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Merhaba...

Vine böyle hüzün kokan bir geceydi

Yüzüme vuruyordu. .
Karadeniz'in soğuk dalgaları,

Ve ben yine
tarihin silik sayfalarına.
aynı ağıtı yakmıştım. .

“Sürgün çocuklarız biz”
Dağınık, hırçın ve kederli

Derindüşüncelerimiz
Vardı her zaman,

Coşkun yüreklerimiz...

Ve bir de

hiç unutmayacağımız
21 Mayıs'larımız...

 



 

Düşününce ölümden korkmadığımı anlıyorum
Ölsem bile şiir yaşatacak beni.

Okumamış, yazmamış, yapıt vermemiş halklardır

Kor ölümle kaybolacak olanlar

W. Shakespeare
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Kafkas Derneği Genel Merkezi'nde 21 Mayıs 2000 günü “1864

Çerkes Sürgünü'nün 136.yılı anma toplantısı” düzenlendi.

Yaklaşık 200 kişinin dinleyici olarakkatıldığı panelde ilk olarak
bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İlk konuşmayı açılış ko-
nuşması olarak Kafkas Derneği Genel Başkanı Muhittin Ünal yaptı
ve 1864 öncesi Rus-Kafkas Savaşı'nın sonucuna göre göç eden ve
sürülen Kafkas halkları hakkında bilgi verdi. Bugün Çeçenistan,
Dağıstan, Osetya, İnguşetya ve Khabardey-Balkar cumhuriyetlerin-
de nüfus çoğunluğu bu halklarda bulunduğu için sorun olmadığını,
buna mukabil Abhazya, Adiığey, Kıyıboyu Şapsığ ve Karaçay-
Çerkesk'de yerli halkın oranının Ye5 ile Y622arasında değiştiğini bu
nedenle çok acilen nüfus ihtiyaçları bulunduğunu, diasporada yeti-
şen yeni nesillerin dil bilmediğini ve her geçen gün asimile olduğu-
nu, Kafkasya'ya zaman içerisinde geri götürülecek nüfus sayesinde
oradaki cumhuriyetlerin varlığının ebedi kılınacağını, Türki cumhu-
riyetlerin ve ipek yolunun üzerinde olan bu yöreye nüfus transferi-
nin Türkiye'nin geleceği bakımından da çok önemli olduğunu söy-

ledi.
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Panel başkanı oOÖzdemir

Özbay'ın konuşmacıları tanıt-
ması ve kısa bir girişinden
sonra araştırmacı-yazar Yaşar

Bağ, Kafkas Savaşlarının kısa
bir özetini yapıp 1864 göç ve
sürgünün koşullarını ve ne
kadar nüfus geldiğini özetle-
yerek sözü misafir Bakana
bıraktı.

İkinci konuşmacı Adiğey
Cumhuriyeti Kültür Bakanı Gazi
Çemişo'nun Çerkesçe yapmış

 
Özdemir Özbay

 

 

 

olduğu okonuş-
ma dinleyicilere
Mevlüt Atalay
tarafından ter-
cüme edildi.
Konuşmasında

tümüyle, geçen
yıl Kosova'da
yaşanan : savaş
ortamında kalan
üç Çerkes kö-
yünden olup

Kafkasya'ya
geri dönmek
isteyenleri nasıl
geri ogötürdük-
lerini, ogötürür-
ken ne gibi
sorunlar yaşan-
dığını, geri gö-
türülen bu ai-

Adığey Kültür Bakanı Çemişo Gazi

lelere ev yapmak üzere açılan kampanyalara yapılan yardımlarla
çoğunun evlerine yerleştiğini, kendilerine 30'ar dönüm arazi Vverildi-
ğini, şu anda hayatlarından memnun yaşadıklarını, geri dönmeyen-
lerin çoğunun Arnavutlarla olan evlilikleri yüzünden dönemedikleri-
ni, Türkiye'den de gönüllü olarak dönmekisteyen olduğu takdirdeel
birliği ile yardımlaş-
manın mümkün ol-
duğunu söyleyip
dinleyenlere teşek-
kür ederek sözlerini
tamamladı.

Son konuşmacı
Fransız araştırmacı
Alexandre Toumar-
kine, konuşma ko-
nusunu Çerkesler
gibi ülkelerinden sü-
rülmüş halklardan
olup, tarihi toprakla-
rına tümüyle değilse
de kısmen geri dö-
nenlere örnek olâ-
rak Yahudileri ele
alıp onların ekono-
mik ve siyasal alan-
da verdikleri müca-
delelerini özetledi.
Program böylece
sona erdi.

 

 
Aleksandr Toumarkine
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KAFKAS HALKLARININ ANAVATANLARINDAN
SÜRÜLÜŞLERİNİN 136. YILI ANMA TÖRENİ

Değerli Basın Mensupları,
Saygıdeğer Konuklar ve Sevgili

Hemşehrilerimiz,
Kuzeybatı Kafkas halklarının

atavatanlarından sürülüşünün 136.

Yılı anma törenimize hepiniz hoş
geldiniz. Demokratik kurallara,

insan haklarına ve ülke bütünlü-
güne bağlı, irticanın ve terörün
her türüne karşı olan Genel Mer-

kezimiz ve 34 şubemiz adına

hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bilindiği üzere uzunyıllar sü-

ren Kafkas-Rus Savaşlarının |.
etabı, 1859 yılında Şeyh Şamil” in
teslim olmak zorunda kalmasıyla
biter. Bu aşamada Ruslar, Çeçe-

nistan, Dağıstan ve Osetya ile
K.abardey topraklarının önemli
bolümünü işgal etmiş durumday-

dılar. Asli hedefleri Karadeniz
sahiline ulaşmak olduğu için

olmalı ki, işgal edilen topraklarda
yaşayan yerli halkları zor kullana-
rak Kafkasya dışına çıkartmak
gibi genel bir uygulamaya girme-

diler. Sayılan dört Cumhuriyetin o
günkü topraklarından ayrılanların

çoğu kendiiradeleriyle ve muhte-
lif rahatsızlıklar sonucu ayrılmış-
lardır. O itibarla onların ayrılma

hareketi için göç kavramını kul-

lanmak daha doğrudur.

Buna karşın Karadeniz sahil-

lerinde yaşıyor olmaları nedeniyle

asıl hedef kitle olan ve Rusların
1859 yılında yapmış oldukları

“auvaşmadan teslim olun!” çağrı-

sını reddederek nüfusunun önemli
bölümünü kırdırma pahasına 5 yıl

daha mücadele veren Kuzeybatı

Kafkas halkları, (Tüm Adiğe
boyları, Abazalar ve Wubıhlar)

9080-85'ler düzeyinde tarihi ata

topraklarında Çar'ın emriyle ve
kendi iradeleri dışında sürülmüş

ve zor kullanılarak Osmanlı top-
raklarına ogöndetilmişlerdir. O
nedenle de Adığe boyları Abaza-
lar ve Wubıhlar' a uygulanan

Açılış Konuşması. ,
| Muhittin Ünal

işleme de kelimenin tam anlamı ile SÜRGÜN diyoruz.

1860'ların imkanlarına göre büyük bir askeri güce ve donanımasahip
bulunan Ruslara karşı, kılıçla, mızrakla, okla yıllarca direnen Çerkesler,

Avrupa'dan da Osmanlı'dan da bekledikleri yardımı alamadan milyonlar-
ca insanını kaybettikten sonra yaklaşık 1,5-2 milyon civarında bir nüfusla

21 Mayıs 1864 tarihinden. itibaren Osmanlı topraklarına gelmişlerdir. 5
milyon kadarı Türkiye'de olmak üzere bu gün 40'tan fazla ülkede tahmini
6 milyon Çerkes darmadağın bir vaziyette yaşamaktadır.

Kuzey Kafkasya'da 2000 yılında 15-20 milyon arasında nüfusa sahip
bir ÇERKESYA yoksa bunda vebali olan devletler ne yazık ki o gün de
sustular, Bu gün de susuyorlar. Kendileri için insan hakları kutsaldır, do-
kunulmazdır. Ama Çerkeslere gelince bu haklar olmasa da olabiliyor.

Kuzey Batı Kafkas halkları olarak büyük dedelerimiz tarihi toprakla-
rından sürüleli 156 yıl geçmiş olup, sürgünün yıl dönümleri Kuzeybatı
Kafkasya'daki Cumhuriyetlerimizde son derece önem gösterilen törenler-

dir. 21 Mayıs günleriiş yerleri açılmaz, kimse işe gitmez. En koyu kıyafe-

tini giyerek tören yerine koşar ve 136 yıl önce kaybettikleri biz kardeşleri

için gerçekten gözyaşı dökerler.

Kuzey Kafkasya'daki 4 Cumhuriyetimiz göç veya sürgün yoluyla az

sayıda insan kaybettiği için Allah'a şükür bugün kendi topraklarında nüfus

çoğunluğuna ve kendi yönetimlerine sahiptirler. Adığey, Abhazya ve Kıyı
boyu Şapsığ Bölgesi, Karaçay-Çerkes, sürgün yoluyla *680-85'ler düze-

yinde boşaltıldığı için yerli halk olan Adığe boyları, Abazalar ve bu boyla-
ra karışmış olarak az sayıda da olsa Wubıhlar 905, 17,18 ve 22 gibi oran-
larla kendi tarihi topraklarında azınlık durumundadırlar. İşte bu nedenle
Kuzeybatı Kafkasya'nın en hayati sorunu diasporadan nüfus transferi s0-
runudur. Hiç kuşkusuz başkaca sorunlar da vardır. Ekonomi, iletişim,

yasal altyapı, güvenlik, seyahat, iskan ve istihdam sorunları gibi.
Ülkemizden Kafkasya'ya sırf seyahat maksadıyla gidip gelen bazıdu-

yarsızlar, orada olması pek mümkün ve seksen yılın tortusu olan bazı
olumsuzlukları dillerine dolayıp aleyhte konuşabiliyorlar. O duyarsızların

unuttukları önemli bir husus vardır. O beğenmedikleri insanlar; Rus yöne-
timinde bin bir sıkıntıya göğüs gerek ve bu güne kadar tarihi topraklarımı-

zı her ne pahasına olursa olsun terk etmediler. Bu gün onların sayesinde
tarihi ve asli vatan sahibiyiz. Onların sayesinde başımız dik olarak tarihi

haklarımızı talep edebiliyoruz. Sırf bu nedenle bile olsa onları hakir gör-

meye hiç birimizin hakkı yoktur.
Gerçekleri olduğu gibi konuşalım. Ben ve benim yaşımdaki hemşeh-

rilerim çocukluk yıllarımızı köyde yaşamamız nedeniyle ve okuldan değil
(Osmanlı zamanında Çerkesçe eğitim yapan okullarımız vardı.) kulaktan
dolma da olsa anadilimizi biliyoruz. Hiç olmazsa meramımızı anlatabili-
yoruz. Oysa, bu gün 20 yaşın altında olan köylü ve kentli çocuklarımızdan

*070-80 kadarı hiç dil bilmiyor. Yani resmen asimile oluyoruz. Böyle

giderse, bir zaman gelecek ki dil bilenlerimiz sayıca kelaynaklar kadar ya
olacak ya da olamayacak.

Keza, Kuzeybatı Ka”kasya'da yani Adığe Boylarının Abhaz-Abazala-

rın ve Wubıhların tarihi tıpraklarında da benzeri tehlike ne yazık kivardır.

Hertürlü imkana sahip «Imakla beraber yeteri düzeyde nüfusumuz olma-

dığından orada da gider.k Rus dili ve kültürü egemen olmaktadır. Buna

karşın, nüfus ekseriyetine sahip olduğumuz Çeçenistan, Dağıstan, Inguşet-
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ya, Osetya ve kısmen Khabardey-

Balkar Cumhuriyetlerimizde yerli

halklarımızın dilleri, hakim dil

konumundadır.

Fiili durum karşısında, dias-
porada tümüyle asimile olup yok
olmak, Anavatanda da giderek za-

yıflayıp tarih sahnesinden silin-
mek istemiyorsak, akılcı davra-

nıp, beyaz ırkın kaynağı ve May-

kop-Kuban kültürünün yaratıcıları
ve hatta Ön Asya kültürünün de
temelinde : var olan Çerkeslerin,

kendi tarihi topraklarında ebe-
diyen devlet olarak, ırk olarak,dil
olarak, medeniyet olarak yaşatıla-
bilmesine katkı amacı ile iyi dü-
şünmek, sağlıklı adımla atmak ve
ihtiyaç kadar insanımızın Kuzey-

batı Kafkasya ya dönüşüne ön
ayak olmak zorundayız.

Bilindiği (üzere (DÖNÜŞ
HAKKI öz yurtlarından iradeleri
dışında zorla uzaklaştırılan halka-

ların, şartların uygun hale geldiği

andan itibaren tekrartarihi toprak-

larına dönmelerine izin veren

uluslararası bir haktır, bir kural-

dır. Birleşmiş Milletler İnsan
Hakları Yüksek Komiserliğinin

28 Ağustos 1997 tarih ve 1997/31
sayılı kararı çok açıktır. "Yerle-
rinden edilmiş kişi ve halkların

güvenlik içinde ve onurlu bir

şekilde kendi ülkelerine yani daha
önce yaşamakta oldukları ülkele-

rine geri dönüş hakları vardır. Ve
bu hakların yerine getirilmesinde
Birleşmiş Milletler, Mülteciler
Yüksek Komiserliği ve tüm Hü-
kümetler görüşmeler yoluyla çö-
züme yardımcı olmakla sorumlu

kılınmış, tüm devletlerin; dönüş

hakkına ve vatandaşlık hakkına

saygı duymaları ve desteklemeleri
yükümlülüğü verilmiştir."

Açılan bu yasal çözüm esas

alınarak ortak örgütümüz ULUS-
LARARASI ÇERKES DERNEĞİ
üç yıl önce UNPO' dan bir karar

istihsal etmiş ve daha sonra da

Birleşmiş Milletler vasıtasıyla RF.
Başkanlığına oçağrıda bulunul-

muştur. Bahse konu çağrı da tarihi
topraklarından (ozorla sürülen
Çerkeslere sürgündeki ulus statü-

sü verilmesi ve çifte vatandaşlık —
çifte pasaport hakkının sağlanma-

sı yer almakta2 olup |halen DUMA'da beklemektedir.
Bu noktada bir hususa da açıklık kazandırmak istiyorum. Bu gün Tür-

kiye'de yaşayan 5 milyonu aşkın Çerkes arasında 4 milyon kadarı Kuzey

Batı Kafkasya kökenli olup atavatanlarına geri dönme hakkına doğrudan
sahiptirler. Dernek olarak dönüşten bahsederken bu insanların tümünün
geri dönmesi gerektiği gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Mümkün olsa
da keşke hepsi dönse. Ama gerçekçi olmak lazım. Ortalama hayat standar-
dını sağlamadan kolay kolay insanlar oraya dönemeyecekler ve haksızda
değiller. Bu nedenle öncelikle Kafkasya'da ve burada yapılması gereken
zorunlu alt yapı çalışmaları vardır. Bu alt yapının oluşturulmasıyla birlikte
ve gönüllülük esasına dayalı olarak Abhazya, Adığey, Karaçay-Çerkes ve

Kıyı boyu Şapsığ' da insan sayımızın makul bir seviyeye çıkartılmasıiçin

her 15-20 kişidenbirinin geri dönmesiyeterli olacaktır.

Bu vesileyle şunu da vurgulamak istiyorum. Türki Cumhuriyetlerin
- yolu ve ipek yolu üzerinde yeralan ve ileride dünya serbestticaret bölgesi
olması kuvvetle muhtemel olan Kuzeybatı Kafkasya'ya geri dönüş hare-

keti hangi açıdan bakarsanız bakınız Türkiye'mizin de çıkarınadır. Kaf-

kasya'ya geri dönüş yapıp orada firmalar kuran tüm insanlarımızın ithalat

ve ihracatı doğrudan Türkiye ile oluşu bunun en basit kanıtıdır.
Yıllardır yanlış anlaşılıp yanlış yorumlanan DÖNÜŞÇÜLÜK kavra-

mına da bir nebze temas etmek istiyorum. Dernek olarak, bu sözcükle
sadece Kafkasya'ya geri dönenleri kastetmiyoruz. Bize göre Kafkasyaya

hiç dönmeden de pekala dönüşçüolunabilir.
Sermayesi bulunduğundan Kafkasya'ya yatırım yapan da,alt yapı ça-

lışmaları için yasal hazırlığı yapılmakta olan dönüşle ilgili organizasyona

ayda 1 dolar veya 10 Dolar katkıda bulunanlar da, sahil kentlerin birinde

yazlık villa yaptırma yerine Kafkasya'nın Cennet köşelerinden birinde bir
ev alıp zaman zamantatilini geçirmek üzere (zira üç -dört saat sonra ora-
dasınız.) çoluk çocuğuylatatile giden de dönüşiçin hazırlık yapan insanla-

ra caydırıcı ve olumsuz sözler söyleme yerine teşvikkar sözler söyleyip

yardımcı olan ve Çerkes halklarının tarihi topraklarında ebediyen kendi

yönetimleriyle,dilleriyle, tarihleriyle ve kültürleriyle yaşamasını gönülden

arzu eden ve bunu samimiyetle ifade eden de bizim açımızdan dönüş yan-

lısıdır ve dönüşçüdür. Tüzüğümüzde inançlara saygılı olduğumuz sara-

hatle yer aldığı halde bizi yanlış algılıyor olmalarına rağmen, irtica mak-
satlı olmaksızın gerçek anlamda oraya dini hizmet götürmeye çalışanlar da

bizim için aynı kapsamdadırlar.
Dönüş için gerekli koşulları yaratma konusunda Adığey Cumhuriyeti

önemli adımlar atmış yasal hazırlıklar yapılmış olup Adığey Cumhuriyeti
Kültür Bakanı sayın Çemişo Gazi bu konuda gereklibilgileri verecektir.

Sözlerimi bitirirken, UNPO dan istihsal edilen kararın tebliğ edildiği
tarihlerde RF. Başkanı Yeltsin, sürgünün 133.Yılı münasebetiyle yayınla-
mış olduğu mesajda, Rus Çarlığı tarafından Çerkeslere soykırım uygulan-
dığını ve iradeleri dışında ülkelerinden uzaklaştırıldığını kabul ederek,
sorunun uluslararası kurallara göre çözümlenmesi gerektiğini ifade etmiş
ve Repatriyant yasası vb. arkasından gelmişti. Devlette devamlılık ilkesi

uyarınca şimdi söz sırası Putin? dedir. Ancak O nun ilk uygulamaları

arasında yer alan ve Nalçık yolcularını Soçi'ye indirip kontrol ettirme,
seçilmiş Başkanların atanmış yöneticilere bağlanması ve Çeçen halkının

iradesiile yetkilendirilen Devlet Başkanını tanımaması gibi olumsuzluklar

kaygı vericidir.
Bu itibarla, RF. Başkanı Putin'den, UNPO kararlarına uymasını,

Çeçenistan? daki akan kanı durdurmasını ve Çeçenlerin seçilmiş lideri

Aslan MASHADOV? un muhatap alınmasını, Nalçık uçak seferlerinin

eskiden olduğu gibi direkt olarak yapılmasını ısrarla talep ediyor aksine
uygulamaları da şiddetle kınıyoruz.

Saygılarımla

Muhittin ÜNAL, Kaf-Der Genel Başkanı
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| Başbakan Muharbi Tharkahoile röportaj
21 Mayıs Ulusal Yas ve Anma günü nedeniyle Adığey Başbakanı

Muharbi Tharkaho ile yapılan röportajı okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.

. Sizce bu günü ne şekilde
arımak daha yararlıdır?

. Anma ve yaş gününün
gerekliliğine (şüphe yoktur.
Ulusumuz nüfus olarak .büyük.
kayba uğramış, yok olmanın
eşiğine gelmiştir. Yaban top-
raklarda ve denizde ölen in-
sanların gerçek sayısını dahi
bilmek zordur ve onları unut-
mamız imkansızdır. Acılarımızı
bir nebze olsun hafifleten, Rus
Çarının bu suçunun Rusya
tarafından kabul edilmiş olma-
sıdır. Rusya Devlet Başkanı
Boris Yeltsin altı yıl önce Kaf-
kas (o Halklarına yayınladığı
mesajında Rus Çarının Kafkas-
ya halklarına uyguladığı zulüm
politikasının bir hata olduğunu
kabul etmiştir. Bunu Sovyet
düzeni ve komünistler söyle-
yememişlerdir. Bu çağrıyı yi
anlamamız gereklidir. Bu çağrı
bugüne kadar Rus-Kafkas sa-
vaşları üzerine yapılan tartış-
maları da sona erdirmiştir.
Birlikte yaşadığımız halkların da
tarihimizi iyi bilmeleri için bu-
güne gereken önem daima

- verilecektir. Hakkımızda iyi
düşünmeyen güçlerin oldukla-
rını biliyoruz. Onların eline koz
vermemek için bugünde tüm
Adığey halkları olarak birlikte
vatanları uğruna can verenleri

yadetmeliyiz. Hangi halktan
olursa olsun kalbi temiz olan
herkesin oO(bugünün önemini
anlayacağına inanıyorum. A-
maç sizin de söylediğiniz gibi
Çarın zulmünü yeniden anılar-
da canlandırıp birlikte yaşadı-
ğımız halka karşı kin ve nefret
duyguları yaratmak değildir.
Gazete, radyo ve televizyonla-

rımız yukarıda sözünü ettiğim Rusya Devlet Başkanı'nın çağrısını
esas alarak bu savaşta halkımızın uğramış olduğu büyük kayıpları
kitlelere iyice anlatmalıdır. Rusya'ya karşı intikam almak gibi bir
düşüncemizin bulunmadığı; amacın bu tarihi olaydan gerekli dersleri
“çıkarmak olduğu bu programların temelfikri olmalıdır. İhtiyacımız
olan insanlarımızı birbirlerine daha çok yaklaştırmak ve birbirlerini
sevdirmektir. Bu tarihi olaya doğru bir yaklaşım tarzı bulamazsak
kendimizden sonraki nesillere de zarar veririz. Buna çok büyük dik-
kat göstermemiz gerekmektedir. Ayrıca Sovyet düzeninin küçük
halklara getirdiği yararları da gençlerimize iyi anlatmalıyız. Kısacası
tarihimizi tüm iyi ve kötü yönleri ile gerçeklere uygun olarak 6öğ-
renmeliyiz. Kimse bunlara kendince ilaveler yapmamalıdır.

Bu savaşta ölenlerin anısına dikilecek olan anıt hala ya-
pılmadı. Neden gecikiyor? Bunu yapmakla kim yükümlü? '

Başta Bakanlar Kurulu bu işle uğraşmalıdır. Bunaharcanacak o-
lan parayı da bulabiliriz. Ancak bana göre Cumhuriyetimizde yaşa-
yan herkes bir ruble dahi olsa katkıda bulunmazsa insanlarımız ta-
rafından anıta vermek istediğimiz anlam yeterince anlaşılmaz. Tüm
dünyada üç milyon Adığe bulunduğu söyleniyor. Kişi başına yarım
dolar dahi olsa ulusal harcamalar için toplanabilirse yapabileceğimiz
şeyleri siz düşünün. Dünyanın her yerindeki Adığeler şunu iyi anla-
malıdıriar ki, biz vatan toprağını bu güne değin koruduk. Hiçbir
Adiğe'yi “sen nereden geldin?, vatanın var mı?” sorusunu cevapla-
yamayacak durumda bırakmadık. “Adığe'yim” diyen herkes ulusal
çalışmalara gücü oranında katılırsa gücümüz artar ve yaptığımız her
işin değerini daha iyi anlarız. Söylediğim bu nedenlerden dolayı anıt
işini organize etmek Adığe Xase'nin görevi olmalıdır.

Kanaatimizce Rus-Kajkas savaşları hakkında gençlerimi-
zin bilgileri yetersizdir. Bu alanda ne yapılmalıdır?

On, on beş yıl öncesine kadar bu savaş hakkında konuşamadı-
ğımız herkesin malumudur. Bugün şartlar değişmiş olup tarihimizi
doğru olarak öğrenme imkanına sahip olmuş bulunuyoruz. Eğitim
müdürlüklerimize ve öğretmenlerimize büyük iş düşmektedir. Eko-
nomik sıkıntılarımızın bu konudaki çalışmalarımızı da aksattığını
biliyorum. Ancak şu bir gerçektir ki, ne ekersen onu biçersin derler.
Bugün çocuklarımıza vereceğimiz ulusal bilinç, yarın biçeceğimiz
ekin olacaktır. Buna maddi olarak değer biçmek mümkün değildir.
Tarihimizi iyi öğrenmek amacıyla daha fazla kitap yayınlamalıyız.
Gençlerimiz bilim adamlarıile bu konuda televizyon programlarında
buluşturulmalıdır. Örneğin Abu Shalaho gibi yetişmiş ve alim bir
insanla yapılacak olan programlardan gençlerimizin öğreneceği çok
şeyler olacaktır. Ben de bu konuda Radyo Televizyon Kurumu ile
işbirliği yapmayı düşünüyorum. Gençlerimizi ulusumuzun yüz akı
olacak şekilde eğitebilmek için elimizden geleni yapmalıyız.

| Röportaj: Aminat Jacemiko, Adiğe Mak 20 Mayıs, Çev: İ. Çetao |
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Murat Yavan, Tarihçi

Sürgün yollarında ölen yığınların varoluş umutlarının yeşereceği günlerin anısına...

Takvimler 1800'lü yılları gös-
teriyordu. Kuzey Kafkasya'da
kan durmak bilmiyordu. Ka-
radeniz'in azgın suları kötü
kaderin habercisi gibi çıldır-
mışçasına dalgalanıyor, gö-
renlere korku salıyordu.

Bir kavim bilinmezliğe doğru
yola çıkmıştı. Ne gidecekleri
yer belliydi, ne de konaklaya-

cakları yer. Önderlerinin ardı
sıra karmaşık bir meçhule
cuğru yolalıyorlardı

Yol aldılar. Ya yolları bitince

durdular ya da kendileri bi-

ünce. Gittiler ve büyük bir

eve girdiler. Ev sahibi, çare-

sizlik içindeki konuklarını bol
odalı köşkünün, gönlünün el
verdiği her hangi birine, her
hangi bir şekilde yerleştirdi.
Kimsenin yerleştirildiği oda-
dan şikayet etme lüksü yok-

tu. Kimse itiraz etmedi. Bir
şekilde hayatta kalmak gere-

kiyordu.

Göçmenler Komisyonuna üye

katipler dur durak bilmeden
Yazdılar. İsimler, kardeşler,
kerimeler, cariyeler, oğullar
ve bunlardan ayrı bir sürü
karmaşık şey. Ölenler için
mezarlar hazırlandı. Mezar

masrafları belirlendi. Tek tek

Birzelzeleniniçerisindeydik.
Neyaşama umudumuz kalmıştı. Ne de mukavemetgücümüz.

notlar alındı, eşkaller tespit edildi ve tezkereler Maliye Nezareti-

ne gönderildi. İskan senaryoları üretildi. Çarlık Rusya'sının hi-
maye iddiasında bulunamaması amacıyla muhacirlerinin ellerin-
den Osmanlı tâbiiyetine giriş senetleri istendi. Sanki Kafkasyalılar
Rus himayesini kabul etmişlermiş gibi.

Başbakanlık arşivindeki belge, "Ars/an Bey riyasetindeki 101
hanenin Aziziye Sancağına bağlı Karaboğaz Kışlasına
iskanından” dem vuruyordu. Büyük bir kısmı yollarda ölen
muhacirlerden kalanların, derme çatma iskanından...

Bir zelzelenin içerisindeydik. Ne yaşama umudumuz kalmıştı. Ne
de mukavemet gücümüz. Ya yok oluş başlıyordu ya da varol-
mak/var kalmak mücadelesine yeni giriyorduk. İkisi de zorluy-
du. İkisi de can sıkıyor ve ikisi de korkutuyordu yürekleri.

Samsun kasabasında ve sahilde misafireten iskan olu-
nan Çerkes muhacirlerinden vefat edenlerin defni için
yapılan masrafların miktarım gösterir vesika”,
"Khçdede Tekkesinde bulunup vefat eden muhacirlerin

kefen parasını havi defter” Okuyorum lakin ne okuma,
Yüreğim ağlıyor. Muhacir ya ölmüş ya da ölmek üzere can çeki-
şiyor. Biri harcadığı kefen ve sabunun maliye masarifatındaki
uzantısını düşünüyor. Biri ölüyor ve yok oluyor.

"Kurupelit mevkinde toplanan Çerkes muhacirlerinden

vefat edenlerin yaş ve isimleri ile kefen masraflarını

gösterir defter.” Göz yaşlarım döküldü deftere, Bir ırkın, bir
kültürün, bir dünyanın, bir rüyanın yok oluşu böyle olmamalıydı.
Hissettiğim acı karşısında bütün varlığım yok oluşa karşı müthiş
bir direnç geliştirmişti. Artık üzülmüyordum. Ümit kaplamıştı

 

'Başbakanlık Arşivi, Maliye Nezareti Masarifat Defteri Katoloğu, Cilt IX,

(17110) 5.12.1281 — 8.18.1281
* Başbakanlık Arşivi, Maliye Nezareti Masarifat Defteri Katoloğu, Cilt IX,

(17330) 12.6.1281. —- 12.2.1281
* Başbakanlık Arşivi, Maliye Nezareti Masarifat Defteri Katoloğu,Cilt

IX, (17336) 12.13.1280— 12.25.1280
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yüreğimi. Eğer bir şeylerin
bedelini (oOödemişlerse ölen
insanlar. Beklenen (güzel
günler gelecekteydi. Filozof
haklıydı, "Zek/lenen güzel

gimer gelecekse çekilen
ıstıraplar kutsaldır.”

Başbakanlık Arşivi bu ve ben-
zeri belgelerle dolu, himmet
bekliyor. Bu belgeler gün
yüzüne çıkmalı. Bir kaç eksik
çalışma dışında bu belgeler
hiç odeğerlendirilmedi. Bu
konuya diaspora aydınları el
atmak zorundadır.

Düşünsenize...

Derbent'de hastalıklar yüzün-
den vefat edenlerin isimleri
ve künyeleri.... (17440)

Dereköy'de vefat
Çerkes muhacirleri...

eden

(17439)

Terme kazası ve Akçay kaza-
sında vefat eden muhacirler

ve isimleri..... (17448)

Batum kazası ve civarında

iskan olunan Çerkeslerden

çiçek hastalığı ile ölenler.....
(17459)

Çarşamba kazasında vefat
eden Çerkeslerin isim, künye
ve kabile isimleri... (17470)

Kıliçdere'de vefat OoOeden
Çerkes muhacirlerin isimleri
ve vefat yaşları... (17581)

Bunların dışında iskanın geli-
şımi, iç göçler, gelen insanla-

rın listeleri, Çarlık Rusya'sının
sürgün baskıları, (Osmanlı
Devletinden yardım talepleri
gibi bir sürü karanlık noktayı
Başbakanlık arşivindeki bel-
gelerle aydınlatmak omüm-
kündür.

Sonuç olarak yüzlerce defter
araştırmacı tarihçileri bekli-
yor. Acıya dayanmasınıbilen,

SÜRGÜNÜN GÖZYAŞLARI

 

sabırlı ve iradeli araştırmacıları. “Sürgünün Karanlık Tarihi” Baş-
bakanlık arşivinde aydınlatılmayı bekliyor.

Varolmak için sürgünün adını koymalıyız. Nereden geldiğimizi
bilmek zorundayız. "Wereden geldiğini bilmeyen nereye
gideceğini de bilemez” Kuzey Kafkasyalılar, kültürlerini öğ-
renmek, bunu yaşamak ve geliştirmek, özünden ayırmadan
dünyadaki gelişmelere uyarlamak ve &ök/erine bağlı geliş-
nelere açık bir hassasiyetle yeni nesillere aktarmak durumun-
dadırlar,

Bütün bunlara rağmen yorumlar yok oluş üzerineydi. İnsanlar
umutlarını yitirmişlerdi.

Soru acımasızdı: Gelecekten dava adına ne devraldık ki? Hangi
davayı nereye götüreceğiz.

Aynen sürgünün başlangıcındaki gibiyiz. Ne gideceğimiz yer belli
ne de hedeflerimiz.

“Derme çatma bir iskan, derme çatma hedefler, derme çatma
fikirler. Fikirlerimiz kök salmadı toprağa. Bir tarafımız hep eksik
kaldı. Hiçbir zaman tam anlamıyla benimsemedik bizim olmayan
şeyleri ve ayakta kaldık ama nasıl ayakta kalma. Yarım yamalak
ve derme çatma.

Hangi malzemeden hangi kurtuluş çaresini çıkartacak aydınımız.
Kafkas intelijansiyası diyebileceğimiz neyimiz var. Aydınlandık mı
ki aydınlatalım. Aydınlanmadan aydınlatmaya kanat çırpmak
boşa kürek çekmek değil mi? Hangifikir üzerine inşa edeceğiz
kurtuluş çaresini. Hangi zemin üzerinde yeşerecek umut?

Fırtınaya tutulan, yok oluşun eşiğindeki bir halkın son
kurtuluş çaresi nedir? Bu soruyu bu halkın çocukları kendi
kendilerine sormayacaklarsa kim kime soracak?

O halde!

“Ya ölüm şarkılarımızı yarıda keser, ya da elimizden alınan dün-
yadan daha muhteşemini kurarız kendimize.” Yok oluşa meydan
okuyoruz. Direniyoruz. Bugün güzel şeyler olsun için dün acı
çekti halkımız. Ve öldü. Kurupelit'te, Derbent'te, Samsun'da,
Kılıçdere'de, Harput'ta, Terme'de ve Akçay'da . Ve daha nice
yerde,

Kimse unutmasın!

Sürgün nesliyiz biz. 21 Mayıs'da sürgünün yıl dönümü Buna asla
hafızamızdan çıkarimamalıyız. Sürgün nesli her an direnç içinde
olmalıdır. Sürgün nesli yok oluşa karşı bütün varlığı ile direnme-
lidir.

Unutulmasın ki her şey köklerdedir. Ve umut bir gün

geçmişten aldığı güçle yeniden yeşerecektir.

TO 



  

 

ĞUNCE

21 MAYIS...

Kuzey Kafkasya Halkları
vatanlarını korumak ve ulusal
varlıklarını sürdürebilmek uğ-
runa, saldırgan Çarlık Orduları-
na karşı direndiler. Ancak hiçte
eşit olmayan koşullarda sür-
dürülen bu savaştan, Vubıhlar,
Abhazlar, Adigeler, Çeçenler,
Asetinler, Lezgiler ve diğerleri
yenik çıktılar.

“İşte 21 Mayıs 1864” Kuzey
Kafkasya (OHalklarının obüyük
çoğunluğunun sürgüne, ana-
vatanlarında kalabilen (çok
azının da zorunlu iskana tabi
tutulduğu tarihtir. Bu zorunlu
iskan Ruslarla birlikte yaşamı
da beraberinde getirdi. Aradan
geçen 136 yıl boyunca Kuzey
Kafkasya (OHalklarının obüyük
çoğunluğu
dışında yaşamaktadırlar. Bu
geçen sürede gerek anavatan-
da kalabilenler, gerekse dışarı-
dakiler ulusal değerlerini ya-
şatabilme çabasıiçinde oldular.
Birbirlerine ulaşabilme olanağı-
na ancak son on yılda ulaşabil-
diler. 136 yıldır farklı ekono-
mik, sosyal, kültürel, politik
ortamlarda yaşayan aynı kök-
ten olan bu halkların kısa sü-
rede birbirleriyle kaynaşmaları-
nın da zorlukları ortadadır.

Bugün geriye dönüp baktı-
ğımızda 136 yıl içerisinde dün-
yamızda çok şeylerin değiştiği-
ni, değer yargılarının farklılaş-
tığını görmekteyiz. Bir asrı
aşkın sürede devletler kuruldu,
yıkıldı. Sistemler kuruldu, dev-
rildi. Savaşlar yapıladı, kazanıl-

anavatanlarının

Mehmet YEDİÇ

dı, kaybedildi. Tarihe dünyanın en kanlı ve acımasız savaşı olarak
geçen ikinci dünya savaşında birbirleriyle savaşan halklar ve dev-
letler bugün sosyal, kültürel, ekonomik ve diplomatik ilişkiler içeri-
sindedirler. Almanya ile Rusya Federasyonu, İsrail ile Arap Devlet-
lerinin ilişkilerinin geliştirilmesi çabaları sürmektedir.

21 Mayıs'larda karalar giyip, ağıtlar yakmak yerine, tarihsel ger-
çeklerin bilincinde, ancak çağımızın dünya değerlerini ve kendi ger-
çeklerimizi kavrayarak yaşamak durumundayız. Bugün Kuzey Kaf-
kasya Cumhuriyetleri Rusya Federasyonunun birer öğesi olarak
Ruslarla, Ukraynalılarla, Ermenilerle, Tatarlarla daha birçok halklarla
birlikte yaşamaktadırlar. Bu gerçek ile birlikte barış içerisinde, bir-
birlerinin değerlerine saygı göstererek, çağdaş demokratik koşullar-
da yaşamaya katkı sağlayacak çaba içerisinde olmak herkesten çok
Kuzey Kafkasya'nın yerli halklarının yararınadır. Bu yapının oluştu-
rulması ve yaşatılması Kuzey Kafkasyalıların gelecekte ulusal varlık-
larını sürdürebilmelerinin de temel koşullarından birisidir.

Anavatanları dışında bugün kendini köken olarak Kuzey Kafkas-
ya Cumhuriyetlerinden birine ait olduğunu duyumsayan dışarıdaki
insanlarımızın, yaşadıkları ülke ve insanlarıyla, genelde Rusya Fe-
derasyonu özelde köken olarak ait oldukları cumhuriyetlerle ekono-
mik, sosyal, kültüreliyi ilişkiler kurmasına katkı sağlayacak çaba
içerisinde olmalıdırlar. Sovyetler Birliği ile dışarıda yaşadığımız ülke-
lerin birbirlerine kapalı, hatta zıt kutuplarda yer almış olmaları en
çok biz Kuzey Kafkasya Halklarına zarar vermiştir.

Köken olarak Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri Halklarından olan
çok büyük bir kesim bugün anavatanları dışında yaşamaktadır.
Bunların dönüş hakları vardır. Köken olarakilgili oldukları cumhuri-
yetlerle ekonomik yatırım, iş kurma, sosyal, kültürel, turistik ilişkiler
kurabilme olanakları vardır. Ne yazık ki geçtiğimiz on yılda bu ola-
nakları ve hakları yeterince kullanma çabası içerisinde olduğumuzu
söyleyebilmek zordur.

