendilerinin bütün ev
hizmetini görürlerdi. Buna
rağmen köle olmaları nedeniyle
nezaketsizlik görmez, aşağı-
lanmazlardı. İkinci kısımdaki-
ler; Xabzeye tabi olanlardı ki,
bunlar köle olmaktan ziyade
sahiplerinin ortakçısı
konumundalardı. Sahiplerinin
soylarından sayıldıkları için
kadın ve erkeklerinin soylarının
ismi ile hitap edilir. Hanele-
ri, hayvanları, tarlaları vardır.
Mahsullerinin yarısı sahiplerine,
diğer yarısı kendilerine aittir.
Elinde sanatı bulunan kölenin
aldığı ücretin yarısı sahibinin,
diğer yarısı kendisinindir. Bun-
dan dolayı misafir ağırlamak
hediye vermek gibi masrafı
olmayan köleler , genellikle
sahiplerinden zengin olurlardı.
İstedikleri gibi giyinmek, silah
taşımak, savaşa, düğünlere
gitmek hakkına sahiptirler. Bu
gibi konular için sahiplerinden
izin almak zorunda değillerdir.
Sahibi otarafından hukukuna
tecavüz edilen bu nevi köle
hemen "Xabzesi” yani Xabzem
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vardır diye dayatır. Sahibi daha da ileri giderse köle mahkemeye de
başvurabilir.

Çerkeslerde hükümet görevini yerine getirecek daimi memurlar
olmadığı için gerektikçe davet edilen meclisler önemli olan işleri
görürlerdi. Ufak tefek davalar ise o bölgede bulunan ve hakimlik
görevini de yapan din alimlerine başvurularak onun vereceği hü-
kümle sorun ortadan kaldırılırdı.

Meclisler; açıkta, genellikle orman gölgesinde kurulurdu. Çünkü
civardakilerin hemen hepsi meclise katılmadıklarından açık olması
gereken meclis küçük bir bina içerisinde yapılmazdı. Meclis kamuya
ait işler görecek ise orta bir yerde, mühim bir dava halledilecekse
davanın meydana geldiği civarda yapılırdı. Meclislerde önce Pşiler
sonra Vorkler, Fekoller otururlar. Bu şekilde daha aşağı tabakalarda
olanlar üstteki sınıflara mensup olanlar oturuncaya kadar ayakta
kalırlardı.

Bu tür toplantılarda gürültüye ya da hiddete meydan verilmezdi.
Kullandıkları tabirlerin açık ve tatlı dil tabirine uygun ve nazikane
olması ise ikna için bu çekişme tarzını ve münazara usulüne tercih
ettiklerini göstermektedir. Herkes isterse meclise karşı hitap etmek
hakkına sahiptir. Fakat bu imtiyazdan pek az istifade edilir. Kırk
yaşından aşağı bir adamın böyle umumi müzakerelere karıştığı pek
nadir olur. Thamade sayılmak için kemal, akıl ve tecrübe nişanesi
sayılan sakalın biraz ağarmış olması ayrıca bir kiymettaşır...

Şapsığların ve Natuhayların özel olarak kurulmuş sürekli mah-
kemeleri yoktur. Davaların hukuki çözümü özel şahıslara bırakılmış-
tır. Suçluları sadece kişisel güceniklik duygusu kovuşturur. Suçlular
ancak mağdurun ısrarıyla mahkemeye çıkarılır. Mahkemeler böyle
sağlam olmayan bir temele dayandığından doğal olarak Çerkesler
kendilerini anarşiden koruyamıyorlardı. Bahsedilen kavimleri oluş-
turan topluluklardan seçilen temsilcilerin karşılıklı ettikleri yemin,
ittifaka zarar verecek ve şerefin küçük düşürecek hiçbir şey yap-
mama ve çeşitli toplulukların üyeleri arasında çıkabilecek bütün
anlaşmazlıkları karşılıklı hakkaniyetle sona erdirme konusunda her-
kesi bağlayan bir yükümlülüktür. Bu esasa göre suçlanan, suçlayan
veya mağdur tarafından cevap verilmeye çağrıldığı her defasında
seçilmiş temsilcilerden oluşan heyetin önüne çıkmak zorundadır.
Hakim konumda olan bu kişilerin, bu sıfatla hüküm ve ceza verme
hakları vardır. Bu ceza, suçlu tarafından adli tarziye ve tazminat
olarak mağdura ödenmek zorundadır.

Hakimlerin davanın önemiyle orantılı sayıda, fakat davalı iki ta-
rafın da mutabakatıyla seçilir. Davayı görüşmeye başlarken iki gru-
ba ayrılır ve birbirlerinin konuşmalarını duymayacak mesafede iki
ayrı daire oluşturarak yerleşirler. Bunlara yeminli jüri anlamına ge-
len 'taarkohas” denir. Yine jürilerden her biri bir taraf için olmak
üzere 'tluko” denilen, yönetici avukat sayılabilecek iki kişi seçilir.
Bunlar, davacıların şikayetlerini ve kanıt olarak ileri sürdürdükleri
düşüncelerini dinlerler, iddiaların içeriğini davalıya aktarırlar ve bu
şekilde, hakimler davanın özünü ve ayrıntılarını tam olarak öğrenin-
ceye kadar bir daireden diğerine kadar gidip gelirler. Daha sonra
her iki davalı tarafın hakimleri, tanıkların davanın önemine göre
yeminli veya yeminsiz olabilen ifadelerini dinlemek için bir araya
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gelirler. Sadece dürüstlükleri
ve iyi hareketleri ile bilinen
kişiler tanık olabilirler. Tanıkla-
rın dinlenmesinden sonra bü-
tün yabancı kişiler uzaklaşır.
Hakimler yalnız kaldıklarında,
nihai yargı gücünde olan ve
arık hiçbir şekilde değiştiril-
meyen hükmü belirlerler. Karar
açıklanmadan Önce davacı
davalıya karşı beslediği her
türlü husumet duygusunu U-
nutacağına, davalı da verilen
hükmün gereklerini (itirazsız
kabul edeceğine ve yükümlü-
lüklerini yerine (getireceğine
yemin eder. Tespit edilen yü-
kümlülüklerin karşılıklı olarak
yerine getirilmesini güvence
altına almak için hem davacı-
dan hem de davalıdan, her

birinin hareketinden sorumlu
olacak birer yeminli kefil alınır.
Bu aşamadan sonra davalının
veya hükümlünün karara razı
olmadığını veya hoşnutsuzlu-
ğunu belirtmesi çok seyrek
görülen bir olaydır.

Davaların büyük kısmında
hem ceza hem de tarziye ola-
rak maddi ceza verildiğinden,
bunu ödeme süresi de mutlaka
tayin edilir. Ceza, mahkemeye
yönetici avukat sıfatıyla katılan
kişilerin huzurunda, çok önemli
davalarda ise iki hakimin de
hazır bulunduğu durumlarda
ödenir. Bu kişiler ödeme için
gösterilen eşyaların kabul edi-
leceğine karar verilmesinde
aracı rolünü üstlenirler.

Çerkeslerde okuma yazma
olmadığından günlük yaşamla
ilgili bütün anlaşmalar sözlü
olarak yapılır. Bu yüzden da-
vaların oOçoğunda, iddiaların
doğruluğunu ispat etmek için
kanıt bulmak zordur. Açık bir
kanıtın bulunmadığı durumlar-
da davalı, şeref yemini etmeye
çağrılır veya kendisi haklılığını
kanıtlamak için bunu teklif
edebilir. Suçsuz olduğuna ye-

min ederse bu türlü formaliteler olmadan her türlü sorumluluktan
kurtulur. Fakat bu şekilde haklılığını kanıtlama yöntemi, yalan yere

yemin etmeyi korkunç bir şey olarak görmeyen bazılarının cezasız
kalmasını sağlayabileceğinden, haklılığını kanıtlamaya çalışan kişi-
den doğruluklarıyla tanınan belli sayıda tanıkla birlikte yemin etmesi
talep edilir. Tanıklar da yemine daha bir ağırlık kazandırmak için
davalı tarafından söylenen şeylere inandıklarına dair kendi adlarına
yemin ederler. Bu tür tanıklığa 'tariko-şes” yeminin doğruluğuna
kefalet, denir. Tanıkların sayısı davanın önemine ve suçun büyüklü-
ğüne göre değişir. Zaten Adığe boyları arasında toplumsal gelenek-
lerin emelinde doğruluk ve dürüstlük görülmektedir. Adığe kültürü
içerisinde bir kişiye 'yalancısın” demek çok ağır bir hakaret sayıl-
maktaydı. Bu söz, kişiyi küçük düşürmekte ve sonucunda kavgalar
cinayete varabilmekteydi. Sözünü tutmayan, bir konu hakkında
yanlış yere yemin eden baş para etmez diye nitelendirilirdi. Toplum
içindeki bu tipler değersiz sayılırdı. Davalının suçlu olduğunun ka-
nıtlanması için en az iki tanık gerekmektedir. Davalının ve davacıni
akrabalarının, taraflardan herhangi biriyle aynı çatıda yaşayan veya
onunla ortak mülkiyeti kullanan yabancı kişilerin tanıklığına izin
verilmez.

Çerkeslerin ruhunu isyan ettiren ve gözünü döndüren en ağır
hakaret, akrabası bir kadının veya kızın öldürülmesidir. Bu, o akraba
kadının ya da bütün aile fertlerinin şerefine kastedilerek yapılmış bir
hakaret sayılır. Bu tür olaylar hemen hemen hiçbir zaman, bu utanç
suçlusunun veya akrabalarından birinin kanıyla temizlenmeden ba-
rışla bitmez. Böyle bir suç işlemiş bir kişinin yakınları onu savunma
hakkında dahi sahip değillerdir.

İşte zaman içerisinde edinilen tecrübeyle faydalı, uygun ve ge-
rekli adetlerin dokunulmazlığı konulan bu kurallarla sağlanmıştır.

Alınan bu kuralların titiz bir şekilde uygulanmasıiçin toplu yemin
anlamına gelen 'ebertaareou' denilen olağanüstü bir tedbire baş-
vurulur.

Bir kavmi oluşturan bütün toplulukların ve soyların saygın yaşlı-
ları genel bir toplantı yaparlar ve şüpheli hareketleri görülen kişilerin
evlerini dolaşırlar. .

Yere dikilen bir sopaya Kur'an asılır ve uygulanan bu tedbirler
toplum yararıyla ilgili olduğu için tüm halkın toplu yemini başlar.
Herkes ayrı ayrı ve şu şekilde yemin eder; “Anarşinin suçlusu olarak
bildiğim herkesi göstereceğime, koyulmuş kurallara karşı kendi işle-
diğim suçları herkesin içinde itiraf edeceğime ve bu kurallara gele-
cekte de uyacağıma yemin ederim.”

Ağızdan ağıza aktarılan, her durumda söze dayanan, davalara
uygulanan ve bu şekilde her bir bireyinin hem tanığı hem de yargıcı
olan, toplumun ruhuna hitap eden bu adetler her türlü yasadan
kudretlidir...
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Türk Uçakları

Çeçenistan'a Yardımda

Türk-Rus Parlamenterler Diya-
log Grubu Başkanı ANAP'lı
Bülent Akarcalı, Rusya'nın, Çe-
çenistan'a insani yardım için
Türk uçaklarına izin vereceğini,
bu yardımı hükümetin organize
etmesi gerektiğini söyledi.
Akarcalı, Türk-Rus Parlamen-
terler Diyalog Grubu üyeleri
DSP'li Oğuz Akgün, MHP'li
Mehmet Ceylan, FP'li Nevzat
Yalçıntaş ve DYP'li Mümtaz
Yavuz ile birlikte Meclis'de
düzenlediği basın toplantısında
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi
ile yaptıkları görüşmeyi aktardı.
Görüşmede Rus Büyükelçisi'nin
Çeçenistan sorunu ile ilgili ola-

 

rak görüşlerini ortaya koydu-
ğunu belirten Akarcalı, "Sayın
Büyükelçi Çeçenistan iki gru-
bun varlığından söz etti. Bir
direnişçiler bir de teröristler
var. İlk defa bir Rus yetkilisi
'direşicilerden' söz etti. Ancak
bugüne kadar 'terörist baha-
nesiyle siviller de dahil olmak
üzere herkesin üzerinden silin-
dir gibi geçildi" dedi. Büyükel-
çinin, 'Çeçenistan'a insani yar-

dım götürme konusunda sade-
ce Türk uçaklarına izin var'
şeklinde bir cümle kullandığını
belirten Bülent Akarcalı, "Eğer
sadece Türk uçaklarına izin
varsa, Türk hükümeti bu yar-
dımı organize etmeli" yorumu-
nu yaptı. Akarcalı, Türk uçak-
larının Viladikafkas ve Mohaç-
kale havaalanlarına inebilece-
ğinin Rusya tarafından garanti

 

edildiğini belirtti. (15 Aralık 1999, Yeni Şafak)

Bombalama Eylemlerinin Arkasında
Rus Gizliservisi

Çeçenler'e esir düşen Rus askeri istihbarat subayı Üsteğmen Aleksi
Galtin, Türk gazeteci Sedat Aral'ın Grozni'de çektiği bir video ka-
sette, Rus ordusunun Çeçenistan'a girme nedeni olan en az 300
sivilin öldüğü apartman bombalama eylemlerini kendilerinin yap-
tığını itiraf etti. Rusya'nın Çeçenistan'a girme nedeni olarak göster-
diği terör saldırılarını Rus gizli servisinin bizzat gerçekleştirdiğiileri
sürüldü. Çeçenlere esir düşen bir Rus askeri istihbarat subayı,
300'den fazla sivilin öldüğü bombalama eylemlerini kendilerinin
gerçekleştirdiğini itiraf etti. Üsteğmen Galtin, eylemlerin, FSB ve
GRU (Rusya Askeri Haber Alma Örgütü) gizli örgütleri tarafından
gerçekleştirildiğini söyledi. Aleksi Galtin, eyleme katılan GRU ajanla-
rının isimlerini de verdi. (7 Ocak 2000, Hürriyet)

Rusya, Avrupa Konseyi Üyeliğinden Dışlanabilir

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nden (AKPA) bir heyet
önceki gün Moskova'da Başkanvekili Vladimir Putin'le bir araya gel-
di. Resmi temasların ana konusunu Çeçenistan sorunu ve bundan
dolayı Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinden dışlanabilme konusu
oluşturdu. Lord Russel Johnston başkanlığındaki heyet dün incele-
melerde bulunmak üzere Inguş Cumhuriyeti'ne gitti. Putin, heyetle
yaptığı görüşmede Batı'nın Moskova'ya anlayış göstermesini istedi
ve Çeçenistan'dan dengeli haber akışının sağlanması için bölgeye
Batılı heyetlerin gitmesine izin verebileceklerini söyledi. Putin'in
ardından Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı olan Federasyon Kon-
seyi Başkanı Yegor Stroyev ile görüşen Lord Rassel-Jonston, Rus-
ya'nın Çeçenistan'daki askeri operasyonunu durdurmadığı taktirde
Avrupa Konseyi üyeliğinden dışlanabileceğini duyurdu. Johnston,
Moskova'yı Çeçenistan'da sivillere karşı güç uyguladığı için kınaya-
rak derhal ateşkes yapılmasınıistedi.

Portre: Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Boris
Yeltsin'in 31 Aralık 1999'da istifa
etmesinin ardından bu koltuğu
vekaleten devralan Vladimir Putin'in
yaşamının büyük bölümü gizli
servislerde geçti. Geçen yıl 9 Ağus-
tos'ta Yeltsin tarafından başbakanlı-

ğa getirilen Putin'i hemen hemen kimse tanımıyordu. Putin, uzun süre
Almanya'da ajanlık yapmış ve teknoloji casusluğunda uzmanlaşmıştı.
Konuşma tarzı ve seçtiği kelimelerle bir aydın olmasının yanı sıra,
politikacı kimliğiyle de Rusya'yı yeniden büyük devlet konumuna
yükseltmek için çalışıyordu. Gerektiğinde çok sert tavır takınabilen
Putin, kişiliğinin bu yönünü Çeçenistan operasyonunda da gösterdi. Ilk
başlarda pek tanınmamasına rağmen, daha sonra halkın büyük
sevgisini kazandı. 26 Mart'ta yapılacak erken başkanlık seçimlerini
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Rusya liderinin adayı Putin'in ka-
zanması sürpriz olmayacak gibi
gözüküyor.

