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AVRUPABİRLİĞİ VE DERNEKLER

 

“Avrupa Avrupa Duy Sesimizi..."
o b

AVRUPABİRLİĞİ'NE ADAYLIK
VE KAFKAS DERNEKLERİ

1.
Helsinki Zirvesi'nde Avrupa

Birliği'ne aday olmasıyla birlikte
Türkiye için 2000 yılında yeni
bir dönem başladı. Avrupa
Birliği'ne adaylık, Batı'ya ve
Batılılaşmaya yönelik yaklaşık
200 yıldır süren çabalar açısın-
dan önemli bir dönüm nokta-
sıydı. Adaylık ile birlikte büyük
bir iyimserlik havası, en azın-
dan geçici olarak, tüm ülkede
hakim oldu.

Türkiye'nin Avrupa Birli-
ğine girmesi, hatta bundan da
önce, adaylık görüşmelerinin
sürdürülmesi yasal, siyasal ve
ekonomik düzeyde pek gok
düzenlemenin “ yapılmasına
bağlı. Yaygın kanı, bu düzen-
lemeler sonucu bir yanda insan
hakları ve demokratikleşme
gibi yıllardır çözümlenemeyen
sorunların aşılacağı, diğer yan-
da da yapısal dönüşümler yo-
luyla ekonomiye bir canlılık ve
hareket getirileceği yolunda.
Avrupa Birliği'ne tam adaylık ile
birlikte, ünlü kokoreç tartışma-
sında olduğu gibi, Türkiye
Avrupa Birliği yasal mevzuatını
tam olarak benimseyecek.
Eöylesi bir dönüşümün Türkiye
açısından son derece köklü bir
değişime yol açacağı açık.

Türkiye'nin . tarihsel-
toplumsal gelişimi ve jeo-
politik konumu ile uluslararası
gelişmeler göz önüne alındı-
ğında Avrupa Birliği'ne üyelik
nihayet (gerçekleşecek gibi
görünüyor. Üyelik, belki iyim-
ser tahminlerde olduğu gibi
10-20 yıl içinde değil, fakat şu

Erol Taymaz

anda derneklerimizde aktif olarak faaliyet gösteren gençlerimizin
görebileceği kadar yakın bir dönemde gerçekleşecek, çünkü adaylık
ile birlikte, Türkiye'nin Batılılaşma sürecinde artık geri dönülemeye-
cek bir aşamaya geldiğini düşünüyorum. Bu nedenle, Kafkas der-
neklerinin bu konuda duyarlı ve bilgili olması, değişecek koşullara
önceden uyarlanması ve hatta bu sürece kendi yaklaşımları ve he-
defleri doğrultusunda, olduğunca, müdahalede bulunabilmesi ge-
rekli.

Kötümserler, yani bir “zenginler” veya “Hıristiyan” kulübü olarak
tanımlanan Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi hiç bir zaman üyeliğe kabul
etmeyeceğini söyleyenler haklı bile olsa, Kafkas derneklerinin Avru-
pa Birliği konusunda bilinçli ve aktif bir rol oynaması gerekli, çünkü
Türkiye ve dolayısıyla Kafkas dernekleri açısından adaylık ile birlikte
yeni bir süreç başladı, bu süreç hepimize yeni açılımlar ve fırsatlar
sunuyor. Bu yazıda, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde Kafkas der-
neklerinin neler yapabileceği/yapması gerektiği konusunda bazı
öneriler tartışmaya açılmıştır. Bu konuda yapılacak üretken bir tar-
tışmanın derneklerimiz ve toplumumuz açısından çok önemli olduğu
açıktır.

II.
Nart okyucularının çok iyi bildiği gibi Cumhuriyet döneminde

Kafkas derneklerinin açılması ve yaygınlaşması, genel demokratik
ortam ile yakın ilişkilidir. İlk dernekler, çok-partili dönemde,
1950'lerde büyük kentlerde kurulmaya başlanmıştır. Derneklerin
Anadolu genelinde yaygınlaşması 1960'larda ve özellikle 1970'lerde -
gözlenmektedir. Bu dönemde Çerkeslerin yaşadığı hemen her böl-
gede, ilçe ve hatta köy düzeyinde derneklerin yaygınlaştığı görül-
mektedir. |

1950'lerden itibaren kurulan Kafkas derneklerinin büyük ölçüde
“balo” ve “gençlik çayları” gibi etkinlikler ile “beraber olma”işlevini
sürdürdüğü, faaliyetlerinin “halk oyunları” başta olmak üzere belirli
kültürel değerlerin yeniden-üretimiile sınırlı kaldığı görülmektedir.
Özellikle büyük kentlerde kurulan dernekler “hemşehrileri bir araya
getirme ve kaynaştırma” yoluyla yok olan kültürü koruma kaygısını
taşımışlardır. Derneklerin büyük bir çoğunluğunda ana amaç “kül-
türü koruma ve yaşatma” çabasıdır. Derneklerin bir kısmında “sos-
yal yardımlaşma ve dayanışma”nın önemli olduğu ifade edilse de,
aşağıda değineceğimiz gibi, bu çalışmalar çok başarılı olamamıştır.

1970'lerde “kültürü koruma ve yaşatma” faaliyetleri daha da
zenginleşmiştir. Bu tarihe kadar dernek faaliyetlerinin halk oyunları
kursları ve genellikle tarihi/folklorik yazılara yer veren bülten/dergi
yayınları ile kısıtlı olmasına karşın, 1970'lerde kültürel faaliyetlerin
çeşitlendiği görülmektedir: koro, tiyatro, araştırma/derleme ve, en
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önemlisi, dil kursları. Bu dö-
nemde dernekler çerçevesinde
yürütülen kültürel faaliyetlerin
“kültürün korunması ve gelişti-
rilmesi” için yeterli olmadığının
da görülmesi ile birlikte, kül-
türel varlığının sürekliliğini gü-
vence alacak koşullar üzerine
yoğun bir tartışma sürecine gi-
rilmiş, bu süreçte “dönüş dü-
şüncesi” giderek yaygınlık ka-
zanmıştır. Bu tartışma süreci-
nin siyasal bazı yansımaları ol-
makla birlikte, sürecin bizzat
kendisi ve amacı “kültürün ko-
runması ve geliştirilmesi” ile sı-
nırlı kalmış, bu anlamda ("parti
politikası” anlamında) siyaset-
ten uzak kalınmış, siyasi bağ-
lantı ve ilişkiler içine girmekten
imtina edilmiştir.

1980 askeri müdahalesiile,
ülkedeki tüm derneklerin oldu-
ğu gibi, Kafkas derneklerinin
de faaliyetleri durdurulmuştur.
1984'den sonra dernekler tek-
rar (faaliyetlerine (başlamış,
1990'ların başlarından itibaren
ise derneklerin sayısında tam
anlamıyla bir patlama yaşan-
mıştır. Bu dönemde dernekle-
rin sayısındaki ve etkinliğindeki
artışa yol açan ve derneklerin
faaliyetlerini etkileyen üç ö-
nemli süreç görülmektedir. 1)
Sovyetler Birliği'nin gözülüşü,
2) Abhazya ve Çeçenya dire-
nişleri; 3) Kafkas Derneği'nin
kuruluşu.

Sovyetler Birliği'nin çözülü-
şü, Karadeniz'in iki yakasında
yaşayan Çerkeslerin daha yo-
ğunbirilişki içerisine girmesine
ve karşılıklı beklentilerin art-
masına yol açmıştır. Kafkas-
ya'daki cumhuriyetler ile daha
kolay ve yakın bir ilişki içerisine
girilmesiyle birlikte Kafkasya'ya
(mevcut koşullar göz önüne
alındığında) önemli sayıda Çer-
kes dönmüştür. Bu süreçte,
sallece Kafkasya ve Türkiye
arasında değil, dünyanın deği-
şik ülkelerinde yaşayan Çer-

kesler arasında dailişkiler artmıştır. Kafkasyaile ilişkilerin gelişmesi
ve Kafkasya'daki cumhuriyetler ile cumhuriyet düzeyinde ilişkiler
kurulması, Türkiye kesiminde kimin “temsilci” olacağı konusunu
gündeme getirmiş, yıllardır dernek faaliyetlerini küçümseyen bazı
kesimler, durumdan vazife çıkararak kendilerini Kafkasya-Türkiye
(Çerkesleri) ilişkilerinde “köprü” ve “temcilci” olma hak ve yetkisi
görerek mevcut, köklü derneklere alternatif bir “dernek”leşmefaali-
yetine girmişlerdir.

1992'de Abhazya'da, 1994'de Çeçenya'da başlayan işgal ve sa-
vaşlar, derneklerde “yardım ve dayanışma” faaliyetlerini ön plana
çıkarmışlardır. Kurulan Dayanışma Komiteleri, derneklerin çoğunlu-
ğunun desteğini almış, derneklerin tarihinde ilk kez miting gibi ses
getiren kitlesel etkinlikler düzenlenmiştir. Etki gücü ve bilinçlilik
açısından çok önemli olan kitlesel etkinlikler, kısmen Abhazya ve(ilk
savaşta) Çeçenya'nın başarılı olması, kısmen de ilgili kurumların
kitlesel etkinliklere sıcak bakmaması nedeniyle ikinci plana itilmiş,
“bireysel diplomasi” ön plana çıkmıştır.

1993 yılında Kafkas Derneği'nin kurulması ve pek çok derneği
bünyesinde toplaması, yıllardır dağınık bir şekilde faaliyet gösteren
Kafkas derneklerinin daha örgütlü ve sistemli bir şekilde faaliyet
göstermesine zemin hazırlamıştır. Kafkas Derneği'nin kurulmasıile
birlikte, Kafkas derneklerinin bir toplumsal “baskı unsuru” olabilece-
ği görülmüş, bu yöndeki çalışmalar ivme kazanmıştır.

1950'lerden 1980'e kadar olan dernek faaliyetleri ile 1990'larda
sürdürülen dernek faaliyetlerini karşılaştırdığımızda çok açık bir
farklılık gözlenmektedir. 1980 öncesi faaliyetlerin hedefi “kültürü
korumak ve geliştirmek”tir, bu doğrultuda kültürel faaliyetler yürü-
tülmüştür. Bu faaliyetlerin en genel anlamdasiyasi etkileri olsa bile,
faaliyetler “siyasi amaçlarla” değil, salt kültürel amaçlarla yürütül-
müştür. 1990'larda bakıldığında ise “lobicilik” olarak da adlandırılan
siyasi yönelimli faaliyetlerin, en azından düşünce düzeyinde, yay-
gınlaştığı görülmektedir.

Derneklerde “lobicilik” olarak tanımlanan faaliyetlere yönelinme-
sinin kanımca üç temel sorunu vardır.

İlk olarak, “lobicilik” faaliyetleri, kitlesel bağı olmayan, “etkili ve
yetkin” bir grup kişi tarafından, topluma, hatta dernek üyelerine bile
fazla sorulup tartışılmadan “üst düzeyde” yürütülebilecek/yürütül-
mesi gereken bir etkinlik olarak görülmüştür. Bunun sonucu olarak
“lobi” faaliyetlerinde savunulan görüşlerden toplumun çoğunluğu
habersiz kalmış ve giderek toplum bu faaliyetlerden uzaklaşarak ka-
yıtsız kalmaya başlamıştır. Bu durum, kitlesel desteği olmayan “lo-
bi”lerin de güçsüz kalmasına ve etkinliğini yitirmesine yol açmıştır.

İkinci olarak, “Tobi”lerin kimin lobisi olduğu da çoğu kez netleş-
tirilememiştir: bu “lobi”lerin Türkiye'de yaşayan Kafkasyalıların £en-
di sorunlarına yönelik mi olduğu, Kafkasya'da yaşayan Kafkasyalı-
lara yardım amacıyla mı olduğu, Türkiye'nin Kafkasya'daki “çıkar-
larını (bu çıkarların gerçekte kimin çıkarı olduğu da tartışmalıdır)
korumaya yönelik mi olduğu her zaman açık olmamıştır. Örneğin
Çeçenya'ya ilişkin “lobi” faaliyetlerinde sık sık dile getirilen bir görü-
şe göre, Çeçenya Rusya'nın güneye inmesini ve Hazar petrolünün
Rusya üzerinden akmasını engelleyen bir hattır. Çeçenya'yı önerilen
politikanın öznesi değil, nesnesi olarak, yani bir araç olarak tanımla-
yan bu görüş, Çeçenya'dan değil, başka yerlerden bakan insanların
sahip olabileceği bir görüştür.
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Son olarak, 1990'larda al-
gılandığı şekliyle “lobi” faali-
yetleri, derneklerin asli amaç-
larının (kültürün korunması ve
geliştirilmesi) bir ölçüde göz
ardı edilmesine, ikinci plana
itilmesine ve hatta küçümsen-
mesine yol açmıştır. Bu durum,
yazarları, şairleri, ressamları vb
olmayan bir toplumun aslında
(lobi” faaliyeti ile kısıtlı bile
kalsa) siyasetçilerinin de ola-
mayacağı gerçeğinin unutul-
masına yol açmıştır.

II.
Önümüzdeki süreç, Avrupa

Birliği'ne adaylık ve tam üyelik
süreci. Bu süreçte derneklerin
faaliyetleri hangi alanda yo-
ğunlaşmalı, kültürel faaliyetler
mi, “lobicilik”mi, sosyal yardım
ve dayanışma mi?

“Sosyal yardm ve daya-
nışma”, derneklerimizin en ö-
nemli, fakat en zayıf kaldığı a-
lan olarak görüli üştür. Bu fa-
aliyetlerin çok (önemli olduğu
açık olmakla birlikte, bir ölçüde
doğal ilişkilere dayandığı, bir
anlamda “cemaat” yapısı olma-
dıkça sosyal yardımlaşma ve
dayanışmanın dernekler bün-
yesinde yürütülmesinin çok zor
olduğu açıktır. Türkiye'de çe-
şitli cemaatler içinde görülen
dayanışmanın, Kafkasyalılar
arasında (yeteri kadar) görüle-
memesini sadece Kafkas der-
neklerinin zaafına bağlamanın
doğru olmadığını düşünüyo-
rum. Önümüzdeki dönemde
derneklere böyle bir görev
yüklemenin doğru olmadığı
açıktır, sosyal yardım ve daya-
nışma, yapılabilecekse, ancak
sadece bu alanda etkinlik gös-
terecek olan vakıfların görevi
olmalıdır.

“Lobicilik” faaliyetlerinin
güçlü bir kültürel ve bilimsel
birikim olmadan, güçlü bir kitle
desteğine ve etkinliğine dayalı
olmadan sürdürülmesi one
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mümkündür, ne de anlamlı. Yukarıda belirtildiği gibi 1990'larda “lo-
bicilik” olarak tanımlanan faaliyetlerinin ne Türkiye'deki Çerkeslere
ne-de Kafkasya'ya fazla bir şey kazandırmadığı açıktır. Bu nedenle
yeni dönemde Kafkas derneklerin ve vakıflarının öncelikli amacı bu
olmamalıdır.

Kültürel faaliyetler derneklerimizin asli görevidir. Bu faaliyetlerin
daha kapsamlı ve kalıcı bir şekilde sürdürülmesi, kültürel faaliyetler-
dekiçeşitliliğin arttırılması ve kültürün tamamını kucaklaması, bilim-
sel birikim ile desteklenmesi, gerekirse tamamlayıcı yapılanmalarile
daha üst düzeylere taşınması (bir Çerkes Yazarlar Birliği neden ol-
masın?) zorunludur.

Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde kültürel faaliyetleri destekle-
meye ve geliştirmeye yönelik olarak başta Kafkas Derneği Genel
Merkezi olmak üzere tüm Kafkas derneklerine yeni yükümlülükler
düşmektedir.

1. Tüm eksikliklerine ve sorunlarına karşır Avrupa Birliği Türki-
ye'yeve bu ülkede yaşayan herkese yeni açılım ve fırsatlarlar sun-
maktadır. Bu nedenle Kafkas derneklerinin ibu sürecin içinde yer
alması ve desteklemesi, bu süreci daha olumlu yönde geliştirebile-
cek etkinlikliklerde bulunması gereklidir.

2. Avrupa Birliği'nin en önemli yanlarındanbiri, çok kültürlülüğe
dayalı olması, çok kültürlülüğü bir zenginlik kaynağı olarak görmesi
ve kültürel değerlerin korunmasını savunmasıdır. Bu bağlamda,
Avrupa Birliği idealize edilmeden, çok kültürlülük deneyiminin öğre-
nilmesi/ve bu deneyime katkıda bulunulması mümkündür.

3. Avrupa Birliği'ne adaylık ve üyelik sürecinde, Türkiye'deki
mevzuat Avrupa irliği mevzuatı ile uyumlu bir hale getirilmektedir.
Bu nedenle, Avrupa Birliği mevzuatının öğrenilmesi, nelerin değişe-
ceğinin bilinmesi, bu sürece aktif olarak katılınması ve ön görülen
değişikliklere önceden hazırlanılması önem kazanmaktadır.

4.)Avrupa Birliği ile uyum sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları
(STK) ön; plana çıkmakta, STK'lar aracılığıyla pek çok proje yürütül-
mekte i Kafkas dernekleri Avrupa Birliği projelerine aktif olarak
katılarak hem kendi faaliyetlerinin desteklenmesini, hem de bu faa-
iyetlerin tanıtımını sağlayabilir.

Burada sayılan tüm etkinliklerde Avrupa Birliği üyelerindeki
katil dernekleri ve benzer konularda faaliyet gösteren diğer
STK'larile ilişkiler özel bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle Kafkas
derneklerinin bir anlamda “dışarı açılması” ve etkinliklerini diğer
STK'larile birleştirmesi gereklidir.

6. Yeni dönemde toplumsal faaliyetler açısından STK'ların daha
etkin ve önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Bu doğrultuda,
genel olarak STK'ların, özel olarak da Kafkas derneklerin etki ve so-
rumluluk alanları genişleyecektir. Türkiye'deki Kafkas derneklerinin
mevcut dağınık yapısından kurtularak merkezi yapılanmasını ta-
mamlaması bu süreçte daha da önem kazanmaktadır, çünkü zayıf
ve birbirinde kopuk derneklerin herhangibir etkinlik gösterme şansı
yoktur.

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi Avrupa Birliği önümüzdeki
yıllarda yeni açılımlar ve fırsatlar sunmaktadır. Bu açılımlardan ya-
rarlanabilmek için bilgili, yetenekli, örgütlü ve en önemlisi istekli
olmakşarttır. Aksi taktirde büyükfırsatlar büyük engellere de dönü-
şebilecektir.
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Türkiye, 10-11 Aralık 1999 tarihleri arasında yapılan Helsinki (Ek 6.) zirvesinden beri Avrupa Birliği
adayı konumundadır. AvrupaBirliği'ne üyeliğin gerekli koşullarının sağlanmasıiçin önümüzde uzunbir
süreç vardır. Özellikle AB'ne adaylık için istenen ilk koşul 'Kopenhag Kriterleri' (Ek 4.)ne uyumdur. Bu
süreçte ilk aşama, AB'ne katılım için esas olacak 'Katılım Ortaklığı Belgesi'nin hazırlanmasıdır. AB'nin
hazırlayacağı ön metnin ardından TBMM'nin buna itirazları ve karşılıklı pazarlık çerçevesinde son
halini alacak olan belge, Türkiye'nin neyi hangi ölçüde yapacağının bir göstergesi olacaktır. Mevcut
yazımızda, yapılmış olan zirveler sonucunda, Türkiye'nin uyması gereken kriterleri ve antlaşmalar
çerçevesinde nereye gelindiğini bulacaksınız.
 

Avrupa Birliği barışı korumak
ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi
pekiştirmek amacı ile bir araya
gelmiş 15 Üye Devlet'den oluşur.
Birliğin içinde ortak kurumları bu-
lunan üç topluluk yer alır. Bunların
içinde ilk kurulanı (1951 tarihli
Paris Antlaşması'yla) Avrupa Kö-
mür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)
olmuştu. Daha sonra (1957 tarihli
Roma (Antlaşması'yla) (Avrupa
Ekonomik Topluluğu ve Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu kurul-
muştur. Topluluklar bu sürecin
sonunda Üye Devletler arasındaki
bütün iç sınırları kaldırarak tek bir
pazar kurmuşlardır. 1992'de Maas-
trich'te imzalanan Avrupa Birliği
Antlaşması ile ekonomik ve para-
sal birlik doğrultusunda ilerleyen
ve belirli alanlarda hükümetler
arası işbirliğini içeren- bir Avrupa
Birliği kurulmuştur.

Üye devletler: Almanya, A-
vusturya, Belçika, Danimarka, Fin-
landiya, Fransa, Hollanda, İngil-
tere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtal-
ya, Lüksemburg, Portekiz, Yuna-
nistan' dır.

İkinci Dünya Savaşı bitmiş, la-
kin savaşın en aşağılık tavrı olan;
insan hakları ihlalleri ile dolu so-
nuçları, tüm açıklığı ile hissedil-
mekteydi. Geçmişteki, dünyaya
yayılma politikası ile elde ettiği
hakimiyetini yavaş yavaş kaybet-
mekte olan Avrupa, tarihteki gün-
lerine kavuşmak dürtüsü ile, yeni
güç dengeleri kurma eğilimindey-
di. Bu çaba ile, çoğu faşizme karşı
savaşta aktif bir rol oynamış bulu-

nan, siyaset, hukuk ve sanat dünyasından 800 ünlü temsilci 7-10 Mayıs
1948 arasında Lahey Kongresi'nde bir araya gelerek Avrupa Kurucu Parla-
menter Asamblesi'nin oluşturulması çağrısında bulundular.

Lahey Kongresi'nin ilk sonucu bir yıl sonra 10 devlet - Belçika, Birleşik
Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, Norveç, İsveç, İtalya ve
Lüksemburg - tarafından Avrupa Konseyi'nin kurulması oldu. 1950'de
Almanya Federal Cumhuriyeti, İzlanda, Türkiye ve Yunanistan da Avrupa
Konseyi'ne katıldılar. Avrupa Konseyi savaş sonrası yıllarının başlıca ihti-
yaçlarını iki organıyla, hükümetlerarası nitelikteki Bakanlar Komitesi ve
uluslararası nitelikte ama sınırlı yetkilere sahip Danışma Meclisi yoluyla
karşıladı: bu ihtiyaçlar demokrasinin pekiştirilmesi, hukukun üstünlüğünün
savunulması, insan haysiyetinin'öne çıkarılması ve insan haklarına saygıydı
(Ek 3.). Bunlar Avrupa Konseyi'ne üye olmanın ölçütleri ve üyelerinin yerine
getirmekle yükümlü oldukları vazgeçilmez yükümlülüklerdir.

Lahey Kongresi'ni izleyen süreçte bütün halkların ve bütün ulusların eri-
şeceği ortak bir ideal” olarak nitelenen, 10 Aralık 1948 tarihli Insan Hakla-
rı Evrensel Bildirgesi yayımlanır. Bu çağrı ve İHEB ile Batı Avrupa'nın
bugünkü temelleri yavaş yavaş atılmaya başlanmış olur.

Topluluğun çalışmaları, başlangıçta altı kurucu üyesi (Almanya, Belçika,
Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg) arasında bir kömür ve çelik ortak
pazarı kurulmasıyla sınırlıydı. Savaş ertesindeki o günlerde savaşın galip ve
mağluplarını, eşitler olarak işbirliğinde bulunabilecekleri bir kurumsal yapı
içinde bir araya getiren Topluluk, temelde barışı güvence altına almanın bir
aracı olarak algılanıyordu (Ek 1.).

Altılar'ın başarısı Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yı Topluluk üyeli-
ğine başvurmaya yöneltti. General de Gaulle yönetimindeki Fransa'nın
1961'de ve 1967'de iki kez veto yetkisini kullandığı çetin bir pazarlık döne-
mini takiben, bu üç ülke 1972 yılında üyeliğe kabul edildiler. Üye devlet
sayısını altıdan dokuza (Ek 2.) yükselten ilk genişlemeile birlikte, Topluluk
sosyal, bölgesel ve çevresel konularda üstlendiği sorumluluklarla yeni bir

derinlik kazandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin 1970 başlarında doların konvertibilitesini

askıya almasıyla ekonomik yakınlaşma ve parasal birlik gereksinimi açıkça
kendini gösterdi. 1973 ve 1979'daki iki petrol kriziyle dünya çapında parasal
istikrarsızlık daha ağırlaştı. 1979 yılında Avrupa Para Sistemi'nin işlerlik ka-
zanması döviz kurlarının sabitleşmesine yardımcı oldu, Üye Devletler'in ka-
rarlı ekonomik politikalar izleyerek açık bir ekonomik alanın dayattığı disip-
linden yararlanmalarını ve birbirlerine karşılıklı destek vermelerini sağladı.

Topluluk 1981'de Yunanistan'ın, 1986'da da İspanya ve Portekiz'in ka-
tılmalarıyla güneye doğru genişledi. Bu genişlemeler, Onikiler'in, ekonomik
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gelişmeleri arasındaki farklılıkları
azaltmaya yönelik yapısal prog-
ramlar uygulamalarını kaçınılmaz
kıldı.

Bu dönemde Topluluk Güney
Akdeniz ile Afrika, Karayipler ve
Pasifik (AKP) ülkeleri ile yeni an-
laşmalar imzalayarak uluslararası
düzeyde daha önemli bir rol oy-
namaya başladı, AKP ülkeleri
birbirini izleyen dört Lom& Söz-
leşmesi (1975, 1979, 1984 ve
1989)ile Topluluk'la bağ kurdu.

i Ocak 1995'te Avrupa Birliği'"-
ne üç yeni üye; Avusturya, Finlan-
diya ve İsveç katıldı.

Dünyanın en büyük ticaret gü-
cü olmasına karşın, Birlik diploma-
tik etkinliğini arttıracak yapıları
geliştirmekte ağır davranmıştır.
Avrupa siyasi işbirliğinin amacı
dışişleri ve güvenlik politikası
alanlarında hükümetler arasında
daha derinlemesine bir eşgüdü-
mün sağlanmasıdır.

Dünyadaki durgunluk ve mali
yükün paylaşımı konusundaki iç
çekişmeler 1980 başlarında bir
"Avrupa karamsarlığı" havasının
doğmasına neden oldu. Ama
1984'ten sonra bunun yerini Top-
Iluğun canlandırılması konusunda
daha umutlu beklentiler aldı.
Jacgues Delors başkanlığındaki
Komisyon'un 1984'te hazırladığı
Beyaz Kitap'a dayanarak Topluluk
i Ocak 1993'e kadar tek pazar
oluşturmayı kendisine hedef edin-
di. Avrupa Tek Senedi (Ek 5.)
17 ve 28 Şubat 1986'da imzalandı
ve bu iddialı hedefle ilgili mevzua-
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tın kabulü konusunda yeni usuller geliştirdi. Tek Senet i Temmuz 1987
tarihinde yürürlüğegirdi.

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından 3 Kasım 1990'da iki Almanya'nın
birleşmesi, Aralık 1991'de de Sovyetler Birliği'nin çözülmesi Avrupa'nın
siyasi yapısını baştan aşağı değiştirdi. Üye Devletler bağlarını güçlendirme
kararlılığıyla, temel özellikleri 9-10 Aralık 1991'de Maastricht'te toplanan
Avrupa Doruğu'nda kararlaştırılan yeni bir Antlaşma'nın müzakerelerine
başladılar.

1 Kasım 1993'te yürürlüğe giren Avrupa Birliği Antlaşması Üye
Devletler'in önüne iddialı bir program koymaktadır: 1999'a kadar parasal
birlik; yeni ortak politikalar, Avrupa yurttaşlığı; diplomatik işbirliği; ortak
savunma ve iç güvenlik. Dünya ölçeğindeki rekabeti göğüsleyebilmekve
işsizliği azaltmak için Avrupa Doruğu, Komisyon tarafından sunulan 'Bü-
yüme, rekabet, istihdam' adlı Beyaz Kitap'a dayanarak Temmuz 1994'te
kıta ölçeğinde altyapıve iletişim projelerini yürürlüğe koymaya karar verdi.

Artık AB'nin, bir yandan Üye Devletler'in kimliklerini korurken diğer yan-
dan da karar verebilme ve uygulama yeteneği bulunan hem etkili hem de
demokratik bir örgüt olma yolunda daha ileri gitmekten başka seçeneği
yoktur. Yapısını güçlendirip karar mekanizmalarını rasyonalize edemezse,
iyice gevşeme ya da kımıldayamaz hale gelme seçeneğiyle karşı karşıya
kalacaktır. Atlas Okyanusu'ndan Urallar'a uzanan 'Büyük Avrupa' ancak tek
sesle konuşup hareket eden istikrarlı bir çekirdek etrafında yapılanırsa
örgütlü bir güç olarak gelişebilir. 1996 için planlanan kurumsal gündem
iddialıdır: 15 üyeli AB'nin yapısının yeni görevleri göğüsleyebilecek şekilde
uyarlanması ve kurucularının büyük siyasi projelerinin kaynakları gözardı
edilmeden ve kapsamı kısıtlanmadan tüm kıtaya istikrar getirebilecek bi-
çimde yeni üyelerin katılımına hazırlanması.

Yaklaşık yarım yüzyıldır Avrupa bütünleşmesi, kıtanın gelişmesi ve hal-
kının zihniyeti üzerinde önemli etkilerde bulunmuştur; aynı zamanda güçler
dengesini de değiştirmiştir. Siyasi renklerinden bağımsız olarak tüm hükü-
metler mutlak ulusal egemenlik çağının artık geçtiğinin farkındadır.

Ancak güçlerin birleştirilmesi ve AKÇT Antlaşması'nın ifadesiyle "gele-
cekteki kader birliği" için harcanacak çabalar sayesinde, Avrupa'nın eski
ulusları ekonomik ve sosyal gelişmelerini sürdürebilir ve dünya ölçeğindeki
etkinliklerini koruyabilirler.

Ulusal ve ortak çıkarların sürekli dengelenmesine, ulusal geleneklerin
farklılığına saygı gösterilmesine ve farklı kimliklerin güçlendirilmesine da-
yalı Topluluk yaklaşımı her zaman olduğu gibi bugün de geçerlidir. Devlet-
ler arasındakiilişkilere damgasını vuran köklü düşmanlıkları, üstünlük sap-
lantılarını ve savaşçı eğilimleri aşacak biçimde tasarlanan bu yaklaşım So-
ğuk Savaşyılları boyunca Avrupa'nın demokratik ülkelerinin özgürlüğe olan

 

 

Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesini ve ko-
runmasını garanti eden kurumların istikrarının gerçekleştirilmesi

İşleyen bir pazar ekonomisinin varlığının yanı sıra Birlik içindeki piyasa güçleri ve reka-
bet baskısına karşı koyma kapasitesine sahip olunması

Siyasi, ekonomik ve parasalbirliğin amaçlarına uyma dahil olmak üzere üyelik yüküm-

lülüklerini üstlenme kabiliyetine sahip olunması

Avrupa bütünleşmesi hareketi korunurken, Birliğin yeni üye içerme kapasitesi gerek Bir-

lik gerekse aday ülkelerin genel çıkarına hizmet eden önemli bir unsurdur.

Kopenhag Kriterleri
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bağlılıkları çevresinde birleşmeleri-
ni sağlamıştır.

Avrupa Birliği'ni daha gelenek-
sel uluslararası bütünleşme mo-
dellerinden ayırt eden özellik ku-
rumsal yapısının benzersiz oluşu-
dur. Paris, Roma ve Maastricht
Antlaşmaları'yla (OÜye (Devletler
hükümranlıklarının bir bölümünü
ulusal ve ortak çıkarlarını temsil
eden bağımsız kurumlara devret-
mişlerdir. Karar mekanizmalarında
her biri belirli bir rol üstlenen bu
kurumlar birbirlerini tamamlar
niteliktedir.

#&x

Birliği yöneten kurumlar şun-
lardır: Demokratik yollarla seçilen
Parlamento, Üye Devletleri temsil
eden ve Bakanlar'dan oluşan Kon-
sey, Avrupa Devlet ve Hükümet
Başkanları Doruğu, Antlaşmaların
koruyucusu olan Komisyon, Top-
luluk hukukuna uyulmasını sağla-
yan Adalet Divanı ve Birliğin Mali
yönetimini izleyen Sayıştay. Ayrıca
ekonomik, sosyal ve bölgesel çıkar
gruplarını temsil eden çeşitli da-
nışma kurulları vardır. Birliğin
dengeli gelişimine katkıda bulunan
projelerin finansmanını kolaylaş-
tırmak amacıyla kurulmuş olan bir
Avrupa Yatırım Bankası bulun-
maktadır.

KE

Avrupa Birliği Konseyi başlıca
karar organıdır. Konsey, 15 Üye
Devlet'in, toplantı gündemini o-
luşturan konuda (dış politika,
tarım, Sanayi, taşıma, çevre, vb.)
politika sorumluluğu taşıyan ba-
kanlarından (oluşur. Konsey'in
Başkanlığı altı ayda bir el değişti-
rir. Konsey görüşmeleri için gerekli
zemin, Üye Devletlerin daimi
temsilcilerinden oluşan Coreper
(Daimi Temsilciler Komitesi)
adlı komite tarafından hazırlanır.
Bu komiteye deilgili ulusal bakan-
lik elemanlarından oluşan komite-
ler yardım eder. Konsey'in Genel.
Sekreterliği Brüksel'dedir.

AT Antlaşması'nın 145. mad-
desine (Ogöre Konsey Üye
Devletler'in genel ekonomik politi-
kalarının eşgüdümünden sorumlu-
dur. Fakat Birliğin yetkileri geniş-

ledikçe Konsey'in faaliyet alanına da yenileri eklenmektedir. Üye ülkeleri
temsil eden Konsey, AB'nin mevzuatını (yönetmelikler, yönergeler ve
kararlar) hazırlar; bu anlamda birliğin yasama organıdır. Ancak Tek Senet
ve Maastricht Antlaşması uyarınca bu işlevini Avrupa Parlamentosu'yla
paylaşır. Konsey ve Parlamento aynı zamanda AB'nin bütçesi üzerinde de
denetim yetkisini paylaşırlar. Ayrıca, Komisyon'un müzakere ettiği ulusla- *
rarası anlaşmaların kabulü de Konsey'in yetkisindedir.

AT Antlaşması'nın 148. maddesi gereğince Konsey'in kararları, oybirliği,
basit çoğunluk ya da nitelikli çoğunluk (toplam 87 oyun en az 62'si) şartının
aranması bakımından birbirlerinden ayrılır.

Nitelikli çoğunluk (en az 62 oy) gereken durumlarda oylar şu biçimde
dağılır: Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya 10'ar oy; İspanya 8 oy,
Belçika, Hollanda, Portekiz ve Yunanistan 5'er oy; Avusturya ve İsveç 4'er
oy, Danimarka, Finlandiya ve İrlanda 3'er oy ve Lüksemburg2 oy.

Kararlar genellikle nitelikli çoğunlukla alınır. Ancak yeni bir Üye Devlet'in
kabulü, antlaşmalarda yapılan değişiklikler ya da yeni bir ortak politikanın
yürürlüğe konması gibi çok önemli konularda oybirliği aranır.

Topluluk üyelerinin hükümet başkanlarının (Fransa'nın devlet başkanı-
nın) 1974'ten beri yaptıkları düzenli toplantılar sonucu Avrupa Doruğu
ortaya çıkmıştır. Bu düzenleme 1987'de Avrupa Tek Senedi ile resmiyet
kazanmıştır. Avrupa Doruğu yılda en az iki kez toplanır; Komisyon Başkanı
da Doruğa katılır.

kok

Avrupa Parlamentosu demokratik bir tartışma forumudur; aynı za-
manda denetim ve yasama sürecinde deişlevleri vardır.

Avrupa Parlamentosu tek dereceli seçimlerle ve genel oyla beş yılda bir
seçilir. (Bu seçimlerin ilki Haziran 1979'da yapılmıştır). Parlamento'nun
halen 626 üyesi vardır. Bu üyelerin ülkelere dağılımı şöyledir: Almanya 99,
Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya 87'şer, İspanya 64, Hollanda 3İ, Belçika,
Portekiz ve Yunanistan 25'er, İsveç 22, Avusturya 21, Danimarka ve Fin-
landiya 16'şar, İrlanda 15 ve Lüksemburg 6.

Parlamento'nun Genel Kurul'u normal olarak Strasbourg'da toplanır.
Genel Kurul çalışmalarının ön hazırlıklarını yapan 20 komisyonun ve siyasi
grupların olağan toplantı yeri Brüksel'dir. Parlamento Sekretaryası ise
Lüksemburg'dadır.

Parlamento Konsey'in yasama işlevini paylaşır: Yönerge ve yönetmelik-
lerin hazırlanmasında söz sahibidir ve Komisyon'un dikkate alması istemiyle
bunlarda değişiklikler önerir. Antlaşmalarda değişiklik yapan Tek Senet,
konuların Parlamento'da ve Konsey'de de ikişer kez ele alınmasını öngör-
mektedir. 'İşbirliği usulü' olarak bilinen bu yolla Parlamento'ya, özellikle tek
pazar konusunda olmak üzere, bir dizi politika alanında daha geniş söz
hakkı tanınmış olmaktadır.

Maastricht Antlaşması, bazı alanlarda karara katılma yetkisi vererek
Parlamento'nun rolünü daha da güçlendirmiştir. Bu alanlar, işgücünün
serbest dolaşımı, tek pazar, öğretim, araştırma, çevre, Avrupa ölçeğindeki
ağlar, sağlık, kültür ve tüketicinin korunmasıdır. Artık Parlamento, uzlaşma
sağlanamadığı takdirde salt çoğunluk oyuyla Konsey'in ortak konumunu
reddetme ve yasama sürecini durdurma yetkisine sahiptir.

Tek Senet uluslararasıişbirliği ve ortak üyelik anlaşmaları ile yeni üyele-
rin kabulü kararlarını Parlamento'nun oluruna bırakmıştı. Maastricht'te ise
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin aynı seçim sistemiyle yapılması ve Birlik
vatandaşlığı konularında da Parlamento'dan onay alınması zorunlu kılınmış-

tır,
Parlamento bütçe yetkilerini de Konsey'le paylaşır. Bütçeyi kabul edebi-

leceği gibi, reddedebilir de (Parlamento şimdiye kadar iki kez Bütçe'yi red-
detmiştir). Reddetmesi halinde bütçe sürecisıfırdan başlar.

Bütçe Komisyon tarafından hazırlandıktan sonra, bütçe yetkisini payla-
şan Konsey ve Parlamento arasında gidip gelir. Konsey, ağırlıklı olarak
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tarım alanındaki 'zorunlu' harca-
malar konusunda, Parlamento ise
sınırları antlaşmada belirlenen
zorunlu oOOlmayan' harcamalar
konusunda son sözü söyler,

Parlamento, Topluluk politika-
larını etkileyebilmek (amacıyla
bütçe sürecindeki yetkilerini tam
olarak kullanmaktadır.

Parlamento'nun vazgeçilmez
işlevlerinden biri siyasi bakım-
dan itici güç olmasıdır. Parla-
mento, 370 milyon insanı temsil
eden siyasi ve ulusal eğilimlerin
buluştuğu eksiksiz bir Avrupa
forumudur. Yeni politikalar oluş-
turulması ve varolanların gelişti-
rilmesi ya da değiştirilmesi yönün-
de sık sık çağrılar yapar. 1984'te
kabul ettiği Avrupa Birliği Antlaş-
ması taslağı Üye Devletler'in Tek
Senet yönünde harekete geçmele-
rinde etken olmuştur. Ekonomik
ve parasal birlik ile siyasi birlik
konusunda hükümetlerarası kon-
feranslar düzenlenmesi çağrısı
yapan da Parlamento olmuştur.

Nihayet Parlamento demokra-
tik bir denetim organıdır. Üçte iki
çoğunluk gerektiren gensoru oy-
lamalarıyla Komisyon'u görevden
alabilir. Ayrıca her yıl Komisyon'un
programı konusunda görüş bildirir
ve oylama yapar.

Parlamento, Sayıştay'ın hazır-
ladığı raporlara dayanarak ortak
politikaların uygulanmasını izler.
Ayrca Komisyon ve Konsey'e
yönelttiği sözlü ve yazılı sorular
yoluyla bu politikaların günlük
yönetimini denetler.

Avrupa siyasi işbirliğinden so-
rumlu olan Dışişleri Bakanları,
Parlamento üyelerinin sorularını
yanıtlarlar; Parlamento'nun ulus-
lararası ilişkiler ve insan hakları
alanlarındaki Okararlarına ilişkin
olarak gerçekleştirilen çalışmalar
konusunda onları bilgilendirir ve
kendi faaliyetlerinin odökümünü
sunarlar.

Avrupa Doruğu Başkanı Avrupa
Doruğu'nun sonuçları konusunda
Parlamento'ya bilgi verir.
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Topluluğun bir başka önemli
kurumu Komisyon'dur. i Temmuz

1967'de üç Topluluğun (AKÇT,
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AET ve Euratom) yürütme organlarını birleştiren bir antlaşma ile tek bir
Komisyon oluşturulmuştur.

Komisyon'un üye sayısı 5 Ocak 1995'te 20'ye (Almanya, Birleşik Krallık,
Fransa, İspanya ve İtalya için ikişer, diğer ülkeler için birer) yükseltilmiştir.
Bu üyeler, Üye Devletler'in 'mutabakatı' ile atanır; Maastricht Antlaşması'yla
görev süreleri5 yıla çıkarılmıştır ve atanmaları Parlamento'nun onayıyla
gerçekleşir. Komisyon görevini tam bir bağımsızlıkla yerine getirir, Topluluk
çıkarlarını temsil eder ve hiçbir Üye Devlet'ten talimat almaz. Antlaşmaların
koruyucusu olarak Konsey'in kabul ettiği yönetmelik ve yönergelerin düz-
gün biçimde uygulanmasını sağlar. Topluluk hukukunun yürürlüğünü sağ-
lamak üzere Adalet Divanı'nda dava açabilir. Yasama sürecinde inisiyatif
hakkı sadece Komisyon'a aittir. Konsey içinde ya da Konsey ve Parlamento
arasında görüşbirliği sağlanmasını kolaylaştırmak üzere müdahalede bulu-
nabilir. Konsey tarafından alınan (örneğin ortak tarım politikasına ilişkin)
kararların uygulanması türünden bir yürütme yetkisine de sahiptir. Ayrıca
araştırma ve teknoloji, kalkınma yardımı ve bölgesel kaynaşma alanlarında-
ki ortak politikaların yürütülmesine ilişkin olarak önemli yetkileri vardır. Ko-
misyon, Parlamento'nun üçte iki çoğunlukla kabul edeceği bir gensoru s0-
nucunda topluca görevdenalınabilir; ama bu şimdiye kadar hiç olmamıştır.

Komisyon çalışmaları, çoğunluğu Brüksel ve Lüksemburg'da görev ya-
pan bir idari kadro tarafından desteklenir. Bu idari örgüt, herbiri belli bir
alandaki ortak politikaların uygulanmasıile genel yönetimden sorumlu olan
ve Genel Müdürlükler olarak adlandırılan 23 bölümden oluşur. Geleneksel
uluslararası örgütlerin genel sekreteryalarının aksine Komisyon'un mali
özerkliği vardır ve kararlarını uygulamakta tam bir bağımsızlığa sahiptir.
Federasyon yanlıları Komisyon'u, bir yanda mevcut Avrupa Parlamentosuile
öbüryanda bugünkü Konsey'in yerine geçecek olan Üye Devletler Senato-
su'ndan oluşan çift meclisli bir parlamentoya karşı sorumlu olacak Avrupa
hükümetinin nüvesi olarak görmektedirler.

#XX

Adalet Divanı Lüksemburg'dadır ve Üye Devletler'in 'bağımsızlıklarından
kuşku duyulmayan kişiler arasından' mutabakat yoluyla seçip altışar yıllık
dönemler için atadıkları 15 yargıçtan oluşur.

Divan'ın başlıcaiki işlevi vardır:
(i) Topluluk kurumları tarafından kabul edilen mevzuatın antlaşmalara

uygunluğunu denetlemek (Topluluk kurumları, Üye Devletler ve haklarının
ihlal edildiğine inanan yurttaşlar Divan'a başvurma hakkına sahiptir);

(ii) Ulusal mahkemelerden biri tarafından istendiğinde Topluluk mevzu-
atının uygulanabilirliği ya da doğru yorumu konusunda görüş bildirmek;
verdiği kararlara karşı temyiz yolu kapalı olan bir mahkeme ya da yargıcın
gördüğü davada bu konuda tereddüt belirirse Adalet Divanı'ndan bir ara
karar istenmesi zorunludur.

Divan'ın karar ve yorumları zaman içinde Topluluk düzeyinde uygulana-
bilen bir Avrupa hukukunun oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Topluluk
hukuku alanında, Divan'ın kararları ulusal mahkemelerin kaiçtihadı, Toplu-
luğun bugünkü biçimini almasında belirleyici bir rol oynamıştır.

Konsey ve Komisyon, AT ve Euratom konularında Ekonomik ve Sosyal
Komite'nin desteğiyle çalışır. Bu Komite ekonomik ve sosyal faaliyetlerin
değişik kategorilerini temsil eden 222 üyeden oluşur. Birçok konuda karar
verilmeden önce görüşünün alınması zorunludur; ayrıca kendi inisiyatifiyle
de görüş bildirme hakkına sahiptir.

Ticaret ve sanayi dünyasıile işçi sendikaları, Topluluğun gelişmesini E-
konomik ve Sosyal Komite aracılığıyla etkilerler.

Maastricht Antlaşması'yla kurulan Bölgeler Komitesi Üye Devletler'in ö-
nerdiği bölgesel ve yerel makamların temsilcileri arasından Konsey tarafın-
dan dört yıllık bir dönem için seçilen 222 üyeden oluşur. Komite,
Antlaşma'nın belirlediği alanlarda Konsey ve Komisyon'a danışmanlık yapar.
Toplantı yeri Brüksel'dir.
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Avrupa Birliği'nin işleyişinde
kapsam genişleme ve daralamsı,
yeni konuların eklenmesi, ek mad-
deler ile sağlanabilmektedir. Aşa-
ğıda da var olan maddeler, Birlik
tarafından kabul edilmiş ve uygu-
lamaya konmuş bazı önlemler,
ağırlıklı olarak şu alanlarla ilgilidir:

e Kamu alımlarının serbestleş-
tirilmesine paralel olarak iş ve
malzeme sözleşmeleriyle ilgili
kuralların saydamlaştırılması, kon-
trollerin arttırılması ve kuralların
kapsamının taşıma, enerji ve tele-
komünikasyon gibi önemli yeni
alanlara genişletilmesi.

e Dolaylı vergiler, KDV ve özel
tüketim vergilerine ilişkin ulusal
mevzuatın birbirine yaklaştırılması
anlamına gelen vergi uyumlulaş-
tırması.

e Sermaye piyasalarının ve ma-
li hizmetlerin serbestleştirilmesi.

e Belgelendirme ve test konur-
sunda benimsenen yeni bir yakla-
şım sayesinde, ulusal standartların
denkliklerinin tanınması; emniyet
ve çevre standartlarında da bir
ölçüde uyumlulaştırmanın sağlan-
ması.

e Kişilerin serbest dolaşımı ö-
nündeki teknik engellerin (faali-
yette bulunma özgürlüğü ve dip-
loma denkliklerinin tanınması yo-
luyla) ve fiziki engellerin (sınırlar-

daki kontrollerin kaldırılmasıyla)
sona erdirilmesi.

e Şirketler hukukunun uyum-
lulaştırılması ve fikri ve sınai mül-
kiyet mevzuatının (tescilli marka
ve patentler) benzeştirilerek iş
dünyasının işbirliğini teşvik eden
bir ortamın oluşturulması.

Adalet ve içişleri alanların-
daki işbirliği (Avrupa Birliği
Antlaşması, VI. Fasıl) dört temel
alanı kapsar:

(0 Sığınma mevzuatının u-
yumlulaştırılması.

(ii) Üye olmayan devletlerin
vatandaşlarına uygulanacak göç-
men mevzuatının Birlik düzeyinde
ele alınması.

(iii) Sınır ötesi suçlarla etkin
mücadele için polis teşkilatları
arasındaişbirliği.