Anavatanımızı ve insanımızı seviyorsak, gelecekte halklarımızın
ulusal değerleriyle yaşamasını istiyorsak, anavatan ile yaşadığımız
ülkelerin iyiilişkiler içerisinde olmasına çaba göstermeliyiz. Gerçek-

leşme olanağı olmayan, hayali büyük projeler yerine, gerçekleştire- .

bileceğimiz, sonuç alabileceğimiz çalışmalara yönelmeliyiz. Hele

Kuzey Kafkasya'yı görmeden, orada yaşamadan, çok uzaklarda

duygu yoğunluğunda, masaya serilmiş harita üzerinde anavatana

ilişkin projeler üretmek o kadar hayalki ...

Sevgiyle kalın.
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Başkan Putin 30 Mayıs ta-
rihinde Moskova'da bir top-
lantı düzenleyerek Kuzey Kaf-
kasya Cumhuriyet ve eyalet
liderleri ile kendisini temsilen
bölgeye atadığı Viktor Kazant-
sevi tanıştırdı. Adığey Başkanı
Aslan Carım toplantı sonrası
Maykop'ta bir basın toplantısı
yaparak konu hakkında bilgi
verdi ve gazetecilerin sorularını
cevaplandırdı.

Carım'ın açıklamasına göre
Başkan Putin liderlerle yaptığı
toplantıda temsilcisinin Yerel
yönetimlerle Merkez arasındaki
zincire eklenmiş yeni bir halka
olmadığını, aksine Merkez ile
yerel yönetimler arasındaki
işbirliğini ve bağları güçlendirici
bir unsur olduğunu özellikle
belirtti. Carım: bu ayrımın ö-
nemli olduğunu zira gerçeğin
merkezi medyanın göstermek
istediği şekilde olmadığını dile
getirdi.

Cumhurbaşkanı Temsilcisi-
nin asli görevinin Cumhuriyet-
lerJle bulunan federal devlet
organlarının işlerini düzene
sokmak, onlara güç katmak ve
işleyişlerini düzeltmek olacak.

Cumhurbaşkanı Temsilcisi-
nin bölgesinde ne gibi bir ya-
pılanmaya gideceğini temsilci
kendisi belirleyecek ve bu ko-
nuda şimdiden bir şey söyle-
mek mümkün değil.

Carım konuşmasında bir
konuya daha dikkat çekti. Rus-
ya'nın devlet sisteminde deği-
şiklik yapılması ile ilgili olarak
hazırlanan 4 yasa taslağından
üçü Duma ya sevk edilmiş
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durumda. Dördüncüsünün Duma 'ya gönderilmesinden Putin vaz-
geçmiş bulunuyor. Geri çekllen bu yasa taslağına göre Cumhuriyet-
lerde bulunan Federal Devlet Organlarına Yerel Yönetim liderinin
görüsü alınmadan doğrudan Merkezden atama yapılabilecekti. Bu
durumda yerel yönetim liderlerinin etkinlikleri büyük ölçüde azalmış
olacaktı.

Görüşmelerde Cumhuriyet liderleri Putine kendi görüşlerini i-
lettiler. Başkan Carım da Putin'e şu görüşünüiletti. Gerek Rusya
Federasyon Meclisine göndereceği bildiride ve gerekse medyada
herkesin açıklıkla anlayabileceği şekilde ülkede kabul görmüş ve
yerleşmiş bulunan federal prensiplerin asla değiştirilmeyeceği ve
dokunulmayacağını dile getirmesi,

Başkan Carım Federasyon Meclisinin oluşturulması ile ilgili yasa
teklifi hakkında kendi görüşlerini anlattı ve toplantıya katılanliderle-
rin bu konuya büyük bir dikkat ve titizlikle yaklaşılması ve çözüm-
lenmesi konusunda görüş bildirdiklerini söyledi. Bu konuda Du-
ma ya götürülen yasa teklifine alternatif yaklaşımları olanlar da
vardı ve onlar çoğunluktaydı. Bunlara göre Yerel Yönetimlerin Baş-
kanları ile yasama organlarının başkanlarının Federasyon Meclisi
üyelikleri korunacaktı ancak onlar meclisin her toplantısına katılmak
zorunda olmayacaklardı. Onların toplantıların beşte birine katılmaları
yeterli olacaktı.

Yerel Yönetim Başkanları ile Yasama Meclisi başkanlarının bir
suç işlemeleri halinde görevden alınabilmeleri ile ilgili ikinci yasa
teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde de konunun önemine binaen
üzerinde dikkat vetitizlikle durulması gerektiği belirtilmişti.

Carım federal yasalarda dikkate alınmasınıistediği üç hususu da
Putin'e ilettiğini belirtti. Bunlar, Adığeyiçin büyük önem arz eden
Paritet (halklar arası eşitlik) ilkesine göre parlamento ve devlet or-
ganlarının oluşturulması. Bu ilke Adığey'de 1991 yılından beri uy-
gulanmakta olup bir anayasa hükmü haline de gelmiş bulunuyor.
Ancak bu uygulama Rusya Federasyonu anayasası ve seçim yasası
ile uyuşmuyor ve bu nedenle de değiştirilmesi gerekiyor. Cumhuri-
yetimizde bu uygulamayı değiştirmeye kalkmanın iyi sonuçlar ge-
tirmeyeceğide belli,

İkinci konu Cumhuriyetin iki resmi dili olması sorunu. Üçüncüsü
ise göçmen sorunu olup bu problem halen Adığey Başkanının ka-
rarnamesiile çözülüyor. Bu sorunlar eğer federal yasalarla çözüme
kavuşturulmazsa Adiğey'in bu yasalarını değiştirmesi gerekecek. Bu
da toplumsal barışımızı bozacak. Bu durumda merkezde cumhuri-
yetlerin özel durumlarının göz önüne alındığı yasal düzenlemelerin
yapılması gerekiyor. Bu ihtiyaç sadece Adiğey için değil Karaçay-
Çerkes, Dağıstan ve başkaları için de mevcut,
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Başkan Putin de toplantıda
Cumhuriyetlerin kendilerine öz-
gü özellikleri Üzerinde durarak
buna İnguşetya'da çok kadınlı
evliliğe izin veren uygulamayı
örnek gösterdi. Ancak federal
yasalarda cumhuriyetlerin özel
koşullarının gözetilmesi görü-
şünü de destekledi.

Başkan Carm Aslan daha
sonra gezetecllerin sorularını
cevaplandırdı,

Cumhurbaşkanı Temsileis/
Cumhuriyetllerdeki o federal
devlet organlarını yönelecek,
onlar için kurallar koyacak. Bu
organlar çoğu kez yerel devlet
organları ile /ç içe çalışıyor. Bu
durumda Cumhurbaşkanı tem-
silelisi Cumhuriyetlerin yöne-
imlerine karışmış olmayacak
m, bu karşmanmn Sıriri nasil
belirlenecek?

Bu sistemin işleyiş sekli ve
karışmanın sınırı henüz tam
olarak belirlenmiş değil. Ancak
bu konuda belirlenmiş bir
prensip var. Cumhurbaşkanı
Temsilcisi yerel yönetimlere
karışmayacak. O daha çok R.F.
Anayasası ve yasalarının ihlal
edilmemesine dikkat edecek,

Son seçim sonuçlarına göre
Adığey, Başkana muhalif olan
bölgelerden sayılıyordu. Buna
göre Başkan'ın Adiğey'e karşı
tutumu nasil?

Şu ana kadar Adığey'le ilgili
tutumunu belli etmedi. Bunu
zaman gösterecek. Kendisi ile
8 Haziran tarihinde görüşme»
miz var. Bu görüşmemizde
tutumu belli olacaktır. Kendisi-
ni Cumhuriyetimize davet ede-
ceğim,

WPutin federal yasalarla
yerel yasaların arasındaki çe-
işkileri gidermenin temsilcileri»
nin bas görevi olduğunu söylür
yor Bu bir bakıma merkezi
yasaları güçlendirmek ve fe-
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deralizmi zayıflatmak anlamına gelmiyor mu?

Şu anda ben de R.F. Başkanıile yaptığım görüşmelerin etkisin-
den henüz kurtulabilmiş değilim. Toplantıya gitmeden önce ben de
aynı şeyleri düşünüyordum. Bu nedenle Başkandan devletin federal
prensiplere bağlı kalacağını duyurmasını istedim. Çünkü merkezi
medya uzun zamandan beri sanki federal bir devlet değiliz de Üniter
bir devlet mişiz gibi davranıyor. jirinovskl tarafından çıkarılan bir
dergideki makalede federasyon hiç yokmuşçasına üniter devletten
söz ediliyor. Başkanı her an federal sorunlarla uğraşmayacak ve bu
işleri yürütecek olan bürokrasi. Açıkça söylüyorum ki: Rusya bü-
rokrasisinin büyük bölümü Üniter devletten yana olup federasyonu
istememektedir. Bu sorunlar yakınlarda federasyon meclisinin top-
lantısırıda ele alınacak. Bu konularda görüş bildiren hukukçular Rus-
ya'da federalizmin bildirllerde yazılı olmaktan öte bir yol
katetmediğini söylü- |
yorlar. Devlet Dus
ması'nın da yasaları
çıkarırken ülkenin
federasyon olup ol-
madığına hiç aldırdı-
ğı yok. Yasa teklifle-
rini ellerinden zorla
almazsak görüşleri-
mizi sormak Için
göndermeye hiç nis
yetleri yok. Bu ne-
denle federasyon
meclisinden Du-
ma'nin gönderdiği
yasaların yarısını ge-
ri çevirmemiz gere-
kiyor. Bu sebepler-
den dolayı federasyon meclisinin oluşturulması için hazırlanan yenl
yasa tasarısını büyük bir dikkatle ele almak gerekiyor. Seçimlerde
ulusal çevreler oluşturulabilmesine olanak sağlayan bir merkezi
yasaya İhtiyaç var. Aksi takdirde seçmenlerin oy kullanma yerinde
ilk yaptıkları Is soydaşları olmayan adayların İlsteden isimlerini ka-
ralamak oluyor. En son yapılan seçimlerde Maykop'tan bir tek Adiğe
aday dahi seçilemedi. Maykop'ta bir ulusal seçim çevresi oluştur-
mamiş olduğumuza şimdi çok pişmanım. Kısacası yerel yönetimler»
de kargaşa ve huzursuzluklara neden olmamak Için federal normla-
rın oluşturulması gerekiyor. İki resmi dil olayı da bu kapsamda ele
alınmalı,

Görünen o ki yerel yönetim liderler! ile Cumhurbaşkanı Temsilef-
S/ arasında bazı sürtüşmeler yaşanacak?

Ben şahsen Rusya'nın tepeden tırnağa kadar bir yasal düzenle-
meye tabi tutulması taraftarıyım. Ancak bu yapılırken gereksiz yan-
lışlıkların yapılmasından da endişe ediyorum. Şu anda Başkanile 8
Haziran'da yapacağım görüşmede kendisine bu konularda sunaca-
ğım görüşlerimi hazırlamakla meşgulüm.

 

| 3 Haziran tarihli Adığe Mak gazetesinden çeviren: İ. Çetao, |
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ŞAPSIĞ ADIĞE DERNEĞİ

 

ŞAPSIĞ ADIĞE DERNEĞİ(XASE) ÇALIŞMALARI
 

Karadeniz Kıyıboyu Şapsığları Derneği Nisan ayında kuruluşunun 11.yılını doldurdu. Bu zaman içerisin-
de ve özellikle de geçtiğimiz yılda dernek ne gibi işler başardı? Günümüzde neler yapıyor ve gelecekle
ilgili düşünceleri neler? Bu konuda dernek başkanı Mecit Bey ile yapılmış olan röportajı, 23 Mart tarihli
Adığe Mak gazetesinden çevirerek yayımlıyoruz...
 

Başkam olduğunuz derneğin
en fazla üzerinde durduğu
konu nedir? 1999 yılında ne
gibi çalışmalar yaptınız?

il yıllık süre içerisinde en
verimli çalışmaların geçen yıl
yapılmış olduğunu belirtmek
isterim. Kıyıboyu Şapsığlarının
kongrelerinde alınmış olan bir
çok karar geçtiğimiz yıl uygu
lamaya konulabilmiş, derneği-
mizin çalışma sistemi ve yapı-
lanma şekli daha iyi bir duru-
ma getirilebilmiştir. Çalışmala
riımiz sayesinde derneğimizin
toplumdaki saygınlığı daha da
artmış ve gerekliliği daha İyi
anlaşılır olmuştur.

Derneğimizin kuruluşunun
10. yılının kutlandığı 29 Nisan
1999 tarihinde, “Rusya Fede-
rasyonu” nda öz topraklarında
yaşayan küçük halkların öz-
gürlüklerine dair garantiler”
isimli federal yasanın Başkan
Beris Yeltsin tarafından imza-
lanarak yürürlüğe girmiş olma-
sı bizi çok memnun etmiştir.
Bizde kongrelerimizde bu kâ-
nunun çıkarılmasını çabuklaş-
tırmak amacıyla almiş olduğu»
muz kararların gereği olarak,
yasama meclisi milletvekilleri
nezdinde bir hayli çalışmalarda
bulunduk. Yasanın ilgili mec-
islerde girişilmesi esnasında
görüş ve önerilerimizi gerekli
makamlara aktardık. çıkarılan
yasada bizim kimi önerilerimi-
zin dikkate alınmış olduğunu
görmekteyiz. Bu kanunu temel
alarak “öz topraklarında yaşa
yan Kıyıboyu Şapsığ Adığe-

 

leri'ne dair “yasa taslağını hazırlayıp Krasnodar Eyalet Yönetimine
ve yasama meclisine sunduk,

1999 yılında çözüme kavuşturduğumuz diğer bir konu İse
Kıyıboyu Şağsığların Sosyo-ekonomik ve ulusal-kültürel gelişmeleri
için ihtiyaç duyulan paranın Krasnodar eyalet bütçesinde ayrı bir
kalem olarak yer almasını sağlamak olmuştur, Bundan dolayı da
Tuapse ve Lazarevskilçelerindeki Adığe köylerinin sosyal ve kültürel
problemlerinin çözümünde ilerleme sağlanmıştır. Eyalet bütçesinde
bu amaçla ayrılmış bulunan 2, 5 milyon ruble (bir dolar şu anda 28,
5 ruble) nin harcanmasında derneğimizle birlikte köy yönetimleri-
mizde görev almışlardır.

Uzun yıllardır arzulamakta olduğumuz Adığey DevletÜniversitesi!
nin Lazarevsk Şubesinin açılışı da geçtiğimiz yıl gerçekleşmiştir. Altı
fakülteden oluşmakta olan şubede, anadilimizde eğitim yaptıracak
öğretmenler de yetişecek şekilde eğitim öğretim devam etmektedir.

Sevinçli bir haberi daha söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl
Adığey Devlet Radyo-Televizyon Kurumu tarafından “TV Şapsugiya”
adıyla bir muhabirlik merkezi açılmıştır. Bu merkezin imkanlarının
daha da gelişeceğini ve halkımıza yararlı yayınlar sunacağını umut
ediyoruz. Geçtiğimiz yılda Krasnodar Eyalet Yönetimi derneğimizce
çıkarılan “Şapsugiya” gazetesine maddi yardımda bulunmuş ve bu
sayede gazete çalışanlarının aylıkları ödenebilmiş ve gazete düzenli
olarak çıkarılmıştır. |

Bunların dışında geçtiğimiz yıl yine anılarda kalacak etkinlikler
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda derneğimizin kuruluşu»
nun 10. yılını yaygın etkinliklerle kutladık. Kuban'ın saygın ressamı
Aysa Hapişt'in resimlerini Krasnodar ve Maykop'ta sergiledik. Tuap-
se ve Lazarevsk'de “Agiğey'in Yıuldızları” isimli teleşov programlarını
gerçekleştirdik. Tuapse ve Lazarevsk ilçelerindeki köylerde Adığey
Devlet Tiyatrosu'nun oyunları gösterildi. Tanınmış Kompozitör ve
şarkıcı Albert Tlaşe Soçi, Lazarevsk ve Tuapse'de konserler verdi.
Adığe köyleri arasında çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenlendi.

Aynı şekilde köy dernekleri ile köy yönetimleri ve yaşlılar meclis-
leri de geçtiğimiz yıl unutulmayacak etkinliklerde bulundular. Hacok
köyünde düzenlenen “Nartların Ateşi Sönmesin” toplantısı, Tuapse
ve Lazarevsk'te Şapsığ öğrencileri etkinlikleri, Şeheçay köyünde
düzenlenen anı toplantı, Lazarevsk'te okutulan Mevlid, Şoyuku kö-
yünde Madina Çuntıj'ın evinin duvarına konan ani levha, Hacok'un
köy gününün kutlanması bunlar arasındadır.

Anlaşılan o ki geçtiğimiz yıl önemli işler başardınız ve kitlenizi mem-
nun eliniz. Bu çalışmalarda size güç veren neydi?

Kimler yardımcı oluyorlardı?
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Bu çalışmalarımızı yönlen-
diren ve bize güç veren birkaç
etken var. Bunlardan birincisi,
derneğimizin kurulması ve
kuruluş amaçları doğrultusu-
nda çalışması İçin bu güne
kadar çok insan emek vermiş-
tir. Bunların arasından bugün
dünyamızdan ayrılmış olanlara
tanrıdan rahmet diliyorum.
Onların yaptıkları çalışmalar ve
bize bıraktıkları politik dene-
yimler sayesinde, 1V nel Şapsığ
Köngresi'nin oObize (yüklemiş
olduğu sorumlulukları yerine
getirebildik. İkincisi İse yöne-
timimizin çalışma devresinin
Eyalet Başkanı Nikolay Kandre-
tonko'nun çalışma devresi ile
çakışmasının büyük (önemi
vardır. O Şapsığların çözüm:
lenmemiş sorunlarını İyi anla-
mış ve derneğimizin toplumsal
&ndash;politik gücünün devlet
politikası ile uyumlu hareket
etmesi imkanlarını yaratmıştır.
Eyalet Yönetiminin sorunları-
mıza bakış tarzını Eyalet Baş-
kan Yardımcısı N. 1. Harçenko
kongremize katılarak anlatmış»
tir. Ayrıca Adığey Ile Krasnadar
arasındaki iyi ilişkilerin de çok
yararını görmekteyiz. Adiğey
ile Krasnadar eyaleti arasında
imzalanan dostluk ve işbirliği
anlaşmasında, Adiğey'in Kıyı-
boyu Şapsığları İle sosyo-
kultürel ilişkilerini güçlendirme-
ye verdiği önemi görmekteyiz.
Aslan Carım ile Nikolay Kan-
dratenko'nun 1998 yılında
bölgemizde birlikte gerçekleş-
tirdikleri gezi de bu iyi ilişkilerin
bize bir yansımasıdır.

Derneğimiz hem bölgemiz-
de yaşayan diğer halklara,
hem de bölge yöneticilerimize
ayrım yapmadan herkesin yâ:
rarına çalışmalar yapmış oldu-
ğunu da kanıtlamıştır. Adığey
Devlet Üniversitesi” nin Laza-
revsk'te açtığı şubede sadece
Adığe gençleri değil tüm halk-
ların çocukları okuyacaklardır.
Tuapse ve Lazarevsk kaplıca-
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larının tanıtımı için Adığey'de yaptığımız çalışmalar hepimizin çıkarı»
nadır. Federal ve Eyalet bütçelerinde Şapsığlar için ayrılmış olan
ödeneklerden bu köylerde yaşayan tüm Insanlar yararlanmaktadır.
Şapsığ Adiğeleri'nin ezelden beri yaşadıkları topraklarını korumaya
çalışmaları, doğanın bize sunduğu zenginlikleri yarar getirecek şe-
kilde işletilmesini istemeleri, ormanlarımızın talan edilmesini önle-
meye çalışmaları hepimizin sorumluluğu değil midir? Korumaya
çalıştığımız güzel kıyafetlerimiz, şarkılarımız ve danslarımız tüm
halkların kültürlerini zenginleştirmiyor mu?

Sapsıdlarla ilgili Eyalet Meclisine vermiş olduğunuz yasa taslağı ne
bakımdan önemlidir?

Bu konuda çıkarılmış olan söz konusu federal yasa küçük halkla-
rın sorunlarının çözümünü yerel yönetimlere bırakmış olup bu da
bence doğru bir karardır. R. F.'nda yaşayan 60 kadar küçük halkın
tarihi, kültürel, ekonomik, coğrafi ve politik sorunlarını bir federal
yasa bünyesinde çözmek mümkün değildir. Amacımız Şapsığların
bölgenin yerli halkı oldukları gerçeğini hiç bir zaman göz ardı edile-
meyecek şekilde eyalet meclisine yasa ile tespit ettirmektir. Bu İs-
temimizde hiç bir anormallik yoktur. Yasayı kabul edecek olan Eya-
let meclisidir. İsteğimiz yasa görüşmelerine bizim de katılmamızın
sağlanmasıdır.

Başarıden söz elmek güzel. Ama her zaman başarının yanında ek-
siklikler de vardır. Sizin çözemediğiniz sorunlar ve eksikiikleriniz
nelerdir?

Gerçek yaşamda ve özellikle bugünkü yaşamımızda her şeyin iyi
olması mümkün değildir. Şimdiye kadar yaptıklarımızı ve başardık-
larımızı anlattım ve bunlar söylenmesi gerekli şeylerdi. Yapamadı-
ğımız ve çözemediğimiz öyle sorunlarımız da vardır ki eğer bunları
çözemezsek yaptığımız tüm iyi şeyleri de silip götürebilecektir.
Adığelerin güzel geleneklerinden ve Adiğeliğin bir çok alanı kapsadı-
ğından sıkça söz ederiz. Adiğelik ulusumuzun paha biçilmez mirası»
dir ve hepimiz onunla gurur duymalıyız. Eğer onu gelecek nesilleri»
mize de aktarmak istiyorsak ona aykırı olarak insanlarımızda geliş-
mekte olan davranışlara karşı ciddi bir şekilde savaş açmalıyız.
Köylerimizde hırsızlığın arttığını, kötü davranışlarda bulunanların
çoğaldığını, yaşlılara saygının azaldığını, herkesçe tanınan insanla»
rımızın arkasından yapılan çirkin dedikoduların yaygınlaştığını, ya»
kınlık ve dostluk ilişkilerini kötüye kullananlara gerekli tepkiyi gös-
termemekte olduğumuzu açıkça söylemeliyiz. Sadece derneğimizin
ve yaşlı meclislerimizin gücüyle bu tür olumsuz gelişmelerin önüne
geçilemeyeceğini de belirtmek isterim. Bir Adığe'nin isminden öv-
güyle söz edildiğinde bundan memnunluk duyuyoruz. Derneğimizin
çalışmaları sayesinde bir çok insanımızın yaptığı güzel işler öne çi-
karılmış ve topluma tanıtılmıştır. Kanunlara uymayan, halkımızın
onurunu zedeleyen Insanlara karşı yaptırım manın da zamanı gel»
miştir. Adığelik çalışmalarına karşı çıkan ve yasalarla kazandığımız
haklarımızı küçümseyen kişilere karşı da etkili tavırlar ortaya koy-
mamız gerekmektedir. Bu bağlamda derneğimizin adli makamlarla
ilişkilerini güçlendirmesi gerektiği kanaatindeyim. Kötü davranışlar-
da bulunanların sayılarının azaltılması için yapacağımız çalışmaların
da uğraş alanlarımızın biri olması gerektiğini düşünüyorum.

(Röportaj: Haceretbiy Tlehusej|

(23 Mart tarihli Adığe Mak Gazetesinden çeviren: İbrahim Çetao|
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ŞAPSIĞ ULUSAL RAYONU

 

 

75. kuruluş yılı nedeniyle

 

Karadeniz Kıyıboyu'nda ya-
şayan Şapsığlar 26-29 Ağustos
1924 tarihinde Tuapse'de yap-
tıkları IV. köngrede Şapsiğ
Ulusal Rayonu'nu kurma kara-
rını almışlardı. Bu karar Kara-
deniz Bölge Yürütme Komitesi
Prezldyumunca 30 Ağustos
1924 tarihinde onaylanmıştı.
23 Eylül 1924 tarihinde de
karar Kuzey Kafkasya Kray'ı
Yürütme Kemitesi Küçük
Prezidyumunca kabul edilmişti.

Karadeniz Bölge Yürütme
Komitesi Prezldyumu'nun kös
tatına göre Şapsığ Ulusal
Rayonu'na 10 köy bağlanmıştı
ama Rayona bağlı gerçek köy
sayısı 8 idi. Bunlar: Karpovka
(Kybişevka, şimdiki Ağguy kö
yü), Psibe, Ş'oyuku, Kodeşhap,
Ii ve II, Krasna-Aleksandrovska
(Şimdiki OKalej ve Liğeth),
Neciko ve Şeheçey idi (Rayonâ
girmeyen iki köyün durumuna
ilerde değinilecektir).

Sapsığ Ulusal Rayonu'nu
yönetmek üzere Devrim Ko-
mitesi oluşturulmuştu. Bu ko-
mitede Aydemir Beğuşe (Baş-
kan), Musa Alale, Yusuf Kadiy,
Pegoş Kobi ve Gulyayev (ismi
belirtilmiyor) yer alıyorlardı.
17-221 Mart 1926 tarihinde
yapılan Şapsığ Ulsal Rayonu'na
bağlı Köy meclisleri 2. kongre-
sine kadar söz konusu komite
yönetme yetkisini elinde bu-
lundurmuştu.

Tuapse rayon sınırları içeri-
sinde (olmamasına orağmen
yönetim merkeziydi. Şapsığ
Rayonu Devrim Komitesi Tuap-

 

Tamar Polovinkin, Tarihçi

se'de Paris Komünü caddesi No:1'de görev yapıyordu.
Şapsığ Ulusal Rayonu'nun kuruluşu sorunlu olmuştu. 1920 yılı

Aralık ayında Kuban Karadeniz Ülke Devrim Komitesi, Kuban ve
Karadeniz kıyısında yaşayan dağlı halklar Için kendi yönetimlerini
oluşturma kararı almıştı. 2-8 Mart 1921 tarihinde Krasnodar'da ya-
pılan Kuban Karadeniz Ülkesi Dağlı Halkları TI. Kongresinde dağlılara
otonomi verilmesi konusu ele alınmış ve Dağlı Yürütme Komitesi
seçilmişti. .

25 Mayıs 1921 tarihinde, Rusya komünist Partisi RKE (B) Ülke
Komitesi Kuban ve Karadeniz dağlılarına otonomi verilmesi ile ilgili
söz konusu kongre kararını onayladı. 31 Mayis 1921 tarihinde
Kuban-Karadeniz Ülke Yürütme Komltesince Dağlı Yürütme Komitesi
göreve başlatıldı. Dağlı Yürütme Komitesi, Kuban-Karadeniz Yürüt
me Komitesine bağlı olarak çalışacakdı.

7 Temmuz 1921 tarihinde yapılan Karadeniz Kıyıboyu
Şapsığları'nın 1. kongresinde yukarıda kurulduğu bildirilen Dağlı
Otonom Bölgesi'ne katılma kararı alındı.

Dağlı Yürütme Komitesi 1921 yılının kalan ikinci yarısında, Dağlı
Otonom Böigesi'nin oluşturulması için Üst makamlara yapılacak
önerile'i hazırladı. Bu bağlamda 19 Eylül 1921 tarihinde yaptığı
toplantıda, Tuapse Rayon Yürütme Komitesi'nin bu rayona bağlı
olup Şapsığ yerleşim yeri olan Krasna-Aleksandrovska nahiyesinin
bayordan çıkarılıp Dağlı Yürütme Komitesi'ne bağlanmasıile ilgili
önerisini görüştü. Tuapse Rayonu'na bağlı Şapsığ köylerinin bu
rayorıdan çıkarılıp ayrı bir rayon yapılması Merkeze önerildi.

Kubar-Karadeniz Ulke Sovyetlerinin 7-10 Aralık 1921 tarihinde
yapıları üçüncü körigresinde dağlılara otonomi verilmesi konusu ele
alındı. Kurulacak olanı otonom bölgeye Krasnodar ve Maykop yöresi
ile Tuapse Rayonunda bulunan Adığe yerleşiminin bağlanması ka-
rarlaştırıldı. Üçüncü Kongre Yürütme Komitesi'ne Kuban ve Kara-
deniz kıyı boyunda yaşayan dağlıları kapsayacak şekilde otonom
bölgeyi kurma görevi verdi. Söz konusu otonom bölgede o tarihte
100 bin Adiğe ve 25 bin Rus yaşıyordu. Üçüncü kongre çalışmala-
rında Sapsığ delegeleri de yer almışlardı.

Adiğelere otonom bölge verilmesi konusu 1922 yılının ilk yarı-
sında, Kuban-Karadeniz Ülke Yürütme Komitesinde, RSSEC'nin Halk
Komiserliğinde ve Rusya Merkez Yürütme Komitesinde ele alındı.

26 Ocak 1922 tarihinde Halk Komiserliğinde yapılan toplantı-
da,sadece Kuban yöresi Adiğelerini kapsayacak şekilde 'Çerkes Oto-
nom Bölgesi” kurulması kararı alınmıştır. Son kararı verecek olan
Rusya Merkez Yürütme Komitesi'ydi ama onun vereceği kararda
artık belli oluyordu.

Konu Halk Komiserliğince bu şekilde karara bağlandıktan sonra,
Tupse Rayon Yürütme Komitesi Başkanı'nın da hazır bulunduğu
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Kuban Karadeniz Ülke Komitesi
Prezedyumu'nun toplantısı 17
mart 1922 tarihinde yapıldı. Bu
toplantıda Krasna-
Aıeksandrovska köylerinin ta-
lepleri görüşüldü. Bu köyler
Çerkes oOOtonom Bölgesi'ne
katılmak istemiyorlar, Tupse
Rayonu'nda kalmakistiyorlardı.
Prezedyum, Dağlı Yürütme
Komitesi'nin “Köylülerin talep-
lerini dikkate almadığı, yanlış
uygulamalar yaptığına ve in-
sanların kişisel haklarına zarar
verdiğine” karar vermişti. o

27 Temmuz 1922 tarihin-
de, Rusya Merkez Yürütme
Komitesi Adığe Otonom Bölge-
si'nin oOkuruluşunu (onayladı.
Şapsığlar otonom bölgeye dahil
edilmemişlerdi ve buna gerek-
çe olara da Kuban Adiğelerine
olanuzaklıkları gösterilmişti.

Konuyu görüşmek üzere I-
II. Şapsığ Kongresi toplandı.
Şapsığların Adığe Otonom Böl-
gesi'ne alınmama kararını ka-
bul etmediklerini dile getirdiler.
Bir önceki kongrenin vermiş ol-
duğu Adiğe Otonom Bölgesi'ne
girilmesi ile ilgili kararı kaldır-
dılar. Şapsığ Otonom Cumhuri-
yeti kurma kararı verdiler. Bu
kongrenin başkanlığını Musa
Alale, sekreterliğini de Yusuf
Neğuç yapmıştı.

Kongreye katılan delege-
lere Yusuf Neğuç şöyle hitap
etmişti: “RSSFC anayasasına
göre her halka kendini yönet-
me hakkı tanınmıştır. Bu hakkı
Şapsığlar da kullanmalıdır. Ben
Şapsığ Sovyet Cumhuriyeti'nin
kurulmasını uygun buluyorum”.

Yusuf Neğuç'un şu önerisi
de kongre kayıtlarına geçmiş
bulunmaktadır:
1) Şapsığ Sovyet Cumhuriyeti

 RSSFC'ne katılır. Bu kong-
rede seçilecek olan yürüt-
me kurulu tarafından idare
edilir. |

2) Şapsığ Sovyet Cumhuriye-
ti'ne Tuapse ve Soçi Böl-
gesi, Pşad nehrinin doğur-

suna kadar olan bölge dahildir. O zamanlar bu bölgede 50 bin
kişi yaşamaktaidi.

3) Şapsığ Cumhuriyeti'nin kanun yapma yetkisi vardır.
4) Şapsığ Cumhuriyeti dış işleri hariç, askeri, mali, adli, eğitim ve

içişlerinde kendi kendini yönetir.
5) Şapsığ Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde kalan şehirler, demir-

yolları, limanlar, tarım arazileri, ormanlar ve dağlar Şapsığ
Cumhuriyeti'nin malıdır.

6) Zorla topraklarından sürülmüş olan Şapsığlar Cumhuriyet'te
yaşayanlarla aynı haklara sahip olmalıdırlar.

7) Şapsığ Cumhuriyeti'nde yaşayan diğer Şapsığ olmayan halkların
da bu cumhuriyette kalma ve yaşama hakları vardır.

8) RSSFC'nin merkezi organları Şapsığ Cumhuriyeti'ni kabul ettik-
ten sonra yapılacak anlaşma şartlarına göre Şapsığ Cumhuriyeti
Federasyonu'na katılır.
Şapsığ Cumhuriyeti YürütmeKomitesi Başkanlığına Cambolet

Neğuç, sekreterliğine de Abdul Tleç'ese seçilmişlerdi.
Kongre tarafından alınan bu kararın pratiğe geçirilmesi görevi

Yusuf Neğuç ile Ali Neğuç'a verilmişti. O tarihlerde Şapsığlar aldık-
ları bu kararın uygulamaya geçirilebileceğinden hiç şüphe etmiyor-
lardı.

Şapsığ Cumhuriyeti kurulmasıile ilgili haber duyulduktan sonra
cumhuriyet karşıtı propagandalar da hız kazanmıştı. Şapsığların
kendilerine ait ayrı bir yönetim oluşturmalarının kendilerine bir yarar
getirmeyeceğine halk ikna edilmeye çalışılıyordu. Halkın sayıca az
ve fakir olması nedeniyle kurulacak ayrı bir yönetimin sadece zarar
getireceği söylentileri yayılıyordu. Kurulacak yönetimin vergi yükü
altında ezileceği, Sovyet düzeninin desteği olmadan Şapsığların
kendi başlarına yaşayamayacakları anlatılıyordu.

1923'lü yıllara gelindiğinde birçok Şapsığ otonomiden vazgeç-
mişti. Yönetim Şapsığların ekonomik durumunu düzeltmekiçin bir
tedbir almıyordu. 1922-23'lü yıllarda Şapsığlar yönetim kademeleri-
ne defalarca başvurup köylerinin tarımsal alanlarının genişletilmesini
talep etmişlerdi. 1924 Şubatına kadar yöneticiler bu taleplere eğil-
memişlerdi. Köylerin, yolu, okulu ve hastanesi yoktu. Onlar ticari
kooperatiflere de dahil edilmemişlerdi.

Şapsığların ayrı yönetimleri olmasına karşı harekete halk fazlaca
itibar etmiyordu. Halk otonom idareden, ulusun varlığını koruması,
yaşam koşullarının düzeltilmesi, özgürlük ve kendi kendilerini yö-
netme haklarını sağlayacağını umut ediyordu.

Tuapse Rayonundançıkılıp ayrı bir Şapsığ yönetimi oluşturulma-
sı fikrine en çok Hacok ve Thağepş köyleri karşı çıkıyorlardı. 1923
yılı sonu itibariyle onların bu görüşleri daha da kesinlik kazanmıştı.
Bu köylerin temsilcileri 1924 Şubat başlarında Moskova'ya gitmekte
olan Yusuf Neğuç'a bu görüşlerini bir kez daha bildirmişlerdi.

1924 Şubat başlarında Yusuf Neğuç Moskova'da Halk Komiserli-
ği toplantısına katıldı. Toplantıda ILI. Şapsığ Kongresi'nin karaları
ele alındı. 23 Şubat 1924 tarihinde Yusuf Neğuç'un Şapsığ Otonom
Cumhuriyetiile ilgili önerisi şu şekilde akrara bağlanmıştı: “Şapsığ
halkına otonomiverilmesine imkan bulunduğu kabul edilmiş ve bu
konuda komisyona çalışmalarda bulunma görevi verilmiştir”.

Bu karar çıkmadan önce 7 Şubat 1924 tarihinde Kuban Karade-
niz Ülke Yürütme Komitesi Prezidyumu'nda Şapsığ konusuele alın-
mıştı. Konunun burada ele alınmasının nedeni Şapsığların kötü ya-
şam koşulları ve onlara yardım edilmesi gereğiydi. Toplantıda köy-
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lere yeni tarım ve orman arazi-
si ile bedelsiz meralar verilmesi
kararı alınmıştı. Köy yollarının
yapımı için plan yapılacaktı.
Okulların dereceleri yükseltile-
cek ve ihtiyaçlarının karşılan-
ması için kaynak sağlanacaktı.
Köylerde hastaneler açılacaktı.
Köyler Ticari Kooperatifler
Birliğine dahil edileceklerdi.

Prezidyum'da “Şapsığların
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve
onlara yardımda bulunulması
için alınacak önlemler” görü-
şülüp karar bağlanmak üzere
Şapsığ Kongresi'nin toplanması
kararı da alındı. Prezidyum'da
Şapsığ otonomisi konusu ele

alınmamıştı.
Yusuf Neğuç Moskova'dan

geldikten kısa bir süre sonra
Turk ajanı olduğu gerekçesiyle
kardeşiAliile birlikte tutuklandı
ve Sibirya'ya gönderildi. Şap-
sığlar onları hiçbir zaman u-
nutmadılar. Serbest bırakılma-
ları herkesin dileğiydi. Şeheçey
köylüleri 1925 Eylül ayında
Şapsığ Rayonu Devrim Komite-
si'ne verdikleri dilekçede şöyle
diyorlardı: “Şapsığ halkının bu
önemli gününde (Şapsığ Rayo-
nu'nun 1. Kuruluş yılı kastedili-
yor) Şapsığların kendilerine ait
yönetimlerinin olması için bü-
yük mücadeleler yürüten ve
sevgili vatanlarından sürülmüş
bulunan Yusuf Neğuç'u hatırla-
madan geçemeyiz. Onun ser-
best bırakılması için yüksek yö-
netim organlarına başvurmanı-
zi rica ediyoruz”.

Yusuf Neğuç'un tutuklan-
ması olayı kanaatimce, Tuapse
Rayonu'ndan çıkılmasına karşı
onlar da “otonomi” istemenin
tehlikeleri konusundaki düşün-
celerini pekiştirmelerine neden
olmuştur.