Rus asker anneleri

ayakta

Rus asker anneleri, Rusya Dev-
let Başkan Vekili Vladimir Pu-
tin'den Çeçenistan'daki savaşı
durdurmasını ve siyasi çözüm
aramasını İstedi. Asker An-
neleri Komiteleri Birliği, Putin'e
gönderdiği mektupta, Kremlin
yönetimini suçlayarak, Çeçe-
nistan'da düzenlenen operas-
yonun sorunu çözmeye yar-
dımcı olmadığını ve sivillerin
durumu (nedeniyle Cenevre

- sözleşmelerine aykırı olduğunu
belirtti. Rus asker anneleri,
1994-96 yılları arasında süren
Rus-Çeçen savaşında da savaş
karşıtı gösteriler yapmışlardı.
Cenevre Sözleşmeleri savaş

bölgesindeki insanların güven-
liğinin sağlanmasını öngörüyor.
Rusya, bölgede sivil kayıpların
en alt düzeyde olması için
çalışıldığını ileri sürerken, Çe-
çen kaynaklar, Ruslar'ın ope-
rasyon sırasında sivilleri gö-
zetmediğini bildiriyorlar. (19
Ocak 2000, Özgür Bakış)

Çeçenistan'daki
Kimyasal Atık
Depoları Vuruluyor

Çeçenistan daki nükleer atık
depolarının yerlerini en iyi bi-
lenlerden biri olan ve Sovyetler
döneminde kimya profesörü
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olan Çeçen asıllı Ramazan Gaytamirov, Ruslar'ın 1965 yılından beri
Çeçenistan” nükleer çöplük olarak kullandığını belirtiyor.
Çeçenistan'ın her tarafının, gömülü vaziyette bulunan ve gelişmiş
füzelerle havaya uçurulabilecek tehlikeli kimyasal atık depoları ile
dolu olduğunu belirten Gaytamirov, Yalnızca Grozni de 6 tane bü-
yük nükleer atık deposu, herbiri 50 ton olan 8 tane de klor deposu
bulunuyor. 4 aylık savaş boyunca şu ana kadar bu klor depoların-
dan 2 si havaya uçuruldu. Geçtiğimiz haftalarda Ruslar'ın kimyasal
patlama diye kamuoyuna yansıttığı olay buydu. Yenilmeye başlayan
Ruslar, şu andanitibaren kaza süsü vererek ya da Çeçenlerin üzeri-
ne atarak özellikle nükleer atık depolarını vurmayı planlıyorlar şek-
linde konuştu. Ruslar'ın kimyasalsilah kullandığı yolundaki iddiaların
kaynağında bu patlamaların bulunduğunu kaydeden Çeçen profe-
sör, Kimyasal silah kullanıldığı söylenemezse de kimyasal atık de-
poları vurularak aynı amaca ulaşılmaya çalışılıyor. Ama, Rus asker-
lerin de burunlarından kan akmaya ve vücutlarında yaralar oluşma-
ya başlayınca kendileri için zararlı olduğunu gördüler ve rastgele
imhalara ara vermeleri gerektiğini anladılar. diyor. Bölgesel tehdit
Ruslar'ın kimyasal silah kullanmaları halinde büyük tepki alacaklarırıl.
bildiğinden dolayı bu kimyasal silah depolarını vurarak Çeçenleri
cezalandırmaya çalıştığını ifade eden Çeçen uzman, Ruslar, Çeçen-
leri insan olarak görmediği için istediği an buraları havaya uçurabi-
lir. Bugün uluslararası hukuka göre savaşlarda kullanımı resmen
yasak olan güçlü bombalarla bu depoları kolaylıkla patlatabilir uyarı-
sında bulundu. Başkente 15 kilometre uzaklıkta Sovyetler dönemin-
den kalma büyük bir kimyasal atık deposu bulunduğunu hatırlatan
Ramazan Gaytamirov, Bunun havaya uçurulması halinde tüm Kaf-
kasya, Türkiye ve Iran dahil, büyük bir alan bu kimyasal kirlenme-
den etkilenecek dedi. Bu nedenle Çeçenistan daki savaşın aslında
diğer bölge halkları için de büyük bir tehdit oluşturmaya başladığını
vurgulayan Çeçen uzman, en azından bölge ülkelerinin ciddi çaba
içine girmesi gerektiğini kaydediyor. (16 Ocak 2000, Selam Gazete-
si)

Kosovalılar Çeçenler'e destek verdi

Öte yandan Sırp katliamına
maruz kalmış olan Kosovalılar,
aynı kaderi yaşayan Çeçenler'e
destek vermek için, başkent
Priştine'de protesto yürüyüşü
düzenledi. Masum Çeçenistan
halkına yönelik Rus saldırılarını
kınayan Müslümanlar, Çeçenis-
tan'ın haklı davasını desteklediler. Ellerinde 'Katil Rusya' yazılı pan-
kartlar taşıyan Kosovalılar, Rusya'dan derhal acımasız saldırılarını
durdurmasınıistediler. (19 Ocak 2000, Yeni Şafak)

 

Rusya'ya Çeçen baskısı

ABD Başkanı Bill Clinton, dün zirvede imzalanan AKKA Uyarlama
Anlaşması'nı, Çeçenlere soykırımı yapan Rusya'nın Kuzey Kafkaslar-
'da askeriindirime gitmeden, onaylanması için Amerikan Senatosu'-
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na sunmayacağınıbildirdi. Rus-
ya Batıdan kopuyor mu? Ko-
münizmin yıkılmasından sonra
Batıyla münasebetlerini geliş-
tiren ve liberal ekonomi politi-
kaları takip eden Rusya'nın
Çeçenistan zulmü sebebiyle
Batılılardan fırça (oyemesiyle
gerginleşen Rus-Batı ilişkileri-
nin neticesi merak ediliyor.
Önceki günkü AGİT zirvesinde
Yeltsin ile Batılı liderler arasın-
da yaşanan gerginliği değer-
lendiren İngiliz basını Yeltsin'e
Çeçenistan'da uyguladığı soy-
kırımı sona erdirmesi konusun-
da kesinlikle taviz verilmemesi
gerektiğini dile getirerek, Rus
lidere Sırbistan'ın başına ge-
lenleri örnek verdi ve "Avru-
pa'da da bu tür denemelere
giren ülkelerin affedilmediğine"
dikkat çekti. Batı ile ilişkilerini
Sırbistan, NATO'nun .genişle-
mesi ile ilgili konularda ger-
ginleştiren Rusya'nın son Çe-
çen zulmünden dolayı ilişkileri
koparma noktasına getirebile-
ceği vurgulandı. (20 Ocak
2000, Yeni Asya)

  
m

Ölüme terk edildiler

 

BDT zirvesinde alınan terö-
rizmle ilgili karardan sonra
iyice yalnız birakılan Çeçenler,
sınır kapılarının da kapatılma-
sından sonra, bir kez daha

ölümle yaşam arasında büyük bir mücadele vermeye başladılar
Gürcistan'ın Çeçen mültecilere sınır kapısını kapamasından sonra
şimdide İnguşiştan Çeçenlere artık daha fazla yardım yapamayaca-
ğını açıklayarak ülkelerine dönmesini istedi. Her türlü yardımdan
mahrum kalan Çeçenler ise bir taraftan Rus katliamlarına karşı bü-
yük bir direnç gösterirken bir taraftan soğuğa karşı ayakta kalma
mücadelesi veriyorlar. Bu arada ABD'de bulunan Çeçenistan Dışişleri
Bakanı İlyas Ahmedov Rus yönetiminin seçimlere kadar kan dökme-
ye devam edeceğini belirtti. Çeçen dışişleri bakanı,sivil halka yöne-
lik silahlı saldırıların her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “seçim
kampanyalarını Çeçen kanı dökerek yürüten Rus yönetimi mart
ayında yapılacak seçimlere kadar katliamlarını durdurmayacaktır”
şeklinde konuştu.(26 Ocak 2000, Öncü Gazetesi)

"Savaşı hemen durdurun'

TBMM AGİT-PA (AGİT Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu Başkanı
Ahmet Tan, Rusya Federasyonu DUMA'sı Başkanı'na bir mektup
göndererek Çeçenistan katliamının bir an önce durdurulmasınıiste-
di. Mektubunda, bölgede yaşanan vahşetin bir başka benzerine,
yüzyılın en büyük soykırımlarının yaşandığı Bosna ve Kosova'da bile
rastlanmadığına da yer veren Tan,"Bosna ve Kosova'da bir taraflar,
kutsal günlerde özel çatışmaları durdurmuş ve ateşkes ilanında
bulunmuşlardır. Ancak Çeçenis-
tan da bunun uygulanmamasıbi-
zi çok üzmektedir” ifadesine yer
verdi. Tan mektubunda ayrıca,
"Çeçenistan sorunuile ilgili olarak
AGİT grubumuz ve TBMM has-
sastır. Kuzey Kafkasya'da yaşa-
yan halkların özlemini duyduğu
uzlaşı ve barış ortamının, masum
insanlar daha fazla zarar görme-
den, siyasi yöntemlerle bir an önce tesisinin gerekli olduğunu düşü-
nüyorum" dedi. Tan, AGİT Parlamentosu içinde Çeçenistan sorunu-
nun sürekli izlenmesi için ve Çeçen halkının meşru haklarının gü-
vence altına alınması için raportörlük oluşturulması için TBMM'den
bir kişinin görevlendirilmesi girişiminde bulunacaklarını açıkladı. (27
Ocak 2000, AKİT)

 

Rusya'ya AKPM tokadı

Rusya'ya uluslararası arenada bir tokat da Avrupa Konseyi Parla-
menterler Meclisi (AKPM)'den geldi. Konsey, Rusya'yı Çeçen katlia-
mına bir an önce son verilmesi konusunda sert bir dille uyardı. "Çe-
çen katliamını bir an önce durdurun yoksa AKPM'deki oy hakkınızı
askıya alırız." AKPM'deki Türkiye delegasyonundan FP Ankara Mil-
letvekili Oya Akgönenç, AKPM toplantılarının son 2 gününde toplam
57 parlamenterin söz alarak Rusya'yı ağır bir biçimde eleştirdiklerini
bildirdi. Türkiye delegasyonundan, aralarında Akgönenç'in de bu-
lunduğu 6 parlamenter söz alarak katliama tepkilerini gösterdiler.
Ruslara en sert tepki, Avrupa Demokratlar Birliği Başkanı İngiliz
Parlament Mr. Atkinson'dan geldi. "Çeçenistan'a gittiğimiz zaman
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gördüğümüz vahşet, dehşet,
kötülük, nasıl hafif görülebilir?
Kaldı ki bundan 5 yıl önce Rus-
ya bu salonda söz vermişti.
'Avrupa normlarına uyacağım,
hukuka ve insan haklarına
uyacağım' demişti. Sorunları
kavgaile değil, masa başında
ve barış içinde çözeceğine dair
söz vermişti. Hani nerede ver-
dikleri söz!.." Atkinson'un ko-
nuşması büyükilgi gördü. Tüm
parlamenterler, Atkinson'u coş-
kuyla alkışladılar. (30 Ocak
2000, Akit gazetesi)

Çeçenler tarihe
not düşüyor

Hayatları pahasına da olsa
vatanlarını terk etmeyen sivil
Çeçenler, tüm dünya ülkeleri .
gibi Türkiye'nin de katliamı
seyrettiğini belirterek, “Tarih
bir gün bunu hatırlatacaktır”
dediler Rus saldırıları karşısın-
da emsalsiz bir direniş örneği
gösteren Çeçenler, (Ruslar
Grozni'yi alsa da savaşa devam
edeceklerini belirttiler. Öldür-
dükleri Rus askerlerinin Çoğu-
nun sarhoş olduğunu açıklayan
Çeçen komutanlar; Rusların
sarhoş Olmadan karşılarına
çıkamadığını bildiriyorlar. Öte
yandan, Grozni'nin doğusunda,
Çeçen savaşçıların bir Rus
birliğini 24 saat boyunca ku-
şatma altında tuttuğu ve kur-
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ÇEÇENİSTAN

 

şatmadan kurtulmaya çalışan Rusların onlarca kayıp verdiği ancak
iki Çeçen komutanın da can vermesine sebep olduğu bölgeden ge-
len haberler arasında. Ayrıca; Rus yetkililer tarafından ağır yaralı
olduğu açıklanan ünlü Çeçen komutan Şamil Basayev'in sağlığının
ve moralinin çok iyi olduğu, şu anda da birliğiyle birlikte Grozni'nin
savunmasını yaptığı bildirildi. Tüm dünyanın kayıtsız kaldığı katliam

“ karşısında, Türk Hükümeti'nin de aynı tutumu takınması ve Çeçen-
lerin bağımsızlık savaşı verdiğini onaylamaması, Türk halkı tarafın-
dan tepkiyle karşılanıyor. Dış İşleri Bakanı İsmail Cem, Davos'ta
Türk Hükümeti'nin Çeçen sorununu Rusya'nın iç işi olarak kabul
ettiğini bir kez daha belirterek, “Çeçenistan, Rusya'nın iç sorunudur.
Biz her hangi bir müdahale de bulunamayız, ancak ve ancak sağlık
ve gıda yardımı yapabiliriz” şeklinde konuştu. (31 Ocak 22000, Öncü
Gazetesi)

 

ABD Dışişleri BakanıAlbright,
Rusya Deşişleri;Bakanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ve
Rusya Dışişleri Bakanı İgor İvanov, bugün
Moskova'da biraraya geldiler. Moskova ' ya
dün gece gelen Albright, uçakta gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Çeçe-
nistan sorunu nedeniyle dünyadan “tecrit
edilme” riski ile karşı karşıya bulunduğunu
söyledi. Albright, Rusya Devlet Başkan
Vekili Vladimir Putin'in Çeçenistan daki
askeri operasyonu devam ettirmekle,
“kaplanı kuyruğundan tuttuğunu” ifade
etti. Çeçenistan savaşının Rusya da destek

bulduğu konusunda şüphe olmadığını kaydeden Albright, “Ancak
- kayıp sayıları. gün geçtikçe artıyor ve savaş devam ettikçe, Rus-
ya'nın uluslararası izolasyon ile karşı karşıya kalması riski büyüyor”
dedi. ABD Dışişleri Bakanı, buna karşın, Çeçenistan savaşı nedeniyle
Rusya'Ya karşı yaptırım düşünmediklerini belirtti. Albright, bu sabah
önce İvanovile görüştü. Kısa bir erteleme sonrasında başlayan bü
görüşme, önce bakanlar arasında baş başa yapıldı, ardından da
heyetlerin katılımı ile sürdü. Görüşme sonrasında bakanlar, uzay
aracıfırlatma teknolojisiile ilgili bir işbirliği anlaşmasını, ayrıca Rus-
ya'da nükleer tehdidin azaltılmasını amaçlayan merkez kurulmasıile
ilgili anlaşmaya ek protokolü imzalayacaklar. Asıl olarak, Ortadoğu
barış görüşmeleri için Moskova'ya gelen Albright, Devlet Başkan
Vekili Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek. Albright'ın Rus
yetkililer ile görüşmelerinin gündem maddeleri arasında silahsızlan-
ma sorunları, Kosova ve Irak gibi uluslararası ve bölgesel sorunlar,
“Çeçenistan konuları bulunuyor. (31 Ocak 2000, REUTERS)

| Murat Özdil'in marjeMegroups.com'a gönderdiği mesajlardan
derlenmiştir. Kendisine haber tarama konusundaki çalışmalarından
ötürü teşekkür ederiz. |
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Gelişen teknoloji ve bilgisa-
yar. olanakları ile biz Çerkes-
lerin sanal alemde iletişimi de
artıyor. Hemşehrilerimizin gün-
cel konularla ilgili görüş alış
verişinde bulunmalarında, Kaf-
kasya'nın sıcak bölgelerindeki
son dakika haberlerine ulaş-
malarında, Kafkasya ve diaspo-
rada yaşayan Çerkesler arası
haberleşmeyi hızlandırmada
çok etkin bir araç olan inter-
net, son zamanlarda hayatımı-
za iyiden iyiye girmiş durumda.
Bir taraftan dünyada yaşanan
gelişmeleri takip edip, diğer
taraftan dünyanın dör bir
yanındaki akrabalarımızı buldu-
ğumuz, vazgeçemediğimiz bir
araç oldu artık internet.

İnternette Çerkeslerle ilgili
olarak gerek Kafkasya'da, ge-
rek anavatan dışındaki pek çok
ülkede (Ürdün, İsrail, Suriye,
An.erika, Hollanda, Almanya
gibi) hazırlanan çok çeşitli say-
falar var. Kurumların, dernek-
lerin sayfaları olduğu gibi bi-
reysel olarak hemşehrilerimizin
hazırladığı sayfalar da mevcut.
Biz de bu ve bundan sonraki

sayılarımızda elimizden geldi-
ğince Çerkeslerleilgili sayfalar-
dan örnekler sunacağız ve gö-
rülmesi gerektiğini düşündü-
ğümüz bazısitelerin adreslerini
vereceğiz. Bu sayımızda 2 in-
ternet sitesini tanıtarak başla-
mak istiyoruz: İlki Konya'dan
Osman Şahin'in hazırladığı,
uzun zamandır faaliyette olan,
başarılı bir sayfa. Diğeri de İs-
tanbul'dan Negoey Baturay
Tok ve Kushha Berslan Öz-

NAL SAYFA
ÇE
  

 

KESLER
den'in hazırladıkları yeni veoldukça iddialı bir sayfa.