(iv) Medeni hukuk ve ceza hukuku alanlarında işbirliği anlaşmalarının
hazırlanması.

Maastricht Antlaşması,. kararların nitelikli çoğunlukla alınacağı bazı a-
lanlarda AT'nin yetkilerini genişletmiştir: Araştırma ve geliştirme, çevrenin
korunmasıve sosyal politika (Birleşik Krallık dışındaki bütün Üye Devletler
bir sosyal politika anlaşması imzalamışlardır). Antlaşma aynı zamanda Av-
rupa Parlamentosu'nun yetkilerini, bir dizi alanda ortak karar usulünü ge-
tirmek suretiyle güçlendirmektedir.

Yeni üyeliklerin, mevcut üyeleri güçlü ve homojen bir yapıda birleştir-
meyi becerebilmiş olan geleneksel bütünleşme yaklaşımını zora sokması
tuhaf bir çelişki olur. AB'ye katılmanın koşullarından biri yeni üyele-
rin mevcut Topluluk mevzuatını tümüyle kabul etmeleri ve ortak
politikaları paylaşmalarıdır. Geçici bir dönem için anlaşmaya bağlanmış
olanlar dışında hiçbir istisnaya izin verilemez. Maastricht'te kabul edilen
iddialı hedefler - en geç 1999'a kadar ekonomik ve parasal birlik ortak dış
politika ve güvenlik politikasını içeren siyasi birlik - müstakbel üyeler tara-
fından da kabul edilmelidir. Şimdi veya daha sonra AB'ye katılmak isteyen
ülkelerin davranışlarında belirsizliğe yer olmamalıdır. AT'yi daha başından
itibaren geleneksel uluslararası örgütlerden ayırt eden kurallara bağlılık ve
geleneklere saygıBirliğe güç katmayı sürdürecektir. Hükümetler-arası işbir-
liği ile federasyon arasında bir yerde duran Birlik, yetki ikamesi ilkesine
bağlı olmakla birlikte ortak eylemden de vazgeçemez. Bu süreç ister iste-
mez yavaş ilerleyecek ve değişik siyasi ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine
imkan verecektir.

KK

Avrupa'nın gelecekte alacağı biçimi kestirmek imkansızdır. Yine de mev-
cut verilere dayanılarak bazı öngörülerde bulunulabilir.

e Onbeşler, Maastricht'te üstlenilen taahhütler çerçevesinde ekonomik,
parasal ve siyasi bütünleşme konusunda ellerinden geleni yapacaklardır.
Kurumlar arası anlaşmalar Topluluk kurumları ve usulleriyle diplomatik
işbirliği düzenlemeleri arasındaki 'köprü'yü oluşturacaktır. Avrupa Parla-
mentosu ortak karar mekanizmasını sonuna kadar kullanacaktır.

e Haziran 1995'te çalışmaya başlayan bir düşünce grubunun hazırlaya-
cağı rapora dayalı olarak Birlik 1996'da Antlaşmaları revize etme sürecini
başlatacaktır. 2000 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere, bir Avrupa yürütme
organıile iki meclisli (biri halkı, öbürü Devletler'i temsilen) bir yasama or-
ganını temel alan bir federal sistem için planlar hazırlanacaktır. Antlaşma
süresi 1998'de sona eren Batı Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği arasında ger-
çekleşecek olan bütünleşme bu sürecin bir parçası olacaktır.

se Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan, AB'nin de yardı-
mıyla pazar ekonomilerini geliştirdikçe, yapılmış olan Avrupa Anlaşmaları
genişletilecektir. Avrupa Konseyi'ne katılmış bulunan ve parlamenter de-
mokrasiler topluluğuna dahil olduklarını kanıtlamış bulunan Merkezi ve
Doğu Avrupa ülkeleri AB'ye üye olacaktır. Bütünleşme konumuna ulaşanlar
Birlik üyeliğine başvuracak ve yeni bir genişleme aşamasının önünü aça-
caklardır.

e Birlik, kuzey yarıkürenin güvenliğinin tartışıldığı başlıca iki Avro-
Atlantik forum olan AGİT ve NATO'da kendisiyasi kimliğini kanıtlayacaktır.
Lome Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler ve UNCTAD gibi uluslararası örgüt-
lerdeki etkisi sayesinde Kuzey ile Güney'in birbirine yakınlaştırıl-masında
büyük rol oynayacaktır.

21. yüzyılın başındaki Avrupaiçin çizilen bu manzara kaçınılmaz olarak
eksik ve spekülatiftir. Varsayımları arasında, mevcut Üye Devletler'in AB'yi,
tümkıtayı kapsayacak biçimde "federalist bir itici güç" olarak işlemekte
serbest bırakacakları ve müstakbel üyelerin de Maastricht'te belirlenen
siyasi amaçları çekincesiz paylaşacakları da vardır. Bu umutların gerçekleş-
mesinin tek yolu, asla geriye dönüp bakmadan Topluluk için daha başında
belirlenmiş olan yolda ilerlemeye devam etmektir.
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Eki.

PARİS DORUĞU BİLDİRGESİ
(19 ve 20 Ekim 1972)
"üye Devletler, Toplulukları'nın ge-

lişmesini demokrasi, fikir özgürlüğü,
bireylerin ve düşüncelerin serbest
dolaşımı ve serbestçe seçilmiş temsil-
cileri vasıtasıyla halkın katılımına da-
yandırma kararlılıklarını yeniden teyid
ederler".

Ek2.
AVRUPA KİMLİĞİNE İLİŞKİN

BELGE
(Kopenhag Doruğu,

1973)
"Dokuzlar, bağlı oldukları hukuki,

siyasi ve ahlaki düzenlerine niteliğini
veren değerlere saygı gösterilmesini
sağlamak ve ulusal kültürlerinin zengin
çeşitliliğini muhafaza etmek arzusun-
dadırlar. Bireyin ihtiyaçlarının karşı-
lanması temeline dayanan bir toplum
kurma kararlığı temelinde aynı hayat
anlayışını paylaşan Dokuzlar, temsili
demokrasi, hukukun üstünlüğü, eko-
nomik ilerlemenin nihai amacı olan
sosyal adalet ve insan haklarına saygı
ilkelerini savunma azmindedirler.
Bütün bunları Avrupa kimliğinin temel
unsurlarıdır”.

14 Aralık

Ek3.
TEMEL HAKLARA İLİŞKİN OR-

TAK BİLDİRGE
(Avrupa Parlamentosu, Konsey ve

Komisyon,5 Nisan 1977)
AVRUPA PARLAMENTOSU, KON-

SEY VE KOMİSYON,
Avrupa Toplulukları'nı kuran

Antlaşmalar'ın hukuka saygı ilkesine
dayandığını;

Adalet Divanı'nın kabul ettiği üzere
bu hukukun Antlaşmalar'da ve Toplu-
luğun ikincil mevzuatında yer alan
kuralların ötesinde genel hukuk ilkele-
rini ve özellikle Üye Devletler'in anaya-
sa hukukarının dayandığı temel hakla-
rı, İlkeleri ve hakları içerdiğini;

Ve özellikle bütün Üye Devletler'in
4 Kasım 1950'de Roma'da imzalanmış
bulunan İnsan Haklarının ve Temel
Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin
Avrupa Sözleşmesi'nin Akit Tarafı
olduğunu göz önünde tutarak

AŞAĞIDAKİ BİLDİRGEYİ KABUL
ETMİŞTİR:

1. Avrupa Parlamentosu, Konsey
ve Komisyon, Üye Devletler'in anaya-
salarından ve İnsan Haklarının ve
Temel Özgürlüklerin Korunmasına
İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nden kay-
naklananlar başta gelmek üzere temel
hakların korunmasına öncelikle önem
verdiklerini vurgularlar.

AVRUPABİRLİĞİ

 

2. Yetkilerini kullanırken ve Avrupa Toplulukları'nın hedeflerini gerçekleştirmeye
yönelik çabalarında bu haklara saygı göstermektedirler ve saygı göstermeye devam
edeceklerdir",

Ek 4. ni
DEMOKRASİ BİLDİRGESİ
(Avrupa Doruğu Kopenhag Toplantısı, 8 Nisan 1978)
"Avrupa Parlamentosu Üyeleri'nin tek dereceli genel oyla seçilmesi, Avrupa Top-

lulukları'nın geleceği açısından temel önem taşıyan ve Topluluklar'ı oluşturan halkla-
rın paylaştıkları demokrasiideallerini somut bir şekilde ortaya koyan bir olaydır.

Roma Antlaşması'nda öngörüldüğü üzere Avrupa halkları arasında gittikçe daha
yakın bir birliğin temeli olan Avrupa Toplulukları'nın oluşturulması, Topluluklar'ın
kurucularının barışın ve özgürlüğün güçlendirilmesi yolundaki kararlılıklarını göster-
mekteydi.

Avrupa Kimliğine İlişkin Kopenhag Bildirgesi'nde ifade edildiği üzere, Devlet ve
Hükümet Başkanları, bağlı oldukları hukuki, siyasi ve ahlaki düzene niteliğini veren
değerlere saygı gösterilmesini sağlamak ve temsili demokrasi, hukukun üstünlüğü,
sosyal adalet ve insan haklarına saygıilkelerini savunmak azmindedirler.

Bu ilkelerin uygulanması, yetkilerin anayasal düzenlemesi içinde hem fikirlerin
serbestçe ifadesini hem de insan haklarının korunmasını güvenceye alan çoğulcu
demokratik bir sistemi gerektirir.

Devlet ve Hükümet Başkanları, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon'un,
© Topluluklar'ın amaçlarını gerçekleştirme uğraşı içinde temel haklara saygı gösterme
yolundaki kararlılıklarını ifade ettikleri Ortak Bildirge'ye katıldıklarını beyan ederler,

Her Üye Devlet'te temsili demokrasiye ve insan haklarına saygının ve bunların
sürdürülmesinin Avrupa Toplulukları'na üyeliğini vazgeçilmez koşulları olduğunu
resmen beyan ederler",

FASIL XVII ,
KALKINMA İŞBİRLİĞİ
Madde 130
1. Üye Devletler'in izlediği politikaların tamamlayıcısı niteliğinde olan, Topluluğun

kalkınma işbirliği alanındaki politikası:
özellikle içlerinde en dezavantajlı konumda olanlar başta gelmek üzere, geliş-

mekte olan ülkelerin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmalarına;
-gelişmekte olan ülkelerin uyumlu ve aşamalı bir biçimde dünya ekonomisiile

bütünleştirilmelerine;
-gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla mücadeleye katkida bulunur.
2. Bu alandaki Topluluk politikası demokrasinin ve hukuk devletinin geliştirilmesi

ve pekiştirilmesi genel hedefine ve insan hakları ve temel özgürlüklere saygı hedefine
katkıda bulunur.

Ek 5. .
AVRUPA TEK SENEDİ
(Şubat 1986)
Avrupa Toplulukları'nı kuran Antlaşmalar temelinde girişilen çalışmaları tamam-

lama ve Devletleri arasındakiilişkileri, 19 Haziran 1983 tarihli Stuttgart Resmi Bildir-
gesi uyarınca tümüyle bir Avrupa Birliği'ne dönüştürme isteğiyle HAREKETE GEÇE-

REK;
Bu AvrupaBirliği'ni önce kendi iç kurallarına göre işleyen Topluluklar temelinde,

daha sonra ise İmzacı Devletler arasında dış politika alanında ve bir Avrupa İşbirliği
temelinde uygulamaya koymak ve bu birliği gerekli eylem araçlarıyla donatmak
KARARLILIĞIYLA; |

Özgürlük,eşitlik ve sosyal adalet başta gelmek üzere, Üye Devletler'in anayasa-
larında ve yasalarında, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin
Sözleşme'de ve Avrupa Sosyal şartı'nda tanınan temel haklar üzerinde demokrasiyi
geliştirmekiçin işbirliği yapmak KARARLILIĞIYLA,

Avrupafikrinin, ekonomik bütünleşme ve siyasiişbirliği alanlarında gerçekleştiri-
len sonuçların ve yeni açılımlara duyulan ihtiyacın, Avrupa'nın demokratik halklarının
taleplerine denk düştüğüne ve genel oyla seçilen Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa
halkları için kaçınılmaz bir ifade aracı olduğuna KANİ OLARAK,

Avrupa'nın ortak çıkarlarını ve bağımsızlığını korumak ve özellikle bağlı oldukları
demokrasi ve hukuka ve insan haklarına saygı ilkelerini ortaya koyarak Birleşmiş
Milletler Antlaşması çerçevesinde girdikleri taahhüte uygun olarak uluslararasıbarışın
ve güvenliğin korunmasınabirlikte katkıda bulunmak amacıyla, tek sesle konuşma ve
tutarlı biçimde ve dayanışma içinde hareket etmeye gittikçe daha fazla yönelme
konusunda Avrupa'ya düşen sorumluluğun BİLİNCİNDE OLARAK,
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Ortak politikalarının kapsamını ge-
nişletip yeni hedefler gerçekleştirmeye
yönelmek suretiyle ekonomik ve sosyal
durumu geliştirmeye ve kurumların
yetkilerini Topluluk çıkarlarına uygun
koşullar altında kullanmalarına imkan
sağlayarak Topluluklar'ın daha düzgün
biçimde işlemesini sağlamaya KARARLI
OLARAK,

Devlet ve Hükümet Başkanları'nın
19-21 Ekim 1972 tarihlerinde Paris'te
yapılan Toplantı'da Ekonomik ve Para-
sal Birliğin aşamalı olarak gerçekleşti-
rilmesi hedefini onayladıklarını DİKKA-
TE ALARAK,

Avrupa Doruğu Başkanlığı'nın 6-7
Temmuz 1978'de Bremen'de vardığı
sonuçların Ek'ine ve Avrupa Para
Sistemi'nin (APS) kurulması ve ilgili
konularda Brüksel'de toplanan Avrupa
Doruğu'nun 5 Aralık 1978'de aldığı
Karar'ı dikkate alarak ve sözkonusu
karar uyarınca Topluluğun ve Üye
Devletler'in Merkez Bankaları'nın para-
sal işbirliğini yürürlüğe koymakiçin bir
dizi önlemi uygulamaya koymuş Ol-
duklarını KAYDEDERJİer)..."

Ek 6.
HELSİNKİ AB KONSEYİ, BAŞ-

KANLIK ZİRVESİ SONUÇLARI
10-11 Aralık 1999
MADDE 3. Avrupa Birliği Kon-

seyi, tüm Avrupa kıtasının İstikrarı ve
refahı için Aralık 1997'de Lüksemburg-
'da başlatılan genişleme sürecinin öne-
mini teyid eder.

MADDE 4. Avrupa Birliği Konseyi,
şimdi 13 aday devleti tek bir çerçeve
içinde kapsayan katılım sürecinin içerici
mahiyetini tekrar teyit eder. Aday
devletler, üyelik sürecine eşit bir te-
melde katılmaktadırlar. Avrupa Birliği'-
nin Antlaşmalar'da ifade edilen değer-

- lerini ve amaçlarını paylaşmalıdırlar. Bu
bakımdan, Avrupa Birliği oKonseyi,
anlaşmazlıkların OoOBM Anayasası'na
uygun olarak barışçı yoldan çözülmesi
ilkesini vurgular ve aday devletleri,
devam eden sınır anlaşmazlıkları ve
ilgili diğer konuları çözmek için her
gevreti göstermeye davet eder. Bunda
başarılı olunamadığı takdirde, anlaş-
mazlığı makul bir süre içinde Ulusla-
rarası Adalet Divanı'na (UAD) götür-
melidirler. Avrupa Birliği (Konseyi,
özellikle üyelik süreci üzerindeki yan-
sımalarıyla ilgili olarak ve en geç 2004
yılı sonuna kadar UAD yoluyla çözüme
bağlanmalarını teşvik etmek amacıyla,
devam eden anlaşmazlıklara ilişkin
durumu gözden geçirecektir. Ayrıca,
Avrupa Birliği Konseyi hatırlatır ki
Kopenhag'da belirlenmiş olan politik
kriterlere uyum, üyelik müzakereleri
açılmasının bir ön şartıdır ve tüm

Kopenhag kriterlerine uyum AB'ye üye olarak katılmanın temelidir.
MADDE5. Birlik, kurumsal reform konusundaki Hükümetler Arası Konferansı A-

ralık 2000'e kadar tamamlamakiçin her çabayı göstermeye yönelik sağlam bir siyasi
taahhüt içine girmiştir. Bu Konferans'ın sonuçlarının onaylanmasından sonra, Birlik,
2002 sonundan itibaren, üyelik vecibelerini üstlenme yeteneğine sahip olduklarını
göstermelerinin hemen ardından ve müzakere sürecinin başarıyla tamamlanması
üzerine, yeni üye devletler kabul edebilme durumunda olacaktır.

MADDE 6. Komisyon, aday devletlerdekiilerleme hakkında ayrıntılı bir değerlen-
dirme yapmıştır. Bu değerlendirme, katılım kriterlerinin yerine getirilmesi yönünde
ilerleme olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda, bazı sektörlerde devam eden
güçlükler bulunduğu dikkate alınırsa, aday devletler, katılım kriterlerine uyma çaba-
larını sürdürmeye ve arttırmaya teşvik edilirler. Bazı adayların tüm Kopenhag kriter-
lerini orta vadede karşılama konumunda olmayacakları anlaşılmaktadır. Komisyon'un
niyeti, bazı aday devletlerce Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesinde kaydedilen
ilerleme konusunda 2000 yılı başlarında Konsey'e rapor vermektir. Bundan sonraki

ilerleme raporları, Aralık 2000'deki AB Konseyi'nden uygun bir zaman önce sunula-
caktır.

MADDE 11. Müzakerelerde, her aday devlet kendi meziyetlerine göre değerlen-
dirilecektir. Bu ilke, hem muhtelif müzakere başlıklarının açılması hem de müzakere-
lerin yürütülmesi bakımından geçerli olacaktır. Müzakerelerde ivmeyi korumakiçin,
hantal prosedürlerden kaçınılmalıdır. Şimdi müzakere sürecine sokulmuş olan aday
devletler, hazırlıklarında yeterli ilerleme yapmışlarsa, halen müzakere sürecinde
bulunan aday devletlere makul bir süre içinde yetişme imkanına sahip olacaklardır.
Müzakerelerde ilerleme, müktesebatın ulusal mevzuata dahil edilmesinde ve bilfiil
uygulanması ve icra edilmesinde ilerleme ile paralel gitmelidir.

MADDE12. Avrupa Birliği Konseyi, Komisyon'un ilerleme raporunda işaret edildi-
ği gibi Türkiye'de son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmeleri ve ayrıca Türkiye'nin
Kopenhag kriterlerine uyum yönündeki reformlarını sürdürme niyetini memnuniyetle
karşılar. Türkiye, diğer aday devletlere uygulananlar ile aynı kriterler temelinde
Birliğe katılmaya yönelmiş bir aday devlettir. Diğer aday Devletler gibi Türkiye de
mevcut Avrupa stratejisine dayanılarak, reformlarını teşvik etmeye ve desteklemeye
yönelik bir katılım öncesi stratejiden istifade edecektir. Bu çerçevede, insan hakları
konusu ve 4 ve 9(a) sayılı paragraflarda belirtilen konular başta olmak üzere, üyeli-
ğin siyasi kriterlerini karşılama yönünde ilerleme kaydedilmesi üzerinde durularak,

daha fazla siyasi diyalog söz konusu olacaktır. Türkiye, Topluluk programlarına ve
ajanslarına ve katılım süreci bağlamında aday devletler ile Birlik arasındaki toplantı-
lara katılma imkanına da sahip olacaktır. Müktesebatın benimsenmesiiçin ulusal bir
program ile birlikte, siyasi ve ekonomik kriterler ve bir üye devletin yükümlülükleri
ışığında üyelik hazırlıklarının yoğunlaşması gereken öncelikleri içeren bir katılım
ortaklığı önceki Konsey sonuçları temelinde oluşturulacaktır. Uygun izleme mekaniz-
maları kurulacaktır. Türkiye'nin mevzuatının ve uygulamasının müktesebat ile uyum-
lulaşmasını yoğunlaştırmak üzere, Komisyon, müktesebatın analitik tarzda incelen-
mesine yönelik bir süreç hazırlamaya davet edilir. Avrupa Birliği Konseyi, Komisyon-
'dan, tüm katılım öncesi tüm AB mali yardım kaynaklarının koordinasyonuiçin tek bir
çerçeve sunmasını talep eder.

MADDE 13. Avrupa Konferansı'nın geleceği, gelişen durumun ve Helsinki'de katı-
lm süreci konusunda alınan kararların ışığında gözden geçirilecektir. Yaklaşan Fransa
Dönem Başkanlığı, 2000 yılının ikinci yarısında konferansı toplama niyetini beyan

etmiştir.

 

* Metnin yazımında;
- On Derste Avrupa, Pascal Fontaine Paris SiyasalBilgiler Enstitüsü Profe-

sörü, 1994, 46.
- Avrupa Topluluğu ve İnsan Hakları, Chrisitiane Duparc, 1992, 30.

- Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği -Uğur Mumcu Cad. 88, 4. Kat
06700 Gaziosmanpaşa ANKARA- tarafından yayımlanmış olan belgeler
kullanılmıştır.
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MERHABA AVRUPA
 

Merhaba Türkiye, Merhaba Avrupa

AVRUPAİÇİN
BİRZENGİNLEŞME...

Avrupa Birliği'nde dil hassas
bir konudur. Onbir tane “resmi”
dil vardır. Bütün bu diller eşit
statüye sahiptir: AB mevzuatı
bu onbir dilde teklif edilir, tartı-

şılır ve yayımlanır. Uygulama-
da, bazıları diğerlerinden daha
eşittir. Özellikle İngilizce, başlı-
ca “haberleşmedili” haline gel-
mektedir ve yabancı dil öğreti-
minde başat olma eğilimindedir.

Bununla beraber, Avru-
pa'nın kültürel ve dilsel çeşit-

liliği, bir zenginlik ve yaratıcı-
lık kaynağı olarak görülmek-
tedir. Çeşitliliği korumak AB
için önemli bir görevdir. Av-
rupa Komisyonu'nun eğitim ve
kültür işlerinden sorumlu üyesi
Viviane Reding şöyle demekte-
dir: “Kişiliğin kökü insanın
kendi kültüründedir. Yerel,
bölgesel veya ulusal, tüm kül-
türler aynı düzeyde yer almalı
ve bölgesel diller kesinlikle
marjinalize edilmemelidir. Dilin
önemi, bir anadil olmasında

yatar. Her anadil, ister 1000
kişi, ister 100 milyon kişi tara-
fından konuşulsun, önemli bir

dildir. Nisbeten daha az kulla-
nılan her dil, Avrupa için ekstra
bir dildir, bir zenginleşmedir.”

Sardinya, Sorb, Saami, Gal,

Galiçya ve Griko dilleri var-
dır... 40 milyondan fazla AB
vatandaşının, osadece (içinde

- konuşulmaktadır. Az sayıda insanın ko-

Büyükelçi Karen Fogg
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcisi

yaşadıkları ülkenin “resmi” dilini değil,
fakat nesilden nesile aktarılmış bir “bölge-
sel” dili de konuştukları tahmin edilmekte-
dir. Örneğin, Katalanca, İspanya'da, Fran-

sa”da ve İtalya'da 7 milyon insan tarafından

nuştuğu bu dillerde bilgi ve eğitimi destek-
lemeye yönelik MERCARATORadlı özel
bir AB programı vardır -Katalonya'nın
başkenti Barcelona şehrinde, Galler'in
Aberystwyth oşehrinde ve Frizland'ın
Ljouwert şehrinde merkezler bulunur.
Kırktan fazla bu türden dil belirlenmiştir ve
genişlemeyle bunların sayısı hızla artacak-
tr. Türkiye AB'ye katıldığında, Lazcadan Süryaniceye,
Çerkesçeden Kirmançıya ve eğer yaşamaya devam edebilirlerse
daha başkalarına kadar pek çok diller bunların arasına girebilir...

AB yurttaşları içinde bir başka kategori, sınır bölgelerinde yaşayan
ve bir komşu devletin resmi dilini konuşan kişilerdir. Bir başka büyük
grup ise, beyaz yakalı ve mavi yakalı göçmen işçilerdir. 1977 yılında,
AB, göçmen işçilerin çocuklarına kendi anadillerinde ve geldikleri
ülkenin kültüründe eğitim sağlanması için üye devletlere yükümlülük
getiren özel bir kural koymuştur. O zamandan beri, AB'de yaşayan
Türk çocukları benzer hükümlerden istifade etmektedir.

Dil konusu AB gündeminde olmayı sürdürmektedir. Avrupa Kon-
seyi ile birlikte, Komisyon, 2001 yılının Avrupa Diller Yılı: Bir-
lik/Çeşitlilik ilan edilmesini önermiştir. Bu arada, Türkiye'de, Anaya-
sa'nın 26. Ve 28. Maddelerinde “yasaklanmış diller” öngörülmektedir.
Başkaları yanında, TÜSİAD,bu yasakların kaldırılmasını teklif etmiş-
tir. Bu konuda yapıcıtartışma olmalıdır. Belki pek yakında Avrupa da
Türkiye'nin dilsel çeşitliliğinden sevinç duyabilecektir.

 
(Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin yayın organı olan,

Güncel Haberbülteninden (Mart 2000, sayı 7, s.2) alınmıştır.)
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VE AZINLIK HAKLARI
Argun Başkan

SUNUŞ
Günümüzde azınlıklar ve azın-

lık hakları konusu insan hakları ile
bağlantılı olarak giderek artan öne-
me sahiptir. Azınlıklar konusu
ülkelerin iç ve dış politikalarını
etkileyen bir faktördür ve ülkemiz
Türkiye açısından bunun en yakın
örneği Avrupa Birliği'ne (AB) tam
üyelik sürecinde yaşanmaktadır.

AB'nde azınlıklar konusunun
ele alındığı bu yazıda; öncelikle
azınlık ve bağlantılı kavramların
tanımlaması yapılacak ve bu konu-
daki tarihçe özetlendikten sonra
AB'de tüm üye ve aday ülkeleri
ilgilendiren azınlık haklarına ilişkin
yasal çerçeve konusunda bilgi ve-
rilecektir.

I. GENEL TANIMLAR

I- Azınlık
Sosyolojik olarak azınlık, bir

toplulukta sayısal bakımdan azınlık
oluşturan, başat olmayan ve ço-
Şunluktan farklı niteliklere sahip
olan gruptur. Hukuksal olarak ise
bu konuda şimdiye dek yapılan en
önemli tanım, BM İnsan Hakları
Komitesi'nin Ayrımcılığın Önlen-

mesi ve Azınlıkların Korunması Alt
Komisyonu OoOÖzel Raportörü
Capatorti tarafından 1966'da BM
Medeni ve Siyasi Haklar Uluslara-
rası oSözleşmesi'nin azınlıkların
korunmasına ilişkin 27. Maddesi
bağlamında hazırladığı incelemede
yapılan tanımdır: “Başat bir durum-
da olmayıp, bir devletin geri kalan
nüsusundan sayısal olarak daha az
olan, bu devletin uyruğu olan üyele-
ri etnik, dinsel ve dilsel nitelikler
bakımından nüfusun geri kalan
bölümünden farklılık gösteren ve
açık olarak olmasa bile kendi kültü-
rünü, geleneklerini ve dilini koru-
maya yönelik bir dayanışma duygu-
su taşıyan grup.” Dünyadaki kulla-

nım açısından ırk, dil ve din azınlıkları (racial, linguistic, religious minorities)
deyimi Milletler Cemiyeti döneminde kullanılıyordu. 1950*ye kadar ırksal
azınlıklar (racial minorities) deyimi yaygın olarak kullanıldı. Ama “ırk” terimi
yalnızca etnik gruplar arasındakifiziksel farklılıkları ve özelde de renk farkını
anlattığıiçin artık daha geniş bir kavram olan “etnik/etnik azınlık” kullanılıyor
çünkü “etnik” terimi kültürel farklılığa da vurgu yapmaktadır.

2. Devletlerin Azınlıklara Karşı Tutumları
Devletlerin azınlıklara karşı tutumları asimilasyondan soykırıma kadar

farklı biçimlerde olabilmektedir.
a. Asimilasyon: Sistem toplumun homojen kılınmasını amaçlar. Birbirinin

aynı parçalar üretir. Azınlık kültürü dikkate alınmaz, azınlığın çoğunluk kültü-
rü içerisinde eritilmesi amaçlanır. Mutlak anlamda asimilasyon azınlık kimli-
ginin ortadan kalkması ve toplumsal belleğin sıfırlanmasıile sağlanır. Asimi-
lasyon doğal olarak veya zor yoluyla da gerçekleşebilir. Azınlığın gönüllü
olarak da asimile olması mümkündür.

b. Entegrasyon: Bu sistemde bir ülkedeki etnik gruplar kendi kimliklerini
koruyarak bir bütün oluştururlar. Alt-kimlikler halinde bir üst-kimliğin altında
yaşarlar. Etnik ve diğer sınırlamalar kaldırılarak ortak bir toplumsal kimliğin
yaratılmasın amaçlanır. Ama entegrasyon süreci ülkenin çoğulcu bir yapıya
sahip olup olmamasına bağlı olarak asimilasyona da kayabilir. Devlet “eşitlik”
kavramını gözetse de “özelfarklılıkları” gözetmez.

c. Ayruncılık (Segregasyon): Başat-çoğunluk kültür ve diğer azınlık kül-
türleri arasında sert bir hiyerarşik ayrım vardır.

d. Soykırım (Jenosit): Azınlık grubunun fiziksel olarak ortadan kaldırıl-
masıdır.

TH. AZINLIKLARIN KORUNMASIve AZINLIK HAKLARI

1. Genel Olarak Azınlık Hakları
Günümüzde azınlıkların korunmasıile ilgili olarak esas olarak üç ana ör-

gütten söz etmek mümkündür: Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi
(yani AB), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT). Uluslararası hukuk
azınlıkların korunması alanında üç yol tanımaktadır.

a. Varolma Hakkı: Bu hak fizik ve kültürel olmak üzere iki şekilde anla-
şılabilir. Bu hak daha çok insan haklarıile ilgilidir.

b. Ayrımcılığın Olmaması: Herkese eşit muamale yapılması. Bu da daha
ziyade insan hakları kapsamında düşünülebilir.

c. Kimlik Hakkı: Azınlıkların farklı kimliklerini sürdürmelerine izin ve-
rilmesidir. Bu hak doğrudan gerçek azınlık hakkı sayılır. Ayrımcılığın önlen-
mesi; kişilerin ya da grupların istedikleri eşit muameleyi reddeden her türlü
eylemin engellenmesidir. Ayrımcılığın önlenmesi azınlıkların korunması için
bir ön koşuldur. Ancak bazı devletler ayrımcılığın önlenmesini azınlık bilinci-
ni yoketmek için kullanmaktadırlar. Ayrımcılığın önlenmesi azınlık ve ço-
gunluk arasında bir eşitlik sağlanana kadar uygulanması gereken geçici bir
uygulamadır. Azınlıkların korunması; çoğunlukla eşit muamele görmekiste-
mekle birlikte, temel özelliklerini korumak için farklı muamele talep eden
başat olmayan grupların korunmasıdır. Azınlıkların korunmasının sürekli bir
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uygulama olması gerekir. Azınlıkla-
rın korunması azınlık bilincinin
güçlenmesini ve sürekli olmasını
sağlar. AB'nin kültürel hedeflerin-
den birisi de budur.

2. Bireysel ve KollektifHaklar
Azınlık haklarını koruyan

devletler vurguyu azınlık grubun-
dan çok azınlığı oluşturan bireylere
yapmaktadırlar. Yani "grup azınlık
kimliği"'nden çok "birey azınlık
kimliği" öne çıkartılmaktadır. Aksi-
nin ülke bütünlüğünü parçalayıcı
etkiler yapmasından korkulmakta-
dır. Dolayısıyla günümüzde azınlık
hakları genellikle kollektif bir bo-
yutu olan bireysel haklar olarak
görülmektedir. Bireysel haklar
azınlık kimliğini ifade, azınlık dilini
kullanma, öğrenme, öğretme, kamu
havatında, yazılı ve görsel basında,
yayıncılıkta kullanma türü hakları
içermektedir. Uluslararası hukukta
ve Avrupa Birliği belgelerinde kas-
tedilen haklar bunlardır. Kollektif

haklar ise idari haklardır, özerklik,

federasyon gibi hakları içerir.
Kollektif haklar azınlık bireylerinin
değil “halkların” (1) haklarıdır.

Kollektif hakların insan-

vatandaş hakları anlamında şahsi
haklarla çatıştığı durumlar da söz
konusu olabilir. Bir azınlık grubu
kendisine ve üyelerine verilen hak-
ların korunmasıiçin devletten kendi
kollektif haklarına dışarıdan müda-
halenin önlenmesi (bu zaten azınlık
haklarının özüdür) ve kollektif hak-
ların grubun kendi üyelerine karşı
da korunması talebinde bulunur.
Burada grup kendi içinden gelebile-
cek bir muhalefeti devletin de des-
teğiyle engellemek istemektedir.
Bir dinsel grup bu şekilde toplulu-
gun kurallarına muhalefet eden üye-
lerine yaptırım uygulayabilir ya da
kendini oOsavunma (mekanizması
geliştirmiş olur. Örneğin Kana-
da'daki Hutterity Kilisesi grubu ve
ABD'deki Amish cemaati dış dün-
ya ile fazla temas edip grup kuralla-
rına isyan edebilecekleri endişesiile
çocuklarını 16 yaşından evvel okul-

dan alabilme hakkına sahiptirler.
Bu hakkı federal hükümet ile yap-
mış oldukları eski antlaşmalardan
alırlar. Bu tip kollektif haklar birey
haklarıyla çelişmektedir çünkü kol-
lektif haklar adına bireylerin eğitim
görme hakları ellerinden alınmak-
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tadır. İlginç bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu”nda da buna benzer birsistem
vardı. Osmanlı yapısı içinde bireyler “milletleri” (dini cemaat kategorisi)
içinde ele alınıyordu. Bir milletin üst düzey ruhbanı kendi cemaatinden bir
kimsenin cemaat kurallarını ihlal ettiğini gördüğü zaman o kişiye karşı devlet
gücü yardımıyla yaptırımda bulunabiliyordu. Grup haklarının bu örneklerde de
görüldüğü gibi birey haklarından önce geldiği durumlareleştirilmektedir.

3. Özel Grup Hakları (Uygulamada KollektifHaklar)
Uluslararası hukukta ve genelde (yukarıda da açıklandığı gibi uluslararası

hukukta ve AB'de “azınlık grubu”nun değil “azınlığa mensup birey”in hakları
sözkonusudur) olmasa da kimi federatif-çokkültürlü toplumlarda (aslında
hemen hemen bütün toplumlar fiilen çokkültürlüdür) ulusal düzeyde bazı
etnik-dini gruplara hak tanındığı görülür. Bu hakları ise üç gruba ayırmak
mümkündür:

a. Özel Yönetim Hakları (Self.Government): Grup kendi kendini yönetir.
Grup siyasi-bölgesel idari özerkliğe sahiptir ve/veya bazı konularda kendi
kararlarını merkezi hükümete bağlı olmaksızın alabilir. Bu hak biçimi azınlı-
gın kendini çoğunluktan ayırma yöntemlerinden biridir ve azınlıkla çoğunlu-
gun birlikte yaşaması için başka bir yol kalmaması durumunda başvurulan bir
yöntemdir. Devletler özellikle bölgesel düzeyde özel yönetim hakkı vermek,
örneğin federal sisteme geçmek konusunda oldukça isteksizdirler. Bunun
toprak bütünlüğünün parçalanmasına yol açmasından çekinirler. Bu yüzden
devletler genellikle üniter sistemi tercih ederler. Özel yönetim hakları her
zaman ayrılıkçılığa ve bölünmeye yol açar diye bir kaide de yoktur. Aksine
sosyal entegrasyonu ve siyasal birliği sağlayıcı etki de yapabilir. Çünkü ço-
gunluk ile azınlık arasındaki önemli bir gerilim, ülkenin toprak bütünlüğü
bozulmadan giderilmiş olur. Ancak ülke koşullarına bağlı olarak bu sistemin
başarısız olması da mümkündür.

b. Etnik/Dinsel Haklar: Bazı gruplar kendi kültürlerinin devletçe destek-
İenmesini ister. Kendi geleneklerini uygulayabilmek için genel kanuni kural-
lardan bağışıklık talep ederler. Örneğin ABD ordusunda görevli yahudilerin
askeri hizmet sırasında yarmulka (küçük yahudi takkesi) takabilme talepleri
gibi. Burada topluluğa katılmaktan çok kendini tecrit amaçlanmaktadır. Bu tip
haklar genellikle bir devletin kurulması aşamasında verilen haklardır. Örneğin
Amishler kendi grup haklarını ABD'ye katılmanın bir karşılığı olarak elde
etmişlerdir. Butip hakların sonradan verilmesi ise pek söz konusu olmamak-
tadır. Bu duruma örnek olarak da Batı Avrupa ülkelerindeki müslüman göç-
menlerin türban takarak okula gitme taleplerini gösterebiliriz. Bu talepler
olumsuz cevap almışlardır.

c. Özel Temsil Hakları: Dezavantajlı gruplar demokratik ülkelerde bile,
seçim sistemlerinin özelliklerinden dolayı, sayılarıyla orantılı olarak temsil
edilemezler. Bu durumda temsil kontenjanı hakkı istenebilmektedir. Ancak bu
hak özel yönetim hakkından farklıdır çünkü grup “dışarıdan” yönetilmeyi
kabul etmektedir ve bu açıdan özel temsil hakkının özel yönetim hakkına karşı
bir alternatif olduğu söylenebilir. Özel grup haklarının ülke-toplum bütünlü-
günü pekiştirici ya da zayıflatıcı olup olmaması, azınlığın çoğunluğa katılma-
yı/birlikte yaşamayıisteyipistememesine, azınlıklara-gruplara verilen hakların
ülkenin sistemini doğrudan etkileyip etkilememesine ve bu etkinin derecesine
(idari anlamda bir etki olabilir), çoğunluğu azınlığın kriterlerine göre yaşama-
ya yöneltip yöneltmemesine bağlıdır (örneğin çok-dinli bir ülkede toplum
yaşamının düzenlenmesinde bir dinin/mezhebin kurallarının öne çıkması)

HE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AZINLIK HAKLARI

Dinsel azınlık anlayışı 16. yüzyıldan itibaren reformasyon ve laikleşme
hareketlerine bağlı olarak ulusal azınlık anlayışına dönüştü. Ulusal azınlık
kavramı daha sonra çokuluslu Avusturya-Macaristan ve Rusya'daki fikir
akımları ve olaylar sonucu gelişti. Bu konunun siyasal ve diplomatik açıdan
önem kazanmasının üç temel sebebi vardır.

a. Ulusal azınlık kavramının doğduğuiki ülke olan Avusturya-Macaristan
İmparatorluğunun dağılması ve Rusya'daki karmaşa.
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b. Barışçı ve sosyalist grupların
azınlıkların statüsünün tanımlanma-
sı çabaları.

c. I. Dünya Savaşı galiplerinin
savaş sonrasında ortaya çıkan sınır
değişikliklerinin yaratacağı sorunlar
konusundaki endişeleri.

Azınlıklar konusuna olan bu il-
gi ABD'de de ortaya çıkmıştır.
Za.en Wilson Planı'nın ilkeleri de
ABD'nin azınlıklar konusunda yap-
tığı araştırmaların bulgularına da-
yanmaktadır. I. Dünya Savaşı'ndan
sonra galip devletler Milletler Ce-
miyeti (oObünyesinde azınlıkların
korunması için önemli aşamaların
kaydedilmesini sağladılar. Ancak
Milletler Cemiyeti'nde alınan bu
kararlar evrensel ve standart de-
ğildi. Galip Batı Avrupa devletleri
kendilerini ve Almanya'yı yüküm-
lülüklerden muaf tutmuşlardı. A-
zınlıklarla ilgili yükümlülükler bu
dönemde Doğu Avrupa ülkeleri ve
Osmanlı Devleti için geçerli idi.
Olayı Osmanlı açısından ele aldı-
gımızda, Avrupalı devletler uzun
bir süredir Osmanlılara azınlık
hakları konusunda baskı yapıyor-
lardı. Doğu Avrupa'da ise devletler
bu düzenlemeyi istemeyerek de olsa
kabul ettiler. Ancak fiilen uygula-
mama şansını iki dünya savaşı arası
dönemde yaşanan ekonomik kriz ve
hemen yanıbaşlarındaki OAlman-
ya'da yükselen ırkçılık akımı saye-
sinde yakaladılar. Bu durumda İn-
giltere'nin kendi İrlanda sorunu yü-
zünden azınlık hakları konusunda
fazla ısrarcı olamaması da etkili ol-
du. Osmanlı Devleti'nin devamı
olan Türkiye Cumhuriyeti de Lo-
zan'ın azınlıklar konusunda getirdi-
ği bazı yükümlülüklerden çeşitli şe-
killerde fiilen muaf olmayı başardı.
Örneğin Lozan'ın İmroz ve Bozca-
ada Rumlarına yerel özerklik veren
14. Maddesi yerel cemaatin de bu
yöndeki tutumuna bağlı olarak hiç
bir zaman uygulanmadı. Batı uzun
süre azınlık haklarını daha çok
kendi dışındaki ülkelere karşı bir
dış politika malzemesi olarak kul-
landı.

Azınlık ve insan haklarının da-
ha samimi bir şekilde ele alınması
ise ancak 1990'lara doğru Avrupa
kamuoyunun bu konularda siyaset-
çilere baskı yapması ve AB'nin
kurulması sayesinde oldu denilebi-
lir. Günümüzde insan hakları ve

azınlıklar konusu AB'nin dış politika ve genişleme kriterleri arasında üst
sıralarda yeralmaktadır. Bu insanlık adına da oldukça önemli bir gelişmedir.
Dünyada 1990 sonrasında insan ve azınlık hakları mekan olarak genişledi;
eski sosyalist ülkeler uluslararası örgütlere girme isteklerine bağlı olarak insan
ve azınlık haklarına saygı gösterme ilkesini kabul ettiler. Uluslararası göç
dalgaları da bu konunun önem kazanmasında etkili oldu. Asya ve Afrika ül-
kelerinden Avrupa'ya gelen göçmenler kalıcı idiler ve azınlık haklarına tam
olarak sahip olamasalar da füli azınlık grupları oluşturdular. Pek çok Üçüncü
Dünya ülkesi Batı desteğini sağlamak için çokpartili sisteme geçti. Bu insan
ve azınlık haklarına verilen öneminispetenarttırdı.

Günümüzde azınlık hakları niteliksel açıdan da güçlenmeye başlamıştır.
Ayrımcılığın önlenmesinden azınlıkların korunmasına doğru bir dönüşüm göz-
lenmektedir. Eskiden azınlıkların korunması konusunda devlete “engelleme-
me” görevi veriliyordu, artık devletlere azınlıkların korunması konusunda
“yardımcı olma” görevi veriliyor. Ayrıca vatandaşların azınlık sayılmasından,
vatandaş olmayanların da korunmasına doğru eğilimi vardır. Bir devlette azın-
lık olup olmadığı konusunu sadece o devletin kendi takdirine bırakmamaeğili-
mi de güçlendi. Genel olarak "ulusal azınlıklar" ya da "etnik azınlıklar" de-
yimleri kullanılıyor ve bu azınlıkların kültür, din ve dil açısından çoğunluktan
farklı olduğundan sözediliyor. Böylece bir sözleşmeyi imzalayan ülkenin "Be-
nim iç mevzuatıma göre bende azınlık yoktur" demesi bir şey ifade etmiyor.

AGİK çerçevesinde yapılan 1991 Cenevre Uzmanlar Toplantısı'nda açık-
ça ilan edildiği gibi, ulusal azınlıklar konusu artık "milli yetki"ye dahil sayıl-
mamakta, yani ülkelerin iç işleri kabul edilmemektedir. Bu konu artik "meşru
uluslararası ilgi konusu"dur. Türkiye için bu konunun milli yetki sınırları
içinde (yani iç mesele) sayılması hususu ülkemizin Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'ne katıldığı 1954 yılında kuramsal olarak, bireysel başvuruyu
kabulettiği 1987 tarihinde de pratik olarak sona ermiş bulunmaktadır.

IV. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE AZINLIK HAKLARI

1. Genel Durum
ABiçerisinde 40 milyon kişi içinde yaşadıkları AB üyesi devletlerin res-

mi dillerinden başka bir dili anadil olarak konuşmaktadırlar. AB Komisyonu
tarafından 1996'da basılan “Ewromosaic” incelemesine göre AB içerisindeki
48 azınlık dilinden 23 tanesinin ya “sınırlı” yaşama şansı vardır ya da “hiç”
yoktur. Diğer 20 azınlık dilinin ise “tehlikede” olduğu düşünülmektedir. AB
içerisindeki “azınlık/bölgesel diller” yanında, “bölgesel olmayan” Çingene ve
Yidiş dilleri de mevcuttur. AB'nin geleceğine dönük model arayışları içerisin-
de azınlıklar konusuna da önem verilmektedir. Farklı etnik kimliklerin de
AB'nin bütünleşmesi (hem genişleme hem de derinleşme anlamında) sürecine
dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Bu oldukça gerçekçi gözüken modelarayışı,
Avrupa'da barışı ve istikrarı tehdit eden savaşlar ve yerel çekişmelerin ege-
men devletlerin egemenlikleri altında tuttukları halklar ve azınlıkların kendi
kaderlerini tayin etme istek ve iradelerine karşı gösterdikleri hoşgörüsüzlükten
beslendiği düşüncesine dayanmaktadır. Bu yüzden istikrarsızlıkları önlemek
için etnik azınlıkların da AB bütünleşmesi sürecinde hesaba katılması gerekti-
ğine inanılmaktadır. Günümüze kadar Avrupa'da sağlanan tüm önemli geliş-
melere rağmen, AB içerisinde bile hala azınlık haklarıile ilgili sıkıntılar var-
dır. Bazı AB ülkeleri açıkça azınlık karşıtı politikalar uygulamaktadırlar.
Örnek vermek gerekirse, Yunanistan'ın Arnavutlar, Makedonlar gibi azınlıkla-

rın varlığını kabul etmekte pek de istekli olmadığı açıktır. Aynı şekilde
müslüman Türk azınlığa ve Bulgarca konuşan Pomaklara karşı ayrımcı politi-
kalar izlemektedir. Yunanistan kendisınırları içerisinde Avrupa Azınlık Dille-
ri Ofisi'nin bir şube açmasına izin vermemiş olan tek AB ülkesidir. Diğer bir
tipik örnek olarak da Fransa'yı gösterebiliriz. Ulus-devlet yapısına özel önem
veren Fransa Baskların, Bretonların, Alsaslı Almanların, Katalanların, Korsi-

kalıların, Hollandalı ve Provence'li azınlıkların temel kültürel ve dilsel hakla-
rını reddetmiştir. Fransa'da azınlık dillerinin kullanımının, Fransızcayı tek
resmi dil olarak kabul eden Fransız Anayasası'nın 2. Maddesi'ni ihlal ettiği
düşünülmektedir. Ancak bu politikalarda olumlu yönde bir değişim söz konu-
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sudur. Fransa 1992 tarihi Bölge ya
da Azınlık Dilleri Avrupa Sözleşme-
sini Mayıs 1999'da imzalamıştır.
Böylelikle Fransa ilk defa Fran-
sa'daki çok-dilliliği kabul etmiştir.

Hukuksal açıdan baktığımızda
ise Avrupa Parlamentosu'nun kül-
türel ve dilsel zenginliğin altını çi-
zen çeşitli kararları yanında Maas-
tricht ve Amsterdam antlaşmaları
da ulusal ve bölgesel farklılıklara
saygı duyulmasını talep etmekte ve
AB'yi değişik kültürleri destekle-
meye sevketmektedir. Azınlıklar
konusunu dolaysız bir şekilde 1992
Bölge ya da Azınlık Dilleri Avrupa
Sözleşmesi ve 1995 Ulusal Azınlık-
ların Korunması Çerçeve Sözleşme-
si'nde ele alınmıştır.