IV. Şapsığ Kongresi'nin ha-
zırlıkları yapılırken, Şapsığları
10 köy olarak ayrı bir rayon
oluşturmaları görüşü ağırlık ka-
zanmaya başlamıştı. Bu çözüm
şekli Yusuf Neğuç'un II. Kon-

ŞAPSIĞ ULUSAL RAYONU

 

grede kabul edilen önerisine ve buna istinaden 23 Şubat 1924'te
Halk Komiserliğinde alınan karara uygun düşmüyordu. O zamanki
belgelerden anlaşıldığına göre devlet organları da tam olarak bu
çelişkinin farkındaydılar. Bu organlar ilk günlerden itibaren Şapsığ
Rayonu'nun ekonomik yönden hiçbir dayanağı olmadığını görmüş-
lerdi.

26 Ağustos 1924 tarihinde IV. Şapsığ Kongresi'nin başlaması
gerekiyordu. Şapsığ Rayonu fikrine karşı olan köyler bu konunuele
alınacağı bir kongreni yapılmasına karşı çıkıyorlardı ve bu kongreye
delege göndermeme kararı almışlardı. Ancak kongrede köyleri işle-
yeceği toprak konusu da ele alınacağından göndermeleri gereken
altı delegeden ikisini gönderdiler. Birkaç kişi de misafir olarak katıl-
dılar. Hacok ve Thağepç köyleri temsilcileri Şapsığ köylerinin Tuapse
Rayon'nundan çıkarak ayrı bir rayon oluşturulmasıfikrine karşı çık-
tılar ve bu yüzden de kongreyi terk ettiler. IV. kongreden Şapsığ
Royonu kurulmasına dair karar çıkınca Hacok ve Thağepçe köylüleri
toplanarak bu rayona katılmayacaklarını ve yönetimin kararlarına
uymayacaklarını açıkladılar. Krasna-Aleksandrovska köy Sovyeti'ni
de Şapsığ Rayonu Devrim Komitesi'nin emirlerine uymaması için
uyardılar. Bu köylari ivedi olarak Şapsığ yönetimini kabul etmelerine
dair Şapsığ ve Tuapse Rayon yönetimlerinin ortaklaşa aldıkları karar
da bir işe yaramadı. Böyle bir kararı Karadeniz Bölge Yürütme Ko-
mitesi de almıştı.

Söz konusu iki köyün yöneticilerinin de içinde yer aldıkları
Krasna Aleksandrovska Köy Sovyeti, kendilerine uygulanan baskı-
lara cevap olarak Krasna Alesandrovska'nın adını Lığoth Ptlij (Kızıl
Lığoth) Boji Vadisi'nin ismini de Thağepş olarak değiştirdiklerini
Şapsığ Rayon yönetimine bildirdiler. Karadeniz Bölge Yürütme Ko-
mitesi'nin de haklarında almış olduğu kararı haksız bularak Mosko-
va'ya itiraz dilekçesi göndermeye karar verdiler.

Köylüler haklı olduklarına ve isteklerinin yerine getirileceğine İ-
nanıyorlardı. Yeni sovyet düzeninin kendilerine istedikleri yönetimi
seçme hakkı verdiğine inanıyor ve bu yüzden de Şapsığ Rayonu'na
girip girmeme hakkının kendilerin ait olduğunu kabul ediyorlardı.
1922 yılı Mart ayında bölge yönetiminin Dağlı Yürütme Komitesi
hakkında yapmış oldukları şikayette kendilerini haklı çıkardığını da
bildiklerinden yine böyle bir sonuç elde edebilmeyi umuyorlardı.

1924 yılı Ekim ayında Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu ve Ku-
zey-Kafkasya Ülke Yürütme Kurulunca sorunu çözmek üzere ortak
bir komisyon görevlendirildi. Komisyon görüşmelerde bulunmak
üzere Krasna-Aleksandrovska Köy Sovyetine geldi.

Komisyon üyeelri köy yöneticileri ile ayrı bir görüşme yapama-
dılar ancak 85 kişinin katıldığı genel bir toplantı yapıldı toplantıda
komisyon tarafından Şapsığlara ayrı bir yönetim verilmesinin öne-
mini vurgulayan konuşmalar yapıldı. Şapsığ Rayonu'nun sağlayacağı
yararlar, bu yönetimin sosyo ekonomik problemleri çözebileceği,
sovyet düzeninin rayon yönetimine her türlü destek ve yardımda
bulunacağıanlatıldı.

Toplantıda konuşan köylülerin tamamı ise Şapsığ Otonom Cum-
huriyeti kurulmasıiçin ajitasyon çalışmaları yapılırken resmi organ-
ları bunun olmazlığı ile ilgili takındıkları karşı tavırların aynısı ile yüz
yüze olduklarını söylediler. Sovyet düzeninin Şapsığ Ryonu'na eko-
nomik yardımda bulunacağına inanmadıklarını, Tuapse Rayonu'nda
kaldıkları takdirde kendilerinin de Ruslar gibi yardımlardan yararla-
nacaklarını dile getirdiler,
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Şapsığ Rayonu yöneticileri-
nin Türk ajanlarıyla (Yusuf
Neğuç kastediliyor) ilişkili ol-
dukları yönündeki resmi ma-
kamlarda oluşmuş kanının da
Rayon halkına zarar vereceğini
söyleyenler de oldu.

Komisyon üyeleri konuş-
macılarca öne sürülen iddiala-
rın gerçek olmadığına köylüleri
iknaya çalıştılar. Köy Sovye-
tinin aldığı rayona girmeme
kararını kabul etmemeleri için
köylüleri sıkı sıkıya uyardılar.
Aksi takdirde başka tedbirler
alınabileceğini de hatırlattılar.

Tüm bunlara rağmen köy-
lüler, Moskova'ya gönderdikleri
dilekçe cevabı gelinceye kadar
rayona katılmama konusunda
aldıkları kararı değiştirmeme
kararı aldılar.

Komisyon tarafından yü-
rütülen çalışmaları sonucuna
dayanılarak Karadeniz Bölge
Yürütme Komitesince konu ile
ilgili bir karar alındı. Bu kararda
sorunun çözümü için köylülere
7 gün süre verildiği, bu süre
içerisinde verilen karar uygu-
lanmazsa köy sovyetinin dağı-
tılacağı, üyelerinin mahkemeye
verileceği ve üç kişilik yeni bir
yönetimin oluşturulacağı belir-
tiliyordu.

Adiğe Otonom Bölgesi,
Şapsığ Otonom Cumhuriyeti,
Şapsığ Rayonu gibi her türlü
ulusal yönetim şekline köylüler
uzun süre neden karşı çıkmış-
İaıdi?

Ekonomik yönden en fazla
öne sürülen gerekçe toprak
sorununun çgözümlenmemiş
olması ve Şapsığ köylerindeki
toprak azlığıydı. Komisyon üye-
leri bu sorunu ayrı bir rayon
olma görüşünden yana veya
karşı olanların görüşleriyle iliş-
kilendiriyorlardı. Ayrı bir rayon
olunmasına karşı olanlar, yö-
netimleri ile Rusya'dan ayrıl-
dıkları takdirde devletin kendi-
lerin ilgi göstermeyeceğini var-
sayıyorlardı.

 

Komisyon tarafından hazırlanan raporda belirtildiğine göre,
Şapsığ Rayonu kurulduğundanitibaren iki aylık süre içerisinde hal-
kın yaşamını düzeltmek için bir şey yapılmamıştı. Toprağın adaletli
bir biçimde dağıtılmasıiçin çalışılmamıştı. Bu amaçla Şapsığ Rayonu
yönetimine gönderilmesi gereken maddi kaynak girmemişti. Toprak
sorununun çözümünde Şapsığ Rayon yönetimine yer verilmiyordu.
Tüm bu sorunların çözümünden sorumlu olacak kişi de Karadeniz
Bölge yönetimince belirlenmemişti.

Yolların yapımı konusunda bir ilerleme sağlanamamıştı. Rayo-
nun Ticari Kooperatifler Birliğine alınmaması için çalışma yapılma-
mıştı. Okulların ancak 1 Kasım tarihinde açılabilmesi düşünülüyordu
ve öğretmenlerin hepsi Rustu. (Sadece Aguy'de ikinci öğretmen
Adığeydi) Şapsığların orman ve meralardan yararlanma hakkı yoktu.

Yine komisyon raporuna göre köyleri ulusal rayona girmemele-
rinin bir nedeni de Yusuf Neğuç ve onu destekleyenlerin Türk ajanı.
gibi görülmelerinden dolayı Rus halkının kendilerine karşı olan tu-
tumlarının değişmesinden korkmalarıydı.

Kanaatimize göre Komisyon tarafından tespit edilen bu sorunla-
rın dışında köylülerin tutumunu etkileyen başka nedenler de vardı.

Kafkas savaşlarının üzerinden 60 yıl gibi bir süre geçmişse de
köylerde hala bu savaşların yol açtığı güçlükleri görmüş insanlar
vardı. Onlar halkın büyük çoğunluğuna çarlık yönetimince vatanın
terk ettirilmiş olduğunu biliyorlardı. İçlerinden bazıları ormanlarda
saklanarak birkaçyıllarını geçirmişlerdi.

Rusya yönetiminin kendilerine reva gördüğü bu ağır, kötü ya-
şam koşulları nedeniyle Adığeler Ruslardan uzak durmaya çalışıyor-
lardı. Onlar tarafından başlatılan her işe karışmamaya özen gösteri-
yorlardı. Politik olaylara, devrim mücadelelerine karışmak istemi-
yorlardı. Ne yaparlarsa yapsınlar suçlanacaklarından korkuyorlardı.

Sovyet düzeni kurulurken ve Kubandaki iç savaş yıllarında poli-
tikadan pek fazla anlamayan kimi Adiğeler, Kızıllar-beyazlar arasın-
daki savaşa düşmüşlerdi. Bu yüzden de büyük zarara uğramışlardı.
1918 yılında Kızıllar Adığe köylerini yakıp insanlarını katletmişlerdi.

O zamanlar Sapsığlar gelecek üzerine dilek yapacakları vakit
şöyle derlerdi: “Köylerimizde barış içinde kanunlara uyarak yaşaya-
lim. Başka halklara bir zarar vermeyelim. Ancak böyle yaparsak
rahat ve güvenli oluruz. Kimseye uymayalım kendimizi sakınalım.”

Bu sözleri iyi yaşam umudu ile söylemişlerdi. Kyaşam savaşla-
rı,kendi topraklarında özgür olmadan yaşamak,kendilerine uymayan
yaşam tarzlarına zorlanmak demekti.

Söz konusu Hazok ve Thağepeş köyleri topraklarından sürül-
dükten sonra Kuban yöresinde hiçbir hakka sahip olmadan yaşa-
mışlardı. Thağepeş köyü 1870 yılında, vatandan sürülmüş olanlarla
bağlantılı oldukları gerekçesiyle yeniden sürülmüşlerdi. Sonradan
her iki köye de topraklarına dönüş hakkı tanınmıştır.

Yeni düzeni Sapsığlar da diğer Adiğeler gibi iyi şeyler umut e-
derek karşılamışlardı. Çünkü bu düzen, onlara her türlü felaketi
getiren çarlığı ortadan kaldırmıştı. Herkese eşit haklar vade diyordu.
Bu yüzden sovyet düzenine destek oluyorlardı. Bu düzende barış
olacağını, diğer halklarla eşit olacaklarını, toprağı işleyebileceklerini,
vatanlarına iş yapma imkanlarına sahip olarak yaşayacaklarını umut
ediyorlardı. Daha özgür bir yaşamları olacağına inanıyorlardı. Ancak
devlet organlarınca her şey istedikleri gibi çözümlenmiyordu. Özel-
likle Sapsığların her isteğine devlet hayır diyordu.
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Otonomi elde edip kalkın-
mak, ilerlemek istemelerini
boşa çıkarmak için yapılanlar
az değildi. Yerel devlet organ-
ları Sapsığların Adığe Otonom
bölgesine (girmelerini veya
Sapsığ Cumhuriyeti kurmalarını
istemiyordu. Bu şartlar altında
Hacok ve Thağepeş köylüleri
Şapsığlarla yönetim ve Rusların
arasının bozulmaması için her
türlü ulusal yönetime karşı çi-
kıyorlardı. Bu nedenlerden do-
layı Sapsığ .Rayonu'na girme-

mek için çaba gösteriyorlardı.
Toplantının üzerinden faz-

laca zaman geçmeden rayona
karşı direnen köy yöneticileri
tutuklandılar. Tehu Çilezeha,
Bevlet Lithuş, İbrahim Heşh,
Biram Şıj, Gerb Hace tutukla-
nan köy yöneticileriydi.

Toplu cezalandırılmaktan
korkan köylüler 16 Kasım 1924
tarihinde yapılan Sapsığ Rayo-
nu Köy Sovyetleri'nin 1. kon-
gresinde rayona katılmayı ka-
bul ettiklerini bildirdiler. Kon-
greye katılanlar tutuklanan köy
yöneticilerinin serbest birakıl-
ması için Rayon yönetimine
baş vurdular. Kongreye katı-
lanlar köylerde toprağın adilbir
şekilde dağılımı ve okulların
ihtiyaçlarının karşılanması için
Karadeniz Bölge Yürütme Ko-
mitesi'nede ricada bulundular.

1925 yılında Sapsığ Rayo-
nu'na şu beş köy sovyeti dahil-
di: Karpovska, Psevuşho, Kiç-
mayska, Krasna-Aleksandrovs-
ka, Karmir-Astahovska. Rayon-
da toplam 3396 Sapsığ ve 334
Rus olmak üzere 3730 kişi ya-
şıyordu. Toplam 14 yerleşim
yerine sahipti.

1930 yılı temmuz ayında
Sapsığ Rayonu'nun merkezi
(Sapsığlar istemeseler de) Tu-
apse'den 2. Krasna-Aleksan-
drovska'ya (Kalej) alınmıştı.
1930 yılı ekim ayında ise rayon
merkezi Sovyet Kuace kasaba-
sına getirildi.

ŞAPSIĞ ULUSAL RAYONU

 

Tuapse Rayon'undan çıkılmasıile tüm ulaşım yollarındanistifade
edilemez hale gelinmesi Sapsığ Rayonu'nun gelişimini çok olumsuz
etkilemişti.

1925 yılında Karadeniz Bölge Yürütme Komitesi ve Tuapse
Rayon yönetimince Sapsığ Rayon yönetimi ve ona bağlı köy
sovyetlerinin çalışmaları denetlenerek hazırlanan raporda şöyle
denmektedir. “Sapsığ Rayonu, Sapsığ halkının yaşadığı belli sınırları
ve toprak bütünlüğü olan bir bölge değildir. Tuapse Rayonu top-
rakları rayonu birkaç yerden bölmektedir. Rayon yönetimi köylerin
ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlardan yoksundur. Bu nedenle köyler
kendi imkanları ile yaşamak zorunda kalmaktadırlar”.

Yine bu raporda belirtildiğine göre, rayon bölgesindeki yerleşim
yerlerinin nehir kıyılarında ve ana yollardan uzakta olmaları nede-
niyle kent merkezleri ve pazarlarla bağlantı kurmaları güçleşmekte-
dir. Bu nedenle köyler merkezden kopmaktadır ve ekonomik geliş-
me gösterememektedirler.

Rapora göre ekonomik sıkıntıların diğer bir nedeni de tarımsal
arazilerin azlığıdır. 23Şubat 1924” te Ülke Toprak İşleri Dairesi Or-
man yönetimine Sasığlara yardımcı olmaları için talimat veriyorsa da
bundan da bir sonuç çıkmıyordu.

Toprağın adil bir şekilde düzenlenmesi IV. Sapsığ kongresinde
ele alınmıştı. Toprak dağıtımıile ilgili hazırlanan projede kişi başına
i desyatin olmak üzere 3424 desyatin toprak verilmesiisteniyordu.

1926 yılı Şubat ayında köy sovyetleri yeniden seçilmişlerdi. 17-
23 Mart 1926 tarihinde de Şapsığ Rayonu Köy sovyetlerinin 1.
kongresi yapıldı. Rayon Yönetim Başkanlığına Murat Huşt seçildi.

Rayon tarihindeki bir önemli olay da şuydu. Mayıs 1926'da
Rayon Yönetimi Karadeniz Bölge Yürütme Komitesi'ne başvurarak
Tiflisten getirilip Adığe müzesine konmuş olan Şapsığ Bayrağı'nın
kendilerine teslim edilmesini istemişlerdi. Çok eski ve yıpranmış
durumdaki bu tarihi bayrak onarılmış olup bugün Adığey Devlet
Müzesinde layık olduğu gibi korunmaktadır.

Şapsığ Rayonu toprakları bölünmüşlüğü 1934 yılında giderilmiş-
ti. Bunun için Tuapse Rayonuna bağlı Lazarevsk kasabası Şapsığ
rayonuna bağlanmış, rayon merkezi buraya alınmıştı. Böylelikle
Şapsığ Rayonu'nun toprakları deniz, kara, demiryoluna ulaşmıştı.

Lazarevsk kasabasının Şapsığ Rayonu'na alınması ile rayon
toprakları genişlemiş ancak rayonda Şapsığların nüfus oranları düş-.
müştü. 1935 yılında Tuapse Rayonu'nun dağıtılmasıyla bu rayona
bağlı olup çeşitli milliyetlerin yaşadıkları Makopsinske köyü de
Şapsığ Rayonu'na bağlanmıştı.

1940 yılında ise Tuapse Rayonu'nun yeniden kurulmasıyla
Şapsığ Rayonu'nda bulunan Şapsığ köylerinden Kubişevske ve
Psibinske Tuapse Rayonu'na bağlandılar.

1942 yılı itiberiyle Şapsığ Rayonu'nun toprakları 1.500 km. kare
idi. 4 bini Adığe olmak üzere 17.500 kişi yaşıyordu.

1943 yılında Komünist Partisi'nin Şapsığ Rayon Komitesine
rayonun adının Lazarevsk Rayonu olarak değiştirilmesi görüşüldü.
Bu toplantıda sadece iki kişi ( Komsomol Gençlik Örgütü Rayon
Sekreteri M.P.Huşt ile Rayon Toprak İşleri Başkanı A.M.Hleças) bu
görüşe karşı oy kullandılar.

24 Mayıs 1945 tarihinde Şapsığ Rayonu'nun adının Lazarevsk
Rayonu olarak değiştirildiğine dair RSSCF Yüksek Sovyeti
Prezidyumu'nun kararı yayınlandı.

| Türkçeye çeviren: İbrahim Çetao.|
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KAFİAD, KAF-DERve KAF-
DAV'ın daveti nedeniyle Tür-
kiye'yi ziyaret eden Adiğey
Cumhuriyeti sayın A.Aslan
Carım'ın eşi ve aynı zamanda

“Adiğey Kültür ve Sanatına
Destek Vakfı” başkanı olan

savın Fatima Carım, yanında

Vakıf sekreteri ve aynı za-
manda Adiğe Televizyonu'nda
yapımcı ve tiyatro eleştirmeni

olan Sveta Şhalaho ve ka-

meraman Yuri Zinkovski ol-

duğu halde 2 Haziran günü
İstanbul Havaalanı'na inerek
başlattığı ziyaretini 9 Haziran
tarihinde tamamlayarak Adı-

ğey Cumhuriyeti'ne geri dön-
dü.

1947 doğumlu ve hukukçu
olan sayın Fatima Carım,
ülkemize yapmış olduğu zi-
yareti sırasında zerafeti, İç-
tenliği, düşündüğü gibi her
şeyi açık konuşması, ulusal
sorunlarımızı çok net olarak
ortaya koyması, değişik ko-
nulardaki bilgi birikimi, Adığe
diline hakimiyeti ve dinle-

yenlerin oOruhunu (okşayan
hatipliği ile herkesin saygısını
kazandı ve arkasında hoş bir .
seda bırakarak ülkesine geri

döndü.

Haksızlık etmemek bakı-
mından açıkça belirtmek ge-

rekir ki, sayın Carım'ın iyi

anlaşılmasında mükemmel
tercüme ve izahlarıyla Meh-
met Yediç de önemli rol oy-
nadı.

2 Haziran 2000 tarihinde

İstanbul Atatürk Havalima-

 

 

 

n'na obekle-

nen Saatten

erken inen

Fatima oCa-

nm; Kaf-

Der ve Kaf-
Dav Genel

Başkanı Mur-

hittin Ünal ve
eşi Mihrican

Ünal, Kafiad
Genel Baş-

kanı Cihan

Candemir,
Bağlarbaşı
Kafkas Derne-

ği Başkanı Mahmut Nedim Özel, Prof. Dr. Günseli Şurdum(Avcı),
Muharrem Çurey ve eşi Güldane Çurey, Muammer Tuncer, Dr.

Handan Demiröz, Yusuf Taymaz ile Adığe Mak gazetesi adına
Fahri Huvaj'ın da aralarında olduğu kalabalık bir grup tarafından

karşılanarak Taksim Meydanı'ndaki oteline götürülmüştür.

 

Atatürk Havalimanında Karşılama
Sol başta Fatima Carım, MehmetUzun.

Kısa bir dinlenmeden sonra kalabalık bir heyet halinde
Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii ziyaret edilmiş ve sayın

Şurdum tarafından Saray içindeki meşhur Konyalı Lokantası'nda
mükemmel bir öğle yemeği ziyafeti verilmiş ve akşam da
Bağlarbaşı Derneği'nde ilk konuşmasını yapmıştır. Sayın F. Ca-

rım, Doğan Öz-
den müzik grubu

korosunu (zevkle
dinleyerek ülke-
mizdeki ilk günü-
nü oldukça mem-
nun tamamlamış-

ur.

3 Haziran gü-

nü sabah kahval-
tısını takiben yine
Prof. Dr. Günseli
Şurdum'un orga-
nize etmiş olduğu
2 saatlik Boğaziçi

motor turunu taki-
ben 12.45'de feri-
botla Bandırma'ya

F. Carım İstanbul Bağlarbaşı
Derneği'nde gençlerle
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sohbette bulunmuş ve gece konaklaması için

Gönen kaplıcalarındaki Yıldız Oteli'ne hareket

edilmiştir.

4 Haziran günü Gönen'de yapılan kahvaltı
ve hemşehrilerle sohbetten sonra Bursa'ya
hareket edilerek Kervansaray Oteli'ne yerleşi!-
miş ve öğle yemeğini takiben Kaf-Der Bursa
Şubesi tarafından Kent Otel'de düzenlenen
“Diasporada Çerkes Edebiyatı'nın oluşması”

konulu panele katılarak ziyaretinin şekli ve a-

macı konusunda oldukça etkili bir konuşma

yapmış ve paneli zevkle izlemiştir.   e e gi :

Fatima Carım Bursa'daki panelde Panele davet edilen yazar ve şairlerden Musa

vap ii * Uysal, Yaşar Bağ, Mevlüt Atalay, Ali Çurey,

© Muhittin Ünal, Tamer Adıgüzel, Turabi Saltık;
Şamil Jane yönetimindeki oturumda diasporada
Çerkes Edebiyatı'nın oluşumu ile ilgili olarak
ilginç görüşler ortaya koyarken, nüfus cüzdanı

suretiyle ikametgah belgesini zamanında gön-
dermediği gerekçesiyle Sefer Berzeg'in konuş-

turulmamış olması özellikle tepki çekmiş ve
eleştirilere neden olmuştur.

Paneli takiben verilen yemeğe eşleriyle ka-
tlan çok sayıda hemşehrimiz ile ve özellikle

gençlerle sohbet etmeyi tercih eden Fatima

Carım, yaşadıklarından son derce memnun
olarak oteline dönmüştür.

hareket etmiştir. Bandır- 5 Haziran günü Eskişehir'e hareket eden Fatima Carım, Sveta
ma'da; Bandırma Derneği, Bi- Şhalaho, Yuri Zinkovski, Mehmet Yediç, Muhittin Ünal, Fahri Hu-
ga Derneği, Kafkas Derne- vyaj ve Emel Bezek'den oluşan kafile; Eskişehir Kafkas Derneği
ği'nin Çanakkale, Gönen ve yönetimive gençleri tarafından İnegölçıkışında karşılanarak kısa
Balıkesir şube yönetimlerinin süreli bir düğünü takiben öğle yemeğinin yenileceği lokantaya
de aralarında bulunduğu ka- götürülmüştür. Yemeği takiben gidilen dernek binasında basının
labalık bir hemşehri grubu
tarafından liman içinde kar-

şılanmış ve şerefine orda bir

düğün yapıldıktan sonra der-
nek binasına geçilmiştir. Kar-

şıama şeklinden çok duygur-
lanan sayın Carım'ın liman
içindeki basın demeci adeta
boğazına düğümlenmiş söz-
cüklerle ve oldukça kısa ol-
muştur.

 

Bandırma Derneği'nde sohbet

ME

Ziraatli Köyü'ne düzenle-

nen gezide daha çok köylü

kadınlarla sohbet eden misa-

fir, akşam dernek binasında
kalabalık hemşehri grubuyla

karşılıklı soru cevap tarzında

   
Eskişehir'de gençlerle

7 



 

 

 

 
Eskişehir Derneği'nde Bayanlardan sıcak karşılama

da hazır bulunduğu bir soh-
bet toplantısı yapılmıştır. Saat

15.15'de Eskişehir'den ayrılan
kafile, saat 18'de Ankara'ya
ulaşmıştır. Fatima Carım,

Akşam Kaf-Der Ankara Şube-

si Hanımlar Komisyonu'nun

hazırlamış olduğu Adiğe ye-
meklerinden oluşan ziyafete

katılmış ve yemek sonrasında

da başkanı olduğu vakfın
neden kurulduğunu, ne gibi
çalışmalar yapmakta oldukla-

rını, diasporadaki gözlemleri-

ni, birlikte nelerin yapılabile-
ceğini konu alan oldukça
etkili bir konuşma
yapmış ve kısa bir
düğünü takiben
oteline (odönmüş-

tür.

6 Haziran gü-

nü (Olgunlaşma
Enstitüsü, Anado-

lu OMedeniyetleri
Müzesi ve Ankara
Üniversitesi Dil
Tarih Coğrafya
Fakültesi Arkeoloji

ve Rusça bölümü

yetkililerini ziyaret
ettikten sonra
dernek binasında

gençlerle bir süre sohbet

eden sayın F. Carım, Kafiad

tarafından, Atlı Spor Kulü-

bünde 20.00'de onuruna

verilen kokteyle (katılarak
burada da güzel ve kısa bir

konuşma yapmak suretiyle

günü tamamlamıştır.

7 Haziran günü sabah

kahvaltısını takiben İstan-
bul'a hareket eden Fatima
Carım, Düzcelilere deprem

nedeniyle geçmiş olsun Zi-
yaretinde bulunmuş ve öğle
yemeğini Düzceli hemşehri-
leriyle birlikte yemiştir. İs-
tanbul'a ulaşır ulaşmaz sayın

Prof. Dr. Hayri Domaniç ve

misafirlerini ziyaret ederek 2

saate yakın sohbet ettikten sonra İrfan Argun tarafından verilen
akşam yemeğine katılmıştır.

8 Haziran gününü İstanbul'da serbestçe gezmeye ayırmasına

rağmen, öğlen sayın Hakkı Kurmel'in verdiği yemeğe, akşam da
seçkin davetlilerin hazır bulunduğu Istanbul Dostluk Kulübü'nün
yemeğine katılmış ve böylelikle ülkemizdeki ziyaretini tamamla-
yarak 9 haziran günü saat 11.30'da Maykop'a dönmek üzere

sıcacık duygularla yüklü olarak Türkiye'den ayrılmıştır. Ayrılırken

Türkiye Çerkesleri arasında geçirdiği bir haftayı, bugüne kadar

yapmış olduğu birçok seyahatten oldukça farklı ve unutamaya-
cağı güzelliklerle dolu bir ziyaret olarak nitelemiş, kendisini davet
eden ve ağırlayan dernek yetkililerine ve tüm hemşehrilerine
teşekkür etmiştir.

Adığey Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Carım
Ankara'da Bayanlarla.
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ADIĞE KÜLTÜR VESANAT
DESTEK VAKFINDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Sayın Muhittin Ünal ve
Cihan Candemir,

Davetiniz üzerine Vakfımız adına Türkiye'ye yapmış olduğunuz ziyaret sırasında, bizzat bi-
zimle il il seyahat ederek sağlamış olduğunuz diyalog ortamına ve hemşehrilerimizin büyük
ilgisine gönülden teşekkür borçluyuz. Türkiye'de yaşadığımız güzellikleri ve candan ilgiyi u-
nutabilmemiz mümkün değildir.

Bize ev sahipliği yapan İstanbul-Bağlarbaşı, Bandırma,Balıkesir, Biga, Gönen, Çanakkale,
Bursa, Eskişehir, Ankara ve Düzce dernekleri ve yöneticilerine; Kafkas işadamları Derneği
yöneticilerine, Sayın Prof. Dr. Hayri Domaniç ile arkadaşlarına ve sıcak ilgilerini esirgemeyen
tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkürlerimizi iletmeniziistirham ediyorum.

Seyahatsırasında bize söylenenlerle ilgili her not Sayın Cumhurbaşkanımız Carım Aslan'a da
arz edilmiş ve özelilgiyle karşılanmıştır. ,

Kaf-Der ve KAFDAV (Kafkas Araştırma ve Dayanışma Vakfı) ile vakfımız arasında imzalanan
kültürel işbirliği anlaşmasıyla birlikte güzel şeyler yapacağımız inanıyorum. Bu vesile ile hepi-
nize sağlık, esenlik ve refah diliyorum.

Maykop, 14.06.2000 FATİME CARIMOVA

 
 



 

 

 

KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR VE
DAYANIŞMA VAKFI (KAF-DAV/)

41.Setenay Gülgün Süzer, 42.Şamil Girgin, 43.Şemsettin Çevik, 44.Şükrü
İnci, 45.Talih Altınışık, 46.Yahya Gış, 47.Zekavet Arıhan, 48.Zeki Polat

Katılımcı Üyeler:

49.Ahmet Özdoğan,
Çakıroğlu, 53.Cemil Şenvar, 54.Cezmi Aslan, 55.Çetin Öner, 56.Doğan

48 kurucu üye ile kuruluşu 24

Ocak 2000 tarihli Resmi gazetede

yayımlanmış olan Kafkas Araş-

tırma Kültür Ve Dayanışma Vakfı

(Kaf-Dav) Geçici Yönetimi'nin

normal çağrısı ile Kurucular Ge-
nel Kurulu 28 Mayıs2000 tari-

hinde Kafkas Demeği Genel
Merkezi'nde yapıldı.

Kongrede Prof Dr. Haydar

Taymaz başkanlığında, (Atay

Ceyişakar, Nizamettin Temel,

Yahya Giş ve Ragıp Doğu'dan
oluşan geçici yönetim kurulu
aklandı ve geçmiş hizmetleri için

kendilerine teşekkür edildi. Ayrı-

ca Bilim Kurulu Yönetmeliği

onaylanıp, diğer yönetmelikleri
hazırlamak için de Yönetim Ku-

rulu'na görev ve yetki verildi.

Genel Kurtul kararıyla katılımcı

üyelikleri kesinleşen 37 üye de
dahil vakfın şu anda üye sayısı 85

olup bu değerli üyelerin alfabetik
sıraya göreadları şöyledir:

Kurucu Üyeler:

I.Abdülmecit Cankat, 2.Ali Hay-

dar Taymaz, 3.Arslan Kaya,

4.Arslan Arı, 5.Atay Ceyişakar,
6.Aydın Midas, 7.Azmi Özden,

8.Bahri Kazbek, 9.Bülent Atçı,

10.Cihan Candemir, 1 1.Cengiz

Gül, 12.Ejder Özdemir, 13.Emin
Pekşen, 14.Ender Şenol, 15. Er-

doğan Akman, 16.Ergün Tapşın,

17.Erol Özel, 18.Ersin Aşan,
I4.Fethi Aksu, 20.Halit Yaşar

Nogay, 21.Hayri Domaniç,

22.Hikmet Emirhan, 23.İsmet

Boran, 24.Kamil Hakan Çizem,
25.Kamuran Akkaya, 26.Mahmut

Erbaş, Ooo 27.Mevlüt Atalay,

28.Muhittin Ünal, 29.Musa Can,
30.Mustafa Altan, 31.Naim

Sabancıoğlu, 32.Nizamettin Te-

mel, 33.Oktay Nart, 34.Ömer

Küçüközcan, 35.Öner Yılmaz,

36.Ragıp Doğu, 37.Rahmi Sezgin,

38.Salih Hazar, 39.Selahattin

Altaş, 40.Sema Yılmaz,

50. Aynur Yıldar, 51.A.İlhan İnanöz, 52.Baha

Özden, 57.Emel Bezek, 58.Erdem Ünlüçetinkaya, 59.Erol Taymaz,
60.Fahri Huvaj, 61.Günseli Avcı Şurdum, 62.Gıyasi Tokoğlu, 63.Hikmet
Kandemir, 64.Haldun Şamil Sah, 65.Hayri Güneş, 66.İmdat Kip, 67.Kadir

Acar, 68.Kazım Taymaz, 69.Mahmut Özden, 70.Muharrem Çurey,
71.Musa Uysal, 72.Nizamettin Kandur, 73.Olcay Mis, 74.Orhan Baran,
75.Osman Özen, 76.Özdemir Özbay, 77.Rauf Bozkurt, 78.Sadettin Atığ,

79.Selami Genel, 80.Sırrı Dinçer, 81.Şamil Jane, 82.Yasin Kaplan,

83,Yusuf Taymaz, 84.Yusuf Ünlü, 85,Zekeriya Temizel.

Kuruluş Amacı:

I. Geleneksel Kafkas kültürünü derlemek,tanıtmak ve yaşatmak,

2. Kafkasyalıların güncel, toplumsal, ekonomik, sosyal ve kültürel so-

runlarını bilimsel yöntemler ile incelemek ve araştırmak, busorunla-

rın çözümüne katkıda bulunmak.

© Bilimsel, kültürel, sanatsal alanlarda çalışmalar yapmak, yayın yolu

ile bu çalışmaları desteklemek.

4. Yetenekli çocuk ve gençlerin yetişmelerine, yetenek ve eğitimlerini

geliştirmelerine yardımcı olmak.

5. Burs, kredi, yurt, kitap-kırtasiye, eğitim araç ve gereçleri, yiyecek
yarımları sağlamak, olan KAF-DAV' ın genel kurulu sonucunda, yö-

netim, denetim ve Bilim Kurulu ile Onursal üyeleri şunlardır:

Yönetim Kurulu-Asil Üyeler:

Muhittin Ünal-Vakıf Başkanı, Erol Özel-Başkan Yardımcısı, Fethi Aksu-

Yazman, RagıpDoğu-Sayman, Azmi Özden--Üye, Mevlüt Atalay-Üye,

Mustafa Altan-Uye, Yönetim Kurulu-Yedek Üyeler:, A. Mecit Cankat,

Erdoğen Akman, Kamuran Akkaya, :

Denetleme Kurulu Asil Üyeler:

A. Haydar Taymaz, Bahri Kazbek, İsmet Boran,

Denetleme Kurulu-Yedek Üyeler:

Mahmut Erbaş, Ömer Küçüközcan

KAF-DAV Bilim Kurulu Üyeleri:

Prof. Dr. Ali Haydar Taymaz, Dr. Cahit Tutum, Prof. Dr. Ayhan Sezer,

Doç. Dr. Avla Sevim, Doç. Dr. Erden Ünlü, Prof. Dr. Fazlı Tekin, Prof.

Dr. RaufArıkan, Prof. Dr. Refik Özkan, Prof. Dr. Handan Sezer; Prof. Dr.

Erol Taymaz, Araş.-Yaz. Özdemir Özbay,

Onursal Üyeler:

İhsan Sabri Bulur, İzzet Aydemir, Kemal Cankat, Dr. Yahya Kanbolaı,

Şevket Doğan, Dr. Cahit Tutum, Sabahattin Diyner, Dr. Kazım Ertürk,

Prof. Dr. Nihat Özen, Mehmet Çevik, Ali Şengil, Prof. Dr. Ahmet Çakar,

Aydemir Ersoy, İsmail Seçer, Prof. Dr. Sabri Tekir, Abdüllatif Şener,

Daryal Çeviker, Prof. Dr. Zeki Şekerci, Prof. Dr. Deniz Demirkan, Ekrem

Özdemir
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Prof. Dr. A. Haydar Taymaz

Vakıflar, gönüllü ve istekli insan gücünü ve potansiyelini değerlendirmeyi hedef alan, madde ve
manevi yönden katılmayı, paylaşmayı, birlikte başarmayı ilke kabul eden kuruluşlardır. Vakfımız
amaçlarını gerçekleştirmek üzere tescil edilmiş resmi senede bağlı tüzel kişiliği olan bir kuruluştur.
Temel amacı Kuzey Kafkasyalılara hizmet ve yardım etmektir.

Kafkas Derneği Genel Başkanı Sayın Muhittin Ünal'ın çağrısı üzerine başlatılan- vakıf kuruluş çalış-
maları aşamalarına göre maddeler halinde aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

i Kafkas Derneği Ankara
Şubesi salonunda vakfın kur-
rulması hakkında çalışmalara
başlamak üzere 1997 yılı
Mart ayında iki toplantı dü-
zenlendi. Yapılan görüşmeler

sonunda Avukat Sayın Olcay
Mis, Sayın Yahya Gış, Sayın
Hikmet Kandemir, Sayın Ö-
mer Küçüközcan ve Sayın
Rauf Bozkurt tarafından Vakıf

Senedinin hazırlanması uygun

görüldü. Hazırlanan taslak
Nisan ve Mayıs aylarında
yapılan toplantılarda tartışıldı.

Vakıflar (oOGenel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirleri ile görü-

şüldü ve Sayın Dr. Cahit

Tutum'un katkılarıyla gelişti-
rildi.

2. Hazırlanan Vakıf Senedi-
nin kapsamını açıklamak ve

kuruluş çalışmalarını başlat-
mak amacıyla çok sayıda

hemşehrinin katıldığı bir top-
lantı daha yapıldı ve sayın A.

Haydar Taymaz, sayın Muhittin Ünal, sayın Olcay Mis, sayın Atay
Çeyşakar, sayın Özdemir Ozbay, sayın Yahya Gış ve sayın Mevlüt
Atalay'dan oluşan müteşebbis heyet oluşturuldu.