Osman Şahin'in Sayfası:
httip://www.geocities.com/Athens/Oracle/8598
1996 yılı sonlarında sayfa tasarımı çalışmalarına başlanan site

1997 yılının ilk aylarında yayınlanmaya başlandı. Osman Şahin'e
sayfanın hazırlanma çalışmalarını ve amacını sorduk:

"O zamanlar 'Sanal Dünya' dediğimiz internet üzerinde Kafkas
Kültürünü tanıtan sayfalar oldukça azdı. Bunlardan kuşkusuz ilki ve
en önemlisi Edris Abzakh'in kişisel sayfasıdır. Benim çalışma amacım
da yine Kafkas Kültürünüinternet üzerinde tanıtmak, en azından

insanların Kafkas Kültürü hakkında çok az da olsa bir fikir sahibi
olabilmelerini sağlamak oldu. Sayfamda çeşitli dergilerden ve kitap-
lardan alıntılar yayınladım. Bu süre zarfında gördüğüm; sayfayı
ziyaret eden insanların daha çok eğlence içerikli sayfalar aradığı
oldu. İnsanları hem siteye çekmek hem de bilgi sahibi olmalarını
sağlamak amacıyla bu tür konulara da yer verdim (tanışma sayfası,
chat vb.)” diyor Sayın Osman Şahin.

Sayfada Tarih, Kültür, Sanat, Eğlence gibi bölümler yer alıyor.
Tarih kısmında; Çerkesler Kimdir?, Kuzey Kafkasya'nın Yakın Tarihi,
Kurtuluş Savaşı'nda Kafkasyalılar gibi konulara, Kültür bölümünde;
Nart Efsaneleri, Kafkas Motifleri, (Adığece ve Türkçeleriyle) Kafkas
Atasözleri gibi alt başlıklara ulaşılabiliyor. Müzik, edebiyat, makale-
ler, şiir köşesi, folklor gibi konularla ilgileniyorsanız Sanat bölümü
tamaradığınız yer olacaktır. Eğlence başlığı altında da hemşehrile-
rimizin tanışmasına, yeni arkadaşlıkların kurulmasına vesile olan
Chat-Sohbet, ICO Listesi, Tanışma Sayfaları gibi kısımlar mevcut.

Bu sitenin en ilgi çeken kısımlarından biri sanıyorum ki “Tartışma
Forumu” olsa gerek. Bu forum sayfasında serbestçe fikir belirtmek
ve gönderilen yazıları okuyarak konu hakkında bilgi sahibi olmak
mümkün. Amaç; herhangi bir konu hakkında herkesin aleyhte veya
lehte özgürce fikrini belirtebilmesi ve karşı görüşteki insanların bir-
birlerinin fikirlerini anlayabilmesi. Forum sayfasında bugüne kadar
1000'in üzerinde mesaj yayınlandığını belirten Osman Şahin,ileri bir
tarihte bu sayfaya gönderilen mesajları bir kitapçık halinde toplayıp
yayınlamayı düşünüyor.

Sayfadaki diğer bölümler: Kafkas Dernekleri —ki burada Türki-
ye'deki pek çok derneğin, telefon, faks numaralarına ve adreslerine
ulaşmak mümkün- , Konya'daki Çerkes Sülaleleri, Çerkes Köyleri,
Duyurular ve Linkler. Osman Şahin, Linkler kısmında çoğunlukla
Türkiye'deki hemşehrilerimiz tarafından hazırlanan Çerkeslerle ilgili
pek çok kişisel sayfaya bağlantılar yapmış. Bunun dışında sayfanın
diğerilgi çekici yanları da Ziyaretçi Defterine düşüncelerinizi yazıp,
insanların değerlendirmelerini okumak, sayfa içinde arama yaptır-

- Nejan Huvaj
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mak ve Çerkesleri ilgilendiren
güncel konularla ilgili hazır-
lanan anketlere katılmak, so-
nuçlarını görmek sayılabilir.

 

 

 

İleriye dönük çalışmaların-
dan birincisinin; insanlarımızın
ve firma sahiplerinin birbirlerini
tanımaları ve birlikte ticari
faaliyetlerde bulunmaları ama-
cıyla, hemşehrilerimizin sahip
oldukları firmaların bir listesini
Sayfada yayınlamak olduğunu
söyleyen Osman Şahin bunun
ilk adımı olarak "Firmalar" bö-
lümünü sayfasına eklediğini
belirtiyor. İkinci çalışma ise bu-
güne kadar dergilerde vb. ya-
yımlanmış olan makalelerin in-
ternet ortamına taşınması ve

herhangi bir konu hakkında
bilgi sahibi olmak isteyenlerin
bu bilgiye derhal ulaşmasının
sağlanması. Osman Şahin, ya-
zıların düzenlenmesi işlemleri-
nin devam ettiğini ve çok kısa
bir süre sonra bu bilgilerin de
internet üzerinde yayınlanaca-
ğını söylüyor... Şimdiye kadar
birçok oinsanımızdan olumlu
yonde eleştiriler ve tebrik me-
sajları aldığını belirten Şahin,
olumsuz mesajların da eksik
olmadığını belirtiyor. Osman
Şahin, Kafkas insanının her
zaman herşeyin en iyisine layık
olduğunu düşünüyor ve “Bizler
birer kurum değiliz ve bu ça-
lşmalarımız tamamen amatör-
ce. Herşeyden önce bu işe
zaman ayırmak (ayırabilmek)
gerekiyor. İnanıyorum ki bu tür
sayfalar yakın zamanda daha
da artacak ve bu beraberinde
kaliteyi de getirecek” diyor.
Kendisine bu yararlı çalışmala-

İNTERNETTE ÇERKESLER
 

rında başarılar diliyor tüm okuyucularımıza da bu sayfayı görmeleri-
ni tavsiye ediyoruz. Ni

Marje.net:
htip://www.marje.net
Sitenin ismi, "A marje" şeklinde kullanılan ve "Ha gayret" anla-

mındaki bir nidadan geliyor. Bu adı seçmelerinin nedenini, tüm Ku-
zey-Batı Kafkasya halkları tarafından kullanılıyor olması şeklinde
açıklayan Baturay Tok ve Berslan Özden'in uzun zamandır üzerinde
çalıştıkları bu projenin öncelikli amacı (sitede belirtildiğine göre):
Kuzey Kafkasya kültürünü, hiç bilmeyenlere ana hatlarıyla; bizim
insanımıza ise detaylarıyla tanıtabilmek.

Tarih, Coğrafya,Müzik, Sanat, Dernek ana başlıkları altında
toplanan bölümlerçeşitli ilgi alanlarına hitap ediyor. Tarih kısmında;
Tarih Öncesi Dönem, Çarlık Dönemi ve SSCB Dönemi anlatılıyor.
Abhazya, Adığey, Çeçenistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Güney
Osetya, İnguşya, Karaçay-Çerkes ve Khabardey-Balkar cumhuriyet-
leri hakkında genelbilgilerin verildiği Coğrafya bölümünde cumhuri-
yetlerin haritaları da yer almış. Marje.net'ten Grup Badin'in ve çeşitli
Çerkes müzik aletlerinin tanıtımlarının yanı sıra pek çok Çerkes şar-
kısına da ulaşmak mümkün.Folklor ekip kareografileri, Elbruz ekibi,
İTÜ ekibi ve oyunların açıklamaları bulunan Sanat bölümüde ilgi
çekici. AGİT dokümanları, dernek duyuruları, dernek aktiviteleri ve
derneklerle irtibat konularına “Dernek”başlığından ulaşabilirsiniz.

Marje, en kaliteli Kuzey Kafkasya sitesi olmak iddiası ile yola
çıkmış, bunun için gerekli olanın; zengin içerik, devamlılık ve pro-
fesyonel bir yaklaşim olduğunun da bilincindeler. Marje'nin daha
önce hiçbir sitede görmediğiniz doküman ve materyallere ulaşabile-
ceğiniz bir site olması çabası içindeler. Bunların yanı sıra, Marje'nin
Kuzey Kafkasya kültürü hakkında referans verilebilecek bir site ol-
ması yolunda, web'deyayınlanmış bazı materyaller, site sahiplerin-
den izin alınarak yayınlanacak. Devamlı olarak güncellenen sitenin
kurucuları, sizlerden de,
kendi yazdığınız veya bir
yerlerde okuyup beğendiği-
niz yazıları —-kaynak belirt-
mek suretiyle- göndererek
Marje'nin gelişmesinekatkı-
da bulunmanızıistiyorlar. Bu
yaratıcı ve üretken arka-
daşlar “Bu yaptıklarımızın
düşündüklerimizin yarısın-
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dan azı olduğunu garanti edebiliriz. Bussitenin zaman içinde kkendini
Bu uzun soluklu çalışmada bizden:geliştirdiğini gözlemleyeceksiniz...

desteğinizi esirgemez ve bize yardımcı olursanız seviniriz” diyorlar.
Bunun dışında marje mail grubu da sanaliletişim girişiminin bir

parçası olarak gelişmeye devam ediyor. Yaklaşık 220 üyesi olan
Marje mail grubu, dernek aktivitelerinin duyurulması yanısıra sevi-
yeli bir fikir ve tartışmaplatformu da oluşturmakta. Marje mail liste-
sine katılmakiçin http://www.egroups.com/group/marje/info.htm!
sayfasına Ogirmeniz ya da baturayAhotmaill.com (veya
berslanGdveezy.com adreslerinden birine mesaj göndermeniz gere-
kiyor. Tabii Çerkeslerin gündemini takip etmekistiyorsanız...
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Düzce

Depremi
Nejan Huvaj, Rahmi Lale

Ölümünolduğu bir dünyada
acı her zaman yanımızda,
önemli olan güzellikleri ve

mutlulukları yakalayabilmek...

Depremin üzerinden onca gün

geçmişti lakin hala sarılacak

yaralar ve giderilmesi gereken
sorunlar bulunmakta. Toplumsal

olmanın gerektirdiği paylaşımcı-

liğin” en “güzel örneklerinden
birini göstermişti Çerkes gençleri

ve onlarla birlikte olmaktan zevk
duyan - büyükler.

ce'nin Bayramlı köyü.
Köy yolu üzerinde yüzlerce hü-
zün ve anıyı taşıyan yıkıklar ve

karanlıkta heybetini kaybetmiş

çimento yığınları arasından gö-
rünen, bir ailenin bir arkadaş

gurubunun sıcaklığını gösteren
küçük ve bir o kadar cılız ışık
demetleri.

Gecenin yalnızlık hissi uyandıran

karanlığında girilmişti Düzce'ye.

Bizleri karşılayan bir grup gencin

nezaretinde, yıkık, karanlık ve

bir o kadar anıyla dolu ve geç-

mişe kazılmış gibi duran görün-
tüler arasından kayarak ilerlendi
köye doğru. Tavır meçhuldü.
Hüzünlü mü olmak gerekir yoksa
sessiz mi...

Bir grup genç Ankara'dan ve

İstanbul'dan. Köyde hiç görül-
memiş yüzler, duyulmamış ses-

ler. Yeni insanlar ve mekanların
vermiş olduğu bir durgunluk
hakimdi öncesinde... Sanki gele-

cek olan devinimin bir sessizlik
hissi yaratması gibi. Herkesin
kafasında soru işaretleri tanıdık
yüz arama, yavaş yavaş yalnızlık

hissinden uzaklaşmaya yönelik
tanışma çabaları ve belki de
acının paylaşıldığına ilişkin baş-

sağlığı ve geçmiş olsun dilekleri.

Mekan . Düz- .

Hepsi samimi ve içten dolayısı ile karşılığı da...

Günlerdir süren soğuk ve ayaza rağmen, sanki çetin olan hava bile bize
selamını havayı yumuşatarak veriyor. Bulunan mekanın sıcaklığı, herke-

sin yüzünde hafif bir tebessüme dönüyor.

Varılan köyde: önceden ilkokul olan ve şu an dernek olarak kullanılan
binanın önünde bir topluluk var. Köye gelen misafirlere karşı sunulan

sıcak ilgi... Sanki sıcaklığın güzelliğini körüklemek için kurulmuş bir de
ateş, binan önünde... Selamlaşmalar, ne kadar yabancı yüz ama hep-
sinin tanıdıkbir his uyanıyoriçinde.
Küçük, loş ilkokul binası, vazgeçilemeyecek çay merasimi. Her yudum

bizi biraz. daha buralı yapıyor sanki. Gaz sobasından çıkan sıcaklık ile
başlayan dostane konuşmalar. Yaşanan onca acılara rağmen gene de

insanların yüzü gülmekte. Mutluluğun o sihirli tavrının sebep olduğu
rahatlama ve bir de İstanbul'dan arkadaşların gelişiile başlayan şaka-
laşmalar. İştealışık olduğumuz bir ortam gene, sanki mekandan ba-

ğımsız herkessadece ilişkilerin vermiş olduğu paylaşımın üzerinde du-

ruyormuş gibi.

Dışarıdaki bol dumanlı ateş, atılan her odun ile biraz daha güçleniyor.

Yüzlere vuran ateşin turuncu rengi ile muhabbetler iyice koyulaşıyor.

Derneklerin geleceği, Grup Badin'in başarısı, İstanbul derneklerinin

olası sorunları. Bir nevi Hide-Park.

Bu kadar güzelliğin içinde unutulmaması gereken geliş sebebini uygu-

lamak ve bir nebze de olsa acının paylaşıldığını gösteren başsağlığı

ziyareti amaçlı: diğer köylere gidişler. Taş köprü ve diğer köylerdeki
insanları ziyaret...

Ateşin başında mızıkanın tınılarını uyandırdığı görüntüler çerçevesinde

iyice kaynaşan. arkadaşlıkilişkileri, ortak yanlar, sorunlar, düzceli bayan
arkadalşların uyandırdığı intibaa.

Gecenin ilerleyen saatlerinde yenilen haluj. Sanki alınan enerji onun bir
şekilde başka-yönlere aktarılmasını gerekli kılarcasına duyulan düğün

“isteği. Mızıkanın tınıları hafif hafif Kafenin o güzelliğine dökülen ve ona

yakışan çiftin-uyumlu adımları ve salınımları...

Yaklaşan yeni.yılın beklentileri, belki de olağanlığı... i
Yaklaşan yıla nasıl girileceği tartışması içerisinde sandalye çeçeniile
Milenyum erkeğinin arayışı. Giderek yükselen gülüşmelere neden olan

komik olaylar. Ve Ercan arkadaşımızın bir o kadar kurnaz ve yavaş
çeçeni sayesinde ele geçirdiği “milenyum erkeği” sıfatı. Saat 00.00 ve

yeni bir yılda bitmek bilmeyen çeçen, bir bayan arkasından bir tane

daha, yeniyılda Ercan ile oynanmayaçalışılan çeçen isteği....

Saatlerin ilerlemesiile artan açlık hissiile bina içinde hazırlanan masa-

lar. Yapılan konuşmalar söylenen voredier, şiirler ile saatleriyice ilerle-
mekte. İlerleyen saatler ile insanlar, günün verdiği yorgunluğa yenik

düşmeye başlayarak kimileri evlerine doğru kimileri de uyuyabilecekleri

mekanlara başlayan süzülme arayışları.

Ya da sabaha kadar sohbet... Sönmemesine çalışılan ateş etrafında

paylaşılan âcılar, sevinçler; dernek binasında komik oyunlar ve o hü-
zünlü gözlerdeki (kim bilir ne kadar zamandır ilk) gülücükler... Dernek-
lerin ve gençlerin problemleri, “kaşenlik”le ilgili sıkıntılar, derin tartış-
malar...Sonrasında uyumamakiçin (ya da güneşin nerden doğacağını
görmekiçin) köyde yürüyüş, yıkık evler, yorgun ama hala bizi kahvaltı-

ya davet eden neneler....
Daha fazla söylenecek ne var bilmiyoruz. Biz Düzce'deydik. Düz-
ce'liydik. Onların kısa bir an için de olsa mutlu olduğunu gördük, yıkıl-

mış evler, altüst olmuş yaşamlar paylaştık.

Acılarını paylaşıyor, geçmiş olsun diyoruz, yaşama yeniden beraberce

sarılmakiçin...
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UZUNYAYLA GEZİSİ

 

 

 

Büyük bir kayanın içinden
dökülen buz gibi soğük su
Şerefiye köyünü ikiye ayırıp
çıplak oçayırlara (uzanıyordu.
Burada olmaktan mutluyduk.
Zamantı ırmağının yeryüzüne
çıktığı kayalıktan buz gibi suya .
girmiş ve suyun dar vadisinden
derin bir parkur bularak unu-
tulmaz bir trekking yapmıştık.
Uzunyayla'da doğa yürüyüşü...
biraz komik, biraz garip ama
mükemmeldi.
donmuştu. Arkadaşım Hatko
suyun içinde 'Eyvaaah donuyo-
rum” diye bağırıyordu.

Uzunyayla'daydık...
Yazın bir yayla turizmi de-

n.mesi yapmaya karar verdik
ve İstanbul'dan Uzunyayla'ya
gittik. Geziyi biraz kapsamlı ve
geniş katılımlı düşünmüştük a-
ma maalesef Hatko ile yalnız
kaldık. Yine de bir kere karar
vermiştik ve kesin gidecektik.
Gittik de..

Amacımız oObütün Uzun-
yayla'yı tamamen gezmek ve
ziyaret edilmemiş köy bırak-:
mamaktı. Ama evdeki hesap
çarşıya uymadı. Uzunyayla'nın
yarısını gezebildik. Olsun de-
vamını bu yaz gezeriz.

Uzunyayla orada yaşayan-
lara göre yaşanmaz bir mem-
leket, çekilmez bir hayat ve
dayanılmaz bir acıydı. Acaba
biz mi çok nostaljik takılıyorduk
ya da davulun sesi uzaktan hoş
bir seda mı bırakmıştı İstan-
bulun kirlettiği okulaklarımız-
da... Emin değildik ama yine
de Uzunyayla bir başkaydı.