2. Bölge ya da Azınlık Dilleri
Avrupa Sözleşmesi (1992)

Özel olarak bir azınlık hakları
belgesi olmamakla beraber, azınlık
dilleri konuşanlar için önemli bir
belgedir. Bu sözleşmenin amacı
azınlık dillerinin yokolmasını en-
gellemek, onların öğretimini, sosyal
ve ekonomik boyutu da içerecek
şekilde kamu hayatındaki sözlü ve
yazılı kullanımlarını teşvik etmek-
tir. Sözleşme etniklikten çok kültü-
rel-dilsel boyutu öne çıkarmaktadır.
Azınlık dilleri ya da bölgesel diller
Avrupa kültürel mirasının bir par-
çası oldukları için koruma altına
alınmaktadırlar.

Bu sözleşme Avrupa'da kültür-
lerarası anlayışın geliştirilmesinde
Konseyin attığı önemli bir adımdır.
Sözleşme azınlıklar için bireysel
veya kollektif haklar getirmemekte-
dir. Sözleşmenin birinci kısmı azın-
lık dillerini “konuşanlarının sayısı-
nın bu dillerin konuşuldukları ülke-
nin geri kalan nüfusundan az olan
ve resmi-olmayan diller” olarak

tanımlamaktadır. Resmi ülke dilinin
lehçeleri ve göçmenlerin dilleri bu
tanım dışında bırakılmaktadır. An-
cak hangi dilin azınlık dili sayılma-
sı gerektiği konusunda kesin sınırla-

“malar getirmemekte ve bu konuda
ve anlaşma maddelerinin uygulan-
masında imzacı devletlere önemli
esneklikler (otanımaktadır. Ancak
imzacı devletlerin hangi dilleri
azınlık dili olarak kabul edecekleri-
ni açıkça belirtme yükümlülükleri
vardır. Resmi dillerin şiveleri ve
göçmen dilleri sözleşme kapsamı
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dışında kalmaktadır. Bu duruma göre Almanya'da konuşulan Türkçe sözleş-
menin kapsamına girmezken Yunanistan'da konuşulan Türkçe sözleşme kap-
samında yeralmaktadır. Devletler ayrıca sözleşme maddelerinin uygulanması-
nı takip eden Genel Sekreterliğe periyodik ve kamuoyuna açık raporlar sun-
mak zorundadırlar. Bu raporlar daha sonra bir uzmanlar komitesi tarafından
değerlendirilmektedir.

AB üyesi olmayan ülkelerin de sözleşmenin yürürlüğe girdiğitarih olan |
Mart 1998'den itibaren bu sözleşmeye katılabilme imkanları vardır. Şu an söz-. |
leşme Hırvatistan, Finlandiya, Macaristan, Hollanda, Norveç ve İsviçre'de

yürürlüktedir. Sözleşmeyi ayrıca Avusturya, Kıbrıs, Danimarka, Lüksemburg,
Malta, Romanya, Slovenya, İspanya, Makedonya, Ukrayna ve Fransa da im-
zalamıştır. AB Türkiye'den bu sözleşmeye uymasını beklemektedir.

3. Ulusal Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi(1993)
1993 Viyana Deklarasyonu'nun bir sonucu olarak, Avrupa Konseyi 1992

Bölge ya da Azınlık Dilleri Avrupa Sözleşmesi'nden sonra ve 1995 Ulusal
Azınlıkların Korunması Çerçeve Sözleşmesi'ni kabul etmiştir. Her iki sözleş-
meyi onaylayan devletlerin sayısı bu sözleşmelerin yürürlüğe girmeleri için
gerekli olan sayıya ulaşmıştır. Kollektif değil, bireysel olarak kullanılabilecek
haklardan sözeden Çerçeve Sözleşmesi azınlıklara mensup bireylere kendi
dillerini öğrenme, bu dilde bilgi edinme, yayın yapma, eğitim kurumları açma,
ad ve soyadı kullanma, gerçek ihtiyaç halinde yerel idari makamlarla ilişkile-
rini azınlık dilinde yürütme, budilde sokak adları kullanma gibi haklar ver-
mektedir. Sözleşmenin ülke topraklarının nerelerinde ve kimler için geçerli
olacağı imzacı ülke tarafından belirtilecektir. Örneğin Almanya Sözleşmeyi
ülkesinde yaşayan Türkleri dışarıda bırakan bir beyanla onaylamıştır. Bu bildi-
rimi geri aamak mümkündür, ama bu geri alma ancak 3 ay sonra geçerli olma-
ya başlayacaktır. Sözleşmeden her zaman vazgeçmek mümkündür, ama bu da
bildirimden 6 ay sonra geçerli olacaktır. I Şubat 1998'de yürürlüğe giren bu
belgeyi Türkiye imzalamamıştır.

Azınlıklar konusu AB'ye tam üye olmak isteyen ülkeler açısından özel-
likle değerlendirmeye alınması gereken bir konudur. AB'nin diğer belgeleri
yanı sıra Kopenhag kriterlerinde de azınlık haklarının korunmasından bahse-
dilmektedir. AB?de azınlıklar etnik-dini-dilsel boyut ile alınmaktadır ve kendi
varolma mantığı gereği bu konularda daha açık bir politika izlemektedir. An-
cak AB,birlik içerisinde kollektif hakları (federal, özerk yapılar) değil, kişisel
bazda değerlendirilebilecek olan azınlık dillerinin kültürel kullanımına yönelik
haklardır.

NOTLAR

I-Halk azınlığa göre daha güçlü bir vurguya sahiptir çünkü içinde self-determinasyon
hakkına sahip olmayı da taşır. Bu yüzden bazı azınlıkların milliyetçileri kendilerinin azınlık-
olarak değil de halk olarak kabul edilmelerini isterler. Devletler yerli etnik gruplar hariç, self-
determinasyon hakkını da içerecek şekilde “halk” tanımlamasını azınlıklar için kullanmaktan
kaçınmışlardır.
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İnsan haklarına saygı, demok-
rasi ve hukukun üstünlüğü, bu yıl

doğumunun 40. yıldönümünü
kutlayan Avrupa Topluluğu'nun

temel öğeleridir. | Kasım 1993'te
yürürlüğe giren Maastricht Ant-

lâşması AB'nin insan hakları ve
demokrasi ilkeleri ile ilgili politi-

kalarında yeni bir aşamayı işaret

ediyordu. Bu antlaşmaya göre

insan haklarına saygı, demokrasi
ve hukukun üstünlüğü, Avrupa
Birliğine ait olmayı tanımlayan

şartlardır ve yalnız Birlik içinde

değil, Birliğin ilişkiye girdiği

ülkelerle olan ilişkilerde de ey-

lemlerine yön veren değişmez

ilkeler olarak kabul edilmektedir.

Topluluğun ortak dış politika ve

güvenlik politikaları ve Avrupa

Topluluğu kalkınma için işbirliği
politikalarının ortak genel hedef-

leri, demokrasi ve hukukun üs-

tünlüğünün gerçekleşmesinin yanı

sıra, insan hakları ve temel hak ve

özgürlüklere saygıdır. Bu kararlı-

lik ve AB'nin temel yönelişi, her

şeyden önce üçüncü ülkelerle
girilecek ilişkiler ve anlaşmalarda,

insan hakları ve demokrasiilkele-

rine ilişkin hükümlerin, sözleş-

melere 'esas unsur' olarak dahil

edilmesi gibi belirgin girişimlere

yol açtı. İnsan hakları ve demok-
rasi ilkelerinin böyle bir biçimde

içerilmesi, bu ilkelerin ortak çıkar
ve diyalog unsuru ve evrensel

değerlere ortak bir bağlılık olma-
sını niteliyor; dolayısıyla bunlar

dışarıdan zorlanan koşullar olarak

 

NSAN HAKLARI VE

AB DESTEĞİ VE
TİK İLKELER İÇİN  

KURULUŞLA
Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği'nin görüşü

 

görülmemelidir. AB'nin insan haklarına, demokrasi ve hukukun üstünlü-
güne saygı gösterilmesini savunması ve yüceltmesi konusunda aldığı bu

tavır, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi-

nin - ki bu metinler ayrıca sivil haklar ve siyasal haklar konusunda iki ek

anlaşmayla pekiştirilmiştir - de bir gereğidir. Bu konulara ilişkin elde

bulunan diğer uluslararası ve bölgesel araçların da, örneğin, 1950 Avrupa
Konseyi İnsan Hakları ile Temel Hak ve Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi

ya da insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü temel kavramlarının
ayrılmaz bir parçası olarak, özgürlük, adalet ve barışa dayalı yeni Avru-

pa'nın temel taşlarını oluşturan AGİT süreci çerçevesindeki 1990 Paris

Anlaşmasının da gereğidir. Ve nihayet, Haziran 1993 yılında gerçekleşen

BM'nin Dünya İnsan Hakları Konferansı'nda, uluslararası toplumun bu

konudaki önceliklerini ortaya çıkaran sonuç bildirgesi de, AB'nin eylemle-

rinin çerçevesinin ana referans noktalarından birini oluşturmuştur. Bu

konferansta yeniden teyit edilen üç ilke insan haklarının korunmasıyla

ilgili uluslararasısistemin kilit taşını oluşturur:

1) ulusal, kültürel veya dini nitelikte hiçbir gerekçenin İnsan Hakları

Evrensel Bildirgesi'nde en üstün tutulan ilkelerin önüne geçemeyeceği

anlamına gelen evrensellik ilkesi;

2) yurttaş hakları ve siyasi haklar ile ekonomik, sosyal ve kültürel
haklar arasında ayrımı engelleyen bölünmezlik ilkesi; 3) insan haklarının

sahibi ve kalkınma sürecinin yararlanıcısı olarak insan üzerinde odaklaşan

yeni bir kalkınma tanımıyla bağlantılı olarak insan hakları, demokrasi ve
kalkınmanın karşılıklı bağımlılığı ilkesi.

Lüksemburg'da toplanan Avrupa Doruğu'nun insan haklarına ilişkin

Haziran 1991 tarihli bildirgesinde ve insan hakları, demokrasi ve geliş-

meyle ilgili olarak Konsey'in Kasım 1994'te kabul ettiği kararda dolaylı

olarak yer verilen bu ilkelerin sonuçları şunlardır:

İnsan hakları ile demokrasi arasındaki kesin tamamlayıcılık bağı: eğer

insan hakları bireyin eksiksiz gelişmesiiçin gerekli bir koşulsa demokratik
toplum da, bireyin gelişimi için gerekli çerçeveyi oluşturması bakımından
bu hakların kullanılmasıiçin gerekli bir koşuldur, ayrıca, demokratik bir
toplum bireylerin topluluğun yaşamasıiçin gönüllü olarak verdiği desteğe

dayandığından insan hakları böyle bir toplumun ön koşuludur;

Müdahale etmemeilkesinin göreceliliği: şöyle ki, 'gerek hakların ih-

lali konusundaki kaygıların çeşitli biçimlerde dile getirilmesi gerek bu

hakların sağlanması yolunda yapılantalepler bir devletin iç işlerine müda-

hale sayılamaz ve üçüncü ülkelerle diyalogların önemli ve meşru bir par-
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çasını oluşturur. İnsan hakları ve
demokrasi alanlarında Avrupa

Birliği'nce özellikle mali açıdan
desteklenen uygulamaların başarı-

sını garantiye almada, sivil top-

lumun çeşitli örgütleri, özellikle

de insan haklarını savunan yerel

grup, dernek ve sivil toplum ör-

gütleri ile ortaklık, önemli bir
faktördür. Sivil toplum örgütleri-

nin ekonomik, toplumsal ve kül-

türel hakları olduğu kadar sivil ve

politik hakları geliştirmek için
çeşitli girişimlerdeki rolü giderek
artmış ve marjinalleşmiş kitlelerin

haklarının savunulması, demok-

ratık özgürlüklerinin müdafaası

ve seçim sürecinde destek sağ-

lanması gibi yeni eylem alanlarına

yayılmıştır. Bu, Türkiye için de
geçerlidir. Avrupa Birliği, sivil

topluma ve politik, ekonomik ve

sosyal hakları destekleyen bir

demokrasinin gelişmesine yönelik
olarak uluslararası, bölgesel ve
hükümet-dışı örgütler tarafından

yapılan katkıların önemini kabul

eder. İnsan haklarını hayata ge-
çirmek için çalışan pek çok ku-

ruluşun sahip olduğu uzmanlığa

ve bu kuruluşların insan hakları

alanındaki gözle görünür yüksek

etkisine değer verir.

İnsan hakları ve demokratik-
leş:ne alanında AB bütçesinden

fon sağlanan uygulamaların bü-

yük bölümünde, bu sivil toplum

örgütleri yer alır. Avrupa Birliği,

insan hakları alanında aktif bir rol

benimsemiştir. AB ile ortak ön-

celikleri doğrultusundaki projele-
rin uygulamalarında, bu örgütlere

doğrudan ya da proje finansmanı

olarak destek sağlanır.

AB desteğini STK'lara suna-

rak, bu kurumların eylem kapasi-
tesini geliştirmek yoluyla sürekli-

lik sağlamak amacındadır. Bunun
doğal sonucu olarak, STK'lara,

kadrolarının niteliklerini, demok-

ratikleşme süreci ile ilgili konu-
lardaki uzmanlıklarını arttırmak

ve deneyimlerini paylaşıp ulusal

sınırların ötesinde ilişkiler kur-

malarını teşvik etmek yoluyla

DEMOKRATİKLEŞME

 

eğitici rollerini güçlendirecek girişimlere destek sağlamanın yanı sıra STK

ağı kurmak, eğitim aktiviteleri için destek sağlamak, yerel ne ulusal dü-

zeyde örgütlenmiş kurumları güçlendirmek için fon sağlar. Böylelikle,

Avrupa Komisyonu, insan hakları, demokrasi ve kalkınmayı birbirine

bağlayan etkileşim ağını vurgulayarak pozitif ve bütünsel yaklaşımdan

yana olan genelyolu izler.

AB'NİN İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ BÜTÇELERDEKİ
ÖNCELİKLERİ NELERDİR?

İnsan Haklarının Korunması ve Demokrasi için Avrupa İnisiyatifi

(B7-70) İnsan haklarına ve demokrasiye bağlılığın bir gereği olarak, Av-
rupa Birliği, çeşitli mali enstrümanlar oluşturmuştur. Bunlardan biri de

çeşitli bütçe fasılları içeren "İnsan Haklarının Korunması ve Demokrasi

için Avrupaİnisiyatifi"dir. Avrupa Parlamentosu'nca, ortaklıktaki ülkeler-
de sivil toplumun güçlendirilmesi ve demokratik ilkelerin sağlamlaştırılıp

kalıcılaşmasını desteklemek amacıyla başlatılan "İnsan Haklarının Ko-

runması ve Demokrasi için Avrupa İnisiyatifi"nden Türkiye'deki STK'lar
1994'ten bu yana 2 milyon ECU'luk bir kaynak elde ettiler. İnsan hakla-

rıyla ilgili bütçe kalemlerinin yöneticilerinden oluşan Komisyon'un İnsan

Hakları Servislerarası Grubu, B7-70 olarak numaralandırılan bu bütçe için

aşağıdaki tematik öncelikleri ve hedef gruplarını belirlemiştir.

Demokrasi:

a) seçim hazırlıklarında yardım;

b) seçimlerin gözlenmesi

Hukukun Üstünlüğü:

a) parlamenterfaaliyet;

b) adli süreç;

c) medenive siyasi özgürlüklerin hukuki korunması;

| d) insan hakları için devlet kurumları;

e) kurumsal reform; |

silahlı kuvvetlerin ve emniyet kuvvetlerinin eğitilmesi;

g) kamuidaresinin şeffaflığı.

Çoğulcu, Demokratik, Sivil Toplum:

a) bağımsız, çoğulcu, ve sorumlu medya;

b) insan haklarının savunulması ve öğretilmesi; c) cinsiyetler arasında

fırsat eşitliği ve ayrımcı olmayan muamele (ırkçılığa ve yabancı düşman-

lığına karşı mücadele ve dinsel hoşgörüsüzlüğe karşı mücadele); d) yerel

grupların ve derneklerin geliştirilmesi; e) psiko-sosyal rehabilitasyon.

Güven-arttırıcı tedbirler:

a) çatışmaların önlenmesi ve müzakere;

b) uluslararası kurumlar/uluslararası ceza mahkemeleri;

c) siviller ve askerler arasındakiilişkiler;

d) barış çabalarına destek Desteklenen projelerin çoğu eğitim ve bi-

linçlendirmeye yöneliktir. Bu projelerin hedef kitlesi genellikle kadınlar;
çocuklar; azınlıklar; yerliler; mahkumlar; göçmenler/sığınmacılar/geri
gönderilenler; ve işkence kurbanlarıdır. Avrupa Birliği'nin "İnsan Hakları-
nın Korunması ve Demokrasi için Avrupa İnisiyatifi" - B7-70 bütçesi
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kapsamına giren kalemler tematik

ve coğrafi açıdan kısımlara ayrı-
lır. Bunların içinde, örneğin; Orta
ve Doğu Avrupa ve Balkan ülke-

leri için demokrasiye destek (B7-

7000); Eskiden Yugoslavya'yı
oluşturan oCumhuriyetlerde ode-
mokrasiye yardım etmek ve barış

sürecine destek olmak için Top-

luluk tedbirleri (B7-7001); Eski
Sovyetler Birliği'nin (bağımsız
devletlerinde demokrasiye des-

tek(B7-7010); ve Latin Amerika'-

da demokratikleşme süreci (B7-

7030) gibi bütçe finansman ka-
lemleri vardır. Bu genel kapsama

giren ve Türkiye'deki STK'lara da

yönelik olan iki bütçe kaleminin
spesifik amaçlarını inceleyebili-
riz. Bunlardan biri "İnsan hakları
için çalışan kuruluşların bazı
faaliyetleri için sübvansiyonlar"

(B7-7040), bir diğeri ise "İşkence
kurbanları oiçin rehabilitasyon
merkezlerine ve insan hakları

ihlallerinin kurbanları için somut

yardım sunan kuruluşlara destek"

(B7-7070) için ayrılmış bütçeler-

dir. Bu iki bütçenin amaçları ve

öncelikleri şöyle belirlenmiştir:

B7-7040 2000 yılına kadar tüm

ülkelerde ölüm cezasının Kkaldı-

rılmasını hedefleyen Topluluk

girişimlerine ve uluslararası giri-

şimlere destek; insan haklarına

saygı gösterilmesinden sorumlu

kişilerin (yargıçlar, oavukatlar,
memurlar, polisin ve güvenlik

güçlerinin eğitiminden sorumlu

olanlar, öğretmenler, vs.) eğitil-

mesi; çocuk haklarına saygıyı

güşlendirmek; kadınların insan

haklarının geliştirilmesi ve ko-
runması; çingeneler gibi etnik
azınlıkların haklarına daha fazla

saygı gösterilmesini sağlamak;

dünya çapında yerli halkların

insan haklarına daha fazla saygı

gösterilmesini sağlamak; insan

haklarının osavunulmasında uz-

manlaşmış kuruluşlarla eğitimin

geliştirilmesi; uluslararası düzey-

de hapishanelerin gözlenmesi için

destek; Türkiye'de insan hakları-

nın savunulması ve ilerletilmesi

için çalışan yerel sivil toplum

örgütlerine destek; AB'nin şiddet yaşanan bölgelerinde barış, uzlaşma ve
güven arttırıcı tedbirler alınmasıiçin çalışan sivil toplum örgütlerine ve

derneklere destek. B7-7070 İşkence kurbanları için rehabilitasyon hiz-
metleri; özellikle, insan hakları ihlallerinden mağdur olan çocuklara yar-
dım etmeye yönelik projeler; sağlık profesyonellerine, işkence kurbanları-

nın tedavisi alanında eğitim vermek; işkence kurbanları için hukuki da-
nışmanlık ve yardım; işkence kurbanları için adalet ve tazminat aramak;

işkencenin önlenmesi. MEDA Demokrasi Programı (B7-7050) "İnsan

Haklarını Korunması ve Demokrasi için Avrupaİnisiyatifi"nden başka bir

de MEDA Demokrasi programı çerçevesinde 1996'da 9 milyon ECU ile

finanse edilen faaliyetler vardır. Bu programla desteklenecek projeler;
İnsan haklarıyla ilgili uluslararası belgelere, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı

hakkında Barcelona Bildirgesi'ne (28/11/95), İnsan haklarına ilişkin Avru-

pa politikasına ve ondan kaynaklanan belgelere uygun olmalıdır. Meda

Demokrasi programının coğrafi kapsamı Barcelona Bildirgesi'ne taraf olan

Güney ve Doğu Akdenizli ortaklar, yani Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Ür-

dün, Lübnan, Suriye ve Filistin Yönetimidir. Türkiye ile ilgili projeler, B7-

7040 bütçe faslına (İnsan Haklarıiçin çalışan kuruluşların bazıfaaliyetleri

için sübvansiyonlar) uygun olmadıkları sürece uygundur. Kıbrıs, Malta ve

İsrail ile ilgili projeler ise, ancak diğer ortakları içeriyorsa uygundur. ME-
DA Demokrasi programının desteklediği eylemler, anahatlarıyla aşağıda-
ki çerçeveyiizler:

1. Siyasi Haklar

1.1. Bir politik sistem olarak, seçilmiş temsilcileri seçmenlerin dene-

timine tabi kılan, barışçı yollardan hükümet değişikliğine izin veren ve

medeni hakları tanıyan ve koruyan demokrasi (seçim sürecine destek,bilgi

merkezleri oluşturulması, bilinçlendirme, kamuoyu araştırma kurumlarının

eğitilmesi ve geliştirilmesi).

1.2. Güç dengesi ve hukukun-üstünlüğü, yani üç kuvvetin (yasama,

yürütme ve yargı) birbirinden ayrı ve bağımsız olması (kurumsal reform:

lar, devlet memurlarının eğitilmesi, tutuklu ve hükümlülerin yaşama ko-

şullarında iyileşme için destek, yolsuzluğa karşı kampanyalara destek).

Parlamentolar arası yeni ilişkiler kurulması özellikle vurgulanmalıdır.

2. Medeni Haklar

2.1. Medya dahil ifade özgürlüğü (ahlak ilkeleri oluşturulması, çoğul-

culuğun korunması, meslek mensupları için destek)

2.2. Örgütlenme özgürlüğü (özellikle, siyasi partiler arasında temaslar

ve, daha geniş olarak,sivil topluma destek)

2.3. Din özgürlüğü (özellikle, dinler arası diyalog)

2.4. Yurt içinde ve dışında dolaşım özgürlüğü

2.5. Özel hayata müdahale edilmemesi

3. Sosyal ve Ekonomik Haklar

3.1. İşçilerin sendika ve toplu pazarlık hakkı (sendikalara destek, eği-

tüm)

3.2. İşçilerin adil çalışma şartları hakkı

4. Hedef grupların korunması

Kadınlar (politik ve ekonomik hayata entegrasyon, bilinçlendirme), ço-

cuklar, azınlık gruplar, sığınmacılar, göçmenler, işkence kurbanları ve

gözaltındakiler.
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ÇEÇENİSTAN PANELİ
 

ÇEÇENİSTAN KONULU PANELİMİZ
BÜYÜKİLGİ GÖRDÜ

 

 
 

Kafkas Derneği Genel Mer-

kezimizin 27 Şubat 2000 tarihinde
TES-İŞ Sendikası Salonunda dü-
zenlemiş olduğu Çeçenistan ko-

nulu panele büyükilgi gösterildi.

Başlangıçta Ankara'daki

hemşehrilerimizi bilgilendirme

amacıyla düzenlenmiş olan panel,

Çeçenistan Devlet Bakanı Aslan

Mashadov'un danışmanı Seyid

Hasan Ebumüslim ve arkadaşları-

nın getirmiş olduğu öneri ve istem

nedeniyle Türkiye'deki tüm der-

nek, vakıf ve komitelerin davetli

olduğu geniş katılımlı bir panele

dönüştü. Hatta yurtdışından, Ür-
dün Çeçenlerinden, Osetya'dan,

Moskova'daki Karaçay Derne-

gi'nden, Khahardey'den, Dağıs-

tan'dan, Çeçen Kadın Dernekle-

rinden ve Çeçen medyasından

temsilcilerin katılımı ile bir nevi

uluslararası nitelik kazandı.

Araştırmacı-yazar Tarık Ce-

mal Kutlu; Çeçenler Şeriatçı ve

Vahhabi midir?diye soranların

kafalarındakisoruları cevaplarıyla

silerken, Erciyes Üniversitesi

öğretim üyesi Yrd. Doç. Sedat

Özden; 1864 Çerkes Sürgünü ve
soykırımı ile bugünkü Çeçenistan
uygulamaları arasındaki benzer-

likleri ortaya koymuş, son ko-

nuşmacı, Bilkent Üniversitesi
öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan

Kırımlı da 1990 sonrası gelişme-
lerle ilgili verdiği bilgiler ve

 

Rusların Çeçenistan”daki uygulamalarına seyirci kalan yöneti-

cilerimizi ve batılıları etkin bir ifadeyle eleştirisi zevkle dinle-

nilmiştir.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sayın Sema

Pişkinsüt, Çeçenistan konusuile ilgili komisyonlarının çalış-

malarını ve özellikle Gürcüstan'a yaptıkları seyahat sırasındaki

gözlemlerini vurgulu ve duygulu cümlelerle izleyicilere sun-

muş, TBMM Avrupa Konseyi Üyesi Sayın Doç. Dr. Oya

Akgönenç de siyasi içerikli ilk cümlelerini katmazsak Avrupa

Konseyi toplantılarında Rus temsilcilerinin konuşmaları ve

karşı tepkiler konusunda açıklamaları dikkatle takip edilmiştir.

Ürdün Çeçen Derneği Başkanı ve Pensilvanya Üniversitesi

eski öğretim üyesideğerli profesörümüzise İngilizce konuşma-

sında, nelerin acilen yapılması gerektiğine dair önerilerini bir bir sıralamış

ve arkadaşımız Sinem Vatanartıran da tercümelerini anında başarıyla

gerçekleştirmiştir.

Panelin sonunda özel bir komisyon tarafından hazırlanmış olan, Türk

ve Dünya kamuoyuna Türkiye'deki Kafkas kökenlisivil toplum örgütleri-

nin seslenişini içeren bir DEKLARASYON'u sayın Avukat Yahya Gış

okuduktan sonra panel başkanı Prof. Dr. Erol Taymaz da imzaya açılma-

dan önce okunana deklarasyonuizleyicilerin onayına sunmuş,alkışlarla ve

oybirliği ile onaylandıktan ve deklarasyon 58 sivil toplum kuruluşu tem-

silcilerince imzalandıktan sonra toplantı sona ermiştir. (Deklarasyon met-
nini bu sayımızda bulabilirsiniz.)

Paneli izleyen dördüncü gün deklarasyonla ilgili ne gibi çalışmalar

yapıldığını sorduğumuz Kafkas Derneği Genel Başkanı Muhittin Ünal
bize şu bilgileri verdi: “Deklarasyon metni Türkçe ve İngilizce olmak

üzere 250 adet çoğaltıldı ve Dünyanın belli başlı Ajanslarına, televizyon

ve gazetelerin Türkiye temsilcilerine, yerli gazete ve ulusal televizyonların

tamamına, 54 büyükelçiliğe, insan haklarıyla ilgili tüm kuruluşlara ve

vakıflara, sendika ve diğer sivil toplum örgütlerine, ayrıca yurt dışındaki
tüm Kafkas Derneklerine ulaştırıldı. Aldığımız cevaplara göre de Fransa

Parlamentosuna, AGİT”e, Avrupa Konseyi'ne, Birleşmiş Milletler'e deği-

şik dillerdeki metinleri hemşehrilerimiz tarafından ulaştırılmıştır.”

Panelle ilgili haberi hazırlarken elimize ulaşan bazı dergilerde yer alan
ve Kafkas Derneğini hedefleyen eleştirilere ilişkin olarak da Sayın Başka-
nın görüşünü almak ve hatta eleştirileri yanıtlamak istedik. Başkan bu

isteğimize katılmayıp özetle

şunları söylemekle yetindi:

“Önümüze düşün, arkanız-
dayız diyerek kuruluşuna

üye verdiğimiz Çeçen Da-

yanışma Komitesi'nin aldığı
kararların hep arkasında
olduk. Yaptıklarımız ortada.

Maksatlı olmayan ve cevap

verilmeye değer eleştiriler

cevaplandırılır!...”

  



 

 

TÜRKİYE VE DÜNYA KAMUOYUNA!

TÜRKİYE VE DÜNYA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE!

TÜRKİYE VE DÜNYA DEVLET VE HÜKÜMET

Bizler;

Çarlığı tarafından, Osmanlı
topraklarına sürgün edilmiş Ku-
zey Kafkasyalıların torunları ve

onların oluşturduğusivil toplum

örgütleri olarak sizlere sesleni-

yoruz:
Bugün Çeçenya'da yaşanan

insanlık oOdramından vicdanı

rahatsız olmayan kimse var

mıdır acaba!? Hiç ihtimal ver-

miyoruz. Moskova'nın yoğun

enformasyon ablukasına rağ-

men medyaya yansıyabilen gö-

rüntülerin bile insanın tüylerini

ürpertmemesi, içini sızlatmama-
sı olanaksız.

Ama insan hakları, özgür-

lük, barış ve demokrasi savunur-

cusu bireyler; demokratik kitle

örgütleri ve uygar dünya

devletleri olarak Çeçenya'da a-

kan kanı durdurmakiçin; bir

halkın tümüyle kırılıp, sürü-
lüp yok edilmesini önlemek i-

çin ne yaptık, ne yapıyoruz,

yapabileceğimiz bir şeyler yok

mu!?
Uygarlık, insan hakları, ba-

rış ve demokrasi güçleri bu ka-
dar mı zayıf, güçsüz ve aciz?

Yoksa bu kadar mı duyarsız?

Kimseyi savaşa çağırmıyo-

ruz. Asla savaş istemiyoruz.

Çağrımız; elimizdeki güç ve
olanakları insan hakları ve
barış için daha etkili ve ivedi
biçimde kullanmaktır yalnız-

ca! Zaten çok geç kaldık. Yarın

19. yüzyılda Rus

YETKİLİLERİNE!

çok daha geç olacak. İş işten geçmeden, can tenden çıkmadan

yetişmek, tez davranmak gerek! |

Tekrar ediyoruz; Çeçenya'da bir insanlık dramı yaşanıyor

bugün. Hem de hiç hakedilmemiş, üstelik hiç kimseye yarar ve onur

vermeyecek, utanç vericibir insanlık dramı!

Onbinlerce sivil; kadın, çocuk, yaşlı, hasta...bombalarla uçtu ha-

vaya! Yüzbinler sürüldü toprağından, onbinler kırıldı, kırılıyor

soğuktan, açlıktan, hastalıktan!
Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, uygar dünya

devletleri, barışçı özgürlükçü demokrat insanlar, demokratik kitle

örgütleri, hepiniz, hepimiz; ister özel çıkar ve hesaplarla olsun,isterse

saldırgan gücün ambargolu-sansürlü medya penceresinden yansıtılan

tek yanlı, yanıltıcı verilerin etkisiyle olsun, susmakla Çeçenya'da iş-

lenen insanlık suçuna ortak olmaktayız.
Herkesi, dünyanın gözü önünde işlenen bu insanlık suçuna or-

tak olmaktan kurtulmaya çağırıyoruz.
Çeçen halkına yöneltilen bu vahşi saldırıların gerekçeleri, tama-

men düzmece, asılsız ve geçersizdir.

İlk söylenen, Çeçenya olaylarının, “Rusya'nıniç işi” olduğudur.

Yakın tarihe yapılacak kısa bir yolculuk, bu iddianın geçersizliği-

ni açıklıkla ortaya çıkaracaktır. Çeçenya, asla Rusya'nın iç işi değil-

dir.
* Ceçenya Cumhuriyeti, 5 Aralık 1936 tarihinde kabul edilen yeni

SSCB Anayasasına göre, Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti adıyla Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti

bünyesinde SSCB içinde yeralmıştır.
* Bilindiği gibi, 1980'li yılların sonlarında Baltık ülkelerinin

birlikten ayrılmaya başlamalarıyla SSCB dağılma sürecine girmiş,
1990 yılında dağılma resmen ve fiilen gerçekleşmiş, SSCB

Anayasası, ardından da Rusya Federasyon Anayasası yürürlükten

kalkmıştır. Bu iki Anayasanın yürürlükten kalkmasıyla birlikte, Fede-

rasyonu oluşturan federe yönetim birimleri hukuken serbest kal-

mışlardır.
* Bu arada Çeçenya I Kasım 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan

etmiştir.
* Hukuken sona eren “Rusya Federasyon Anlaşması” yerine ye-

ni bir anlaşmataslağı hazırlanmış ve eski egemen Federe Cumhuri-

yetlerin onayına sunulmuştur.
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* Bu anlaşma, sözü edilen
Federe Cumhuriyetlerin pek

çoğu tarafından 31 Mart 1992

tarihinde kabul edilip

imzalanmışsa da, Çeçenya ve

Tataristan anlaşmayı imzala-
mayarak federasyon dışında

kalmışlardır. Tataristan, daha
sonra yapılan özel

görüşmelerde kendisine birta-

kım ayrıcalıklı haklar tanınma-

sını yeterli görerek yeniden

Rusya Federasyonu bünyesine

girmeyi uygun görmüş, Çe-

çenya ise bağımsız kalma yo-

lundaki tercihini değiştirme-

miştir.

* Çeçenya, Rusya Federas-

yonu'na yalnızca hukuken ka- © |

tılmamakla kalmamış,fiilen de

Rusya Federasyonu'nun hiçbir

Anayasal ve yasal tasarrufu-
na; seçimlerine, referandumu-

na, askerlik görevine vb katıl-

mamış, kendi seçimlerini yap-

mış, devlet kurumlarını oluş-

turmuştur.

* Bu gelişmelerden sonra,
Rusya Federasyonu ile Çeçenya

Cumhuriyeti arasında çeşitli

görüşmeler yapılmışsa (oda,
Çeçenya'nın federasyona katıl-

mama/bağımsız kalma kararı
değişmemiştir.

* Bunun üzerine Rusya

Federasyonu'nca 1l Aralık

1994 tarihinde Çeçenya toprak-

larına yönelik bir askeri harekat
başlatılmıştır. Rusya askeri yet-

kililerinin 1-2 saat içinde

Grozni'yi ele geçireceklerini

söylemelerine rağmen bu haksız

saldırı başarılı olmamış, diğer
Kuzey Kafkasya halklarının,

Rusya Federasyonu halklarının

ve sivil toplum örgütlerinin,

ayrıca dünya kamu oyunun bas-

kıları sonucunda 31 Ağustos

1996 tarihinde durdurulmak zo0-
ruvda kalınmıştır.
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* Savaşı sona erdiren ilk anlaşma, 31 Ağustosl996 tarihinde
Hasavyurt'ta iki eşit taraf sıfatıyla Rusya Federasyonu adına

A.LEBED, Çeçenya Cumhuriyeti adına Başkan A.MASXADOV

tarafından; ikinci anlaşma ise 12 Mayıs1997 tarihinde yine iki eşit

taraf sıfatıyla Rusya Federasyonu adına bizzat Başkan B.YELTSİN;
Çeçenya Cumhuriyeti adına da yine Başkan A.MASXADOV
tarafından imzalanmıştır.

* İmzalanan anlaşmalarda; Çeçenya'nın bağımsızlığı meselesinin

31 Aralık 2001 tarihine kadar olgunlaştırıldıktan sonra yeniden ele

alınması, taraflar arasındaki ilişkilerin uluslararası kurallara,

prensip ve normlara göre yürütülmesi, daha sonra yapılacak anlaş-

malarda belirlenecek konularda işbirliğine gidilmesi ve taraflar ara-

sındaki sorunların, görüşmeler yoluyla barışçı yöntemlerle çözül-
mesi, güç kullanmaktan ve tehditlerden vazgeçilmesi kabul ve

taahhüt edilmiştir.

* Bu anlaşmalar, dünya kamu oyu tarafından da Çeçenya'nın

bağımsızlığını pekiştiren önemli birer siyasal adım olarak değerlen-

dirilmiştir. —
Görüldüğü gibi; Çeçenya ile Rusya eşit haklara sahip iki ayrı

devlettir, Çeçenya'yı Rusya'ya bağlayan hiçbir hukuki belge yok-

tur.

Rusya ile Çeçenya iki ayrı devlet olarak 1994-96 yıllarında sa-

vaşmış; eşit haklı iki devlet sıfatıyla iki kez barış ve işbirliği anlaş-

ması imzalamışlardır. Ne varki Moskova yönetimi, dünyanın gözü-

nün içine baka baka bu anlaşmaları hiçe saymakta, bu ikili anlaşma-

lardan yeterince bilgi sahibi olmayan dünya da, “askeri harekatın, top-

rak bütünlüğünün korunması amacıyla başlatıldığı” aldatmacasına

kanmaktadır.
Bunun için diyoruz ki; Çeçenya'ya yapılan saldırı Rusya'nın iç

işi değil, hatta bir iç savaş değil, iki ülke arasındaki bir savaştır; daha

doğrusu; güçlü görünen Rusya adına Moskova'nın, gözüne kestirdiği
Çeçenya”ya karşı haksız bir saldırısı, bir soykırım ve işgalgirişimidir.

Çeçenya; dünyanın umutla girdiği İKİBİN yılının başında yaşa-
nan utanç verici bir insanlık dramının adıdır.

Çeçenya; uluslar arası toplumun sahip çıkamadığı bir uluslar

arası sorundur.
Çeçenya; hukuksal açıdan, Slovenya'dır, Hırvatistan'dır, Bosna-

Hersektir, Makedonya”dır, Kosova'dır, belki oğu Timor?'dur. Çeçen-

ya, en az bunlar kadar haklıdır.

Ne var ki Moskova yönetimi, öncekisaldırı girişimlerinden yete-

rince ders almış; yeni bir saldırının başarıya ulaşabilmesinin, Saldırı-

nın haklı gösterilebilmesine, kamu oyu desteğinin alınabilmesine

önemli ölçüde bağlı olduğunu öğrenmiştir. Bunun içinson saldırıdan

önce provokasyonlar hazırlanmış, adam kaçırma, soygun, hırsızlık,

sabotaj eylemleri tezgahlanmıştır. Bütün bunların Çeçenler tarafından

yapılmadığı daha sonra ortaya çıkmıştır.

Çeçenler, Putin'in göstermeye çalıştığı gibi terörist değildirler.

Hiçbir zaman günahsız sivil insanları hedef almamışlardır. Ünlü

Budenovsk baskınında bile —Rus güvenlik güçlerinin operasyonlarda

öldürdükleri dışında— Çeçenler kimseye zarar vermemeye özen

göstermişlerdir. 1994-1996 savaşları sırasında esir aldıkları askerleri
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bile kendilerine en küçük bir
zarar vermeksizin, annelerine

teslim etmişlerdir. Bu onların

inançlarının ve

anlayışlarının gereğidir.

Hele Rusya'nın Çeçenya'yı

PKK'ya benzeterek Türkiye'ye

aba altından sopa gösterme
gayretlerini anlamak mümkün

değildir; yöneticilerimizin ve

ülkemiz insanlarının bundan

etkilenmeleri oOise fevkalade

üzücü ve onur kırıcıdır. Daha

önce değinildiği gibi Rusya bir
Federasyon, Çeçenya

bağımsızlık öncesinde dahi bir

federe devlet olduğuna;
Türkiye'nin ve (PKK'nın

durumları tamamen farklı oldu-

guna göre böyle bir benzetme

asla geçerli değildir.

Yeltsin-Putin yönetiminin

Çeçenya'yı “şiddet yanlısı kök-

tendinci”, “vahabist” olarak ilan

etme ve bazı köktendinci çevre-
lerden yardım aldıklarını

gösterme çabaları da, dünya ka-

mu oyunu yanıltmaya, Çeçenya
aleyhine etkilemeye yönelik bir

soğuk savaştaktiğidir.

Çeçenler Müslümandırlar a-

ma ne “vahabist”, ne de “şiddet

yanlısı köktendinci”dirler. Çe-

çenler yalnızca Müslümandırlar
ve şiddetin her türüne karşıdır-

lar.

Çeçenlerin diğer Kafkas

topluluklarına göre dinlerine da-

ha fazla bağlı oldukları doğru-
dur. Çünkü onlar; 194/”te Al-
manlarla işbirliği yaptıkları

suçlamasıyla Stalin tarafından

24 saat içinde yük ve hayvan

vagonlarıyla Sibirya'ya sürül-

düklerinde; Çeçen cesetleri

raylar boyunca kurtlara yem
edildiğinde; onüç yıl esaret ve

sürgün hayatı yaşayıp nüfus-
larının yarısı kırıldığında,

yanlarında Allah'tan ve dini

inançlarından başka hiçbir

insanlık

güç, destek ve sığınak bulamamışlardı. Bu nedenle Çeçenlerin diğer

topluluklara göre dinlerine daha fazla bağlı olmalarını iyi anlamak ve
doğru değerlendirmek gerekir.

Demokrasi ve insan hakları çevrelerinin sessizliği karşısında

dünyada öne çıkan destek görüntülerine ve Rusya'nın

propogandalarına aldanmamak gerekir. Kaldı ki Çeçenya can
derdindedir; yardım seçme lüksüne sahip değildir.

Rusya, Dış dünyaya karşı, Çeçenya'yı kendi toprağı, Çeçen

halkını da kendi halkı gibi göstermeyeçalışıyor. Sormak gerekir:

Bir devlet kendine ait saydığı bir coğrafyayı bu kadar acıma-

sızca bombalayıp, haritadansilebilir mi!?

Bir devlet kendinden saydığıbir insan kitlesini bu denli kırıp,

tüketebilir mi!?

Kaldı ki, hiç kimse “kendi aile meselemdir” diyerek, çocuğunu,
kardeşini katletme hakkına sahip olabilir mi!?

Hayır! Ne Çeçenya Rus toprağı, ne de Çeçenler Rus halkıdır. Çe-

çenya Çeçen”lerindir. Çeçenya, Kuzey Kafkasya”?nın otokton halkla-

rından olan Çeçenlerin özyurdudur.

Rusyabaşka ne diyor?
Çeçenya?daki teröristlerle ve şiddet yanlılarıyla mücadele ettiğini

söylüyor.

Terör mücadelesi böyle nmi yapılır!? Köyüyle-kentiyle; sivili-as-

keriyle; kadını-kızı, çoluğu-çocuğuyla, yaşlısı-genciyle hiçbir ayrım

gözetilmeden, ülkenin tümünü bombardımana tutarak, taş taş üstünde

bırakmayarak, her şeyi yerle bir ederek terör mücadelesi görülmüş şey

midir!?

Bugün Çeçenya'da: BM İnsan Hakları Bildirgesi, Avrupa İnsan

Hakları Sözleşmesi, Helsinki Nihai Senedi gibi çok taraflı uluslar-a-

rası anlaşma ve sözleşmeler, Rusya ile Çeçenya arasında imzalanmış

olanikili anlaşmalar ihlal edilmekte, insan hakları, insanlık onuru

ayaklar altına alınmakta, tüm insanlık için utanç verici birinsan-

lık dramı sahnelenmektedir.

Bugün Çeçenya'da yapılmaya çalışılan şey, geçmişte Çarlık ma-

kamları tarafından Adıgelere, Abazalara, Ubıxlara yapılan şeydir;

“Çeçensiz bir Çeçenya” yaratma çabasıdır, Çeçen halkını toprağından

sürme,tarihten silme kararlılığı içinde acımasızca uygulanan bir soy-

kırım girişimidir. Böyle acımasız bir soykırıma; bir halkın tümüyle

yok edilmesine, bir ülkenin yerle bir edilmesine artık “DUR de-

meliyiz.

Artık hepimiz, Çeçenya'nın ve Çeçen halkının yanında yer alarak

barışa destek vermeliyiz. Barışa, insanlık onuruna sahip çık-

malıyız.

Bu çerçevede yapılması gereken en önemli ve ivedi hususları

şöyle sıralayabiliriz.

Demokratik ve diplomatik girişimler yoğunlaştırılmalı,

uluslararası toplum ivedi olarak harekete geçirilmelidir.

Rusya ile yapılmış bulunan ekonomik işbirliği ve kredi an-

laşmaları derhal askıya alınmalı; Rusya, uluslararası hukukun ve ken-

di imzaladığı anlaşmaların gereklerini yerine getirmeye zorlanmalıdır.
Çeçenya”da derhal ateşkes ilan edilmelidir.
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olmakBaşta İnguşetya
üzere mültecilerin bulunduğu
ülkelere ve doğrudan
Çeçenya'ya ivedi biçimde ilaç,

tıbbi malzeme, gıda vb insani

yardım  ulaştırılmalı ve bu
yardımlar ihtiyaç sahiplerine

bizzat verilmelidir.
İnsan hakları .örgütlerinin,

gazetecilerin, tarafsız

gözlemcilerin bölge-de

inceleme yapmalarına olanak

sağlanmalıdır.
Rusya, Çeçenya dışındaki

Çeçenlere ve diğer Kafkas

kökenlilere karşı başlattığı

küçültücü kötü muamelelere,

seyahat özgürlüğüengellemele-
rine derhal son vermelidir.

Çeçenya'nın statüsü ve ge-

leceği uluslararası toplumun ha-
kemliğinde ele alınmalı; bölge-
de kalıcı ve onurlu bir barış te-

sis edilmeli ve güvence altına

alınmalıdır.

İnanıyoruz ki;

Demokratik kitle örgüt-
leri, başka ülkelerdeki, hatta

Rusya'daki eş kuruluşlarla,

Uygar dünya devletleri
biribirleriyle

Barış ve insanlık için el ele
verirlerse, Çeçenya'da akan

kanı durdurabilecek, her iki ta-
ral ıçin de onurlu ve kalıcı bir

barışı birlikte kurabilecekler-
dir.

Dünya kamuoyunu;

Demokratik kitle örgütle-

rini;

Uygar dünya devletlerini;

Sahip oldukları demokratik,
diplomatik, ekonomik, siya-

sal... tüm güç ve nüfuzlarını

bir an önce bu amaca yö-

neltmeye ve odaklamaya da-

vet ediyoruz.
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“ÇEÇENYA'DA KALICI VE ONURLU BARIŞ İÇİN EL
ELE!” diyoruz.

KAHROLSUN HER TÜRLÜ BASKI VEZULÜM!
KAHROLSUN ONURSUZ YAŞAM VE ÖLÜM!

YAŞASIN BARIŞ VE DEMOKRASİ!
YAŞASIN İNSAN HAKLARI!
YAŞASIN İNSANLIK ONURU!

YAŞASIN ÇEÇENYA!

Kafkas kökenli 58 demokratik kitle örgütü temsilcileri ile
Çeçenya Paneli panelist ve katılımcılarıtarafından oy birliği ile

kabul edilmiştir. i

27 Şubat 2000 Ankara

Kafkas Derneği Genel Merkezi - Kafkas Derneği Ankara

Şubesi - Kafkas Derneği Antalya Şb. Kafkas Derneği Sincan Şb. -

Kafkas Derneği Konya Şb. - Kafkas Derneği Balıkesir Şb. - Kafkas

Derneği Soma Şb. - Kafkas Derneği Gönen Şb., Kafkas Derneği

Erbaa Şb., Kafkas Derneği Kayseri Şb. - Kafkas Derneği Reyhanlı

Şb., Kafkas Derneği Samsun Şb., Kafkas Derneği Sinop Şb. -

Kafkas Derneği Mersin Şb., Kafkas Derneği Pınarbaşı Şb., Kafkas

Derneği Kaynarca Şb. - Kafkas Derneği Bursa Şb. - Kafkas Derneği

Çorum Şb., Kafkas Derneği İzmir Şb., Kafkas Derneği Adana Şb. -

Bursa Birleşik Kafkasya Derneği - Bursa Orta Asya Kafkasya K. D.