3. Bu sıralarda Birleşik Kafkas Konseyi Derneği'nin de bir vakıf
kurmak üzere girişimde bulunduğu haberialındı. Bu haber üzeri-
ne Konsey Başkanı Sayın Enver Kaplan'la görüşerek iki dernek
yönetimini bir araya getirmeyi teklif ettim. Sayın Cahit Tutum ile
birlikte organize ettiğimiz ve Konsey binasında yapılan toplantıya
Birleşik Kafkas Konseyi Derneği ve Kafkas Derneği başkanları,
yönetim kurullarının bazı üyeleri ile vakıf senetleri hazırlayanlar-
dan bazıları katıldı. Toplantıda Ankara'da benzeri amaçla, hizmet

edeceği toplumu aynıolan iki vakıf yerine güçlü bir vakıf kurma-
nın sağlayacağı yararlar tartışıldı. Sonunda iki tarafın hazırlaya-
cağı vakıf senetlerinin bir aya kadar üç bilim adamından oluştu-
rulacak bir komiteye verilmesi, onların incelemelerinden sonra
hazırlayacakları tasarıyı esas alarak tek vakıf kurulması şeklinde-
ki öneri uygun görülmesine rağmen, Konsey kendi vakıf senedini
hazırlayarak ve çalışmalarını sürdürerek, hemşehrilerimize yazılı
olarak kurucu olmaları çağrısında bulundu.

4. Dernek çalışmalarına sürekli destek veren değerli büyüğü-
müz Prof. Dr. Sayın Hayri Domaniç de Kafkas Derneğive Birleşik

Kafkas Konseyi Derneği Başkanlarıile ayrı ayrı görüşerekiki der-
neğin bir araya gelerek bir vakıf kurmaları önerisinde bulundu.
Ancak bu görüşmeden de sonuç alınamadı.
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5. Vakfımızın kuruluş çalış-

malarını yürütmek üzere o-

luşturulan müteşebbis heyet,

vakfın kurulması için yapılan
çalışmaları açıklayan ekinde

vakıf senedi taslağı bulunan
kapsamlı ilk yazıyı 5 Eylül
1998 tarihinde 220 hemşeh-

rimize ve Kafkas derneklerine
gönderdi. Daha sonra 15
Aralık 1998 tarihli yazıyla
hatırlatma yapıldı.

6. Vakıflar Bankası Emek
Şubesinde kurulmakta olan
vakıf için A. Haydar Taymaz

ve Muhittin Ünal adına Türk
Lirası ve Dolar hesapları açıl-
dı. Yatırılan paralar sürekli
olarak repoda tutuldu.

7. Sayın Muhittin Ünal'ın
telefonla üç kez yaptığı ko-
nuşmadan sonra Prof. Dr.

Sayın Hayri Domaniç 25 Ocak

1999 günü İstanbul Sürmeli
Otel'de yemekli bir toplantı
düzenledi. Müteşebbis Heyet

adına Muhittin Ünal ile katıl-
dığım bu toplantıda, Muhittin
Ünal yapılan çalışmaları açık-
ladı. Toplantıya katılanların
bir kısmı iki derneğin bir ara-
ya gelerek tek vakıf kurmaları
önerisinde bulundular. Ben
de söz alarak Birleşik Kafkas
Konseyi Derneği yöneticileri
ile yaptığımız görüşmeyi ve
konseyin vakfını kurmakta
olduğunu, bizimde bu vakfı
kurma girişimini sürdürmek

niyetinde ve kararlı olduğu-
muzu açıkladım ve yardım
etmelerini istedim. Daha
sunra Sayın Yusuf Ay ve Ci-
han Candemir'in ellerine ka-
lem ve kağıdı alarak toplantı-
ya katılanlara yaptığı çağrıile
toplantıda bulunanlar toplam
olarak 51000 Dolarlık taah-
hütte bulundular, taahhütte

bulunan hemşehrilerimizin bir

 

 

M
kısmı ödemelerini zamanında yaptılar.

8. İlk yazımıza olumlu cevap veren hemşehrilerimize 24 Mart
1999 tarihinde gönderilen üçüncü yazıda banka hesap numara-
ları bildirildi ve kurucu üye olabilmek için gerekli belgelerile e-
kindeki vekaletnameyi düzenleyerek göndermeleri istendi.

9. Kuruluş için gerekli yasal işlemlere Avukat Olcay Mis tarafın-

dan Temmuz 1999 ayı içinde başlandı. İlgili mahkeme tarafından
Emniyet Müdürlükleri kanalı ile kurucu üye adaylarının sicil ka-
yıtlarının sağlanması için yazılar yazıldı. Yazılar izlenmesine rağ-
men beş kurucu adayımızla ilgili yazılar zamanında gelmedi. Bu
üyelerimiz Sayın Osman Özden, Sayın Mahmut Özden, Sayın
Selami Genel, Sayın Sadettin Atığ ve Sayın Baha Çakıroğlu'dur.
Vakıf kuruluşunun 2000 yılına kalması halinde gereken sermaye-
nin arttırılacağı istihbaratına binaen işlemlerin hızlandırılması
uygun görüldü ve 21 Aralık 1999 tarihinde ilgili mahkeme tara-
fından kuruluşa izin verilerek, tebligatı da Vakıflar Genel Müdür-
lüğü'ne yapıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından vakfımızın
48 üye ile kurulduğuna dair ilan Resmi Gazetenin 24 Ocak 2000
tarihli nüshasında üçüncü şahıslara duyuruldu.

10. Temyiz süresini bekleyen mahkeme 28 Şubat 2000 tarihinde
kararını vermiş ve vakfımız kuruluş işlemini resmen tamamla-
mıştır. Vakıf için gerekli defterler ve belgeler sağlanmış, Vakıflar
Bölge Müdürlüğü'nde de işlemler yapılmıştır.

11. Vakfımızın kuruluşunda Kafkas Derneği Ankara Şubesi Yöne-
tim Kurulu üyeleri özellikle bu binada ellerinden gelen hizmeti
esirgemediler. Vakfın kurulması ile ilgili ilk yazıyı yazdığımızda
kurucu üyelerimiz ile bazı katılımcı üyelerin bir kısmı paralarını
yatırdılar ve gerekli belgeleri göndererek yardım ettiler, destek-
lediler ve bize moral verdiler. Kendilerine şükran borçluyuz. Bu
arada kurucu üye olmak üzere paralarını zamanında yatıran ve
belgelerini gönderen ancak Emniyet Müdürlüğü kanalı ile sicil
kayıtları zamanında sağlanamayan beş katılımcı üyemizin kurucu
üye olamamalarından dolayı üzgünüz, ancak kendileri katılımcı
üye olarak aramızda olacaklar ve hizmet verebileceklerdir.

12. Vakfımızın kuruluşuile ilgili görüşü ortaya koymada, toplan-
tıları düzenlemede, yazıları hazırlamada, üyelerle ilişki kurmada
ve iletişimi sağlamada, paraların bankaya yatırılması ve repo
zamanlarının izlenmesinde, kısaca bugüne kadar yapılan tüm

çalışmalarda Kafkas Derneği Başkanı Sayın Muhittin Ünal olağa-
nüstü çaba sarf etmiştir. Kurucu ve katılımcı üyelerin çoğu ile
yüz yüze ve telefonla sağladığı diyalogla parayı toplamıştır. Hiz-
metlerinden ve başarılarından dolayı kendisini tebrik ediyor,
kutluyor ve teşekkür ediyorum.
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KAFKAS ARAŞTIRMA ve DAYANIŞMA VAKFI
BİLİM KURULU YÖNETMELİĞİ

Amaç

Madde 1.
Bilim Kurulunun Genel
Amacı:

Vakıf senedinin ikinci madde-
sinde yazılı amaçlara ulaşılma-
sını sağlamak üzere yapılacak
çalışmalara bilimsel (katkıda
bulunmak; bilimsel inceleme
ve araştırmalar yapmak / yap-
tırmak; bilimsel yayınları yön-
lendirmek ve desteklemek,
karşılaşılan sorunlara bilimsel
çözümler üretmektir.

Kuruluş
Madde 2.
Bilim Kurulu Aşağıda Belir-
tildiği Şekilde Oluşturulur:
i. Bilim Kurulu, Vakıf Yönetim

Kurulu (otarafından, biri
kendi üyelerinden olmak
üzere, seçilen on iki üye-
den oluşur.

2. Bilim Kurulu üyeleri; Kaf-
kasya ve Kafkas kültürü
konusundaki inceleme ve
araştırmaları, eserleri, bu
alandaki bilgi, deneyim ve
çalışmaları ile tanınmış ve-
ya bu konulara özelilgi
duyan veya bu konudaki
çalışmaları bilimsel yönden
yönlendirebilecek kişiler
arasından seçilir.

3.: Bilim Kurulu üyeleri, iki yıl
süre ile Aralık ayında seçi-
lir. Bir üyenin, üyelikten
ayrılması durumunda yeni
seçilen üye, eski üyenin
süresini tamamlar.

4. Bir üye, izleyen dönemler-
de de yeniden üyeliğe se-

- çilebilir.
5. Bilim Kurulu kendi üyeleri

arasından bir başkan, bir
başkan yardımcısı ve bir
sekreter seçer.

Görevler
Madde 3.
Bilim Kurulu Aşağıda Belirtilen Görevleri Yerine Getirir;
1. Kafkasya ve Kafkasyalıların tarihini, yerleşim durumlarını, özel-

liklerini, nüfusunu, toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel ge-
lişme sorunlarını incelemek ve araştırmak.

2. Kafkasya ile ilgili olarak değişik dillerde yayımlanan kitap, belge,
rapor ve istatiksel bilgileri derlemek, Türkçeleştirmek, gerekti-
ğinde başka dillere çevirtmek ve vakıf bünyesinde bir bilimsel
araştırma ve dökümantasyon merkezi oluşturmak.

3. Yapılan araştırmaların sonuçlarını rapor, kitap, broşür, dergi vb.
X

araçlarla yayımlamak.
Ülkemizde ve diğer ülkelerde mevcut üniversite, enstitü, araş-
tırma merkezi gibi kuruluşlarla akademik işbirliği sağlamak, a-
raştırmacı ve öğrenci değişimi programlarını geliştirmek.
Çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslar arası seminer,
sempozyum, kongre ve benzeri çalışmalar yapmak, geziler ve
toplantılar düzenlemek.
Yayın önceliklerini ve kriterlerini saptamak.
Amacı doğrultusunda çalışmalar yapan araştırmacıları destek-
lemek, çalışmalarının yayımlanmasını sağlamak, bu konuda ya-
pılacak çalışmaları özendirmek, bu amaçla teşvik edici yarışma-
lar düzenlemek.

Çalışma Yöntemi
Madde 4.
Bilim Kurulu Aşağıda Belirtilen Esaslara Göre Çalışır:
1 Bilim Kurulu Başkanı, kurulu temsil eder ve çalışmaları yönlen-

dirir. Başkan yardımcısı, başkanayardım eder, başkanın bulun-
madığı hallerde Bilim Kuruluna başkanlık eder. Sekreter üye,
kurulun yazışmalarını yürütür.
Bilim Kurulu, çalışma düzenini önceliklerine göre kendi düzen-
ler. Kurul, gündemli olarak toplanır. Başkanlık tarafından hazır-
lanacak gündem, toplantıdan en az bir hafta önce üyelere yazılı
olarak bildirilir. Kurul, kendi üyelerine veya vakıf üyelerine veya
vakıfdışından belirleyeceği kişilere inceleme ve araştırma pro-
jeleri verebilir, bilim çalışma gurupları ve hakem heyetleri oluş-
turabilir. Çalışmalar sonucunda hazırlanan inceleme-araştırma
eserleri ve raporlar için gerekli görüldüğü taktirde telif hakkı ö-
denebilir.
Bilim Kurulu, yıllık çalışma programı yapar ve bu çalışma prog-
ramını gerçekleştirmek için gerekli bütçeyi hazırlar, Vakıf Yöne-
tim Kurulunun onayına sunar.
Bilim Kurulu, üye tam sayısının 2/3” ü ile toplanır ve toplantıya
katılanların çoğunluğuile karar verir. Oyların eşit olması halinde
başkanın bulunduğu tarafa ağırlık verilir.
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GÜRCÜSTAN-ABHAZYA
ANLAŞMAZLIĞININ

POLİTİK ÇÖZÜMÜ İÇİN
ÖNLEMLER DEKLARASYONU

04.04.1994/Moskova

i. Gürcüstan-Abhazya
Anlaşmazlığının kapsamlı çözü-
mü konusundaki görüşmelerin
üçüncü turu Rusya Federasyo-
nu'nun desteği ile Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Konferansı
(AGİK) ile BM Göçmenler Yük-
sek Komiserliği temsilcilerinin
katılımlarıyla BM hamiyesinde
22-25 Şubat 1994 tarihlerinde
Cenevre'de, 29-31 Mart 1994
tarihlerinde Moskova'da, 07-09
Mart 1994 tarihlerinde New
York'ta gerçekleştirildi.

2. Görüşmeler, Güvenlik
Konseyinin 9 Temmuz 1993
terihindeki 849, 6 Ağustos
1993 tarihindeki 854, 24 A-
ğustos 1993 tarihindeki 858,
19 Ekim 1993 tarihindeki 876,
4 Kasım 1993 tarihindeki 881,
22 Aralık 1993 tarihindeki 892,
31 Ocak 1994 tarihindeki 896,
4 Mart 1994 tarihindeki 901 ve
25 Mart 1994 tarihindeki 906
sayılı kararlarına uygun olarak
yürütülmüştür.

3. Bu deklarasyonu im-
zalamakla, taraflar bugünden
itibaren kesin resmi bir ateşke-
se uymayı taahhüt eder ve
ayrıca 13 Ocak 1994 tarihinde
imzaladıkları bildiride (ifade
ettikleri gibi birbirlerine karşı
kuvvet kullanma tehdidinde
bulunmamaya dair bağlılıklarını
teyit ettiler.

4. Taraflar, göçmeler ve
yerlerinden edilmiş kişiler ko-
nusundaki ve bir kopyası bu

deklarasyona eklenen dört taraflı bir anlaşmayı kabul ederek imza-
ladılar.

5. Bu anlaşma, göçmenlerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin,
BM Göçmenler Yüksek Komiserliği'nin uygulâmasını içeren mecut
uluslar arası uygulamasına uygun olarak geri dönüşlerini sağlar.

6. Tarafların, BM Göçmenler Yüksek Komiserliğinin, Rusya Fe-
derasyonu'nun ve gözlemci kapasitesinde AGİK temsilcilerinin de
dahil olacağı özel bir komisyon Nisan 1994 ortalarında Soçide çalış-
malarına başlaması konusunda anlaştılar.

7. Taraflar, Barış Gücü Operasyonunun erken yerleştirilmesi ve
13 Ocak 1994 tarihindeki karar ile 1 Aralık 1993 tarihindeki muta-
bakat metninde belirtildiği gibi bir Rus askeri tümeninin BM Barış
Gücü Kuvvetlerine katılması hususlarındaki taleplerini tekrar teyit
ettiler.

8. Barış Gücü operasyonunun gerçekleştirilmesi, aynı zamanda
göçmenlerin ve yerlerinden edilen kişilerin emin şekilde geri dönüş-
lerine katkıda bulunacaktır.

9. Taraflar, Gürcüstan'daki BM Gözlemci Heyeti'nin görev sü-
resinin uzatılması için BM Güvenlik Konseyine çağrıda bulunur.

10. Abhazya, kendi anayasasına ve yasalarına ve ulusal marşı-
na, amblemi ve bayrağı gibi uygun devlet sembollerine sahip ola-
caktır. -

11. Taraflar, bu konudaki herhangi bir anlaşmanın, kapsamlı
çözümün bir parçası olacağı ve ancak anlaşmazlığa konu olan hu-
susların nihai olarak çözümlenmesiile geçerlilik kazanacağı şeklin-
deki müşterek görüş üzerinde mutabakata vararak siyasal gücün
dağılımını tartıştılar.

12. Bu aşamada, taraflar aşağıdaki sahalarda ortak hareketiçin
kuvvetlerle ilgili olarak müşterek görüşe vardılar;

13. Dış politika ve dış ekonomik ilişkiler,
14. Sınır güvenlik ayarlamaları,
15. Gümrükler,
16. Enerji, ulaşım veiletişim,
17. Ekoloji (Çevre bilim) ve tabii afetlerin sonuçlarının gideril-

mesi, i
18. Ulusal azınlıkların haklarının ve özgürlüklerinin, insani ve

sivil haklarını sağlamak.
19. Taraflar, kapsamlı bir çözüme ulaşmak için enerjik faali-

yetlerini sürdürme konusunda uzlaşırlar.
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20. Taraflar, uluslar arası
uzmanların, Rusya Federasyo-
nu ve AGİK temsilcilerinin katı-
lımları ile BM başkanlığı altında
Güvenlik Konseyi kararlarını
göz önüne alarak daimi şekilde
çalışacak uygun bir komite
kuracaktır. Bu organ, Moskova
ve Cenevre'de rotasyonla bir
araya gelecektir. İlk toplantı 19
Nisan 1994 tarihinde Cenev-
re'de gerçekleşecektir. .

21. Bir hareket programı
safhası yürütülecek ve devlet
ve hukuk ilişkilerinin yeniden
tesisi hususundaki öneriler ge-
nişletilecek, ayrıntılı bir şekilde
hazırlanacaktır.

22. Taraflar, ölenlerin me-
zarlarının nakli ve kayıp kişile-
rin oaraştırımasıyla bağlantılı
olarak ek önlemler almaya
karar verdiler.

23. Taraflar, savaş suçla-
rına uygulanabilir sınırlamalar,
kural ve nizam bulunmaması
gerçeği karşısında, uluslar ara-
si ve ulusal kanunla tanımlan-
mış ciddi suçlar ve insanlık dışı
eylemler ile savaş suçlarını
araştırmak ve suçluları adalet
önüne çıkarmak için çabalarını
yoğunlaştırma konusunda an-
laştılar.

24. oAbhazya'daki barış
sürecini baltalayarak çatışma-
lara sürüklemeye çalışan veya
çalışacak kişiler sonradan de-
ğiştirilemez cezalarla cezalan-
dırılacaklardır.

Gürcü tarafı adına A.Kavsad-

ze;

Abhaz tarafı adına S. Jinjolia;

BM adına E.Brunner; AGİK
adına V.Manno

Rusya Federasyonu (adına
B.Pastukhov
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SIĞINMACILARIN VE YER DEĞİŞTİRENKİŞİ-
LERİN GÖNÜLLÜ OLARAK DÖNÜŞÜ HAKKINDA

DÖRTLÜ ANLAŞMA
04.04.1994 Moskova

Bundan sonra Abhazya ve Gürcüstan tarafları, Rusya Federas-
yonu ve BM Sığınmacılar Yüksek Komiserliği, “taraflar” olarak anıla-
cak.

. Güvenlik Konseyinin 9 Temmuz 1993 tarihli 849, 6 Ağustos
1993 tarihli 854, 24 Ağustos 1993 tarihli 858, 19 Ekim 1993 tarihli
876, 4 Kasım 1993 tarihli 881, 22 Kasım 1993 tarihli 892, 31 Ocak
1994 tarihli 896, 4 Mart 1994 tarihli 901 ve 25 Mart 1994 tarihli 906
nolu kararlarına dayanarak,

Bütün vatandaşların köken olarak ait olduğu ülkede yaşama e
oraya dönüş hakkının, İnsan Hakları EvrenselBlildirisi'nde ve vatan-
daşlık ve politik haklar hakkındaki uluslar arası antlaşmada şekil
bulduğunu kabul ederek,

Yüksek Komiserlik İcra Komitesinin, sığınmacıların vatanlarına
dönmelerini düzenleyen ve uluslararası kabul edilmiş ilkeleri içeren
programının 18. Ve 40. Hükümlerini dikkate alarak,

Tarafların 1 Aralık 1993 tarihinde imzaladığı Mutabakat Zabtına
ve özellikle tarafların, yer değiştiren kişilerin Abhazyanın bütün böl-
gelerindeki sürekli yaşadıkları yere kendi isteğiyle, güvenlik içinde
ve gerektiği şekilde dönmeleri için koşulları yaratmaya hazır olduk-
larını ifade ettikleri 4. Maddeye uygun şekilde hareket ederek,

BM Genel Asamblesinin, (V), YBKB (.) tüzüğünün onaylandığı,
Yüksek Komiserliğe sığınmacıların uluslar arası korunmasının sağ-
lanması ve sığınmacılar sorununun, özellikle kendi istekleriyle dö-
nüşlerinin kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi yoluyla çözümünün
bulunmasıişlevini yükleyen, 14 Aralık 1950 tarihli 428 nolu kararına
uygunluğu hatırlatılarak,

BM'nin sığınmacılar sorunuyla ilgilenen Yüksek Komiserliğine
atfedilen, yer değiştiren kişilerin Abhazyaya dönüşü sorunuyla ilgili,
önde gelen uluslar arası bir kurum/kuruluş olarak Genel Sekreterin
yönetimi altında faaliyet gösterme yükümlülüğü hatırlatılarak,

Tarafların kendi isteğiyle dönüşün garantisinin ve ilkelerinin tam
olarak yerine getirilmesinin sağlanması amcıyla birbirleriyle işbirliği
yapmak arzusunda olduklarını belirterek,

Buna bağlı olarak dönüşün gerçekleştirilmesi amacıyla, bu işbir-
liğinin koşullarının belirlenmesi için esasların kurulmasının gereklili-
ğini göz önünde bulundurarak,

Tarafların, Abhazya'ya dönüş operasyonunun, gerçekleşmesin-
den öne dönüş bölgelerinde yaşam koşullarının ve emniyetin ga-
ranti altına alınması gerektiği hususunu da içereceği konusunda
mutabık olduklarını belirterek,

ŞU MADDELER ÜZERİNDE ANLAŞMIŞLARDIR.
i. Taraflar, çatışma bölgesini terk eden insanların önceki sürekli

ikamet yerlerine emniyetli, rahat ve gerektiği şekilde dönmele-
rinin sağlanması ve garanti altına alınması amacıyla alınacak
tedbirlerin planlanmasında ve uygulanmasında işbirliği ve müş-
terek hareket konusunda anlaşırlar,
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2. İş bu antlaşmanın amacına
uygun olarak taraflar, dü-
zenlenen kendi isteğiyle
dönüş ve eski haklarını ia-
de etme sırasında sığınma-
cıların ve yer değiştiren ki-
şilerin güvenliğini garanti
ederler.

3. Bu kendi isteğiyle dönüş
programının gerçekleştiril-
mesinde taraflar şu ilkeleri
gözetmekle yükümlüdür-
ler;
a) Yer değiştiren

kişiler ve sığınmacılar, ait
oldukları etnik, sosyal, po-
litik ve bağımsız olarak tam
emniyet, özgürlük ve o-
nurlu yaşam koşullarında
kökenlerinin ait olduğu ve-
ya yaşadıkları yerlere kendi
isteğiyle dönme hakkına
sahiptir.

b) Dönüşün gö-
nüllü olma özelliği, uygun
anlaşmalar vasıtasıyla be-
lirlenir ve gözetilir.

c) Yer değiştiren
kişiler ve sığınmacılar tu-
tuklama, alıkonma, hapse
atılma veya cezai Soruş-
turmaya uğrama riski ol-
madan huzur içinde dönüş
hakkına sahiptir.
Bu dokunulmazlık, ciddi

kanıtlar varsa şu durumlardaki
kişiler için geçerli değildir:

-Uluslar arası belgelerde
belirlenmiş olarak savaş suçu
veya insanlığa karşı suç işle-
mişlerse; veya

-Ağır cezai suçlar işlemiş-
lerse; veya

-Daha önce savaş eylemle-
rine katılmışlarsa ve şu anda
da Abhazyada savaş eylemleri-
ne hazırlanan silahlı oluşumla-
rın içinde bulunuyorlarsa.

Bu kategoriye giren şahıs-
lar, dönüşlerinde karşılaşabile-
cekleri muhtemel sonuçlar
hakkında gerekli kanallar va-
sıtasıyla bilgilendirilecektir.

d) Taraflar, SI-
ğınmacıların döndükten

sonra, çatışma bölgesini terk etmeden önce yaşadıkları veya
kendi istekleriyle tercih edecekleri bölgelere dönmek de dahil
özgürce seyahat etme ve yerleşme hakkından yararlanmalarını
sağlayacaklardır.

e) Taraflar, sığınmacıların ve yer değiştiren kişilerin
döndükten sonra pasaportlarının ve kayıtlarının devam ettiril-
mesini veya yeniden düzenlenmesini sağlayacaklardır. Bu bel-
geler önceki ikamet yerleri veya kendi seçecekleri dönüş yerii-
çin geçerli olacaktır.

SIĞINMACILARIN VE YER DEĞİŞTİREN KİŞİ-
LERİN GÖNÜLLÜ OLARAK DÖNÜŞÜ HAKKINDA
DÖRTLÜ ANLAŞMA

f) Taraflar dönüş yapan kişilere, döndükten sonra o-
naylanmamış ödenti veya hasılatların tahsil edilmesi de dahil,
takibatlardan korunmaları ve mallarına veya canlarına karşı
tehditlerin önlenmesini sağlayacaklardır.

g) Dönen kişiler, döndükten sonra bıraktıkları menkul
ve gayrimenkul mallarını geri alacaklardır; onları almalarında
kendilerine yardımcı olunacaktır. Aksi takdirde zarar gören ma-
lın karşılığı -mümkün olduğunca- tazmin edilecektir.

5. Maddede adı geçen Komisyon bu tür taleplerin kar-
şılanmasıiçin gerekli mekanizmayı kuracaktır.

Bu tazminat, BM Gönüllü Fonu'nun mali desteğiyle gerçekleştirilecek
yeniden kurma programı çerçevesinde karşılanacaktır.

1)

2)

h) Abhazya'ya dönmek istemeyen sığınmacılar ve yer
değiştiren kişiler, eskisi gibi yardım alacaklar ve bu olaylarla il-
gili makul alternatif çözümler bulununcaya kadar korumadan
yararlanacaklardır.

i) Ailenin birliği temel ilkesine uygun olarak, eğer ai-
lenin bütün olarak dönüşü mümkün değilse, Abhazya'da bir a-
raya getirilmeleri için gerekli mekanizma kurulacaktır. Ayrıca
dönüş sürecinde bakacak kimsesi olmayan çocuklara ve bakıma
muhtaç durumda bulunan diğer kişilere ek yardım sağlanması
ve bunların tebiti çiin tedbirler alınacaktır. N

j) Taraflar, sığınmacılara ve yer değiştiren kişilere,
dönüşün gerçekleşeceği bölgelerdeki durum hakkında hertürlü
enformasyona, hiçbir engelle karşılaşmadan erişebileceği ga-
rantisinin verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Bu enformasyon,
9. Maddenin b bendinde bahsedildiği gibi, komisyon tarafından
organize edilecek bir çalışma çerçevesinde sağlanacaktır.
Yer değiştiren kişilerin ve sığınmacıların Abhazya'ya kendiiste-
ğiyle dönüşünün gerçekleşmesi amacıyla dört taraflı komisyon
kurulur.
Komisyonun başlıca görevleri, sığınmacıların ve yer değiştiren
kişilerin emniyetli, düzenli ve kendi isteğiyle dönüş ve yeniden
uyum programlarının gerçekleştirilmesi konusundaki planların
hazırlanması, müzakere edilmesi ve onaylanmasını kapsamak-
tadır. Komisyon keza, madde 3 (C)'nin yerine getirilmesi için
gerekli uygulama ve kontrol prosedürünün kurallarını belirler.
Bu planlar kayıt, ulaşım, 6 aya kadar süreyle temel maddi yar-
dım ve rehabilitasyon konusunda yardım maddelerini içermek
zorundadır.
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Sığınmacıların ve yer değiştiren

kişilerin oOdönüş koşullarının
yaratılması. amacıyla uzmanlar-
dan oluşan bir çalışma grubu
kurulacaktır. Bu grup
Abhazya'nın ekonomik ve sös-
yal altyapısında meydana ge-
len zararın hacmini, ne kadar
ev bulunduğunu ve ortaya
çıkan mali sonuçlarıyla birlikte
dönüş bölgelerindeki eski hak-
larını taleplerinin derecesi ko-
nvlarını değerlendirecektir. Bu
değerlendirme, tarafların dö-
nüşe Gal bölgesinden başlan-
ması konusunda anlaştıklarını
gözönünde tutan ve taraflarca
mutabık kalınarak onaylanan
dönüş planına uygun olarak
bölge sırasıyla yapılacaktır.
1) Komisyona heriki taraftan

birer, Rusya Federasyo-
nu'ndan ve BM Sığınmacı-
lar Yüksek Komiserliğinden
de birer olmak üzere 4 üye
girer.

2) Ayrıca Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Konferansı (AGİK)
Komisyonun toplantılarına

- gözlemci sıfatıyla katılacak
bir temsilci tayin eder. Ta-
yin edilen AGİK temsilcisi-
nin bu toplantılara katılma-
sı için şartlar elvermezse,
Komisyon Gürcüstan'daki
AGİK misyonuna komisyo-
nun çalışmaları hakkında
düzenli olarak bilgi vere-
cektir.

3) Komisyonun herhangi bir
toplantısına katılan her-
hangi bir komisyon üyesi-
ne, bulunması bir tarafça
gerekli görülen ve onun
tarafından tayin edilen bir
danışman eşlik edebilir.
Komisyonun herhangi bir
üyesinin toplantıya katıl-
madığı ydurumlarda ilgili
taraf vekil tayin edilir.

4) Komisyon toplantıları ayda
en az 1 kez olmak şartıyla
gerekli görüldüğünde yapı-
ir. Komisyon, üyelerden
herhangi birinin ricasıyla

ABHAZYA BELGELERİ

 

toplanabilir ve toplantı komisyon üyelerinin başka bir yer konu-
sundaanlaşmaları durumu dışında, Rusya Federasyonu toprak-
larındayapılır. Taraflar komisyon üyelerinin ve mutabık kalınan
tedbirlerin gerçekleştirilmesine katılan personelin şahsi güvenli-
ğini garantialtına alma konusunda anlaşırlar.
Komisyonun birinci toplantı tarihi, Güvenlik Konseyi”nin dönüş

bölgelerinde güvenlik koşullarının sağlanması mekanizması hakkın-
daki kararı kabul etmesinden sonra en geç bir hafta içinde olmak
şartıyla mümkün olan en kısa sürede belirlenir.

Komisyon, -ilk toplantısında 5. Maddede belirtilen değerlendir-
melerin düzenini tespit edecek ve şu konularla ilgili planı hazırlaya-
caktır.
a) Garanti edilen güvenlik ve hazırlık derecesine uygun olarak ilk

sırada dönüşün gerçekleşeceği bölgeler, .
b) Gönüllü dönüşün teşvik edilmesi amacıyla yer değiştiren kişiler

ve sığınmacılar arasında bilgi akışının sağlanması,
c) Dönmeye hazır olduğunu ifade edenkişilerin kaydedilmesi süre-

Cİ,
d) Maddede (a-j) belirtilen ilkeler temelinde, dönüş yapan kişilerin

güvenliğinin sağlanmasıiçin gerekli tedbirlerin alınması,
e) yer değiştiren kişiler ve sığınmacılar için finansan, ulaşımlailgili

ve temel maddi yardım talepleri; keza 5 maddede bahsedildiği
gibi, dönüş yapılan yerlerde yeniden yapılandırma talepleri, .

10. Taraflar, sığınmacılara ve yer değiştiren kişileri dönüşlerinden
sonra yerleşmeleri için yardım gösterileceği ve dönüş için yaratılan
koşulların varlığı konusunda emin olmaları için olanaklar sağlanaca-
ğı hususlarında anlaşırlar.
11. Bu antlaşmanın uygulanması ve yorumlanması konusunda ko-
misyonda fikir ayrılığı çıkması durumunda, bu ayrılık komisyon üye-
leri tarafından giderilemiyorsa komisyon bu ayrılığı tarafların, Rusya
Federasyonu'nun ve BM sığınmacılar Yüksek Komiserliğinin düzen-
lemesine bırakır.

TARAFLAR, RUSYA FEDERASYONU VE BM SIĞINMACILAR YÜK-
SEK KOMİSERLİĞİ YÖNETİMİ. MÜTEAKİBEN ŞU HUSUSLARDA MU-
TABIK KALMIŞLARDIR:

a) Sığınmacılar Yüksek Komiserliği Yönetimi (YKY), belgesinin
uygulanması için gerekli tedbirlerin ve keza operatif vegözlemci
özellikleriyle ilgili yükümlülüklerinin gerçekleştirilmesi için Abhazya"
sığınmacılara ve yer değiştiren kişilere doğrudan ve hiçbir engelle
karşılaşmadan ulaşma hakkına sahiptir.

b) BM ve geriye dönüş, topluma uyum ve eski haklarını iade
programlarının gerçekleştirilmesinde BM ile işbirliği yapan diğerilgili
uluslar arası ve hükümet dışı kurumların çalışanlarına, sığınmacıların
ve yer değiştiren kişilerin bulunduğu tüm bölgelerin; keza dönüş
yapılan bölgelerin sınırları içinde ve bunlar arasındaki gidiş gelişler-
de yardım sağlanacaktır.

Bu husus, acil yardım gönderilmesi amacıyla yapılan uçuşların
gerçekleştirilmesi için havaalanlarından ve iniş-kalkış alanı olarak
belirlenen hava sahasından serbestçe yararlanmayı; Abhazya'yı terk
eden sığınmacıların ve yer değiştirenkişilerin gönüllü dönüş prog-
ramı çerçevesinde yararlanmak üzere ve BM ile işbirliği yapan ku-
ruluşlar tarafından topluma uyum ve eski haklarını iade etme ama-
cıyla Abhaz bölgelerine acil yardım için ithal edilen bütün malların
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gümrük ve vergiden muaf
olmasını, bu malların en kısa
sürede gümrük resminden

arındırılması ve hazırlanmasını
da içermektedir.

c) Rusya Federasyonu, bu
antlaşmanın amaçlarına uygun
olarak gönderilen, kendi top-
raklarından gecçen insani a-
maçlı yüklerin engelsiz geçişini
garanti edecektir.

d) Sığınmacılar (oYüksek
Komiserliği Yönetimi, gönüllü
dönüşle ilgili olarak gerekli
altyapıyı oluşturmak ve eski
haklarını iade etmek amacıyla,
ilgili tarafların mutabık kaldık-
ları yerlerde gerekli mahalli
şubeleri kurar.

e)BM ve onunla işbirliği
yapan kuruluşların mal varlığı
ve personelinin emniyeti ga-
ranti altına alınır.
a) Tarafların, BM'nin ve işbir-

liği yapan kuruluşların, sı-
ğınmacıların ve yer değiş-
tiren kişilerin bulunduğu ve
dönüş yaptığı bölgelerdeki
personeli, ulaşım araçları
ve birimleri arasında telsiz
bağlantısı için özel olarak
belirlenen frekanslardan
sürekli olarak yararlanması
sağlanır.
Bu antlaşma derhal yürür-

lüğe girer ve sığınmacıların ve
yer değiştiren kişilerin etkili ve
gönüllü olarak dönüşleri için
gerekli dönem süresince yü-
rürlükte kalır.

Gürcüstan tarafının, Abhaz-
ya tarafının, Rusya Federasyo-
nunun ve BM Sığınmacılar
Yüksek Komiserliği'nin yetkili .
temsilcileri (oObu antlaşmanın
onayına imza koymuşlardır.

4 Nisan 1994 tarihinde 4
nüsha olarak imza edilmiştir;
bunlardan üç nüsha Rusça,biri
ise ingilizce'dir. Her dört belge
tam olarak aslına uygundur.

Yorumlanma amacıyla İn-
gilizce metin kullanılacaktır.

Gürcü Tarafı Adına A.
Kavsadze; Abhazya Adına

 

S5.Cincoliya; Rusya Federasyonu Adına B. Pastukhov; BM
Sığınmacılar Yüksek Komiserliği adına H. Amunategi

GÖÇMENLERİN VE YERLERİNDEN EDİLMİŞ
KİŞİLERİN GÖNÜLLÜ OLARAK MEMLEKETLERİNE

GERİ DÖNÜŞLERİ HAKKINDAKİ DÖRTLÜ
KOMİSYONUN İLK TOPLANTISININ

SONUÇ DEKLARASYONU
$ Nisan 1994

Moskova'da 4 Nisan'da imzalanan gönüllü geri dönüşler hakkın-
daki Dörtlü Anlaşma'yı esas alan Dörtlü Komisyonun ilk çalışma
toplantısı 8-9 Nisan 1994 tarihlerinde Soçi şehrinde yapıldı.

Toplantı sırasında belirli konularda uzmanların faaliyetlerini de i-
çeren Dörtlü Komisyon'un çalışma programı değerlendirildi.

Dörtlü Komisyon'un bundan sonraki toplantısının 26 Nisan 1994
tarihinde yapilmasi kararlaştırıldı.

Taraflar, toplantının yapılmasından önce, BM Göçmenler Yüksek
Komiserliği'nin göçmenlerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin geri dö-
nüşleriyle ilgili faaliyetlerin başlama hazırlıklarını son haline getir-
mek için göçmenlerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin geçici olarak
ikamet ittiği bölgelerini ve Abhazya'nın Gal bölgesini ziyaret etmesi
konusunda anlaştılar.

Taraflar, göçmenlerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin ülkelerine
dönüşlerinin BM Barış Gücü kuvvetlerinin yerleştirilmesi ile olan
ilişkisini gözönüne alarak, Moskova'da imzalanan Anlaşma'nın pren-
siplerine ve hükümlerine tamamıyla uymak konusundakiisteklerini
teyit ettiler.

Taraflar ayrıca hemen başlaması gereken göçmenlerin ve yerle-
rinden edilmiş kişilerin ülkelerine geri dönüşleri için hazırlık çalışma-
sı yapılmasındaki somut adımları değerlendirdiler.

Gürcü tarafı; Abhaz tarafı; BM GöçmenlerYüksek

Komiserliği; Rusya Federasyonu

GÖÇMENLERİN VE YERLERİNDEN OLAN
KİŞİLERİN GÖNÜLLÜ OLARAK ÜLKELERİNE GERİ
DÖNÜŞLERİYLE GÖREVLİ DÖRTLÜ KOMİSYONUN

ÜÇÜNCÜ TOPLANTISININ DEKLARASYONU
- 12 Mayıs 1994

26-27 Nisan 1994 Tarihlerinde Soçi'de toplanan komisyonun i-
kinci toplantısında üçüncü toplantının tarihi onaylanmıştı. Komisyon
çalışma esasları hususunda olduğu kadar dönüş sürecinin esaslarını
belirleyen uzman çalışma grubu tarafından önerildiği gibi göçmen-
lerin ve yerlerinden olan kişilerin gönüllü, emin ve vakur geri dö-
nüşleri için koşulların yaratılmasıile ilgili esaslar kabul edildi.