Bacaklarımız |

Murat Yavan

 
Gezdik Uzunyayla'yı. Ya da yaşadık bir hafta. Açıkçası ben orada

doğmuş, orada büyümüş ve orada yaşamıştım. Ama tabi terk etmiş
veuzun yıllar da çok az uğrayabilmiştim. Ama bu gezi bambaşkabir
Uzunyayla'yı hissettirdi bana.

Çok güzel şeyler yaşadık. Güzel anılarımız oldu. Her köyde kar-
şılaştığımız misafirperverlik bizi hiç şaşırtmadı. Sevindik. Kaybolma-
mıştık. Yok olmamıştı her şey. İnadına direniyordu modern dünya-
nın doludizgin gelişmelerine. Nereden nereye diye düşündüm. Ta-
rihi gelişmeler birfilm şeridi gibi hafızamda. Kafkasya'dan ayrıl:
Koparsınlar seni senin topraklarından. Sevdiğin topraklardan. Os-
manlıya sığın. Derme çatma bir iskan. Belimiz kırılmıştı. Hayata
sıfırdan başlamıştık. Bir kez daha bağlanmıştık hayata. Bir kez daha
kök salmıştık toprağa. Ama yine de unutmamıştı benim insanım
yüreğindeki Kafkasya'yı. Uzunyayla bozkırlarında, kıraç araziye ve
verimsiz topraklara ekmişti dağlı yüreği ile getirdiği her şeyi. Büyü-
dü her şey. Kök saldı. Kocaman oldu. Bir yürek kadar...

Hey gidi Uzunyayla. At koşturduğumuz bitmek bilmeyen yeşil
çayırlar. Kavurucu güneşin altında tırpan salladığımız ekeneko!,
Yemlik ve Şıbıts topladığımız kurak kıraç. Navrız toplamak için ya-
rıştığımız çıplak Kosako. Geceleri sabaha kadar eğlendiğimiz, oyna-
dığımız, aşık olduğumuz ahır düğünleri. Kavgamız, aşkımız, açlığımız

 

'Uzunyayla'da Taşoluk, Kaynar, Aşağıkızılçevlik ve Hilmiye arasında

bulunan büyük bir vadi. Bu vadi yaz aylarında çekilmez derecede sıcak

olur ve insanlar burada hayvanlar için çayır biçerler. Tırpanla başlayan

serüven şimdilerde motorize olmuş durumda.
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kültürü-

ümidimiz

ekmeğimiz, dilimiz,
müz, baş belamız,
Uzunyayla'mız.

Hatko ile yaptığımız bu ge-
zide Uzunyayla'yı bir kez daha
keşfettik. Bir kez daha hatırla-
dık anılarımızı ve acılarımızı.
Varlığımızı ve yokluğumuzu.
Güzellikleri ve kötülükleri. Zor-
du Uzunyaylalının işi. İnsanlar
terliyor insanlar yoruluyor ama
emeğinin karşılığını alamıyor-
du. Buna rağmen ilk göz ağrı-
ları, dedelerinin mezarı ve
umutlarının beşiği olan Uzun-
yayla'yı da terk edemiyorlardı.
Kolay mıydı. Acı çekmişlerdi.
Bedel ödemişlerdi. Kavga et-
mişlerdi. Yaşamışlardı. Az da
olsa doymuşlardı. Alışmışlardı
açıkçası. Kolay mıydı terk edip
gitmek. Kolay miydı bırakıp
kaçmak. Zaten bir kere terk
etmiştik bir yerleri. Terk edince
ne olacaktı ki: İstanbul, insan-
ları yutmak için kendine çek-
meye çalışan bir metropol
canavarıydı. İstanbul, zorluk-
larla kazanılan ekmek ve yok
olup gitmek demekti. Kaldılar
ve iyi ettiler. Hepsi kanaatkar
insanlardı. Azla yetiniyorlardı.
Yoruluyorlardı ama tatlı bir
huzur kaplıyordu akşam evleri-
ni. Yıpranıyorlardı ama dostları
vardı sırtlarını dayayacakları.
Yardımlaşma ve dayanışma kol
geziyordu sokak sokak.

Uzunyayla keşfedilmeyi
bekleyen bir gizemdir. Uzun-
yaylalılar belki de gülüyorlardır
söylediklerimize. Şu alçak boz-
kırın neresi gizem diye. Zaten
her yerde görülse, herkes gör-
se gizem olur mu? Gizem işte
adı üstünde...

Bizi derinden etkileyen o-
laylardan biri de bir Uzunyayla
köyünde karşılaştığımız doğal
bir xabze uygulamasıydı. Yah-
yabey Köyünde Hatko ile ara-
bayla gezimize devam eder-
ken, birden yolun solundaki
güzel ve iki katlı Çerkes evinin

 

önündeki bir bayanın saygıyla ayağa kalktığını gördük. Bayan bizi
.görünce ayağa kalkmış ve xabzemizi bize göstermişti. Bayan biz evi
geçince tekrar oturdu. Hayretler içindeydik. Bayanın hassasiyeti
Hatko'nun gözünden kaçmamıştı. Açıkça, bu elit bir kültürün pratik
yaşama yansımasından başka bir şey değil diye düşündük.

Karşımızda küçük bir kız çocuğu tertemiz Khaberdeyce'siile “ne
geziyorsunüz?”diye soruyordu bize. Ne mi geziyorduk. Şaşırmıştık.
Birbirimize baktık. Gülüştük. Geziyordukişte fin fin. İyi de yapıyor-
duk hani.

 

  

Uzunyayla kurumuş gitmiş. Tam anlamıyla bir bozkıra dönüşmüş.
Hatta bir ara Hatko'nun resmini çekmek için bir ağaç bulamadığı bile

. oldu. Sadece köyler biraz yeşil kalabilmiş. Gerisi alabildiğine bozkır.
Dil her şeye rağmen ayakta. Küçük çocuklar bile eskisi kadar ol-

masa da anadillerini biliyorlar. Gerçi bundan 10 yıl öncesi kadar

değil tabi ama yine de konuşulduğuna şahit olduk. Köylerde zaten
bütün yetişkinler tamamen ana dillerini konuşuyorlar.

Kültürel xabzeler düğünlerde oldukça canlı. Sistematik xabze uy-
gulamaları düğünlerde devam ediyor. Düğünleriçin kötü bir gelişme
içki İçme oranının artmış olması ve işin üzücü tarafı içki tüketim
yaşının 12-15 yaş arasına inmiş olması.

Bütün olumsuzluklara rağmen Uzunyayla keşfedilmeyi bekleyen
güzelliklerle dolu. İlgi bekleyen ve terk edilmeye yüz tutmuş bir
bozkır Uzunyayla. Yalnızlık kokuyor köylerde. Kışın yalnızlığın daha
da arttığı bir gerçek. Soğuş kış gecelerinde sıcak ev zexesleri de
olmasa çekilmez oluyormuş.

Her şeye rağmen orası benim doğduğum toprak ve ne aldıysam
kültürüm adına oradan aldım. En başta dilimi tabi.

Şerefiye köyünden girdiğimiz buz gibi soğuk su bacaklarımızı
dondurmuştu. Çocuklar şaşkın gözlerle gülerek bizi izliyorlardı. Ge-
zimiz bitmişti. Artık İstanbul'un kör karmaşasına dönmek vaktiydi.
Arabamızla tozlu Uzunyayla yollarında hızla ilerlerken bir taraflarımı-
zin uzaklarda kaldığından emindik...

Bekle bizi Uzunyayla yeniden geleceğiz. Ve özür dileyeceğiz...
Bekle bizi Uzunyayla.... Bekle bizi...Zexex
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OKUYUCU ŞİİRLERİ

 

Mayın Sessizliği

Büyün içimdeki mayın sessizliği
Yel değse patlayacak

Büyür aç gözbebekleri çocukların
Gün değse kanayacak.
Kurt, kuş bilir derdimi

Ya, insanlar...

Kararverildi
Hüküm kesin.

Bilmem kaçıncı alkol komasında iken
Rusya Devlet başkanı Yeltsin
Çeçenistan yerle bir edilecek
Kafkasya'da Çeçen çocukları

Sokakta parçalanmış bedenleri
Bir mezarları bile olmayacak

Türk Başbakanı Ecevit
Şair, mülayim, çelebi

“Çeçenistan Rusya'nın iç işidir” dedi.
Ve tam da içişlerine uygun bir şekilde

Geçmişte olduğugibi
Çeçen Halkı topluca öldürülecek

Bir yanda sözde uygar batı
Göklerinde atom bulutlarının çitiştiği
Dillerde barış, kardeşlik, insan hakları

Ve geçmeye devam ediyor hala
Çeçen Halkı'nın üstünden

Rus tankları.

Diğer yanda İslam dünyası
Petrol kuyularına çöreklenmiş Arap şeyhleri

Kucaklarında cariyeleri
Abdest alıp abdest bozuyorlar durmadan.

Akıllarının ucundanbile geçmeyecek
Çeçen çocukları hiçbir zaman

Tarih çevirirken yeni bin yıla başını
Benim yüreğim kan ağlar
Peki, "ya siz nasılsınız”

“Ey dağlartaşlar!”

Adnan ÖZVERİ

 

“ Fazıl Hüsnü Dağlarca
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Bir deneyin

Bir deneyin!
Bu gün mutlaka yüzünüze bir yağmur damlası değmiştir.

Her damlada, bir deneyin...
İzmit'de, Adapazarı'nda, Gölcük'de,

Yalova'da, Düzce'de, Kaynaşlı'da, Bolu'da oluverin.

Bu gün mutlaka, yüzünüze doğru soğukbir rüzgar esmiştir.
Her esintide, bir deneyin...

Bir çadırda, bir çamurda oluverin.

Bugün mutlaka, bir ara üşümüşsünüzdür.
Her titremede, bir deneyin...
Bir naylon altına, ıslak bir

battaniyenin içine sığınmış oluverin.

Bugün mutlaka boğazınızdaniki lokma şey geçmiştir.
Her lokmada, bir deneyin...
Bir aş kuyruğunda oluverin.

Bu gün mutlaka, elinize bir sevdiğinizin eli değmiştir.
Her sevgi anında, bir deneyin...

Bir enkaz yanında, bir mezar başında oluverin.

Bugün mutlaka,bir işiniz, bir eviniz, bir okulunuz kapı açmıştır.
Her adımda, bir deneyin...

Hiçbir şeysiz oluverin.

Bugün mutlaka, bir kahkahanız olmuştur.
Her gülüşte, bir deneyin...

Bir bebeye akıtılan gözyaşı oluverin

Bugün mutlaka, bir sıkıntınız olmuştur.
Her iç geçirişte, bir deneyin...
Kurumuş gözbebekleri oluverin.

Bu gün mutlaka, bir öfkeniz olmuştur.
Her tepkide, bir deneyin...

Kışlak çadır, prefabrike ev bekleyen oluverin.

Bugün mutlaka, bir dününüz, bir yarınınız olmuştur.
Her saat tıklayışında, her takvim

Dönüşünde bir deneyin...
Hala 17 Ağustos'ta, henüz 12 Kasım'da oluverin.

Bugün mutlaka... Yarın mutlaka!

UMUR TALU"

 

“ Milliyet Gazetesi Yazarı
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YEDİC MEMET

GUNCE

 

 

GRUP BADİN

Elimde bize ait bir kaset var. Grup Badin “Enstrumantal” Ka-

set zamandan, yorucu ama kararlı, uzunca bir çalışmanın ürünü.
Grup Badin'in çalışmalarını uzaktanda olsa hep izliyordum. Doğ-
rusu Grubun kaset çıkaracağını ben de beklemiyordum. Ama

kaset elime geçinceçok heyecanlandım, sevindim.

Amatörbir ruhla profesyonel bir sonuç ortaya çıkaran bu ar-

kadaşları içten kutluyoruz. Kaset kapak düzenlemesiyle kullanı-
lan enstrümanlarla parçaların seslendirilmesiyle profesyonelce
çalıştınız. Bir “emek” ve“sevgi” ürünü.

Doğrusu son yıllarda, özellikle diasporada, “yok” oluyoruz. Di-
limiz, kültürel değerlerimiz ne yazık ki sosyal ilişkilerimiz, yeni
dostluklarımızda yok oluyor hiç farkına varmadan. Bu tablo içeri-

sinde duyarlı bir grup arkadaşın ve onu destekleyen dostların var

olması “bir umutışığı”.

Müzik çalışmalarındaki önderliğiyle kasete büyük emeği geçen
Ayhan Devrim'i kutluyorum. Kaya kardeşim kasetin Prodüksiyo-

nuna çok büyük emek ve zaman verdi. Duyarlılığına teşekkür-
er...

Kasetin ortaya çıkmasına LAK Kamuran gibi bir çok dostların

ekonomik desteği önemli bir katkı oldu. Sinemis, Setenay, Rah-
mi, Sadık, Mahmut, Ender, Barış, Nesij ve Beslan elinize sağlık,

ağzınıza sağlık. Hepinizin emeğine büyük saygı duyuyorum. Bu
güzel çalışmayla kalbimizi kazandınız. Daha nice güzel çalışma-

larda buluşmak dileğiyle. Bu grup daha çok şeyler yapabilir.

BİR ŞEYLER YAPILMALI.

Son yıllarda daha bir hiz kazandı ulusal yok oluş. Türkiye

“Adığe” nüfusun en çok bulunduğu ülke. Ama içindeyken
farkındamıyız bilemiyoruz ama, en çok ve en hızlı Türkiye'de yok

oluyor "Adığe” değerleri. Ana dil “Adığece” artık ana dil olmaktan
çıkıyor. Birlikte yaşadığımız toplumun gıpta ettiği kültürel değer-
lerimizi artık yaşatamıyoruz. Son yıllarda insanımızın “öncelikleri”
çok ama çok farklılaştı. Arkadaşlıklar, dostluklar, birliktelikler,

derneksel ilişkiler, ortak çalışmalar, tartışmalar, dilimize ve kül-
türümüzü yaşatma çabaları.

Hele yok oluşumuzun tek çözümü anavatanla ilişkiler, “dö-
nüş” insanımızın gündeminden her geçen gün biraz daha aşağı-
lara düşüyor, düşüyor, düşüyor.

 

e Kaseti Anzonoko Çeslav (Müzik Profesörü) Nexay Aslan (Besteci,

koro direktörü) gibi müzik otoritelerimize takdim ettim. Abartılı ol-
maksızın, güzel,başarılı bir kaset olduğunu enstrüman yönden zengin

ve de uyumlu, aynı zamanda ritm yönünden dahadinlenir ve dinlendi-

rici bulduklarını bildirmeleri, beni gerçekten grup adına çok memnun
etti.

SÜ  

 

 



 
 

 

 

 

İnsanımız çok hızla birey-

selleşiyor. Kendi değer-
lerinden hızla ouzaklaşıyor.
Kimileri de söylem ve uygu-

lamalarını terk ediyor. Günlük

hayatın cazibeleri herşeyin
önüne geçiyor. Daha çok,

para ve gelecek konuşuyor

insanlarımız. Daha iyi daha

güzel, daha rahat, daha lüks

yaşamak bizim insanımızın da
hakkı. Ama dostlar insan

egosununsınırı yok. bizim bir

de insani, ulusal, evrensel

kültürel değerlerimiz, sorum-
luluklarımız olmalı. Bizim “in-

san” hem de “adiğe insanı”
olarak yaşayabilmek gibi bir

yükümlülüğümüz var. Adiğe
dili, kültürü ve sanatını bize
bırakılan bir miras değil, biz-
den sonrakilerin emaneti

olarak  algılamalıyız. Adiğe
dili, oOkültürü ve sanatı

“Adığelerin” koruyup geliştirip
yaşatmak zorunda oldukları
bir dünya ortak değeridir.

Bir şeyler yapmalı. Zaman

su gibi akıp gidiyor. Akıp gi-

den zaman bir halkı Adiğe
halkını yok oluşa doğru sü-
rüklüyor. Duyarlı insanlar,

aydınlar, entellektüeller, top-

lumun doğal önderleri, genç-
ler yeni geleceğe, çağa ve
Adiğelere karşı kendini so-

rumlu sayanlar; bir şeyler

yapmalı, bir şeyler...

GENÇLİK (TOPLANTILA-
RINA DEVAM

Bodrum 2. Gençlik Top-
lantısı sonuçlarını ve toplantı-

ya katılan gençlerimizin gö-
rüşlerini “Nart oDergisi”nin

önceki sayısında okudum.

Geçen sene Kaf-Der'in

başlattığı “Gençlik Toplantıla-
rı” olumlu bir girişim. Tanış-

ma, tartışma veiletişim kurulmasına çok önemli katkılar sağlaya-

cak. Bu olumlu girişim aksatılmadan heryıl yapılmalı. Diğer yan-
dan heryıl yapılacak toplantının bir “ana gündem”ile yapılması,

toplantıya daha da önem kazandıracağı gibi verimli de kılar.
Hatta böyle özel bir gündemle yapılacak toplantıya konunun

uzmanı bir veya birkaç kişi de konuşmacı olarak çağrılabilir.
Gündeme konacak başlıklar olarak Dil, Tarih, Geleneklerimiz,
Anavatan ve Diaspora vb. gibi.