- Kafkasya Araştırmaları Grubu - Kafkas Vakfı - Kırıkkale Kafkas

Kültür Derneği - Göksun Kuzey Kafkasya Kültür Derneği -

Güngören Kuzey Kafkas Derneği - Uzunyayla Kafkasya Derneği-

Köy Çocuklarını Eğitim Derneği - Birleşik Kafkasya Konseyi -

İstanbul Bağcılar Kafkas Kültür Derneği -Yalova Dağıstan Kültür

Derneği - Bahçabaşı Köyü K.K.K Derneği - Düzce Kuzey Kafkas

Kültür Derneği - İst. Kafkas Çeçen Komitesi - Samsun Birleşik

Kafkasya Derneği - Samsun ÇarşambaKafkas Kültür Derneği -

Samsun Vezirköprü Kafkas Kültür Derneği - Kayseri Kafkas Vakfı

-Kayseri Kafkas Çeçen Komitesi- İst. Birleşik Kafkasya Derneği-
İst. Poyrazlı Kafkas Kültür ve Yard. Derneği -Karamürsel Kafkas

Kültür Derneği - K. Maraş Çeçen Kafkas Komitesi - K. Maraş

Kafkasyalılar Derneği - Tekirdağ Kuzey Kafkas Kültür ve Day.
Derneği - Bağlarbaşı Kafkas Derneği - Gaziosmanpaşa K.K.K.ve

Day. Derneği - Ankara Çeçen Kafkas Dayanışma Derneği - Ankara

Çeçenistan Yardım Komitesi - Mersin Çeçen Kafkas Komitesi - İst.

Dostluk Kulübü Derneği - Ankara Kafkas Araştırma Kültür ve

Dayanışma Vakfı - Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı - Kafkas

İşadamları Derneği - Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma

Derneği - Hendek Kafkas Kültür Derneği - Sakarya Kafkas Kültür

Derneği
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27 Şubat 2000 tarihinde Ankara'da Kafkas Derneği'nin düzenlediği

“Çeçenistan” konulu panelde, Kafkas Derneği Genel Başkanımız Sayın Muhit-
tin Unal'ın yaptığı açış konuşmasınıbilgilerinize sunarız.

Saygıdeğer basın men-
supları, muhterem konukları-

mız ve değerli hemşehrilerim,
Çeçenistan konulu pane-

limize gelmiş olmanız nede-
niyle Genel Merkezimiz ve 33
şubemiz adına hepinize hoş
geldiniz diyor, teşekkürlerimi
sunuyorum.

Asırlarca, sıcak denizlere

ulaşabilme amacı ile Kafkas-
ya'yı ve özellikle de Karade-
niz sahilini ele geçirmeyi ha-.
yal eden Çarlar ve Ordularıile
Kuzey Kafkasyalılar arasında
uzun yıllar koşulları eşit ol-
mayan savaşların sürdüğünü

bilmeyen yoktur. Özellikle
Şeyh Şamil'in teslim olduğu
1859 yılından sonraki son 5
yılda Kuzeybatı Kafkasya'nın
hakiki sahipleri olan Adığe
Boyları, Abazalar ve Ubıhlar
büyük bir soykırıma maruz
kaldıkları ve 1864 yılında da
So 85-90'lar düzeyinde tarihi
topraklarından sürüldükleri
için bu gün Adiğey, Abhazya,
Karaçay-Çerkes Cumhuriyet-
leri ile Kıyıboyu Şapsığ Böl-
gesinde bu halkların azınlık
durumunda oldukları malu-
munuzdur.

Kuzeybatı Kafkasya'daki
Cumhuriyetlerin, bu gün itiba-

  

riyle en hayati sorunu; halen diasporada yaşayan Kuzey Kafkasyalı-
ların “6 80'ini oluşturan Adığe Boyları, Abazalar ve Ubıh Halkla-
rondan bir bölümünün tarihi topraklarına geri götürülmesi suretiyle
varolma mücadelesi vermek iken nüfus sorunu olmayan Dağıstan ve
Çeçenistan gibi Kuzeydoğu Cumhuriyetleri'nde ise sorun,fiilen sa-
hip olunan nüfus çoğunluğundan, yasaların tanıdığı haklardan ve
konjonktürel gelişmelerden istifade ile birer bağımsız devlet olmak-
tır. Bu önemli farkı doğru algılamadığımız içindir ki oradaki cumhu-
riyetler hakkında yanlış değerlendirmeler yapabiliyoruz.

1991 yılında Nalçık kentinde kurulan Dünya Çerkes Birliği
(DÇB)Y'nin kuruluş ve varlık nedeni de Adığe-Abhaz Boyları'nın ta-
rihi ata topraklarında nüfus yeterliliğine ulaşmasına ve diasporada
gün ve gün kaybolmakta olan geleneksel kültür değerlerimizin ebe-
diyen öz vatanında yaşatılmasına katkıda bulunmaktır.

DÇB”nin kuruluşuna katkıda bulunan Kaf-Kur'u nüve olarak ku-
rulan ve bugün 33 şubesiyle ülke çapında faaliyet gösteren laik, de-
mokrat ve bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne saygılı bir çizgide yü-
rüyen Kafkas Derneği topluluğu olarak bir taraftan kültürümüzü ya-
şatma mücadelesi verirken diğer taraftan da 1864 yılında iradeleri
dışında topraklarından sürülen Adığe, Abhaz Boyları ve Ubıhlar'ın
— uluslararası

hukuk kuralla-
rının tanıdığı
ve alt yapısı
kısmen oluşan
geri dönüş

haklarının
kullanılmasına
olabildiğince

katkıda bulu-
narak, Kafkas
kökenli diğer
kardeş halkla-
rımızla elele
Türkiyemiz ve
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Kafkasya'mız arasında sağlam
pir ekonomi ve kültür köprüsü
kurulmasına yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Bu amaçlar doğ-
rultusunda çalışırken de hem
Türkiye'nin hem de Kuzey
Kafkasya'nın aleyhine yanlış
yorumlanabilecek  söylemler-
den ısrarla ve bilinçli olarak
sakınıyoruz. Zira hangi tür
söylemlerin hangi amaçla ve
nasıl saptırıldığının örnekleri-
ni yakinenbiliyoruz.

Bizler; Tarihi ve kültürel

bağlarımız dışında, bölünmüş
ailelerin çocukları olarak, kan
bağımız bulunan Kuzey Kaf-
kasya'nın sorunlarından, ü-
züntülerinden ve sevinçlerin-
den istesek de istemesek de
kendimizi soyutlayamayız.
Prensip olarak sadece Kafkas-
ya'da değil Dünyanın her ye-
rinde savaşlara karşıyız. Çün-
kü savaşlar yüzünden Güney
Osetya, Abhazya ve
Çeçenistan örneklerinde oldu-
ğu gibi arzu etmediğimiz nü-
tus kayıplarını ve yıkımları
hep yaşadık. Bu da yetmiyor-
muş gibi son günlerde toplu
mezarlarla karşı karşıya kal-

dık.
Çeçenistan konusunda

söyleyeceğimiz çok şey var.
Ancak, konuşmacılarımızın
alanına girmemeye özen gös-
tererek, birkaç hususu vurgu-
layarak sözlerimi tamamlamak
istiyorum.
Söylem ve yöntem farklı-
lıklarımız olsa da, ayrı adlar

taşısak da, Kafkasya önce-
liklerimizin sıralaması deği-
şik olsa da, dışımızdaki her-
kes şunu çok iyi bilsin ki,
Kuzey Kafkasyalılar bir
bütündür. Bu itibarla
Abhazya da, Güney Osetya
da, Çeçenistan da asla yal-
nız ve sahipsiz değildir.

PANEL AÇIŞ KONUŞMASI

 

Yakın geçmişte Irak'tan, Bulgaristan'dan ve Kosova'dan gelen
binlerce savaş mağdurlarına kapısını açan devletimiz yaklaşık 330
çocuk ve kadından oluşan savaş mağduru Çeçenlerin sorununa
deva olamıyorsa bunu iyi düşünmek ve nedenlerini irdelemek zo-
rundayız. Kuruluşlarına katılıp destek verdiğimiz Çeçen Daya-
nışma Komitelerimiz konuyu her işe tercihen ele almalı ve ne ya-
pılması gerektiğini saptamalıdır. O insanlara sahip çıkmak, hem
insan olarak, hem Kuzey Kafkasyalı olarak boynumuzun borcu-
dur.

2. Yugoslavya Federasyonu dağıldığı zaman Batılı büyüklerin ba-
gımsızlığını ilan eden Cumhuriyetlere nasıl destek verdiklerini ve
insan hakları ihlallerine bir noktadan sonra müsaade etmediklerini
biliyoruz. Yugoslavya'daki Cumhuriyetlere nazaran konumu daha
sağlam ve hukuki olan Çeçenistan'ın bağımsızlığı söz konusu o-
lunca göstermelik çıkışlar dışındabir varlık göstermeyen Batılıla-
rın çifte standardı Çeçen soykırımının bugün ulaştığı uygulamalar-
da önemli bir payın sahibidir.
Sivil toplum örgütlerinin gücü, o topluma ait aynı amaçlı kuruluş-
ların birlikteliklerini tamamlayıp tamamlamadıkları ve seslerinin
bir ve gür çıkıp çıkmadığıile ölçülür. Ona göre de itibar görürler.
Çerkes toplumu olarak örgütsel yapımıza bakınca, olmamız gere-
ken noktanın çok gerisinde olduğumuz ve dolayısıyla sesimizin de
etkimizin de giderek cılızlaştığı açıkça görülmektedir. O itibarla
Vakıflar, Dernekler ve Komiteler olarak önyargılarımızdan uzak-
laşarak, sorumlu
ve bilinçli a-
dımlar atarak,

farklı misyonlar
taşısak bile Ku-
zey Kafkasya'ya
yönelik ortak
politikalar be-
lirleyip, örgütsel
birlikteliğimizi
en kısa zamanda
sağlamak zorun-
dayız.
Panelimizden
hemen sonra,
Çerkes katılımıile ilgili ortak deklarasyonunun neşredilmesi doğ-
rultusundaki Çeçen Komiteleri'nin önerisi olumlu karşılanmış ve
keyfiyet Vakıf, Dernek ve Komitelere istisnasız olarak bildirilmiş-
tir. Bizzat gelip destek verenlere teşekkür ediyorum. Ankara'da
olmamız nedeniyle Yabancı Misyon Şeflikleri nezdinde yapabile-
ceklerimiz vardır. Deklarasyonun imzalanmasını takiben onları da
bir bir yapacağız. Kafkas Derneği dışından katılan tüm kuruluşla-
rımızın da sivil toplum örgütlerinin harekete geçirilmesinde aynı
hassasiyeti göstereceklerinden emin olarak hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum. Ankara, 27.02.2000

 
Muhittin ÜNAL

Kafkas Derneği Genel Başkanı
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“Biliyorduk ve sustuk”. Her-
halde böyle diyeceğiz on yıl,
yirmi yıl sonra: “biliyorduk ve
sustuk, hiç bir şey yapmadık...”

Nazi Almanyası'nın suçları
bir bir ortalığa dökülürken
(belki tüm Avrupa bu suçlara
katıldığı için Nazi Avrupası'nın
demek daha doğru olur) in-
sanlar hiç birşey bilmediklerini,
görmediklerini iddia ediyorlar-
dı. Böylece duyarsızlıklarına bir
masumiyet maskesi takacakla-
rını umuyorlardı. Almanlar
burunlarının dibindeki toplama
kamplarından, fırınlardan “ha-
bersizdiler”... Fransızlar, kendi
ülkelerindeki Yahudiler'in top-
lanıp, trenlerle Almanya'daki
ölüm kamplarına gönderildiğini
“bilmiyorlardı”. oHerkes ma-
sumdu!..

Bir an için artık insanlığın o
utanç ve barbarlık çağı kapanı-
yor, o kanlı yüzyıl sona eriyor
sanmıştık. Ama 21.yy geçen
yüzyıldan da korkunç başladı.
Ölüm kampları burnumuzun
dibinde. Bir halk gözlerimizin
önünde yok ediliyor. Grozni
diye bir kent yok artik.
Çeçenistan diye bir ülke de
kalmayacak yakında. Ve Hitler
dönemine sessizlikleriyle suç
ortaklığı yapanların bahanele-
rini de kullanamayız bu devir-
de. “Bilmiyorduk, görmedik,
haberimiz yoktu” diyebilir mi-
yiz? Biliyoruz Grozni'nin Rus

 
Nur Dolay

bombalarıyla, roketleriyle dümdüz edildiğini. 21.yüzyılın başında
yeniden oluşturulan toplama kamplarında 12 yaşındaki çocukların
bile işkenceden geçirildiklerini, kadınlara ve erkeklere tecavüz edil-
diğini, ayak bileklerinden kamyonların arkasına bağlanarak canlı
canlı ölüm çukurlarına sürüklendiğini biliyoruz. Bu ölüm tarlaların-
dan canlarını kurtarabilmiş, çoluk çocuklarıyla karlı dağları aşarak
ülkemize sığınmaya gelmiş 330 kişiye “pasaportları yok” gerekçe-
siyle içeri giriş izni dahi verilmediğini biliyoruz. Sanki kumarhanele-
rimizde oyun oynamaya gelen bir turist kafilesi kendilerinden pasa-
port istenenler. Kaldı ki, turistler bile pasaportsuz, sadece nüfus
kağıtlarıyla girebiliyorlar Türkiye'ye (ama onlar Avrupalı, Çeçen de-
ğiller!..)

Grozni'nin bodrumlarında saklanan, kaçamamış yaralıların bile
oracıkta “işlerinin bitirildiğini” biliyoruz. Geçen savaşta ölen 100 bin
Çeçen'in, bomnalar altında kolu bacağı dört bir yana savrulan mini
mini bebelerin ya da yaşlı ninelerin “İslamcı terörist” olamayacağını
biliyoruz. Biliyoruz ve susuyoruz. Geri kalan ayrıntıları belki bilmesek
de olur.

Bu “ayrıntılardan” bir kaçı geçtiğimiz 8 Ocak'ta Nevazissimaya
gazetesinde Sergey Stepaşin imzalı yazıdaki korkunç açıklamalar.
Stepaşin sansasyon meraklısı bir gazeteci değil. Rusya Federasyo-
nu'nda Yeltsin'in gömlek değiştirir gibi değiştirip attığı başbakanlar-
dan biri. Geçtiğimiz ağustos ayında görevinden alındı. 1999'un ba-
şından beri Çeçenistan'da çıkarılmasına uğraşılan savaşın hazırlıkla-
rını onaylamadığı için. Bu savaşta Rus kamuoyunu Kremlin'in etra-
fında kenetleyecek Moskova'daki bombalı eylem planlarına karşı
çıktığı için. Bu bombalamalar olmasa bile Kremlin'in Çeçenistan'da
savaşı başlatmaya kararlı olduğunu açıklıyor Stepaşin.

Yığınları galeyana getirmek için Hitler'in düzenlettiği Reichtag
yangınına benzemiyor muydu bu sabotajlar? Yeltsin ailesinin, yük-
sek rütbeli asker ve sivil bürokratın milyonlarca doları bulan yolsuz-
luklarına sünger çekecek bir savaşı başlatmak ve sürdürmekiçin
yüzlerce masum insanını gece uykuda havaya uçurtan bir hükümet
hangi kelimeyle tanımlanabilir? Terörist mi, haydut mu? Rus hükü-
metinin Çeçen halkına yapıştırdığı bu tanımlama elbette ki, Krem-
lin'de oturup Kafkasya'daki vahşeti hazırlayan ve yürütenleri betim-
lemekiçin çok hafif kalır.

29  



 

Bilinmeyen ayrıntılardan biri
daha. Bu kez general Lebed'in
ağzından. Yine hükümet içinde
yer almış olan ve ne söylediğini
bilen bir sorumlu Lebed. Birinci
savaşı sona erdiren anlaşmayı
sağlayan kişi. Bu ilk savaşı
başlatan asıl nedenin, Rus
ordusundan yok olan 1500
tank olduğunu açıklıyor Lebed.
Büyük bir ihtimalle tanklar
generallerden biri tarafından
Sırplar'a satılmış ve parası
cebe atılmış, Ve 1500 tank
açığının hesaptan düşülebile-
ceği bir savaş gerek!.. Daha
sonra konuyu araştıran gaze-
tecinin de öldürüldüğünü a-

 nimsatıyor Lebed. Ve bugün
yine yüksek rütbeli askerlerin
ve üst düzey bürokratların
çeşitli açıklarını böyle bir sa-
vaşla kayıttan düşmeihtiyacın-
da oldukları söyleniyor bütün
Kafkasya'da.

Yine az “bilinen” veya bi-
linmesi istenmeyen bir başka
“ayrıntı”: “Ayrılıkçı” denen
Çeçenistan'ın, tamamen yasal
ve hukuki bir şekilde bağımsız-
lik kararı aldığı. 1936'da kabul
edilen SSCB anayasına göre,
Çeçenistan, “Özerk Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti” statü-
süyle Sovyet Sosyalist Rusya
Federatif Cumhuriyeti bünye-
sinde olmak üzere SSCB içinde
yer almıştır. 1990'da SSCB ve
Rusya Federasyon anayasaları
ortadan kalkınca federe birim-
ler resmen serbest kalmışlar-
dir. Çeçenistan, işte bu dö-
nemde 1 Kasım 1991'de ba-
ğımsızlığını ilan etmiş ve beş
ay sonra eski federe cumhuri-
yetlerin onayına sunulan yeni
Rusya Federasyon Anlaşması'nı
imzalamamıştır. Aynı anlaşmayı
imzalamayan diğer bir federe
cumhuriyet, Tataristan, daha
sonra kendisine tanınan bir
takım özel ayrıcalıklar karşılı-
ğında ayrıldığı bünyeye geri
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dönmeyi kabul etmiş, Çeçenistanise tercihini değiştirmemiştir.
1994'de General Graçev'in bir-iki saatlik bir operasyonla Grozni'ye
boyun eğdirmek düşüncesi 14 ay sürecek bir savaşı başlatmış, 100
bin yaşama malolmuş, ama Çeçenler'in tercihi yine değişmemiştir.

Bugün Moskova'nın uyguladığı kesin sansüre ve her tür güçlüğe
karşın bir çok Batılı gazeteci savaşbölgesinden her gün haber yol-
luyor. Moskova'da oturup Rus Genel Kurmayının açıklamalarını ter-
cüme etmekten çok farklı yaptıkları iş. Ama herkesin onların göze
aldığı güçlükleri göze almasına bile gerek yok. Çünkü Batı gazetele-
rinde her gün çarşaf çarşaf yayınlanıyor bu haberler, analizler, gö-
rüşler. Hatta interneti açmak bile yetiyor ne olup bittiğini bütün
ayrıntılarıyla öğrenip anlamakiçin.

Aydınlar, sanatçılar, bilim adamları, filozoflar tepkilerini dile geti-
riyorlar. Düne kadar Kafkasya'nın nerede olduğunu dahi bilmeyen
insanlar, bugün bile adını güçlükle telaffuz ettikleri Çeçenistan için
23 Şubat günü sokağa döküldüler, 1944'ün 23 Şubat'ında, çoluk
çocuk hayvan vagonlarına doldurulup Sibirya'ya sürülmüştü Çeçen-
ler. Bu acı olayın 56.yıldönümünde, o zaman yarım kalan soykırım
girişimini bugün bitirmeye çalışan Putin ve generalleri protesto etti
Fransızlar. Onların da, (insanlık suçu işleyen Miloşeviç veya Karaçiç
gibi) uluslararası mahkemede yargılanmasını talep ettiler, bu katil-

- lere destek ve kredi yardımı veren Avrupa hükümetlerini protesto
ettiler. Yine seçimlerden hemen sonra Fransa'ya gelmesi beklenen
Putin'i ülkeye sokmamakiçin eylemler planlanıyor.

Türk aydınlarında ve gazetecilerinde çıt yok. Sekiz aydan beri
burnumuzun dibinde süren ve artık bir soykırımına dönüştüğünden
kuşku duyulmayacak bu savaşa kaç yazar köşesinde değindi? So-
kaktaki adamın belki internete ulaşma, dünya basınını izleme olana-
ğı yoktur, ama bu olanaklara sahip olanlar ve kitlelere seslenen,
onları bilgilendirmeye çalışanlar ne kadar ilgilendiler burnumuzun
dibindeki bu trajediyle?

Rusya ile basit günlük bezirganilişkilerini, kalıcı ve ilkeli bir dev-
let politikasının yerine koyan; sınırdaki 330 Çeçen mülteciyi içeri
almazken Kafkas Paktı liderliğine kalkan bir hükümetten elbette pek
bir şey beklenemez. Ama bu ülkede bağımsız düşünen aydınlar yok
mudur? Dünyayla azıcık ilgilenen? (Dünya deyince, Berlin, Paris,
Londra'nın da dışında bir dünya olduğunu unutmadan...)

Yarı utangaç bir şekilde fısıldanan gerekçe: “bu işle İslamcılar ve
milliyetçiler uğraşıyor”. Ne zamana kadar İslamcılar ve milliyetçiler
bu ülkede diğerlerinin nasıl düşünmesi gerektiğini belirleyecek?
Diğerleri hep onlara bakarak mı çizecekler çizgilerini? Herhangi bir
konuda ne düşünmeleri gerektiğini İslamcıların aldığı tavır mı belir-
leyecek? İslamcılardan başka kimsede kendi kendine düşünmeye-
teneği yok mudur?

Bugün Grozni diye bir kent yok artık. Yarın belki Çeçen adını ta-
şıyan bir halk da olmayacak. Ve o zaman bizler, Türkiye'nin aydın-
ları, “biliyorduk, ama sustuk, çünkü İslamcılar ilgi duyuyordu o ko-
nuya” mı diyeceğiz.
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© ADIĞEY ANAYASASI'NIN
KABULÜNÜN BEŞİNCİYILI
 

10 Mart 2000 tarihinde Adığey Anayasası'nın kabulünün beşinciyılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Aslan
Carım'ın yaptığı konuşma metnini bu sayımızda okuyucularımızın bilgisine sunuyoruz.

Adığey Cumhuriyeti Anayasası
beşinci yılını doldurmuş bulur-
nuyor. Bir anayasa için bu
uzun bir zaman parçası değil
ancak onun toplumsal-politik,
ekonomik ve hukuksal sonuç-
larını değerlendirmemiz, önem-
li maddelerinin uygulanabilirlik
durumlarını anlamamız için ye-
terlidir sanıyorum. Anayasanın
kabulü sadece Adığey'in top-
lumsal politik yaşamında büyük
öneme sahip bir olay olmakla
kalmayıp, onun tarihinin parlak
sayfalarında da yerini almış
bulunmaktadır. Anayasa, Rus-
ya Federasyonu'nun en genç
bir ünitesinin devlet yapısına
kavuşmasında ve gelişmesinde
büyük öneme sahip bir. belge
olmuştur.

Rusya Federasyonu'nu oluştu-
ran her özerk Cumhuriyet,
Rusya Federasyonu anayasası
temelinde hazırlamış olduğu
kendi oanayasasına sahiptir.
Rusya üniter bir devlet olmayıp
federal bir devlettir ve federas-
yona katılan her cumhuriyetin
kendilerine mahsus özellikleri
de anayasalarında yer almıştır.
Adığey Cumhuriyeti Anayasası
da federal devletin hukukunun
bir parçasıdır. Rusya Federas-
yonu'nun birlik prensipleri
temelinde merkez ile Cum-
huriyetler arasındaki yetki
dağılımı onun temelini oluş-

turmaktadır. Bir çok hukuk bilimcisi Adığey Cumhuriyeti Anayasa-
sı'nın dikkat ve titizlikle hazırlanmış önemli bir hukuksal doküman
olduğu konusunda görüş belirtmişlerdir.

Bugün Adiğey Cumhuriyeti Anayasası, cumhuriyetimizin en başta
gelen bir hukuksal belgesi olup, onun ekonomisini, sosyal yaşamını
ve kültürünü geliştirmede güven duyulanbir temel yasa durumuna
gelmiştir. Anayasa demokratik toplum düzeninin oluşumuna önem
vermekte ve herkesin makam, mevki, ırk ve dinine bakmaksızın
yasa karşısında eşitliğini sağlayan ey yüksek düzeyde bir hukuksal
belgedir.

Adığey Cumhuriyeti Anayasası sadece onu hazırlayanların teorik
bilgileri ve devlet yönetimindeki tecrübelerin birleştirilmesiyle ortaya
çıkmış bir belge olmayıp, diğer Rusya cumhuriyetleri ile dış ülkelerin
anayasa deneyimlerinden de büyük ölçüde yararlanmıştır.

Adığey Cumhuriyeti Anayasası, Rusya Federasyonu Anayasası'nın
temel demokratik prensiplerle ilgili olarak koymuş olduğu kurallara
bağlı kalmış, onlara yeni temel kurallar ekleme yoluna gitmemiştir.
İnsan hak ve özgürlükleriile ilgili önemli maddeler aynen alınmış ve
bu hak ve özgürlüklerin korunup gözetilmesi sorumluluğu toplum-
daki tüm güç katmanlarına verilmiştir.

Anayasa ve yasalar toplumun her ferdinin haklarını koruduğu ve
onlara bir dayanak sağladığı sürece demokrasinin başarısından söz
etmek mümkündür. Buna bağlı olarak da toplumun hukuk kültürü-
nün geliştirilmesi, anayasanın öğrenilmesi, vatandaşların onu anla-
maları ve kendilerine sağladığı hakları kullanabilir duruma gelmeleri
büyük önem kazanmaktadır.

Vatandaşların dilek ve kanaatlerinden ilham alarak hazırlanmış olan
Adığey Cumhuriyeti Anayasasının cumhuriyetimizin geleceği bakı-
mından tartışılamayacak bazı temel özellikleri vardır. Adığey'in Rus-
ya Federasyonu'na bağlılığı bunlardan biridir. Adığey Federasyonu
oluşturan bir birim olarak Rusya Federasyonu Anayasası, Adığey
Cumhuriyeti Anayasası ve federasyon sözleşmesiilkeleri temelinde
merkezle ilişkilerini düzenlemekte ve topraklarında Rusya Federas-
yonu anayasasının en baş yasa olduğunu kabul etmektedir.
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Devlet
şekli ve aralarındaki ilişkilerin

organlarının (kuruluş

belirleniş prensipleri Rusya
Federasyonu anayasasının bu
konudaki prensipleri ile uyuş-
maktadır. Anayasaya göre dev-
let yasama, yargı ve yürütme
gücü olarak yapılandırılmıştır.
Anayasamızda bu alanda Rus-
ya Federasyonu anayasasında
yer almayan bazı yenilikler
mevcuttur.

Rusya Federasyonu anayasası-
na göre sorun yaratan bazı
konular anayasamızca çözüm-
lenmiş durumdadır. Örneğin
Cumhuriyetimizde bakanlar
atanırken Cumhurbaşkanı ile
birlikte parlamento da sorum-
luluk taşımaktadır. Yine Cum-
huriyetimizde cumhurbaşkanı-
nn parlamentoyu feshetme
yetkisi olmadığı gibi parla-
mentonun da Cumhurbaşkanını
görevden alma yetkisi yoktur.
Bu sorun gerektiğinde referan-
dumla çözümlenebilmektedir.

Anayasa parlamentoya yasa

yapma ve denetleme görevleri
vermekte, Cumhurbaşkanı ve
Bakanlar Kuruluna da fevkala-
de yürütme yetkileri tanımak-
tadır.

Paritet (Halkların parlamentoda
eşit sayıda .temsil edilmesi)
Adığey Cumhuriyeti Anayasası-
nın temel ilkelerinden biridir.
Bundan güdülen amaç Cum-
huriyeti oluşturan ana halkların
(Ruslar ve Adiğeler) temsilcile-
rinin yasama ve yürütme Or-
ganlarında eşit sayıda yer al-
malarıdır. Üzüntüyle belirtmek
gerekirse bu demokratik pren-
sip Başkentteki (Moskova) kimi
politikacılar ve kimi basın or-
ganlarınca eleştirilere (ouğra-
maktadır. Bu prensibe sadece
saldırılmakta, onun temelindeki
gerekçeler dikkate alınarak
yapıcı eleştiriler yapılmamakta-
dır. Onlar demokrasiyi sayı ile
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hesaplamaktadırlar ve onlara göre çoğunluk olan azınlık olana iste-
diğini yaptırabilmeli ve ona görüşünü kabul ettirebilmelidir. Halbuki
gerçek demokrasi azınlığın haklarını da koruyabilen demokrasidir.
Burada söz konusu olan azınlığın bu toprakların en eski halkı oldu-.
ğunu ve cumhuriyetin temelini oluşturduğunu da söylemeliyiz.

Adığey Cumhuriyeti Anayasasının beş yıllık uygulaması göstermiştir
ki paritet toplumsal anlaşma ve uzlaşmanın bir temel unsurudur.
Çok uluslu cumhuriyetimizde bir ulusun diğeri üzerinde baskıoluş-
turmasını önleyen, aşırı eğilimli etnik uçların radikal taleplerini fren-
leyen bir mekanizmadır. Paritet'ten vazgeçmek, ona karşı olanların
politik amaçlarını gerçekleştirmelerine ve Adiğey'de huzur ve barı-
şın bozulmasına yol açmak demektir. Paritet Adığey halkının büyük
çoğunluğunca iyi anlaşılmıştır. İnsanlarımızın geleceğini umursama-
yanlara halkımızın destek olmayacağına inanıyorum. Paritet Adı-
ğey'in önemli bir demokratik kazanımıdır. Büyük toplumsalve politik
önemi vardır. Onu her halükarda korumalıyız.

Federal devlet organlarının teşkilinde federasyon üyelerinin paritet
esaslarına göre yer almalarının zamanı da gelmiş bulunmaktadır.
Federal yürütme organlarında federasyon birimleri temsilcilerine
yeterince yer verildiğini söyleyemeyiz. Rusya eğer bir federal dev-

> İetse,halklar ve bölgeler kendiistekleri ile bu birliğe katılıyorlarsa,
federal devlet organlarının üst kademelerinde onların temsilcilerine
neden pek rastlanmamaktadır?

İkinci bir sorun ise cumhuriyetimizin iki resmi dili bulunduğunun
anayasa hükmü olmasıdır. Bu konuda da gerçeklerle bağdaşmayan
bazı haberlere rastlanmaktadır. Rusya Federasyonu anayasasının
68'nci maddesine göre özerk cumhuriyetler kendi resmi dillerini
belirleme ve bunu Rusya Federasyonu'nun resmidili ile birlikte kul-
lanma hakkına sahiptirler. Yine aynı madde, tüm halkların kendi
dillerini koruma hakları olduğunu, onu öğrenme ve geliştirme im-
kanlarının sağlanması gerektiğini belirtmektedir. Cumhuriyetimizin
başkanının cumhuriyetin resmidillerini bilmesi gerektiğine dair ana-
yasa hükmü de yine bu maddeden güç almaktadır.

Adiğey çok uluslu bir cumhuriyet olup devlet organları çalışmalarını
yürütürken bu hususu göz önünde tutmaktadır. Çünkü her halkın
kendi dili, tarihi, gelenekleri, moral ve etnik özellikleri ve kültürü
vardır. İyi bir toplum düzeni halkların bu zenginliklerinin toplumca
paylaşılabilmesi demektir.

Adığey Cumhuriyeti Anayasasındaki halkların eşitliği ilkesi sıradan
bir anayasa maddesi değildir. Devlet cumhuriyetimizde yaşayan tüm
halkların ortak devletidir. Halklar arasında eşitlik ve birbirine saygı
esastır. Bu ilke cumhuriyetimizin sosyal temelini güçlendirmekte,
etnik ve dini anlaşmazlıkları önlemekte,bir halkın diğerlerinden üs-
tün olduğu propagandasının yapılmasını yasaklamaktadır.

Geleceğimiz için Adıiğey Cumhuriyeti barış ve anlaşmayı korumamız,
halklar arası kardeşliği sağlamlaştırmamız gerekmektedir.

Halkların tarihlerini ve kültürlerini bilerek, Rusya'nın Kuzey Kafkasya
politikasının yol açtığı felaketleri ve Çeçenistan savaşının sonuçlarını
dikkate alarak cumhuriyetimizde iyi insani ve toplumsal ilişkileri
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canlı tutacak kurumları geliş-
tirmemiz gerekmektedir. Aile-
nin ve yaşlıların itibarının artı-
rılması, başkalarının görüşleri-
ne saygının geliştirilmesi Z0-
runludur. Kendi ulusal gele-
nekleri ile yaşayarak uzun bir
tarihi yol katetmiş olan Adiğe
halkı ve Cumhuriyetimizde
barış ve anlaşma içerisinde
yaşayan Rus, Ermeni, Tatar,
Rum, Alman ve diğer halklar
asırlardan beri iyilik, yardım-
laşma, doğruluk: ve birbirine
saygı esaslarında yaşamlarını
sürdürmüşlerdir. Bizde ataları-
mızın bize bıraktıkları bu mirası
korumalı ve yaşamımızın temeli
haline getirmeliyiz.

Bu işin başarılmasına Slavlar
Birliği, Adığe Xase ve diğersivil
toplum örgütleri de katkı sağ-
lamalıdırlar.

Anayasamızın en önemli mad-
delerinden biri de Rusya Fe-
derasyonu dışında yaşayan
soydaşlarımıza tarihi vatanları-
na dönme hakkını sağlamış
olmasıdır. Bu durum daha
zi,ade dış ülkelerde yaşayan
Adığeleri kapsamaktadır. Yu-
goslavya'dan Adiğelerin geti-
rilmiş olması da anayasanın bu
maddesinin bir uygulamasıdır.
Geçtiğimiz yıl kabul edilen “Dış
Ülkelerde Yaşayan Soydaşları-
mıza Yönelik Devlet Politikası”
isimli federal yasa da bu soru-
nun çözümüne büyük katkı
sağlayacaktır.

Anayasamız bir yönüyle de
ulusal mantalitenin asırlar içe-
risinde oluşturduğu etnik ve
moral değerlere dayanmakta-
dır. 35'nci maddeye göre on
sekiz yaşını tamamlamış ve
ç "şan her kişi, çalışamayan
anne ve babasına bakmakla
yükümlüdür. Gençler yaşlılara
saygı göstermekle, yaşlılarda
gençlere değer vermekle yü-
kümlü kılınmışlardır.

 

Adığey Cumhuriyeti Anayasası, kişinin ve toplumun çıkarına uygun
olarak serbest pazar ekonomisinin düzenlenmesini öngörmektedir.

Cumhuriyetimizde önemli bazı ekonomik yasalar çıkarılmıştır. Ancak
anayasa ve yasalar ne kadariyi ve güzel yazılmış olurlarsa olsunlar
bazı çalışmaları yapmadan ekonominin gelişeceğini beklemek doğru
olmaz. Doğru hukuki temellere oturtulmuş çalışma hayatı sayesinde
insan yaşamı daha iyiye doğru gidebilir.

Memnuniyetle belirtmek isterim ki, 1999 yılı ekonomimiz için bir
dönüm yılı olmuştur. Uzun yıllardır kötüye gitmekte olan ekonomi-
miz bu yıl alınan önlemler sayesinde bir parça düzene girmiş ve
gelişmelerde göstermiştir. Adıiğey Cumhuriyeti ekonomik gelişme
bakımından Rusya'da ikinci,Kuzey Kafkasya'da birinci sırada yer
almıştır. Daha önceki yıllara nazaran geçtiğimiz yıl sanayi malları
üretimi 650.4 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yılda tarımsal üretim-
de de artış görülmüş, tahıl, ayçiçeği ve pancar daha fazla üretilmiş-

 
33



tir. Hayvan sayısında yıldan
yıla görülen azalış durdurulmuş
ve bir inekten alınan süt mik-
tarı 2000 kg. aşmış olup bu yıl
bu miktarın 2500 kg. Çıkarıl-
ması beklenmektedir. .

Burada sanayi üretimindeki bu
artışın bütçeye en çok vergi
ödeyen kurumlarca sağlandığı-
nı da belirtmek gerekmektedir.
Bunlar gıda maddeleri imalatı,
makine ve metal imalatı, or-
man ve ağaç ürünleri imalatı,
yakacak maddeleri, enerji ve
inşaat (malzemeleri (imalatı
yapan kuruluşlardır. Bütçeye
gelir getiren 110 büyükve orta
ölçekli kuruluştan 86'sı,yani 96
78'i geçtiğimiz yıl üretim artışı
yapmışlardır. Bunların yarıdan
fazlası da kar etmiştir. Bu du-
rum kurumların yönetici ve
çalışanlarının tüm imkanlarını
kullanarak iş yapmakta olduk-
larını, birilerinin (o yardımına
güvenmeden kendi güçleri ile
işlerini başarmayı öğrendikleri-
ni göstermektedir.

Geçtiğimiz yıl daha fazla vergi
toplanması için çaba gösteril-
miş ve bir önceki yıla nazaran
“ 76 oranında daha fazla
vergi geliri sağlanmıştır. Böyle-
likle, merkezden yapılan finans
desteğine göre cumhuriyet içi
gelir artışı daha fazla olmuştur.
İçinde bulunduğumuz yılın ilk
iki ayı sonuçlarına göre de
cumhuriyetimizde ekonomik
gelişme belirli bir düzene gir-
miş bulunmaktadır.

Üretim ve vergi gelirindeki
artışlar sosyal sorunların çö-
zümüne daha fazla kaynak
aktarılmasını sağlamıştır. Cum-.
huriyetimizde devlet işlerinde
çalışanların ve emeklilerin ma-
aşlara geciktirilmeden belli bir
düzen dahilinde ödenebilir bir
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duruma gelmiştir. 1999yılında yapılması gereken çocuk yardımları
da o 94 oranında ödenmiş ve öncekiyıllardan kalan borçlarda a-
zaltılmıştır. >

Geçtiğimiz yıl sağlanan bu gelişmelere rağmen cumhuriyetimiz
sosyo-ekonomik yönden daha birçok güçlüklerle karşı karşıyadır.
Çözümlenmesi gereken problemler çoktur. Bu sorunların çözümle- .
nebilmesi için bugün her zamankinden daha fazla ileriye bakmalıyız.
Serbest pazarilişkilerini: iyi anlamalı ve zamanında isabetli kararlar
alabilmeliyiz. Tüm imkanlarımızı en fazla yarar sağlayacak şekilde
kullanabilmeliyiz. Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarımızı,boş duran
sanayi işletmelerimizi,boş tarım arazilerimizi faaliyete geçirebilmeli-
yiz. Yıldan yıla kendi kendimize yeterli olacak bir ekonomiye sahip
olmak için çaba göstermeliyiz.

Adığey Cumhuriyeti Anayasası insanların ırk ve dinine bakmaksızın
insan hak ve özgürlüklerinden eşit olarak yararlanmaları imkanı
tanımaktadır. Yine.tüm vatandaşların dilek ve ihtiyaçlarını karşıla- .
mayı, yasalara saygıyı,hukuk düzenini,halklar arasında anlaşma ve
barışı korumayı öngörmekte,insanlarımızın kendi istekleri ile Rusya
Federasyonu'na katıldıklarını ve onun birliğini istediklerini dile ge-
trmektedir.

Tüm bunlarla birlikte anayasamız hiç değiştirilmesi gerekmeyen bir
belge de değildir. Toplum yaşamında değişmeler oldukça anayasa-
da da değişiklikler yapılabilir. Bunun nasıl yapılacağı da yine anaya-
samızda yazılıdır. Bu amaçla cumhuriyetimizde özel bir komisyon
oluşturulmuş olup yaptığı çalışmaların sonucunu cumhurbaşkanına
ve parlamentoya iletecektir. Ama bugün hepimizin kabul ettiği bir
sonuç vardır ki oda şudur: Toplumumuzda dirlik ve düzenin: sağ-
lanması için gerekliliği zaman ve şartlarca da kanıtlanmış olan kimi
önemli anayasa maddeleri değiştirilmeden ileride de korunmalıdır.

Bugünlerde Rusya'da cumhurbaşkanı seçimi kampanyası tüm ülke-
de yaygınlaşmış durumdadır. Herkes kendi istediği adaya oyunu
vermelidir. Halkımızın isteği ile seçilecek olan başkanın Rusya'nın
geleceği bakımından büyük önemi vardır. Adığe Cumhuriyeti'nde
seçimlerin serbestçe yapılması ve herkesin istediği adaya oyunu
verebilmesi için tüm hazırlıklar yapılmıştır.

Saygıdeğer arkadaşlarım. Adığey Cumhuriyeti Anayasası, Adığey'de
yaşayan halkların istekleri doğrultusunda, toplumumuzun sosyo-
ekonomik, politik, kültürel. sorunlarının çözümüne imkanlar tanı-
maktadır. Adığey Cumhuriyeti, parlamentosu, bakanlar kurulu ve
yerel yönetimleri işbirliği ile.çalışarak anayasanın verdiği görevleri
eksiksiz yerine getirecektir. Adığey Cumhuriyeti'nde yaşayanların
layık oldukları yaşam seviyesini sağlamakiçin çalışmalarını artırarak
sürdüreceklerdir.

Teşekkür ederim.

(15 Mart 2000 tarihli Adığe Mak gazetesinden çeviren: ibrahim Çetaw)
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Seçim zaferinin ardından Viladimir Putin, Kafkasya üzerindeki Rus
politik ve askeri otoritesini restore etmekte nasıl bir yolizleyecek?

Bütün Güney Kafkasya

genelinde politik analizciler

hiç durmadan çalışmaktalar.

Bir zamanlar, yaptıkları
tahminlere ancak yere tavuk

kemiği atıp fal bakmakla eşde-
ger düzeyde güvenilirdi. Vila-

dimir Putin'in seçim zaferinin

şimdiden kesin görüldüğü şu

günlerde, kendilerine daha

önce hiç görülmemiş çapta bir

talep söz konusu. |

Popülaritesi yüksek Çeçe-

nistan savaşı ve batıya karşı
takındığı ödün vermez tutum

bir kenara bırakılırsa, Putin

hala bilinmezliğini koruyan
politik bir kişilik durumunda.

Rusya'nın iç ve dış politikala-
rının belirlenmesi ve hatta bu

konuda açık ve anlaşılır bir

resmi bildiri yayınlanması

kendisini bekleyen görevler.

Savaş uçakları Kuzey Kafkas-

ya'daki asi güçleri bombala-

maya devam ederken Güney

Kafkasya'da, Gürcistan, Erme-

nistan ve Azerbeycan liderleri

gergin bir bekleyiş içerisinde-
ler.

Birçok şey Putin'in çevre-
sinde kümelenmiş güç odakla-
rına ve Putin'in politikalarının

gerçekleştirilmesinden sorum-

lu olanlara bağlı. Eski KGB
ajanının Kremlin'deki yükseli-

şini planlayan ve sağlayan

Leonard Amani

politik çevrelerin geri plana atılması muhtemel; zira Putin, bu çev-

relerin artık ipleri ellerinde tutmalarını kaldıracak durumda değil.

Büyük bir ihtimalle bu çevreler yeni yüzler ve yeni politik gruplar

tarafından değiştirilecekler. Böylece politik uzmanlar her şeye en

baştan başlamak zorunda kalacaklar.
Fakat bu denklem içerisinde değişime uğramayacak ve dolayı-

sıyla da politik analizcilere sorun yaraimayacak durumlar da söz

konusu. Seçim zaferinin hemen ardından Putin, Rus Olypus Dağı-

nın Zirvesine çıkmayı başaran ilk profesyonel politikacı olacak.

Kendisininbu politik başarısı kaygı veya sevinçle karşılanabilir;

fakat gerçek olan, Putin'in böyle bir görev için gerekli ideal politik

alt yapıya sahip olduğu. ”
“Putin ne bir eski parti kodomanı, ne de gevşek bir ekonomik

programa sahip,kıvılcım gibi bir anda yanıp sönen bir reformcu.

Batı ekonomisi ve dünya politikası üzerine eğitim yaptı. Dünya
liderlerinin Rusya üzerine verdikleri bildirilerinin ardında yatan

gerçek anlamları algılama yeteneğine sahip.
Putin'in sâhip olduğu alt

yapı ve tecrübeler, G. Kafkasya
Cumhuriyetleri ile geliştireceği
diplomatik ilişkiler üzerinde
önemli etkiye sahip olacaklar.
Eğer Putin'in geliştireceği poli-.

tikalar, Rusya'yı yeniden global
bir güce ulaştırma ve Rusya'nın

çevre bölgeler üzerindeki et-

kinliğini tekrar restore etme
temelleri üzerine kurulacak-
larsa, bu eski Sovyet Cumhu-

riyetleri çok önemli birer
politik arena olacaklar.

Çeçenistan Savaşı'nın ardından Putin'in anlamakta zorluk çek-.
meyeceği bir gerçek, K. Kafkasya'nın her zaman kaynayan bir ka-

zan olarak kalacağıdır; ta ki Rusya, güney sınırları ile Çeçen dire-

nişini destekleyen ve finanse eden anti-Rus güçler arasında bir gü-

venlikşeridi oluşturuncaya kadar.

 

Rusya Federasyonu Yeni Devlet

Başkanı Vladimir Putin Guder-

mes'de Rus askerleriyle
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Yeni devlet başkanı aynı

zamanda, geçmişte Rus İmpa-

ratorluğu'nun bir parçası olan
bütün Kafkasya bölgesi gene-
linde ortaya çıkan her türlü

anti-Rus eylem ve hareketi

ezmek için elinden geleni ya-
pacaktır. Bunun yanısıra, Tür-
kiye'nin uluslararası arenada

artık tek başına önemli bir

askeri oyuncu olarak sahneye

çıkıyor olması, Putin'i kaygı-

landırması gereken diğer bir

gelişim.

Rusya'nın, üzerinde otori-

tesini tekrar kurmakistediği G.
Kafkasya aynı zamanda batı
petrol şirketlerinin iştahını ka-
bartan ve NATO'nun askeri
çıkar bölgelerinin içerisinde

yer alan bir konuma sahip.
Tabi ki bu durum bu çıkar

ilişkilerini oldukça karmaşık

bir hale sokmakta. Fakat Putin

pragmatik bir yapıya sahip ve

önünde seçebileceği iki alter-

natif bulunmakta.
19. yüzyıl diplomasisi ruhu

ile hareket edecek olursa, yeni

devlet başkanı batı ile anlaşa-
rak Doğu Avrupa ve Asya'da

çıkar ve otorite paylaşımlarına

gidebilir.

Örneğin Rusya NATO'nun
(eski Yugoslavya'da bazı kı-

sıtlamalar olmak üzere) bütün

Avrupa, Belarus'un batısı ve

Ukrayna üzerindeki hakimiye-

tini tanıyabilir. Ayni zamanda

Iran ve Irak ile olan işbirliğini
sınırlayıp, diğer Arap ülkeleri
ile olan sıcak ilişkilerini de

askıyaalabilir.

Karşılık olarak Batı, Rus-

ya'nın Asya'daki hakim rolünü

kabul edip G. Kafkasya üze-
rinde geliştirdiği bütün askeri

ve politik programlarını durdu-

rabilir. Batı yatırım hareketleri

sadece bölgesel projelerle sı-

nırlandırılıp, yeni petrol böl-

İNİN KAFKASYA'DAKİ NİYETLERİ
 

geleri yaratma gibi büyük saplı planlar Rusya'nın katılımı ile ger-

çekleştirilebilir.

Fakat bu seçeneğin dışında Putin, bu üç G. Kafkasya Cumhuri-
yeti üzerinde istikrar bozucu politikalar izleyerek, bölge üzerine

Batı tarafından yaratılmış olan gelişim programlarını başarısızlığa

uğratabilir.

Örneğin Gürcistan'a Cumhuriyetin bağımsızlığını ve güvenliği-
ni garanti altına almak amacı ile konuşlandırılmış Rus barış gücü

birlikleri, Putin'in bu amacına hizmet edecek şekilde kullanılabilir-

ler.

Kremlin'in sadece Abkhazia rejmine politik ve askeri destekte
bulunması bile, 280,000 mültecinin soruna kesin bir çözüm bekle-

diği Gürcistan'da büyük bir politik dalgalanmayı harekete geçirme-
ye yetecektir. Böyle bir hareket, 1997 yılındaki ateşkesten bu yana
bölgede barışın sağlanması adına hiç bir başarı gösterememiş Gür-

cistan Hükümeti'nin güvenilirliğini sarsacaktır. Sadece bir kaç gün
içerisinde Abkhazia, Rusya'nın G. Kafkasya'daki politik ve askeri

alanlardaki genişlemesinin başlangıç ve kaynak noktası olabilir.
Böyle bir oyunu ise Batı'nın katbedeceği muhakkak.