Komisyonun önceden öngörüldüğü gibi, 30 Mayıs 1994 tarihin-
de yapılacak gelecek toplantısının gündemi kararlaştırıldı.

Toplantı yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildi.
Deklerasyon 12 Mayıs 1994 tarihinde Soçi'de yapılmıştır.

Gürcü tarafı; Abhaz tarafı; BM Göçmenler Yüksek Komiserliği;

Rusya Federasyonu.
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KHUYEKHO NALBİY

 

 

Khuyekho Nalbıy kimdir?

Adiğey Cumhuriyeti Tewi-
çüej Rayonu Khunçıkhohable

köyünde doğdum.
Köyün adı, Bijedığu'lerin

en büyük Pşı(Prensj)lerinden

olan Khunçıkho Pşımaf'den
geliyor. Onların —Khunçıkho'-

lerin soyundan, Khuyek-

ho'lerin gelini bir anne süt

verdi bana. Böylelikle belki de

Knhunçgıkho pşileri için yeni bir

güç olabilirdim ama Sovyet

düzeni tez yetişti, bize ne

getirdiği pek bilinmez ama,
pşilerin ocağına incir ağacı
dikti. Khuyekho'lerden birinin

pşısoylu bir kadının kucağın-
da büyüyüp yetişmesi, belki

dahaiyi de olabilirdi...

Asıl mesleğim öğretmen-
ik. Bununla birlikte birçok iş

değiştirdim ama en uzun süre
yaptığım iş gazetecilik oldu.

Yazmaya ne zaman baş-
ladı ve ilk yazdığı neydi?

Küçüklüğünde resim ya-
pardım, resim öğrenimi de
görebilirdim ama her şeyden

çok ilgimi çeken şey sözdü,

hep yazmakistedim. Bununla
birlikte yazmaya ancak Ens-

titüyü bitirdikten sonra baş-

layabildim, o zaman 23 yaşı-

mı geride bırakmıştım. Yazdı-

ğım ilk şiir Adığe diline iliş-

 

kindi, ilk
yayımlanan

şiirim ise
Tanrı ve in-

sana dairdi,

o Zamanlar
bizi Tanrının

olmadığına
inandırmaya
çalışıyorlardı.
Bu (oyüzden
olsa gerek;

bu şiirimde
Tanrı ile in-

sanı karşı-
laştırmış, in-
sanı daha

üstün gös-

termeye Ça-

lışmiştim. O

günden beri

düşünmeye

başladım:

şayet Tanrı

yoksa, onun-
 e

la mücadele etmek için bunca çaba niye, niçin bunca eziyet çe-
kiyorlar?... Aradan yıllar geçti, Kur'anı kendim için çevirdim,
Tanrı elçisi Muhammed hakkında Adiğece küçük bir kitap da
yazdım.

Yazmaya niçin başladı, kimi örnek aldı?

Yazarın yazmaya niçin başladığını saptamak da, anlatmak da
kolay değil; bunun Tanrı işi olduğunu söylemek belki de en
doğrusu. Genç insan, taydaşları arasında sivrilmek, seçilmek,

kendini göstermekister; tanınmak, ünlenmek ister. Peki bunun

yolu yalnızca yazmaktan mı geçer?! Hayır, ama, sözden daha
değerlisi, daha güçlüsü yok, dolayısıyla insanın onu sevmeside,

” Yazarın kendisi tarafından kaleme alınan otobiyografisi, Fahri Huvaj tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir.
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Onunla yaşama, çalışma, onu
kullanarak mücadele etme
gücü de Tanrı vergisi olsa
gerek.

İlk öykündüğüm yazarlar
Rus yazarlarıydı, ama İşin
içine biraz daha girince Adı-
ğece yazılar, özellikle söylen-
celer bana rehberlik etmeye

başladı; bugün bile her yıl en

az bir-iki kez dönüp onları
gözden geçiririm; bana göre
onlar: yeryüzünde anlatılmış,

yazılmış şeylerin en ilginçleri,

en bilgelik dolu, geleceğimize
yönelik ipuçları da içeren en
şaşmaz rehberleri arasındadır

ve bunda hiç de yanılmadı-
ğımı düşünüyorum. Dünyada
yaşamış ve yaşamakta olan

en ilginç yazarları, en büyük
düşünürleri izlerim.

Daha çok hangi janrda

yazar, hangi temaları İş-

ler?

Şiir, düz yazı, dramaturgi,

mizah ve çocuk yazıları. Her
gün aklıma gelenleri, gön-
lümden geçenleri hangi janra

daha uygunsalar o janrda
yazıyorum, bu da bana büyük
kolaylık sağlıyor, zira her şeyi
aynı janrda yazmak kolay

değil.
“Daha çok ilgimi çekiyor

diyebileceğim belirli bir konu
yok; insanın başına gelecek-
leri bilememesi gibi bir şey

bu; ileride ilgisini çekecek,
kafasına (otakılacak (şeyleri

insan önceden bilebilirmi!
Ama bu son yirmi yıl içinde
daha çok; Adiığe halkının dü-
şüncesi, dünya görüşü, tarihi

ve bugünkü yaşamı gibi ko-

nular üzerinde duruyorum.
Bu, düz yazı türünde hazır-

lamakta olduğum son çalış-

/

 

MAİ

mamda daha net olarak görülecektir.

Eserleri iki dilde yayınlandığına göre acaba hangisiyle
yazmayı yeğliyor?

Yazdıklarımdan yalnızca birini —-Khuşha yabge'yi/Hırçın ka-
ya'yı- kendim ruscaya çevirdim, diğerlerini hep ruslar çevirdiler.
Yani, benim silahım da, araç-gerecim de yalnızca Adığece; bana
göre Adığecenin kapsayamayacağı ne bir görüş ve düşünce, ne
bir seziş ve anlayış, ne de bir duygu ve duyum yoktur. Çevir-

mektense kendi anadilimie yazmak bana hem daha kolay geli-
yor, hem de daha büyük haz veriyor. Yalnızca iyi çevrilmeyebile-
ceğinden endişe duyduklarımı kendim çeviriyorum ama öylesi de
pek fazla çıkmıyor.

Adığecenin, edebiyatın bugünü ve yarını

İlginç bir edebiyatımız olmaya başladı, güçlü, genç yetenek-
ler katılıyor aramıza, ama birçoğu rusçaya yöneliyor. Bu üzücü

elbette ama, neylersin... Edebiyatımız daha iyi olacak, bundan
hiç kuşkum yok. Dilimiz güç bir dönemeçte. Öyle ya, tamamı

yüzbini geçmeyen bir halkın dilini koruması kolaymı! Her şeye

karşın, çok büyük bir engel çıkmadıkça bu halk dilini kaybetme-

yecek. Yeni başka ürünler verilmese dahi, bugüne değin Adığece

olarak anlatılmış olanlarla —Nart destanları, halk söylenceleri,

ağıtlar, kahramanlık şarkıları vb.- Tanrının kendilerinden bekle-

diklerini başarmış sayılabilirler, kaldı ki ben O'nun bizi tümüyle
terketmiş olduğuna inanmıyorum.

Adığe halkının bugünü, yarını

Adiğe halkının beyni ve gönlüyle kararlı biçimde uzun yıllar
yeniden kendisini eğitmesi ve yetiştirmesi gerekiyor. Günümüz

dünyasında büyük ulusların eriştiği kabul edilen başarılar içinde,
geçmişte Adiığe halkının ürettiklerinin de payı var elbette, ama
artık bunu bugün kim takdir edebilir, değerlendirebilir?! Bugün
artık her ulus, kendi yaşamını kendi kuruyor ve koruyor. Sayıca

çok az bir halkız; bu yüzden bilimde, sanatta, politikada, her

alanda başarabildiklerimiz de az, ulusal duygu, düşünce ve anla-
yışların sönme tehlikesi de yok değil. Ama bence Adığe halkı,

pekçok şeyi başarabilecek, pek çok şeyin üstesinden gelebilecek

biçimde yaratılmış bir halktır. Kendisini pek çok güçlüğün, zorlu-
ğun beklediğini bilmekle birlikte O'na güveniyorum ve umudumu

hiç yitirmiyorum.

Halkın büyük bölümü Anayurt dışında. Onlara mesajınız?

Anayurduna dönebilecek durumda olanlar ilk fırsatta dön-

sünler, en önemlisi ve en doğrusu budur. Bugün dönebilecek

durumda olmayanlar da, bulundukları yerlerde dillerini ve kül-
türlerini koruyabilirlerse, ulusal kimliklerini unutmazlar ve bir gün

onlar da Atayurtlarına kavuşabilirler...
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İNTERNETTE ÇERKESLER

 

 

 

Nejan Huvaj
 

Nart Dergisi'nin 16. sayısında başladığımız internette Çerkeslerile ilgili hazırlanmış siteleri tanıtmaya
bu sayımızda da devam ediyoruz.

http://www.geocities.com/Ath
ens/Aegean/7654 .

Bunlardan ilki, Konyalı bir
Abzakh olan genç arkadaşımız
(Gish) Harun Şahin tarafından
1997-1999 döneminde hazırla-
nan sayfa. Şimdiye kadar yak-
laşık 30.000 civarında hemr-
şehrimiz ziyaret etmiş. Zengin
Türkçe içeriğe sahip olan say-
fanın İngilizce versiyonu da
hazırlanmış.

“Titiz, profesyonelce ve tama-
men Çerkes kültürünü yaymak
ve yaşatmak amacı ile hazır-
lanmış bir internet sitesi” şek-
linde tanımlıyor bu çalışmasını
urun. Sitede Kafkas Tarihine

öncelikle yer verilmiş. Kafkas-
ya'nın yakın tarihi, : Kafkasya-
Çarlık Rusyası-Osmanlı ilişkileri,
göç dönemi, sürgün öncesi ve
sonrası dönem bu tarih bölü-
münün içeriğini oluşturuyor.
Sayfadaki “Çerkesler” linki ile
Çerkes kültürü, Çerkes göç-
menleri, günümüzde Çerkesler
ve Çerkeslerin inanç sistemi
gibi konulara ulaşmak müm-
kün.

Sitede Çeçenlerile ilgili özel bir
bölüm hazırlanmış. Burada
Çeçen Tarihi, Çeçen Kültürü,
İnanç Sistemleri ve Çeçen
Boylarını kapsayan bilgiler
mevcut. Ayrıca güncel

Çeçenistan haberleri, fotoğraflar ve belgeler de bölümde yer almış.

Abhazya ile ilgili sayfada ise; 'Dünden Bugüne Abhazya' başlığı al-
tında Abhazya'nın tarihi yapısının yanında demografik yapısından
bahsediliyor. Sitede Kafkasya'daki cumhuriyetler ile ilgili bilgiler de
yer alıyor.

Harun Şahin, sayfasında “Çerkes Edebiyatı” başlığı altında; antik
çağ ve ilk çağ dönemlerinde Çerkeslerde kültürel şekillenmeler,
sözlü edebiyat, Çerkes masalları, söylenceleri, huahoları gibi kültür
ve edebiyata ilişkin bilgiler veriyor. “Çerkes Şiirleri” bölümünde ise
Kafkasyaile ilgili yazılmış şiirler ve ağıtların yanısıra, sayfayı ziyaret
edenlerin yazdıkları şiirler de var. Ardından, çok çeşitli Kafkas mü-
ziklerine ulaşabileceğiniz “Çerkes Müzikleri” bölümü geliyor. Fıkralar,
Efsaneler, Hikayeler, Atasözleri'nin dışında; sizi internetteki pek çok
tarihi fotoğraf arşivine ulaştıracak olan “Kafkas Resimleri” bu sayfa-
da ilginizi çekebilecek diğer kısımlardan.

İlgi çekici bir diğer bölüm ise “Ticaret Sayfası”: Bu bölüm ticariiliş-
kileri geliştirmek ve bu yolla insanların birbirlerini tanımaları ama-
cıyla tasarlanmış. Burada; “servis verenler”, “satılık”, “satılık arıyo-
rum”, “kiralık”, “kiralık arıyorum”, “iş veriyorum”, “iş arıyorum” şek-
linde kısımlar hazırlanmış. Sohbet Odaları, Tanışma Sayfası, Duyu-
rular, Köylerimizi
Tanıyalım, oHa-
berler, ICO Lis-
tesi, Dernek Ad-
res ve Telefon-
ları, Ziyaretçi
defteri, Harun
Şahin'in bu kap-
samlı sayfasının
diğer unsurları.

Harun, sayfasını
yaklaşık iki haf-
tada bir güncelli-
yor. Site sürekli
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yeni bölümler eklemek ve
mevcut bölümleri geliştirmek
suretiyle genişletilmekte.
(Gısh) Harun Şahin'e böylesine
kapsamlı ve güzel çalışmala-
rından dolayı teşekkür ediyo-
ruz.

Tanıtacağımız bir diğersite:

http://www.marnet.com.tr/bel

gesel/homet.htm

İngilizce olarak hazırlanan bu
site, Ela Barlas'ın yapımcısı
olduğu ve Ürdün Prensi Ali bin
A! Hüseyin'in 12 atlıyla beraber
Ürdün'den yola çıkarak Suriye,
Türkiye üzerinden Kafkasya'ya
“Geri Dönüş”ünü konu alan
belgesel çalışmalarını anlatıyor.
Amerika, Kuzey Batı Kafkasya,
Ürdün ve Türkiye'de çekimleri
yapılan belgesel, Mart ayında
İstanbul Atatürk Kültür Merke-
zi'nde gösterilmiş ve hemşeh-
rilerimiz tarafından büyük ilgi
görmüştü.

Prens Ali'yi tanıtan ve kendi-
siyle yapılan bir röportajın yer
aldığı bir linkle başlıyor site.
The journey (yolculuk) adli
bölümde bu yolculuğun amacı
ve Kafkasyalıların sürgünü,
tarihi perspektif çerçevesinde
yansıtılmış.

Sitede İngilizce olarak yer alan
makaleler: Forced Migration
(Zorunlu Göç)-Erol Taymaz,
Mytihs Of the Cherkess
(Çerkeslerin Mitleri)-John Cola-
russo, Circassians in Jordan

and the in/visibility of identity
(Ürdün'deki Çerkesler ve Kimli-
ğin Görünmezliği)-Seteney Sh-
ami, Circassians as a Diasporic
Community (Diasporik bir
Topluluk Olarak Çerkesler)-
Sevda Alankuş.

The Making of a Documentary
bağlantısıyla belgeselin çekim
aşamaları ve yapılan çalışma-
larla ilgili bilgi edinmek ve pek
çok fotoğrafa ulaşmak müm-

kün. The Crew bölümünde de belgeselin hazırlanmasında emeği
geçen yapımcı, yönetmen, kameraman ve diğer tüm çalışanlar gö-
rülebiliyor.

Bu belgeselle ilgili bilgi ve fotoğraf edinmek isteyenlere tavsiye e-
debileceğimiz bir sayfa...

Bu sayımızda bahsedeceğimiz son internet sitesi de:

htip://www.geocities.com/Pentagon/bunker/4670

Düzce'den Nejat Özsoy tarafından hazırlanan bu siteyi 15 Ekim
1998'den itibaren yaklaşık 20.000 kişi ziyaret etmiş. Bu sayfanın en
önemli özelliği Çerkeslerle ilgili konularda pek çok internet sitesine
ulaşmayı sağlayan derli toplu bir içeriği olması. Nart Dergisi'nin
daha önceki sayılarında bu siteden alınan fotoğraf ve yazılara yer
vermiştik.

Site, dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık 30 kadar kişisel internet
sayfasına bağlantı yapıyor. Bu sayfalar genelde çok fazla kişinin
ziyaret ettiği ve (Amerika-Washington, Norveç, Ürdün, Avustralya,
Hollanda, İsrail, oKhabardey-Nalçik, Türkiye gibi...) odeğişik
diasporalardan insanların hazırladıkları sayfalar. “Cumhuriyetlerle
İlgili İnternet Sayfaları” bölümünde Adığey Cumhuriyeti, Osetya,
Khabardey Balkar, Çeçenistan, Abhazya, Dağıstan gibi Kafkas cum-
huriyetlerinde oluşturulan çoğunlukla resmi sayfalara bağlantılar
yapılmış. Sanat, Müzik, Folklor, Fotoğraflar, Kuzey Kafkasya harita-
ları, Kuzey Kafkasyaile ilgili kuruluşlar (Ürdün'deki Al-Jeel Al-Jadeed
Kulübü, Kafkas Vakfı, Kafkas Derneği, Amerikan Karaçay-Kafkas
Derneği, Dostluk Kulübü gibi), Dil-Kültür-Tarih, konularında dünya-
nın pek çok yerinden ilginç sayfalara ulaşma imkanı sağlıyor Gutej'in
sayfası.

Sayfada Çeçenistan Savaşıile ilgili özel bir bölüm de yer alıyor.
Burada Çeçenistan ile ilgili hazırlanmış olan sayfalara bağlantılar
yapılmış.

Düzce'deki depremin açtığı yaralar nedeniyle bir süre düzenliolarak
güncellenemeyen sayfa, Türkiye'de hazırlanan pek çok sitede de
adına rastlayabileceğiniz kapsamlı bir kaynak durumunda.
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MAYKOP KÜLTÜRFESTİVALİ

 

 

20-23 EYLÜL 2000
ADIĞEY'DE KÜLTÜRFESTİVALİ

Adığey Cumhuriyeti Kültür Bakanı Çemişo Gazi tarafından Kafkas Derneği Genel Başkanı Muhittin
Ünal'a gönderilen mesajda; bu yıl Adığey Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta düzenlenecek olan
“Adığe şarkılarıyla, Adığe Müziğinin Dünyası” adlı festivalin genel çerçevesi ve katılım koşulları
belirtilmiş ve tüm hemşehrilerimiz festivale davet edilmiştir.

“Adığe Şarkılarıyla, Adı-
ğe Müziğinin Dünyası”
Festivaline Katılma Ko-
şulları |

Adiğey Cumhuriyeti Kültür
Bakanlığı, Müzik ve Folklor
Topluluğu “Nalmes” ve Kültür
Merkezi tarafından düzenlenen
festival, 20-23 Eylül 2000 ta-

rihleri arasında Maykop'da
gerçekleştirilecektir.

Festivale, Khabardey-
Balkar, Karaçay-Çerkes, Adiğey
Cumhuriyetleri ile Krasnodar'da
ve başka ülkelerde yaşamakta
olan müzik gurupları, so-
listler ve enstrümantal mü-
zik yapanlar katılabilecekler-
dir.

Fesivalin Temel Amacı
e Ulusal Adiğe kültürünü
korumak, gelişmesini sağla-
mak;
e Farklı ülkelerde yaşamakta
olan Adiğelerin birlik ve bera-
berliklerini sağlamak, ulusal
kültürlerinin dirilmesine katkıda
bulunmak;
e Yetenekli olan şarkıcı ve
müzisyenleri ortaya çıkarmak.

Festivalin Alt Amaçları
e Adiğe müzik sanatını yü-
celimek, ulusu birleştirecek
kültürel değerleri bir araya
getirmek;
e o40 ayrı ülkede yaşamakta
olan Adiğelerin dünya kültürü-
ne mal olmuş müzikal değer-

lerlerini daha derinden tanımak, yeniden düzenlemek;
e Adiğe şarkıları ile güftelerini yaşamın içinde yeniden görmek

isteyen halkın bu isteğini yerine getirmek;
e Ulusu yeniden canlandırmak isteyenlerin gücünü birleştirmek,
birlikte çalışmalarını sağlamak;
e (Ulusal kültürü yeniden yüceltmek, onun değerini tüm Adığelere
ulaştırmakiçin çalışmak,
e oAdığe kültürünün öğrenilmesi, geliştirilmesiiçin, yetişen çocuk-
larımızı özendirmek, kültürümüzün güzelliklerini anlamalarını sağla-
mak;
e Eski Adığe şarkılarının söyleniş yöntemlerini, Adığe makamlarını
olduğu gibi korumak ve zamana uygun bir şekilde gelişmesiiçin
çalışmak.

Dolaylı Olarak Festivalin Amaçları Içinde Yer Alan Hu-
suslar

Adığe ulusunun tarihini yeniden öğrenmek, çok eskilerden baş-
layarak ulusu yönlendirmekte olan, bir arada bulunma, karşılıklı
ilişki kurmada geçerli olan değer yargılarına gençlerin yönlenmeleri-
ni sağlamak, Adiğeliği rehber edinmeleriiçin eğitmek.

Müzik toplulukları (15 kişiden fazla olmamak üzere), solistler,
enstrümantal müzik yapanların festivale katılabilmeleri için yaş sınırı
yoktur.

Festivale katılan en iyi müzik topluluğuna, soliste ve enstrü-
mantal müzik yapanlara bir belge ve plaket verilecektir.

Festivale katılmak isteyenler en geç 1 Eylül 2000 tarihine kadar
adları ve soyadları ile icra edecekleri müziklerin listesini tertip ko-
mitesine bildirmeleri gerekmektedir.

Festival Programı:
20 Eylül 2000: Festivale katılacak olanlar Maykop'da toplanacak.
21 Eylül 2000: Festivalin açılışı.
22 Eylül 2000: Festivale katılanlar müziklerini Adığey Cumhuri-

yeti'nin çeşitli bölgelerinde icra edecekler.
23 Eylül 2000: Festivale katılanların uğurlanması.

Yol masrafları festivale katılanlar tarafından ödenir. Yemek ve

barınma festival komitesi tarafından karşılanacaktır.
İrtibat telefonları: Maykop: (007-87722) 31079 ve 30071
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23 Nisan Ulusal Egemenlik
vw. Çocuk Bayramı'nda anava-
tan Kafkasya'dan misafirlerimiz
vardı. Khabardey-Balkar, Adı-
ğey, Karaçay-Çerkes, Osetya
ve Çeçenistan'dan gelen çocuk
ekipleri Ankara'da düzenlenen
etkinlikler çerçevesinde çeşitli
yerlerde gösteriler yaptılar.
Ankara'da kaldıkları süre zar-
fında yoğun programlarina
rağmen hemşehrilerimizle bir-
likte olmaya özen gösteren
ekipler büyük ilgi gördü. Konuk
ekiplerden Khabardey ve
Adığey ekipleri kafile başkan-
ları ile sohbet imkanı bulduk.

Zpri Kafkas (Kafkas Şa-
fakları)

Khabardey-Balkar Cumhu-

 

 

 

Cemalettin Şırayder

riyeti'nin başkenti Nalçik'ten gelen Zori Kafkas ekibi 15 yıl önce
kurulmuş. Yaşları 9-15 arasında değişen 50 kişiden oluşan ekip,
Çocuk Bayramıetkinliklerine 16 kişilik bir oyuncu kadrosuyla katıldı.
Martin Thamoege tarafından çalıştırılan ekipte Khabardey'lerden
başka 2 Balkar oyuncu da yer aliyor. Salime Nartıj ve Huseyin
Tow'un güzel müzikleri eşliğinde, bütün Kuzey Kafkasya oyunların-
dan örnekler sunan ekip, Ankara'da, Güven Park, Saime Kadın
Açıkhava Tiyatrosu ve ASKİ Kapalı Spor Salonu'nda gösteriler yaptı.

Zori Maykop (Maykop Şafakları)

Adığey Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'tan gelen ekip 10 yıl
önce kurulmuş. 80 kişiden oluşan ekip Çocuk Şenliği etkinliklerine
34 oyuncusuyla katıldı. Kul Muhammed'in çalıştırdığı ekip oyuncula-
rının yaşları 9-15 arasında değişiyor. Rusya Federasyonu'nda Adiğe
Dansları konusunda uzman olarak tanınan Kul Muhammed 22 yıl
Nalmes Folklor Ekibi'nde oynamış ve halen Nalmes ekibinde direktör
Amırbiy'in 1.yardımcısı olarak görev yapıyor. Müzisyenliğini Zalim
Yerug, Jude Anzor, Valentin Manşin ve Tlıhurey Zaurya'nın yaptığı
ekip, Rusya Federasyonu'nda düzenlenen festivallerde pek çok ödül
almış. ÇocukŞenliği etkinliklerindepek çok güzel gösteri sunan Zori
Maykop ekibinin “Festivalin En Başarılı Ekibi” seçilmesi bizleri de çok

sevindirdi.

Bu iki ekip dışın-
da Karaçay-Çerkes,
Osetya ve Çeçenis-
tan'dan gelen ekipler
de Ankara'lı Çerkes
hemşehrilerimizin yo-
ğun ilgisiyle karşılaştı.
Ekipler, Güven Park
ve ASKİ Kapalı Spor
Salonu başta olmak
üzere çeşitli yerlerde
yaptıkları güzel gös-
terilerin ardından 25
Nisan Sali günü An-
kara'dan ayrıldılar.

 

 

 

 



 

KALAN VE ORADA ÖLMEK

 

 

Çerkeslerin konu edildiği; 'Kalan' ve “Orada Ölmek' adlı iki belgeselile birçok başarılar elde eden genç
yapımcı Sayın Eylem Erile yapmış olduğumuz röportajı okuyucularımıza sunuyoruz,

Eylem kendinden biraz
bahseder misin okurlarımı-

za?

Ankara Üniversitesi İletişim
Fakültesini Halkla İlişkiler Bö-
lümünden mezunum, aslında
henüz bitiremedim; iki dersim
kaldı, onları verince mezun
olacağım. “Hayal Mahsulleri
Ofisi” adında üç ortağımla
birlikte kurduğumuz, organi-
zasyon, prodüksiyon ve reklam
işleri yapan bir ofisimiz var.

Çerkesler ile ilgili bir bel-
gesel çekimine nasıl karar
verildi?

Ben geçen sene yaklaşık bir yıl
boyunca Can Dündar ve ekibi
ile İnönü belgeselinde çalıştım.
Bülent Çaplı" nın o dönem An-
kara Üniversitesinde Öğretim
üyesi olması ve belgeselin
yapım aşaması çalışmalarının
okulda olması nedeni ile o
yazımı okulda geçirdim. Herke-
se kismet olmayacak şekilde
hocamla aynı odayı paylaşarak
bu çalışmanın içerisinde yer
aldım. Sayın Sevda Alankuş
zaten Fakülteden benim ho-
camdır, kendisinden de ders
almış olmam nedeni ile önce-
den tanışıklığımız vardı. O dö-
nem okuldaydım ve uygulamalı
televizyon dersi alıyordum. Bu

dersi tamamen kendi isteğimle alıyordum. Normalde Halka İlişkiler
öğrencileri bu dersi almazlar. Bu derslerin amacı uygulamalı projeler
yapmaktır. İster drama ister belgesel çekersin; ama benim belge-
sele olan ilgim nedeniile bu dalda çalıştım ve bundan önce de 'Son
Meyhaneci” adında bir belgesel hazırlamıştım. Bu belgesel Almanya
Nürnberg” de Oddsy Prize' a layık görülmüştü. Sevda hocam da
benim belgesellere olan ilgimden ve bu konuda yapmış olduğum
çalışmalardan haberdardı. Taner Baltacı ve Emrah Bakkaloğlu arka-
daşlarım da belgesel konusunda çalışıyorlardı. Ve bir ortak proje
olsa da beraber çalışsak diye kendi aramızda konuşuyorduk. Dedi-
ğim gibi yaz tatilinde bizler okulda iken Sevda hocam 'Uygulamalı
Televizyon Dersi” ni veren hocamıza giderek kendi kafasında olan
projeyi anlatmış ve bu konuda kiminle çalışabileceğini sormuş. Ho-
cam da böyle bir iş için gönüllü olabileceğimizi ve beraber çalışmak
için bir fırsat aradığımızı bildiğinden bizim adlarımızı vermiş. Bu da
Sevda hocanın fikrini bize açmasına vesile olmuş. Sevda hocam bir
gün Ürdün” den atlı bir birliğin Türkiye' yi geçerek Kafkasya' ya gi-
deceğini, söyledi -bu arada bizler Çerkesler gerçek anlamda kimler-

 
dir, tarihleri nedir, yaşam tarzları nelerdir, yani hiç bir konuda bilgi-
miz yoktu- ve “-sizler bu işlerle uğraşıyorsunuz ve bunu belgesel
olarak çekerek belgelemek ister misiniz” dedi. Biz de büyükbir he-
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misiniz” dedi. Biz de büyükbir
hevesle, gerek böyle bir konu-
da çalışacak olmaktan gerekse
üçümüzün bir konuda çalışma
isteğinden dolayı, bu öneriyi
kabulettik.

“Kalan” ın çekimlerine baş-
lamanızdan ve ilerleyişin-
den bahseder misin?

 
“Kalan' ın çekimlerine başlamak
için önce gideceğimiz köyü
seçmek gerekiyordu. Bu köyün
seçiminde herhangi özel bir
kriterimiz yoktu, atlıların gü-
zergahı üzerinde olması dışın-
da. Belgeselin çalışma alanı
olarak Kayseri ili Karaboğaz
köyünü seçtik. Bu köye iki gün
öncesinden gittik. İstedik ki
hazırlıkları ogörelim, Prensin
gelişini ve karşılamayı alalım ve
bakalım neler elde edeceğiz.
Çünkü neler olacak hiçbirşey
bilmiyoruz. Hazırlıkları çekmek
için gittiğimizde gördük ki çok
fazla bir hazırlık yok. Hazırlık
yok derken asla bu işi önem-
semedikleri için değil, heye-
canları gerçekten var fakat
bunu hayata yansıtmak gibi bir
durumları yok, çünkü çok Ö-
nemli bir çabaları var; yaşam
gailesi,

Karaboğaz' da çekimleri sür-
dürdük, Prensin buraya gelişini
beklemeden bir önceki köye

 

giderekK köye ggelişini oradan itibaren çekmeye basladık.Köye girişi
ve karşılamayı görüntüledik. Ben orada Ali ve onunla beraber gelen
ve bence bu heyecanı asıl tadanlar ile beraber oldum. Bence en
görkemli gece bu gece idi. Ertesi gün de köyden ayrıldılar. Biz de
Ankara” ya döndük.

Burada beni çok heyecanlandıran bir şey vardı; Çerkes olmamasına
rağmen, Ali' nin Çerkeslere vermiş olduğu destek ve bunun karşılı-
ğında da başka bir ülkede yaşayan ama Çerkes olan insanların he-
yecanları. Ben bunu rüya olarak nitelendiriyorum yani bir şey hayal

etseler herhalde
bunu hayal edebi-
lirlerdi diye düşünü-
yorum. Yaşlıların,
Çerkes kıyafetleri
içerisinde gelen
atlıları köylerine
girerlerken  izleme-
leri, Çerkes halkın
onları karşılamaları,
herkesin yüzündeki
o gülümseme ve
mutluluk çok açık
bir oşekilde göze
çarpıyordu. Demek
istediğim tıpkı eski
günlerdeki gibi,
Çerkes kıyafetleri

giymiş, kılıç kuşanmış, atlı gençlerin orada yaşayan ve bunları sade-
ce hayal edebilecek olan Çerkes halka ne ifade ettiğini gözlerinden
okuyabilirdiniz.

Burada yaşadıklarım sizleri daha rahat anlamama neden oldu. Çok
güzelbir gece geçirildi ve sabah atlıların yollarına devam ettiler. Ve
sonra köylüler tüm doğallığı ile kendi hayatlarına geri döndüler.
Bizim, Türkiye ayağı olarak nitelendirdiğimiz belgesel ismi “Kalan
da, çizdiğim bu portreyi anlatıyor. Öncesini, karşılamasını ve sonra-
sını, yani kalanını.

Benim bu belgesel nedeni ile gördüğüm bir yapı var; Türkiye” deki
köylerde yaşanılan Çerkeslik düğünlerile sınırlı. Doğal hayatta hangi
köy Çerkes köyü diye sorup yanına da bir Türk köyü koysalar, bu
kadar içinize girmiş olmama rağmen inanın bir ayrım yapamam.
Birinden biri çıkıp Çerkesçe konuşmadığı sürece, ki çok fazla ko-
nuştuklarını da söyleye-me-ye-ce-ğim. Ben belgesellerin röportajları
için kendilerine Çerkesçe konuşabileceklerini söylememe rağmen hiç
kimse bunu tercih etmedi.

Elde ettiklerimiz Taner' in, be-nim ve Emrah' ın çok ilgimizi çekti.
Orada Ali ile tanıştığımda kendisine bu belgeselin Ürdün ayağına
ilişkin fikirlerimi söyledim ve bizi bu konuda maddi olarak destekle-
yip desteklemeyeceğini sordum. Kendisi seve seve bunu yapacağını
söyledi. Ankara” ya döner dönmez Türkiye ayağının kurgularını ça-
lşmaya başlarken ben bir yandan da Ürdün ayağına ilişkin yapım
çalışmalarına giriştim. Nerede kalabileceğimizi, kimlerle görüşebile-
ceğimize ilişkin detayları düşünürken, Sevda hocam ve Waleed
Todd bana Ürdün” deki Çerkes derneklerinin bu işi organize edebile-
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ceklerini söylediler. Çünkü
bunun için gereken maddi
olanaklara sahiptiler. Onlarla
bağlantıya geçtik. Türkiye” ye
ilişkin yaptıklarımızı ve Ürdün
e ilişkin planlarımızı anlattık
ama bunu için uçak biletinden
k..'lanacağımız kasete kadar
yardıma ihtiyacımız olduğunu
ve bunları sağlamaları duru-
munda bizim de bu belgeseli
maddi bir talepte bulunmadan
çekmek istediğimizi belirttik.
Yazış-malar, telefon görüşme-
leri sonucunda, bunu kabul
edeceklerini söylediler. Bürok-
ratik engeller de atlatıldıktan
sonra ben, Emrah, Taner,
Walled Todd ve Sevda hocam
ile birlikte Ürdün' e hareket
ettik.

Kafkas Derneği! nin bize hep
inandığını düşünüyorum. Bize
bizim (arzuladığımız değeri
gösterdi. Hani bunlar öğrenci,
bu işte amatörler demeden
elinden gelen her şeyi yaptı.

Bizi çok hoş karşıladılar. İndi-
ğimiz gibi derneğe gittik ve
dernekte 'Kalan' ın gösterimini
yaptık. Burada amacımız ken-
dimizi konuşarak ifade etmek
yerine, yaptığımızı ortaya ko-
yarak, bunun Ürdün ayağını

 

KALAN VE ORADA ÖLMEK

 

 

yapmaya geldiğimizi anlatmaktı. Ama ne yazık kibizi karşılarken ki
samimiyet ve güler yüzlülüğü belgeseli izledikten sonra bize göste-
remediler. Çünkü inanamadılar, Türkiye” de bu şekilde yaşayan
Çerkeslerin olamayacağından bahsettiler.

Burada bir parantez açmalıyım; 'Kalan' şu şekilde başlar; köyün hali,
köyün süreğen yaşamı, atlıların gelişi, akşam eğlencesi ve akabinde
köyde bir önceki gün bıraktıkları yerden hayatlarına devem eden
insanlar ve finalde omzunaküreğini almış ve işine doğru gitmekte
olan adamın görüntüsü ile son bulur. Çünkü ne kadar görkemli ve
mutluluk verici bir gece geçirilmiş olsa da geriye kalan budur. Ama
bu fotoğrafa inanamadı Ürdün! de yaşayan Çerkesler. Çünkü onlar
Ürdün' de çok başka koşullar altında yaşıyorlar ve Çerkesliklerini
yaşatıyorlar. Dediğim gibi bize tepki gösterdiler ve bizim ile sürekli
tartıştılar. Hatta aralarından bazıları, “-sizi buraya kim gönderdi, sizi
kim böyle yönlendirdi, bunlar yanlış görüntüler bunlar gerçek ola-
maz yoksa bizi de mi böyle göstereceksiniz” diye eleştirdiler. Biz de
onlara bunun Türkiye” deki görüntülerden sadece birinin olduğunu
ve belgeselin bunu yansıttığını, bizim bu görüntüleri yorumsuz ola-
rak aldığımızı belirtik. Ayrıca Ürdün! deki yaşamı görüntülemeye
geldiğimizi ve onu görüntüleyip belgelemekistediğimizi belirttik. Bir
de belgesel de bize konuşmamız için, yaşlılar, bakanlar, önde ge-
lenler ile görüşme ayarlamaya çalışmamalarını istedik. Bizim istedi-
ğimizin Çerkes halktan olan insanlarla röportajlar yapmak olduğunu
dile getirdik. 3 gün boyunca bu konuyu tartıştık ve elimize kamera

“bile almadık çünkü bize inanmadılar. Tam burada Hasan Hurma" nın
(o dönem Amman Çerkes Derneği başkanı) adını anmadan geçe-
meyeceğim. İlk günden beri bizle beraber oldu ve bizim için büyük
bir gayret sarf etti. Ancak 3. günün sonunda kamerayı elimize ala-
bildik ve çekimlere başlayabildik. Burada Ürdün Televizyonunun
katkıları da büyük oldu. Kraliyet bize bir araç tahsis etti. Toplam
sekiz gün kaldık Ürdün” de. Burada da çok keyifli vakit geçirdik.
Çerkes gençlerin gittiği Ahli Club” ta Türkiye ayağının gösterimini
yaptık. Buraya Gelen Çerkes gençlerle çok keyifli vakit geçirdik.
Çoğu bizim yaşlarımızdaydı zaten. Benim için çok özel zamanlardı.

Bundan sonra Türki-
ye' ye kasetlerimiz ile
geldik. Ve buraya
gelince inanılmaz bir
şeyin farkına vardık
ki, orada çekimde
kullandığımız kasetler
eski teknoloji idi ve
Türkiye” deki stüdyo-
larda bu sistem ile
çalışmanın olanağı
yoktu. TRT dahil her
yeri aradık ama kur-
gulama yapabileceği-
miz böyle bir sistemle
çalışan yer kalmadığı-
nı gördük. Bu süreç 4
ay aldı ve sonunda
kasetleri OÜrdün” e
tekrar göndermeye

 



 

 

karar verdik. Kasetler Ürdün”
de yeni teknoloji kasetlere
kaydedilip bize geldi ve bu da
yaklaşık bir 3 ay sürdü. Çe-
kimler Aralık” ta yapılmıştı.
Kasetlerin gelmesi ve bizim
kurguya başlamamız Haziran"|
buldu. 'Orada Ölmek” te böyle
bir süreçten sonra tamamlandı.

Ürdün ayağı olan Orada
Olmek adlı belgeselin içe-
riğinden bahseder misin?

Orada Ölmek Çerkeslerin ana-
vatanlarının uzağında Ürdün
de etnik özelliklerini koruyarak
sürdürdükleri hayatın hikayesi.
Bir çeşit gitmek mi zor kalmak
mı öyküsü...