Gençler genelde bir arada olmaktan hoşnut olduklarını dile
getirirken, ana dillerini bilmiyor olmalarından ya da unutmakta

olduklarından, anavatan ile iletişim kopukluğundan yakınıyorlar.
Gençlerimizin bazı ulusal ve sosyal sorunlara duyarlı olması se-
vindirici bir durum. Bu toplantılar gündemli ve düzenli olarak

sürdürülmeli. Toplantıda tanışan gençlerimiz de daha sonrailişki
ve iletişimlerini sürdürmeli. Anavatandan istenecek her türlü
katkıyı sağlamaya özen göstereceğiz.

BAŞKAN CARIM 60 YAŞINDA

Adığe Cumhuriyeti'nin başkanı Carım Aslan'ın 7 Kasımda 60.

Yaş günü törenle kutlandı. Kutlamaya “Kafkasya'da Barış” adı
altında yapılan müzik ve halk oyunları festivali nedeniyle
Adığey'de bulunan Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri'nin yönetici ve

grupları da katıldı.

Carım Aslan Adığey Cumhuriyeti'nin ilk başkanı. Adığey Cum-
huriyeti 5 Ekim 1991'de kuruldu.

Carım Aslan 7 Kasım 1939'da Ecerköy'de çiftçi bir ailenin ço-

cuğu olarak dünyaya geldi. 1957'de aynı köyle liseyi bitirdi.

1957-59 yıllarında aynı köyde çiftçilik yaptı. 1964 yılına kadar

yine köyünde ziraatçı olarak çalıştı. 1966-68 yıllarında aynı üni-
versite de mastır yaptı. 1968-70 yıllarında Adığey Bölgesi Zirai-

ekonomi planlama bölümü sorumlusu olarak çalıştı. 1970-73
yıllarında Komünist Partisi Adığey Bölgesi Ziraat Komitesi başkan

yardımcısı olarak görev aldı. 1973-75'de başkanlık yaptı. 1975'de
Ziraat Bilimi Doktoru adayı oldu. 1975-80 yıllarında Adığey Böl-

gesi Gıda ve Tarım Bölüm Başkanlığı yaptı. 1980-84 yıllarında A.

Bölgesi Parti Sekreterliğini yürüttü. 1984-87 yıllarında Krasnodar

Eyaleti Gıda ve Tarım Bölüm Başkanlığı, 1987-89 yıllarında da

Eyalet Parti sekreteriydi. 1985'Terekeme Parti Akademi Toplum-
sal İlişkiler bölümünü bitirdi. 1989-91 yıllarında Adığe Bölgesi
Parti Komitesi 1. Sekreterliği yaptı. 1990-92 yıllarında Adığey
Bölgesi Halk Meclisi başkanlığı yaptı.

1992-1997 yıllarında Adığey Cumhuriyeti Başkanı (1. Dönem
1997'de yeniden bu göreve seçildi. Halen bu göreve devam edi-

yor. Aynı zamanda Rusya Federasyonu Federal Meclis (Senato)
üyesi. Ekonomi Profesörü olan Carım evli, 2 kızı bir torunu var.
Ekonomi alanında yazılmış çeşitli eserleri var.

Carım Aslan, başkanlık döneminde,

ol 

 

 



Adığey Anayasasının kabul
edilmesi. Bu anayasanın 10.
Maddesiyle diasporadaki tüm

Adiğelere dönüş hakkı tanın-
ması

Adığece'nin resmi dil ola-
rak kabul edilmesi

Dönüş yasası

Dış yatırımların teşvik ve

garanti edilmesineilişkin yasa

Dönüş yapan Adiğelere
oturum (ikamet) izni verilme-
sini kolaylaştıran yasa.

Anavatana Dönenlere

Yardım Vakfı “Fesıjanş”

Yugoslavya'dan 180 kişi-

nın Savaş koşullarından çı-

kartılarak 3 grup halinde
Rusya Federasyonunda des-
tek ve katkılarıyla adiğeye
getirilip (yerleştirilmesi (gibi

önemli belge ve uygulama-
larda imzası vardır.

MEŞBAŞE İSHAK YENİ-
DEN...

Adiğe yazar ve şairi
Meşbaşe İshak Rusya Fede-
rasyonu Yazarlar Birliği
2.Başkanlığına yeniden  seçil-
di. Rusya federasyonunun 92

şubesinde beş binden fazla

üyesi bulunan Birliğin geçen
ay yapılan olağan kongresin-
de Meşbaşe tekrar başkan

yardımcılığına seçildi.

Ayrıca Dünya Deniz ve Sa-

vaş Yazarları Asamblesinin
Rus Yazar K. Simonov adına

verdiği bu yılki ödül aynı
toplantıda M.İshak'a verildi.
Bu ödül Meşbaşe'ye “İKİ
TUTSAK, HANÇERİ ve TAŞ
DEĞİRMEN” adlı romanları
nedeniyle verildi.

ĞUNCE

 

 

Meşbaşe ishak aynı zamanda Adiğe Cumhuriyeti UlusalMar-

şının yazarıdır.

ANZOROKO ÇESLAV'ın YAŞ GÜNÜ .

Sanatçı, eğitimci, besteci veinsan hem de tüm» özellikleriyle
“Adığe İnsanı” Anzaroko Çeslav 7 Kasım'da 60 yaşında.

- Çeslav bir köylüçocuğu. Adiğey Cumhuriyeti Koşhable kö-
yünde doğdu. NalçıkMüzik Okulundan sonra Leningrad Konser-
vatuarını “Ses sanatçısı” olarak bitirdi. Güçlü sesiyle Adığece
parçaların yanı sıraklasik müzik parçalarını (Bah, verdi, Betofen
vb.) da başarıyla icra ediyor.

Uzun yıllar adiğey Devlet üniversitesi Müzik Fakültesi Dekan-
lığı görevini de yürüttü. Çok sayıda bestesinin yahı sıra “Kafkas-
Rus Savaşları” “Wubıxlar” adlı senfonileri de var. Çeslav hem
Rusya Federasyonu hem Adığey Cumhuriyeti “Saygın Devlet
Sanatçısı” ünvanlarına sahip. En önemlisi gerek anavatanda ge-

rekse tüm diasporada adığe halkının çok büyük sevgisini kazan-
mış.

AGİT'DE BİZ NEREDEYDİK?
Türkiye bin yılın son önemli toplantısına çok başarılı bir ev

sahipliği yaptı. Kültür, turizm, tanıtım, ekonomik ve politik alan-
larda önemli kazanımlar elde edildi.

Türkiye “Adığe”lerin en çok yaşadığı ülke, Toplantı da burada
yapıldı. toplantıdan-iki gün önce “Sivil Toplum Örgütleri” bir ara-
ya geldi. örgütler kuruluş amaçlarına uygun, gözüm aradıkları

sorunları dünyanın: gündemine taşımaya çalıştılar. Sanırım bazı

sonuçlar da elde ettiler.

— Bin yılın son uluslar arası toplantısında “Biz” yoktuk. Hem bize
en yakın yerde yapılan böylesi önemli toplantıda. Dünyanın en

acımasız soykırımına uğramış ve gelecekte “yok olma” tehlike-

siyle karşı karşıya olan “Adığe”lerin, Abhaz'ların sorunlarını in-
sanlığın gündemine taşıyamadık. Oysa, DÇB Genel Kurulunda
Kaf-Der'in önerisiyle AGİT'e müracaat için bir yıl önce karar a-

lınmıştı. Neden katılınamadı bilemiyorum.

Bizim “soykırım” ve “sürgüne” yok olmaya hızla ilerleyişimizin

sorumlulukları var. Yok olan dilimiz ve kültürümüz, aynı zaman-
da ortak bir dünya değeri. Dünya Çerkes Kongresi veya Kafkas

Derneği aydınlarımız, entelektüellerimiz bu görev hepimizde.
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GÜLAY
GOKTURK'E

CEVABEN

Cengiz Özcan

Gülay Göktürk,
Sabah Gazetesi Köşe Yazarı,

Sayın Göktürk, 4 Ocak 2000 tarihli Sabah Gazetesi'ndeki
“Çeçenistan Mitingleri” başlıklı yazınızı okudum ve hem hayal kırıklı-
ğına uğradım ve hem de üzüldüm.
Türkiye'nin saygın ve önde gelen gazetelerinden biri olan Sabah
gazetesinde... kendisini kamuoyuna açmış bir yazarın yazılarında;
günlük söylentilerin ötesine uzanması, ciddi araştırma sonucu elde
edilen bilgi ve bulgulara dayanması, bilinen tarihi gerçeklerle ters
düşmemesi, daha da önemlisi; insanlığın ortak değerlerini ters yüz
etmemesi gerektiğine inanmaktayım. Zannederim bunda da haklı-
yım. Öyleyse, bazı soruları sormak ve tutarlı yanıtlar beklemek de
bir okuyucu olarak benim hakkımdır diye düşünüyorum:
1. Rusya'ya karşı yaşam ve özgürlük savaşı vermiş ve vermekte
olan Çeçenhalkını, hangi bilgi ve bulguya dayanarak “dünyanın dört
bir yanından toplanıp gelmiş şeriatçı teröristler” olarak ilan ediyor-
sunuz? Bu değerlendirmenize göre; Rus ateşi altında can verdiğini
ifade ettiğiniz sivillerin ölümlerinin sorumlusu olarak, terörist ilan
ettiğiniz Çeçen savaşçılarını mı görmemiz gerekmektedir?
2. Yaşama haklarını ellerinden almak isteyen Ruslar'a karşı direnen
Çeçenlerin mücadelesini, “dinci fanatiklerin iktidar savaşı” olarak
gösterdikten sonra, konuyu; Afganistan'daki Taliban yönetimi ve
Suudi Arabistan ile İran'ın kendi rejimlerini ihraç etme savaşıile
özdeşleştirmenizin dayanaklarını lütfen ortaya koyar mısınız?
3. Siz, yüz yılların oluşturmuş olduğu Çeçen halkının kültürünü,
yaşam biçim ve felsefesinibiliyor ve tanıyor musunuz? Hangi gerek-
çeye dayanarak Çeçen kadınlarının Afganistan'daki hemcinsleri gibi
zulüm içinde yaşayacağına inanıyor musunuz?
4. Rusya'nın yaptığı saldırı ve soykırım karşısında kendi toprakları
üzerinde özgürce yaşamaktan öte bir isteği bulunmayan Çeçen
halkının bu direnişini, “Dünyanın en bağnaz teröristlerinin kendi
aralarında giriştikleri nüfuz bölgesi savaşları” olarak değerlendirme-
nizin tutarlı nedenlerini lütfen açıklar mısınız?
5. Geçmişten günümüze değindünyaya saygınlığını defaatle kanıt-
lamış olan Çeçen halkını mafya ve uyuşturucu ticaretiyle özdeşleşti-
rip, “GÜRUH”nitelemesiyle bu halka hakaret etme hak ve yetkisini
nereden alıyorsunuz? Bu yaşam ve özgürlük savaşını nasıl oluyor da
“mafyözteröristlerin iktidar hesapları” olarak gösterebiliyorsunuz?
Sayın Göktürk; 1994-96 yenilgisinden sonra Çeçenistan'la uluslar
arası hukuk kurallarına göre yaptığıikili antlaşmaları tek taraflı yok
sayarak, tarih boyunca taşıdığı yayılmacı emellerini bir kez daha
uygulamaya koyan Rusya'nın bu hukuk tanımaz, insanlığın ortak
değerleri ile bağdaşmayan soykırım girişimini kınamak yerine, kendi
toprakları üzerinde özgürce yaşama hakkını korumaya çalışmaktan
öte bir isteği olmayan Çeçenlere karşı; hakaret boyutuna ulaşan,
tarihi gerçeklerle uyuşmayan bu yazınız kendisi Çeçen olmayan ben
ve benim gibi olayları tarafsız ve objektif değerlendirmeye çalışan
bir çok okuru ciddi bir şekilde üzmüştür.
Dileğim, yazınızdaki iddialarınızın haklılığına halen inanıyorsanız,
köşenizde; sorularıma da yer vererek tutarlı ve doyurucu yanıt ver-
meniz, eğer haklılık iddianızdan vazgeçiyorsanız; üzdüğünüz insan-

ların tekrar gönlünü kazanmakiçin gerekeni yapmanızdır. Aksi hal-
de sizi, Çeçenlere karşı kin ve nefret duygusu taşıyan, Rusya'nın
savunuculuğunu yapmak durumunda olan biri olarak görmekten
kendimizi almamız mümkün olamayacaktır. Saygılarımla.
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NUR DOLAY'A

 

AÇIK MEKTUP
Mehmet UZUN, Maykop

İdea Politika dergisinin be-
şinci sayısında, Nur Dolay imza-
sıyla “Çerkeslerin Dönüşü” baş-
lığı altnda bir gezi-inceleme
yazısı yayımlandı. Sayın Nur
Dolay 1999 yılı sonbaharında

Maykop'da iki gün konuk ettim.

Tarafsız batılı bir gazetecinin

Adıiğey hakkındaki gözlemleri
bızim sesimizi, duygu ve düşün-

celerimizi yazması, dünyaya

taşıması elbette coşkuyla des-
teklediğimiz bir olay. Perestroi-
ka'dan bu yana, daralan SSCB'

inde pek çok olumsuz olayın

meydana geldiği zamanlarda bile
bir huçur adası gibi bu ülkede
yaşayanların anarşiden uzak,

barış içinde yaşamaları yönetici-
lerin liyakat ve uzak görüşlerine

borçlu. Sayın Nur Dolay'ın yaz-
dığı gibi, Paris, Londra, İstanbul
kentleriyle kıyaslandığında May-
kop “...küçük, karamsar, taşra

kasabası...” olarak tasvir edilse

bile burada yaşayan bizlerin bu

küçük “taşra kasabası”na bakı-

şımız daha farklı. Burası bizim

135 yıllık hayalimiz, ütopyamız.

Tabii, bu sayın Nur Dolay'ın

gözlemi. Ona “Maykop'u niçin
bizim gözümüzle görmedin?”
diye sitem edemeyiz. Böyle bir
betimlemede bulunmak onun en

doğal hakkı.
Sayın Nur Dolay'a asla hak

vermediğimiz, hatta batılı gaze-
teci etiğiyle bağdaştıramadığımız
bir konu var. O da bizim bugüne

dek asla düşünmediğimiz ve
düşünemeyeceğimiz bazı görüş-
leri bizim ağzımızdan dinlemiş
gibi yazması: “Dışarıdan gelenler

hazır yetişmiş armut gibi ağızla-
rına düşmüş bunların, ama çiğ-
nemeyi bilmiyorlar.” Her şeyden

örce buraya gelenlerin tümü

NUR DOLAY'A MEKTUP

 

“hazır yetişmiş” değiller. Buraya gelip yerleşen insanlarımızın ilk okul-

dan üniversiteye kadar geniş bir yelpazede değerlendirebileceğimiz
eğitimleri var. Türkiye, Suriye, Ürdün'de iken pek çok insanın çalışmak
için can attıkları mevkileri, işyerlerini bırakıp gelenlerin yanı sıra, İşi,

eğitimi olmadan gelenler de var. Ama bunları birleştiren, bir potada
erimelerine zemin hazırlayan da anavatanlarında yaşamaİsteği. Kaldı ki

burada “çiğnemeyi bilmiyorlar” denilen insanların en az eğitim görmüş
olanı 12. Sınıfı bitirmiş. Burada yaşadığımıza göre elbette bizim de eği-
tim ve kültür düzeyimize göre söyleyebileceğimiz sözümüz var. Ancak

bu “Çiğnemeyi bilmiyorlar” şeklinde değerlendirilemez.
Adığey'e, Khabardey Balkar'a gelip yerleşenlerin 135 yıldır birbirin-

den uzak —coğrafi anlamda uzaktılar, duygu vedüşünce açısından de-
'gil- yaşamak zorunda bırakılan ailelerin çocukları olduklarını unutma-
mak gerekir. Böyle olunca da kim kime “güçlük çıkaracak”tı? Güçlük
çıkarmak bir yana, birkaç aylığına yurt dışında seyahatte bulunan kar-

deşlerini, arkadaşlarını, dostlarını karşılıyorlarmışçasına karşıladılar

bizleri. Bölünmüş ailelerin bir araya geldikleri gerçeği algılanırsa, “ge-
lenlere güçlük çıkarılmasa bile yardımcı olunmuyor, her şeylerini kendi-
leri çözmeleri isteniyor” betimlemesinin hem ağır, hem de buradaki

insanlara haksızlık olduğu anlaşılır. Bİze
Bir yanlış anlama, dolayısıyla da benim ağzımdan söyletilen “ dönüş

düşüncesi 60'ların başında oluşmuş. 'Çerkesler'in en doğalca oluşan,
“sonra da en iyi örgütlenen hareketi” diye tanımlıyor Uzun bu olayı.”