Rusya'nın kazanacağı böyle bir politik zafer oldukça uzun dö-

nemli sonuçlara sahne olacaktir. Bati Karadeniz sahilleri güvence
altına alınmış olacak ve ayni zamandaAzarbeycan'in Hazar Denizi

ve Akdeniz arasında bir petrol boru hattı kurma emelleri de tama-

men yok edilecektir. Buşekilde Putin, Bati ile yaptığı pazarlıklarda
bu güçlü konumunun avantajlarını kullanacak ve Rusya için daha
ileri vadeli çıkarlar elde etmesi kaçınılmaz olacaktır. Putin'in bu

politik zaferinin, Gürcistan ve Azerbeycan için yeni bir kaos döne-

minin sinyallerini vereceği kesin. Cumhuriyetlerdeki var olan re-

jimlerin çökmesi radikal güçleri harekete geçirecek ve bu güçler de

karşılık olarak iç çatışma ve gerginlikleri artıracaklardır. Bu hare-

ketlerin doğuracağı sonuçların yarattığı korku Batı'yı, Rusyaile bir

çıkar ve otorite paylaşımı konusunda ikna
etmede yetebilir.

| Uluslararası alanda diğer ülkelerin
Gürcistan ve Azerbeycan ile kurdukları

dikkatli ve dengeliilişkiler Rus gözlem-

ciler tarafından her zaman, Batı'nın Rus-

yaile bir çatışmaya girmek istememesi

şeklinde yorumlanmıştır. Durumun böyle

olduğu varsayılırsa Bati, Rusya'nın G.

Kafkasya üzerindeki öncelikli konumunu
- zaten kabullenmiş durumda.

Buradan da çıkarabileceğimiz tek bir
sonuç olabilir: Bati güçleri, Çöken bir imparatorluğun küller içeri-

sinden tekrar yükselişini aancak gözlemlemekle yetinmek: zorunda
kalacaklar.

 

(Bu makale, merkezi Londra'da bulunan Institute For War & Peace
Reporting kurumunun haftalık olarak yayınlanan 25 Mart bülteninden
alınmıştır. Leonard Amani Londra'da yaşayan Gürcistan asıllı politik bir
analizcidir.) (İngilizce'den Çeviren: Barış Güven|
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Diğer Kafkas halklarıyla bir-

likte, anavatanları işgal edilip,
halkın sürgün ve soykırıma tabi
tutulduğu 1864 yılından bu yana

Adığeler'in ulusal sorunları var-

dır. Ulusal soruna çözüm Adığe-
ler tarafından her zaman aranmış-

tır. Çeşitli zamanlarda, soruna

farklı çözüm önerileri getirilmişse
de; tüm zamanlardaki en “ger-

çekçi” öneri “anavatana dönüş”
olmuştur. Ulusal sorunun çözü-

müne getirilen öneriler içerisinde
en yoğun desteği de “anavatana
dönüş” tezi almıştır.

Ancak 1970 yılları sonlarında

“en kısa sürede en çok sayıda

kişinin Oanavatana dönüşü”
biçiminde özetlenen görüş taraf-

tarlarının örgütlenebildiklerini
söyleyebilmek oolası odeğildir.
Çünkü, örgütlülük bağlılıktır,

samimiyettir, sorumluluk ve risk

almaktır...
Dönüş, dün de, bugün de, ya-

rın da en doğru ve gerçekçi çö-
züm önerisidir. Tabi “benim ulu-

sal sorunum var, bu soruna çözüm

arıyorum” diyenleriçin...

NEDENUYGULANAMASIN?
Bugün kitlesel bir dönüşün

gerçekleşememesi asla önerinin

yanlışlığından kaynaklanmıyor.

Dunüş taraftarının duygusal bağ-

ları, 12 Eylül uygulamaları ile

kopmuştur. 1980'li yıllarda Özal
yönetimindeki Türkiye insanının,
önceliklerinde ve değer yargıla-
rında çok ciddi değişimler ol-

muştur. İnsanlar o günlere değin
hiç olmadıkları kadar bireysel-

leşmişlerdir. Hele 1985 sonrasın-

da Gorbaçov'un Sovyetler'deki

uygulamaları hem kendi ülkesin-
de hem de tüm dünyada ciddi

değişimler yaratmıştır. (Bütün

olüşan yeni yapı ve oluşumlar
“dönüşü savunanlar” tarafından

değerlendirilemediği için yeni bir
yaklaşım da ortaya koyamamıştır.

Mehmet Yediç

Böylece “kararlılar ve diğerleri” dışında kitlesel bir dönüş yaşanmamıştır.

Sade bir yaklaşımla kitlesel yer değiştirmelerin en önemli nedenlerinden

biri “bireyin gideceği yeni yerin, ayrılacağı yerden dahaiyi koşullara sahip
olmasıdır”.

Sonuç; bugün kitlesel bir dönüş olayı geçekleştirilememiştir. Bugün
bu gerçekleşmemişse de anavatan ile diasporanın ilişkilerini aksaksız

sürdürmesi, her iki tarafın “kalıcı olabilmesi” için birbirlerine “muhtaç”
olduğunun bilincinde davranması zorunluluktur.

HERŞEYE RAĞMEN |
Kitlesel olmamasına karşın bireysel olarak “dönüş” yapanlar vardır.

Bukişileri çok katagorize etmeden “dönmüş” olmalarına saygı duymak

gerekir. Değilse, o şunun için, bu şunun için, öbürü şu nedenle, beriki bu

nedenle “döndü” diyerek; biz, dönmemiş isek kendimizi haklı çıkarma

çabasıyla onları isimlendirmekten vazgeçmeliyiz. Hele “dönmüş” ancak

çeşitli nedenlerle “anavatanda kalamamış” olanlara karşı; o duygusallığın

ağır bastığıilk yıllardaki gibi incitici, kırıcı, küçültücü söz ve davranışlar-
dan kaçınılmalıdır. Bu tür uygulamalar ne bizim nedenli dönüşe bağlılığı-
mızı kanıtlar, ne de toplumsal bir yarar getirir. Diğer taraftan dönüş kara-

lılığını göstermiş ancak çeşitli nedenlerle “kalamamış” kişinin de; “ben

şimdilik yapamadım” demesi yeterlidir, saygındır. Amabir suçluluk ya da

haklılık psikozuna kapılarak “insanımıza ve anavatana” ilişkin yerli yersiz

yapacağı değerlendirme ve söylemler, o kişiyi asla haklı çıkarmayacağı

gibi saygınlığını da zedeleyecektir.

PEKİ YA ŞİMDİ?
Adığeler'in ulusal sorunlarının çözümü “anavatana dönüştür”. Bugün-

kü dünya koşullarında böyledir. Bu, Adığeler'in diliyle, kültürüyle,
toprağıyla var olabilmesinin koşuludur. Ancak anavatan, tarihi gerçek-

lerin getirdiği koşullar çerçevesinde bir çok halkın bir arada yaşamak

zorunda olduğu bir yerdir. O nedenle anavatan bizim kendi değerlerimize
sahip çıkarak, diğerlerinin de haklarına saygı göstererek birlikte, barış ve

demokratikkurallar içerisinde yaşayacağımız bir yerdir. Dünyanın yönel-

diği yeni yapıda da çok konservatif yapılara da bir yer olmayacak gibi.

Peki ya şimdi? Duyarlı, karalı ve sorumlu her Adığe, her zeminde her
zaman “dönüşü” savunmalıdır. Dönüş yapmak isteyene moral ve ekono-
mik destekverilmelidir. Yıllık tatiller anavatanı görme, tanıma ve tanıtma
amacına yönelik değerlendirilmelidir. Oturma izni alarak, vatandaş ola-
bilme için çaba gösterilmelidir. Olanaklar varsa konut edinme, iş kurma,

kurulu işlere katılma, ticaret yapmaolanakları değerlendirilmelidir. Bizim
Adığe kalabilmemizin en temel koşullarından biri anavatandakilerin
“Adığe” kalabilmeleriyle doğrudan ilgilidir. O nedenle dönemiyorsak da

ancak dilimizi, kültürümüzü, sanatımızı, folklorumuzu yaşatma çabası

içerisinde olanlara ve özellikle anavatandaki gençlerimizin; dilde,sanatta,

kültürde, ekonomide, politikada, insan ve toplum ilişkilerinde daha iyi

yetişip, ileride “iyi kadrolar” olabilmesi için her yıl küçük de olsa ekono-
mik katkılar sağlamayı bir görev bilmeliyiz. Bu çaba ve uygulamalarıilk

defa biz yapmayacağız. Bunun dünyada örnekleri var.
Evet şimdi de yapılabilecekler var ...
Yüzümüz hep anavatana dönük, kalbinizde hep Adığe sıcaklığı ol-
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1. GİRİŞ
İlkçağ Anadolu tarihinde pek çok
gizem vardır. Hititlerin dilleri Hint-
Avrupa dilinden sayılmakla birlikte
bu görüşe başından beri itiraz
eden bilim adamları da bulun-
maktadır. Arkaik dönemlerden beri
kullandıkları çivi yazısının sırı da
halen çözümlenebilmiş değildir.
Hititlerin Anadolu'nun yerlisi olup
olmadığı konusu da, baskın gö-
rişle Kafkasya'dan geldikleri
kabul edilmekle birlikte tartışıl-
maktadır. Kafkasya'dan geldiğini
kabul edenler, bu halkla ilişkili,
hatta bu halkın kaynağı olarak
gösterdikleri Kafkas Maykop uy-
garlığını da, Hint-Avrupalı bir uy-
garlık olarak değerlendirmektedir-
ler. Oysa genel görüş bu uygarlı-
ğın Kafkas halklarının uygarlığı
olduğu şeklindedir. Son zamanlar-
daki yeni bulgularla bu görüş daha
da güçlenmiştir.
Aynı şekilde Hititlerin Anadolu'nun
yerli halkları olan Hatti ve
Hurrillerle ilişkileri (oObilimsel bir
şekilde aydınlatılabilmiş değildir.
Hitit yazılı metinlerinde doğru
olarak okunan Assuwa/Aşuwa, Ap-
suwa ve Apasa gibi adlar, Abhaz-
ların halen de kullandıkları özgün
boy isimleri olduğu halde, bunları
Abhaz'arla ilişkilendiren herhangi
bir açıklama yapılmış değildir.
Sorun adeta görmezlikten gelin-
mekte, yok sayılmaktadır. Böyle
bir ilişkinin bulunduğu saptamasını
yapan yazarlarsa çok haksız duy-
gusal tepkilerin hedefi olabilmek-
tedir “D

 

' Bilge Umar, Türkiye Halkının
İlkçağ Tarihi, |. cilt, s. 47.
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Ümit Özveri

2. ÇALIŞMANIN AMACI
Hitit yazılı metinlerinde görülen Apasa, Assuwa, Apsuwa ve Pissuwa gibi
adlarla ilişki bulunup bulunmadığını araştırmak, çalışmanın genel amacıdır.
1. Anadolu'nun ilk halkları olan Hatti ve Hurri'lerin yakın çevriyle, Mora

yarımadası, Mezopotamya ve Kafkasya'yla ilişkileri nasıldır?
2. Alacahöyük'de bulunan ve Kafkas Maykop kültürüyle yakın bir ilişkinin

kanıtı sayılan alemler ve güneş kursları, yerli Hatti halkının mı, Hint-
Avrupalı Hititlerin mi ürünüdür?

3. Hititler kullandıkları arkaikçivi yazısını nerede ve ne zaman öğrenmiş
olabilirler?
Hatti halkının dili konusunda neler biliyoruz?
Hurri halkının dili ile Kafkas dilleri arasında nasıl bir ilişki bulunmakta-
dır?
Hitit (Nesa) dili konusunda neler biliyoruz?
Pala halkı ve dili konusunda neler bilmekteyiz?
Tabletlerde rastlanan Apasa, Aşşuwa, Apsuwa ve Pissuwa adlarının,
Abhaz'ların halen kullandıkları özgün boy adları olmasını nasıl açıkla-
mak gerekiyor?

9. Luvidili arkaik Abhazca mıdır?

ba
di

v
V
N
A

3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada tarihi survey yöntemi kullanılmıştır.
Konuyla ilgili yazılı kaynaklar taranmış, tabletlerde adı görünen Aphaz/Aba-
za ve çerkes halkının kültürü, şimdiki ve geçmişteki yaşam biçimleri, aile
yapıları araştırılarak, halen yaşayan kılan aileler saptanmıştır.
Alanda yapılan çalışmalar bilim adamlarının saptamalarıyla, Anadolu'da ve
Kafkas halkları arasında halen yaşayan arkaik kültür kalıntısı inançlarla, mi-
tolojiyle, masal ve folklorla sürekli karşılaştırılarak, bir sonuca ulaşılmaya
çalışılmıştır.

4. ÇALIŞMANIN SINIRLILIKLARI
Yabancı dillerdeki özgün kaynaklara ulaşılamayışı bu çalışmanın en önemli
sınırlılığı olarak kabul edilmelidir.

5. ÇALIŞMANIN SINIRLARI
Çalışmayı çok fazla uzatmamak ve anlaşılmaz duruma getirmemek için
yazılı kaynaklarda bulunan ve konumuzuilgilendiren anlamları ve etimolojisi
üzerinde durulmamıştır. Yine aynı nedenle yazılı kaynaklarda rastlanılan,
ama epeyce değişmiş tartışılması gereken tanrı adları, kılan isimleri ve
coğrafi adlar bu çalışmada zikredilmemiştir. Çalışmada yalnızca çok az
değişmiş ya da hiç değişmemiş adlar üzerinde durulmuş, açık benzerliklere
dikkat çekmekle yetinilmiştir.
Eksik bırakılan konular dahasonra yapılacak çalışmalarla kamuoyuna su-
nulacaktır.
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6. HİTİTLERDEN ÖN-
CEKİ ANADOLU TA-
RİHİNE GENEL BA-
KIŞ

Anadolu'nun

halkına tabletlerde “Hatti” denili-
yor. Büyük bir olasılıkla halk da

Hititlerden önceki

kendisini (böyle (adlandırmıştır.
Yaklaşık iki bin yıl boyunca Ana-
dolu “Hatti ülkesi” olarak anılmış-
tr.
Hattiler Anadolu'nun bilinen ilk
halkıdır. Çok erken çağlarda M.Ö.
3000 yıllarının ortalarına doğru
siyasi organizasyonlarını tamam-
lamışlar, krallıklar ve beylikler
halinde örgütlenmişlerdir.? Hatti
halkının daha çok Kapadokya/Kızıl-
ırmak yayı ile Güney Doğu Ana-
dolu'da yaşadığı anlaşılmaktadır.”
M.Ö. 3000'li yıllardan itibaren Batı
Anadolu'da görülen ve birbirlerine
akraba olan Leleg, Pelasg ve
Kar'lar da Hatti'lerle akraba ve
aynı soydan halklar olarak kabul
edilmektedir.” Bu halklar Yunanlı-
lardan önce Ege adalarında ve
Mora yarımadasında da yaşamışlar
ve hatta buralara da ilk kez yer-
leşmişlerdir.5 Bu çağda batı Ana-
dolu'daki en önemli yerleşim
Truva 1 yerleşimidir. Bu yerleşim
M. Ö. 3000-2800 yıllarında iskan
edilmiş ve 5-6 yüzyıl yaşamıştır.7
M.Ö 2400 civarlarında yıkılan
Truva Lin yerine kısa bir aradan
sonra yine aynı halk tarafından
Truva II şehri kurulmuştur. Truva
II kültürü Pisidia bölgesine, Karia
bölgesine ve hatta Kıbrıs'a kadar
yaygınlaşmıştır. (Truva II kentinin
M.O. 2000 civarında bir akınla
yıkıldığı saptanmaktadır.3
Bu çağda Anadolu'da görülen
ikinci halk Hurri halkıdır.
Hurri halkı, Hitit'lerin Anadolu'da
görülmelerinden yaklaşıkiki yüz yıl

 

> Ekrem Akurgal, Anadolu Uygar-
lıkları, s. 30.
* Pavel Dolukhanov, Eski Ortado-
ğu'da Çevre ve Etnik Yapı, s.485.
Akurgal, a.g.e., 5.31
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kadar önce, M.Ö. 2300 yıllarındanitibaren”, şimdiki Mardin, Urfa, Diyarba-
kır, Kerkük dolaylarında, Habur'dan Amanos'lara kadar olan bölgede yaşa-
miş, pekerken zamanlardan beri beylikler kurmuştur.? Hurri halkının yurdu
kuzey batıda Elbistan-Göksun dolaylarına*9, kuzey doğuda Van'a ve hatta
Zagros'lara dayanmaktadır." Bu halk daha sonra Van dolaylarında devlet
kuran Ürartu'ların atalarıdır.1?
Bu çağda Anadolu'da merkezi bir devlet kurulamamıştı. Kapadokya bölge-
sinde Hatti'lerin kurdukları küçük şehir devletçikleri, güney doğu Anadolu'da
Murrilerin,Kurdukları küçük krallıklar ve batıda Truva bulunmaktadır.

İn HİTİT'LERDEN ÖNEKİ DÖNEMDE ANADOLU'NUN
ÇEVREYLE İLİŞKİLERİ

Anadolu'nun Aşağı Mezopotamya ve Asur'la çok eski dönemlerden beri
ilişkileri bulunmaktadır. Orta Mezopotamya'da bulunan asur kenti M.Ö.
üçbinli yıllardan itibaren Kapadokya bölgesiyle ticari ilişkilere girmiştir.”
Kayseri” yakınlarındaki Kanes şehrinin 2300ü yıllarda Mezopotamya ile
ticari ilişkiler kurduğu, kentte bir Asur kolonisinin bulunduğu bilinmekte-
dir.“ Daha sonra Asurlular Purushanda, Alişar ve Hatuşada da ticari kolo-
niler kurmuşlardır.5 Bu kolonilerie Hattiler arasındaki ilişkiler olumludur.
Yoğun kültürelalışveriş vardır.
Güney doğu Anadolu'daki Hurri halkı ise aynı zamanda Mezopotamyalı bir
halktır.
Batı Anadolu'daki Truva II, Leleg/Pelasg halklarının kültürü ise bu dönemde
“Ege adaları üzerinden Avrupa'ya geçerek Sırbistan içlerine kadar (Vinça)
yayılmıştır”, 17
Diğer yandan Anadolu'nun çok eski çağlardan beri Kafkasya'yla yoğun
ilişkilerinin bulünduğu kanıtlanmaktadır. Iki bölge coğrafi olarak bir bütün-
dür. Aralarında doğal engeller yoktur. Ayrıca Anadolu gibi Kafkasya da
tarıma ilk alınan bitkilerin anavatanıdır. Çiftçi ekonomisi Kafkasya'nın dağlık
bölgelerindeki 7. Binyılın sonlarından itibaren girmiştir.3 Orta ve Güney
Kafkasya'da mezolitik kültürler tespit edilememekle birlikte, Batı Kafkas-
ya'da, tarihsel Kolkhis'de, Karadeniz kıyılarında, mezolitik ve hatta, üst
paleolitik yerleşimler bulunmuştur.” Bulgularbu bölgede, üst paleolitik ve
mezolitik kültürlerle ilişkili ve onların evrimi niteliğinde bir neolitik kültürün
oluştuğunu göstermektedir. Kültür kesintisiz ve süreklidir. Bu bölgeyle Orta
ve Güney Kafkasya ve hatta daha güneydeki Ön Kafkasya ve Mezopotamya
arasında kesintisiz ilişkiler bulunmaktadır.”
“Kafkasya bölgesindeki ilk tarımın evrim mekanizması, esas olarak Küçük
Asya ve Kuzey Mezopotamya'daki mekanizmaya benzer görünmektedir.
Fazla nüfusun çekirdek bölgeden küçük ölçekli bir göçü ve bu göçün tarımcı
olmayan yerli. grupları tedricen besin üreticiliğine geçirişi, hızlı bir nüfus
artışıyla ve bölgenin aynı ölçüde hazlı bir ekonomik ve kültürel bütünleşme-

 

” Verilen tarih Hurri halkının tabletlerde adının görüldüğütarihtir. Gerçek
yerleşimse çok eskidir. Akurgal'a göre (a.g.e. 5.119) M.Ö. 2500,Tanilli'ye
göre Akkatlardan ve Asurlulardan da eskidir. Dolukhanov ise M.Ö. 5000.
Yıla tarihlemektedir (a.g.e, s.432)
9,gserver Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, s.121
"© Akurgal, a.g.e. s.119
u,, Günaltay, a.g.e. s.263-266
, Günaltay, a.g.e. 5.318
 Tanilli, a.g.e.s.158
* Nezahat Baydur, Kütepe (Kanes) ve Kayseri Tarihi Üzerine Araştırmalar,
$.34
,. Akurgal, a.g.e. 5.46
YA, Muhibbe Darga, Eski Anadolu'da Kadın, s.14-15. Baydur, a.g.e. s.49
, Mansel, a.g.©. 5.27
, Dolukhanov, a.g.e. 5.309
9 Dolukhanov,a.g.e. 5.310
2 Dolukhanov, a.g.e. 5.316
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Bu nedenle
kültür ağı, yoğun ekonomik bağ-
lara, ortak bir ideolojinin kabulüne
ve ideo simgesel normlara dayan-

- siyle sonuçlanmıştır.

dırılmıştır. Kültürel kimliğini ve
bütünlüğünü korumakla birlikte bu
ağ, Ortadoğu'nun tarım bölgele-
riyle, özellikle Küçük Asya ve Ku-
zey Mezopotamya ile çoklu ilişki-
lere girmişti. Obsidyen ticareti
ekonomik etkileşimde önemli bir
öğeydi. Küçük Kafkasya'daki sayı-
sız lav akıntısı, bütün Ortadoğu
için bu hammaddenin başlıca
kaynağıydı. 2!
kuzeybatı Kafkasya'da bulunan ve
M.0.30001i yılların ortalarına
tarihlenen Maykop kültürü Önkaf-
kasya'yla birlikte Kuzeydoğu Kaf-
kasya'yı da etkilemiştir. Bu kültü-
rün etkileri Anadoluda da görül-
mektedir. Özellikle Aalacahöyük ve
Kuzeybatı Anadolu'daki Apolyont
(Uluabat) gölünün üstündeki Do-
rak'ta bulunan arkeolojik kalıntılar
bu kültürün etkisindedir. Bu du-
rum Anadolu ile Kafkasya arasın-
daki yoğun kültürelilişkilerin kanıtı
olarak değerlendirilmektedir.>
Fakat Maykop kültürünün asıl
ilişkide bulunduğu kültür,
Orta Mezopotamya ve Elam
Kültürleridir. Benzeşme o kadar
güçlüdür ki bazı bilginler “Sami
kabilelerinin (Amoritlerin) Yukarı
Firattan Kuzey Kafkasya'ya göç
etmeleri nedeniyle Maykop kültü-
rünün ortaya çıktığını”söyleye-
rek bir açıklama yapmaya çalış-
maktadırlar. Aslında bu benzeş-
meye şaşmamak gerekmektedir.
Çünkü Güneydoğu Anadolu'nun ve
Mezopotamya'nın en eski halkı
sayılan Hurri'lerin asıl yurdunun da
Orta-Doğu Kafkasya olduğu kabul
edilmektedir.”
Özetle Kititlerden önceki
Anadolu halkının Mezopotam-
ya, Kafkasya Ege adaları ve
Mora yarımadasıile sıkı kültü-
rel ilişkiler içinde bulunduğu-
nu söyleyebilmek mümkün-
dür.

 

,, Dolukhanov, a.g.e. s.308-309
2 Dolukhanov,a.g.e. 5.436
23,, polukhanov, a.g.e. 5.439
2 Dolukhanov,a.g.e.s.432
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8. HİTİTLER ÇAGINDA ANADOLU
Anadolu'ya M.Ö. 2000 yılları civarında bazı halkların göç ettikleri kabul
edilmektedir. Bilim adamlarının taktıkları bir isimle “Hitit” denilen bu halklar
Nesa, Luvi ve Pala halkıdır. Bilim, adamlarına göre bu halklar Hint-Avrupa
ailesinden bir dil konuşmaktadırlar.
Bu halk grubundan Nesa'lılar, nerede olduğu kesin bilinmeyen, ama orta
Anadolu'da olduğu kesin olan Kussara kentine yerleştiler ya da bu kenti
kurdular. Bu kentin büyük olasılıkla Alişar olduğu kabul edilmektedir.”
Kussara kralı Anitta, M.Ö.1750 dolaylarında Kayseri yakınlarında bulunan
Nesa/Kaneş şehrine saldırarak kenti ele geçirdi ve başkent yaptı.”
Neşa'dan sonra da Hatuşa”da yerle bir edildi ve lanetlendi.2” daha sonraki
dönemlerde Anadolu'daki diğer kent devletleri de Hitit egemenliğini kabul
etmek zorunda kaldılar. Böylece bir tür konfederasyon olan ilk merkezi
devlet kurulmuşoldu.
Nesa'lılarla birlikte Anadolu'ya geldiği kabul edilen Pala-Tumana halkı
Paphlagonia bölgesine, Kızılırmak-Sakarya arasına konuşlandırılmaktadır.?
Bazı tarihçiler daha kuzeyde bulunan Kaska/Kaşka halkının da Hititlerle
ilişkili Hint-Avrupalı bir halk olduğunu kabul etmektedirler.” Yine
Nesa'lılarla ilişkili sayılan Luvilerin yurdu Akdeniz bögesidir.”“ Kizzivatna,
güney Kapadokia Luvi yurdu kapsamında sayılmaktadır. Aynı şekilde Batı
Anadolu'daki Lydia, Asuwa/Aşşuwa/Truva'lılar da Luvi'li sayılırlar.” Mysiave
Bithynia halklarının Thrak olduğu kabul edilmektedir.
Güney doğu Anadolu'daysa Hitit egemenliğini kabul etmiş olan Hürri halkı
çoğunluğu oluşturmaktadır.
Merkezi devletin egemeni olan Hititler, Anadolu'nun kendilerinden öneki
halkı olan Hatti ve Hurri'lerle olumlu ilişki içerisindedirler. Hatti ve Hurri
tanrılarına tapmışlardır. Tapınaklardaki ayinlerde Hattice de konuşulmuştur.
Hitit krallarının adları bile Hatticedir. İki halkın bütünleştiğini düşündürecek
kadar yoğun kültürelilişki vardır.

9. HITIT HALKINA ILIŞKIN SORUNLAR
Hitit tarihine ilişkin çözümlenemeyen önemli sorunların bulunduğunu çalış-
mamızın başında belirttik. Gerçekten de Hitit'lerin nereden geldikleri konu-
sunu halen açıklığa kavuşturulabilmiş değildir. Baskın görüşle Kafkas'lar
üzerinden geldikleri kabul edilmekle birlikte, batıdan geldiklerini iddia e-
denler de bulunmaktadır.2 A. Göetze, Anadolu'nun yerli halkı olduğunu
iddia eder. Bilge Umar da bu görüşü savunur.”
Biz bu çalışmamızda bu konulardaki görüşlerimizi saklı tutarak iki önemli
sorunu, Hitit çivi yazısı ve Hitit'erin eseri gibi gösterilen Alacahöyük güneş
kursları konularını tartışacağız.
a. Alacahöyük Güneş Kursları Kimin Eseridir?
Hititlerin Kafkaslar üzerinden geldiğini iddia eden bilim adamları
Alacahöyük'de bulunan alemler ve güneş kurslarını Hitit'lerle ilişkilendirerek,
“Alemler ve güneş kurslarının Hatti uygarlığına yabancı hala hayvan şekilli
tanrılara tapan ilkel bir topluluğa yani Hint-Avrupalı Hititlere ait olması
gerekir” değerlendirmesini yapmaktadırlar.3*
Alacahöyük'teki güneş kursları ve alemlerin yakın benzerleri, Kaf-
kasya'daki Maykop uygarlığında da bulunmuştur. İki uygarlığın ölü

 

> Erhan Akyıldız, Taş Çağından Osmanlı'ya Anadolu, s.64
,Bilge Umar, İlkçağda Türkiye Halkı, 5.115
27 Akurgal, a.g.e. 5.44 i
28, hayri Ertem, Hitit Devletinin İki Eyaleti: Pala-Tum(m) ana, s.7-38
” Umar,a.g.e.s.41
,, ymar, a.g.e. 5.63
,, ymar, a.g.e. s.81-82
vEW.Ceram,Tanrıların Vatanı Anadolu, s.71-72
,, Umar, a.g.8. 8.47-50-51-57
* Akurgal, a.g.e. s.44
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gömme biçimleri ve mezar tipleri
de benzemektedir. Bu nedenlerle
Maykop uygarlığı da, yerli Kafkas
halklarının uygarlığı olarak değil,
Hint-Avrupalı halkların (uygarlığı
olarak değerlendirilmektedir.”
Çok değerli bilim adamımız Akur-
gal Hoca'nın yaptığı bu değerlen-
dirmenin doğruluğu konusunda
ciddi kuşkularımız bulunduğunu
belirtmek durumundayız.
Alacahöyük'de bulunan alemler ve
güneş kurslarının Kafkas-Maykop
kültürüyle bir ilişkiyi kuşkuya yer
bırakmayacak şekilde kanıtladığı
söylenebilir. Bu görüşe katılma-
mak mümkün değildir. Ancak
alemlerin ve güneş kurslarının
Hitit'lerin eseri olduğu konusu çok
kuşkuludur. Böyle bir sonuca
ulaşılmasını haklı gösterecek ye-
terli belgenin bulunduğu kanısında
değiliz. Nitekim sayın Akurgal'ın
yukarıdaki (odeğerlendirmesi (de,
olması gerektiği gibi bir kuşkuyu
belirtmektedir. Böyle olduğu halde
sayın hocamız sonuçta bu uygarlı-
ğı Hitit uygarlığı saymakta, ama
bununla da kalmayarak ve ulaştığı
bu sonuçtan hareketle ve yalnızca
kendi yargılarına dayanarak, Kaf-
kas Maykop uygarlığını da Hint-
Avrupalı bir uygarlık olarak de-
ğerlendirmektedir.
Oysa sayın Hocamızın da katıla-
cakları üzere, böyle değerlendir-
meler yapılırken çok ihtiyatlı olmak
gerekmektedir. Alacahöyük uygar-
liğının gerçekten Hititlerin eseri
olması durumunda bile, benzerlik-
ler gösteren Maykop uygarlığının
hangi halkın eseri olduğu konusu-
nun ayrıca araştırılması gerek-
mektedir.
Nitekim Maykop kültürünün köke-
nini araştıran bilim adamları, ön-
ceki döneme kadar geriye doğru
izlenebilecek kesinlikte yerli öğeler
saptadılar.““ Aynı şekilde bilim
adamları Maykop kültürünün kay-
naklandığı batı Kafkasya'da üst
paleolitik dönemden itibaren ke-
sintisiz bir kültürel süreç tespit
etmekte, bölgede büyük nüfus
hareketinin olmadığını, ideo-
sembolik sistemin istikrarlı oldu-

 

Akurgal, a.g.©. S.37-38
*“ Dolukhanov,a.g.e. s.440

ğunu, iletişim sisteminin (dilin) önemli bir değişikliğe uğramadığını ve bu
dilin Bask-Kafkas ailesine ait olduğunu saptamaktadırlar.”
Görüldüğü gibi konu çok önemli olduğu gibi, ulaşılan sonuçlar da çok farklı-
dır. Bu durumda konununtartışılmasını normal saymak gerekir. İ
Biz Alacahöyük'de bulunan alemler ve güneş kurslarının Hititlerden çok
Hatti'lerin eseri olması olasılığını daha güçlü görüyoruz. Böyle düşünmemi-
zin birkaç nedenivar.
Birinci olarak, daha önce de belirtildiği gibi Maykop uygarlığının asıl benzer-
lik gösterdiği uygarlık, Elam ve Orta Mezopotamya uygarlığıdır. Oysa Elam
ve Mezopotamya uygarlığı Hint-Avrupa uygarlığı değildir.
İkinci olarak Hitit'lerin Kafkasya'dan geldikleri kesin değildir. Bunun büyük
bir olasılık olduğu söylenebilir. Ama aynı şekilde Hatti'ler de Kafkasya'dan
gelmiş olabilirler. Nitekim bütünüyle Hatti uygarlığını Kafkasya'yla ilişkili
sayan bilim adamları bulunmaktadır.”
Üçüncü olarak Hititlerin ilk yerleşim yerleri Kussara'dır. Kussara nerede
olduğu bilinmemekle birlikte, Alacahöyük olmasıolasılığı zayıftır. Alemler ve
güneş kursları Hitit'leri Hattilerden ayıracak kültürel özellikler olarak kabul
edildiğinde, Kussara kentinin Alacahöyük sayılması gerekir. Oysa ne sayın
Akurgal, ne de başka bilim adamları böyle bir iddiada bulunmamışlardır.
Dördünü olarak Kussara'nın Alişar olması olasılığı fazladır. Oysa Alişarda
sözü edilen simgelere rastlanılmamıştır.
Beşinci olarak bu simgeler, Hitit'lerin Kussara'dan sonraki merkezleri olan
Neşa/Kaneş ve Hatuşa'da da bulunmamaktadır. Sayın akurgl'ın varsayımı
doğru olsaydı, bu yerleşim merkezlerinde de güneş kurslarının daha çok
görülmesi gerekirdi.
Fakat bunlardan da önemlisi biz, “alemler ve güneş kurslarının hayvan
şekilli tanrılara tapan ilkel bir topluluğa ait olması gerekir” biçiminde ifade
edilen temel varsayıma katılamıyoruz. Alemler ve güneş kurslarında görülen
hayvanların, temel geçim biçiminin avcılık olduğu dönemlerden kalan kutsal
hayvanlar olarak değerlendirilmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz.
Tanrıların insan ya da gök varlıkları olarak düşünüldükleri daha yakın dö-
nemlerde de bu hayvanlar, doğanın üretici gücünün, bolluk ve bereketin,
yaşamın ve ölümün, başarının ve zaferin, iyiliğin ve kötülüğün, insana güç
ve korku veren çok sayıda tanrıların çok farklı güçlerinin simgeleri olarak
varlıklarını sürdürdüler. Tanrıların yanında ve onların kutsal hayvanları
olarak çok değişik güçlerin temsilcileri sayıldılar.
İnsan biçimli tanrılara inanmak, bu tanrıların çok değişik güçlerinin hay-
vanlarla simgeleştirilmesine engel olmadı. Hatta böyle yaparak insanlar,
tanrılarda bulunduklarını varsaydıkları güçleri daha kolay anladılar, anlattı-
lar. Sümer'de boğa, Gudea'nın kolundaki aslan kuşlar, Mısır'da Apis öküzü,
Hitit'de fırtına tanrısının boğası, Ana Tanrıçanın geyiği, Yunan'da ölümden
sonra dirilişin ve bilginin gizemli tanrısı Hermes'in yılanlı asası, Hint'de inek
böylesi simgelerdir. Aslında bu gerçeği sayın Akurgal da “insan kılıklı tanrıyı
onunhayvan biçimli hali üzerinde tasvir ediyorlardı” diyerek kabul etmek-
tedir.
Bu durumda alemler ve güneş kursları Hititlerin ürünü olduğu kadar,
Hattilerin ürünü olarak da kabul edilebilir. Değerlendirme böyle yapıldığında
yalnız Hitit uygarlığının değil, bütünüyle Hatti uygarlığının, Kafkas Maykop
uygarlığıylailişkili olduğu görülür. .
b. Hititler Çivi Yazısını Nerede ve Nasıl Öğrendiler?
Hititlerle ilgili önemli bir sorun da, Hitit çivi yazısı sorunudur. Hititler baş-
langıçtan itibaren Babil-Asur çivi yazısının çok eski bir biçimini kullanmışlar-
dır. “Bu yazının üçüncü Ur hanedanının Eski Babil öncesine (2150-2050) ait
olması gereken, ancak örnekleri elimize geçmemiş bir çeşidinden alındığı”
kabul edilmektedir.”
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Bilim adamları
çıktıkları andan itibaren kullandık-
ları kendilerine özgü arkaik çivi

Hititlerin ortaya

yazısını, Anadolu'ya (geldikten
sonra öğrenmiş olamayacaklarını
düşündüler. Çünkü bu yazı, Ana-
dolu'da bulunan Asurlu tüccarlar
tarafından kullanılmıyordu.*
Öyleyse bu yazıyı nerede, nasıl ve
ne Zaman öğrenmişlerdi? Çivi
yazısı Mezopotamya'dan başka bir
yerde kullanılmadığına göre, Hitit-
ler Asur-Babille aynı kökten mi
geliyorlardı? Yoksa keşfedilmeyen,
ama çivi yazısını kullanan, başka
bir uygarlık mi vardı?
Hititlerin Mezopotamya halkı oldu-
ğu kabul edilmese bile, Anadolu'ya
gelmeden önce Asur-Babil halkıyla
yazıyı öğrenecek kadar gelişmiş bir
ilişki içerisinde yaşadıklarını kabul
etmek gerekiyordu. Ancak bu
olasılık da çok zayıftı. Çünkü bu
yazı çeşidinin Mezopotamya'da
kullanıldığı M.O. 2100-2000 yılla-
rında Hititler de Anadolu'da gö-
rülüyordu.'
Bu durumda geriye tek bir olasılık
kalıyordu. Bu yazıyı Anadolu'ya
gelirken yolda öğrenmiş olabilir-
lerdi.
Bu açıklama kabul edildi. Ancak bu
açıklamayla da her şey gözümle-
nebilmiş değildi. Hatta hiçbir şey
çözümlenemiyordu. Açıklama
mantıklı olmakla birlikte, belgeli
değildi. Temelsiz ve soyuttu. Sözü
edilen yazının nerede , ne zaman,
ne şekilde öğrenildiği sorularına,
“ikibinli yıllardan önce ve yolda”
şeklinde çok genel ve yetersiz bir
yanıt veriyordu. Ayrıca Hititler ister
Thrakia'dan, ister Kafkasya'dan
gelmiş olsunlar, yolları üzerinde
Asur-Babil halkıyla karşılaşmış
olamazlardı.
Sonunda yazının Anadolu'da öğre-
nildiği kabul edildi. .
Yeni teze göre Hititler çivi yazısını,
Anadolu'da eski krallık zamanında,
Babil (kentini zaptetmelerinden
sonra, Hurri'lerden öğrenmişler-
di.2 Bu konuda Akurgal, “Hititler
kullandıkları çivi yazısını bu dö-
nemde Kuzey Suriyeli bir yazı
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okulundan aldılar. Bu yazı tipi eski Babilden önce kullanılan bir çeşitti.
mitannide egemen olan -Hurrilerin de aynı yazı tipini kullanmış olmaları
ilginçtir” demektedir.”
Bu yeni tezi de tartışmamız gerekmektedir.
Bu teze göre Hititler çivi yazısını Anadolu'da, M.Ö. 1650 yılları civarında
öğrenmişlerdir. Çünkü Babil 1660-1630 yılları arasında krallık yapan 1.
Hattuşili zamanında fethedilmiştir. Babili fethettiklerinde Hititler, üçyüzelli
dört yüz yıldan beri Anadolu'da yaşıyorlardı. Hititlerin yaşadıkları kentlerde,
Neşada ve Hatuşada Asurçivi yazısı Hititler tarih sahnesine çıkmadan önce
de kullanılıyordu. Teze göre Hititler bölgeye geldikten sonra 350-400 yıl bu
yazıya kayıtsız kalmışlar, bu yazıyı kullanmamışlardır.
Ama neden?
Bu tez Hititlerin üçyüz elli dörtyüz yıl, kendi egemen oldukları topraklarda
kullanılan bir yazıya niçin kayıtsız kaldıklarını açıklamamakta, açıklayama-
maktadır.
Kendi topraklarında kullanılan bu yazıya bu kadar kayıtsız kalan ve kullan-
mayan Hititler, ele geçirdikleri bir ülkede, Babilde çok eskiden , ama ülke
ele geçirildiğinde kullanılmayan bir yazı çeşidini ele geçirip hemen kullan-
maya başlıyorlar.
Ama neden?
Bir yazı kullanacaklarsa kendi ülkelerinde kullanılan bir yazıyı değil de,
yabancı bir yazıyı niçin tercih etsinler? Dörtyüz yıl yazıyı kullanmamakta
direnen Hititler, Babili alır almaz, niçin yazıya ihtiyaç duysunlar?
Böyle bir tercihin mantıklı açıklaması yapılamaz. Ancak belge varsa açıkla-
manın mantıklı olup olmamasının önemi yoktur. Ancak teszi doğrulayan
belge de bulunmamaktadır. Eldeki belgeler de bu tezi doğrulamamaktadır.
Çünkü Hitit çivi yazısının M.Ö. 1750'lerde kral Anitta döneminde, Neşa'da
kullanıldığı biliniyor.” Bu tarih bizi Babil'in fethinden yüzyıl öncesine götü-
rüyor.
O zaman nasıl bir açıklama yapılmalıdır?
Eldeki belgelerle çelişmeden ve tamamen onlara dayanarak, bilim adamla-
rının görüşlerine değer verilerek, iki türlü açıklama yapabilmek olanaklı
görülmektedir.
Bu konuda bize, Akurgal Hoca yol gösteriyor.
Değerli Hocamıza göre Hint Avrupalılar, “Kafkasya üzerinden Ana-
dolu'ya üçbinli yılların son çeyreğinde girmişler, doğu ve güney
doğu Anadolu bölgelerinde uzunca bir süre kaldıktan sonra orta
Anadolu'ya yerleşmişlerdir. Anadolu Hint-Avrupalı göçmenlerce birden
yapılan saldırı ile değil, tersine çok uzun süren bir tür sızmaile ele geçiril-
miştir”.
Bu saptamalar durumu yeterince aydınlatmaktadır. Hint-Avrupalı halkların
iki yüz yıl kadar doğu ve güney doğu Anadolu bölgesinde Hurriler ve diğer
Mezopotamya halklarıyla yakın ilişki içerisinde yaşadıkları anlaşılmaktadır.
Buralarda yaşarken yavaş yavaş orta Anadolu'ya doğru hareketlenmeye
başlamışlardır. Hitit kralı Muvattalinin tartışmalara konu olan duasını da
düşünerek“, özellikle Nesa halkının Van gölünün batısında, daha önceki
dönemlerde yine Kafkasya'dan gelmiş olan Hurrilerle iç içe yaşamış olma-
ları olasılığını fazla görüyoruz.
2100'ü yıllardan önce doğu Anadolu'da yaşayan Hititler, birlikte yaşadıkları
Hurri'lerden ve hatta yakın ilişkilerde bulundukları aynı yazıyı kullanan “Eski
Babil öncesi üçüncü Ur hanedanından” bu yazıyı öğrenmiş olabilirler. Bu
yazıyı yanlarında getirerek Kussara'ya gelmiş olmaları büyük olasılıktır.
İkinci açıklamayı daha zayıf bir olasılık olarak değerlendiriyoruz. Ancak
doğu Anadolu'da yaşayan Hititler, çivi yazısını o sırada öğrenemedilerse,
Orta Anadolu'da ilk yerleştikleri Kussara kentinde 1900-1800'lü yıllar civa-
 

*I Ceram, a.g.e. 8.73
Ömer Çapar, Tarih Araştırmala-

rı Dergisi, 1981-1982 Cilt: XIV,
2.388

., Akurgal, a.g.e. 5.57

., Akurgal, a.g.e. 5.43
“ Akurgal, a.g.e. 5.42
Ceram, a.g.e. 5.72
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rında da öğrenmiş olabilirler. Bu
durumda da yazıyı, Neşa kenti
Kussara kralı Pithana tarafından
fethedilmeden önce Hurrilerden
öğrenmişlerdir.
Bilindiği gibi bu çağdaki Hurri
yerleşimleri (oOOrta Anadolu'nun
içlerine kadar uzanmaktadır. Neşa,
Hattuşa gibi kentlerde Hurri dili
konuşulmaktadır. İkibinli yıllardaki
bir Hurri beyliği olarak kabul edi-
len Mama kenti Göksun dolayları-
na konuşlandırılmaktadır.”? Mama
kentiyle orta Anadolu'daki Hatti
beylikleri arasında çok eskiilişkile-
rin olduğu bilinmektedir. Kussara
kenti başka Hurri beylikleriyle de
ilişkiye girmiş olabilir. Hititler bu
sıralarda, Anadolu'daki Hurri bey-
likserinin herhangi birinden bu
yazıyı öğrenip kullanmış olabilirler.
Böylelikle Neşa'da ve diğer Ana-
dolu kentlerinde kullanılan Asur
çivi yazısına niçin itibar etmedikleri
de açıklanmış olmaktadır. Bu yazı-
ya itibar etmediler, bu yazı Hititleri
etkilemedi. Çünkü (Anadolu'ya
geldikleri dönemlerde kendileri de
çivi yazısını kullanıyorlardı.

8. ILKÇAGDA ANADO-

LUDA KONUŞULAN DIL-
LER
ilkçağda Anadolu'da konuşulan
dilleri; Hititlerden önce konuşulan
diller ve Hititlerden sonra konuşu-
lan diller olarak iki gruba ayırmak
mümkün görülmektedir.
Hititlerden öne konuşulan üç yerli
dil bulunmaktadır: Hatti, Hurri ve
Leleg/Pelasg dilleri.
Bunlardan Leleg/Pelasg dilinin çok
arkaik dönemlerde batı Anado-
lu'da, Ege adalarında ve Mora
yarımadasında konuşulduğu kabul
edilmektedir. Bu dil hakkındaki
bilgimiz çok azdır. Bu nedenle bu
çalışmamızda (ayrıca (üzerinde
durulmayacaktır.
Anadolu'da Hititlerden öne yerli
olmayan Sümer, Akkad ve Asur
dillerinin konuşulduğu anlaşıl-
maktadır. Bu diller Hititlerden
sonra da konuşulmuştur. Bu dil-

 

9 Adil Alpman, Tarih Araştırmaları
Dergisi, 1981-1982, cilt:XIV, sa-
yı:25, s.290

lerden Akkad dili Samidillerinin atasıdır.
Sümer, Asur, Hatti ve Hurri dilleri bilim adamlarının “asyanik” dediği ve
şimdi ölü sayılan dillerdir. Yine şimdi ölü olan Nesi, Luvi ve Pala dilleri Hi-
titlerin Anadolu'ya gelmesiyle Anadolu'da konuşulmaya başlanmıştır. Bu
diller Hint-Avrupa dili olarak kabul edilmektedir e birbirleriyle akraba sayıl-
maktadır.