Ürdün” de olmak onlara rahat-
sızık vermekle de Kafkasya
için uğraşmak ve orada yaşa-
mak istiyorlar. Şu an ben ko-
nuşurken kullanacağım kelime-
yi seçerken ki ikilemi onlar da
yaşıyorlar. Ürdünlü mü, Ür-
dünlü Çerkes mi, Çerkes mi?
oldukları ikilemi. Bun bunu
orada açıkça gördüm. Oraya
ihanetle yapmakla birlikte Kaf-
kasya özlemivar.

Ayrıca, belgeselde hiçbir üst
metin yok, sadece röportajlar-
dan oluşuyor. |

Belgesellerin katıldığı fes-
tivalleri ve aldığı ödüller-
den bahs eder misin?

Türkiye ayağı olan 'Kalan' (15
dk.) ile 10. Ankara Film Festi-
vali” ne katılmıştım. Burada
finale kalmış ama dereceye
girmemişti.

'Orada Ölmek” (20 dk.) Aydın
Doğan Vakfı 11. Gençİletişim-
ciler Yarışmasına katılmıştı.
Buradan çok sevin-dirici bir
şekilde: “En İyi Haber Belgeseli”
dalında ilik ödülünü aldı.
Ifsak' da da ilk 5 arasına girdi.
Son olarak da 11. Uluslararası

 

dülüne layık bulundu. Tabi bunların hepsi çok sevindirici çünkü her
şeyden önce “sözünüzü” söylemeyi başardığınızı ispatlıyor. Ayrıca
bu festivaller sayesinde pek çok kişi tarafindan izlenme olanağı
buluyor.

Bu belgeselin bu kadar ilgi değer görmesini nasıl değerlen-
diriyorsun?

Benim bir ilgi kaygım yok. Çünkü ben bu işi sadece kendim istedi-
ğim için yapıyorum. Ben bu belgeselleri bir televizyon kanalı için ya
da bir yerde gösterilmesi için yapmadığım ve bundan maddi bir
çıkarım olmadığı için belgeselin gösterimi yapıldığı yerlerde aldığı
sonuçlar beni tatmin ediyor. Ürdün” de anlattığım o üç gün sonunda
çekip geri dönmememizin de nedeni buydu. Çerkes-lerin yani bu
belgeselin konusunu oluşturan etnik topluluğun bunu doğru bulması
önemli. Belgesellerdeki beğeni, birfilmi izledikten sonraki beğeniile
aynı şey değil. Önemli olan doğru olması ve belgeleyici olması. Bu
benim için önemli olan tarafıdır. Beğenim yok derken şunu da be-
lirtmeli; birerbir bir beğeni kaygım yok ama tabi ki derece alıyor
olması, bir yapımcı olarak benim için önemli. Çerkeslerin yaşamın-
dan birşeyler verebilmiş olması ve bunu anlatabilmesi, benim Ür-
dün' de kokladığım havayı sen izlediğin zaman sana koklatabilmesi,
benim için temel. Taner ve Emrah için de bu aynen geçerli. Biz hep
bu açıdan değerlendirdik olayı. Elbette izlenilebilir olması çok önem-
li. Yani kısacası, demin de söylediğim gibi “sözünü” söyleyebilmiş
olmasıdır esas olan.

Eklemekistediklerin var mı?

'Kalan” ve “Orada Ölmek” in peşinden koşmaya devam edeceğim
daha katılmadıkları bir çok festival ve uluslararası yarışma var. Oku-
yucular sorabilirler; festivallere göndermek ile bu beğeni arasında
bir ilişki olamaz mı diye? Bu tamamen kendi emeğimizin karşılığını
almak ve diğerlerini sınamak. Bu tür ortamlarda beraber olabilmek
çok önemli. Festivallerde bizim gibi işler yapanlar, belgeseli bizim
gördüğümüz gibi görenlerle dolu. Aynı zamanda aksi görüşlerle de
bu ortamlarda karşılaşmak keyifli oluyor. Ayrıca ödüllendirilmek beni
çok mutlu ediyor ve belgesellerde bana yardım etmiş olan insanları
arayıp bunu haber vermek, bana yardımlarına teşekkürü, bu şekilde
verebilmek bana inanılmaz bir haz veriyor.

Hayat bazen tesadüfler ile insana yön verebiliyor. Bende oturup
yahu Çerkesler nasıl yaşarlar ne yaparlar diye düşünmemiştim.
Sevda hocanın önerisiile başladı, şimdilik de gayet iyi gidiyor. Şöyle

“bir aşkınız olmalı; belgelemek, görüntülemek... Ben bunu okudum
ve bu işi yapmayı çok seviyorum. Eğer imkanım olur ise gerek Suri-
ye, İsrail ve Kafkasya' da yaşayan Çerkeslerin belgesellerini çekmek
istiyorum. Bunun için kendini yetkin ve etkin gören herkesten de
destek bekliyorum.

Sayın Eylem Er' e teşekkür ediyor ve çalışmalarında başa-
rılarının devamını diliyoruz.

| Röportaj: Rahmi Lale |
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smaNART TOUYR'LA KAFKASYA'YA

 

 

NART TOUR

2000 YAZ SEZONU
KASYA TUR PROGRAMLARI

 

NALÇİK TUR PROGRAMI— (3 GECE / 4 GÜN)
03.07.00 / 06.07.00 (Pazartesi — Perşembe)

1. Gün: Atatürk Havaalanı Dış hatlar terminali Nalçik kontuarı önünde buluşma, C/I işlemlerinden
sonra uçakla 2 saat 30 dakikalık uçuştan sonra Nalgçik havaalanına varış ve Grand Kafkas Oteline
transfer. Otel kayıt işlemlerinden sonra serbest zaman. Akşam otelde konaklama.
Gün: Sabah kahvaltısını otelde yaptıktan sonra şehir tanıtımı için yarım günlük Nalçik şehir turu,
ayrıca yakın köylerden birine yarım günlük ziyaret. Akşam otele dönüş ve konaklama.
Gün: Otelde kahvaltı yaptıktan sonra tam gün serbest zaman. (İsteyenler otel tarafından düzenle-
necek özel turlara katılabilir, Elbruz Dağı turu, vs.) Akşam isteyen gruplara özel Kafkas geceleri
düzenlenecektir.

4, Gün: Erken alınacak kahvaltıdan sonra otelden ayrılıp havaalanına hareket ve İstanbul'a dönüş. Tur
sonu...

Tur Ücreti (IT) O :449 USD (4-9 kişi)
Tur Ücreti (Grup) : 412 USD (10-16 kişi)
Tur Ücreti (Grup) : 393 USD (17-... kişi)
Ücrete dahil hizmetler: o- Gidiş — Dönüş uçak bileti,

- Alan—Otel—Alan transfer,
- 3 gece OK konaklama,
- Vize ücreti,
- Tüm alan vergileri,

- Şehir turu ve köy gezisi, Rehberlik hizm.

NOT: Tüm tur programlarındaki Sgi konaklama farkı gecelik 10 USD dir. Tur programları en az 4 kişi
için uygulanır.

NALCİK TUR PROGRAMI — (7 GECE / 8 GÜN)
03.07.00 / 10.07.00 (Pazartesi — Pazartesi) |

1, Gün: Atatürk Havaalanı Dış hatlar terminali Nalçik kontuarı önünde buluşma, C/I işlemlerinden
sonra uçakla 2 saat 30 dakikalık uçuştan sonra Nalçik havaalanına varış ve Grand Kafkas Oteline
transfer. Otel kayıt işlemlerinden sonra serbest zaman. Akşamotelde konaklama.
Gün: Sabah kahvaltısını otelde yaptıktan sonra şehir tanıtımı için yarım günlük Nalçik şehir turu ve
serbest zaman. Akşam otele dönüş ve konaklama.
Gün: Otelde kahvaltı yaptıktan sonra tam gün Elbruz Dağı gezisi. Akşam otele dönüş ve konakla-
ma.

Gün: Sabah kahvaltısını otelde yaptıktan sonra tam gün köy gezisi, akşam otele dönüş ve konak-
lama.
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5. Gün: Otelde kahvaltı yaptıktan sonra otelin yakınında bulunan olimpik havuzda tam gün eğlence.
(İsteyenler otel tarafından düzenleneceközelturlara katılabilir.)

6. Gün: Otelde alınacak kahvaltıdan sonra Nalçik müzesi, Sousıruko alış-veriş merkezi ve ören yerle-
rinin gezilmesi, serbest zaman, akşam otelde konaklama.(Gruplara özel Kafkas geceleri ekstra o-
larak düzenlenebilecektir.)
Gün: Sabah kahvaltısı sonrasıalış-veriş için tam gün serbest zaman. Akşam otelde konaklama.
Gün : Erken alınacak kahvaltıdan sonra otelden ayrılıp havaalanına hareket ve İstanbul'a dö-
nüş...Tur sonu...

w
N

Tur Ücreti (IT) (O: 535 USD (4-9 kişi)
Tur Ücreti (Grup) : 472 USD (10-16 kişi)
Tur Ücreti (Grup) : 454 USD (17-... kişi)
Ücrete dahil hizmetler: o- Gidiş— Dönüş uçak bileti,

- oAlan— Otel— Alan transfer,

- 7 gece OK konaklama,
-. Vize ücreti,

- Tümalan vergileri.

NOT: Tüm tur programlarındaki Sgl konaklama farkı gecelik 10 USD dir. Turprogramları enaz 4 kişi
için uygulanır.

MAYKOP TUR PROGRAMI— (3 GECE / 4 GÜN)
27.06.00 / 30.06.00 (Salı — Cuma)

1. Gün: Atatürk Havaalanı Dış hatlar terminali Maykop kontuarı önünde buluşma, C/I işlemlerinden
sonra uçakla 2 saat 15 dakikalık uçuştan sonra Maykop havaalanına varış ve Grand Kafkas Oteline
transfer. Otel kayıt işlemlerinden sonra serbest zaman. Akşam otelde konaklama.

2. Gün: Sabah kahvaltısını otelde yaptıktan sonra şehir tanıtımı için yarım günlük Maykop şehir turu,
ayrıca yakın köylerden birine yarım günlük ziyaret. Akşam otele dönüş ve konaklama.

3. Gün: Otelde kahvaltı yaptıktan sonra tam gün serbest zaman. (İsteyenler otel tarafından düzenle-
necek özelturlara katılabilir.) Akşam isteyen gruplara özel Kafkas geceleri düzenlenecektir. Otelde
konaklama.

4, Gün: Erken alınacak kahvaltıdan sonra otelden ayrılıp havaalanına hareket ve İstanbul'a dö-
nüş...Tur sonu...

Tur Ücreti (IT) (o: 429 USD (4-9 kişi)
Tur Ücreti (Grup) : 398 USD (10-16 kişi)
Tur Ücreti (Grup) : 377 USD (17-... kişi)
Ücrete dahil hizmetler: o- Gidiş— Dönüş uçakbileti,

- Alan- Otel—Alan transfer,
- 3 gece OK konaklama,
- Vize ücreti,

- Tümalan vergileri,
- Şehirturu ve köy gezisi, Rehberlik hizm.

NOT 1: Tüm tur programlarındaki Sgi konaklama farkı gecelik 10 USD dir. Tur programları en az 4
kişi için uygulanır.

NOT 2: Maykop turları Krasnodar çıkışlı gerçekleştirildiği takdirde kişi başı 30 USDfiyat farkıalınır.
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İdea Politika Dergisi'nin beşinci
sayısında geniş bir Kafkasya dos-
yası yayınladık. Editörlüğünü üst-
lendiğim bu dosyanın hazırlanması
için de Ekim sonunda 15 gün
kadar süren bir araştırma-ince-
leme gezisi için bölgeye gittim ve
gerek Türkiye'den ve Kosova'dan
göç etmiş Kafkasyalılar, gerek
orada doğmuş büyümüş Çerkesler
ve Ruslar ile çeşitli görüşmelerim
oldu.
Dosyaya gelen sözlü tepkiler ge-
nellikle olumluydu. Kafkasya'yı hiç
bilmeyen, tanımayan insanlar, hat-
ta bazen Kafkas kökenli olmalarına
karşın bu kültürle hiç ilgilenmemiş
okuyucular, özellikle “Çerkeslerin
Dönüşü”nü okurken çok duygu- .
landıklarını, bir ideal uğruna her
tür güçlüğü göze alarak ülke de-
ğiştiren ve direnen bu bir avuç
yürekli ve kararlı insana büyük bir
saygı ve sempati duyduklarını
ifade ettiler. Yazının amacı da
zaten buydu. Onların politik karar-
lılığını vurgulamak, düşüncelerini
anlamaya çalışmak, yenmek Zo-
runda kaldıkları güçlüklere değin-
mek.
Bu güçlükler olmasaydı, her şey
kolayca akıp gitseydi, belki çok
daha fazla Kafkasyalı aynı serüve-
ni göze alabilirdi. Ama hangi ülke
söz konusu olursa olsun, insanla-
rın, hele belirli bir yaştan sonra,
birden yaşam değiştirmeye karar
vermeleri, çevrelerini, evlerini, iş-
lerini bırakıp daha önce görme-
dikleri başka bir ülkeye, yaşama-
dıkları başka bir sisteme gitmeleri
kolay alınacak bir karar değildir.
Böyle bir kararı alabilmek için
insanın gerçekten de çok güçlü bir
politik veya moral istenci olması
gerekir. Üstelik de gidilen daha
elverişli ekonomik koşullara, daha
yüksek yaşam standartlarına sahip
değilse. İnsanoğlunun genel yapı-
sında, yaşam ortamı değiştiğinde,
yeni koşullar daha rahatsa buna
alışmak daha kolaydır. Daha güç
koşullara uyum sağlamak ise daha

 

 

Nur Dolay

fazla çaba gerektirir, daha güçlü bir moral neden ister, ya da başarısız bir
denemeden sonra başlangıç noktasına geri dönülür. Nalçikde Valeri
Hataşukov'un da belirttiği gibi, bütün güçlüklere karşın yine de kararından
vazgeçmeyip Kafkasya'da kalan Türkiyeliler'i birer kahraman gibi görmek
gerek belki de.
Bütün bunlar söz konusu yazıda yeterince açıktı ve okuyanlar da genellikle
doğru olarak algılamışlardı. Yeniden üzerine açıklamalar yapmak gerekmez-
di. Üstelik de bir öğretmene açıklamak.
Nart dergisinin geçen sayısında yazıyla ilgili tepkilerini dile getiren Mehmet
Uzun'un, aslında yazının içeriğini yanlış anladığını sanmiyorum. Belki de
karşılaşmamız sırasında ifade ettiği görüşleri daha sonra başkalarının ya-
nında savunma güçlüğü ile karşılaşmış olabilir, bunu anlamak mümkün.
Şaşırtıcı olan şey, karşısında açık gazeteci kimliği ile görüşme talebinde
bulunan bir kişiye anlattığı her şeyin yazılabileceğini düşünmemiş olması.
Düşündüklerini açıkça savunmasında çeşitli sakıncalar varsa, gazeteciye
adını yazılmaması kaydıyla görüş bildirdiğini söyleyebilir ve gazeteci de
buna saygı duyar. Nitekim adlarının açıklanmasında sakınca gören bazı
kişilerin adlarını vermedim, özellikle Çeçenistan konusunda ilginç bilgiler
veren ve karşısındaki gazeteciye güvenerek yardım eden bazı kişilerin var-
lıklarını bile belirtmedim yazıların içinde. Hem onların kendilerine reklam
yapma gibi bir dertleri yoktu, hem de haber kaynağını korumak gazetecinin
ilk dikkat etmesi gereken kurallardan biridir.
Ama Mehmet Uzun'la konuşmalarımızda söylediklerini yayınlamak için not
aldığımı görüyordu. Bir eş-dost sohbetinde, bir yemekte ya da piknikte
gelişigüzel sarfedilmiş havadan sudan konuşmalar değildi bunlar. Mehmet
Uzun ile böyle bir ortam içinde karşılaşmadık. Nart'a yolladığı açık mektu-
bunda “kendisini iki gün konuk ettim” diye belki böylesi bir konukluk orta-
mında yapılan sıradan sohbetleri aklımda kaldığınca ve yanlış bir şekilde
ona mal ederek yazdığımı söylemeye çalışıyor. Her şeyden önce, “konuk
etmek” sözünden Mehmet Uzun'un ne anladığını bilmiyorum, ama sanırım
röportaj için iki kez bürosuna uğrayan birisi için “Maykop'ta iki gün konuk
ettim” ifadesini kullanması en azından abartma sayılsa gerek.
Gerek Maykop'da, gerek Nalçik'de, konuk olarak gittiğim, iş dışı sohbetler
yaptığım yerler de oldu. Özellikle Nalçik'de sıcak dostluklarını unutamaya-
cağım insanlarla tanıştım. Kimisinin adı yazının içinde konunun gerektirdiği
ölçüde var, kimisinden ise hiç söz etmedim, ama hepsinin kafamda ve
yüreğimde ayrıbir yeri var. Özellikle Çeçenistan konusunda iki gün boyunca
bilgilerine başvurduğum, zamanını vermekten kaçınmayan birisine açık açık
teşekkür edebilmeyi isterdim. Amaonun bütün ilgisine ve derinlemesine
analizlerine karşın gölgede kalması gerektiğini, çünkü yapabileceği şeyler
olduğunubiliyordum. pm
Söylemediği halde Mehmet.Uzun'un kendisine mal ettiğimi iddia ettiği de-
yime gelince, ben de gerçekten onun bu deyimini yazının içine alıp alma-
makta tereddüt ettim. Pek hoşveya zarif bir ifade tarzı değildi. Ama çarpı-
cıydı. O ana kadar başka kimseden duymadığım bir çarpıcılıkla ifade edi-
yordu sahibinin düşüncesini. Ve söyleyen bunu bir gazetecinin karşısında
böyle söylemekte sakınca görmüyorsa, gazeteci neden onu sansür etsin?
Türkiye'den gelenlerin oradakilerden “daha üstün veya daha bilgili oldukları
şeklinde bir görüş ileri sürmüş değilim yazımda. “Hazır yetişmiş” deyimi de
bana ait değil. Ama hertürkişisel insiyatifin körelttiği, bireylerin özel yaşa-
mındaki en ufak ayrıntının bile devletçe düzenlendiği bir sistemde yetişen
insanlara göre Türkiye'den gelenlerde girişimcilik ruhu ve ticari beceriklilik
elbette ki çok daha fazla. Bu da sadece okuldan alınan diplomayla olmuyor.
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Mehmet (oOUzun'un
gelenler için kullandığı ve bugün
inkar ettiği “hazır yetişmiş” deyi-
-minden ben bu insiyatif alma,
bireysel girişim becerisi, karma
ekonomiyi bilme gibi özellikleri
anladım. Ve katılıyorum da bu
görüşe. Bugün sayın uzun tersini
ileri sürüp, Rusya Federasyo-
nu'ndakilerin en az 12 sınıf oku-
duklarını ve daha iyi yetişmiş ol-
duklarını savunsa bile.
Aslında ne kişisel beceriler, ne de
bilgi ve kültür, her zaman okul
sıralarında geçirilen yıl sayısıyla eş
değerde değildir. Eski Sovyet
sisteminde 12 yıl asgari öğrenim
mecburiyetinden geçmiş olabilir
herkes, ama 12 yıllık öğrenime
rağmen daha Afrika'nın bile nere-
de olduğunu gösteremeyenler çok.
Çünkü doğru dürüst haritalar sa-
dece ordudaki kurmaylar için
mevcuttu bu sistemde. Casusluk
fobisi gerçek haritaya benzeyen
haritaları bile yasaklamıştı okullar-
dan. Kroki denecek şekillerde
öğretiliyordu dünya. Kimi “gizli
kentler” hiçbir şekilde yer almıyor-
du haritalarda. Sayın Uzun'un ora-
daki Çerkesleri yücelttiğini sanarak
savunduğu şey aslında eski Sovyet
sistemi. Bugün o sistemin içinde
doğup büyüyen insanlar bile artık
bunu istemezken, bizim o sistemi
savunmamız anlamsız.
Mehmet Uzun'un diğer anlattıkla-
rını da ben kafamdan uydurmuş
değilim. Hiç nokta koymadan uzun
uzun konuşan insanlar bazen söy-
lediklerini unutabiliyorlar, ya da
ağızlarından istemedikleri şeyler
de çıkabiliyor. Ama Sayın Uzuniçin
böyle bir durumun söz konusu
olduğunu sanmıyorum pek. Aslın-
da o gün söylediklerini bugün yad-
sımasının nedenlerini anlasam da
bunun gerekli olduğunu sanmıyo-
rum. Bugün de savunabilmeli gö-
rüşlerini, çünkü pek yanlış değildi
bazı görüşleri. Başkaları tarafından
da, hatta yerli Adiğe veya Ka-
bardeyler tarafından da ifade
edildi aynı şeyler. Bölünmüş aile
çocuklarının bugün yeniden bu-
luşması elbette ki bir çok şeyi
kolaylaştıracak önemli bir faktör.
Ama her şeyin güllük gülistanlık,
hiç bir güçlük çıkmadan yürüdü-
ğünü iddia etmek ne ölçüde ger-
çekçi?

Türkiye'den

  

göreneklerine yabancı değiller elbette, o açıdan bir uyum güçlüğü söz ko-
nusu değil belki, ama bugün Rusya Federasyonu içinde yer alan Kuzey
Kafkasya'da geçerli olan sistem Çerkes gelenek görenekleri değil, eski Sov-
yet idari, ekonomik ve sosyal yapısıdır. Özel yaşamda sürdürülen gelenek
görenekleri toplumun politik, idari, ekonomik örgütlenme şekliyle karıştır-
mamak gerek. Zaten, örneğin bir Adığe Cumhuriyeti'nde, ülke nüfusunun
sadece “o 22'sini oluşturan Adığelerin, ya da Karaçay-Çerkes'de 9o 17'lik
Çerkes nüfusun kendi geleneksel düzenlerini yönetim sistemi olarak tüm
cumhuriyete benimsetmeleri olanaksız. Adığe Cumhuriyeti'nde geçerli ku-
ralların, düzenin, Moskova'dan bağımsız bir şekilde Çerkesler tarafından
oluşturulduğunu, Maykop'ta özgün bir Çerkes kültürü içinde yaşadığını
herhalde sanmıyordur Mehmet Uzun. Adığe Cumhuriyeti ve Maykop'taki
nüfus oranlarına bakmakbile yeterli nerede kimin ne kadar neyi oturttuğu-
nu, neyi kontrol ettiğini, neye ne kadarizin verdiğini görmekiçin. Şu andaki
geçerli düzende Maykop plakalı bir arabayla Çerkesk'e gittiğinizde yabancı
sayılıyorsunuz!.. Sahilde yerleşmeye izin hemen hemen olanaksız. O eski
sahil kentleri, Suhum, Soçi, Kafkasya toprağı değil mi?
Öte yandan söz konusu yazıda Maykop ve Nalçık kentlerini betimleyen
görüşlerin de tepki uyandırdığı anlaşılıyor. Mehmet Uzun'un "135 yıllık ha-
yalimiz, ütopyamız" dediği Maykopy 1857'de Ruslar tarafından kurulmuşbir
kale. 1822'de aynı şekilde kurulan Nalçık gibi. 1735'de Terek nehri üzerine
kurulan Kızlyar ya da 1763'de kurulan Mozdok gibi. Bu kale-kentlerin ya-
pılmasındaki amaç, tahkim edilmiş bir askeri hat oluşturarak, Kafkasya'nın
işgalini kolaylaştırmaktı. Rus orduları ve topraksız Rus köylüleri yukardan
indikçe hat giderek güneye çekiliyor ve bir dozer gibi Kafkasyalıları ezerek
istilacı yerleşimin önünü açıyordu. Hiçbir özelliği ve tarihi geçmişi olmayan
bu kaleler daha sonra genişleyerek Sovyet zamanında herhangi bir Sovyet
kentinino tek tip yapay düzenlemesine kavuşturuldular.
Bu kentleri İstanbul veya Paris'le karşılaştırarak "küçük, karamsar taşra
kasabaları" diye betimlemiş değilim. Olsa olsa Kislovodsk'la, Vladikavkaz'la
karşılaştırılabilir belki. Kislovodsk da Ruslar tarafından kurulmuş bir taşra
kenti. Ama bu kaplıca kentini diğer Sovyet kentlerinden ayıran kendine has
özellikleri var. Şirin ve doğal, gerçek bir kent dokusuna sahip en azından.
Aslında bir kenti sevmek için ille de güzel veya büyük ve hareketli olması
gerekmez. İnsanları oraya bağlayan sıcak ilişkiler olabilir, ilginç iş olanakları
bulunabilir, bunları anlamak mümkün. Bu sübjektif nedenler sadece ata
yurdu için değil, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kent için de
geçerli olabilir. Ama kimse bir kenti atalarının yaşadığı yer diye güzel bul-
mak zorunda değildir. Böylesi bir zorunlulukta olduklarını sananlar en azın-
dan atalarının nerelerde yaşadıklarını, hangi kentlerin onların tarihiyle öz-
deşleştiğini öğrenebilirler. .
Geçmişi ne olursa olsun, yazıda söz konusu kentleri tanımlayan bir iki
cümledeki amaç, ideolojik bir yaklaşımla bu kentleri aşağılamak veya kü-
çümsemek değildi. Antalya gibi bir güneş, deniz, tarih ve bolluk kentinden
kalkıp burada çok da ilginç olmayan bir yerde yaşamayı seçmek için yapılan
fedakarlığın büyüklüğünü. vurgulamaktı, böylesi bir fedakarlığı mümkün
kılabilecek idealin o insan için önemini göstermekti.
Kafkasya'da bugün çok ciddi bir durum söz konusu iken, bir halk tümüyle
yok edilmenin eşiğine gelmişken bizim burada küçük polemiklerle vakit
geçirmemiz, söylenenlerin anlamını anlatmaya çalışmamız biraz anlamsız
olmuyor mu? Kendi küçük dünyalarımızdan çıkıp, biraz geniş bir perspek-
tiften olayları izlemekte yarar var. En azından bu bireysel dünyalardaki
sakin yaşamın sürmesini istiyorsak. Çünkü Çeçen kıyımı sadece Çeçe-

“nistan'in haritadan silinmesini hedeflemiyor. 21. yüzyıla sarkan bu kanlı
sömürge savaşı Putin'in ve arkasındaki ordunun Rusya Federasyonu'nda
yeniden KGB rejimini yerleştirme çabalarının ilk aşaması. Kafkasya ise,
yeniden diriltilecek olan baskı, korku ve kapalılık rejiminin ilk uygulama
alanı olacak. Oluyorbile. İşin hala farkında olmayanlara İnguşetya'ya doğru
küçük bir gezi yapmaları tavsiye edilir.
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 KAF-DER GENÇLİK BULUŞMASI

 

2 - 9 Eylül 2000

Sürmeli Efes Öteli - Efes/Izmir

AMAÇ:

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan ve her yaz ayrı ayrı yerlerde tatil
yapan Çerkes gençlerini organize ederek bir arada tatil yapmalarını ve tanışmalarını sağlaya-
rak aralarındakiiletişimi arttırmak, ortak çalışma zeminleri oluşturmak.

Kafkas Derneği tarafından yukarıdaki amaç doğrultusunda, görevlendirilen bir orga-
nizasyon komitesiile 1998 yılında 1. Gençlik Buluşması gerçekleştirildi. İlk yıl 37 Çerkes gen-
cinin katılımı ile gerçekleştirilen buluşmaya, 1999 yılında 112 kişi katılmıştır. Amerika, Al-

manya, Kafkasya ve Türkiye' nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda gencin katıldığı bu buluşma-
ya Kabardey- Balkar Cumhuriyeti' nin başkenti

Nalçik'ten de ünlü ses sanatçısı Nehuş Kerim ve müzisyen Losen Timur katılmışlar ve

organizasyona ayrı bir renk katmışlardır. Bu yıl Adigey Cumhuriyeti' nden de katılım beklen-
mektedir.

Sürekli değişen ve Çerkesler açısından gittikçe zorlaşan yaşam koşullarında birbirin-

den uzaklaşan gençlerimizi bir araya getirmek amacıyla düzenlenen bu organizasyona bu yıl
daha da geniş bir katılım beklenmektedir.

KATILIM KOŞULLARI

Organizasyona katılacak gençlerin yan taraftaki katılım formunu eksiksiz doldurup,

Kafkas Derneği Genel Merkezine 0-312 221 09 18 nolu numaraya fakslamaları veya Kaf-
kas Derneği Genel Merkezi 3. Gençlik Buluşması Organizasyon Komitesi Meriç Sk. No:44
Beştepe-Ankara, adresine posta ile göndermeleri gerekmektedir.
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İnternet üzerinden kayıt için : www.marketwebneli

 

göreceğiniz katılım formunu eksiksiz doldurup göndermeniz gerekmektediril

Başvurunun yapıldığı tarihte konaklama ücretinin 100 DM.lik kısmı peşinen Kafkas Derne-
ği'nin Banka hesaplarına yatırılacak, banka dekontları Organizasyon Komitesi dikkatine derneğe
fakslanacaktır. Kalan miktar ise girişte otele nakit veya kredi kartı ile ödenecektir,
Not: Katılımcı sayısı 130 kişi ile sınırlı olduğundan başvurular tarih sırasına göre değerlendi
rilecektir.

arası: İş Bankası AKAY / ANKARA Şubesi,
Atik DOĞAN, DM Hesabı, 4201 -301000-422742

(Banka Dekantlarında katılımcının ad ve soyadının belirtilmesi gerekmektedir.)

 

KafkasDerneğiGenelMerkezi: Fax No: (0 312) 221 09 18

  

SONBAŞVURUTARİHİ: 15.07.2000

 

Tek kişilik odada : 55 DM / günlük
Çift kişilik odada kişi başı : 38 DM / günlük

Üç kişilik odada kişi başı : 35 DM / günlük

 

Ücrete; oda * kahvaltı * akşam yemeği dahildir.

Öğle yemekleri ve yemeklerde içilen tüm içecekler ekstra olacaktır.

Konaklamalar otelin apart dairelerinde yapılacaktır. Her odada iki kişinin kalabileceği bir yatak
odası, bir oturma odası ve tek kişinin kalabileceği bir küçük oda daha bulunmaktadır. Tercih e-
denler 3 kişilik gruplar halinde de rahatça konaklayabilecektir.

PROĞRAM

7 günlük bu buluşmada belli programlar düzenlenecektir. Bu programların oluşturulmasında katılım
© formlarındaki organizasyondan beklentileriniz kısmına yazılanlar dikkate alınacaktır. Ancak üçün-
cüsü gerçekleşecek bu buluşmanın geçen yıllardan da edindiği tecrübeler sonucunda aşağıdaki gibi
bir programın uygulanması planlanmaktadır.
e Tanışma Toplantısı

Spor müsabakaları

Her akşam çeşitli aktiviteler

Düğünler, Yarışmalar, Zexes' ler
"Kuzey Kafkasyalı Gençlikten Biri Olmak" konulu serbest toplantı
Tekne Turları, Tarihi ve Turistik Yerlere Gezi

Kuzey Kafkasya'nın güncel durumuna ilişkin tartışmalar.

Mahalli Oyunlar
Son akşam Veda Gecesi
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(HAĞUR) AHMET MİTHAT

 

Büyük Yazarın Düşüncelerine Yön Veren Neydi?

  

ULARIN YANITI
Bak Zara, Khabardey Balkar Üniversitesi Doktora Öğrencisi

T'imıj Hamışe, Khabardey Balkar Üniversitesi Yüksek Lisans Öğr,

Anavatanda yaşayan aydınlar son zamanlarda Türkiye'de Adiğelerin ürettiği sanat ve edebiyat yapıtlarını merak etmeye
buşladilar, Gerek Adığe Mak (Maykop), gerekse Adiğe Psale (Nalçık) gazetelerinde ve edebiyat dergilerinde Türkiye'de
yetişmiş olan Adiğe yazarları tanıtılıyor, yapıtlarından örnekler veriliyor. Yazarları ve sanatçıları etkileyen olayların izi
sürülüyor. 1864 sonrasında üretilmiş olan yazılı ürünler Adığece'ye kazandırılmaya çalışılıyor. Bu konuda bazı araştırmacız
lar Adiğece yazılmayan bir eserin Adiğe edebiyatı sayılmayacağı tezini öne sürüyor. Bazıları İse, her ne kadar edebi eserin
üretildiği dil Adiğece olmasa bile yazarbildiği, etkilendiği, yaşadığı olayları anlattığına göre bu yapıtlarda Adiğe kültürünü
ve ütopyasını bulmanın mümkün olduğunu öne sürüyor, böyle yapıtlara sahip çıkıyor.
Aşağıda sunacağımız çalışma, Khabardey-Balkar Üniversitesi Adiğe Dili ve Edebiyatı öğretim üyelerinden Bak Zera
ile Ütmuj Hamışe'nin Ahmet Mithat (Hağur) Efendi hakkındaki bir çalışmaları. İlginç bulacağınızı umuyoruz,

Biz Adiğelerin ağaç kovu-
gundan (oOoçıkmadığımızı, odiğer
halklar gibi bir geçmişimizin ol-
duğunu şu son yıllarda, gecen
yüzyılın doksanlı yıllarında söy-
leyebilmeye başladık, daha da
önemlisi yazın alanında ütünleri-
mizin olduğunu özgürce yazıyor
ve söylüyoruz artık, Bu özgürlük
bize, uzun yıllardır Adiğelerin

bilikte yaşamlarını sürdüregel-
dileri halkları, bölgeleri araştır-
ma fırsatı verdi. Bu güne dek
bizim için kapalı olan kapıların
açılınasıyla başka ülkelerde ya-
şamış edebiyat, sanat ve bilim
alanında üretmiş oldukları ürünle-
ri dünyaya yayılmış olan Adiğele-
ri daha iyi tanıma isteği bizi bu
çalışmaya iten. Üzülerek söyle-
meliyiz ki uzun yıllardan bu yana
birbirinden koparılmış ve iletişim
olanaklarından (Oyoksun olarak
yaşamak zorunda kalan bu halkin
farklılıklarının oluştuğu da kuşku
götürmez bir gerçek. Bunun için
başka ülkelerde yetişen ve ünlen-
miş olan hemşehrilerimiz ve ya-
pıtları için “Bizim mi, yoksa ya-
şudıkları ülkenin mi?” diye bugün
sorulmaya başlandı.

Bize göre, bu konuya başka türlü bakmak gerekir. “O Adiğe değildi,
ya da Adiğeliği yoktu” şeklindeki bakış açıları doğru değil. Sonra, yazar
ile onun üretmiş olduğu ürünler arasında kopmaz bir bağın olduğunu da
kabul etmek gerekir. İnsanın düşüncesi, kavrayışı bir şekilde donup kal-
maz; bunların farklılaşması zamana ve içinde yaşadığı dünyadaki deği-
şimlere bağlı. Bunu edebi yaşamları uzun sürmüş olan yazarlarda görmek
olası. Türk edebiyatının bugünkü yolunu çizmiş olanlardan Ahmet
(Hağur) Mithat'ı da bunlarınbirisi olarak kabul edebiliriz.

XIX yüzyılın sonu ile XX. Yüzyılın başlarında yaşamış olan Adığe
yazarı ve yenilikçisi Ahmediko Yuri (Kazbek) Türkiye'ye gider, Çalıştığı
gazete için “Baştanbaşa Dünya”, “İslamiyet” adında dizi yazılar hazır,
Sultan Ti. Abdülhamit, Dışişleri Bakar Tevfik Paşa, Çerkes kökenli olan
Ahmet Mithat'tan demeçler aldı.! Bir gün Ahmediko, Rus gazetecisi V.
Osipov ile birlikte Ahmet Mithat'ın yanına gitti. Daha sonra Yure o bus
luşmanın atlarını şöyle yazmıştı!

“İnsanın alın yazısı çok ilginç. Yaşam ilginç oyunlar oynuyor insana,
Bak, sözgelimi ben de, yanındaki arkadaşın da, Osipov'a döndü, Kafkas-
ya'da yaşayan Adığe halkındanız. İkimizde yazarız, ancak başka başka
ülkelerde yaşıyoruz ve kendi dilimizle yazmıyoruz. Doğru değil mi? dedi
ve yazar bana baktı. Sen anımsıyor musun bu şarkının nasıl başladığını?
dedikten sonra bozuk olsa da içtenlikli bir şekilde Adığece olarak şarkı
söylemeye başladı.

“Dur, dur dedim, Mithat'ın söylemeye başladığı “zepedzıj” ile başla-
yatı, Kafkasya'da yaşarlarken söyledikleri şarkiyı sonuna kadar okudum.

Yazar bir süre suskun kaldı, onun neler düşündüğünü anlamak müm:-

kün değildi. Kim bilir, kalbi terk ettiği ülkesine gitmiş de olabilirdi, onun

dağlarına.”

 

" Haşhuej R. H. “Adiğe..... XIX.yy. ve XX.yy. Başı" M. 1993, 8. 165,
? Hafıdze M. M. "Adiğe Memlükler” “Elbruz”, 1994, 8. 102-108.

 



  

 

 

Yazarı o kadar düşündüren
şeyin ogizini açıklayabilmenin
yolu da, bu yazının başlığında
sorduğumuz (sorunun yahıtıni
verebilecek olan da, bize göre,
yazarın yaşamında gizli,

o BİR YAŞAM, FARKLI
İKİ ZAMAN

Ahmet (Hağur) Mithat Türki-
yenin ilk yazarlarından biri.
Uzun zaman ve üretken olarak
edebiyata hizmet etti: Kitap ve
risaleleriyle birlikte yüzelliye
yakın eserbıraktı.”

Fakat sayi değil en önemli o-
lan. Önemli olan hemşehrimizin
Türk edebiyatında yeni çiğir aç-
miş olması. Yakın Doğuülkeleri-
nin oedebiyatlarının gelişimini
araştıran Alkayeve L. O., Ahmet
Mithat için “Türk edebiyatında
büyük sorunları ilk kez roman ve
öykülerine konu edinen yazar”
olaraktanımlıyor,

1828-1829 yılında meydana
gelmiş olan Rus-Türk savaşından
sonra Andrianapol Barış Anlaş-
ması yapıldı. Rusya, Karadeniz
sahillerini baştan başa egemenli-
gine almıştı. Çar, Yukarı Kafkas-
larda yaşayan Adığe halkına,
buraları da kendi egemenliğine
alınmak için; “Psıj (Kuban) steple-
rine ineceksiniz” dedi. Avrupa
ülkeleri de bu görüşü benimsedi
“Çar ve generalleri de 1764-1864
yılları arasında Yukarı Kafkas'i
almaya yönelik olarak Yyplanı
savaşın gerekçesi buydu.” O an-
lamsız anlaşmaya, özgürlüklerinin
ellerinden (alınması nedeniyle,
Adığe halkı karşı çıktı. Fakat her
yönüyle donanımlı olan Çar ordu-
suna yenildiler, Halkımız iki seçe-
nek arasinda bırakılmıştı Ya

Çar'ın buyruğualtına girecek, ya
da ülkesini terk edecek. Ünlü
 

Ay, 8. 102.
* Alkayeva L,O. “Türk Romanının
Süjeleriyel Kahramanları” M.
,Navka” 1966, 8.26.
“ KüşhabiA, V, “Arap Ülkelerinde
Yaşayan Çerkes Muhaçirler (XIX-
XX".N. 1999, 8, 38.