Yıllar yılı anavatana dönüş düşüncesini savunduğuma, bunun diyetini

de ödediğime göre “dönüş'ü 60'lı yıllardan başlatmak benim bazı ger-

çekleri görmezlikten. gelmem anlamına gelir. Çerkesler sürülürlerken

bile bir gün vatanlarına geri dönüş düşüncesindeydiler. 1908 yılında

Meşrutiyet'in ilanıilebirlikte İstanbul'da kurulmuş olan Çerkes Teavün
Cemiyeti'nin tüzüğü, insanlarımızı dönüş düşüncesine alıştırmak ve

dönüşü canlı tutmak amacına yönelikti. Yine, Hayriye Melek HUNC

hanım, Muhlis Sabahattin EZGİ, Avni LIFIJ, Şevket DAĞ, Sıdıka AVAR,

Neveser KÖKTEŞ hanımların kendieğitim dallarına göre kimi Çerkesçe,
kimi Fransızca, Türkçe, resim, müzik dersleri vermiş oldukları Beşiktaş

Çerkes okulu da aynı düşüncelere hizmet ediyordu. Ne var ki gerek
osmanlı İmparatorluğunun, gerekse Çarlık Rusya'sının yıkılmasıyla

meydana gelen büyük değişiklikler bu düşüncenin bir süre ertelenmesi-

ne sebep oldu. Sayın Nur DOLAY'ın bu olayı 60'lı yıllarda “en iyi örgüt- -

lenen hareket” olarak tanımlaması doğrudur. Doğrudur, 61 anayasası

insan hakları bakımından önemli açılımlar getirmişti. Doğrudur, bu dü-

şünce yeni değildi, doğru temellere oturuyordu. Doğrudur, özellikle
kırsal kesimden kentlere göç furyasının yaşandığı o zamanlarda halkı-

mız, aydınlarımız asimilasyonun baş döndürücü bir hızla halkımızı 6-

ğütmekte olduğunu görüyor, kurtuluşu anavatana dönmekte arıyordu.
Öylesine bir sosyal olayla karşı karşıyaydık ki bu olayı sosyologların
uzun uzadıya araştırmalarına, bir netice çıkarmalarına gerek yoktu.

Olanları biz etimizle, kemiğimizle, tüm benliğimizle duyumsuyorduk.
“En iyi örgütlenmekten” başka çaremiz yoktu.

Bazı algılamalarına katılmasam bile yine de sayın Nur DOLAY'a te-
şekkür ediyorum. Çünkü bana o uzun ve meşakkatli yolumuzu yeniden

anımsattı. Kendini savunmama hiç gerek yoksa da bazı gerçekleri NART

okuyucularıyla paylaşmafırsatı verdi. Şunu da biliyorum, bizi bu şekilde

algılayacak ilk gazeteci siz değilsiniz, son da olmayacaksınız. Ama biz
kendi çizgimizde, kendi ütopyamıza kararlı adımlarla gideceğiz.

24. 

 



 

 

— GENERAL
- İSMAİL BERKUK

 

..Bugün parçalanmış gö-
rülen bu millet, hayat hadi-
se ve cereyanlarının gelişi-
güzel sürüklediği ve tarih
sahnesine atıverdiği bir
insan topluluğu değildir.
Bilakis, bu millet, kökleri
mazinin çok, pek çok de-
rinliklerinden gelen ve o
mazide geniş sahalara ya-
yılmış, bu sahalarda bur-
günkü medeniyete temel
olacak eserler kurmuş ve
bırakmış olan bir beşer
zümresinin bakiyesidir...

İsmail Berkuk 1306 (1890)
yılında Kayseri ili, Pınarbaşı
ilçesi, Yağlıpınar (Jereştey) kö-
yünde doğdu. Babası Ali Ber-
kuk Khabardey kabilesinden
olup 93 harbinde 25 yaşınday-
ken Kafkasya'dan Türkiye'ye
muhacir gelmiştir. Annesi
Uğurhan da Khabardey kabile-
sindendir.

Öğrenimini çok büyük se-
falet ve zorluklarla İstanbul'da
tamamladı. Yaşadığı bu zorlu
dönemde hep babasının sözle-
rini getirdi aklına: “Biz özgürlük
ve başarı için yıllarca kanını
döken bir milletin evladıyız.
Tuttuğumuz işten ölmek var

- dönmek yok. Oku, ilim sahibi
olarak birgün anavatan Kaf-

kasya'ya gideceksin. Kafkasya'da doğan ve oradaki saf, temiz,
kahraman Kafkasyalıları görenlerin ve onlarla yaşayanların bir başka
yerde mutlu olmalarına imkan yoktur.”

Gn. İsmail Berkuk, 1910 yılında Harp Akademisini iyi dereceile
bitirmiş ve aynı yıl Genel Kurmay Başkanlığında göreve başlamıştır.
Daha sonrakiyıllarda İran, Kafkas, Irak cephelerinde fiilen bulunan
Berkuk, Kurtuluş Savaşı'na kadar olan dönemde “Harp Madalyası”,
“Kılıçlı Liyakat Madalyası” gibi.pek çok önemli madalyalar ve 1927
yılında 4. Kolordu Erkan-ı Harp Reisliğindeki başarılı çalışmaları s0-
nucunda “İstiklal Madalyası” almıştır. 1943 yılında Askeri Temyiz
Mahkemesine tayin edilmiş ve Irkçılık, Türkçülük akımlarının gün-
demde olduğu o dönemde verdiği tarafsız ve doğru kararlarla, ada-
let yolundadoğru bildiğini sonuna kadar savunmasıyla; mertliğini,
cesaretini ve insaniyetini herkese kanıtlamıştır.

1946 yılında kendi isteğiyle emekli olan İsmail Berkuk, 1950 yı-
lında Kayseri'den milletvekili seçilmiş ve mecliste birçok önemli
kanun tasarıları hazırlayarak büyük ilgi toplamıştır. 1954 yılında
tekrar milletvekili seçildiyse de görevine başlayamadan Londra'da
geçirdiği kanser ameliyatı sonucu 10 Mayıs 1954'te vefat etmiştir.

Generalİsmail Berkuk, Kafkasya'ya iki defa gitti. İlk seferde sa-
vaş sıralarında Türk Hükümeti tarafından görevle yollanmıştı. Dönü-
şünde, Kafkasya'da geçen zamanın hayatının en hissi ve en tatlı
anıları olduğunu söyleyerek, son nefesine kadar bu vatanı kurtar-
mak için çalışacağına and içmişti. Öldükten sonra da ruhumla bu
dava için çalışanlara refakat edeceğime eminim derdi. İkinci defa
Kafkasya'yagidişi 1919-20 yıllarında oldu.

Kafkasyalı kavimlerin hepsinin dilleri yanında Fransızca, Rusça,
Arapça ve Farsça bilen İsmail Berkuk bu dillerde çeşitli makaleler
yazmıştı. İ

Generalin basılmamış iki eseri vefatından sonra yayımlanmıştır.
Biri “Tarihte Kafkasya”dır. Kafkasya'yı tarih, coğrafya, jeoloji, etno-
loji, arkeoloji vb. bakımlardan inceleyen ve Çarlık Rusyasıile yapılan
mücadeleleri anlatan 535 sayfalık bu eserinde orjinal resimler ve
haritalar yer almaktadır. Yeni Türkçeyle yazılmış Kafkasya'ya ait en
geniş kitaptır.

Diğeri ise, Birleşmiş Milletler idealini kuruluşundan senelerce ön-
ce savunan ve dünya gençliğine hitap eden "Kurtuluş Yolu” isimli
dini ve felsefi bir eserdir.

Daima namusuyla ve doğruluktan ayrılmayarak çalışmıştı. Ölü-
münden sonra Türkiye'de yayımlanan
pek çok gazete, dergi ve kitap İsmail
Berkuk'un faziletinden, ilminden, ka-
rakterinden bahsetmişti.

Yaşantısının temeline “doğrudan ya-
na mücadele etme” ilkesini alan ve
bundan ödün vermeden yaşamını sür-
düren İsmail Berkuk, içinden çıktığı
topluma hizmetler vermiş ve ideal milli-
yetçilik anlayışını günümüze yansıtmış-
tır.

(Kafdağı, Nisan/Mayıs 1989, sayı: 27 / 28, s.

14 ve Kamçı, Haziran 1970, yıl: 1, sayı:1, s.
5'ten Nejan Huvaj tarafından özetlenmiştir.|
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YAHİH EUERİYAT KÜLTÜR VE SAMAT BDSYASI ği
MESLDAY BTERATYAR GELTUN AND ART MASAZIME

  

 

Çiviyazıları tarafından yayımlanan; Kafkasya tarihi, edebiyatı, po-
litikası, sanat ve kültürü üzerine yazılar içeren Kafkasya Yazıları,
7.sayısını (Sonbahar 1999) çıkardı. Danışma Kurulu'nda Ömer
Büvüka, Recai Özgün, Yaşar Bağ, Ali Çurey, Sefer Berzeg, Tarık
Cemal Kutlu, Özalp Göneralp, Ali İhsan Aksamaz, Hayri Ersoy, Se-
mih Dağıstanlı, Muazzez Yavuz ve Murat Papşu'nun yer aldığı dergi-
nin bu sayısında dosya konusu: “Rusya'da etnik çatışmalar ve s0-
runlar”. Yazıların ağırlığını, sorunu çeşitli yönleriyle ele alan değer-
lendirmeler oluşturuyor.

Dosyayı oluşturan yazılardan ilki Ronald Wixman'ın “Language
Aspects of Ethnic Patterns & Processes in the North Caucasus” adlı
incelemesinin bazı bölümlerinin çevirilerini içeriyor. Bu yazı SSCB
döneminin etnik uygulamalarını, izlenen politikaların ardında yatan
amaçları gözler önüne sermesi açısından önemli. Etnik grup ve etnik
kimlik kavramlarıyla başlayan yazı, Sovyet Etnografi Teorisine deği-
niyor ve millet, milliyet, milli bilinç konularını ele alıyor. Daha sonra
asimilasyon, asimilasyon sürecinin safhaları ve Sovyetler gibi çok
dilli toplumlarda dil asimilasyonu inceleniyor. Yazı, Kuzey Kafkasya
halklarının etnolinguistik durumu ve Kuzey Kafkasya halklarının
nüfus değişimleri sunularakbitiriliyor.

Tarık Cemal Kutlu'nun uzun araştırmalara dayanan çalışması
“Mücadelelerin Bilinmeyen Bir Kahramanı” adını taşıyor. Ekim Dev-
rimi'ni izleyen iç savaş yıllarında Kafkasya'da yaşananlar, birleşik
kuvvetlerin komutanı Abhazların Kabba sülalesinden Kazım Kap'ın
kişiliğinde tümüyle belgelere dayanılarak inceleniyor.

Murat Papşu'nun Rusça'dan çevirdiği “Hadzimed Mudoytı'nın Ö-
lümü” adlı yazı ise, yine fazla bilinmeyen bir dönemi vetrajediyi ele
alıyor. Bu yazıda, II. Dünya Savaşı yıllarında, Kafkasya halklarının
yaşadığı kararsızlıkları ve Nazilere katılan Kafkasyalıların yaşadıkları-
nı bulacaksınız.

Bir diğer araştırma yazısı ise Tarık Cemal Kutlu'nun “Şamil
Basayev ve Şura Hareketi” adını taşıyan yazısı. Son aylarda yaşanan
gelişmeleri ele alan bu yazı, Vahhabiliği, müridizmin Kafkasya'da
aldığı biçimi, Rusya'nın olaylara dinsel içerik yükleme çabasının
ardında yatan nedenleri değerlendiriyor.

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde yaşananlar bir başka bölümün
konusunu oluşturuyor. Bu cumhuriyette yapılan ve Semyenov'un
üstünlüğüyle sonuçlanan şaibeli seçimlerden sonra, Çerkeslerin
sonucaitiraz ederek sokağa dökülmesi, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti
Adığe Derneği tarafından yapılan açıklamayla değerlendirilmiş.

Arşiv bölümünde Rusya'daki etnik sorunları anlamayı sağlayacak,
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Osmanlı İmparatorluğu
arasında yapılan anlaşmalar hakkında bazı belgelere yer verilmiş.

İki sayıdır süren Ali Çurey'in Çerkeslerle Hititler arasındaki bağ-
ları araştıran, “Bilinen Dünyanın Bilinmeyen Ülkesi, Kuzey Kafkasya
ve Çerkesler” başlıklı yazı dizisi üçüncü bölümüyle sona eriyor. Yal-
çın Karadaş kısa denemesinde “Çerkes” kavramını ve bu kavramın
bir üst kimlik olarak Kuzey Kafkasyalıların tamamını tanımlayan
özelliklerini ele almış. Yaşar Bağ ise “Büyükada'dan Kafkasya'yı
Görmek”yazısıyla anayurt özlemini anlatıyor.

Kafkasya tarihi, edebiyatı, politikası, sanat ve kültürü hakkında
pek çok yazı bulabileceğiniz Kafkasya Yazıları'nı beğenerek okuya-
cağınızı umuyoruz.
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A zarın Adi
Di İAsetin HalkDestanı-Nart Kayhan Yükseler 3.000.000

2JAdige Dili Alfabesi Afitap ALTAN 1.000.000

“3İAâdiığe Çerkes Alfabesinin Tarihçesi S.E.Berzeg 200.000

. İAdiğece-Türkçe Sözlük M. Yasin Çelikkıran 2.000.000

Anadolu'da Kafdağı Öyküleri Özdemir Özbay 650.000
Artık Sıradan Bir Yaşam Süremezsin (Şiir) E. Açıyba 2.000.000

| Asr-ı Saadete Göre İslam Dini Dr.Yahya Kanbolat 1.000.000
o JAvrasya Savunması Emin Demirel 750.000

9 İBağımsızlığın Eşiğinde Zelimhan Yandarbiyev 1.500.000
10 İBaşkanın Savaş Günlüğü OsmanÇelik 900.000
41(Beyaz Dağdan Bakınca Çev: Osman Bleda 1.500.000

12 )Bir Kafkas Göçmeninin Anıları Musa Ramazan 1.500.000
13Bir Rus Subayının Kafkasya Anıları Ç:Kariman Vurdum-Kaf-Der 1.750.000

14 (Bitmeyen Umutlar Çev:Mevlüt Atalay 2.500.000

15 |Bitmeyen UmutlarTI. Çev: Mevlüt Atalay- Kaf-Der 2.500.000

16 |Çeçen Cumhuriyeti'nin Siy. Yap. Sor. Üzerine (Cahar Dudayev 350.000

17 |Çeçen Fonomeni Almanak 2 Çev: Prof.Dr.Ö.Aydın Süer 450.000

18|Çeçen Fonomeni Almanak3 Çev: Prof.Dr.Ö.Aydın Süer 450.000

19:|Çeçen Savaşı Cevher Sunçkale 1.750.000
20 Çeçenler Şamil Mansur 1.000.000
21|ÇerkesDünyası 1 Dçb. 1.750.000

22İÇerkes Dünyası? Dçb. 1.750.000
23|Çerkes Dünyası 3 Dçb. 1.750.000
24)|Çerkes Fıkraları Sami Korkut 750.000
25 |Çerkes Masalları Yaşar Bağ 1.200.000
26 |Çerkes Soykırımı Ali-Hasan Kasumov-Kaf-Der 1.300.000
27|Çerkes Sürgünü N.Berzeg 2.200.000
28-|Çerkes Tarihi Kronolojisi Baturay Özbek 850.000
29 |Çerkesya Leonti Lyulye 1.000.000
30)Çerkesya Bağımsızlık Savaşı A . Fonvill 1.000.000
-3i“Çerkesya Bibliyoğrafyası Baturay Özbek 750.000
32|Çerkesya Seyehatnamesi Taitbout De Marigny 1.250.000
33-Çerkesyadan Savaş Mektupları J.S.Bell 2.750.000
34|Çerkesyanın Ruslar Tarafından İşgali Semen Esadze Kaf-Der 1.200.000
35|Çocuklar İçin Çerkes Masalları Çev: Seniye Berzeg-Kaf-Der 1.500.000

36İDağıstan Fehmi Özdemir 1.000.000
37|Dağlara Yazılıdır Çetin Öner 1.250.000
 B8JDili Edebiyatı ve Tarihi ile Çerkesler Hayri Ersoy 1.200.000
39|Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya Özdemir Özbay-Kaf-Der 1.250.000
40İDünya Mitolojisi ve Nartlar Özdemir Özbay-Kaf-Der 1.400.000
41|Geceler Uyumaz Kavadce Ruslanid 250.000
42|Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler i S.E.Berzeg 350.000

43|Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler 2 S.E.Berzeg 350.000
44İGurbetteki Kafkasyadan Belgeler 3 S.E.Berzeg 350.000
45|Gurbetten Çerkes Hikayeleri Hulusi Üstün 1.200.000
46 )İGülibik Çetin Öner 1.200.000
47)|Güney Osetya Gürcü Saldırıları B.Çoçiev-M.Dzoev 850.000
48Jİstanbul Çerkesleri Janet Mayragül Çorlu 350.000
49.|İslam Tarihi (Memlükler) Yrd.Doç. İsmail Yiğit 4.000.000

o 50 |Kabardeyce,Türkçe, Rusça, İngilizce Sözlük Sıkhun Hasan 3.500.000    
 9/



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

51İKafdağı Dergisinin Eski Sayıları Kafkas Derneği 600.000

52|Kafdağı'nın Ardı Belgeseli iad. Video Kaset 7.500.000
53|Kafdağının Son Atlısı (Şiir) Yaşar Bağ 900.000

ob4 |Kafkas ÇeçenKılıçları Muhittin Kandur 2.200.000
|Kafkas Diasporasında Edebiyatçılar Yazarlar Sefer E. Berzeg 1.500.000