Sümer, Avur ve Akkad dilleri, Anadolu'da konuşulmakla birlikte Mezopo-
tamya dilleri olduklarından çalışmamızın kapsamı dışındadır. Yerli Hatti ve
Hurri dilleri ve yine Anadolu'da konuşulan Luvi, Nesi ve Pala dilleri çok
genelbir şekilde incelenmeye çalışılacaktır.
a) HattiDili
Hatti halkı Anadolu'nun en eski halkı, Hatti dili de en eski dilidir. Bu dilde
yazılı belge bulunmadığından, Hatti halkının yazıyı kullanmadığı kabul edil-
mektedir." Hitit metinleri sayesinde bu halkın kültürü ve dili halkında bazı
bilgilere sahip bulunuyoruz.
Bu dilin Anadolu dışında bir yerde konuşulmadığı kabul edilmektedir. Aslın-
da bilginlere göre bu dil, Hititler döneminde Anadolu'da da konuşulma-
maktadır. Götze bu dilin ikinci binde önemini kaybettiğini, belli tanrıların
kültleri dışında konuşulmadığını ileri sürmektedir.* Günaltay'a göre, yeni
imparatorluk döneminde ölü diller arasındadır.” Umar da bu görüşlere
katılır.” Ancak Akurgal, Hititler döneminde de geniş bir alanda konuşuldu-
ğunu kabul eder.”
Bu dilin geniş şekilde ön-ek kullandığı” ve kelime çekimlerinde
takının arkaya gelmesi bakımından da Kuzey-Doğu Kafkas dilleri
ile benzerlik gösterdiği saptaması yapılmaktadır.”
İşte bu noktada dilde kullanıldığı saptanan bazı sözcüklerin önemi artmak-
tadır. Önce halkın adı olan “Hatti” sözcüğü dikkatimizi çekmektedir. Bu
sözcükle, Kafkas halkı “Adiğe/Adige” sözcüğü aynı kökten olabilir. “Hat”
kökünden sözcükler, boy ve “klan aile” isimleri olarak Adiğe'ler de halen
kullanılmaktadır. Adiğe boyu olarak Hatkoy, kılan aile adı olarak Hatko,
Hatuk, Hatukoga ilk akla gelenlerdir. Bu konuda Akurgal, “binuzçocuk,
Lebinuçocuklar, anlamına geliyordu” demektedir.”
Bu saptamanın önemi şuradadır ki bu sözcük, hem Arapça'da hem de Adiğe
dillerinde aynı anlamda halen kullanılmaktadır.
Arapça'da “bin” erkek çocuğu, “bint ve bintül” ise kız çocuğunu ifade et-
mektedir. Benzerlik ortadadır.
Şimdi bu sözcüğü Adiğe dilinde inceleyelim;
Bın—çocuk, sibınzçocuğum, Vubınır(senin) çocuğun, (xabı) yıbınırsonun
çocuğu,sibinharçocuklarım, Vubınhar—çocukların, yıbınharçocukları...
Fakat ilginçlik bununla bitmiyor. Çünkü Neşa/Kaneşa, Hatuşa, Nenaşşa,
Zalpa ve Nerik/Nerikka gibi yerleşim merkezleri, Nerik, Kaşku/Kasku,
Mezulaş/Mezula gibi tanrı adları ve Kilammar sözcüğü bu kez Aphazca
olarak açıklanabilmektedir.
Burada asıl ilgimizi çöken sözcük “Nerik” sözcüğüdür. Nerik/Nerikka bir Hitit
kentidir.”9 Sözcük Hatticedir. Kentte “Nerik” adında bir tanrıya tapılmakta-
dır. Bu tanrı Hatti asıllı Hlitit güneş tanrıçası Vuruşemuile fırtına tanrısının
oğludur. Kendisi de fırtına tanrısıdır.”” Bu tanrıya Van'da Urartular da tap-
mışlardır.

 

* Akurgal, a.g.8. 5.3İ
“9«, Baydur, a.g.e.5.51
“9 Günaltay, a.g.e. 5.172.
,, yar, a.g.e. 5.25
52 Akurgal, a.g.8. 5.31
83 Günaltay, a.g.e. 8.172
“* Baydur, a.g.e. s.52
Bu konu ayrıca inecelenecektir.
5 Akurgal, a.g.e. 5.31
SS Hayri Ertem, Boğazköy Metinlerinde Geçen Coğrafya Adları Dizini, 5.100
5 Akurgal, a.g.e. 5.31.
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Bu sözcük ilgimizi çekiyor. Çünkü
“Nerik” adı, “Narik” biçiminde
Abhaz'lar tarafından şahıs adı
olarak kullanılmaktadır. Halen
Şarkışla'nın Tavladere köyünde bir
Aphaz'ın adıdır.””* Sözcük Abhazca
birleşik bir kelimedir. Beş bin yıldır
hiç değişmeden kullanılması, bu
inancın çok güçlü olduğunu gös-
teren bir kanıt sayılabilir.
Aslında sözcüğün aslına tam uy-
gun bir şekilde, şimdi kullanıldığı
gibi, “Narik” olarak kullanıldığı da
anlaşılmaktadır. Bu konuda smet
Zeki Eyuboğlu “Bu tanrının adına
Narih, Narik de denir. Sözün so-
nundaki sessizin (k) mı, (h) mı
olduğu kesin değildir” demekte-
dir.
Hatti dili ile Nesi/Hitit dili arasında
bir köken birliği bulunmadığı anla-
şılmaktadır. Hatti dilinden kelime-
ler Hitit dilinden ekler alarak kulla-
nılmıştır. Hatti dilinin halen kulla-
nılan Abhaz dilinin atası olduğunu
saptadığımız Luvi-Pala dili ile,
ilişkisi konusunda aynı şeyleri
söyleyebilmek mümkün değildir.
Hatti dilinden olduğu söylenen
kelimelerden bir çoğunun Luvi-
Abhaz dili ile kesiştiği, hatta Öz-
deşleştiği söylenebilir.
Araştırmanın başından bu yana
sunulan belgelere ve uzman gö-
rüşlerine dayanarak Hatti dilinin
Anadolu'da konuşulan arkaik bir
Kafkas dili olduğunu, yine arkaik
Kafkas-Abhaz dili olan Luviceye
kaynaklık yaptığını ve yerini iki
bınli yıllardan itibaren, bu dile
bakarak tarih sahnesinden çekildi-
ğini söyleyebilmenin (mümkün
olduğunu düşünmekteyiz.
b) HurriDili
Hurri halkı Mezopotamya ve güney
doğu Anadolu'nun en eski halkla-
rından biridir. Hurri dili Sami dili
olmadığı gibi, Hint-Avrupa dili de
değildir. Bu dili M.O. binli yıllarda
Van dolaylarında devlet kuran
Urartu halkı da konuşmuştur.
Hurri dili ve inançları Hitit'leri çok
etkilemiştir. Hititterde (görülen
fırtına tanrısı Teşup ile karısı
Hepat Hurri kökenli tanrılardır.
 

Narik amcaya saygıve selamla-
i çimi sunuyorum.

“S İsmet Zeki Eyüboğlu, Tanrı
Yaratan Toprak Anadolu, s.297.
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Hitit başkenti Hattuşa da konuşulan sekiz dilden biri de Hurricedir. Bir çok
Hitit kralının Hurrice isimler kullandıkları görülmektedir.
Rus bilim adamlarından Diakonoff son yıllarda yaptığı çalışmalarla Hurri
dilinin Kafkas dilleriyle akraba olduğunu saptamıştır. Bu bilgine göre Hurri
dili, Çeçen-inguş ve Batsbilerin konuştukları Nakh dili ve Abhaz-Adiğe
diliyle akrabadır.

Diakonoff'un ulaştığı sonucu doğrulayacak bazı ek kanıtlar sunmakistiyo-
ruz.
Urartu başkenti Tuş-ba adı, Nakh/Nokhçi (Çeçen) halkının “Tuş” boyunu",
Abhazca Tuş-oğlu şeklinde işaret etmektedir. Hurri başkenti Vaşuga-
ni/Vaşugani adının Abhaz boyu Aşuwa/Aşuğailişkisi görülebilmektedir.
Aynı şekilde Hurri ülkesinin Oront/Orontes bölgesindeki Zahi/Zak beyliğinin
adı bu kez Adiğeleri işaret etmektedir.9! Bilindiği üzere Zah/Zak adı,
Adiğelerin arkaik isimlerindendir.” Bu ad halen Adiğe boylarından
Abzah/Ab-zahların adı olarak yaşamaktadır.
Hurri yurdu kapsamında bulunan Nusaybin/Nısa-yıbın adının Hatti dilini de
incelerken karşılaştığımız “bın” sözcüğüyleilişkili Adiğece bileşik bir sözcük
olduğuilk bakışta anlaşılmaktadır.
Hurrilerle ilgili sorunlardan biri de, Mitanni dilidir.
Birçok bilim adamı, Hurrilerle ilişkili olan Mitannileri, Hint Avrupalı bir halk
olarak değerlendirmektedir.2 Ancak biz bu görüşe katılamadığımızı belirt-
mek istiyoruz. Elbette ki bu konunun çok detaylı bir şekilde tartışılması
gerekmektedir. Fakat böyle bir tartışma bu çalışmanın kapsamını çok aş-
maktadır. Bu çalışma kapsamında şu kadarını söyleyelim ki, Mit/a/ anni
sözcüğü Abhazca birleşik bir sözcüktür. Bu sözcüğü Mata/anne biçiminde,
ailemizin en yaşlısının eşiiçin”, (kılan ailenin en yaşlı annesiiçin) mensup
olduğumuz aile kullanıyordu. Çocuklar o yaşlı annenin adını bile bilmezlerdi.
O hepimizin sevgili, kıymetli büyük annesi Mata-annesiydi.
Mitanni krallarını koruyan askerler için kullanılan “Marianni/Mari-anni” adı
da, E.Meyer'in zannettiği gibi“? Mitannilerin Hint-Avrupalı olduklarını göste-
ren bir kanıt olarak kabul edilemeyeceğigibi, Marianniler Hint-Avrupadilleri
konuşan“* Abhazca güneş ve ana sözcükleriyleilişkili bileşik sözcüktür... ».
Asıl ilginç olansa Huri tanrıçası Hepat/Hapat'ın adının Aphaz ve Adiğelerde
şahıs adı olarak halen yaşatılmış olmasıdır. Abhazyada “Hapat” adını kulla-
nan bir aile bulunduğu gibi, Uzunyayla'nın Kazancık ve Yahya Bey köylerin-
de “Habad”adı şahıs adı olarak kullanılmıştır.
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Hurri-Mitanni dili arkaik bir Kafkas dilidir.
Büyük bir olasılıkla bu dil, Kuzey Doğu Kafkas dilleriyle, kuzey batı Kafkas
dillerinin ortak atası, proto Kafkas diliydi. Belki de Hurri halkı proto Çeçen-
İnguşdili ve proto Abhaz-Adiğe dili olmak üzere arkaik iki lehçede konuşu-
yordu. Görünen odurki, daha işin başındayız. Daha kesin konuşabilmekiçin
daha fazla araştırma yapmamız gerekmektedir.
c) Hitit (Nesa) Dili
Hititler Anadoluda tarih sahnesine çıktıkları erken dönemlerde Kayseri ya-
kınlarındaki Nesa/Neşa kentini zaptederek başkent yaptılar. Dillerine de bu
nedenle Nesa/Neşa dili denilmektedir.
Nesa dilini çözümleyen Hrozny, bu dilin Hint-Avrupa dili olduğunu da sap-
tadı. Ancak bazı bilim adamları baştan beri bu görüşe karşı çıktılar. Çeşitli
şekillerde açıklamaya çalıştılar. Bu çalışmaların hepsi de başarısız oldu.

 

8ç, polukhanov, a.g.e. 5.484-490
— Şamil Mansur, Çeçenler, s.40.
“! Günaltay, a.g.e. 8.274.
Abhazlar, Adığelere Zakuw/Azakuwa demektedirler.
“ Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, 5.175.
” Uzunyayla'nın Karacaören köyüNden rahmetli Xan Hacı Abdullah ve eşi
rahmetli Mataanne.
“ Günaltay, a.g.e. 5.268.

Umar,a.g.e. 5.30
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Yalnız bu dilin Kafkas etkileri gös-
terdiğini Hrozny de kabul etti.“
Bunu da anlamak mümkündür.
Çünkü Nesa dili arkaik Kafkas
dilleri olduğunu saptadığımız Hatti,
Hurri ve Luvi dilleriyle sürekli
etkileşim içerisinde bulunmuştur.
Bu dille ilgili önemli sorunların
bulunduğu görülmektedir. Önce
bu dili konuşan halkın adı bilin-
memektedir. Neşa/Nesa adı bu
halka oturduğu kentten dolayı
verilmektedir. Ancak bu kentte de
Nesa dili hiçbir zaman çoğunluk
dili olarak konuşulmamıştır. Bu
kentte Anadolu da konuşulan
dillerin tamamı konuşulmaktadır.
işin daha da ilginç olan tarafı Nesa
dilinin Anadolu'nun hiçbsir kentin-
de çoğunluk dili olarak saptana-
mamasıdır. Gerçekten de Anado-
unun egemeni olan Nesalılar
küçük bir azınlık durumundadırlar.
Bütün Nesa/Hitit halkının “birkaç
bin kişiden fazla olmadığı” tahmin
edilmektedir.59 Tanrı ve kral adları
Hatti ve Hurri kökenli olduğu gibi,
yerleşim merkezlerinin çoğunluğu
da Luvi dilindendir. Bu adlar Nesa
dilinden ek almaktadırlar. Ancak
bu dil Hint-Avrupa asıllı Kussara
hanedanının ana dili olduğu, bu
hanedana mensup halk ve saray
tarafından kullanıldığı, ancak geniş
halk kitleleri tarafından konuşul-
madığı anlaşılmaktadır. Büyük bir
olasılıkla Nesa halkı iki dil kullan-
mıştır. İki dille konuşmuştur.”
Ncsa/Kanesaya ve daha sonra
Hatuşaya egemen olan Kussaralı
hanedan yazışmalarda ve belki de
sarayda kendi ana dilini egemenli-
ğinin, üstünlüğünün ve farklılığının
simgesi olarak, halkın dilini ise
pratik ihtiyaçların doğal sonucu
olarak, ama en çok da egemenin

 

e Ceram,a.g.e. s.82-82.
se Ceram,a.g.e. s.93.
Göçmen halklar böyle bir so-

runsalla hep karşılaşmışlardır.

Bugün Kafkasyalı, özellikle Da-

ğıstan'lı bir köylü pazardakiihti-
yaçlarını karşılayabilmekiçin 2-3
dil bilmek zorundadır. Bu durum
Anadolu'da da görülebilmektedir.
Benim köyümde benden önceki
nesil üç dil konuşuyordu:
Abhazca, Adiğece ve Türkçe, yazı
diliyse Arapçaydı.

hoşgörüsü ve iyi niyeti, halka yakınlaşmanın bir aracı ve onları bir teba
olarak benimsemenin bir göstergesi olarak kullanmaktadır.
İsmet Zeki Eyuboğlunun saptadığı gibi, bu dil Osmanlıca'ya benzemektedir.
“Hititçe'nin durumu bizim Osmanlıca'nınkine benzer. Arapça-Farsça-
Türkçe'den Osmanlıca doğmuş.İkisinin de üçlü karışımı bütün açıklığıyla
kendini gözlerimize sunuyor... Hitit dili üzerinde yapılacak bir inceleme
Sümer-Akad-Asurdilleriyle olan yakınlığını, o dillerden alınan sayısız sözleri
serer gözlerimizin önüne.
Sonuç olarak, Nesa dilinin Hint-Avrupalı bir dil olduğu saptaması genel
kabul görmektedir. Ancak Hint-Avrupa dili olarak kabul edilen, ama böyle
olmadığını saptadığımız Luvidiliyle yakın akraba olması, bu dilin ait olduğu
ailenin yeniden ve daha ayrıntılı incelenmesini de herhalde gerekli hale
getirmektedir.
d) PalaDili
Pala halkının kimliği hakkında fazla bir şey bilinmemektedir. Bu dilde özgün
belgeler ele geçirilememiştir. Belki de yazı kullanmıyorlardı. Bu dildeki me-
tinler, Hlitit çivi yazısıyla ve Hititler tarafından yazılmıştır. Bu dilin de Hint-
Avrupa ailesinden olduğu belirlenmiştir.“
Ancak bu saptamalara katılamıyoruz. Bu konuda bilim dünyasına bazı yeni
belgeler sunabilecek durumdayız.
Önce Pala halkının Abhaz kılan ailesi olarak halen varlığını sürdürdüğünü
saptıyoruz. “Pala/Pal” ailesi halen Abhazya'da yaşadığı gibi, Hendekilçesi-
nin Nüfren köyünde de yaşamaktadır. Bu kanıt tekil bir kanıt olmayıp su-
nulan e sunulacak olan diğer belgelerle tam bir uyum göstermekte, bu
aileyle Pala halkının ilişkisini kanıtlamaktadır.
Pala halkıyla birlikte görülen “Tum(m) ana” halkı da Abhazları işaret et-
mektedir. Bu halk, Tu/mana (büyük mana) şeklinde” Abhaz kral ailelerin-
den “Maan/Mağan” ailesi olabileceği gibi, Adiğe kılan ailesi “Tu-
man/Duman” ailesi de olabilir. Belki de iki aile arasında arkaik bir ilişki
bulunmaktadır. Konunun bu açıdan da araştırılması gerekir.
işin ilginç yanı Pala ülkesinde Abhazların başka kılan aileleri de görülmek-
tedir. Halen Abhazya'da ve Hendekilçesi Uzuncaorman köyünde yaşayan
“Gasi/Kasi” kılan ailesi “Gas(s)iia/Kassiia” ve “Gasipa/Kasipa” şeklinde?
halen Abhazya ve Uzunyayla'da yaşayan “Mid/Mıd” kılan ailesi
“Midduua” şeklinde”9, Halen Abhazyada ve Nüfren köyünde yaşayan
“Masa”kılan ailesi “Masa” şeklinde”, tabletlerde görülmektedir.
Bu nedenlerle Pala halkı dilinin Hint-Avrupalı bir dil değil, Luvi diliyle aynı
olan arkaik Abhaz dili olduğunu söylemenin mümkün olduğunu düşünüyo-
ruz.
e) LuviDili ,
Bilim adamlarına göre Luvi dili de Hint-Avrupa halkının dilidir. Hitit dilinin
yakın akrabasıdır.”? Bu çağda Luvidilinin bütün güney Anadolu'da konuşul-
duğu gibi, Truva dahil batı Anadolu'da, Mysia ve Bithyniada, Kuzey Anado-
lu'nun kuzey-kuzeybatı kesiminde, Pala v Kaska ülkesinde, Samsun-Amasya
dolaylarında, Kayseri-Sivas-Niğde merkez olmak üzere bütün orta Anado-
lu'da, Erzincan, Erzurum ve Harputta konuşulduğu anlaşılmaktadır.

 

“7 Eyüboğlu,a.g.e. 5.97-116.
si Umar, a.g.e. s.41
Bu ailenin Mağan olması daha büyükolasılıktır. Daha sonra “Baş mağan”

anlamında Ko-mana/Ko-mağan denilmiş olabilir. Bu aileyle Doğu Roma
İmparator ailesi Komnenos'lar arasında birilişkinin bulunması güçlü bir
olasılıktır.
89 Ertem, Boğazköy Metinlerinde Geçen Coğrafya adlardizini, 5.30, 31, 70,
71.
” Ertem, Hitit Devleti'nin İki Eyaleti: Pala-Tum(m) ana, s.28
7 Ertem, a.g.e. 8.32.
” Umar, a.g.8. 5.43.
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Bu geniş coğrafyada rastlanan ve
sonunda assa,. İssa, assos, İSSOS,
wanda, anda, anta, anthos, inda,
inthos bulunan coğrafi adların bu
dilden olduğu kabul edilmektedir.
Bilim adamları Luvi dilinin Hint-
Avrupadil ailesinden olup olmadığı
konusunu oOartık  tartışmıyorlar.
Onlara göre bu dilin Hint-Avrupa
dil ailesinden olduğu bilimsel ola-
rak kanıtlanmıştır. Ancak biz yine
aynı görüşte değiliz. Bu dilin
Aphaz dilinin atası olduğunu ka-
nıtlayacak yeterli kanıtları da bize
yine bilim adamları sunuyor.
Abhaz halkının etnik kimliğini
açıkça (belirten Apasa/Abaza”
Assuwa/Aşşuva”* oOve  Apsuwa
(Abzu/Abzueni/Abzuia/Abzuua)”
adları ve bu adın article almamış
biçimi Pissuwa”9 tabletlerde o-
kunmaktadır. Bu kentlerin ilkçağda
Anadolu'da bulunduğu kanıtlan-
maktadır. Ancak nedense, bu
adlarla Abhazlar arasındaki ilişkiyi
ifade etmek, bilim dünyası için çok
zor oldu.
Ancak bilim adamları için çok zor
olan bu konu, tabletlerde isimleri
bulunan halkın çocukları için,
elbette ki çok kolaydı.
İşte şimdi biz, bilim adamlarının
ortaya koydukları bu kanıtları yine
bilim adamlarına sunarak, Luvi
dilinin arkaik Abhazca olduğunu
kanıtlamış olacağız.
Tabletlerde okunan ve nerede
olduğu tartışılan “Apasa” kenti,
“Abaza” halkının öz adıdır.
“Apasa/Abaza” kentinin bilim
adamları tarafından “Ephes-
os/Aphaz” olarak doğru şekilde
konuşlandırıldığı düşüncesindeyiz.
Çünkü “Ephesos” sözcüğünün
sonundaki Helen dilinden olan “os
eki atıldığında geriye Luvi/Lydia
dilinden kök sözcük “Ephes” kalır
ki, bu sözcük “Aphaz” sözcüğüyle
aynıdır. “Ephes” sözcüğü
“Aphas/Aphaz” sözcüğünün Helen
dilinde kullanılan ve o dile uydu-
rulan bozuk biçimidir. Bilindiği gibi
Apasa/Abaza halkının, diğer adı da
“Ephes/Aphaz”dır.: Aslında bu
sözcçük, doğru biçimiyle “Abhas”
 

» Ertem, a.g.e. S.12.
7 Ertem, a.g.e. 5.21.
7 Ertem, a.g.e. S.1.
7 Ertem, a.g.8. s.111.

LU İLKÇAĞ HALKLARI: HİTİTLER

 

olarak, iaonia/Yanya'da bir ırmağın da adıdır.
Aynı bölgede Aphaz boylarından Assuwa/Aşşuwa'lar da” bir devlet kurmuş-
lardır. Assuwa/Aşşuwa devletinin başkentinin Sart şehri olduğu sanılmakta-
dır.
Aynı bölgeye “Maionia”da denilmektedir. Bu ad “Meon” ve “Maen”şekille-
rinde de görülmektedir,. Şüphesiz ki bu şekillerin hepsi de Yunan dilindeki
çarpıtılmış şekillerdir. Sözcük Luvi dilindendir. Türk ağzında da “Menye”
olarak çağımıza kalmıştır. “Menderes” adı da bu sözcükleilişkilidir. Büyük
bir olasılıkla bu sözcük Abhaz'larda krali aile olarak görülen
Maan/Mağanllarla ilişkilidir. “Assuwa/Aşşuwa” adının halkın adı olarak,
“Maionia” adının krali ailenin adı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Bu bölgede görülen Abhaz kılan ailelerinden biri de “Kos/Koz” ailesidir.
“Kos” adı, şimdiki istanköy adasının ilkçağdaki adıdır. Kos'luların daha eski
kentlerinin “Astypalaia” olarak adlandırılması, boy ismi olan “As/Aş” sözcü-
ğünün bu yerleşimin başında bulunması, bu adanın Kos/Koz ailesiyle güç-
lendiren bir kanıt sayılmak gerekir. Ayrıca yine aynı bölgede Maiandros
nehri kıyısında bu aileyle ilişkili olabilecek “Koskinia” adı da dikkatimizi
çekmektedir.78
Şimdiki Muğla dolaylarında bulunan Karia/Karıwa halkının adı da büyük bir
olasılıkla Abhaz boylarından Açkarıwa/Çıkarıwa'arla ilişkilidir, çünkü bölge-
deki coğrafi adlarından bir kısmı Abhazca açıklanabilmektedir. Bölgedeki
“İasos” kentinin adı Abhaz Yas/Yaş kılan ailesini hemen akla getirmektedir.
İlgimizi çeken bir yerleşim de “Killa” kentidir”. Bu sözcük Abhazcâdır. Söz-
cükten de anlaşılacağı gibi kutsal bir yerleşim anlatılmak istenmektedir.
Gerçekten de kent Apollo tapım merkezidir. “Kil/Kila” kılan ailesi halen
Adığe'ler arasında yaşamaktadır.
Psidia'nın adı Abhazcadır. Abhazcada “ölüm ülkesi, ruh yeri” an-
lamlarına gelmektedir. Bu bölgede bulunan “Side” kentinin Abhaz kılan
ailelerinden “Side/Sid” lerin yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Halen
Kafkasya'da “Side” adlı bir yerleşim yeri bulunduğu gibi, Sidlerin Türki-
ye'deki yaşadıkları köye de Abhaz'lar “Sid Köyü” anlamında “Sid Kıt” de-
mektedirler.
Aynı şekilde tabletlerde okunan Luuiia J(Luviya, Luvya99| Luuana, Lusa,
Lusna“i, Lykia ve Kilykia adları da, Abhazya'da da krallık yapan “Lov-Luv-
Lo-Lu-Li” aileleriyle ilişkili olabilir”. Fakat “Lo/Lov” halkının asıl ülkesi “gü-
müş ülkesi” olarak adlandırılan “Alybe-Alope-Alobe”dir >.
Abhaz kılan ailelerinden Atan/Adan ailesinin adı ile, “Adana” kentinin adı
arasında bir ilişki var mıdır? Bölgedeki Abhaz yoğunluğu dikkate alındığında,
bunun çok güçlü bir olasılık olduğu söylenebilir. Bu olasılığı güçlendiren
şimdi burada sayamayacağımız başka belgeler de bulunmaktadır. .
Anadolu'nun “Mysia” bölgesi de, “Mys/Mız” adından da anlaşılacağıgibi yine
Abhaz'ları işaret etmektedir. Bu bölgenin egemeni olarak görülen“Masa”
kılan ailesi, daha önce de belirtildiği gibi Abhaz ailesidir. Mysia bölgesindeki
“Alazia” kenti de, yine Kafkaslı bir halk olan “Laz” halkını işaret eder”.
Bölgenin adı “Alazonia” ve halkı da “Alazonlar” dır8*, Kıbrıs adasının bu
çağlardaki adi olan “Alasia” adının da Laz'larla ilişkili olup olmadığının araş-
urlması gerekmektedir. Bölgeye yakın bir yerleşim olarak görülen

 

“ A.M.Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, TTK 1947, s.89.
7 Bilge Umar, Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi, 1.cilt, 5.54.
787, Strabon, Coğrafya, Anadolu (Kitap: 12,13,14,), 5.202-212.
. Strabon, a.g.e. s.134-136.
* Hayri ertem,Hitit devleti'nin İki Eyaleti: Pala-Tum (m) ana,s.7.
8 Hayri Ertem, Boğazköy Metinlerinde Geçen Coğrafya Adlar Dizin, s.89.
” Abhazların son kralailesi Açha/Çaçbaailesiile, Lov/Luv ailesi aynı kılan
ailesinin iki koludur.
., Strabon, a.g.e., 5.30.
8 Akurgal, a.g.8., 5.82.
BU sözcükler Abhazca olup baştaki “A”harfiartikeldir.
8“ Strabon, a.g.e. s.30-32.
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“Lazpa/Laz-pa” adınınsa, Abhazca
Lazoğlu anlamında Laz'ları işaret
ettiği kesin sayılmalıdır”,
Son olarak, Helen'ler öncesi dö-
nemde Aigina adasında tapkı
gören “Aphaia” adlı ana tanrıça
dikkat çekmekistiyoruz. Çünkü bu
sözcük, bu biçimiyle tamamen
Abhazcadır. “Apha yeri” anlamında
bir yerleşimi, ya da “Aphallı” ve
“Apha'sal” anlamında ana tanrıçayı
anlatıyor (olabilir. Kök sözcük
“Apha” ise, Aphazca anlamlı oldu-
ğu gibi, bir Aphaz kılanının da
adıdır. Belli ki bu kılan ailesi tanrı-
ça Aphaileilişkilidir”

9. SONUÇ
Sonuç olarak ilkçağda Anadolu'da
yaşayan Hurri'lerin Kafkas halkı
olduğunun artık kesinleştiği söyle-
nebilir. Aynı şekilde Anadolu'nun
en eski halkı olan Hatti'ler de
Kafkasya'yla ilişkilidir. Konuştukları
dil, Abhaz dilinin atası sayılan Luvi
diline kaynaklık yapmıştır.
Yukarıda sunulan belgelerden de
anlaşılacağı üzere, Luvihalkı Hint-
Avrupalı bir halk değildir. Bu Kaf-
kas halkı olup konuşulan dil de
Abhazca'nın atasıdır. Tabletlerdeki
adları “LowLuv” olarak okunan
Luvi halkı büyük bir olasılıkla
Abhazların krali aileleri (olan
“Lov/Luv”ailesidir.
Aynı şekilde Pala halkı “Pal/Pala”
kılan ailesi olarak, “Masa” halkı,
“Mas/Masa” kılan ailesi olarak,
“Maion” halkı “Maan/Mağan”ailesi
olarak, halen Abhaz'lar arasında
yaşamaktadırlar.
Yine adları tabletlerde okunan
Atan/Adan, Aka/Akha, Apha, Tu-
mana/Duman, Kasi/Gasi, Mıd, Sid,
Kos/Koz, Kil/Kila, İas/Yas/Yaş,
lailon/Yağan/Yawan kılan aileleri

- de Abhaz-Adiğe aileleridir.
Abhaz/Abaza halkının adı da
Ephes/Aphas/Aphaz olarak,
Apasa/Abaza olarak,

 

85 Ertem, a.g.e. 5.86.
“Apha”kılan ailesi halen Türki-

ye'de yaşamamaktadır. Kafkas-
ya'da da bu aileye rastlayamadık.
Bilebildiğim kadarıyla ailenin son
temsilcisi Deli Şükrü ve Küçük
Bekir'le birlikte eşkıyalık yapan
Apha Hamza'dır.

Assuwa/Aşşuwa ve Apsuwa/Apsua/Pissuwa olarak, açık bir şekilde görül-
mektedir. . |
Alazia, Alazon, Alazonia, Lazpa adları da, yine Kafkas halkı, Laz'ları işaret
etmektedir.
Tabletlerde görülen Narik, Hepat, Apha gibi- tanrı adlarının Aphaz ve
Adiğelertarafından hemen hiç değiştirilmeden, kılan aile ve şahıs adı olarak
binlerce yıl yaşatıldığı anlaşılmaktadır.
Tabletlerdeki adların yaşayan bir halkla bu kadar uyum göstermesi yalnızca
ilginç değil, çok da şaşırtıcıdır. Aslında şaşırtıcı olan, öldüğü kabul edilen
Luvi dilinden pek çok sözcüğün ve halk adının halen canlı şekilde yaşadığı-
nın kanıtlanmasıdır.
Bize göre ulaştığımız sonuçları destekleyen belgeler yeterlidir. Bu belgelerin
birbirlerinden soyutlanmadan, birlikte değerlendirilmesi durumunda başka
bir şekilde yorumlanabilmesi de mümkün görülmemektedir. Ama elbette ki,
bu belgeleri değerlendirmek bilim adamlarının görevidir. Elbette ki, bilim
dünyası, sunduğumuz bu belgeleri yeniden inceleyecek, yeniden değerlen-
direcek, en doğru şekilde yorumlayacaktır. Araştırmacı olarak bize düşen
görev de, bu belgeleri bilim dünyasına her gün biraz daha çok
sunmaktır. Bunu bir görev olarak kabul ettiğimizi, görevimizi en iyi şekilde
yerinegetirmek için çaba göstereceğimizi belirtmekisteriz.
Umit Özveri
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26 Şubat 2000 tarihinde 22 şube-

mizden gelen 38 sayın yöneticinin

iştiraki ile saat 13'de Başkanlar

Kurulu toplantısı açıldı. Gündem
gereğince dernek başkanı Muhit-
tin Ünal bir saate yakın bir süre
içerisinde son üç ayda gerçekleşti-

rilen etkinlikler ve devam etmekte

olan çalışmalarla ilgili temasların
bulunduğu son durum hakkında

kurula bilgi sundu. Yelerin soru-

larını bir bir cevaplandırdı ve
daha sonra gündemin ikinci mad-

desine geçildi.

Bu maddede 2000 yılında ger-
çekleştirilecek belli başlı etkin-

liklerin neler olacağı, nerede, ne

zaman, kimlerin iştirakiyle yapı-
lacağının planlanması söz konu-
suydu. Karşılıklı görüş alışveri-

şinden sonra 2000 yılı için belir-

lenen Genel Merkez Çalışma

Programı'na şu etkinlikleralındı:
1. 2000 yılında gerçekleştirile-

cek bölgesel kültür şenliğinin
ilkinin 2 yıl önce yapıldığı
Uzunyayla Kültür Şenliği a-
dıyla yapılmasına Kayseri,

Pınarbaşı, Şarkışla, Sivas ve

Göksun'da birer panelin ger-
çekleştirilmesine, ikinci böl-

gesel etkinliğin yerinin ve
programının da talebe göre

Merkez Yürütme Kurulu'nca

belirlenmesine

2. Dil ve Kafkasya Politikası
konulu uluslar arası konuş-

macıların katılacağı iki panel
düzenlenmesine ve tüm Şşu-

belerin katılımının sağlanma-

sına,

  

BAŞKANLAR KURULU

 

KAFKAS DERNEĞİ
BAŞKANLAR KURULU TOPLANDI

10.

11.

Şubelerimiz ve irtibatlı derneklerimizin tümünde Nart Dergisi için
muhabirlik sisteminin kurulmasına, bu amaçla en kısa zamanda 45-50

gencin katılacağı iki günlük bir seminer düzenlenmesine,
Geçen yıl gerçekleştirilen Bodrum Gençlik Buluşması'nın bu yıl da

başka bir sahil kentinde gerçekleştirilmesine, başlatılan temasların en

kısa zamanda sonuca bağlanıp duyurulmasına, maddi durumu müsait
olmayan gençlerimizle minikler için de benzeri organizasyonların ya-

pılmasına,

Dil eğitimine önem verilemesine, bu amaçla mümkünse kreş ve anao-

kulları açılmasına, tüm şubelerimizde birer çocuk kulübü kurulması-

na,
Dünya Çerkes Birliği (DÇB)Y'ne üyelik sürecinin bir an önce tamam-

lanmasına,

Kuban kültürüyle ilgili iki değerli kataloğun tercüme edilip yayım-

lanmasıyla Maykop Kültürü ile Ön Asya Kültürü arasındaki paralelli-
ğin bilim çevrelerince irdelenmesine yardımcı olunmasına,
Nisan ayı sonlarında Adığey Kültür Sanat Vakfı Başkanı Fatimet
Carım ile Adığey Televizyonu yapımcılarından oluşan bir heyetin
Türkiye'ye davet edilmesine, adı geçen sanat vakfı ile Kafkas Derneği

arasında kültürel çalışmalarla ilgili bir program yapılmasına ve de-
vamlılık için de bir protokol imzalanmasına,
Sponsor sorunu halledilebildiği takdirde Yuri Staş'a ait ve tarih bo-

yunca Adığe Kıyafetleri Koleksiyonunun Türkiye'ye getirilmesine ve

birkaç kentte halka sergilenmesine,

İletişim Fakültesi öğrencileri ile müştereken gerçekleştirilmekte olan

belgeselleri ö-

nemli ödüller

almış olması da

dikkate alınarak

İsrail, Suriye ve
Kafkasya a-

yaklarının da bu

yıl tamamlan-

masına,
Çorum Şube-

mizin başlatmış

olduğu bina in-
şaatına katkı

maksadıyla Ço-

rum?'da düzenlenecek bir iki gün zengin bir programaiştirak edilme-
sine

 

Oybirliğiyle karar verilmiştir.
Başkanlar Kurulu Toplantısında yaşanan garip bir durumu da Nart okurla-
rına aktarmayı gerekli gördük. Başkanlar Kurulu toplantısında çağrılı

olmadığı halde gelip katılan böylesi bir toplantıda söz hakkı olmaması
gerektiği halde söz alıp haksız eleştirilerde bulunup kişisel ve tutarsız
beyanlarda bulunan ve Samsun Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı oldu-
gunu beyan eden bir avukat oturum başkanı Muhittin Unal'ın Çerkes ev
sahibi sorumluluğuyla sabırlı ve saygılı davranmasına karşın diğer üyele-
rin çoğunun tepkisine neden olmuştur.

48 



 

 

o o ANADİLİNDE
İSMİNİ SÖLEYEBİLDİĞİNYEMEK

EN GÜZEL YEMEKTİR
Aminat Tsıknıbe

Aminat Tsıknıbe 1980 yılında Maykop Enstitüsünü bitirdi. Krasnodar Bilim Araştırma Enstitü-
sünde çalıştı. 1991 yılında biyokimya dalında kandidat oldu. 1993 yılından itibaren Kuban Tıp Aka-
demisi Maykop şubesinde Biyokimya Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aşağıda Çerkes yi-

yecekleri üzerine dergimiz için hazırlamış olduğu makalesini okuyacaksınız.

“İnsanlığın geleceği yiyece-

gine bağlıdır” demiş Fransız bi-
limci Birile Savaren. Sağlığın
korunmasında yemeğin büyük

önemi vardır. İnsanı doğaya bağ-
layan ilk etken yemektir.

Her halkın asırlar içerisinde

üretip geliştirdiği gıdalar vardır.

Gıdaların kaynağı, üretimi ve
yeniş tarzları yiyecek sistemini
oluştururlar. Her halk ve bölgenin
kendine mahsus yiyecek sistemle-

ri vardır. Bu sistemler o bölgenin
iklimi, tarihi, dini, halkın etnik

yapısı, sosyo-ekonomik faktörlere
ve benzeri başka şeylere bağlı-
dırlar.

Yiyecek insanın yaşamında

her zaman için büyük önemli bir

yer tutar. Sağlık da yiyecekle
sıkıca ilgilidir. Sağlık için önemli
olan alınan gıdanın azlığı veya

çokluğu değil, o gıdanın oluşu-
mundayer alan yararlı maddelerin
varlığıdır.

Sözünü etmek istediğim
Çerkes yiyeceklerinde bulunan

sağlığa yararlı maddelerdir. Bu-
nunla ilgili ilk deneyleri Adiğe

Cumhuriyeti Sağlık Müdürlüğü-
nün laboratuarlarında yapmıştık.

Bunu takiben Çerkes yiyecekleri-

nin yararlarını anlatan bir de kitap

yayınladık. Bu çalışmaları Adiğe"

Cunhuriyeti Sağlık Müdürü ve

tıp bilimleri doktoru Aslan Acıre

Başkanlığında yapmıştık.
Çerkesler daima et ve sütten

yapılan yiyeceklere öncelik ver-

mekteydiler. Etli yiyecekleri darı veya mısırdan yapılmış Paste eşliğinde
yiyorlardı. Bu yiyeceklerde bulunan albüminler birbirine uygun ve sağlık
için yararlıydılar. Tavuk, hindi ve sığır eti ile sütten yapılan gıdalar albü-
min yönünden zengindirler.

Ayçiçeği yağının Çerkesler arasında kullanımı pek eskiye dayanmaz.
İlk zamanlarda ayçiçek yağını sadece hamurdan yapılan yiyecekleri kı-

zartmada kullanıyorlardı. Çerkesler daha çok sütün kaymağından yapılan

yağa önem veriyorlardı. Taze tereyağı lezzetli olduğu gibi sağlık içinde
yararlıydı. “İngiltere'den ayrıldığımdan beri yediğim yağların içinde

Çerkes tereyağından güzeline ve lezzetlisine rastlamadım” diyor İngiliz
seyyah Bell. Çerkesler taze veya eritilmiş tereyağını mamrı p'aste ve bal
eşliğinde yiyorlardı. Çeşitli ulusal yiyeceklerin hazırlanmasında da bun-
lardan yararlanıyorlardı. Hayvani ve bitkisel yağlardan yapılmış yiyecek-

leri de birlikte yemeninde büyük önemivardı. P'asteyi imalettikleri mısır

yarmâsında sağlığa yararlı yağ türleri çokça bulunmaktadır.

Sütten yaptıkları yiyecekleri yoğurt, taze pişmiş ve kuru peynir olarak

sayabiliriz. Eskiden Çerkesler şeker kullanmazlardı. Pasta, çörek, bisküvi

türlerini yapmıyorlardı. Tatlı olarak baldan yararlanıyorlardı. Balın sağlığa
yararını çok iyi bildiklerinden onu çokçatüketiyorlardı.

Karbonhidrat içeren yiyecekleri ise darı veya mısır unundan yaptıkları

P'aste idi. Yükarıda da belirttiğimiz gibi bu yiyecekler olmadan et ve süt

mamullerini yemiyorlardı. P'aste sağlığa çok yararlı bir yiyecekti çünkü

mısırda bulunan lifler bağırsakların iyi çalışmasını ve et ile sütte bulunan

albüminlerin hızla vücuda dağılmasınısağlıyor.
Burada Çerkeslerin öğle yemeklerinden ve sağlığa olan yararlarından

söz etmek istiyorum. Örneğin P'aste eşliğinde tavuk şpsi veya kızartılmış
koyun eti, yoğurt, kalmık çayı ve peynir Çerkeslerin öğle yiyeceklerin-

dendir. Bu tür bir öğle yemeğiile vücut 45, 2-58, 6 gram Albümin, 64, 0-
68, O gram karbonhidrat alıyordu. Bu miktarlar vücudun günlük albümin

ihtiyacının “6 64-83'ünü, Karbonhidrat ihtiyacının 9016, 2-19'unu, yağ
ihtiyacının 9067-97'sini karşılıyorlardı. Bunlara sabah ve akşam yiyecekle-
rinde alınan bitkisel gıdalar da ilave edilince vücudun ihtiyacı tamamlanı-

yordu.

Yiyeceklerde vitamin ve minerallerin bulunmasının da sağlık bakı-
mından önemi büyüktür. Burada demir, fosfor, kalsiyum ve A vitamininin
Çerkes yiyeceklerinde yeterli miktarda mevcut olduğunu belirtmek ge-

rekmektedir. Bilimde ulaşılmış olan nokta itibariyle bu maddelerin azlığı
veya çokluğu üzerine bir şey söylenemez.
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Sadece Çerkeslerin değil her
halkın yiyecekleri insan için ya-

rarlıdır. Bu yiyecekler asırlar
süren bir zaman dilimi içerisinde
vücuda uygunluğu, lezzeti ve

yararı denenmiştir. Yiyecekleri
vücuda dağıtan fermentlerimiz bu

yiyeceklere alışmışlardır.
Büyük yararlarına ve güzel

görünümüne rağmen üzüntüyle
belirtmek isterim ki günümüzde
Çerkes yiyeceklerinin yararlarının

yeterince bilinmemesi, erin genlik

ve zorluk gibi nedenlerle kaybol-

e ÇERKES YEMEKLERİ
 

ma eğimine girdiklerini sanıyorum. Halbuki Çerkes yiyecekleri masraflı

olmadığı gibi yapımı da zor değildir. Çerkes yiyeceklerinin yapımında
kullanılacak malzemeleri her zaman her yerde bulmak mümkündür. Örne-

gin P2aste yapımında kullanılan unlar pazarlarda satılmaktadır. Ben bu-
nunla sadece Çerkes yiyecekleri yenmeli sonucunu çıkarmıyorum. Ancak

merkezde Çerkes yiyecekleri olmalı diğer yiyecekler de onlara uyumlu

olanlardan seçilmelidir diyorum.
Çerkes dili ve geleneklerini kaybedince nasıl ki Çerkesliğini de kay-

bediyorsan, Çerkes yiyeceklerinin evde yapılmaması ve yenmemesi de

Çerkeslik bakımındanbir Kayıptır. Bunun için de daha küçük yaşlarda
çocuklar bu yiyeceklerealıştırılmalıdır.

Sarımsaklı tuzun güzel kokusunu hissedemiyorsa, acı biberden tat a-
lamıyorsa, “anamın şıpsı p'astes” diye her yerde özlem duymuyorsa,

gençlerimize ailesini veulusunu başkane ile sevdireceğiz?

 

 
Çerkeslerin geleneksel günlük beslenmelerinin

Enerjik değeri ve kimyasalbileşimi
 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

Yiyeceklerin Toplam Göstergeler

İsimleri (er) Alümin © Yağ Karbon Demir Vitamin Enerjik
(gr) (gr) “Hidrat (mlgr) (mlgr) Değeri

(er) Vitamin (Kal)

(mıgr)

1Tavuk şipsi 200 436 380 108 28 0,28 740
2.Buğday unundan 200 9,4 2,8 52.2 5,6 0,4 272

Tamıs z

3.Yoğurt 200 5,6 7,2 -10,0 0,2 0,06 128

58.6 80 730 10,6 074 1140 |.
I. Kızarmış koyun 200 44,4 38,4 -. 5,6 0,12 522

eti a,
2. Misir unundan 200 5,8 1,2 54,8 1,8 O,l 254

mamıs İh

3. Yoğurt 200 5,6 7,2 ,10,0 0,2 0,06 128

55,8 46,8 64,8 7,6 0,28 904

1. Kızarmış peynir 200 33,8 52,8 7,8 0,8 0,1 640

2. Mısır unundan 200 5,8 1,2 54,8 1,8 0,1 254

mamıs
3. Kalmık çayı 200 5,6 6,2 9,4 ai 0,2 - 119

45,2 60,2 72.0 2,8 0,2 1013

Çerkeslerin geleneksel beslenmelerinde vitamin ve minerallerin yeri

Vitaminler Muhteva Mineraller Muhteva

Mg/sut İ v Mg/sut
BI (tiamin) 1,2-1,8 Demir 15-20

B2 (riboflavin) * 2,5-3,0 Fosfor 1500-1600    
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156 Yıldır Tükenmeyen Umut ve Mucizevi EBir Ses

Çemışo Gazi, 1864 Büyük Sürgünle Kosova (Yugoslavya)'da yaşamak zorunda bırakılan Adığelerin
vatanlarına, Adığey'e getirilmesi için en çokçaba gösterenlerden biri. 1992 yılının Mayıs ayında,
Müykop'ta gerçekleştirilen Dünya Çerkes Kongresine Yugoslavya'dan gelen temsilcilerde katılıyor ve
vatanlarına geri dönüş isteklerini Cumhurbaşkanı Sayın Carım Aslan'a bildiriyorlar. Cumhurbaşkanı
hemen onların dönüşünüyasal bir zemine oturtmakiçin girişimlere başlıyor. Bu konudaki kararlılığını
ve bu işe verdiği önemi göstermek için Bakanlar Kurulunu topluyor, görev dağılımı yapıyor. Kendisi de
BDT nezdinde yapılması gereken yazışmaları başlatıyor. Kosova'da yaşayan Adığelerin isteklerini, niçin
vatanlarına dönmeleri gerektiğini tarihi ve siyasal zemin içinde ilgililere duyuruyor ve bu konuda yar-
dımlarını istiyor. Adığey Parlamentosundan' “Vatandaşlık Kanunu”çıkarıyor. Bu kanuna göre, dedeleri
Kafkasya'da doğmuş olan ve her ne suretle. olursa olsun vatanlarını tek etmek zorunda kalan
Adığelerin (Çerkeslerin) torunlarının vatanlarına dönme hakkı doğuyor. Beş yıl içinde adapte olama-
dıkları taktirde mallarını ve mülklerini alarak istedikleri yere gitmek hakkıveriliyor ve bu süre içinde de
her şeyleri devletin güvencesialtına alınıyor.
Çemışo Gazi, Kosova Adığelerinin vatanlarına dönüş serüvenini anlatan kitabına “Suyu Geçip Gelen-

lere Yol Gösterenler” adını vermiş. Kitap, içindeki belgelerle ve resimlerle birlikte 386 sayfa. Sürgünden
136 yıl sonra bu dönüş hareketi Adığe (Çerkes) tarihi için çok önemli. Ayrıca, sürgünden sonra toplu
olarak vatana dönülebileceğinin de bir belgesi: Kitabın tamamının çevrilerek yayımlanması gerektiğine
inanıyorum. Çünkü, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Carım Aslan olmak üzere Adığey'de yaşayan dev-
let adamlarının,sivil toplum örgütlerinin ve halkın bu konudaki duyarlığını bilmemiz gerekiyor. Ayrıca,
BİST nezdinde siyaset yapan devlet adamlarının-ve bürokratların da 136 yıl önce yapılan bir hatanın
duzeltilmesiiçin yol göstermeleri, konuya duyarlı olmaları, taktirle karşılanması gereken bir olgu.
1992'de vatanlarına dönüş için dilekçe veren Kosova Adığelerinin istemleri bir türlü gerçekleşemiyor.

Bu ilk hareket. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu konun yasal bir zemine oturtulmasıiçin özellikle Cum-
hurbaşkanı Sayın Carım Aslan yasaları zorluyor. Adığelerin yaşamakta oldukları ülkelerden bireysel
dönüşler olmakta, hiç bir engelle karşılaşılmadan vatanlarına yerleşmekte, işlerini kurmaktadırlar. Bu,
parlamentonun kabul ettiği yasayla mümkün. Fakat haksızlığa uğramış bir halkın toplu olarak vatanına
getirilmesi için yasal zeminin olması gerekmektedir. Yasal zemin hazırlanıyor ve hepimizin bildiği gibi
Kosova'da yamakta olan Adığeler toplu olarak 1 Ağustos 1998'de anavatana ayak basıyor.
Biz bu yazımızda, Sayın Carım Aslan'ın bu konu için Yugoslavya'ya gönderdiği Çemışo Gazi'nin

Kosova Adığeleri hakkında yaptığı gözlemi, önemi nedeniyle, aktaralım.