 

IM LAL

Türk yazarı Ahmet Mithat'ın babası Süleyman da ikinci seçeneği tercih
edenlerdendi. Ünlü yazarın babasının Dağıstan kökenli olduğunun iddia
edilmesinin nedeninin, Süleyman adından kaynaklandığını sanıyorum. Bu
savın doğru dürüst bir dayanağı yok. Bilindiği gibi Karadeniz kıyısında
yaşayan Adığelerle, Türkler ve Kırım Tatarları arasında ilişkiler vardı.

İzzet (Çuşha) Aydemir'e göre “Hağur Süleyman, Anapa yakınlarında
bir Şapsığ köyünden”.*

“Ahmet Mithat'ın annesi Nefise hanım Hağur Hüseyin ile evlidir.
1828'de dört yaşında, İbrahim adında bir çocukları vardır. Hağur Hüseyin,
Anapa kalesi düşünce ailesini, yanında çalışmakta olan Süleyman'la bir-
likte Türkiye'ye gönderiyor, kendisi savaşmak için orada kalıyor. Aile
Sinop'a, oradan da İstanbul'a gelerek Tophanede, Lüleciler caddesinde,

Kumbaracı yokuşundan çıkarken Hacı Mimi Mahallesinin Örtme Altı
sokağındaki bir eve yerleşiyor.

Süleyman ağa evin alt katında oturmaktadır ve Nefise Hanım'ın hiz-
metindedir. Varlıkları erimeye yüz tutmuştur. Nefise hanım bekar çamaşırı
dikmekte, Süleyman ağa da bugibi şeylerin satışıyla meşgul olmaktadır.
Konu komşu, Nefise Hanım'ın onunla evlenmesini uygun bulur. Yapılan
nikaha rağmen Süleyman beyle hanımı bir süre karı koca hayatı yaşaya-
mıyor. Nihayet bu birleşmeden 1844'de annesinin 16. ve son çocuğuolan
Ahmet Mithat doğuyor.”

“1851-1833 yıllarında Mısır çarşısında bir aktarın yanında çalışıyor.
Dükkan komşusu Hacı İbrahim Efendi'den Kur'anve Türkçe okuma-
yazma öğreniyor. Galata'da bir ftenkten Fransızca öğreniyor.”İ 1865 yı.
lında babası ölüyor, Vidin Voyvadası (Müdür) olan İbrahim ağa (ağabeyi)
aileyi yanına alıyor. Ahmet Rüştiye'yi Vidin'de bitiriyor. Mithat Paşa'nın
hocası Fransız olan Luka Mamuryan'dan Fransızca dersleri alıyor.

Zeki ve çalışkan olan Ahmet Mithat'ın farkına varan Mithat Paşa ona
iş veriyor. Ahmet Mithat, Rusçuk'ta “Tuna” gazetesinde, din, edebiyat,
ülke sorunları hakkında yazı yazmaya başlıyor. Şinasi, Namık Kemal, Ebu
Ziya Tevfikgibi yazarların ürünleriyle tanışıyor. Bu insanlar ülkenin için-
de bulunduğu bitmek tükenmek bilmeyen savaşların nedenleri üzerinde
düşünen, Avrupa'da oluşan yenilikleri ülkelerine taşımak için savaşım
veren insanlardı. Değişik söylem yöntemleri geliştiriyorlar, böylece de
sansürden kısmen de olsa kurtuluyorlardı. “Dil ve eğitimin değiştirilmesi-
ni, padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasını, anayasa yapılmasını, batı
ülkelerinin uygarlığının kabul edilmesiniistiyorlardı”, ?

Ahmet Mithat'ın yaşadığı zamanlarda Osmanlı İmparatorluğu'nda bü-
yük değişikler oldu. 60'lı 70'li yıllar onun en güçlü yıllarıydı. Pek çok in-
sanın uyanmasına öncülük eden Türk aydınlarından korkmaya başlayan
Padişah, “özgürlüklerde kısıtlamalara gitmeye” karar verdi. Bu olaylar,
50'li 60'lı yıllarda Rusya'da meydana gelen olaylarla çokilginç bir şekil-
de benzeşiyor. “Son iki yüz yıldır Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu re-
form ve yenilik hareketiyle uğraştı durdu”,* diyor felsefe doktoru
Meduşevski Andrey. Bilim adamı her iki ülkede daha sonra meydana
gelen değişimlere de değiniyor ve aynı cepten çıkmışlarcasına benzeşme-
lerine dikkat çekiyor,

Ahmet Mithat'ın yazdıklarıyla, Türk tarihi öylesine özdeş ki, Türk ta-
rihini bilmeden onun yaratıcılığını anlamakzorlaşır. “Tanzimat”adı veri-
len yenileşme hareketi 1839 yılından başlayarak 1876 yılına dek sürmüş-

 

» İzzet Aydemir “Muhaceretteki Çerkes Aydınları". Ankara, 1991, s. 67
7 Ahmet Mithat'ı Anıyoruz. Tarık Hakkı Us, İstanbul, 1955, 8.14
9 A.gıy. 5.15.
<amilev H. "Namık Kemal" M. 1969, 8.159
”“ Meduşevski Andrey “Avrupavari EV Kurma, “Ülke” Edebiyat Dergisi, No:
5-6
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tür, 3. Selim ile 2. Mahmut'un
reformları da bununla benzeş-
mektedir. Ama bunlar daha etkili
refotmlardı, Feodalizm yavaş ya-
vaş tasfiye edilerek özgürlükçü
burjuvazi odüşünceleri (oegemen
olmaya başladı. 1839 yılında, 1.

Abdülmecit döneminde Mustafa
Reşit Paşa'ya hazırlatılan ve ül-
kenin yeni programı olarak kabul
edilen “Gülhanesi Hattı Şerif”
okundu. Böylece “Tanzimat Ede-
biyatı” doğdu. Programda kabul
edilmiş olan pek çok madde daha
sonra hayata geçirilmemiş olsa
da, “Hattı Şerif” de belirtilmiş
olan insan haklarını pek çok kişi
yeni duymuştu. Yönetim, “insan-
ların özgür olarak yaşamalarını,
Osmanlı topraklarında yaşayan

halkların mal ve can güvenlikleri-
nin emniyette olduğunu, halklar
arasında ayırım yapılmaksızın
vergide adaletin sağlanacağını,
köleliğin kaldırıldığını, askerliğin
kısaltılacağını, mahkemelerin re-
formize edileceğini, tutuklananla-
rn mülklerinin güvencede oluğu
nu, müsadere edilemeyeceğini,
din ve milliyetine bakılmaksızın
imparatorlukta yaşayan halkların
eşit sayılacağını ilan etmişti”,

Değişim ve gelişim için ya-
pılması gerekenler gerçekleştiri-
lemedi. Sultan'ın yetkilerinin da-
raltılmasına ve feodalizmin tasfis
ye edilmesine sıra gelmeye başla-
yınca, saray bu reformları yapmak
için görevlendirilenleri görevle-
rinden almaya başladı. Mustafa
Reşit Paşa, Veziri Azamlık'tan
azledildi, arkadaşları devlet gö-
revlerinden uzaklaştırıldı. TTanzi-
matla kabul edilen pek çok yeni-
lik bir biri arkasından iptal edildi,

hayata geçirilmedi.
($53-1856'da Kırım Sava-

şı'ndan sonra ülke gerçekten Zor
duruma düştü. Ordu büyük yenil-
giye uğramıştı. Kafkasya ile ilgili
planlarda böylece suya düştü,
buraları Rusların eline geçti.

 

 Gasparyan M.A., Oroşkove
C.E., Petrosyan Y.A. “Türk Tarihi
Etüdleri” M, “Navka”", 1983, s.102.
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Ahmet, Rusçuk'ta bulunduğu sıralarda vatanını terk etmek zorunda
kalan hemşehrilerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun pek çok bölgesine du-
gılmakta olduğunun farkındaydı. Vatanlarını terk etmek zorunda bırakılan
Çerkesler çoğunlukta Anadolu'ya kabul ediliyorlardı. Balkanlarda da stir-
gün Adığelerin sayısı az değildi. O zamanlarda Ahmet de, arkadaşları da
insanlara nasıl yardım edeceklerini, yaşam koşullarını nasıl iyileştirecekle-
rini düşünüyorlardı. Türk aydınları, pek çok çalışan insana önderlik yap:
maya başlayan Fransız, İngiliz ve Alman düşünür ve ekonomistlerinin dts
şüncelerinden etkilenmiyor değildi. Onlar ülkenin insanlarını uyandırma-
nın yollarını aramaya başlıyorlar. Bu iş için en İyi yol, onları, içinde bu-
lundukları karanlıktan eğitim ile çıkarmaktı. Ahmet ile arkadaşları bu kos
nuda çalışmak için sözbirliği ediyorlar,

1866 yılında Ebu Ziya Tevfik ile birlikte Ahmet de İstanbul'a dönüyor
ve “Yeni Osmanlılar” gurubunun içinde çalışmaya başlıyorlar. Aydınlar
ve reform taraftarı olanlar bu birlik etrafında toplanıyorlardı. Çoğu genç
olmasına karşın siyaset ve edebiyatta Namık Kemal, Ali Suavi gibi ünlü
kimseler de vardı. Daha sonraları Ziya Bey ve Ahmet Mithat da o gizli ce-
miyete giriyor. Ö samanlarda Adığe delikanlısı “Tastir-i Efkar” güzetesini
çıkarmaya başlıyor, ”

Yeni Osmanlı hareketi her şeyden önce “aydınlatınacı” bir hareketti.
“Halkın anlayabileceği şekilde” yazma hareketi ilk kez onlarla başlamıştı,
Onların yazılarıyla Türkçe gelişmeye başlıyor. Yenilikçi düşüncelerinden
hoşlanmayan Padişah “Yeni Osmanlılar”ı tutuklamaya başlıyor. Bir kısmı
yakalanıp zindana atılıyor, bir kısmı da yurt dışına kaçıyor. Ahmet Mithat
da vali olarak atanan Mithat Paşa ile birlikte Bağdat'a gidiyor. Ahmet Mit-
hat, İmparatorluğun buradaki işinin Avrupa kıtasından daha zor olduğunu
anlıyor,

 
Ahmet, Bağdat'ta küçük bir baskı makinası ele geçiriyor: Geçimine

katkı sağlamaktan ziyade yazdıklarını basmak ve insanlara ulaştırmayı
düşünüyor. Hağur, buradaherkesin anlayabileceği bir şekilde yazmayı
geliştiriyor. Irak'ta “Zavra” adında bir gazete yayımlamaya başlıyor ve

 

2 İzzet aydemir “Muhaceretteki Çerkes Aydınları” Ankara, 1991, s.68.
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Ahmet Mithat'ın ilk hikayeleri
burada yayımlanmaya başlıyor.
1870 yılında, hikayelerinden olu-
şan “Hace-i Evvel” adındaki kita-
bı basılıyor,

70'li yıllarda Padişah, kendi-
sine soluk alma fırsatı vermeyen
“Yeni Osmanlılar” hareketine son
vermek istiyor. Ahmet, Asya'da
çalışıyordu, Namık Kemal ve Zi-
ya Paşa Londra'ya kaçtı, daha
sonra Çenova'da “Hürriyet” gaze-
tesini çıkarmaya başladılar. Dev-
letin af etmesiyle yeniden yurda
döndüler, Ahmet Mithat da İstan-
bul'a geliyor. 22 Nisan 1871'de
Ceride-i Askeriyye Baş yazarlığı-
nı yaparken Basiret'te de yazılar
yazıyor, İbret gazetesinin idareci-
liğini yapmaya başlıyor. 1872'de
“Dağarcık”, “Kırk Ambar” der-
gileri ile “Devir” gazetesi basılı-
yordu. Ahmet Mithat yayınlarında
ülke sorunlarını dile getiriyordu:
Eğitimin yaygınlaştırılması, Yya-
saların çıkarılması, baskılara son

verilmesi için caba gösteriyordu.
Ahmet Mithat

yazdığı bir yazı nedeniyle tutuk-

landı, 1873 yılında Rodos'a sü-

rüldü. Onun arkasından da Namık

Kemal ve Ebu Ziya da Kıbrıs
sürgüne gönderildi.

“Yeni Osmanlı” hareketinden
etkilenen ve düşüncenin taraftarı

olan pek çokinsan vardı. Bunların
hepsini tutuklamak ve sürmek de
olası değildi. Tanzimat'la yeni

düşüncelere uyânmış olan rüştiye,

medrese gibi eğitim kurumlarının
öğrencileri gösteriler yapmaya
başladılar. 1876 da gösteriler o
denli büyüdü ki Padişah, Vezir-i
Azam (Başbakan) ile bazı Vezir-
leri (Bakanları) değiştirmek Zo-

runda kaldı. Fakat gösteri yapan-
lar bununla da yetinmedi, Abdül-
aziz tahttan indirildi, onun yerine

devlet işlerinden anlamayan 5.
Murattahta oturtuldu.

Reform hareketlerine destek

vereceği vaadinde bulunan 2. Ab-
dülhamit 1876 yılında Padişah
oldu. İlk önceleri, af edilen Yeni
Osmanlı düşüncesi taraflarına ses
çıkarılmadı. Fakat daha sonra

 

 

Dağarcık'ta

 

Abdülhamit sözünde durmadı, basına acımasızca sansür uygulamaya,

özgürlükleri kısıtlamaya başladı. 1908 yılına dek süren Abdülhamit döne-
mi Türk literatürüne “İsdibdat Dönemi”olarak geçti.

Ahmet Mithat Rodos sürgünlüğünde de, daha sonraki günlerinde de
yazmaya ara vermedi. Öykülerini topladığı kitabın arkasından “Yeni-
ceriler” adlı romanı geldi. Bundan sonra bir kaç yıl kitap yayınlamadı.
1875 yılında “Hasan Mellah”, “Hüseyin Fellah”, “Felatun Bey İle Rakım
Efendi” romanları yayınlandı.

Ahmet Mithat Türk halkı ve edebiyatıiçin arı gibi çalıştı. Türk halkını
uyandırmak, içinde bulunduğu karanlıktan çıkarmak, eğitmek, dahası bir
ulus olduğunuhatırlatmakiçin bir Adığe insanının yazdıkları Türk edebi-
yat tarihine altın harflerle yazıldı. Ahmet Mithat, uğruna savaşım verdiği
halk hakkını yedi, demiyoruz. İsimleri sayılamayacak kadar çok edebi eser
kazandıran bir insana nasıl olur da hakkı verilmez. “Yeniçeriler”, “Çengi”,

“Paris'te Bir Türk”, “Kafkas” (4 cilt), “Yeryüzünde Yaşayan Bir Melek”,
“Gönül Mihnetkeşam”, “Hayal ve Hakikat”, “Diplomalı Kız”, “Jön Türk”,

romanlarıyla, diğer edebi türlerden olan “Dürdane Hanım”, “Sır Ölüm”,
“Gürcü Kızı Yahut İntikam” onun ünlü eserlerinden bazıları. Gazete ve
dergilerde yayımladığı makalelere, Batı edebiyatından çevirmiş olduğu |

. onca eseriçin de diyecekbir şey bulamıyoruz!
Bu ilginç ve inanılmayacak kadar çalışkan olan insan gazeteciliğinin

yanı sira romanlar yazıyor, çeviriler yapıyor, makaleler yazıyordu.

1908'de, Meşrutiyetin ilanından sonra Ahmet Mithat bir süre İstanbul

Üniversitesi'nde hocalık yaptı. Eğitimile ilgili pek çok şey yazmaya da
zaman buldu. “Osmanlı Tarihi”, tarih konusunda yazdıklarının bir örneği.
“Yuvarlak Dünya”, “Kainat”, “Dünya Edebiyatı”, “Edebiyat Tarihi” gibi
yapıtları da pedagojik eserler arasında. Felsefe ve Din konusunda “Ben
Neyim”, “Nübüvveti Muhammediyye” gibi yapıtlar verdi. Ayrıca
“Kur'an-ı Kerim'in Tefsiri adıyla, Şeyhülislam Musa Kazım Efendiile
yediyıl çalışarak bir eser vücuda getirdi. Fakat, eser İslamiyeti cumhuriyet

olarak gösterdiği için Abdülhamit'in emriyle müsadere edildi.”
“Türk edebiyatı vekültürü için bu kadar çok çalışan Ahmet Mithat,

Adığeler için ne yaptı?” diye bir soru sorulabilir. Zaten şimdiye dek yaz-
dıklarımızın hepsi de bu soruya yönelik olarak verilmesi gereken yanıt
içindi. İsterseniz başa, bu yazıda sözünü ettiğimiz 1899 yılına dönelim de

Ahmediko Yure'nın, Ahmet Mithat'ın düşünceleri için söylediği, “onu bu

kadar düşündüren neydi? Terk ettiği ülkesi mi, dağları mı?” sözüne döne-

lim, Bu değildi sanırım onu düşündüren, zaten ülkesini görmemişti. o
80'li yıllarda yazarın dünyaya bakışı değişti. Ülkesinden sürgünedilen

insanlarla daha çok zaman geçirmeye başlıyor. Zulüm ile ülkelerinden ko-
vulmuş olan halkının Osmanlı topraklarında mutlu olmadıklarını görüyor.

1877-1878 yılında, Rus-Türk savaşından sonra yapılan bir anlaşmayla

Balkanlarda ikamet eden Adığelerin tehcir edilmesi sorunu ortaya çıkıyor.
Sultan, onları doğuda, egemenliğialtında bulunan topraklar içine dağıtma-
ya başlıyor. Ahmet Mithat'a her gün Adığelerin geldiğini, onların yakın-
malarını dinlediğini söylüyor Ahmedıko Yuri. Ahmet Mithat'a yakınırken
tanık olduğu ve çok etkilendiği bir olayı şöyle anlatıyor Ahmedıko: “Be-

nim için Kafkasya her şeyden üstün, diyor molla. Bunu herkes bildiği
halde yine de binlercesi geliyor. Buraya kaçan on kişiden dokuzuölüyor,
havası yaramıyor” . Ahmet Mithat, Osmanlıların uyanması ve yaşam

koşullarının iyileştirilmesiyle bu topraklar üzerinde yaşayan diğer halkla-

 

18— Ahmet Mithat'ı Anıyoruz.
"4 Haşhoj Raya. "Adığe Aydılıkcıları XIX. yy. Başları XX.yy. Nalcık,
“Elbruz”, 1993, 5.166.
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rın da bir takım haklar kazanaca-
gına inanıyordu. Ancak bu düşün-
cesinde yanıldığını daha sonra
anladı. Çünkü “Pantürkizm” ha-

reketi başlamıştı.

“Tanzimat edebiyatının yenilikçi
düşünce akımından hareket ede-
rek ortaya çıktığını Ahmet Mit-
hat'ın yazdıklarından anlamak
mümkün, diyor Ayzenştayı N.A,
80'li yılların sonlarında düşünce-
leri tamamen değişiyor, İslam'ı
savunmaya (başlıyor. (Batıdan,
onun felsefesinden, edebiyatından
korkmaya başlıyor Ahmet Mithat,
Doğuya aldanmanın ülke yöneti-
mine, halka zarar verecek bir
güicün, olduğunu düşünmeye baş-
iyor”

Hağur'un düşünce hareketini

değerlendiren ünlü Türk yazarı Ç.
Dino'ya göre, ilk önceleri sosyal

yaşamı öğrenerek insanları mut-
luluğa ulaşabileceğine inan Ah-
met Mithat, daha sonra bilimle
halkının mutluluğa ulaşabileceği-

ni düşünmeye başladı. Daha baş-

ka bir şekilde söylemek gerekirse
Tanrı'nın buyruklarını anlayabil-
mek için bilime gerek vardı.
Dino, “medrese ideolojisi ile sert
baskıcılığa taraftı”, demekle ya-
nılıyor. Bize göre, Türk eleştir-

meni çok önemli olan bir hususu

gözden kaçırdı. Ünlü yazarı kor-
kutan batının bilimi ve edebiyatı
değildi, onu korkutan kendieliyle
besleyip büyüttüğü Türk nasyo-
nalizmiydi. Ulusuna, dinine, ren-

gine bakmaksızın herkesin eşitli-

ğini isteyen ünlü yazarın yaşlılı-
ğında, “medrese ideolojisine”, ve
Sultan'ın sarayından çıkacak an-
lamsız sözlere kulak kabarttığını
söylemek Zor. “Tarih-i Umumi”
ve “Hace-i Evvel” de çok açık ol-

masa da ulusalcılığın toplumu
böldüğünü söylemekte Ahmet

Mithat. “Tarih-i Umumi” de bu

tür düşüncelerin tarihe gömüldü-
günü anlatıyor.

70'li yılların sonu ile 80'li
yılların başlarında tüm şiddetiyle

 

“ Ayzenştayn N. A. Türk Edebi-
yatı Tarihi" M, “Navka”, 1968, s.37

(HAĞUR) AHMET MİTHAT

 

yükselmeye başlayan nasyonalizm hareketinin Osmanlı İmparatorluğunun
yıkılmasına neden olacağını anlamıştı ünlü yazar. Ahmet Mithat'ın herkesi
İslam'ın etrafına toplamak istemesinin nedeni bunun içindi. Fakat dönme-
ye başlayan tekerleği, ona ilk hareketi verenler bile durduramazdı artık.
Ahmet Mithat'ın korktuğu olaylar gerçekleşecek, nasyonalist hareketleri-
nin alabildiğine yükselmesiyle altı yüzyıl hükümran olan Osmanlı İmpa-
ratorluğu yıkılacaktı,

Çoklarının kabulettikleri gibi Ahmet Mithat, insanları eğitmekten, ya-
şam düzeylerini yükseltmek düşüncesinden vaz geçmemişti. Adığelerin
başına gelen olumsuzluğun başlıca nedeni olarak okutulmamalarını göste-
riyordu. Kahire'de, 1889 yılında kurulmuş olan “Cemiyeti İttihadi
Çerkesi”ile ilişki kuruyor. Adığelerin sorunlarını işleyen “İttihat Gazete-
si” ni çıkarak Muhammed Fazıl, Barakbeyiko Muhammed'in amaçlarını
öğreniyor, kendisi de İstanbul'da bir dernek kurmakiçin faaliyete geçiyor.
Bu amaçla İstanbul'da yaşayan ileri gelen Çerkesleri bir araya topluyor.

Ahmet Mithat, Jön Türkleri örnek alarak 1908 yılında, İstanbul'da
“Çerkes Teavün Cemiyeti”ni kuruyor. 1911 yılında Osmanlıca ve Adığece
olarak “Guaze” gazetesini çıkarmaya başlıyor. Ahmet Mithat, Nuğuç
Yusuf Suat, Laşe Tahir Hayrettin, Hunç Hayriye Melek, Tutarışe Aziz,
Neney İsmail, Şave Ahmet, Tsey Vumar, Tıme Seyin, Tzağue Ahmet,
Varde Ahmet Nuri gibi yazar, entellektüel ve paşaları bir araya getiriyor.
Tzağue Nuri, Hayriye Melek Hunç, Şave Ahmet, ülkelerini bırakarak
Osmanlı topraklarına. gelmemeleri için bir dizi yazı hazırladılar. Ulusun
yok olmasına neden olan etmenler “Guaze” Bezeside işleniyordu. Ünlü
yazar ve eğitimcinin telkinleriyle Arap abc'si ile Çerkesçe eğitim yapılma-
sı için Cavit Ahmet Tharhet Paşa ile Pşıhalıko Ali bir alfabe hazırlıyor.

Gazetede örnekleri yayınlanıyor. 1918 yılında ilk kes yayınlanmaya başla-
yan gazetemiz “Adığe Psale”nin, fazlaca değiştirilmeden, “Guaze” de
kullanılan alfabe ile basıldığınıbelirtmeliyiz.

Ahmet Mithat kendi yayınlamış olduğu gazetelerde de Adığelere iliş-
kin haberlere yer veriyordu. Ünlü yazarın çıkarmış olduğu gazeteler uzun
ömürlü olmuyordu. Sert yazıları nedeniyle iki üç aylıkken bile kapatılanlar
da olmuştu. Sonra da bir başka gazete çıkarıyordu.

Şunu belirtmek gerekir: Ahmet Mithat yaşam biçimiyle, yaptıklarıyla,

Adığelere yapmış olduğu hizmetiyle XIX. yy. ile XX. yy. da yaşamış olan
Adığe aydınlıkçılarından sayılıyor. Onun halkına yol göstermesi sadece
gazete ve dergileriyle olmadı. Adığelerin ülkelerine geri dönüşleri çeşitli
nedenlerle gecikmeye başlayınca, kendilerine yardım etmesi için TI.
Abdülhamit'e ricada bulunmaya gidenlere olumsuz yanıt vermiş, Ahmet
Mithat da diğer halklardan geride kalmadan bir an evvel vatanlarına dön-
meleri gerektiğini anlamıştı. Ahmet'in izinden gidenlerden 20'li yıllarda
Türkiye'nin vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı'na katılanlar olmuş, pek çok

yazar, ressam, müzisyen yetişmiş.

Ahmet Mithat, XX. yy.'ın başlarında Çerkes tarihi yazmak için do-

kümanlar toplamaya başlıyor. Fakat casuslar bunu Abdülhamit'e jurnal-
liyorlar. Yazar'ın evi basılıyor, dokümanları müsadere ediliyor. Fakat
daha sonra “Kafkas” romanını yazıyor. Bunu izliyor “Çerkes Özdenleri”
adlı tiyatro eseri. Ahmet Mithat Hağur'un bu tiyatro eseri Gedik Paşa
tiyatrosunda sahneleniyor. Oyun oynanırken bir gece tiyatro yakılıyor.

Adığe soyundan olan ünlü yazarın eserlerini toplayıp yeniden değer-
lendirmek gerekiyor. Hiç kuşku duymuyoruz ki bu ünlü yazarın 150'yi
aşan kitap, risalesi ve 800'ü aşan makaleleri içinde Kafkas romanından

başka bizimle ilgili olarak yazdıkları vardır. Ahmet Mithat'ın bizimle ilgili
olarak yazdıklarını dilimize çevirecek aydın insanları beklediğini unut-
mamak gerekir.

(Adığece'den Çeviren: Yenemiko Mevlüt)
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İNOJ KİTABIN ADI il YAZARI |BEYA
dl Adige Dili AİfabesiTEN 1.250.000

2 Adığe Çerkes Alfabesinin Tarihçesi S.E. BERZEG . 250.000
“3 | Anadolu'da Kafdağı Öyküleri Özdemir ÖZBAY 850,000

& | Anılarım(Çerkes ETHEM) Çerkes ETHEM 1.400.000

5 | Anzerik'o ÇESLAV (Sözlü Müzik Kaseti) Anzerik'o ÇESLAV 2.000.000

6 Artık Sıradan Bir Yaşam Süremezsin(Şiir) E.AÇIYBA 2.000.000
“7 | Asr-ı Saadete Göre İslam Dini Dr. Yahya KANBOLAT 1.000.000
8.1 Bağımsızlığın Eşiğinde Zelimhan YANDARBİYEV 1.500.000
©| Beşeri Bir Mahkeme (Tiyatro) Av, Rahmi TUNA 1.000.000
40| Beyaz Dağdan Bakınca Çev: Osman BLEDA 1.650.000
dd| Bir Rus Subayının Kafkasya Anıları Çev: Kariman YURDUM 2.000.000

12| Bitmeyen Umutlar! Çev: Mevlüt ATALAY 2.500.000

131) Bitmeyen Umutlar TI Çev: Mevlüt ATALAY 2.500.000
-141 Çeçen Cum.'nin Siy. Yapısı Sorunu Üzerine Cahar DUDAYEV 350,000
15 | Çeçen Fonomeni Almanak 2 Çev: Prof. Dr. Aydın SÜER 450,000
16 | Çeçen Fonomeni Almanak 3 Çev: Prof. Dr. Aydın SÜER 450,000
17| Çeçen Savaşı Cevher SUNÇKALE 1.750.000

-18| Çerkes Dünyası (1,2 veya 3.sayı). DÇB. 2.000.000

-19| Çerkes Fıkraları Sami KORKUT 850,000
20 | Çerkes Soykırımı (KAF-DER) Ali- Hasan KASUMOV 1.500.000

“gil Çerkes Sürgünü N.BERZEG 2.500.000

-B21 Çerkes Tarihi Kronolojisi Baturay ÖZBEK 850.000

“23 | Çerkesler Edebiyat ve KültürTarihi Turabi SALTIK 1.300.000

28! Çerkesya Leonti LYULYE 1.200.000

25 Çerkesya Bağımsızlık Savaşı A. FONVİLL 1.500.000
26| Çerkesya Seyehainamesi - Taibout de MARİGNY 1.750.000
27 Çerkesyanın Ruslar Tarafından İşgali (KAF-DER) Semen ESADZE 1.500.000

28| Çocuklar için Çerkes Masalları Çev: Seniye BERZEG 1.400.000
291! Dağlara Yazılıdır Çetin ÖNER 2.000.000

30| Dili Edebiyatı ve Tarihi ile Çerkesler Hayri ERSOY 1.750.000

8$i) Doğu Karadeniz'de Efsane Tarih ve Kültür 1.750.000
-32| Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya (KAF-DER) Özdemir ÖZBAY 1.500.000

33| Dünya Mitolojisi ve Nartlar (KAF-DER) Özdemir ÖZBAY 1.500.000
“34| Geceler Uyumaz Kavadce RUSLANİD 300.000
-B5| Grup BADİN (Enstrumantal Müzik Kaseti) Kafder Ank. Şubesi 2.000.000

36| Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler 1 S.E. BERZEG 350.000
.37| Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler 2 S.E. BERZEG 350.000

“38| Gurbetteki Kafkasyadan Belgeler 3 S.E, BERZEG 350.000

39! Gülibik Çetin ÖNER 1.000.000

“g0| Gürcüstan'da Etnoğrafik Yolculuk 1.500,000
ği Hatti / Hititlerin Kökeni ve Çerkesler Ali ÇUREY 1.000.000

“42 ) İslam Tarihi (Memlükler) (7. Cilt) 4.000.000

-43| İstanbul Çerkesleri Janet Mayragül ÇORLU 700.000
44| Kabardeyce,Türkçe, Rusça, İngilizce Sözlük i 4.000.000
-45| Kaf.'dan Karadeniz'e Lazların Tarihsel Yolculuğu A. İhsan AKSAMAZ 1.500.000

46| Kafdağı Dergisinin Eski Sayıları 750.000
.47| Kafdağı'nın Ardı Belgeseli Video Kaset 7.500.000
-48 | Kafdağının Son Atlısı (Şiir) Yaşar BAĞ 1.000.000
491 Kafkas Çeçen Kılıçları Muhittin KANDUR 2.500.000
:50| Kafkas Diasporasında Edebiyatçılar Yazarlar S.E. BERZEG 1.500.000
-5i | Kafkas Halk Dansları M. Tekin KOÇKAR 2.500.000
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NO KITABINADI YAZARI FİYATI
52 Kafkas Halklarının Özgürlük Savasi John LONGWORTHİ 2.000.000
53 Kafkas Rus Çatışması W. Giray CABAĞI 1.000.000
54 Kafkas Rus Savaşında Çer., Çeç., Kaz. ve Gür, Moritz WAĞNER 1.750.000
55 Kafkaslar Siyasi ve Fiziki Haritaları Takım 13.500.000
56 Kafkasların Uzun Ömürlü İnsanları Abhazlar Sula BENET 1.000,000
54 Kafkasya Gerçeği Dergisi (Cilt) 5.E. BERZEG 10.000.000
58 Kafkasya Hatıraları Mustafa BUTBAY 1.500.000

59 Kafkasya ve Çerkesler Bibliyoğrafyası S.E. BERZEG 850.000

©© Kafkasya Yazıları Dergisi Çivi Yazıları 1.250.000
S1 Kafkasya'da Birliğin Zaferi Musa Y, ŞENİBE 1.000.000
62 Kafkasya'dan Anadoluya Göçler Bedri HABİÇOĞLU 1.600.009
63 Kafkasyalı Dağlı Kavimlerin Kısa Tasviri A. BERJE 1.000.000
&4 Kalemim Kaydı Musa UYSAL 1.200.000

65 Kırım ve Kafkas Göçleri Abdullah SAYDAM 4.000.000

66 Kırım ve Kafkas Göçleri Süleyman ERKEN 3.000.000
67 Köz Öbekleri (Roman) Turabi SALTIK 1.300.000
68 Kurtuluş Savaşında Çerkeslerin Rolü “ Muhittin ÜNAL 3.000.000

69 | Lazlar M.Recai ÖZGÜN 1.000.000
70 Mavi Kuşu Gören var mı? Çetin ÖNER 1.000.000
71 Mitoloji ve Nartlar (KAF-DER) Özdemir ÖZBAY 1.500.000
72 Muhaceretteki Çerkes Aydınları İzzet AYDEMİR 1.000.000
73 Nart Dergisi Eski Sayıları (KAF-DER) KAF-DER 750.000

74 Nart DergisiYıllık Aboneliği (KAF-DER) KAF-DER 9.000.090

75 Nereden Nereye Musa UYSAL 1.250.000
76 Nüfus Sorunu Dr. Yahya KANBOLAT 700.000

77 Ortaçağ'da Abhazlar, Lazlar Gerg AMICBA 1.000.000

78 Osmanlıların Çerkes Ellerini Fethi Dr. M. F.KIRZTOĞLU 5.000.000
79 Prens Ali'nin Atlı Yürüyüş Kaseti Video Kaset 6.000.000
80 | Rumeliden Anadoluya Türk Göçleri Nedim İPEK 5.000.000

81 Rus Gözüyle Kafkasya ve Kafkasyalılar Çev: Hasan AYKAR 750.000

82 Rusların Kafkasya'yıİstilası ve Şeyh Şamil John F. BADDELEY 1.750.000

83 Ruslar'ın Kafkasya'yı İşg. İngiliz Pol. ve İ, Şamil N. LUXEMBOURG 1.750.000
84 Serhanların Kaderi (Çeçen Dramı) Remzi ÖZTÜRK 2.000.000
85 Soçi'nin Sürgündeki Sahipleri Çerkes Vubıhlar 5.E. BERZEG 1.250.000
86 Sokakta Sözleşmiştik Musa UYSAL 1.200.000
87 SonUbih Bagrat ŞINKUBA 1.500.000

88 SovyetTarihçiliğinde Şamil Moşe GAMMER 850.000

89 | Sürgünün 135.yıl paneli Video Kaset 6.000.000
90 Şu Bizim Çerkesler Çetin ÖNER 1.600.000
Şi Tarih Boyunca Kafkasya Aydın O. ERKAN 3.500.000

92 TMS Adıgeler, Abhazlar, Alanlar(Osetler), Çeçenler Turabi SALTIK 1.400.000
93 Türkiye Çer.lerinde Sosyo- Kül. Değişme KAF-DER 1.500.000

94 Türkiye'nin Kaf, Pol. Nedir ,Ne Olmalıdır ? Derleme (KAF-DER) 1.000.000

95 Türklerde ve Çerkeslerde Kültür Din Tanrı Yaşar BAĞ 2.350.000
961 ÜçAtlı Musa UYSAL 1.500.000

97 Ürdün Çerkesleri M.Celal SARIÇAM 1.200.000

98 Vaynah Kulesi Erol YILDIR 1.600.000

99 Yaşar Bağ'ın Anı Defterinden Yaşar BAG 250.000
100) Yorgun Tutsak 1.200.000
 

 
Kitap siparişlerinizi Kaf-Der Genel Merkezi'nden temin edebilirsiniz.

Tel: 0312 2228589 Faks: 0312221 0918

Posta ücretleri alıcıya aittir.
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HATTİ / HİTİTLERİN KÖ-

KENİ VE ÇERKESLER
Ali Çurey
(Çiviyazıları Yayınları, oMjora
Dizisi, Şubat 2000, 72 sayfa)

"Eğer Hatti ve Hititler Kafkas-
ya'dan Anadolu'ya gelmişler ve
burada üstün bir uygarlık ya-
ratmışlarsa ve Adiğeler de bu
halklarla aynı geçmişin çocuk-
ları ise, onların araştırılması ve
karanlıkta kalan yönlerinin or-

 
taya çıkarılması herkesten ön-
ce Adiğe insanın görevidir",
diyor kitabın yazarı Ali Çurey
önsözünde. Yazar kitapta Hitit
dönemine neden gerek duyul-
duğu, Hititlerle Kuzey Kafkasya
ve Adiğelerin ilişkilerinin ne
olduğu, Hititlerin kendileri ile
aynı kökene dayanan Adiğelere
kültürel ve tarihi katkıların ne-
ler olduğu gibi sorulara cevap
aramış.

Kitabın girişinde Prof. Bilge
Umar'ın bu konulara değindiği
"Türkiye Halkının İlkçağ Tarihi"
adlı kitabından bir alıntı var:
"General İsmail Berkok Hititle-
ri, genellikle 'Çerkes' diye ad-
landırılan Kafkas ulusundan
sayıyor. Ona göre Hititler de
Çerkes'tir ve Büyük Hitit İm-
paratorluğu yıkıldıktan sonra
bunların bir bölümü Kafkasya'-

 
ya avdet etmiştir. Bu konulara Tarihte Kafkasya! yapıtında değin.
mektedir. Ayrıca Urartular da Çerkes'tir. Eski Mısır Firavun soyların-
dan bazıları adlarının Çerkes dilinde anlam taşımasından anlaşılacağı
üzerine Çerkes'tir."