Kafkas Halk Dansları Hazırlayan: M.Tekin Koçkar 2.500.000

Kafkas Halklarının Özgürlük Savaşı John Longworth 1.500.000

Kafkas Rus Çatışması W.Giray Cabağı 1.000.000

“ 59 Kafkasların Uzun Ömürlü İnsanları Abhazlar Sula Benet 850.000

60|Kafkas-Rus Savaşında Çer., Çeç., Kaz. ve Gür. |Morıtz Wağner 1.500.000
o 6iKafkasya GerçeğiDergisi(Cilt) S.E.Berzeg 10.000.000
62İKafkasya gezi İzlenimleri OsmanÇelik 750.000
63 |Kafkasya Hatıraları Mustafa Butbay 1.500.000
64|Kafkasya ve Çerkesler Bibliyoğrafyası S.E.Berzeg 850.000
65|Kafkasya Yazıları Çivi Yazıları 1.500.000
66|Kafkasya'da Birliğin Zaferi Musa Y.Şenibe 800.000
57 |Kafkasya'dan Anadoluya Göçler Bedri Habiçoğlu 1.250.000

8(Kafkasya'dan Karadeniz'e Lazların Tarihsel Yol İ(A.İhsan Aksamaz 1.200.000

69(Kafkasyalı Dağlı Kavimlerin Kısa Tasviri Adolf Berje - Kaf-Der 1.000.000

70 |Kalemim Kaydı Musa Uysal 1.100.000
7/1 (Kargalar Kara Değildi. Çetin Öner 600.000
72|Kırım ve Kafkas Göçleri Abdullah Saydam 2.000.000

73 İKurtuluş savaşında Çerkeslerin Rolü Muhittin Ünal 2.250.000

74Jlazlar M.Recai Özgün 1.000.000
75Mavi Kuşu Gören var mı? Çetin Öner 750.000

' 76İMitoloji ve Nartlar Özdemir Özbay- Kaf-Der 1.200.000
77İ|Muhaceretteki Çerkes Aydınları İzzet Aydemir 1.000.000

78İNart Dergisi Eski Sayıları Kaf-Der 1.000.000
79:İNart DergisiYıllık Aboneliği Kaf-Der 9.000.000

30İNereden Nereye Musa Uysal 1.250.000
81İNüfus Sorunu Dr.Yahya Kanbolat 700.000

-82İOrtaçağ'da Abhazlar, Lazlar Gerg Amıcba 750.000
83 İPortakal Çetin Öner 600.000
84 )Prens Ali'nin Atlı Yürüyüş Kaseti lad. Video Kaset 6.000.000
85 İRus Gözüyle Kafkasya ve Kafkasyalılar Çev.Hasan Aykar 450.000
86 /Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil John F.Baddeley 1.600.000

87İRuslar'ın Kafkasya'yı İşg. İng. Pol.ve Şamil N.Luxembourg 1.500.000
88|Soçi'nin Sürgündeki Sahipleri Çerkes Vubıhlar (İSefer E. Berzeg 1.200.000

89Sokakta Sözleşmiştik Musa Uysal 1.000.000

90(Son Ubih Bagrat Şınkuba 1.250.000
91(Sovyet Tarihçiliğinde Şamil Moşe Gammer 850.000
92(Sürgünün 135.yıl paneli 2ad.Video Kaset 11.000.000

93İTarih Boyunca Kafkasya Aydın O. Erkan 3.500.000
94Tiyatro Beşeri Bir Mahkeme Av.Rahmi Tuna 1.000.000
o95Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değ. Kaf-Der Yayını 1.350.000
- 96İTürkiye'nin Kaf. Politikası Nedir,Ne Olmalıdır ? Derleme — Kaf-Der 600.000
97(Türklerde ve Çerkeslerde Kültür Din Tanrı Yaşar Bağ 2.350.000

98 |Üç Atlı Musa Uysal 1.250.000
99Ürdün Çerkesleri M.Celal Sarıçam 1.200.000

£4£ |Vaynah Kulesi ErolYıldır 1.600.000
 

Kitaplar Kafkas Derneği Genel Merkezinden temin edilebilir.
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N.Luxemburg, Ruşların
Kafkasyayı işgalinde
İngiliz Politikası ve İ-
mam Şamil, Çeviren: Se-
dat Özden, Kayıhan Yay,,
Kasım 1998, 320 sayfa.

“....Çerkesler'in okaderle-
rinin tayin edildiği böyle bir
dönemin tarihinin oanlaşıl-
ması, günümüzdeki Kafkas-
yalılar'ın kendi kendilerini ve
dünya içindeki konumlarını
tanımlamaları için çok Ö-
nemlidir. Bir millet olmanın
gerektirdiği tarihi devamlılık
şuurunun Ötesinde, Çerkes-
lerin o dönem içinde ortaya
koydukları tavrın günümüz
nesli tarafından anlaşılarak
takdir edilmesi, yerine geti-
r.nesi gereken bir vazifedir.
Burada önemli olan şart-
lanmalardan uzak olarak,

olayların doğru tahlillerini
yaparak, kendimizi sorgu-
lamak olmalıdır...”

Luxemburg'un bu çalış-
ması İngiliz-Rus-Çerkes iliş-
kilerini 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, İngilizlerin Kafkasya'ya yayılmakta olan Ruslarla
kurdukları ilişkilerin gerçek anlamını da ortaya koymaktadır.
Tarihin sayfaları arasında gezinmekisteyenlere...

 

Musa Uysal(Emmi), Kalemim
Kaydı, Gri Ajans, Ankara, Hazi-

ran 1999, 256 sayfa. KALEMİM

“Çok dilli, ayrı dinli, çok halklı KAYDI
bu insanların kültüre verdikleri
önemi de yazmadan edemedim”
diyen Musa Uysal bu eseriyle,
Kafkasya'daki gözlemlerini, yaşa-
dıklarını dile getirerek, bu kadar
ayrı dili konuşan, bu kadar ayrı
halkın bir arada kardeşçe nasil
yaşadıklarına bizlerin de tanık
olmasını sağlamıştır.

Nereden Nereye, Sokakta
Sözleşmiştik, Üç Atlı, Bir Aydınlık
Ağacı yazarımızın diğer eserleri-
dir. Etkileyici öykü dili ve fotoğ-
raflarla zenginleştirilmiş gezi-gözlem eseri olan bu kitabı be-
ğenerek okuyacağınızı umuyoruz.

 

 

Musa Uysal (Emmi)

 

 

Semen Esadze, Çerkesya'nın
Ruslar Tarafından İşgali Kaf-
kas-Rus Savaşlarının Son
Dönemi, Çeviren:Murat Papşu,
Kafkas Derneği Yayınları, 1. Bas-
kı, Haziran 1999, 134 sayfa.

Gürcü asıllı bir Rus subayı ta-
rafından 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 adlandırmaktadır.
Okuyucuların, yazılış amacının Rusya'nın Kafkasya'yı istila ve
kolonileştirme politikasını haklı çıkarmak olduğunu unutma-

o9 



 

mak kaydıyla ve eleştirel bir
gözle okuyarak, dönemin
olayları hakkında bazı bilgi-

 

ler elde edebileceklerini
umuyoruz.

Çocuklar İçin Çerkes
Masalları, Çeviren: Seniye
Berzeg, Kafkas Derneği Ya-
yınları, No:10, Kasım 1999,

Ankara, 121 sayfa.

Kafkas Derneği'nin ya-
yımladığı yeni kitaplardan
olan Çocuklar Için Çerkes
Masalları kitabının içinde,
Kurt ile Katır, Bülbülün Öcü,
Üç Düzenbaz gibi hayvan-
larla ilgili masalların yanı
sıra; oOAçgözlü Kardeşler,
Konuk Sevmeyen Aile, Deni-
zi İçen Adam gibi insan iliş-
kileriyle ilgili masallar da yer
alıyor. Resimlerle zenginleş-
türilmiş olan bu masallar
kitabının küçük kardeşleri-
miz tarafından ilgi göreceği-
ni umuyoruz.

 

YENİ YAYINLAR

 

 

Adolf Berje, Kafkasyalı Dağlı Kavimlerin Kısa Tasviri,
Çeviren: Murat Papşu, Kafkas Derneği Yayınları, No:11, Kasım
1999, Ankara, 85 sayfa.

Adolf Berje'nin 1858
yılında Tiflis'de yayım-
ladığı bu kitapçık, a-
dından da anlaşılacağı
üzere o dönemde az
bilinen Kafkasya'yı ve
halklarını kısaca tanıt-
mayı amaçlıyor. O za-
manki Kafkasya'nın
genel durumu, olayları
ve bunlara Rus gö-
züyle nasıl bakıldığı
hakkında genelbir fikir
vermesi açısından il-
ginç olan bu kitap,
1992 Nalçik baskısın-
dan Rusça'dan çevril-
miştir. Abhazlar'ın ve
Kabartaylar'ın kökeni-
ne ait bilgiler yanlıştır.
Özellikle 19. yüzyılda Rusya'da bu tür kitaplar Rusya'nın im-
paratorluk politikasının bir gereği olarak yayımlanmıştır. Dola-
yısıyla, kitaptaki hatalı, yanlı ve küçümseyici yorumları okur-
ken Berje'nin, “vahşi dağlılara medeniyet götürme” misyonu-
nu yüklenmiş olan Rusya'nın bu politik amaca hizmet ettiği.
unutulmamalıdır. Kafkasya'da yaşayan kavimler, her kavim
hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bu kitapta, konu; Abhaz kav-
mi (Azeğa), Svanlar, Çerkes kavmi (Adığe), Ubıhlar, Türk
kavmi, Oset kavmi, Çeçen kavmi, Tuşlar, Pşavlar ve

Hevsurlar, Lezgi kavimleri (Dağıstan) bölümleri altında ele
alınmış.

 

 

 

Nart dergisi 4. Yılına girerken yine okuyucuları ile beraber,

Varlığımız süresince okuyucularımızile olan sıcak ilişkinin
devamının, önümüzdeki sayılar boyunca da sürmesini

temenni ediyoruz.

Dergimiz hakkında olumlu ya da olumsuz her türlü

düşüncelerinizi bize yazmayı unutmayınız.

Gelecekyılların mutluluk sağlamasıdileğiile...

NART DERGİSİ YAYIN KURULU
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Belgesel Çalışmalarımız
Ödül Aldı

Genel Merkezimiz ile Ankara
Üniversitesi İletişim Fakültesi
arasında sağlanan işbirliğiyle 5
bölümlük bir belgesel hazır-
lanması tasarlanıp 1998 yılında
çalışmalara başlanmıştı.

İletşim Fakültesi öğretim
üyesi ve hemşehrimiz Doç. Dr.
Sevda Alankuş'un danışmanlı-
&-.da öğrenciler Eylem ER,
Taner BALTACI ve A. Emrah
BAKKALOĞLU tarafından yapı-
mı halen devam etmekte olan
belgeselin iki bölümü tamam-
lanmış ve ayrı ayrı katıldıkları
yarışmalarda her iki bölümle
başarılı sonuçlar alınmıştır.
1-1998 yılında Ürdün Prensi Ali
Bin Al Hüssein'in atılı yürüyüşü
sırasında Pınarbaşı İlçesinin
Karaboğaz köyünde çekimi
yapılan ve “KALAN” adını taşı-
yan, Türkiye Çerkeslerinin ya-
şayışını işleyen birinci bölüm
1999 yılında katılmış olduğu
11.Uluslar arası Ankara Film
Festivalinde çok sayıda yapım
e--sında finale kalma başarısını
göstermiştir.
2-199 yılında Ürdün Çerkes
Derneği ve Ürdün Televizyo-
nunun da katkılarıyla Ürdün'de
çekilen ve Can Dündar'a ait
Komedya Yapım'da kurgusu
gerçekleştirilen “ORADA ÖL-
MEK” adlı ikinci dilim belgese-
limizde 1999 yılı sonunda Ay-
dın Doğan Genç İletişimciler
Yarışması Görselİletişim dalın-
da en iyi haber belgeseli ödü-
lünü almıştır. Aynı ekip tarafın-
dan gerçekleştirilen belgesel,
Ürdün'deki Çerkes halkının ya-
şantısının yanı sıra “Arap Ol-
mak” veya “Çerkes Kalmak” ve
“tlavatana dönüş” kavramla-
rını işlemektedir.

Belgesel dizisinin geri kalan
3 bölümü, Dernek olarak sağ-
layacağımız imkanlarla bu yıl
içerisinde ve sırasıyla İsrail'de,

 

Suriye'de ve Kuzey Kafkasya'da yapılacak çekimlerle tamamlanacak
ve bilahare yayınlanacaktır.

Atılı Yürüyüşü Belgeselinin Çekimleri Tamamlandı
Kuzey Kafkasya'da Çerkeslerin geri dönüşünü sembolize etmek

üzere Ürdün Prensi Ali Bin Hüssein ile müştereken organize etmiş
olduğumuzatlı yürüyüşü esas alıp, Çerkeslerin sürgününü, bugünkü
konumlarını ve sorunlarını Dünya kamuoyuna anlatmak üzere çeki-
mine başlanan belgeselin çekim işlemi birkaç röportaj dışında ta-
mamlandı.

İlk baharda, kurgu ve montaj işlemlerinin tamamlanması plan-
lanmış olup, yılın ikinci yarısında gösterime sunulabileceği düşünül-
mektedir.

Kafkas Derneği Peşpeşe Kitaplar Yayımlıyor
Kültür Bakanlığına tescil ettirerek yayın merkezi kuran Kafkas

Derneği Genel Merkezi bir taraftan düzenli bir şekilde Nart dergisini
yayımlarken diğer taraftan da dizgi ve aydingere ters baskı dahil
basım için tüm hazırlıklarını kendi elemanlarıyla yapmak suretiyle
peşpeşe kitaplar neşretmektedir.

Dergi yayımı, kitap basım ve satışı nedeniyle Kurumlar Vergisi
mükellefiyeti tesis edilmiş olup, derneğimizden alınacak her bir der-
gi ve kitap, yazar kasa vasıtasıyla kayda alındığı gibi her bir satışın
KDV'si de ayrıca ödenmektedir.

1999 yılı kitap yayın programı içerisinde planlanan 8 eserin adı
ve bu gün itibariyle bulunduğu aşama şöyledir:
1-Dünya Mitolojisi ve Nartlar-Araştırma-Ö.ÖZBAY- Yayımlandı
2-Çerkesya'nın Ruslarca işgali-Tercüme- M.PAPŞU- Yayımlandı
3-Bir Rus Subayının Kafkasya Anıları-Tercüme- K. VURDEM-
Yayımlandı
4- T. Çerkeslerinde S.Kültürel Değiş.Araş.-II baskı-Yayımlandı
5-Bitmeyen Umutlar-M.İshak 1I.Cilt-Tercüme-M.ATALAY- Yayımlandı
6-Çocuklar için Çerkes Masalları-Tercüme-Yayımlandı
7-Kafkasyalı Dağlı Kavim.Kısa Tasv.Terc.-M.PAPŞU- Yayımlandı
8-Dünden Bugüne Kafkasya-Araştırma-I1.Basım-Ö.ÖZBAY-Basımda
9-Kurt.Savaşında Çerkeslerin Rolü I1.Baskı —M.Ünal-Basımda
10-Sürg.135.yıl Paneli-S. ÖZDEN, A. Tomarkin, Ö.ÖZBAY, Süleyman
ERKAN, Cahit TUTUM — Hazırlanıyor
11-Abazin Halk Masalları-Tercüme-Özdemir ÖZBAY-Hazırlanıyor
12- Belgelerle Abhazya Gerçeği Türkçe-İngilizce-Hazırlanıyor

Kafkas

yor
Üç yıldan beri üye çocuğu olup ta, Üniversitede okumakta olan

gençlere eğitim yardımı yapan Derneğimiz, bu yıl hayırsever hem-
şehrilerimizin katkısıyla değişik Üniversitelerde okuyan toplam 154
öğrenciye Eğitim katkısı yapmaktadır.

Bu sayının içerisinde 121 öğrencinin Depremzede ailelere men-
sup oluşu ayrıca anlam ifade etmektedir. Eğitim katkısında bizleri
mutlu eden ve gelecekyıllar için umut veren bir gelişme de üye ve
hemşehrilerimizin Almanya'dan, Hollanda'dan ve Amerika'dan ilgi
gösterip bizleri teşvik etmeleri olmuştur.