 

İKİ LİDER
İKİ BAKIŞ

1982 yılının Temmuz ayında,
Adiğey'in Otonom oluşunun
©). yılı nedeniyle basın konfe-
ransı verilmişti. Partinin Ülke
Birinci Sekreteri Nuh Berzeç
konuşmasını bitirince, sorular
sorulmaya başlandı:
-Nuh Aslançereyevic, dedi
“Çernomorskaya Sağlık Yurdu”
gazetesinin redaktörü P. A.
Maksimof, halkınızın büyük bir

kısmının başka ülkelerde yaşamakta olduğunu biliyoruz.Sizinleilişki
kurmak için her türlü yolu denedikleri de sır değil. Vatana gelerek
görmekistiyorlar. Onlardan bazılarıyla şu yakınlarda Şaçe (Soçi)'de
karşılaşmıştım, aramızda ilginç konuşmalar da olmuştu. Siz onlarla
ilgili olarak neler yapıyorsunuz?
Berzeç arkasını döndü, topluluğun içinde birilerini arıyormuş gibi

bakınmaya. başladı. Partinin ülke komitesi ideolog sekreterine dön-
dü, “AsyaSalihovna, yanılmıyorsam bir kaç davet mektubu gön-
dermiştik, değil mi?” dedi.
-Evet, diye tek bir kelime ile yanıt verdi sekreter de. Fakat

Maksimof geri çekilmiyordu: “Nuh Aslançevic, sizin yaptığınız çok az
değil mi? Onlar, istedikleri zaman ülkelerine gelmek, buraların ha-
vasını almak, hısım akrabalarını görebilmekiçin...
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-Maksimof Yoldaş, sözünün
sonunu getirmesine izin ver-

medi Berzeç,
istiyorsu?
Salonda fısıltı

başlamıştı.
Başka ülkelerde yaşayan Adı-

ğeler, dernekleri araçılığıyla,
Otonomimizle ilişki (okurmak
istemiyle yöneticilerimize,
Krasnodar Kray'a, Rusya'ya,
S.S.C.B.'ne Maykop'da
“Rodina” teşkilatının kurularak

kültürel işbirliği yapılması için
dilekçeler gönderiyorlardı.
Bizzat ben, 1978-1989 yılları
arasında bu sorunun çözülmesi
için kurulmuş komitenin içinde
bulundum, pek çok proje üret-
tik. Fakat bir neticeye ulaşa-

ne söylememi

madık. Olur, ya da olmaz yanı-
tını alamadık.
Liderlerimizi suçlamak kolay

değil, kolay olan o zamanlar-
daki rejim ile zamanı suçla-
maktı.
Böyle olsa bile, o zamanlarda

canla başla çalışılmış olsaydı
ülkemiz için yapılabilecek o-
lanlar oOşeyler oaz değildi.
KPCC'nin Krasnodar Kray sek-
reteri olan, Krasnodar'da da,
Adiğey'de de tanınıp sevilen
Carım Aslan'ın 1989'da ülkesi-
ne döndüğü zaman yaptıkları
bunu kanıtladı. O zamanlarda
de sözünü ettiğimiz konuyu
öyle aleni bir şekilde ele almak
kolay olmasa da Carım Aslan,
ilk günden başlayarak Adiğe
sorununa çözüm getirmek için
kolları sıvadı. Bu konuda ken-
dine güveni tamdı.
Göründüğü kadarıyla amacı,

Adiğey'in ellerini kollarını bağ-
lamış olan totaliter rejimin
bağlarını bir daha geri gelme-
mecesine Okoparp atmaktı.
Cevresini sarmış olan birbirin-
den farklı pazarlarda sahip
olduğu veya olmadığı, kendisi-
nin olan ya da beklenti duy-
maması gerekenleri bilip Öz-
gürce davranmakistiyordu.

yükselmeye

EVİMİ ÇOK ÖZLEDİM

 

Ülke için en önemliolan.ekonomik sorunlarla politik sorunları çöz-
dükten sonra, ulusun moralsal yaşamı üzerinde etkili olan sorunları
da birer birer çözmeye başladı “Rodina”, 1989 yılının Kasım ayının
14'ünde kuruldu. Böylece başka ülkelerde yaşamakta olan
Adiğelerle daha yakiridan:ilişki kurmaya, istediklerinde vatanlarına
gelmeye, hatta buraya yerleşmeye başladılar.
“XIX. yy.'da yapılan Kafkas-Rus savaşlarının,” diye yazıyor Cum-

hurbaşkanı Carım Aslan, “özgürlük savaşlarının haklılığını Yeni Rus-
ya kabul etti ve bu savaşların meydana getirdiği pek çok haksızlığın
giderilmesi gerekliliğini uygun buldu. Rusya Federasyonu Cumhur-

> başkanı Nikolay'ın OğluBoris Yeltsin 18 Mayıs 1994'te, Kafkas —Rus
savaşlarının bitimininin 130'uncu yılına yaklaştığımız günlerde, bir
konuşmasında şöyle demişti: Rusya Federasyonun demokratik ilke-
leri benimsemiş olduğu. şu günlerde, dünyanın moral değeri olan
hukuk sistemine uyum içinde olmakiçin hazırlanırken, vatanlarından
sürülerek başka ülkelerde yaşamak zorunda bırakılan Adiğelerin
torunlarının vatanlarınadönüş yolu açıldı.”

ÇEMIŞO GAZİ KOSOVA'DA

12 hane Adığe bulunan Mileşevo köyünden çıkarken yanımdakilere
acele etmemeleri için rica ettim. Amacım, yolda gördüğümüzde
Adiğeleri tanıyıp tanıyamayacağımı sınamaktı. Fakat hiç bir şey
farketmedim. Arnavutlar esmerdi ama Adiğeler de beyaz sayılamaz-
dı. Giysileri aynı,yürüyorlar, koşuyorlar, bakmakla birbirinden
secmek kolay değil; gözlerinin içine bakamıyorsun.
Mos, bir dükkanır:önünde durdu. Arabadan indik, insanların arası-

na girdik. Muhammed Ali, “bunlar da Adığe” diyerek bir kaç Kişi ile
tanştırdı.
-Gelebildiniz mi? Yoruldunuz mu? dediler. Geciştik. Yoksa benim

beklediğim gibi, “Allahallah, geldiysen...” demediler.
Doni Stanovse, Miloşeve'ye 4-5 km. uzaklıktaydı. Oraya da hemen

ulaştık. Doğruca MuhammedAli'nin evine gittik, İki üç kişi bizi bek-
liyordu. Onların arasında 65-70 yaşlarında, başında bere olan sakallı
bir adam da duruyordu. Muhammed Ali'nin babası oydu. Oğlunu 4
yıldır görmemiş olsa da özlemini belli etmedi. Sadeçe el sıkışarak

- selamlaştılar. Sonra Muhammed Ali, bu kadar zaman içinde dışarı
çıkarak kendini göstermeyenannesinin yanına gitti.

Bizi de fazlaca yol üstündetutmadılar, avluya aldılar. Belli etmek
istemiyorlardı ama davranışlarından beni çok kimseye göstermek
istemediklerini anladım.Beni “kem gözlü” birilerinden sakınıyor
gibiydiler.
Kararlaştırdığımız zamanda insanlar gelmeye başladı. Gelenlerin

hepsi erkekti. Yaşlı olanlar divana, sandalyeye, gençler de zemine
zeminde oturuyordu. Geçkalmış olan bir yaşlı geldiğinde ona yer
açılıyordu.
Muhammed Ali, beni tanıttı, niçin buraya geldiğimi anlattı. Sözü

bana verdi.
Cumhurbaşkanımızın selamlarını söyledim, görevlendirilişimim ne-

denini açıkladım. o
Bir süre birbirlerine bakıp oturdular. Söze kimin başlaması gerekti-

ğine karar veremiyorlardı. Sonra, 60 yaşlarında olan Tsey İbrahim
sessizliği bozdu:
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-Cumhurbaşkanınıza ve diğer
liderlerinize teşekkür ediyorum.
Siz elinizden geleni yaptınız.
Ama doğduğun yeri, etinle
tırnağınla kazandıklarını bırakıp
gitmek kolay değil. Buradaki
olaylar sonuçlanırsa, evimizi,
tarlamızı satacak duruma gelir-
sek bakarız. Sonra, söz konusu
benim emekli olmam için üç
ayım kaldı. -Hayır, dedi 40-45
yaşlarında olan sarışın, mavi
gözlü, uzun boylu adam. Son-
radan onun gazateci Tsey İs-
kender olduğunu öğrendim.
Biraz önce konuşan İbrahim'im
kardeşiydi. Bana soracak olur-
sanız beklememiz gereken hiç
bir şey kalmadı. Geleceğin
daha iyi olmayacağını anladım.
Biz Adiğelere kimse gereksinim
duvmuyor. Sırplar'da, Arna-
vutlar'da aynı savaş başladı-
ğında. Bunun da yakın bir za-
manda olaçağı açık. Hiç biri
evimizden çıkmamız için izin
vermeyecek. Aç kalmayacağı-
mı, islak yerde yatmayacağımı
bilsem hemen hazırım sizlerle
yola çıkmak için. Bugün ailemi
toplayıp bu konuyu konuştuk.
Ayıp, erkeğim, ama ağladık.
Daha sonra kötü bir olaya
ağlamamak için... Sonra, ne
denli zor olsa da ilk hareket
edeceklerin arasında bulunma-
ya karar verdik. Beni, dönece-
ğim diyenlerin arasına yaz.
-Beni de yazın, dedi Tsey

İmer. Benim iki elimle kazan-
madığım hiç bir şey yok evim-
de. Çok oldu evime bir çivi
çakmadığım, elim varmıyor.
Henüz gencim, işten korkmu-
yorum. Gençken gidersem
daha heyecanlı olurum, gücü-
me güç katmış olurum. Zamanı
gelince, alıştığımız için ekiyo-
ruz, fakat yaptığımız iştenden
zevk almıyoruz.
-Beni de, dedi Abaza İzzettin.

Kardeşim de beş yıl önce gidip
yerleşti anavatana. Gel, diyor
yalvarıyor.

 

Listeye-yazılanlar on altı aile olmuştu.

. Sessizlikten yararlanarak Tsey Şaban: “Bıraktığımız mülk ne
olaçak?” diye sordu. “Dedelerimizden bu yana alın teriyle kazandı-
ğımızı bunlara nasıl bırakırız? Böyle yaparsak, bugüne beklediklerini
yapıyoruzdemektir.” Adığe onuru kabul etmiyordu. “Hayır, evlatla-
rım, isteyen herkes gitsin. Ben kendi ellerimle yaptığım evime, bu

- güne.dek bana yaşama olanağı vermeyenleri oturtarak, yaşamım ne
denli iyi olacaksa olsun, gidemem. Burada oturuken savaş buraya
gelerek evimi yıkarsa, işte o zaman arkanızdan geleçeğim. Şu ahir
ömrümde kimseye kendimi ayıplatamam, yük de olamam.
-Hacıbaba;, bir söylememe izin ver, dedi Şabanın büyük oğlu A-

dem. 1. Dünya Çerkes Kongresinde konuştuğuiçin tanıyordum.
Şaban, duymamış gibi yaparak sözünü sürdürüyordu. Adem bir

kes daha, “Hacıbaba, izin ver de bir şey söyleyeyim,” dedi bir kes
daha. Şaban dayanamadı:

-Biraz sabret, sana engel olan kimse yok, dedi.
-Yeter sizi: dinlediğimiz, dedi adem. Bir şeylerden çekindiği belli

olsa da geri adım atmayacağı anlaşılıyordu. Bir kez olsun siz de bizi
dinleyin. Oğlunuz olsak da küçük çocuk değiliz, bir şeylerin farkına
varıyoruz. Dünya değişiyor. Siz bakış açınızı değiştirmeyi aklınıza
bile getirmiyorsunuz. Büyüklerim, siz engel olmamış olsaydınız bu-
güne dek vatanımızda evlerimizi yapmış, içinde oturuyor olacaktık.
Anımsıyor musunuz dört yıl önce vatana gidip geldikten sonra
MuhammedAli'nin söylediklerini? Size anımsatayım: “Önce de yok-
tu, diyelim,: birer hektar satarak vatanımızda birer ev yaptıralım.”
Fakat dinlemediniz, buraların daha iyi olacağını sandınız. Şimdi de
daha kötü olacak, iyi olmayacak.
-Senin sözünü ettiğin geçmişte kaldı, dedi Şaban. Atın başı geç-

  

  
tikten sonra kuyruğuna yapışmaya kalkma. Şimdi günümüz sorunu-

nu konuşmamız gerekiyor.
-Bugün yapılması gerekeni biz daha iyi anlıyoruz. Bize söz hakkı

vermezseniz, söyleyeceklerimize kulak tıkarsanız bugün başımıza
gelenler yarında gelecek. Savaşı kim kazanırsa kazansın bizim için

fark etmez. Arnavutlar kazanırsa yirmi dört saat zaman vermeden

bizi kovacaklar. Sırplar kazansa da topraklarımızı arnavutlara sattır-

mayacaklar, kendi Sırplar da satın almayacak, gelip Arnavutların

arasına oturmayacaklar. Biz gençler bunu çoktan anladık,siz yaşlılar

anlamak istemiyorsunuz. Boşuna zamanımızı çalıyorsunuz.
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-Adem doğru söylüyor, dedi
Muhammed Ali. Cebimde tek
kuruşum yoktu vatanıma ayak
bastığımda. Bugün evim var,
arabam var, ev-bark kurdum,
utanmadan söylüyorum, çocu-
ğum oldu. Karnımız aç değil,
Sonra, yaşamımız boyunca
özlemini duyduğunuz anava-
tanda yaşiyorum. Zaman bi-
zimle yarışıyor. Cumhurbaşka-

-nımız yardımcı olmak için bize
söz verdi. Kırk aile oluyoruz.
Yugoslavya'nın bizim için artık
daha fazla vatan olamayacağı
apaçık belli. Ben bazılarının
Türkiye Otarafına (bakmakta
olduğunu biliyorum. Ben oraya
da gittim. Sizin gençliğinizde
olduğu gibi değil şimdi orası
da. Vatanın kapısının açılma-
sıyla onlar da nasıl dönecekle-
rini düşünüyorlar. Niçin iki kez
göç etmek zorunda kalalım.
Göç etmek zorunda olduğumu-
za göre doğrudan vatana git-
sek iyi olur. Avrupa'ya yüzünü
dönenler de var. Avrupa'ya
gidip çok para kazandıktan
sonra (ovatanlarına (dönmeyi
düşünüyorlar. Aldanıyorlar.
Avrupa'ya işçi olarak gidip
dönen var mı? O taraflara gi-
den Adiğeliğini unuttu. Kendi-
mizi aldatmayalım. Zor olsa da,
kolay olsa da birlikte gidelim
vatanımıza. Siz orada yaşa-
makta olan kardeşlerimize
gerektiği gibi saygı duymuyor-
sunuz. Dünyanın her yerinde
iyilik de, kötülük de vardır. Din
o kadar güçlü değil, ancak
İslami gelenekleri yaşatmıyor
da değiller. Cenazeyi İslam
geleneğine uygun olarak kaldı-
rıyorlar, orucunu tutan çok,
namaz da kılıyorlar. Hısım ak-
rabalar arasında dayanışma
var, acıma nedir biliyorlar,
birbirlerini ortada bırakmıyor-
lar, biz onlara nasıl gereksinme
duyuyorsak, onlar da bize ge-
reksinim duyuyorlar. Bize,

EVİMİ ÇOK ÖZLEDİM

 

ellerinden gelen yardımı-yapacaklar. Allah'ın dediği olur.
Kimse konuşmuyordu. Sonra bir kaç kişi daha adını listeye yazdır-

İnsanların zor durumdaolduklarını, karar vermekte güçlük çektik-
lerini gördüm. Düşünmelerini, yarın akşam yine bir araya geleceği-
mizi söyledim.
Gece gözüme uyku girmedi. Makinalı tüfek sesleri Kosova'nın sı-

kınüsını anlatıyordu.. N
Gençlerin sırayla nöbet tutmakta olduklarının farkına varmıştım.
Muhammed Ali, sabaha-karşı parmaklarının ucuna basarakodaya

girdi, yatağına girdi. Farkettirmedim ama ben de uyumadan yatı-
yordum. Halkımızın başına gelmiş olan pek çok olumsuz olayı düşü-
nüyordum. Bir iki keziç çektim, sonra kendimi tuttum. Muhammed
Ali, yatağına yatar yatmaz uyumuştu. Onu anlamak zor değildi.
Annesini, babasını ve kardeşlerini beş yıldır görmüyordu, yorgundu.
Sıcak yatağına kavuşur kavuşmaz dalmıştı. O da bir nasip, bir ra-
hatlama değil mi? : 2x.

Sabah erken kalktı. Fark ettirmeden odadan çıkmak istedi ama
olmadı. Ben zaten goktanuyanmıştım. Yinede ben biraz yatacağımı
söyledim, onun istediği gibi davranmasına izin verdim. İ
İnsanlar birer ikişer.toplanmaya başlamıştı. Ben de kalktım, ge-

lenlerin arasına girdim. Selam verdikten sonra, “Rahat uyuyabildin
mi?” diye sordular. Ben de, “Teşekkür ederim, iyi uyudum” diyor-
dum. Ben de kendilerine, “Rahat uyudunuz mu?” diye sorduğumda,
“Elhamdülillah” diyeyanıtlıyorlardı.
Konuşmaya başlamadan önce başında beyaz takkesi olan yaşlı bir

adam içeri girdi. Herkes ayağa kalktı, “Merhaba Hacıbaba” diye
selam verdiler. Yaşlı adam bana yakın olan bir yere oturdu. Mutlu
ve güler yüzlüydü: *
-Benim çocuklarımdan 'biri Maykop'a döndü, orada yaşıyor. Diğeri

de şu, karşıda dikilen, diyerek oğlunu gösterdi.
Oturmakta olanlarla ilgilenmeden benimle biraz sohbet etti. Dokuz

hektar arazisi varmış. Değirmeleri de varmış ama onları çocuklarına
bırakmış. Şimdi kendisi işyapmıyor, zamanını ibadetle geçiriyormuş.
Oğlunu çağırdı, çokeski oldukları uzaktan belli olan üç Kur'an ge-
tirtti.

-Bunları, dedi yaşlı adam, Adiğeler Kafkasya'dan sürgün edilirken
yanlarında getirmişlerdi..1848 yılında Kazan'da yazılmış. E| yazması.
Eğer gerekli görüyorsan vesana zahmet olamayacaksa birini vata-
nımıza geri götür. |
Söz verdim isteklerini. yerine> getirmek için. Verdiğim sözü de tut-

tum. Maykop'a varır varmaz.yanıma müftüyü alarak Devlet müzesi-
ne verdim.
-Benim anladığım kadarıyla, dedi yaşlı adam, bozulmadınız, Adığe

olarak kaldınız, Müslümansınız, Adiğe topraklarını koruyorsunuz,
gelirsek bir arada rahatça yaşayabileceğimizden kuşku duymuyo-
rum. Senden önce gelenler de, sen de iyi insana benziyorsunuz.
Beni görmek istersen gelirim, dedi gülümsedi.
-Sen önümüze düşeceksin, birlikte döneceğiz, diye şaka yaptım

ben de.
Jey Şuayb'di onun adı. 97 yaşındaydı. Kosova'da yaşayan

Adiğelerin hemen hepsi onunla akrabaydı, desek yalan olmaz. En
küçük oğlu doğduğunda 64 yaşındaydı. Oğlunu Amman'da okuttu.
Teolog oldu.
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Sözleştiğimiz gibi akşam o-
lunca insanlar yine toplanmaya
başladı. Daha önce görmedi-
ğim kimseler de vardı araların-
da. Solumda oturmakta olan
saçı sakalı olan Abzaha bak-
maya başladım. Yüz yapısı
Avrupalıları andırıyordu. Gözleri
mavi, sakalı sarı, yakışıklı.
Makattta oturuyordu. oTsey
ishak'tı onun adı ama yaşlısı
da, gençi de adını söylemiyor,
sakallı, diyorlardı. Tiyatro ens-
ttüsünü (bitirmiş, mimarlık
yanıyordu. 19 yıl önce
Belgrad'da Carım Aslan'la ta-
nışmıştı. Carım, ondan bize çok
söz etmişti.
Dün akşam, gideceğiz, diye

listeye adını yazdırmış olanlar
bu akşamda kararlı olduklarını
belli ettiler. Fakat içlerinden
biri bile konuşmuyordu.
Çoğu İshak'a bakiyor, onun

bir şey söylemesini bekliyor
gibiydiler. O da olduğu yerde
oturuyordu. Adıdelerin “p'ın”
dedikleri oşapkaya benzeyen
renkli, küçük bir şapkası olan
yaşlı bir adam Tzay İshak'a
döndü:
-İshak, dilimizi, güzel törele-

ririzi korumalıyız, vatanımıza
döndüğümüzde vatandaşları-
mızla birlik beraberlik içinde
yaşamamızı sağlayacak olan
onlar, diyen sen değilmiydin?
Adiğelik nedir? Yağ gibi ekme-
ğe sürülen bir şey mi? Yenilen
bir şey mi? Karın doyurur mu?
Dediğim zaman, yağdan da
güzel, demiştin. Anımsıyor
musun?
-Anımsıyorum İsmail,

İshak.
-E, anımsıyorsan şimdi niçin

bir şey söylemiyorsun? Demek
ki o zaman yalan söylüyordun.
-Hayır, yalan söylemiyordum.

O zamanlar içinde yaşadığımız
çoyunlukta olan halk içinde
kaybolmama görevimiz vardı.
Çoğunluk halkın içinde bir kaç
aileydik, onlardan bazıları da

dedi

 

 

evimizde: oturmaya başlamıştı (evlilikler olmuştu) ama dilimizi, tö-
relerimizi unutmadık. Bunu başarabildik. Nelere değmezki! Şimdiki
vatanımıza dönme göreviyle karşı karşıyayız. Bu ana ulaşmaktan
mutluyum. Fakat benim gücüm ne ki önünüze düşerek, haydi gide-
lim, diyeyim? Beni dinlediğinizi, arkama düşüp gittiğimizi kabul ede-
lim, size nasıl yardım edebilirim? Bizi niçin getirdin, bizi nereye ge-
tirdin, derseniz ben size nasıl yanıt vereceğim? Hayır, böyle bir so-
rumluluk üstlenemem.
-E, biz dönecek olursak sen kalıp burada yalnız mı yaşayacaksın?

Yaşlı adamdurmuyordu.

-Hayır, burada kalmayacağım. Fakat, sizin önünüze de düşmeye-
ceğim.
-Önümüzde Cumhurbaşkanın elçisi Gazi var, dedi Muhammed Ali.

Hepimiz aynı koşulda onun arkasındayız. Dönüşümüzöyle olacak.
-İshak gidecek olursa, dedi ağabeyi İbrahim, oğlumu yayına kata-

cağım. Fakat, ben biraz gecikeceğim.
-O giderse ben de gideceğim, dedibiri daha.
-Tsey İshak'ı dinleyecek olan bir kaç ailenin olduğunu anladım.

Dönüşe onuikna etmek gerekiyordu.
Biraz dinlendikten sonra tartışmaya yeniden başlayacağımızı söy-

leyerek ara verdik. MuhammedAli, Tsey İshak'ın kolundan tuttu,
başka bir odaya götürdü.
Sigara içecek olan içti, dinlenecek olan dinlendi, tekrar bir araya

geldik.İshak kalemieline aldı, gidecek olanların listesine kendiadını
yazdı. Onun arkasından bir kaç aile daha yazdırdı, böylece 2i aile
oldu.

Biz, 30-35aileden, 200 kişiden hep söz ettiğimizden bu sayıya u-
laşamadığımız için tasalanıyordum.İlk günlerde, döneceğiz, diyenler
sanki demir atmışlardı.
Konuşulanları artık duymaz olmuştum: Başlarına ne geleceğini

bilmeden, önden gidenin arkasını takip ederek, birbirinden koparak,.
aç, susuz, arkalarında ölülerini bırakarak, belanın en beterinin için-
de, dünyanın dört bir yanına dağılmış olanlarından arta kalan bir
kaç kişilik torunları şavaşın yalımlarının yaklaşmakta olduğu apaçık
olsa bile, geri, dönmeleri için vatanları çağırdığı halde, dedelerinin
yüz yıl uğrunda savaştıkları toprağa dal diktiğinde ağaç olduğu-hal-
de, kardeşleriniz sizi kucaklamak için kollarını açtılar desen de, karar
veremiyorlar, düşünüyorlardı.
Kalanlar düşünmüşlerdir. Onların başına nelerin geleceği apaçık:

.Arnavutların içinde eriyecekler ya da başka ülkelere gidecekler.
Fakat bunları açıkça söylemekten utanıyorlar. Anan seni geri gö-
türmekiçin arkandan geldiği halde, haydi oğlum evimize dönelim
derken, hayır benim yolum ayrı, demek kolay değil. Kalbim daralı-
yor, ancak umut vermeyi doğru bulmuyorum. Ne yapayım? Şunları
söylüyorum: Şuna inandım ki, şu listede adı yazılı olanlar dönmek
istyenler. Şimdi şunu sormak istiyorum: Biraz gecikecek olsa da,
işlerini düzene koyduktan sonra kimler geri dönmekistiyor? Kendi
olanağıyla kimler dönmekistiyor? Onlar için de ayrı bir liste yapa-
lim. Bu şekilde karar verenler olursa yarın saat 12'ye kadar gelip
yazdırsınlar.
Bu şekilde karar alan dokuz, on aile daha çıktı.

(Adığece'den Çeviren: Yenemiko Mevlüt Atalay|
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ÇERKESLERDE SAVAŞ
Savaş ve Kuzey Kafkasya... Buiki

kavram asırlardan beri ayrılmadı... Dünya
tarihinde hoş görülemez bir suç(!) olan
'ulusların kendi ülkesinde bağımsız ya-
şama hakkı' Kuzey Kafkasyalılara da
tanınmadı. Yüzlerce yıldır savaş içersinde
olan Çerkeslerin gelenekleri de bu çerçe-
vede şekillendi. 'Savaş' adeta bir yaşam
biçimi oldu...

İçinde bulundukları ülkenin coğrafi ve
ekolojik konumu yüzünden saldırılar,
yağmalar, sürgünler ve katliamlarla karşı
karşıya bırakılmışlardır ve ne acıdır ki 21.
Yüzyıl dedikleri, kardeş halklar masalları-
nın okunduğu 'global ve medeni'(!) dün-
yada Kafkasyalılar hala bunlarla iç içe
yaşamak zorundalar.

Doğdukları andan itibaren 'özgür
yetiştirilen Kafkasyalılar da asırlarca
süren bağımsızlık savaşları meydana
gelmiştir. Kimi çıkarcı devletler Kafkas-

ya'yı kendi malıymış gibi birbirlerine
peşkeş çekse de Kuzey Kafkasya bunu
asla kabul etmemiştir. Bir Rus Generali
Şapsığ beyine “Osmanlı hanedanı top-
raklarınızı Çarımıza bahşetti bundan
sonra Kafkasya bizimdir!" der. Şapsığ
beyi gülümseyerek şöyle yanıt verir
“General şu havadaki kuşu görüyor
musun?....O kuşu sana verdim git onu al!”

Çerkeslerin ne derece bağımsızlık
şuuruna sahip oldukları İmam Mansur'un
şu sözlerinden anlaşılmaktadır... “Bizim
için en kötü durum,tüfeklerimizin barut ve

kurşun ihtiyacından dolayı neredeyse
tamamen kullanılmaz hale gelmeleridir.
Fakat elimizde onlara sallayabileceğimiz
kılıçlar oldukça gavura asla teslim olma-
yacağız. Eğer tüm dünya tarafından terk
edilir ve gücümüzün son safhasına sürü-
lürsek, işte o zaman Çerkeslerin neler
yapabileceklerini tüm dünya görecektir.
Karılarımızı ve çocuklarımızı, Rusların
ellerine geçmemeleri için bizzat kendimiz
öldürecek ve en son adamımıza kadar
onların intikamını almakiçin öleceğiz..."

Çerkeslerin tarihte düzenli orduları
olmamasına rağmen gerektiğinde süratle
toplanabiliyor ve Xabzelerin öngördüğü
şekilde liderlerini seçebiliyorlardı. Lider
vasfında ki kişinin savaş yeteneğinin
diğerlerinden fazla ve toplum içersinde
sayılan bir kişi olması gerekiyordu. Os-

HAGAĞUÇ Alper MANGIR

manlı ve diğer devletlerde olduğu gibi savaşlarda liderler uzak bir yerden savaşıizleyerek
emir yağdırmaz, savaşa giderken en önde, düşmanlailk çatışmaya girenler arasında yerle-
rini alır, dönüşte ise arkadan gelebilecek tehlikelere karşı koymakiçin en arkadan kafileyi
takip ederlerdi.

Tarihin bilinen dönemlerinden beri sürekli saldırıya maruz kalan Çerkeslerin kıyafetle-
rinde savaş unsuru etkili olmuştur. Her bir Çerkes her an bir savaş olacakmışçasına hazır
bulunur, tüm silahlarını kıyafetleriile berabertaşırlardı. Kafkasya'da evler son derece sade
ve gösterişiz yapılırdı. Her hangi bir saldırı durumunda düşmanın eline geçmemesi için
gerekli eşyalar alındıktan sonra ateşe verilirdi. Evlerin sade olmasına rağmen silah ve at

- takımları altın, gümüş gibi kıymetli eşyalarla donatılırdı. Bununla beraber yanlarına gereksiz
eşyalar almaz yalnızca yetecek kadar yiyecek bulundururlardı. (Çerkeslerin doğuştan az
yiyerek yetişmelerinden dolayı bu yiyecekler zaten ağırlık teşkil etmezdi.) Akınlarda at
arabası, hayvan ve top mermisi gibi ağır silahları bulundurmayan -ne acıdır ki bu silahlar
zaten Çerkeslerde bulunmazdı- bir Çerkes için düşmanın elinden kurtulmakzorbir iş değil-
di.

Genellikle savaş anlamına gelen kırık ok düşmana gönderilirdi. Geleneklere göre
elçinin can güvenliği ve şahsi dokunulmazlığına riayet edilirdi. Efsanelerde, Çerkeslerin
gündüz savaştıkları düşmanlarını gece ziyaret etmeleri ya da onları davet ederek ağırladık-
lari ve savaşın onuruna şenlikler düzenlendiğini, hiçbir art niyeti olmayan görüşmelerin
yapıldığı anlatılmaktadır. Çerkeslerde düşmanlarla olan münasebetlerde de Xabze söz
konusudur. Esirlere acımasızca davranmak uygun görülmeyen bir davranıştır. Bu kurallara
düşmanın evini ve tarlasını yakma yasağı da eklenmiştir. Sadece başkaları tarafından
kaçırılan kişinin eşi kaçıran kimsenin yaşadığı evi ve köyünü yakma hakkına sahiptir. Aynı
zamanda Çerkes gelenekleri ev içerisinde insan öldürülmemesini emreder. Ölen düşmanla-
rının naaşlarının ailelerine iadesinin olanaksız olduğu durumlarda, tüm gerekli koşullar
yerine getirilerek toprağa verilmesi gelenekler gereğidir. Ayrıca savaşta elde edilen bayan
esirlerde sadece at üstünde taşınmıştır. Üç yıl Kafkasya'da yaşamış olan bir Polonyalı
subay: “Adiğeler yapıları itibariyle cesur, kararlıdırlar ancak yersiz yere kan dökmeyi hun-
harlığı sevmezler cesetlerin sakatlanması, uzuvların kesilmesi, silahsızların öldürülmesi,
kadınlara yönelik hakaretler ve benzerleri görülmemektedir" der.

Çerkesler düşmanlarına bu derece insani davransalar da Ruslar katliamlarından asla
vazgeçmemiştir. Bir Rus subayının da şu sözleri bu iddiayı kanıtlar niteliktedir: “Dağlılar
yalnız savaş alanlarında değil, halkın eylemlerinde de katıbir direnişgösteriyorlardı. Birtek
kişi kalsa bile koca bir orduya teslim olmuyordu. Birkaç kez uygulanan yıkım ve yağmadan
sonra bile avlularından ayrılmıyor, yurdundainatla, ısrarla direniyorlardı.

...Dağlılar teslim olmuyor diye başladığımız işten cayacak değildik Çerkeslerin silahla-
rını almak için Dağlıların yarısını kırmak gerekiyordu.. .Katliama giriştiğimizde kadın ve
çocukların birçoğu ormana sığınıyordu. Bunların çoğu gezicibirliklerimiz tarafından bulunu-
yor, genelliklede öldürülüyorlardı.

..Bu kanlı kırımda, çoğu zaman analar elimize düşmemesiiçin çocuklarını kendi
elleriyle öldürüyorlardı. Birçok dağlı kabile tamamen yok edildiler. Yeryüzündensilindiler.

..Dehşet verici savaş bitip, Kafkasya'daki egemenliğimiz yerleştiği için biz bugün,
vatanı ve özgürlüğü son nefesine, son kanına kadar savunan yiğit ama yenik düşmanımızın
bu olağanüstü kahramanlığına duyduğumuz hayranlığımızı da belirtmeden geçemeyece-
ğim....."

Çerkeslerde, düşmanıneline diri olarak ele geçmek son derece utançverici bir durum-
dur. Bir Çerkes çaresiz kaldığında teslim olmadan evvel mutlaka olabildiğince direnir, .
genellikle de canını vermeden önce birkaç Rus'un da canını alırdı. Onursuz bir şekilde
ölmek kabul edilemez bir olgudur Kafkasya'da... Onursuzluk olarak kabul edilen başka bir
olayda silah ya da atın düşmanın eline geçmesidir. “Atlının savaşta ölmesievinde ağlayıştır,
silahının kaybedilmesi köyünde ağlayıştır” der bir Çerkes atasözü...Savaşta şehit olanların
arkadaşları, onun silahlarının korumak zorundadır. Ölenin naaşına olan saygı çokİleri

- derecededir. Bu sebepten naaşın düşmanın elinden alınması için arkadaşları ne pahasına

- 56



 

 

olursa olsun saldırıya geçerlerdi. Ne acıdır
ki bu gelenek kimi savaşlarda gücün
bölünmesi nedeniyle Çerkeslere büyük
zararlar vermiştir. Çerkeslerin savaş taktiği
genellikle gerilla şeklinde olmuştur. Ufak
gruplara ayrılıp düşmana ağır kayıplar
vermişlerdir. Bu taktiği bir Rus subayı şöyle
yorumlar... “Bizimle doğrudan doğruya
savaş alanında karşılaşın. İşte o zaman,

sayınız ne kadar fazla olursa olsun Sizi

yeneriz. Fakat şimdi bir arı sürüsü gibi
çevremizde uçuşarak DİZİ taciz ediyorsu-
nuz ve biz de, karşılık vermek üzere etra-

fımıza baktığımızda kimseyi göremiyoruz"
ve ardından bir avuç barutu havaya saça-
rak, “ işte otlardaki bu taneler kadar bu-
tunmaz oluyorsunuz" der...

Çerkesler savaşı bir şenlik havasında
görürlerdi. Çatışmalarda zengin at koşum-
ları ve silahları ile en iyi giysilerini giyerler-
di. Anlatılan eski bir gelenek; "ceguako"
denen müzisyenler savaşlarda yerlerini
alır, çatışmaları yükseklerden seyrederek
kişilerin yaptıklarını adlarıyla zikrederek

beste yaparlarmış. Böyle bir şarkı da bir
kimsenin adının korkak olarak geçmesi
yüzyılların getirdiği olmazsa olmaz bir
zorunluluk olan 'savaşçılık' karakterini
taşıması gereken bir Çerkes için ölüm
demektir. Toplumda korkak damgası yemiş
bir kimse insanlar arasında ne saygı ne de
arkadaş bulabilir. Böyle birisi kadınlarda
dahil herkesin ayıpladığı bir kişi olur,
kendisiyle evlenecekbir kız dahi bulamaz.

Her savaşçı sadece kahramanlığı de-
ği. ayni zamanda onurlu ölümü de düşünür.
Bu yüzden kimin elinde öldüğü önemli
değildir. Yeter ki bu kişi kendisi gibi cesur
ve buna layık bir savaşçı olsun.

Çerkesler tarihte hiç bir zaman baş-
kalarının emrine itaat etmemişlerdir. Kendi
iradeleri dışında kimse onları savaşa
gönderemez, onlar kendilerini tehlikeye
karşı koyarlar, dövüşürler ve gönüllü
ölürler! Yaralanmaları en büyük ödüldür.
Öldürülürler, ailelerini kimse hor görmez.
Herşey 'cesur' denmeleriiçindir. İşte budur
onlar için gerçek ödül! Bu tek kelime için
ölüme giderler Diğer halklarda ise böyle
değildir, onlar emiralırlar, iradeleri dışında
savaşa giderler, ödülleri ise o kadar bü-
yüktür ki, en korkak olanı bile bir anlık
cesurolur.

Gelişmiş silahlardan yoksun Çerkes-

lerin Rusya'ya karşı bunca yıl direnebil-
melerinin en büyük nedenlerinden birisi,
helkesi sosyal görevini yerine getirmeye
zorlayan toplum duygusu ve buna bağlı
olarak yaptırım gücü bulunan adetler,
diğeri de kişiler arasındaki kahramanlık
yarışmasıdır. Bu kahramanlık yarışması
yalnızca Rus ordusunu seyrekleştirmek ve
kendilerinden korkmaya zorunlu kılmakla

kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Kafkas-
ya'ya seçkin kahramanların vatanı olmak
onuru dakazandırıyordu.

Bir çatışmada şehit olan birisinin
ailesi için böylebir olay büyük bir şerefti.
Analar evlatlarını kaybetmenin acısının
yanında|bunun hakli gurur ve sevincini de
taşırlardı. Bu kahramanların adlarıyıllarca
anılır, onurlarına ağıtlar yakılır, yiğitlikleri
neşredilirdi. Ruslarla yıllarca çarpıştıktan
sonra şehit düşen Bjeduğ Prensi Pşıkuy'un
adına yakılan aşağıdaki ağıtta 'kahraman-
lığa'verilen değeri göstermektedir.

PŞIKUY BEY'İNAĞITI
Ne kadarcesur bir kalbe sahip!
Oysane kadar da genç,
VE de cesur olduğu kadar da cömert;
Kendievi değildi savaştığı,
Korumakiiçin uğruna can verdiği!
Ay-a-ri-ra ©
Dinle General Zass'ın davulununsesini!
Gör, bak nereden geliyor Kazaklar;
Korkusuz Pşikuy, onların arasına dalıyor
Davula yöneltiyorkılıcını
Ay-a-ri-ra
Evi sonsuza kadar çökmüş bulunuyor,
Yıkılmış çünkü direği!
Kız kardeşiağlıyor; ne evivar,
Ne de kaçacakyeri o günden.
Ay-a-ri-ra
Yırtıyor, parçalıyor kuzgunusaçlarını,
Leipsic ipeğinden dahasiyah ve parlak,
Göğsünü yumrukluyor, çünkü
Evinin direği, cesur Pşıkuy yokartık.

Ay-asrira
Doğruca General Zass'ın üzerine sürdü
atını
Canınıkurtarmakiçin açtı Zass;
Ama Oda,atını getirdi zafer içinde,
Atını ve süslü koşumlarını!
Ay-a-ri-ra ©
Oölüm kalım gününde
İki at yordu, değiştirdi;
Fakat kendi ruhu yorulmadı,
O kadargüçlüydü ki yüreği!
Ay-asri-ra
Bir aşık olarak gittiği o ülkeden tabutun
içinde döndü!
Tuzlugözyaşları döken annesi,
Islattı cansızyüzünü Pşıkuy'un.
Ay-a-ri-ra
“Allah'a şükürler olsun!” dedi, kadın ağlar-
ken,
“Bir yağmacıdeğildi, O:
Fakateldekılıç öldü,
Allah ve Adiğeiçin!”
Ay-a-ri-ra
Köyün diğer bütün kadınları da,

Göğüslerini parçaladılar, ağladılar,
Eyvah ey gün! Eyvah ey zaman!
Öldü artık bizim koruyucumuz.
Ay-asri-ra
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Köyün diğer bütün kadınları acılı yaşlar
döktüler,
İçleri yandı, koruyucularının gitmesine;
Çokiyibiliyorlardı ki, kendileri ve çocukları
Kurtulmuşlardı, oPşikuy kılıcını çektiği
zaman
Ay-a-ri-ra
O hayatını kaybetti, fakat
Tabutunu hala süslüyorsilahları;
Orada duruyor siyah tüfeği de,
Patladığı zaman Rusları korkuyla çökerten.
Ay-a-ri-ra
O gün giydiği kan kırmızısıelbisesi
Bütün gün parladı, durdu,
En koyu yıldırım bulutlarıiçinde yer alan
Bir güneş gibi.
Ay-a-ri-ra
Kara atı, bir şahin gibi dönerken
Pşikuy onu savaş alanına sürdü;

Elbisesinin kolları sallanıp durdu

Kılıcını savurmasından çıkan rüzgardan.
Ay-a-ri-ra
“Atımı alı n kız kardeşime götürün!"
Dedi, can verirken Pşikuy,
“Onun gözlerinden kanlar dökülmeli,

Diğer gözler sadece su akarken”.
Ay-a-ri-ra
Ve bir şehid bu şekilde düşerken

- Açıldı bütün cennetkapıları
Karşılamak için Kahraman,
Erenlerle sonsuza kadar kalmasıiçin.
Ay-a-ri-ra

Kuzey Kafkasyalılar, kendi topraklarına el
uzatılmadığı, vatanlarının ve özgürlükleri-
nin ellerinden alınmaya çalışılmaması
halinde tüm dünyayla kardeş olarak yaşa-
mayı tercih etmişlerdir. Yüzyıllardır çok şey
değişti...medeniyetler, milletler, anlayışlar...
Fakat Kafkasya tarihi adına değişmeyeniki
şey var; birisi Rusların barbarlığı, saldır-
ganlığı ve yalanları, diğeri de Kuzey Kaf-
kasya'nın bağımsızlık aşkı. Bu gün
Çeçenistan'da asırlardan süre gelen
'Kafkasyalı'  mantalitesi devam ediyor.
Kahramanlıklarını Ruslar da dahil tüm
dünya kabul ediyor... ama ne acıdır ki
böyle bir millete bağımsız yaşama hakkı
çok geliyor dünya için 'dengeler adına"...
kahramanlık da yetmiyor, zafer de 'bağım-
sızlığa"...

 

 



Genç Kaybımız

Hi. Ali Ganlı
0.10.1976 tarihinde (Göksun

Mehmetbey köyünde Canlı ailesinin
en küçük ferdi olarak dünyaya geldi.
H.Ali Canlı ilk, ortave lise eğitimini
Göksun ilçesinde tamamladı. Yük-
sek Öğrenimine K.Maraş Sütçü
İmam Üniversitesinde devam eder-
ken 1999 yılının yazında Bahri
Kazbekile tanışır. Bahri Kazbek ona
“istediğin takdirde eğitim için Ana-
vatana gönderebileceğini söyler.
Uzun zamandır Kafkasya'dan yayın
yapan Adiğe Radyosu'nu dinleyen
ve çok etkilenen H.Ali bu teklifi seve
seve kabul eder. Bu konuyu bize
açtığında ailece isteğine destek
veririz. Kaf-Der'e başvuruda bulunur
ve kabul edilir. Ve böylece bu kısa
hayatında Kafkasya günleri başla-
mış olur.

Kafkasya'ya gitmeden önce İs-
tanbul'a benim yanıma gelir. Sanki
bu son birlikteliğimizmiş gibi,çok
yoğun ve duygulu bir gün geçiririz.
Ertesi gün Kafkasya yolculuğu baş-
lar. Onu yolcu ederken içimdeki
yoğunluk ve burukluğa o an bir
anlam verememiştim.

Krassnodar'a gittiğinde değişik

ülkelerden gelen Adiğelerin kurmuş
olduğu Adaptasyon Derneği (DAR)
tarafından karşılanıp eğitim göreceği
üniversiteye kaydı yaptırıldı. Ve
böylece oradaki eğitimi başlamış
oldu.

Hastalanmadan önceki telefon
görüşmelerimizde Adığey Cumhuri-
yetinin kendisini çok etkilediği-
ni,oraların çok güzel olduğunu ve
kendisinin kesinlikle pişman olmadı-
ğını söylerdi. Adığecesinin çok iyi
olmasından dolayı herhangi bir
iletişim problemi yaşamadı. Kısa
sürede çok iyi arkadaşlıklar kurdu-
ğunu ve sıkılmadığını her defasında
dile getirirdi.

Kadir Gecesi arkadaşlarıyla bir-
likte mescidde ibadet edip eve dö-
nerken yolda sol elinin ve sol yüzü-
nün uyuşmaya başladığını hisseder.
Ertesi gün Üniversitenin Doktoruna
görünür. Doktor soğuk havadan
olabileceğini söyler. H.Ali kendi
durumundan endişelenir ve Türki-
ye'ye gelmeye karar verir. Vize'sini
alıp oralı ihtiyar bir Adığe'nin araba-
sına binip havaalanına götürmesini
ister. Ücreti vermek için cüzdanını
çıkarır, parayı çıkaramadığını gören
ihtiyar Adığe, Ali'yi havaalanı yerine
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hastaneye götürür. Eyüp ismin deki Adığe taksici tanıdıklarını devreye sokarak
Ali'nin Adığe Cumhuriyet Hastanesine yatırılmasını sağladı.(05.01.2000)

Çekilen Beyin Tomografiisinde damarın çatlamış olduğu tespit edilir ve te-
daviye başlanır. Tedaviolumlu Cevap verir.

Bir hafta sonra benoraya gittim. O süre içerisinde Ali'nin orda yalnız kaldı-
ğını düşünüyordum. Fakat orada edindiği çevrenin kendisini hastanede hiç bir
dakika yalnız bırakmadığınıgördüm. Özellikle hastanede doktorların ve hemşi-
relerin (çoğu Adığe) göstermiş olduğu ilgi ve insana verilen değer Türkiye ile
kıyasladığım zaman oradaki sosyal ve sağlık koşullarının daha iyi olduğunu
söyleyebilirim. Hastalığının üzerinden 15 gün sonra gayet iyi olur. Taburcu

- olmak üzereyken anideri mide kanaması. başlar ve ameliyata alınır. Ameliyat
başarılı geçer, bir hafta sonra ayağa kalkar. Tekrar eden kanama lazerle tedavi
edilir. 12.02.2000 tarihine kadar çok iyi olan kardeşim geceyarısı ağırlaşır ve
doktorları Başhekim Mahmut BELEWKO ve Ruslan LAWUSTAN başta olmak
üzere ameliyat ekibi 15 dakika içerisinde hastaneye geldiler, ikinci defa mide
ameliyatına aldılar. Fakat ameliyat yapılmadı. Doktorlar bana söylemese de,
gerçek hastalığını fark ettiler. 14.02.2000 tarihinde çekilen röntgenler ile gerçek
hastalığını teşhisi kondu. Kardeşimin akciğer kanseri olduğunu, ilk önce beyin
kanaması ardından mide kanaması akabinde bütün organlarının kanaması ve
kanamanın durdurulamamasının akciğer kanserinin sebep olduğunu söylediler.
Son üç günde gözlerimin önünde eriyen kardeşim bu amansız hastalıktan
habersiz fakat iyileşmeyeceğini de anlayan kardeşim ile aramızda geçen ko-
nuşmalar, bana sarılması, beni öpmesi, “abi, abim benim, canım abim” demesi
dayanılacak gibi değildi. Buna rağmen ona bir an olsun gözyaşlarımı gösterme-
dim, gözyaşlarımı hep içime akıttım. Bilinciniyitirmeden önce, ona su içirdiğim-
de “Bu su Elbruz'un suyu mu?” diye sorduğunda “Evet” diye karşılık verip,
Elbruz'un suyundan bir daha verdim ve suyu kana kanaiçti.

Özellikle son bir hafta hastanenin içerisinde ve dışarısında diğer ülkelerden
gelen ve Maykop'lu talebe arkadaşları, bizi hiç yalnız bırakmadılar. 15.02.2000
tarihinde sabah saat 05:00'de Doktor Ruslan Lawustan'la beraber kalabalık bir
arkadaş topluluğu ile Karassnodar havaalanına hareket ettik. Karassnodar
havaalanında çok duygulu bir şekilde yolcu edildik.

kalabalıktan yükselen ağlama sesleriyle akan gözyaşları kardeşimin kendi-
sini orada ne kadar sevdirdiğini ve oradaki talebe grupları içerisinde ne kadar
birleştirici bir unsur olduğunun kanıtıydı.

İstanbul'a geldiğimizde ailem, akrabalar ve sevenlerimiz oradaydı.: Fakat
hastalığını onlara söyleyememiştim. Amerikan Hastanesine götürdüler ve acı
gerçeği onlar da öğrendiler. *

Aynı günün akşamı Ankara'ya getirip İbni Sina Hastanesine yatırdık. Beş
gün solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra 20.02.2000 tarihinde saat 14:00 'de
aramızdan ayrıldı.

Bu beş gün içerisinde Türkiye? nin dört bir tarafından gelen arkadaşları, be-
yin olarak ölen Ali'nin nefes alışını görebildiler. Sıcak bedenine dokunabildiler.
Onunla vedalaştılar.

Aynı gün köyümüze hareket ettik ve çok kalabalık bir grup tarafından karşı-
landık.21.02.2000 tarihinde toprağa verdik.

Kardeşimin sağlığındave hastalığında bize çok yakın ilgi gösteren Adığey
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn.Carım Arslan'a, Nörojiroloji Bölümü başhekimi
Bayan Siveta (Adığey), Gastroloji bölümü başhekimi Sn.Mahmut BELAWKO ve
Sn.Dr.Ruslan LAWUSTAN ve bütün doktorlar, hemşireler, hasta bakıcıları ve
bizi hiç yalnız bırakmayan Sn.Dr.Nejdet HATAM'a, Sn.Nihat BERZEG,
Sn.Yaşar Çicek, "DAR” Derneğine ve Ali'nin yakın arkadaşları başta Hatko
Mehmet,Zübeyir olmak Üzere.tüm arkadaşlarına en derin saygılar ve sevgileri-
mizi sunarız.

Ankara'da bulunduğu süre> içerisinde acımızı paylaşan Dernek çevresine,
kan vermekiçin gelenlere ve dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim.

İyi derecede Adığey'ce ve İngilizce konuşabilen, akordeon çalabilen yürekli,
karizmatik, espirili, ikili ilişkilerde çok samimi ve doğal olabilen ve herkes tara-
fından çok sevilen kardeşimi hep içimizde yaşatacağız.

Ve şunu vurgulamak istiyorum ki tedavisi için gereken her şey oradaki
doktorlar tarafından en iyi şekilde yapıldığını, ailece H.Ali'nin Kafkasya'ya git-
mesinden dolayı hiç bir pişmanlık duymadığımızıbelirtirim.

H.Ali'nin de çok sevdiği değerli abimiz Nihat BERZEG'in deyişiyle,' "O
GERÇEK BİR ADİGEY DELİKANLISIYDI(NART ELEJ)”

Abisi Mehmet Tayyar CANLI
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Kafkas Araştırma, Kültür
Ve Dayanışma Vakfı (Kaf-
Dav) Çalışmalara Başladı
Vakfımızın kuruluşuna

“ ilişkin Ankara 9.Asliye Hu-
kuk Mahkemesinin 21.12.
1999 tarih 759 sayılı kara-
rı, 29 Şubat 2000 tarihi

itibariyle kesinleşmiş ve
kuruluş kararı Resmi Ga-
zete'de de yayımlanmıştır.
Vakıf kuruluşuna maddi
destek veren üye sayısı ol-
dukça fazla olmasına kar-
şın, bir kısmının savcılık
belgesi göndermemiş olma-
ları; bir kısmının polis ma-
rifetiyle yapılan ikametgah
tespit çalışmalarında ce-
vapların zamanında gel-
memiş olması, bir kısmının

da ödemelerini yanlış he-
saplara göndermiş olmaları
gibi nedenlerle kurucu sa-
yısı 48 olarak kararda yer
almıştır.

Ii Mart 2000 tarihi itibariyle
çauşmaya başlayan vakıf
geçici Yönetim Kurulu,
köklü icraat kararları ala-
bilmek bakımından Mayıs
ayı içerisinde Kurucular
Genel Kurulu yapmayı
kararlaştırmıştır. Ayrıca,
katılımcı üye olması istenen
çok sayıda hemşehrimize
çağrıda bulunulması da
karara bağlanmış ve yazış-
malara başlanmıştır. Vakfın
geçici Yönetim Kurulu üye-
leri ve görevleri şöyledir:
Başkan: Prof. Dr. Haydar
Taymaz, Başkan Yrd:
Nizamettin Temel, Mali
Sekreter: Banka Bölge Mü-
dürü Ragıp Doğu, Genel
Sekreter: Av. Yahya Giış,
Üye: Atay Ceyişakar

Şu ana kadar vakfa üye
olanlar şöyledir: Abdülmecit

, Cankat, A. Haydar Taymaz,
Arslan Kaya, Aslan Anı,
Atay oCeyişakar, Aydın
Midas, Azmi Özden, Bahri

Kazbek, Bülent Aksu, Cihan Candemir, Cengiz Gül, Ejder
Özdemir, Emin Pekşen, Ender Şenol, Erdoğan Akman,

Ergun Tapşin, Erol Özek, Erşin Aşan, Fethi Aksu, H.Yaşar

Nogay, Hayri Domaniç, Hikmet Erimhan, İsmet Boran, K.
Hakan Çizem, Kamuran Akkaya, Mahmut Erbaş, Mevlüt
Atalay, Muhittin Ünal, Musa Can, Mustafa Altan, Naim
Sabancıoğlu, Nizamettin Temel, Oktay Nart, Ömer
Küçüközcan, Öner Yılmaz, Özdemir Özbay, Ragıp Doğu,
Remzi Sezgin, Salih Hazar, Selahattin Altan, Sema Yılmaz,
Setenay G.Süzer, Şamil Girgin, Şemsettin Çevik, Şükrüİnci,

Talih Altınişık, Yahya Gış, Baha Çakıroğlu, Saadettin Atığ,
Mahmut Özden, Doğan Özden, Osman Özen, Selami Genel,
A.İlhan İnanöz, Günseli Şurdum Avcı, Cezmi Arslan, Muhar-
rem Çurey, İmdat Kip, Yusuf Taymaz, Erol Taymaz, Sırrı
Dinçer, Aynur Yıldar, Zekavet Arıkan, Hayri Güneş, Şamil
Jane, Haldun Şamil Sak, Yusuf Ünlü, Ahmet Özdoğan, Kadir
Acar, Nizamettin Kandur, Orhan Baran, Çetin Öner, Cemil

Şenvar, Emel Bezek.

 

SÖNMEZB

 

AYKAN'IN ANISINA

16Ağustos 1999 Pazartesi günü o acı
haber geldi. Işığımız, gücümüz, kolumuz, yüre-
ğimiz, her şeyimiz kırılmıştı, bitmişti.

 

Dünyamız karardı, umutlarımız yıkıldı. Haberle birlikte içi-
mize yeni tohumlar girdi; kin, umutsuzluk, nefret, isyan bütün kötü
şeyler. Çünkü abim ölmüştü. Evet abim öldü. Sönmez Baykanöldü.
Bu kötü ve adaletsiz sistem bizim de göz bebeğimizialdı. O bir
ışıktı, o bir umuttu, o bir abiydi, o bir evlattı, o bir babaydı. Kelime-
nin tam anlamıyla o bir Çerkes Adığe delikanlısıydı. İdealistti, milli-
yetçiydi, gururluydu, onurluydu, Kafkasya dönüşçüsüydü. Döneme-
di, gidemedi, yerleşemedi Kafkasya'sına. Tek lüksü, tek ideali Kaf-
kasya'ydı. Her şeyi dönüşe yönelikti. Bizleri de götürmekiçin hepi-
mizin damarlarına bu Kafkasya ilacını veriyordu. Ama sonunu geti-
remedi, kötü kader onu aldı bizden. Dönemedin abicim, seni bizden
senden de çok erken aldılar. Ama ruhun rahat olsun abicim, 37 yaş
tabii ki çok erken fakat 100 yaşına kadar yaşayıp hiçbir ideali olma-
yan miskin insanlardan olmadın. Bize, ailene, köyüne,kızına ve

Çerkes toplumuna çok şeyler verdin. Sen hepimize özellikle Çerkes
toplumuna kalp krizi geçiren bir insana yapılması gereken doğru bir
mesaj oldun. Seninle gurur duyuyoruz. Kafkasya'na dönemedin
fakat seni, uğruna mücadele verdiğin bayrağın altında toprağa def-
nettik. Üzerine de arkadaşlarının senin için Kafkasya'ndan getirttik-
leri toprağı örttük. Sen sacayağımızın bir ayağıydın, onu kırdılar
ama abicim, sen rahat uyu, bizler senin kadar olmasakbile sana
layık kardeşler, sana layık aile olacağız.

Abimin ölümünde bizlere destek olup yardımcıolan bizlerle
bu acımızı paylaşan bütün dostlarımıza ve özellikle abimin arka-
daşlarına Nart Dergisi aracılığıyla ailem adına teşekkür ediyorum.

Sevinç Baykan (Özden)
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Odül Alan Belgeseller
1998 yılında Ankara Üni-
versitesi İletişim Fakültesi
öğrencileri Eylem Er, A.
Taner Baltacı, A.Emrah
Bakkaloğlu tarafından çe-
kimleri Ürdün'de gerçekleş-
tiriilen “ORADA ÖLMEK"
adlı belgesel 2000 İFSAK
Film Festivali'nde ilk 5 bel-
gesel arasına girerek finale
kalmıştır. Bu sebeple 5-11
Mart 2000 tarihleri arasın-
da İstanbul Kısa Film gün-
lerinde gösterimi yapılmış-
tır. Bilindiği gibi aynı belge-
sel daha önce Aydın Doğan
Vakfı 11. Genç İletişimciler
Yarışması (20 Ocak 2000)

“En İyi Haber Belgesel” da-
lında birincilik (ödülüne
layık görülmüştü.

Belgeselin yapımcıları,
yoğun katkılarından dolayı
Kafkas Derneği Genel Mer-
kezi, Ürdün-Amman Çerkes
Derneği, Ürdün Televizyonu
ve Can Dündar'a teşekkür-
lerini sundular. Bundan
sonra gerçekleşmesini um-
dukları ve belgeselin deva-
mı niteliğinde olacak İsrail,
Suriye ve Kafkasya ayakları
için sabuısızlanan gençler;
yeterli desteği aldıkları tak-
dirde bu belgeselleri de ger-
çekleştirmenin kendilerine

büyük mutluluk vereceğini
belirttiler.

Ankara'da Ödül Alan
Belgeselleri İzledik
I Nisan 2000 tarihinde

Kafkas Derneği Ankara Şu-.
besi'nde ödül alan belge-
sellerimizi; “Kalan” (Uzun-
yayla'da çekilen) ve “Orada
Ölmek” (Ürdün'ü anlatan)
izledik. Yapımıcı Eylem Er'in
katıldığı gösterime hemşeh-
rilerimizin ilgisi büyüktü.
Kafkas kökenli olmayan
birinin bakış açısıyla kay-
bolan değerlerimiz, asimi-
lasyonun ne boyutlara var-
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dığı, kültürü yaşatmanın yolları, belgeselleri destekleme ge-
rekliliği konuşuldubuetkinlikte. Eylem Er'e, ödüllere layık
görülen bu anlamlı belgöselleri çektiği için teşekkür ediyor,
çalışmalarının devamınıdiliyoruz.

Hollanda'da Genel Kurul
13 Şubat 2000 tarihindeHollanda Çerkes Kültür Derneği'nin
Yılık Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantıda
2000/2001 yılı için yeni yönetim kurulu şu şekilde belirlen-

miştir:

İlkay Nefin Güçlü”(Başkan)
Sinan Gökçek (Bşk. Yrd.)
Nevin Uğur (Sekreter)
Suna Setenay Gökçek (Muhasip)

Selma Savaş (Üye)
Gubse Arıt (Üye)

Ahmet Gökçek (Üye)
Oluşturulan bu yönetimdeki arkadaşlarımıza çalışmalarında
başarılar diliyoruz.

BM Çeçenistan'dâki Toplama Kamyplarına Gidiyor
Birleşmiş Milletler" İnsan Hakları Komiseri Mary Robinson,

Çeçenlere yönelikinsan hakları ihlallerini araştırmak için 1

Nisan günü İnguşCumhuriyeti ve Çeçenistan'a ziyarete gitti.
Robinson İnguş Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ruslan Auşev
ile görüştü. Daha sonra savaştan kaçan Çeçenlerin barındığı

çadır kentleri ve tren vagonlarını gezerek Çeçenlerden bilgi
aldı.

Uzunyayla Şenliği ProgramıBelirlendi
Kafkas Derneği Genel Merkezi, Kayseri, Şarkışla ve Pınarbaşı

Şubeleri ile Göksun ve Sivas Kafkas Kültür Dernekleri tara-
fından iki yılda bir organize edilmekte olan UZUNYAYLA
KAFKAS KÜLTÜR ŞENLİĞİ"nin programı ana hatlarıyla belli
olmuştur.

2 Nisan Pazargünü Pınarbaşı Şubesinde yapılan toplan-
tıda; bölgesel kültür şenliğine ilaveten yörenin özelliklerine
göre 3 ayrı bilimsel panel programa konulmuştur. Panellerde
üniversite öğretim üyeleri, Devlet Planlama Teşkilatı ve Ta-
rm Bakanlığı uzmanlarının konuşmacı olarak yer alması ve
bölgesel kalkınma hedefli projeler hazırlatılması benimsen-
miş ve panellerin organizasyonu için Akdeniz Üniversite-
sinden Prof. Dr. Nihat Özen ve Ege Üniversitesi'nden Doç.
Dr. Harun Uysal'a görev ve yetki verilmiştir.

Yurtdışından etkinliğe katılacak profesyonel folklor ekibi
ve profesyonel müzik “grupları ile cumhuriyetleri temsilen
gelecek konukların daha sonra. netleşeceği şenliğin özet
programı şimdilik şöyledir:

8 Temmuz 2000, Saat:19.00, Salon Gösterisi-Kayseri
9 Temmuz 2000, Saat:19.00, Salon Gösterisi-Kayseri
10 Temmuz 2000, saat:13.00, “Hayvancılık ve Tarım Paneli”-
Şarkışla

10 Temmuz 2000, saat:19.00, Salon gösterisi-Şarkışla
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1l Temmuz 2000, sa-

at:14:00, “Sulu ziraat” ko-

nulu panel-Göksun
1d Temmuz 2000, sa-

at:19:00, Salon gösterisi-
Göksun

14 Temmuz

at:14:00,

Tarım”

Pınarbaşı

15 Temmuz 2000, sa-

at:11:00-23:00, Şenlik Fi-

nali, B.Gümüşgün-
Pınarbaşı.

2000,  sa-

“Hayvancılık ve

konulu panel-

Liberal Demokrat Parti
1000 Çeçen Mülteciyi
Ağırlayacak
Liberal Demokrat Parti Ge-

nel Başkanı Besim Tibuk,
Türkgözü sınır kapısından
Türkiye'ye giriş yapmasına .
izin verilmeyen Çeçen mül-
tecilerin Türkiye'ye kabul
edilmeleri halinde tüm ba-
rınmave ihtiyaçlarının par-
tisinin organizasyonuyla
karşılanacağını açıkladı.
Tıpuk, Çeçen mültecilerin

Türkgözü sınır kapısında
bekletilmelerinin ve ülkeye
giriş izni verilmemesinin
Türkiye'nin büyük ayıbı
olduğunu, bu ayıbın düzel-
tilmesi için her türlü teması

gerçekleştirdiklerini bildir-

di. İçişleri (Bakanlığı'na
yaptıkları başvuruyla sayı-
ları şu anda 200'ü bulan

mültecilerin ve daha sonra
eklenebilecek 1000 kadar
mültecinin bütün barınma
ve yiyecek giderlerinin Libe-
ral Demokrat Parti girişimi
ile üstlenilebileceğini ekledi.

Adığey Bayan ği
Hentbolcular Takımı Özel
Karşılaşması
Rusya Birinci Liginde yer
alan, Adığey Devlet Üniver-
sitesi Bayan Hentbol Takı-
mı “ADIYİF”, Türkiye'de özel
karşılaşmalar yapmak iste-
diklerini belirtti. Özellikle

 

 

Büyükşehir Belediyesi takımlarının bu konuyla ilgilenmesini
beklediklerini ve olanaklarının da uygun olabileceğini belirt-
tüler..” o

Manisa Derneği'nde Çeçenistan Paneli
Kafkas.Derneği Manisa Şubesi'nde 5 Aralık 1999da “Kaf-
kaslar ve Çeçenistan” konulu bir panel düzenlenmiştir.

Çeçenistan'ın Ortadoğu ve Türkiye temsilcisi İsa Abzatov ve

1864 sürgünü ile ilgili çalışmaları bulunan Celal Bayar Üni-
versitesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Çelik katı-
lımlarıyla gerçekleşen panel sonunda pek çok sivil toplum
kurluşuyla beraber ortak bir metin de imzalanmıştır.

İzmir Şubemiz Kongre Yaptı
Kafkas Derneği İzmir Şubesi, 5 Aralık 1999 tarihinde 156
üyenin fiilen katılımıyla olağan genel kurulunu yapmıştır.
Dahaçokgençlerin oluşturduğu liste ile orta yaş ve üzerin-
deki üyelerin oluşturduğu listenin hizmet amacıyla kıyasıya
yarıştığı kongre; 77'ye 79 büyüklerlistesi lehine nöbet deği-
şikliği ile sonuçlanmıştır. Kongreye katkıda bulunan tüm
üyeleri, kazanan ve kaybeden heriki listede yer alan hizmet
taliplilerini kutluyor ve başarılar diliyoruz.
Yönetim Kurulu:
Yaşar Danış.(Başk.) |
AdnanGöl (Bşk. Yrd.)

Atila Kozan(Muhasip)

Nihat Say (Sekreter)

Ahmet Özşahin (Üye)
Sema Oktay(Üye)
NuriSezer (üye)

Eskişehir”de Genel Kurul
5 Mart 2000 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısıyla. Es-
kişehir'de oluşturulan yeni yönetim şu şekildedir:
Rauf Özel (Başkan)
Recep Yolbaşı(İdari Bşk. Yrd.)
Ufuk Çevik (Mali Bşk. Yrd.)
Yaşar Erdoğan (Sayman)
Gülden Kayhan (Sekreter)

Bilger Çakır (Üye)

Göksel Özcan (Üye)
Murat Mirza (Üye)
Şamil Balkız (Üye)
Eskişehir'de yeni yönetime seçilen arkadaşlarımıza çalışma-
larında başarılar diliyoruz.

K. Maraş'da Yeni Yönetim
18 Şubat 2000 tarihinde Kafkas Derneği K. Maraş Şube-
sinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısı sonucu, yeni
dernek yönetimi şu şekilde belirlenmiştir:
Yönetim Kurulu:
Mahmut Cantürk (Bşk.)
Cemil Gün (Bşk. Yrd.)

Hüseyin Akman (Muhasip)
Nevzat Tarakçı (Sekreter)

Ol

 
 



 

Abdülbaki Günışığı (Üye)
Denetleme Kurulu:

rılmaz Özcan
Cemil Doğan
Nedim Canbolat

Kayseri ve Pınarbaşı
Şubelerimiz Kitap Bağışı
Bekliyor
Şube binasında (“Yaşar

Kozok Kütüphanesi"ni açan
Kafkas Derneği Kayseri
Şubesi gençleri ile Pınarba-
şı Şubesi gençleri, Türki-

yedeki tüm hemşehrileri-
mize seslenerek kitap bağışı
yapılması çağrısında bur-
lunmuşlardır.

Kafkas Kültürüne ilişkin
yayınlar dışında genel kül-
tür konusunda da her tür-
den kitap bekleyen gençler;
“Uzunyayla dışındaki yöre-
lerden olan hemşehrileri-
mizden birer kitapla,
Uzunyayla'da yetişip başka
kentlere gitmiş olan tüm
büyüklerimizin en az ikişer
kitapla katkıda bulunmala-
rını ve bizlerin de yetişme-
mize destek vermelerini
özellikle bekliyoruz.” Şek-
lindeki çağrılarını tüm O©-
kurlarımıza duyururuz.
Adresler:
Kafkas Derneği Kayseri
Şubesi, Sahabiye Mah. Yıl-
dırım Cad. No:42
Kocasinan/Kayseri

Kafkas Derneği Pınarbaşı
Şubesi, Saray Oteli yanı,
No:13, Pınarbaşı/ Kayseri

Rusya'da Seçimler Yapıldı
Rusya'da, Sovyetler Birli-
gi'nin çöküşünden sonraki
üçüncü devlet başkanlığı
seçimleri 26 Mart 2000

tarihinde yapılırken, 108
milyon seçmen, Vladimir
Putin'in şahsında yine be-
lirsiz bir gelecek için oy
kullandı. 10 yıla yakın bir
süredir ekonomik ve sosyal
bunalımın pençesinde kıv-
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ranan Rusya, bir programının olup olmadığı bile çok belli
olmayan Putin'in enerjikve sert imajına kendisini dört yıl
için teslim etti. (27.3.2000, Radikal)

Rusya'daki SeçimlerdeKuzey Kafkasyalılar
Nüfusunun 9699.9'u İnguşlardan oluşan ve Çeçenistan'ın en
yakın müttefiki olarak bilinen İnguşetya'da seçimlere katılım
oranı 692.8 ve Putin'in aldığı oy oranı 9685.46. Nüfusunun
9655'i Khabardeylerden oluşan Khabardey-Balkar Cumhuri-
yetinde ise durum:pekfarklılık göstermedi. Katılım oranı
688.01, Putin'in aldığı oy oranı 9680' ler civarında. Geçen
Çeçenistan savaşında Çeçenlerin en yakın destekçilerinden
olan ve nüfusunun 9690'ından fazlası Kuzey Kafkasyalı olan
Dağıstan'da seçimlere katılım oranı 9680.39 ve Putin

9680'lerde. (marje Öegroups.com'a Barış Güven'in gönderdiği
mesajdan alınmıştır.)

Karaçay-Çerkes İkiye Ayrılacak Mı?
Karaçay-Çerkes'de birkaç ay süren sükuneiten sonra, 13
Mart'ta cumhuriyetinAdığe ve Abazin toplulukları, Karaçay-
Çerkes cumhuriyetinden ayrılarak Stavropol Kray içerisinde
Çerkes Özerk Bölgesi oluşturulmasıistemiyle hükümet bina-
sı önünde bir gösteri yaptı. Gösteri Adığe ve Abhaz Dernekle-
ri tarafından organize edildi. Adığe Derneği Başkanı Boris
Akbaş'a göre; Karaçay-Çerkes başkanı Vladimir Semyenov
hükümeti oluştururken Adığe ve Abazin grupların çıkarlarını
göz önüne almadı. Akbaş, Semyenov'u hükümeti oluşturur-
ken Çerkesleri temsil edecek birini atamadığı için suçladı.
Akbaş, seçimlerde Semyenov'un en büyük rakibi olan
Çerkesk Belediye Başkanı Stanislav Derev'in Çerkesleri tem-
sil etmesi gerektiğini belirtti. Ayrı bir Çerkes Yönetim Birimi
düşüncesi (seçmenlerin cumhuriyeti Karaçay ve Çerkes yö-
netim birimleri şeklinde ikiye ayırıp ayırmayacakları) 22 E-
kim'de yapılacak olan referandumla karara bağlanacak.
(Nezavisimaya Gazetesi, 14 Mart 2000)

Azerbaycan, Gürcüstan ve Türkiye:

Görüşmelerin İkinci Raundu
Azeri, Gürcü ve Türk hükümetleri çalışma grupları 28-30
Mart tarihlerinde Tiflis'de uluslararası konsorsiyum yetkilile-
riyle birlikte görüşmelerde bulundular. Görüşmeler kapsa-
mında Bakü-Tiflis-Erzurum boru hattı aracılığıyla gaz ihra-
cının hukuki ve teknikyönleri ele alındı. Boru hattının ta-
mamlanma tarihi olarak 2002 yılı sonu gösteriliyor. Boru
hattı başlangıçta yılda ortalama 5 trilyon metreküp kapasite
ile çalışacak. (LF) e

Şevardnadze demir attı
Devlet başkanlığı seçimlerinde ne rekabet ne de yüksek katı-
lum vardı. Elektrik ve yakıt yoksunluğunun had safhaya var-
dığı, yoksulluğun sefalet boyutuna ulaştığı Gürcistan'da
halk, tek adam' Eduard Şevardnadze'ye oy vermekiçin san-
dığa gitmekte isteksizdi. Sefaletin pençesindeki eski SSCB
cumhuriyetlerinden Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Eduard
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Şevardnadze'nin ülkeyi bir
beş yıl daha yöneteceği ke-
sinleşti. Fakat seçimlere

hile karıştırılmış olması

yüksek bir ihtimal. Seçim-
lere katılımın yüzde 64.81'i
bulduğunu, yüzde 88'i sa-
yılan oyların yüzde 81.7'sini
Şevardnadze'nin, yüzde
17.2'sini de Agordzineba
Koalisyonu milletvekili
Cumber Patiashvilinin al-
dığı açıklandı. Patiashvili,
"En büyük rakibim iktidar
partisiyken kazanamazdım"
diyerek hükümeti seçimlere
hile karıştırmakla suçladı.
Tiflisin Vaki bölgesinde
seçimi izlemekle görevli bir
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi-
nin yetkilerini aştığı gerek-
çesiyle oçalışmasına izin

verilmemesi hile iddialarını

güçlendirdi. Bazı resmi bel-
geleri incelemek ve sandığın
içine bakmak isteyen AGİT
gözlemcisi Hans Gutbod
engellendi. Gürcü Iprinda
ajansı bir bölgede, bir poli-
sin kucak dolusu oy atar-
ken görüldüğünü aktardı.
Bir sandığın, hasta olan 74
kişinin oy kullanması için

götürüldüğü, bir köyde de
seçim görevlisinin en az
100 oy kullandığı bildirildi.

(ap)

“Büyük Nart Halk

Koşusu”
Abhazya Spor Bakanı Valeri
Bartsıs, Futbol Federasyo-
nu Başkanı Rafael Ampar
ve Abazgi Futbol takımı
teknik oOdirektörü Şamil

Ardzınba ile yapılan görüş-
meler sonucunda 21 Mayıs
2000 günü Abhazya'da ge-
niş katılımlı bir koşu dür-

zenlenmesine karar verildi.
Koşu Eşera'dan başlayıp
Sohum sahilindeki Sürgün
Anıtı'nda sona erecek olan
10 km'lik bir parkuru kap-

sayacak. Koşunun reklam masrafları için Sohum'da
Türkiyeden giden hemşehrilerimizden Oktay Sugba, Orhan
Açba : ve-Nurettin Nuğuo'dan oluşan bir heyet kuruldu.
Abhazya gençliğini şimdiden heyecanlandıran yarış için ilk 3

yılık plan yapıldı. Gelecek yıllarda diğer cumhuriyetler ve
diasporanın katılımı hedeflenecek. Yarış için Kafkas Derneği

Kocaeli Şubemiz parasını mensupları kendi aralarında topla-
yarak 400 milyon tutarında forma, şort, ayakkabı, çorap ve
bilimum ekipman gönderdi. Katkıda bulunmak isteyenler
Kocaeli Derneği'nden Sami Korkut'la bağlantı kurabilirler.

Derneğimize Ulaşan Bağışlar
Şeffaflık ilkesi uyarınca hangi amaç için bağışlanırsa bağış-
lansın Genel Merkezimize ulaşan bağışlar (miktarı ne olursa
olsun) dergimizde yayımlanıyor ve bağış amaçlarına uygun
olarak sarfediliyor. Son dönemde ulaşan bağışların dökümü

aşağıda gösterilmiştir. Bağışta bulunan tüm hemşehrilerimi-
ze teşekkür ediyoruz.
Prof. Dr. Hayri Domaniç 300.000.000
Canan Malkoç 100.000.000
Eğitim Tek. Sınav. D. Bşk. Personeli “- 83.000.000
Savunma personeli 17.000.000
Mustafa Çağlar 58.000.000
Aydın Midas 27.500.000
Nihat Kızılırmak 20.000.000
Ali Çurey 20.000.000
Sefer Berzeg 11.500.000
Rahmi Sezgin 20.000.000
Ramazan Yağız 15.000.000
Yusuf Güsar 10.000.000
Yahya Gış 10.000.000
Çetin Öner 10.000.000
Azmi Özden 10.000.000
Zülfikar Enes 5.000.000
Bahri Kazbek 10.000.000
Fethi Aksu 25.000.000
Hayri Özkan 20.000.000
Burhan Bay 120.000.000
Kaya Şenvar 69.000.000

Duyuru
Eğitim yardımı talep eden üniversite öğrencilerimizden bir
kısmı, kendilerine iki kez mektup yazmış olmamıza rağmen;
bulundukları yerdeki Halk Bankası'nın diledikleri şubesinde
açtıracakları hesap numarasını, bize ulaştırmadıklarından

kendilerine havale gönderemiyoruz. Bu durumda olan genç-
lerimizin bir an önce hesap numaralarını göndermeleri ge-
rekmektedir.

 

VEFAT
Kafkas Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerimizden hemşeh-
rimiz Cihat Doğan'ın babası, 1936 Aşağı Borandere Köyü doğumlu
Hayrettin Doğan, 30 Mart 2000 tarihinde 64 yaşındayken vefat etmiş-
tir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyo-
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Kuzey Kafkaslı

Merhume İsmet ve Merhum
Sait Baybaş'ın kızı

(Merhum Turhan)

- Nezahat, Sabahat, Jean,

Berkok, Sevim'in kardeşleri,

Orhan, Ayşenur, Didem,

Nuri, Selçuk ve Dürnev'in
teyzeleri,

Alkas'ın halası,

Selahattin, Turhan, Burcu, Kenan ve Setenay'ın büyük

teyzeleri,
Ve bütün Çerkeslerin halası;

 

Degut

JANSET BAYBASŞ

(Theley)

14 Şubat 2000 tarihinde vefat etmiştir. Cenaze
merasimine katılan ve acımızı paylaşan bütün akraba,

dost ve yakınlarımıza teşekkürlerimiz arz ederiz.

Kardeşleri ve Yeğenleri.
  
 

 

  



  

 

 

 

PHİPS

En son teknolojiye ve en yüksek konfigürasyona bütçenize en uygun ödeme koşulları ile KAMPANYAYANASIL
sahip olacak, üstelik ödemelerinizi sabit Türk Lirası taksitle yapacaksınız. Seçmişolduğunuz modelin peşinatı bankaya yatın.

. Kampanyaya katılmak Için gerekli olan nüfus cüzdanı

fotokopisi, gelir belgesi (maaş burdrosu veya vergi

 

    

      

 

   

   
  

 

  
        

D!AamMoND 110G1 DIAMOND 210G1 DIAMOND 31061 KRRMMANAYUMUMALA
iyi , ur ir i Merko
Yrün Kodu: 112559 Ürün Kodu: 112560 rün Kodu: 112561 Exper bayisine gidin. Kampanya başvuru formunu > e
mine semai . m doldurarak kampanyaya katln. i

o * intel” Celeron” 500 MHz İşlemci O *intel“Pentium9'lll 600 MHz İşlemci © *intel“Pentium” Mi 600 MHzİşlemci PEŞİNATINIZI HANGİ BANKALARA YATIRABİLİRSİNİZ?

© *54MBSDRAM Ö *64MBSDRAM O *64MBSDRAM * Albaraka Türk Özel Finans Kunumu A.Ş. Merkez Şube Hesap No: 27543
m * 15 GB UATA HDD © *15GBUATAHDD DD *15GBUAMAHDD * Türk Ticaret Bankasıİstanbul Balmumcu Şubesi Hesap No: 304 3007325 |

, *BMBVİDEO MEMORY sm *8 MB VİDEO MEMORY . * 16 MB ABP EKRAN KARTI * Akbank Yidez PostaCaddesi Şubesi Hesap Mo: Dlgfosoo
© * SES ON GHIP bl 4 MB VİDEO CACHE BELLEK ÇVRAS, sm * CREATİVE VİBRA 128 SES TAKSİTLERİNİZİ KREDİ KARTIİLE ÖDEYİNİ
S * MM KLAVYE 89 * SES ON CHIP /“ş di ş * MM KLAVYE Taksitlerinizi bankaya kadar yorulmadan kredi kartınız ile ödeyin.

3s *MOUSEKPAD € » MM KLAVYE i a g * MOUSE # PAD BİLGİSAYARINIZI NASIL TESLİM ALACAKSINIZ?
v. 15” PHİLİPS EKRAN 3 * MOUSE * PAD 3 *1ğ" PHİLİPS EKRAN Kampanyaya katılım formunu doldurup gerekli belgeleri Exper bayisine teslim ettiğinizde,
s.— m i 45  * 15" PHİLİPS EKRAN 33 * HOPARLÖR #« MİKROFON kampanyaya katılmış oluyorsunuz. Belgeleriniz incelendikten sonra seçmiş-olduğunuz ürün 15
y  *HOPARLOR e MİKROFON £ e HOPARLÖR * MİKROFON ©  «48XxCDD gün içinde başvuru sırasına göre Ücretsiz olarak adresinize gönderilecekve kurulumu da Ücretsiz

* 48X CDD , . olarak bayiniz tarafından yapılacaktır. Başvuruları kabul edilmeyenlerin peşinatlar en geç 1 ayNN v 48X CDD W 56 K CREATİVE DAHİLİ MODEM
© * 56 K CREATİVE DAHİLİ MODEM a. 56 K CREATİVE DAHİLİ MODEM A.WİNDOWS 98 TÜRKÇE içinde, katılma tarafından bildirilen hesap numarasına İade edilecektir.

5 * WİNDOWS 98 TÜRKÇE S., “WİNDOWS 98 TÜRKÇE © *3 AY SINIRSIZ SUPERONLİNE INTERNET

ge 3 AY SINIRSIZ SUPERONLİNE INTERNET ©) e 3 AY SINIRSIZ SUPERONLİNE İNTERNET “MICROSOFT” MS WORKS 2000

pg * MICROSOFT” MS WORKS 2000 € * MICROSOFT? MS WORKS 2000 £ * ENGMATİK # REDHOUSE

sm *ENGMATİK #REDHOUSE sm *ENGMATİK # REDHOUSE we O“©HPG1OCĞ YAZICI

(TÜRK LİRASI) | (TÜRK LİRASI) | (TÜRKLİRASI) |
i N N xLA

PEŞİNAT TAKSİTLER TOPLAM PEŞİNAT TAKSİTLER TOPLAM PEŞİNAT TAKSİTLER TOPLAM 8 TÜKk iye , n İ n B i i g i$ayarı

92.000.000) 53.150.000x12 729.800.000 59.000.000| 68.150.000x12 916.880.000 127.000.000| 76.500.000x12 (1.045.000.000
WWw.exper.net.tr

92.000.000) 38.900.000x18 792.200.000 49.000.000 49.900.000x18 997.280.000 127.000.000) 56.000.000x18 |1.135.006.400 2 “ a -

32.000.000) 32.000.000x24| 260.000.000 99.000.000 41.000.000x24 1.063.000.000 127.000.000 45.000.000x24 |1.231.000.000 AHİV BİLGİ BATTI (021 2) 274 95 05  
İSTANBULJAVRUPA: TOTÜBAKIRKÖY (212)6603478 « MERKEZ/MALMUMCU (212)2743274 « ZAİM/BAYRANPAŞA (212)6125550 » ELMABEYOĞLU (212)2519044 » DEBİSESENTEPE (21242883728 » BAHAR/FATİH (212)5316373 » SEVAİFAFİM (212)5326740 « OFİSBOY/GAYRETTEPE (212)2748000 « AKFAGÜLTEPE (2122798700
» SEDAKAĞITHANE (212)2817623 » AEM/ KASIMPAŞA (212)2970733 * AKMEDYAMECİDİYEKÖY (212)2171630 »» DİALOG/MECİDİYEKÖY(212)2115954 » KOMTEK/MECİDİYEKÖY (242)2136405 * TEFBİLMECİDİYEKÖY (2122160800 » ORBİM/MERTER (212)1045625 « DÜHÜŞÜMZOKMEYDANI (212)2105188
» TÜRKMENZOKMEYDANI(212)2102708 * GATY/TOPKAPI(212)4819334 » ER/TOPKAPI (21245011272 » 3D/ZEYTİNBURNU (21244821715 ÇÖZÜKYA.LEVENT (212)2803555 » İSTAMBUL/ANADOLU: ARTUROSTANCI (216)4630203 « GLOBAL/ROSTANCI (216)4106451» EFSAMEJGÖZTEPE(216)6654081 » ESİM/İÇERENKÖY (216)4643012

vi » DATEL/KADIKÖY(216)3279560 » KEYPOS/KADIKÖY (2164490405 * M.E.K/KADIKÜY (216)3361239 * FULYAKÜÇÜKYALI(216)3886223 « BÜHAN/MALTEPE (216)3053670 » LODDS/PENDİK(216)4917687 » ATLAS/ÜMRANİYE (216)3130748 * DEHAÜSKÜDAR (216)3102323 » ELSAM/ÜSKÜDAR(216)4923636
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİCARET VE SANAMAŞ. » ANKARA: BÜRO ATİK/ALTINDAĞ (312)3110761 » MEBB.EVLER(312)2239255» YILÇEMB.EVLER (342)2156294 » COMPUTER PRODUCUS/ÇANKAYA (312)4464684 » FERATIŞANKAYA(312)468397» TSIÇAYYOLU 4312024145170 » USTAZÇURUK(312)8378786 » PUMAYEMEK (31212151686 » İZ/GAZİOSMANPAŞA (81244676115

 

  

   
 

» GSBAKAYAKLIDERE(3124196418«GTDERİNAKKS SASIKIZILAY(ö12M238480*PKASİİKÖYEŞLER(H12ME023-KUGHAMAYIPOLARLI (S2J6212841 K ç at HARAJLUS (312)3091019 sİZMİR: ANTALYA ANALİZ (23233430 97285 MEDYALİNK (2324641912
(2326327 OADİB3İAGİ» 1020)3423434 İ 4417618 DATADANKAYA (29714457294 12014899897 EDEZCANKAYA (B3)14R06R54

RA-ÇAÇAKKAYA LAL 953 İEMİ HEVKARATA 4415195 BİDANE/K YAKA (232)3814031 » SERVER/KONAK (23244257002 » GRDUP/MEHEMEN (232)8311988 » NET CAFEÖRNEKKÖY (23240610377 « R-HFÜDEMİŞ (23245458223 » ELFAPASAPORT (292)4418479
»EFEZTİRE (232)5122454 » ADAHA: BURAK (322)4576112 « KEYNET (322)4571247 * PROKOM(322)4591947* PUSULA (322)4594248 » ADIYAMAH: AB(446)2135991 * OLGUN 1416)2167428 AFYON:BİLGE(272)2141707 » DOĞUŞ (272)2165719» İNCİBOLVADİN(272)6112912 « AĞRI: ÖZGÜNEŞM,BEYAZIT (4723124885 » AMASYA: ÇEKİN (358)21 20563 * ANTALYA: BİLMET (242)3110105
* METMYORK (242)3340326 » SİSTEM2000 (24212485757 BURAKJALANYA (2425125054 * KUMLUCA/KUMLUCA (242)8870051* AKDENİZ/MSANAVGAT (242)7429582* ARTVİN: ÜZ-TEKMİK(46612121240 « AYGIK:TEK-EİM (256)2148222 » ONS BİLGİ|İŞLENUKUŞADASI (256)6144592 »* DİYALOG/NAZİLLİ (2563159875 * GENÇ DATANAZİLLİ (266)5133308 * ERYAZ/SÖKE (256)5120122
» BALIKESİR: AYBİKE (26672496832 » ULAŞ (266J2437728 * YUNUS (266)2448855 » ABİSFAYVALIK(266)3122275 AGM BANDIRMA | AŞ HH BİLECİK: BERK (228)2127663 * BİNGÜL: MİKROSHOYW (426)2134120 » BİTLİS: DATASOFT/MATVAN(434J8273365 * BOLU: MAKROPDL (374)2177295 * BURDUR: BİLNET (2482322822.

* BUCAK BİLGİ MERK/BUCAK (248)3258970 » BURSA: AKTİFBİM(22472239017 * BEM(224)2240625 » BAH (224)272042» BURSA BİLA,(224)2238302 » KETEL (E2ANEDADISA » PARTNER ÇERİYARIISAZ»* SOLARİS (224)2533763 « TEKKALEM(224)2506944 » YAZILIM2000 (224)2252636 » EZGİİNEGÖL (224)7151635 * GENÇJİNEGĞL, (224)7137883 * RETKONVİNEGÖL (224)7113357
» DFİSBİMKİNEGÖL. (224)7132290» KARBİMUKARACABEY (224)6764300 « PAŞVORHANGAZİ (224)5733264 » PROKONUYEKİŞEHİR(224)7735640 » ÇANAKKALE:DOST (286)2147383 »» SERGİH (286)2133453 » DAMLAMBİCA (286)3160284 » ÇANKIRI: TIMEKET (376)2126260 * ÇORUM: ALPDAYA (364)2134447 » ALTERHATİF (464)2252478 » DERDATA (364)2253926 * DENİZLİ: DOSBİL (258)2651353
* DİYARBAKIR: BİLEKSAN (412)2230370 * DOĞUŞ (4122210754» LAZER (412)220407 » METRO (412)2239436 «» TEKHİKEL, (412)2233638 » EBİRME: GELİŞİM (284)2144201 » ELAZIĞ: MEGA (424)2376598 » ERZİNCAN: ER-COM(446)2123386 » ERZURUM: BİLSAN (44272188843 « ÖZGOFT (442)2357106 * ŞİRA (442)2333805 » ESKİŞENİR: BEM (222)2319912 * DESTEK (222)2239322
*ERDEM (222)2314650 «* GAZİANTEP:PLUS (342)437878 » SİSTEM (842)2315730 ** GİRESUN: POYERLİRK (454)2127118 « DELTAGÖRELE (45430135416 »* GÜMÜŞHANE: AKGÜN (456)2131454 » HAKKARİ: DATATEK (43832115544 * HAKROMLUVA (438)3515463 » HATAY: DATACENTER/ANTAKYA(32612136167 » KET/ANTAKYA (328)2 135858 «BENETDÜRTYOL (928)7121862
* SKAYNET/İSKENDERUN (3266133150 » ŞAFAK/İSKENDERLN (92676172660 » BAŞOĞLUJPAYAS (320)7554726 » İÇEL? ARGUSAMERSİN (324)2383950 « BARLAMERSİN (32472383823 » HEDEFMERSİN (42412380080 SANALNETMERSİN (324)3293039 e ENTAMERSİK/SİLİRKE (32477141704 KASTAMON ATMAN Rİ: AKSOFT (352)2317592
« DESİBEL (352)2237355 « NETCOM (852)2221143 « KIRKLARELİ: DEFNE (2802128181 * ELİFİLÜLEBURGAZ (205)4120045 * KIRŞEHİR: ALFA (386)2138103»» KOCAELİ: BİHSERJİZMİT (262)3240947 « KOBİMJİZMİT (262)3211081 » NURSDFİZMİT (20243251548 « ŞENCAN/İZMİT (26243249868 * ASYATGERZE (262)8428619 » ARGERGÖLCÜK(26244149986 * KONYA ALAMAÇ (EZ2)3206520
« BİLFAKS (832)3216800 * BİLTEK (332)237075 * MAKROBİM (332)3521494 » MİSKET (302)3526751* KÜTAHYA: BEM (274)2124339 » OFİS Z000/TAVŞAHLI (274)6148191 » MALATYA: BETİM (42273260173 » KAHRAMANMARAŞ: MİM (344)2144120 » AFŞİKYAFŞİN(94445113828 » MARDİN: GÜNEŞ (482)2131981 #AKKAYA/K.TEPE (46243122788 « MUĞLA:NOKTA (252)2125756
» KERVANFETHİYE (252)6124502 « MUŞ: GALAKSİ (436)2126229 « HEVŞEHİR: ALFA (384)2133437 » NİĞDE: FATİH (386)2330528 » ELİF/BOR(388)3116314 * ORDU: DARIŞ (43202124127 »İHTER-»PONNT/ÜNYE (452)3232233 » RİZE: AKADEMİ (46472145570 » ÖNCÜ (464)2121568 » SAKARYA: DATABİNYADAPAZARI(264)2736373 * OLTAADAPAZARI(26442732769 » SARŞUM: ANADOLU (302)2309888
« FAMİLYA (302)2346622 » İNCE (36244311161 * KARTEKSAN(362)4318307 « HAZ (352)4353526 » SENKEON(362)4354827» FEZAATAKUM (362)4387195 » ÖZEL KARİZMAYÇARŞAMBA (62)8330781» İNTER-PLUS/TERME (362)3763069 »* SİİRT: BULDEN (484)2041717 » SİVAS: DEHA (34672244928 » KOÇYİĞİT (34672234223 * İMAMDİVRİĞİ(346)4182421 * TEKİRDAĞ: TRAKYABİL. (28212617189
*LİDER MARMARAÇERKEZKÜY (28277261315 * TOKAT: VİRÜS(35672145895 » DERDATATLIRKAL, (05642752406 » VİRÜSTTURHAL (556)2756835 » TRABZON: AY (46243266500 » DATAMAC (4623261447 * DİUAMİK(6243219655 » DÜNYA (46243230240 * MURAT (462)3216168 » AKBİLJAKÇAABAT (462)2280615 » ARBİMARAKLI (4627215747 » ŞANLIURFA: GÖZLEM (414)2153609
* UŞAK: EGECOM (276)2244117 » VAR: DATATEK (432)2161558« OFİSERCİŞ (432)3517633 » YOZGAT: SEMTEZ (354)2471800 » ZONGULDAK: ALFA-BİMMKOZ.ERĞ, (072)3232822 « AKSARAY: TEKKİK (382)2126542 * KARAMAN: UNPAŞ (338)2124052 * KIRIKKALE: EREN(318)2122199» HECAH (318)2123931 « BATMAN: SATÜRN (460)2122127 * ŞIRNAK:ÇAĞDAŞ (486)2163556
* GÜNEŞFSİLOPİ(466)5183053 « BARTIN: BİLMAR (378)2281970 « YALOVA: PRESTİJ (226)0131297 » KARABÜK: KOMPİTÜR(370)4124991 * OSKLANİYE: BURAK (328)8197450

 

FİYATLARA KOY gpsilgiA, BU KAMPANYA 30 NİSAN20p0. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR. anaşülnaz KULLANILAN RESİMLER BİLGİİÇİNDİR. DAASİTLER TL OLARAK ÖDEHECEKTİR. DATATEKNİK, BU KAMPANYAYI BİTİN TARİHİNDEN ÖNCE HABER İKM DURDURABİLİR VE TEKNİK İZELİKLE DEĞİTLEMEK KAYDI İLE
TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINI SAKLI TUTAR. ÜRÜNLER, ALBARAKA TÜRK ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş. TARAFINDAN KİRALAMA USULÜ İLE FATURALANMAKTADIR. BU KAMPANYA 23.02.1995 TARİH, 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KAHUH HÜKÜMLERİNE UYGUNDUR.  



 

Hergün bir yerden göçmekne iyi,
Bulanmadan donmadan akmak ne hoş,

Hergün bir yere konmaknegüzel,
Bulanmadan donmadan akmak ne hoş,

Ne kadarsöz varsa

Düne ait

Dünle beraber

Gitti cancağızım

 
     