 

Derneği 154 Öğrenciye Eğitim Katkısı Yapı-
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Gerek yurt içinden ve ge-
rekse yurt dışında gösterilen
bu duyarlı davranış için bağışta
bulunan herkese teşekkür edi-
yor, bağış yapma fırsatı bula-
rçamış insanlarımız için sadece

ve sadece Eğitim işleri için ça-
ıştırılan hesap numaralarımızı
bir kez daha aşağıda not edi-
yoruz.
-Halk Bankası Meşrutiyet /
Ank. Şubesi 21735 No'lu hesap
-Halk Bankası Necatibey/Ank.
Şubesi 29964 No' lu hesap

Çocuk Klüplerimizden
Örnek Davranışlar

Bilindiği üzere iki yıldır Şu-
belerimizde MİNİKLER FOLK-
LOR EKİBİ ve aynı zamanda
ÇOCUK KLÜPLERİ kurulmasını
özellikle teşvik ediyoruz.1999
yılı içerisinde yapmış olduğu-
muz iki büyük bölgesel etkinli-
ğimizde 9 ayrı şubenin minikle
ekibinin gösteriye çıkmasından
son derece mutlu olmuşken
son günlerde yaşamış olduğu-
muz iki olay bizleri hem sevin-
dirdi hem de düşündürdü.

Antalya Şubemizin NIBJOĞ
Çocuk Kulübü, Samsun Şube-
mizin NART Çocuk Kulübü
üyeleri ve Mersin Şubemizden
“Kurşun” kardeşler harçlıklarını
biriktirerek depremzede ağa-
bey ve Eğitim Yardımı olarak
ulaştırılmak üzere hesaplarımı-
za göndermişlerdir.

Melekler kadar saf ve gö-
nülden duyarlı ve geleceğimiz
olan miniklerimizi bu davranış-
larından dolayı kutluyor ev
bağış için defalarca çağrıda
bulunduğumuz . halde cevap
alamadığımız ve imkan sahibi
tüm büyüklere örnek olmasını
diliyoruz.

Wuppertal'de Genel Ku-
ryi

Wuppertal Çerkes Kültür
Derneği'nde 15.01.2000 tari-
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hinde, gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında yeni -
yönetim kurulu seçilmiştir.

Eski yönetimin, yıllık raporunu sunmasının ardından seçimlere
geçilmiş, tamamı bir birlik havasında geçen seçimlerin ardından;
yeni yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
Başkan: Yalçın Yaşar
Başkan Yardımcısı: Erhan Yalçın
Sekreter: Öznur Özkan
Sayman: Erhan Özbek
Üye: Sabriye Izgi

Hemşehrimiz Faruk Cimok Ankara'da Sergi Açtı
Reyhaniye 1956 doğumlu ve Resim çalışmalarını İstanbul'da

sürdürmekte olan değerli hemşehrimiz Faruk CİMOK'un Resim Ser-
gisi 1 Şubat 2000 tarihinde ve saat 18.30 da Halk Bankasının
“Nenehatun Caddesi No: 55 G.O.P./Ankara” Sanat galerisinde açıl-
mıştır. 1-26 Şubat tarihleri arasında açık kalacak olan sergi, Pazar
ve Pazartesi günleri dışında her gün 10.00-19.00 arasında ziyaret-
çilere açık olacaktır.

Nart çalışanları olarak sayın F.Cimok'a teşekkür ediyor, başarıla-
rının devamınıdiliyoruz.

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfının Ku-
ruluşu Onaylandı.

Bir süredir kuruluş çalışmalara Prof. Dr. Haydar TAYMAZ ve Mu-
hittin ÜNAL'ın öncülüğünde devam etmekte olan Vakfın kuruluşu
onaylandı. 48 kurucu üyenin vakfettiği parayla kuruluşu istenen
KAFDAV; Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.12.1999 tarihli
ve E/1999-462, K.1999/759 sayılı kararıyla kurulması onaylanmış ve
24 Ocak 2000 tarih 23943 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.
Statüsüne göre;
1- Bilimsel Araştırma ve yayın,
2- Eğitim Yardımı (Burs), amaçlı olarak kurulan Vakfın toplumumuza
hayırlı ve yararlı hizmetler vermesini diliyoruz

Kafkas Derneği Antalya Şubesi Kongresini Yaptı
12.12.1999 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısını

yapmıştır. Toplantıda seçilen arkadaşlara başarılar diliyoruz.
Yönetim kurulu:
Bşk. Erdal TOYTUNÇ
Bşk. Yrd. Mahir ÇEVİK
Sekreter Sancar SAMAN
Muhasip İsa TOYTUNÇ
Üye Ahmet ÖZDEMİR
Üye Adil ŞENOL
Üye Yücel ŞENKIR

Yılbaşı Ve Bayram Nedeniyle Güzel Mesajlar Aldık
Üyelerimizin, okuyucularımızın ve hemşehrilerimizin bayramla-

rıyla yeniyıllarını kutlayıpiyi dilek mesajları gönderen;
-Khabardey-Balkar Dış İşlerine,
-Adiğey Kültür Bakanlığına,
-Ürdün Eski Dernek Başkanı Hasan Hurma'ya,
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-Almanya Wuppertal, Köln ve
Dortmund Derneklerine,
-Hollanda Çerkes Derneğine,
teşekkür ediyor, güzel ilişkile-
rimizin artarak devamını dili-
yoruz.

Avrupa Güvenlik ve iş-
birliği Teşkilatı'nın İs-
tanbul toplantıları:

Toplantılar 8-10 Kasım'da
devlet temsilcilerinin de göz-
lemci olduğu Sivil Toplum Ör-
gütleri oO(Non Governmental
Organisations, NGO) Toplantı-
sı, 18-19 Kasım'da NGO'ların
gözlemci olduğu Devlet temsil-
cileri toplantısı olarak gerçek-
leşmiştir. Bu süreçte NGO ve
devlet temsilcileri (arasında
ilişkiler kurulabilmiştir. Toplan-
tılara 54 devlet ve bütün dün-
yadan yaklaşık 200 dolayında
NGO katılmış, dünya basını
İstanbul'da toplanmıştır. Top-
lam delege ve basın mensubu
katılımı 4.000 dolayındadır.

8-10 Kasım'daki, Avrupa ül-
kelerinden heyetlerin, yerel ve
uluslararası sivil toplum örgüt- .
lerinin katıldığı okonferansa,
Türkiye'den “Kafkas Vakfı”
katıldı. Ayrıca, Çeçenya'dan
“Laman Az” adında bir sivil
toplum örgütü de konferansta
yerini aldı.

İlk günkü resmi konuşma-
larda AGİT Konferansı'nın ilk
ayağı olan Viyana'daki konfe-
rans raporları ve AGİT'in işlevi
ve yapısı gibi konular konuşul-
du.

İkinci gün öğleden önce in-
san hakları, resmi ve resmi
olmayan toplantıların (oana
maddesiydi. İnsan hakları ih-
lalleri, işkence, çocuk yaşta
savaşmak zorunda kalanlar
hakkında konuşuldu. Çeçenya
konusunda, Avrupa'dan gelen
heyetler oldukça oduyarlıydı.
Kimi Avrupa heyetleri, ülkeleri-
nin dış politikaları paralelinde,

Çeçenya'nın Rusya'nın iç işi olduğunu, kimisi ise sadece Rusya'nın
değil tüm insanlığın problemi olduğunu belirtip, Rusya'nın sivil halka
zarar vermemesi ve insan hakları ihlallerine son vermesi gerektiğini
önemle vurguladılar.

Öğleden sonra devam eden resmi görüşmelerde ise öncelikli ko-
nuşan Çeçenya'dan konferansa katılan Laman Az örgütü oldu. Bu
örgütün konuşmacısı, Çeçenya'daki son durumu dile getirirken,
oradaki insanların içinde bulunduğu zor durumu da gözler önüne
serdi. İlerleyen saatlerde konuşma sırası gelen Kafkas Vakfı'nın
konuşmacısı Yrd. Doç. Sedat Özden de olayın tarihi alt yapısıyla
beraber Rusların Çeçenleri antipatik göstermek için yaptığı oyunla-
rın, propagandaların üstünde durarak, bölgede bir soykırım yapıl-
mak istendiğini ve barışın egemen olması için Rusların bu saldırılara
bir son vermeleri gerektiğini belirtti.

Konferansın üçüncü ve son gününde resmi konuşmaların odak
noktası ekonomik durumdu. Bunun yanı sıra yapılan resmi olmayan
toplantılardan ilkinde Laman Az örgütü Çeçenya'da yaşanan vahşe-
tin ve sivillerin öldürüldüğünün kanıtı olan bir video kaseti gösteri-
me sundu. Bu toplantıda, Çeçenya haricinde Kafkasya'nın diğer
sorunlu bölgeleri olan Abhazya ve Güney Osetya mevzusunun iİnsa-
ni ve hukuki boyutlarında dinleyicilere 10 sayfalık bir rapor sunuldu.

Bu üç gün boyunca tüm resmi heyetlere, sivil toplum örgütlerine
ve basın mensuplarına, Kafkasya'daki durumu siyasi, insani ve hu-
kuki açıdan anlatan Türkçe, İngilizce ve Fransızca dokümanlar su-
nuldu. »

Ankara'da Folklor gösterisi
Kafkas Derneği Ankara Şubesi tarafından, 6 Şubat Pazar günü

Ankara'da ELBRUZ HALK DANSLARI TOPLULUĞU & GRUP BADİN
MÜZİK TOPLULUĞU'nun Halk Dansları Gösterisi / müzik dinletisi
düzenlenmiştir. Khabardey'den gelen ekip hocası Bitok Beslan'ın
kareograflığını yaptığı Elbruz ekibi ve çıkardıkları kasetle büyük be-
ğeni toplayan Ayhan Devrim yönetimindeki Grup Badin hemşehri-
lerimizle buluşarak bir kültür sanat ziyafeti sunmuşlardır.

ELBRUZ HALK DANSLARI TOPLULUĞUNU çalıştıran Bitok
Beslan'ı, tüm ekip üyelerini ve GRUB BADİN'i kutluyor, başarılı ça-
lışmalarının devamını diliyoruz.

Faruk Ermemiş'ten “Duygu Çeşmesi”
Okurlarımızdan sayın Dr. Faruk Ermemiş'in yazdığı “Duygu Çeş-

mesi” başlıklı şarkı sözleri, TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçı-
larından Bestekar Suat Yıldırım tarafından nihavent ve Bestekar
Necip Altın tarafından da Uşşak makamında bestelenmiştir.

Kafkas Derneği'ne Ulaşan Bağışlar
Geçtiğimiz dönem eğitim fonuna aşağıda isimleri yazılı hnemşehrile-
rimiz katkıda bulunmuşlardır.
Zehra Gümüş 20 Milyon
Nart Çocuk Kulübü-Samsun 20 Milyon
Canan Malkoç 100 Milyon
Nıbjoğ Çocuk Kulübü-Antalya 204 Milyon
Mersin Şubesi ve Minikleri 180 Milyon
Lami Aygün 150 Milyon
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Kaya Şenvar 10 Milyon
Fuat Tetik 15 Milyon
Hikmet Erimhan 100 Milyon
Setenay Süzer 50 Milyon
Erdal Özkan 7.5 Milyon
Burhan Bay 30 Milyon
Yaşar Nogay 100 Milyon
Emel Bezek 75 Milyon
Bahri Kazbek 10 Milyon
Bursa Şubesi 100 Milyon
Lena Bakır ve Arkadaşları

6026 Milyon
Ramazan Yağsız 10 Milyon

Derneğimize katkıda bulunan
tüm hemşehrilerimize teşekkür
ediyoruz.

Çeçenistan'a Yardım
MHesap Numaraları
İçişleri Bakanlığı'nın izni ile
Kafkas Çeçen Dayanışma Ko-
mitesinin uğraşları sonucu
alınmış olan hesap numaraları-
nı yayımlıyoruz. Yardımsever
hemşehrilerimizin ilgisine su-
nulur.
T.C. Ziraat Bankası Ankara
Yenişehir Şubesi:
TL Hesabı 803736

Dolar Hesabı 803669

Mark Hesabı 803709

İzmir Şubesi'nde Genel
Kurul

Kafkas Derneği İzmir Şube-
si, 5 Aralık 1999 tarihinde 156

üyenin fiilen katılımıyla olağan
genel kurulunu yapmıştır.

Kongreye katkıda bulunan
tüm üyeleri, kazanan ve kay-
beden heriki listede yer alan
hizmet taliplilerini kutluyor ve
başarılar diliyoruz.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler:
Başkan-Yaşar Danış
Başk. Yrd.-Adnan Göl
Muhasip-Atila Kozan
Sekreter-Nahar Say
Üye-Ahmet Özşahin
Üye-Sema Oktay
Üye-Nuri Sezer
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Avusturya'da Irkçılar Hükümette
Avusturya'da Nazi sempatizanı, yabancı düşmanı ve ırkçı görüş-

leriyle büyük tepki toplayan Jörg Haider liderliğindeki Özgürlükler
Partisi (ÖFP) ile Wolfgang Schüsselliderliğindeki muhafazakâr Halk-
çı Parti'nin (ÖVP) kurduğu koalisyon yemin ederek göreve başladı.
AB ülkeleri, İsrail ve ABD daha önce açıkladıkları gibi yeni hükümeti
tecrite yönelik siyaseti uygulamaya koydu.

İsrail büyükelçisini geri çekerken, AB Dönem Başkanı Portekiz,İ-
kili ilişkilerin dondurulması kararının yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Finlandiya ve Belçika ikili ilişkileri dondurduklarını açıklarken, AB
ülkesi olmayan Norveç de bu kervana katıldı. NATO Avrupa Müttefik
Kuvvetler Komutanı Wesley Clark da Avrupa Savunma İnisiyatifi'ni
görüşmek üzere Viyana'ya yapacağı ziyareti erteledi. Rusya Dışişleri
Bakanlığı da Avusturya hükümetinin Avrupa'da istikrarı zedeleme-
mesi uyarısında bulundu. AB'nin Avusturya'ya yönelik yaptırımları
şöyle: Avusturya hükümetiyle siyasi düzeyde ikili hiçbir resmi te-
masta bulunulmayacak, uluslararası örgütlerde bu ülkenin önerdiği
adayların hiçbirine destek verilmeyecek; A2 ülkelerindeki Avusturya
büyükelçileri sadece teknik düzeydeki temaslariçin kabul edilecek.

Londra'da Çeçenistan Mitingi
Londra'da, Socialist Workers Party (parlemento dışı bir parti olan

Sosyalist İşçi Partisi) tarafından Çeçenya'daki Rus işgalini protesto
amacıyla bir miting düzenlendi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı mitin-
ge, Londra'da yasayan 20-25 kadar Çerkes de katıldı. Mitingde,
iktidardaki Labour Party'nin (İşçi Partisi) iki sol-kanat milletvekili,
Green Party temsilcisi, merkezi Londra'da olan Çecenya'da İnsan
Hakları için Uluslarası Komite'nin temsilcisi ve bir Çeçen Öğrenci
konuşma yaptılar.

Manisa'da 'Kafkaslar ve Çeçenistan” Konulu Panel
Düzenlendi

Kafkas Derneği Manisa Şubesi, 5 Aralik 1999 tarihinde
Çeçenistan Orta Doğu ve Türkiye temsilcisi İssa Abzatov'un ve Celal
Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Doç Dr. Mehmet Çelik'in
katıldıkları bir panel düzenledi. Panel sonucunda Manisa'da yer alan
Sivil toplum örgütleri tarafından imzalanan ortak bir deklarasyon
yayımlandı.

İzmir Şubesinden Tanışma Toplantısı
Kafkas Derneği İzmir Şubesinin Şubat ayında düzenlemiş olduğu

Tanışma toplantısına 400 kişilik bir katılım gerçekleşti. Yeni yönetim
kurulunun gelecek çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Sıkhun Hasan'ı Kaybettik (1936-2000)
Khabardey-Balkar Cumhuriyeti'ni temsilen Rusya Federasyonu

başkanlık kültür danışmanı, pedagoji dalında doktor adayı, Pedagoji
ve Sosyal Bilimler Akademisi öğretim üyesi, Khabardey-Balkar ve
Kuzey Osetya üniversitelerinde görev yapan değerli bilim adamımız
Sıkhun Hasan'ı 26 Ocak 2000 tarihinde kaybettik.

27 Ocak günü Nalçik'te toprağa verilen değerli bilim adamımıza
Tanrı'dan rahmet, eşine ve kızına başsağlığı diliyoruz.
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İki yurdu var yüreğimin

Biri Çerkes atı
Hareketli
Kıpır kıpır, oynak.

Öbürü Türkmen abası

Kalın, kaba ve sıcak.
Biri mitoslar diyarı

Kolkitya'sı, Altın Post ülkesi.

Öbürü Hitit'i, Asur'u, Frigi
Uygarlıklar türbesi.
Birinden geldim

Denizler, dağlar aşarak.

Öbüründe yaşıyorum

Hem gülüp hem ağlayarak.

Biri atam, dedem

Gümüş eğerim

Alnı akıtmalı atım.

Öbürünün mekteplerinde okudum

Aşık oldum >

Mapushanelerinde yattım.

Biri beşik masallarım

Buğulu hayallerim

Geleneğim, göreneğim..

Öbürü kafam, gövdem

Etim, kemiğim.

Biri şarkım, türküm
Mızıkam.

Öbürü dostlarım, arkadaşlarım

Kırk yıllık kavgam.

Biri bu yanı yüreğimiy

Öbürü diğer yanı. gi

Yüreğim! ei”

Sen buiki yanı 1da

İYİ upI.
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