Kitap Çerkes kökenli olduğu ve Anadolu'ya Kafkasya'dan geldiği
düşünülen Hititler'in tarihi hakkında çeşitli noktaları aydınlatmaya ve
Adığe kültürü ile olan ilişkisini anlatmaya çalışmış. Kitapta konuyla
ilgili orijinal ve ilgi çekici belgeler bulabilirsiniz. Özellikle Hitit ve
Çerkes dillerindeki çeşitli kelimelerin karşılaştırılması ve aralarındaki
benzerliklerin okuyucularımızın İlgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Yazar Ali Çurey 1937 yılında Merzifon'da doğdu. 1984 yılında Türk
Silahlı Kuvvetlerinden emekliye ayrıldı."Kafkasya", "Kamçı", "Yamçı"
gibi dergilerde ve "Yeni Kafkasya" gazetesinde Kuzey Kafkasya ile
ilgili yazı ve çevirileri yayınlandı. Kafkaya'da yayınlanan "Vuachema-
xo", "Zeguecsnigh", "Adighe Psatle" gibi dergi ve gazetelerde Adı-
ğece şiirleri yayınlandı. 1999 yılında Adiğe Bilimler Akademisine
seçilen Çurey halen İstanbul'da yaşıyor.

KURTULUŞ SAVAŞINDA ÇERKESLERİN ROLÜ
Genişletilmiş 2. Baskı

Muhittin Ünal
(Kafkas Derneği Yayınları, Mayıs 2000, Ankara, 314 sayfa)

 

'Kurtuluş Savaşı'nda Çerkeslerin Rolü' aynı zamanda Kafkas Derneği
Genel Başkanı da olan Muhittin Ünal'ın aynı isimli kitabının genişle-
tilmiş ikinci baskısı. Yazar, kitabın önsözünde amacının Kurtuluş
Savaşı'nda yer alan Çerkeslerin
sadece Ethem Bey ve Ahmet
Anzavur'dan ibaret olmadığını,
daha pek çok Çerkes kökenli insa-
nın da bu savaşta bu ülke adına
savaştığını ancak tarihi kaynaklarda
Çerkes kimlikleri ovurgulanmadığı
için tanınmadıklarını, Kafkas kö-
kenliler dahil tarihe meraklı tüm
okuyuculara hatırlatmak olduğunu
söylüyor.

Kitap üç bölümden oluşuyor. İlk
bölümde olaylar kronolojik bir sıra
içinde, Kurtuluş Savaşı'nda
Çerkesler adına ilk adımı atan Hü-
seyin Rauf Orbay'ı eksen alarak
anlatılıyor. Diğer Çerkesler de yeri
geldikçe olaylar içindeki yerleri ile aktarılıyor. İkinci kısım Ethem

 
Bey'e ayrılmış durumda. Üçüncü kısımda ise Anadolu'dakiiç isyanlar
veÇerkeslerin bunlara katılış sebepleri anlatılıyor.

Yazar Muhittin Ünal 1944 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı
Kazancık Köyü'nde doğdu. Kayseri Lisesi, Selçuk Eğitim Enstitüsü ve
Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ni bitirdi. 6 yıl öğret-
menlik ve idarecilik, 23 yıl da TDÇ İşletmeleri'nde müfettişlik, baş-
müfettişlik ve Teftiş kurulu Başkanlığı yaptı. 'Miralay Bekir Sami

o/ 

 

 



 

Günsav'ın OoKurtuluş (Savaşı
Anıları! ilk kitabı olup 1994
yılında (yayınlandı. 'Kurtuluş
Savaşı'nda Çerkeslerin Rolü'
ikinci kitabıdır.

IRKÇILIK
Robert Miles
(Çev: Sibel Yaman, Sarmal
Yayınevi, 2000, 192 sayfa)

Irkçılık birçok sosyolojik kav-
rem gibi günlük kullanıma ve
günlük kullanımda birçok an-
lama sahip bir kavram. Bu
kitap, özellikle, kimi Avrupa
ülkelerinde yabancı düşmanlı-

 

ğından kalkınan ırkçılığın siya-
sal iktidara ortak olma noktası-
na geldiği; politikacıların son
zamanlarda sık sık “irk farklılı-
ğı” diye tanımladıkları şeye
doğal bir gerçeklik atfettiği şu
günlerde sorunun hiç de hafife
alınmayacak boyutlara ulaştı-
ğını gözler önüne sermesi ba-
kımından da okunması gereken
bir kitap.

Kitaptaki ana amaç “ırkçılık”
kavramının sosyolojik analizde
süregelen kullanımını örnekle-
mektir. Kitabın ilk iki bölümün-
de “Irkçılık” kavramının kulla-
nım şekli ve kökeni tarihsel
olarak gözden geçiriliyor ve
son zamanlardaki kavram üze-
rine kuram geliştirme çabaları
değerlendiriliyor. Bu bağlamda
kitap, tarihsel ve kuramsal

YENİ KİTAPLAR

 

çözümlemeleri eleştirel bir yaklaşımla birleştirerek Avrupalıların,

Avrupalı olmayanları tanımlamasının ve onlara karşı tutumunun ,
tarih içinde aldığı biçimleri sergiliyor. Son iki bölümde ise kavramın
sosyolojik analizde devam eden kullanımını tarif etmek ve doğrula-
mak için, günümüze kadar gelen çalışmaların eleştirilerinin ışığında
bir tartışma başlatılıyor.

Kitapta ele alınan konulardan birkaçı şöyle sıralanabilir: Batı dünya-
sındaki ırkçılık, kapitalizm ve ırkçılık arasındaki bağlantı, Avrupa'da
“öteki” hakkında tartışmaların tarihi değerlendirmesi, kavram enf-
lasyonu ve ırkçılık-milliyetçilik arasındakiilişki.

KAFKASYA SEYAHATNAMESİ, Aras'tan Volga'ya Adım
Adım Kafkasya
Hasan Yılmaz, Nihat Kaşıkçı

(Çankaya Vakfı Yayınları, Şubat 2000, Ankara, 284 sayfa.)

“Avarlar, Kumuklar, Tabasaranlar, Laklar, Lezgiler, Nogaylar,
Çerkesler, Çeçenler, İnguşlar, Osetler, Kabardinler, Tatarlar,
Adigeler, Abhazlar, Gürcüler, Ermeniler, Azeriler, Ruslar, Yahudi-
ler... Kafkasya Neresi?, Hangi milletler yaşıyor?, Çeçenlerin kahra-
manca mücadelesiyle insanlığın dikkatini çeken bu coğrafyanın ge-
leceği nasıl olacak? İki yüz yıldır egemenliğinde tuttuğu bu coğraf-
yada Ruslar daha ne kadar kalacak?...” |

“Kafkasya konusundakibilinmeyenlerin hiç değilse bir bölümüneışık
tutabilmek amacıyla”, kitabın yazarları olan iki gazetecinin 11 Hazi-
ran-20 Temmuz 1999 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri,
Gürcüstan, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu'nun
güney kesimlerini kapsayan bir karayolu seyahatinin öyküsünü bu-
lacaksınız bu kitapta. Seyahatin nasıl ve hangi koşullarda yapıldığı
ve gezilen ülke ve şehirlerdeki gözlemleri ele alan kitapta, Türki
cumhuriyetlerin yanında Çeçenistan, Soçi, Vladikafkas, Maykop,
Nalçik ve Çerkesk'te yaşananlardan da bahsedilmiş.

Kitabın sonunda; Rus-Çeçen savaşının patlak vermesi üzerine ga-

zetecilerin hazırladıkları ve devletin ilgili kademelerine de ulaştırılan
“Kafkasya Raporu”ndan bazı alıntılar yapılmış ve “Kafkasya İçin
Genel Değerlendirme” bölümü oluşturulmuş. Bu genel değerlendir-
me kısmında Rusya'nın Kafkaslar'daki genel politikası, bölgedeki
etnik yapılanma, Çeçenlerve son Rus-Çeçen savaşı'na değinilmiş.

Yazarlardan Hasan Yılmaz, 1965 Çankırı
doğumlu. İstanbul Üniversitesi İletişim
.Fakültesi'ni bitirdikten sonra Hürses,
Yeni Düşünce, Yeni Hafta ve Türkiye
gazetelerinde çalıştı. Nihat Kaşıkçı ise,
-1966 Kayseri doğumlu. Gazi Üniversitesi
İletişim Fakültesi'ni bitirdi. Türkiye ga-
zetesinde çalıştı. Bundan önce Nihat
Kaşıkçı ve Hasan Yılmaz'ın birlikte çalış-
tıkları 1998'de Tanrı Dağlarından Ma-
lazgirt'e, Orta Asya Görsel Kataloğu ve
Orta Asya Seyahatnamesi gibi çeşitli
yayınları bulunmaktadır.  



 

 
 

 

ANAVATAN'A DESTEK ÇAĞRISI

 

Karadeniz sahiline inip yerleşmeyitarihi emel edinen Ruslar, 1859-1864 yılları arasında Ku-
zey Batı Kafkasya'nın otokton halkları olan Adığe boyları, Abhazlar ve Wubıhlar'ın önemli
bölümünü savaş sırasında yok ederken kalanlarını da “485-90'lar düzeyinde vatanlarından
sürdükleri için saydığımız boylar bugün Adığey Cumhuriyeti'nde 9622, Abhazya'da “018,
Kıyıboyu Şapsığ Bölgesi'nde 906-7, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde 9017 gibi son derece
düşük bir nüfusa sahiptirler.

Bugün yürürlükte olan anayasal rejimleri itibariyle, nüfus oranları düşük olsa dahi toprağın
hakiki sahibi olmaları nedeniyle yönetimlere hakimdirler. Ancak gelecekte muhtemel rejim
değişikliklerinde bu durumun muhafazası mümkün değildir. Bu itibarla Kuzey-Batı Kafkas-
ya'ya zamaniçerisinde, gönüllülük esasınaa göre diasporadan ihtiyaç kadar nüfus transferi

hepimizin tarihi görevidir.

Sürgün ve katliam politikalarına rağmen tarihi topraklarını terk etmeyip 136 yıldır birçok sı-
kıntıya katlanarak orada kalan bir avuç fedakar insan sayesinde bugün hepimiz tarihi vatan

ve küçük küçük de olsa 8 cumhuriyet sahibi olmaklaiftihar ediyoruz.

Öncelikli olarak Adığey, Abhazya ve Kıyıboyu Şapsığ Bölgesi'nde mevcut olan üretim po-
tansiyelini tam kapasiteyle harekete geçirmek ve istihdam alanları yaratıp gönüllü ola-
rak oraya dönmekisteyen kardeşlerimize yeni olanaklar sağlamak amacıyla kullanılmak üze-
re.

“KAFKASYA İÇİN AYDA BİR DOLAR”

kampanyası açmaya karar vermiş bulunuyoruz. Önümüzdeki üç aylık süre içerisinde hukuki
statüsü belirlenecek olan. kampanyanın, Türkiye'nin ve dünyanın her bir köşesindeki tüm
hemşehrilerimizin küçücük fedakarlıklarıyla amacına ulaşacağına inanıyoruz.

Orta halli hemşehrilerimizin ayda bir-iki-paket sigara az içerek ödeyebilecekleri aile fertleri
başına 1 dolarlar ile mali durumuiyi olanların aile fertleri başına ödeyecekleri ayda 10 dolar-
lar bir araya geldiğinde önemli meblağlaraulaşabilecek ve önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde de

amaçlarımız önemli oranda gerçekleşebilecektir.

Tüm hemşehrilerimizi, tarihi vatanımıza destek bilinciyle ve sorumlulukla hareket et- İl

meye, anavatanımız için kendi kendimizi vergilendirmeye, bireysel katkımız ile yetin-
meyip çevremizdeki diğer insanlarımızı da kampanyaya destek olmak için gayret gös-

termeye çağırıyoruz.

KAFKAS DERNEĞİ GENEL MERKEZİ VE ŞUBELERİ   
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aş YZUNYAYLA VE KEFKEN'DEN

 

 

2. UZUNYAYLA KÜLTÜR ŞENLİĞİ
HAZIRLIKLARIİLERLİYOR

Bu yıl 8-15 Temmuz 2000 tarihleri arasında yapılacak olan ikinci Uzunyayla Kültür Şenliğiile ilgili ne
gibi hazırlıkların yapılmış olduğu Başkanlar Kurulu toplantısında gözden geçirildi. Verilen bilgilere göre
Şarkışla, Pınarbaşı ve Göksun ilçelerimizde düzenlenecek olan Tarım-Hayvancılık-sulu ziraat konularıyla
ilgili panellere katılacak değerli bilim adamlarının ad-soyadları ve konuşma konuları şöyledir:

ŞARKIŞLA(10.07.2000) ve PINARBAŞI (14.07.200) Panelleri
Açılış ve protokol konuşmaları
Öğlen arası
Hububat(tahıl) tarımı: Prof. Dr. Aydın Akkaya, Yrd. Doç. Dr. Tevrican Dokuyucu
Çayır-mera-yem bitkileri: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kızılşimşek, Yrd. Doç. Dr. Adem Erol
Çay-kahve arası
Arıcılık: Prof. Dr. Osman Kaftanoğlu,
Uzunyayla atçılığı: Doç. Dr. Kaan M. Işıtman
Kafkasya kökenli süt ürünleri: Doç. Dr. Harun Uysal

GÖKSUN (11.07.2000) Paneli
Açılış ve protokol konuşmaları
Sulama-drenaj-gübreleme: Prof. Dr. Osman Tekinel
Tahıl tanımı: Prof. Dr. Aydın Akkaya, Yrd. Doç. Dr. Tevrican Dokuyucu
Çay-kahve arası
Endüstri bitkileri: Yrd. Doç. Dr. Fatih Kıllı
Meyvecilik: Doç. Dr. Semih Çağlar
Sebzecilik: Doç. Dr. Gülat Çağlar

Bu yıl ki şenliğe Ürdün Prensi Ali ve arkadaşları dışında Adığey Cumhuriyeti” nin büyük ses sanatçısı
Anzariko Çeslav, Khabardey-Balkar Cumhuriyeti” nin dünyaca ünlü ses sanatçıları Tut Zavur, Balkar
Yura ve arkadaşlarının katılacağı şu ana kadar kesinleşmiştir.
Cumhuriyetler adına gelecek olan saygıdeğer misafirler meyanında: Khabardey-Balkar' dan ünlü hatip
ve bilim adamı Nalo Zavur ile Hadışiko Valera, Karaçay-Çerkes cumhuriyetinden folklor araştırmacısı
Meremkul Vladimir ve Adığey'den Bakan Yardımcısı Şhalako Murat'ın geleceği geleceği öğrenilmiştir.

 

 

  

ACIYA AĞIT, SÜRGÜNE ANIT

Rus - Kafkas savaşları en dramatik sonuçlarını 1864 baharında verdi. Zorla sürgüne tabi tutulan
Kafkas Halkları, dünyanın değişik bölgelerine, çoğunlukla da Osmanlı topraklarına sürüldüler. Şu anda
Kafkasya Diasporası adıyla anılan bir çok bölgede kültürel varlıklarını korumaya ve devam ettirmeye
çalışıyorlar.

Anavatanlarına duydukları özlem, yüreklerinden hiç eksik olmadı. Anavatan özlemleri 21 Ma-
yıslarda daha da artıyor. 21 Mayıs Kafkasyalılar için acı ve umudu iç içe barındıran bir yıl dönümü
olarak anılıyor.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği (Bağlarbaşı) çevresinde toplanan bir grup idealist, çalışkan ve
fedakar genç, bu yıl (2000) sürgünü anma programlarına bir başka anlam kazandırdılar. Artık her 21
mayısta Sürgün'ü anmakiçin Karadeniz'in kıyısına indiğimizde (Kefken, KARAAĞAÇ) orada bizi güzel
bir anıt karşılayacak.

Ciddi boyutlarda fedakarlıklarla bu anıtı gerçekleştiren değerli arkadaşlarımıza ve onları destek-
leyen sponsorlarına sonsuz teşekkürler etmek kaldı bize de... Sağ olun varolun.

KARAAĞAÇ İZLENİMLERİ, Murat Yavan

010)  



 

 

  

DEĞERLİ YAZARIMIZ ÇE-
TİN ÖNER'İN SON KİTABI
“ŞU BİZİM ÇERKESLER”
ÇIKTI...

CAN YAYINLARI'NDAN
ÇIKAN KİTABI KAF-DER
GENEL MERKEZİ'NDEN
DE TEMİN EDEBİLİRSİ-
NİZ...
 

Çetin Öner

SUBİZİM
CERKESLER

Z

 

İMSÜNCE DİZİSİ Ö   
HABERLER

Kaf-Der Yeni Şubeleri
Kuşadası Şubesi

22 Şubat 2000 tarihinde tescil

edilmiştir.

Mehmet Bal (Bşk),

Melekşah Şeker (Sekreter),

Hacı Hasan Erdoğan (Sayman),

Fehmi Nuhay (Üye),
Mümtaz Mert (Üye).

Merzifon Şubesi
3I Mayıs 2000 tarihinde tescil

edilmiştir.

Necdet Düzcan,

Aslan Kaplan,

Zeki Düzenli,

Nadir Canbulat,

Musa Öncül
Yozgat Şubesi

Erdal Kurhan,

Yusuf Uslu,

Recep Şahingör,

Süleyman Güney,

Nuri Doğancay

21 Mayıs 2000 tarihli Başkanlar

Kurulu kararıyla yeterli düzeyde

 

 

   

      
çalışmaları görülemeyen Gaziantep ve Pazar/Tokat şubelerinin feshedil-

mesine karar verilmiştir.

Ee

Şubelerde Yeni Yönetimler
Pınarbaşı Şubesi 30.04.2000 tarihinde Olağan Genel Kurulunu yap-

mıştır, Seçilen arkadaşlara başarılar diliyoruz:

Yönetim Kurulu:

Sinan Karaçay (Başkan),

Avni Kaynar (Başk.Yrd.),

Nafiz Aydemir(sekreter),

Fatih Yıldırım (muhasip),
Aydın Yağan (üye),

Yahya Arslan (üye),

Mustafa Yağan (üye),

Denetleme Kurulu:

Burhanettin Karakol,

Murat Tok,

Yavuz Acar.

Gönen Şubemiz 02.04.2000 tarihinde Olağan Genel kurul toplantısını

yapmıştır. Görev alan arkadaşlarımıza başarılar dileriz:

Yönetim Kurulu:
Hakkı Acı (başkan),
Azmi Aslan (bşk. yıd.),

Selçuk Kuş (sayman),

Namık Bişak (sekreter),

Hamit Erman (üye),

Orhun Özdemir(üye),
İsmail Şenyüz (üye).
Denetleme Kurulu:

Özcan Gogen,
Orhan Sav,

Altan Gümüş.
Balıkesir Şubesi 30 Nisan 2000 tarihinde Olağan genel Kurul toplan-

tısını yapmış olup yeni yönetime seçilen arkadaşlara başarılar diliyoruz.

Yönetim Kurulu:

Ferdan Savkaf (Bşk.),

Şükran Lişesivdin (bşk. yrd.),

Habip Altunöz (sayman),

Ercan Özden (yazman),
Erhan Savkaf(üye), .

Mert Koşum (üye),

Muhsin Şayan (üye).

Denetleme Kurulu:

Hayrettin Önder,

Önder Erdoğan,
Mahmut Tayfun Doğan.

Kaynarca Şubesi
Khabardey'den
Çocuk Ekibini
Ağırladı
23 Nisan Ulusal Ege-

menlik ve Çocuk Bayra-

mı etkinlikleri çerçeve-

sinde Khabardey-Balkar

cumhuriyetinden Türki-
ye'ye gelen Klara-Sveyyetta Martin yönetimindeki folklor ekibi; Kafkas

Derneği Kaynarca Şubesi'nin daveti üzerine İstanbul-Atatürk Kültür Mer-
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kezi'nde bir gösteri yaptı. Meh-

met Can ve grubunun da katılı-

mıyla (ogerçekleştirilen geceye

bölgede yaşayan Adığeler büyük

ilgi gösterdi. Geceye katılan da-

vetliler, coşkularını ve beğenileri-
ni gecenin kapanışında dakikalar-

ca ayakta alkışlayarak gösterdiler.

Kuban Üniversitesi
Öğrenci Bekliyor
Heryıl Maykop ve Nalçık üniver-

sitelerinin olduğu gibi, Krasnodar

kentinde kurulu bulunan KUBAN

DEVLET TEKNOLOJİ ÜNİ-
VERSİTESİ, Genel Merkezimize
broşürler göndererek, Türki-

ye'den oöğrenci gönderilmesi
talebinde bulunmuşlardır. 1918

yılında kurulan ve 1949 yılından

itibaren yabancı öğrenci kabul
etmekte olan üniversitede halen

13.000 öğrenci öğrenim görmek-
tedir. Rusya'nın güneyindeki en

büyük eğitim kurumlarından biri
olan üniversitede, Rusça dil
kursları, teknik branşlarda öğre-
tim ve doktora öğrenimi için her
türlü imkan mevcuttur. 9 fakülte-

siyle öğrencilerine 60 uzmanlık
alanında eğitim veren okulda
halen 200 kadar yabancı öğrenci

bulunmaktadır. Yabancı öğrenci-
lere sunulan uzmanlık alanların-

dan bazıları şunlardır; işletme,

reklam, muhasebe, kimya tekno-
lojisi, şehir inşaatları, gaz ve

petrol madenleri işletmesi, tek-
nolojik makine yapımı.

Rusça Öğrenimi;
Hızlandırılmış kurslar — 1-3 ay

Yeni başlayanlar için — 6-10 ay
İleri Rusça — 3 ay.
Eğitim Süreleri:

Hazırlık Fakültesi — 1 yıl

Bakalavr — 4 yıl

Mühendislikler — (4-1) 5 yıl
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Magister — (42) 6 yıl
Asistanlık — 3 yıl

Eğitim Ücretleri:

Hazırlıklar — 800 $

Bakalavı —1000 $
Mühendislikler — 1000 $
Magister — 1200 $
Asistanlık — 1500 $

KAF-DER'in Ilk Spor Organizasyonu

Abhazya'da gerçekleşti |
Kaf-Der'in Abhazya Spor Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucu gün-

deme gelen “Büyük Nart Halk Koşusu” 21 Mayıs 2000 tarihinde

Sohum?da yapıldı. Bayanlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride yapılan
yarışmanın sonuçları şu şekildedir...

Bayanlar: 1. Swetlana AKUZBA,2. Inna KARÇALA, 3. Eka VARDA-

Erkekler: 1. Goça PLİYA, 2. Andrei KASİYA,3. Batal BARÇAN,
Koşunun malzemeleri (50 takım ayakkabı, 50 forma, 50 şort, 50 toz-

luk(çorap), 3 kupa) ve sporcuların para ödülleri Kaf-Der Kocaeli Şubesi

üyeleri tarafından karşılanmıştır.

Ferden katkıda bulunanlar: Recai Açicbe 100 $, Nurten Özcan 100 $,

Kadir Korkut 100 $, Adnan Karaten 100 $, Vedat Eroğlu 100 $, Aysu
Tüysüz 100 $, Halis Çakır150 $, Muzaffer Özen 50 $, Ömer Keleş 50 $,
Erdal Çatan 50 $, Mesut Akman 50 $, Fevzi Kap 50 $, Veysel Altıntaş 50

$, Sinan Tuş 50 $, Sebahattin Cinek 50 $, İbrahim Uygun 50 $, Hayati
Kanık 50 $, Gunda Ankuab Korkut 100 $, Sami Korkut 170 $.

Abhazya'lı atletlerin yanı sıra halkın da katıldığı koşu büyük bir coşku
içinde geçmiştir. Geleneksel hale getirilmesi ve önümüzdekiyıllarda Tür-

kiye'den ve diğer cumhuriyetlerden de atletlerin katılımına açılması plan-
lanan koşuya destek veren hemşehrilerimize teşekkür ediyor, katılan tüm

sporcuları da kutluyoruz. (Kaf-Der adına görevli Sami Korkut)

Putin Federasyon Haritasını Yeniden Çizecek
Devlet Başkanı Vladimir Putin 13 Mayıs'ta yayımladığı kararnameile

Rusya'nın 89 federasyonunu 7 idari bölgeye ayırdı: Merkez, Kuzeybatı,

Kuzey Kafkasya, Volga, Urallar, Sibirya ve Uzak doğu. Aynı kararname
ile, Putin bu yeni bölgelere daha sonra başkan temsilcileri atanacağını

belirterek 89 başkan temsilcisini de görevden aldı. ITAR-TASS'a göre bu
kişiler direkt olarak Putin'e karşı sorumlu olacaklar ve bölgelerinin fede-
rasyon yasalarına uygun yönetilmesini sağlayacaklar. Moskova Merkez

eyaletin merkezi olacak; St. Petersburg Kuzeybatı'nın; Rostov-na-Donu

Kuzey Kafkasya'nın, Nijniy Novgorod Volga'nın, Yekaterinburg Uralların,

Novosibirsk Sibiryanın, Vladivostok da Uzak Doğu'nun merkezi olacak.
Putin'in kararnamesi Inguşetya 've. Başkırdistan'a federal yasalara aykırı

yasaları feshetmeklerini söyledikten iki gün sonra yayımlandı. (RFE/RL,

15 Mayıs 2000, İng.-Çev: Perit Bezek)

Federasyonun Son Reformları Sadece Başlangıç
Rusya'nın federasyon bölgelerindeki başkan temsilcileri arasında koordi-
nasyonu sağlayan departmanın şefi olan Anton Federov, Putin'in 89 federe

bölgeyi daha büyük 7 idari eyalete ayıracak olmasının idari reformların

sadece başlangıcı olduğunu söyledi. Nezavisimaya gazetesinde yayımla-
nan röportajda, Federov, reformun prensip olarak şu an ki idari bölgeleri
etkilemeyeceğini söyledi. Reformun amacının idari yükleri azaltmak oldu-

Sunu söyledi. (RFE/RL, 16 Mayıs 2000, İng.-Çev: Perit Bezek)
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Toplantısı
Kuzey Kafkasya Cumhuriyet ve
eyalet liderleri Başkan Putin tara-

fından Moskova da toplantıya
çağrıldı. Toplantıda liderler Bölge
Valiliği'ne atanan Viktor

Kazantsev ile tanıştırılacak.

Maykop ve Armavir

Piskoposu, Adığey
müftüsünü ziyaret etti
Piskopos ziyaretinde İslam dini-
nin yeniden insanlara kazandırı!-

ması için yapılan çalışmaları

ilgiyle izlediğini, Adığey'de ca-
milerin hızla çoğalmakta olduğu-
nu gördüğünü söyleyerek İslam
ve Hristiyan din görevlilerinin

cumhuriyette halklar arası barışı

korumak için elbirliği ile çalış-

maları gerektiğini belirtti. Müftü
de yaptığı kısa konuşmada pisko-
posun ziyaretinden (duyduğu
memnuniyeti dile getirerek kendi-

sinin ve piskoposun Cumhuriye-

timiz halkına karşı büyük sorum-

lulukları olduğunu, aynı toprak-
larda yaşayıp aynı tanrıya hizmet

ettiklerini söyledi. (İbrahim
Çetao/ Maykop)

Garım Ve Putin Buluştular
Rusya Devlet Başkanı V.Putin ile
Adığey Başkanı A.Carım 8 Hazi-
ran tarihinde Moskova'da buluş-

tular. Görüşmede Carım Adı-

&ey'in sosyal problemlerini anlat-
tı. Krasnodar Barajı nedeniyle
Adığey halkının uğradığı zararla-
rın giderilmesini Putin'den istedi.
Putin Carım'ın bu isteğinin 2001-
2006 yıllarını kapsayan beş yıllık
programa dahil edileceğini söyle-
di. Carım Yugoslavya'dan getiri-
len Adığelerin yaşamlarının dü-
zeltilmesi için Putin'den yardım
talebinde bulundu. Putin Rusya

vatandaşlığına geçen Yugoslavya

Adığelerinin yaşamlarının iyileşti-
rilmesi için gereken her şeyin

yapılacağı sözünü verdi.

Carım Adığey Devlet Üniversite-
si'nin bünyesinde kurulan Kültür-
fizik ve Judo Enstitüsü'nden Pu-
tin'e söz etti ve bu enstitünün

Rusya'da tek olduğunu belirt-

 

İM
ti.(Putin ve Carım Judo sporunda master ünvanına sahipler) Putin bu konu
ile ilgilendi ve enstitüye yardim vaadinde bulundu.

Carım daha sonra Rusya'da sistemin yenilenmesi ile ilgili yasa projeleri
hakkındakiayrıntılı görüşlerini Putin'e anlattı.(İbrahim Çetao, Maykop)

 

NALMES Belçika'da
Adığe Cumhuriyeti Akademik Halk Dansları Topluluğu NALMESBelçi-

ka'da düzenlenen bir festivale katılmak üzere 27 Mayıs günü bu ülkeye

gitti. Nalmes festival sonucunda Almanya'ya geçerek çeşitli kentlerde

konserler verecek.(İbrahim Çetao/ Maykop)

Gürcistan Cumhurbaşkanı Yeni Hükümeti Açıkladı
Eduard Shevardnadze parlamentoya 19 bakan adayının isimlerini gönder-
di. Görevi bırakacak hükümetten aralarında adı bir skandala da karışmış

- olan Tarım Bakanı BakurGulua'nın da olduğu 4 isim ise yenilistede de
yerlerini korudular. Yeni atananlar ise; Maliye Bakanı Parlamento Vergi

Komitesi Başkanı Zurab Nogaideli, Sanayi Bakanı Vano Chkartishvili,

Kültür Bakanı ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sesilia Gogoberidze şeklin-

de oldu. Anlaşmazlıkların çözümünde rol alacak bir bakan olarak Rusya

Büyükelçisi Malkhaz Kakabadze tayin edildi. (RFE/RL, 15 Mayıs 2000,
İng.-Çev: Perit Bezek)

Shevardnadze, Yeni Devlet Bakanı Adayını Gösterdi
Gürcistan bölge yöneticileri ile yaptığı müzakerelerden sonra, Cumhur-
başkanı Edurad Shevardnadze 5 Mayıs günü 58 yaşındaki Gia Arsenish-
vili'yi Devlet Bakanı olarak aday gösterdi. Eski bir matematik profesörü

olan Arsenishvili, son beş senedir Kakheti bölgesi yöneticisiydi. Milletve-

killeri 11 Mayıs günü yapılan ve 156 - 9 sonuçlananbir oylamaile adaylı-

ını onayladılar. Milletvekilleri adaylığını onayladıktan sonra, Gia Arse-
nishvili vekillere, öncelikli hedeflerinin ekonomik reformları uygulamaya

koymak, kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek, emekli aylıkları ve maaş

borçlarını da kapsayan sosyal sorunları çözmek ve yeni iş sahaları yarat-

mak olduğunu söyledi. (RFE/RL, 12 Mayıs 2000,İng.-Çev: Perit Bezek)

Şapsugiya Gazetesi 9 yaşında
Kıyıboyu Şapsığ Derneği'nin yayın organı olan Şapsugiya Gazetesi 18

Mayıs tarihinde 9 yaşına girdi. Bu süre içerisinde gazete 198 sayıçıkardı.
Gazete Soçi, Tuapse, Lazarevsk ve Adığe Cumhuriyetinde okunuyor.
Gazetede genellikle Adığelerin tarihleri, kültürleri, gelenekleri ve bugünkü
yaşamlarına dair yazılar yer alıyor. (İbrahim Çetao/ Maykop)

Abhaz Çocuk Ekibinin Gösterileri
Abhazya'nın NASIP isimli çocuk ekibi Soçi ve Lazarevsk'te ilgi ile izle-
“nen konserler verdi. Ekip savaş sonrasında kurulmuş olup genellikle ba-

.balarını savaşta kaybedenlerin çocuklarından oluşuyor. (Ibrahim Çetao/

Maykop)

Mashadov Krasheninnikov İle Konuşmaya Hazır
Interfax raporuna göre, İnguşetya Devlet Başkanı Aushev, Çeçen Lider
Aslan Maskhadov'un Çeçenya Komitesi Başkanı ile görüşmeye hazır
olduğunu söyledi. Bu komiteye Duma Yasama Komitesi Başkanı ve Rus-
ya eski Adalet Bakanı olan ve 9-10 Mayıstarihlerinde İnguşetya'da Çeçen
eski İç İşleri Bakanı Kazbek Makhashev ile buluşmuş olan Pavel Kra-
sheninnikov başkanlık ediyor. Aushev, Krasheninnikov'un komisyonun

kuruluşunu överken, aradaki anlaşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilece-
ğini ekledi. Aushev ayrıca, Putin'in Çeçenya'da neler olduğu hakkında
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tarafsız bir görüş edinebilmesi

için Krasheninnikov ile buluşma-
sını önerdi.(RFE/RL, 12 Mayıs

2000, İng.-Çev: Perit Bezek)

ĞGuç'e Zamudin Kıyıboyu
Şapsığ'da
Eski Adığe hasır, kemençe ve

flüderini yapması ve bu çalgıları

kullanması ile ünlenen sanatçı

Guç'e Zamudin, eserlerini Kıyı-

boyu Şapsığ köylerinde sergiliyor

ve izleyenlere tanıtıyor. (İbrahim

Çetao/ Maykop)

Şair Mira Hustİlk Şiir
Kitabını Adiğece Yayınladı
Şairin “Umut ediyorum” ismini

verdiği kitabında dostluk, sevgi,
Adığe gelenek görenekleri gibi

konular işleniyor. Çocuklara dair

“En sevimli kim” isimli bir de

şiirsel öykü var, (İbrahim Çetao/

Maykop)

Abhazya BM Teklifini
Reddetti
Abhazya yönetimi, BM'nin ana-

yasal yetkileri Gürcistan hükü-

meti ile paylaşma önerisini kesin-

likle kabul etmeyeceklerini açık-

ladı. Abhazya Cumhurbaşkanı

Ardzınba'nın yardımcısı olan As-

tamur Tania, şu an için Sohum'un
yalnızca ekonomik yenilenme ve

Abhazya'ya iade edilecek insanlar

hakkında görüşmeye hazır oldu-

gunu söyledi. BM'nin Sohum ve
Tiflis arasındaki ilişkiler için bir

model empoze etmeye çalışması-

nın yanlış olduğunu belirten Ta-

nia, en iyi çözümün taraflar ara-
sında bulunulacağını söyledi. Ta-

nia ayrıca bakanlık görevine yeni

getirilen Kakabadze'nin anlamaz-

lıkiarı çözümleyebileceğinden

şüphe duyduğunu belirtti. So-

hum'un Abhaz sorununa daha

yakın olan Lortkipanidze ile de-

vam etmeyi tercih edeceğini söy-

ledi. (RFE/RL, 15 Mayıs 2000,
İng.-Çev: Perit Bezek)

“Rusya'nın Çeçenya İle
ilgili Gizleyecek Birşeyi

Yoktur” |
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Financial Times'ın 11 Mayıs tarihli haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı

Igor Ivanov Rusya'nın Çeçenya'daki faaliyetlerinde saklanacak bir şey

olmadığını söyledi. Ivanov ayrıca Batı Avrupa ülkelerini İslamcı teröre

karşı Moskova'yı desteklemeye çağırdı. Ivanov sözlerine, Batının Çeçe-

nistanla ilgili yorumlarının devam etmesinin pek çok Rus vatandaşta Batı-

nın niyetinin gerçekten Çeçenlere yardım etmek mi yoksa Rusya üzerinde

politik baskı yaratmak mı olduğu konusunda soru işaretleri oluşturduğunu

ekledi. (RFE/RL, 12 Mayıs 2000,İng.-Çev: Perit Bezek)

Wioskova Çeçen Esirleri Bırakıyor
Kremlin Çeçenya Sözcüsü Sergei Yastrzhembskii 15 Mayıs'tamuhabirlere

yaptığı açıklamada 800 Çeçen askerden 150'sinin !5 Mayıs akşamı dolan

aftan dolayı bırakıldığını söyledi. Af Duma tarafından Kasım 1999'da

açıklanmış ve Şubat ayında üç ay daha uzatılmıştı. Yastrzhembskii Mos-

kova'nın süreyi tekrar uzatmak konusunda acelesi olmadığını söyledi.
Çeçenya'daki Rus birliklerinin komutanı olan General Gennadii Troshev

de bir uzatmaya karşı olduklarını belirtmişti. Ancak aynı gün Çeçen Savcı

Vladimir Kravchenko butarihten sonra da suç işlememiş olan Çeçenlerin

serbest bırakılabileceğini söyledi. (RFE/RL, 16 Mayıs 2000, İng.-Çev:
Perit Bezek)

Birleşmiş Millletler Kaygılarını Belirtti
Il Mayıs'ta New York'ta yayınlanan bir demeçte BM Güvenlik Konseyi,

Abhazya'nın merkezi Gürcü Hükümeti karşısındaki konumunu da kapsa-
yan konularda Gürcü ve Abhaz liderlerin çıkmaza girmiş anlaşmazlıkları

aşamamalarının, bölgedeki ekonomik ve insani durum üzerinde olumsuz

etkileri olduğunu belirtti. Demeçte iki taraf politikacılarına seslenilerek
anlaşmazlığın giderilmesi ve imzalanacak anlaşmaile ilgili çalışmaların

tamamlanması için gereken politik azmin gösterilmesi istendi. Ayrıca

bölgedeki BM Gözlem ekibinin güvenliğinin sağlanması da isten-
di.(RFE/RL, 12 Mayıs 2000,İng.-Çev: Perit Bezek)

“Çerkesler Belgeseli”nin Ankara ve Kayseri Gösterimi
Prens Ali'nin sponsorluğunda ve Kaf-Der'in işbirliği ile gerçekleştirilen,

yapımcılığını Ela Barlas ve Şehbal Şenyurt Arınlı'nın üstlendiği belgesel,

Temmuz ayınınilk haftası içinde, Ürdün'den Prens Ali'nin de katılımıyla;

Ankara ve Kayseri'de gösterime sunulacak. Daha önce galası İstanbul'da

yapılan ve hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle karşılanan belgesel, Prens

Ali ve 12 Çerkes atlısının Kafkasya'ya dönüş yürüyüşünü konualıyor.

 

VEFAT
Uzunyayla'lı hemşehrilerimizden Aydemir Kozok beyin kanama-

sı sonucu 26 Nisan 2000 tarihinde Ankara'da vefat etmiş ve Karşıyaka
mezarlığında;

Değerli hemşehrilerimiz Sayın Muzaffer Avcı ve Yrd. Doç. Dr.

Memduh Ceylan'ın kayınpederi ve Düzce eşrafından muhterem Suat

Arslan, Hacettepe Hastanesinde vefat etmiş 29.05.2000 tarihinde Düzce

mezarlığında;

8 yıl önce Antalya'dan Anavatana eşi ve iki çocuğuile birlikte

dönüp Maykop'ta yaşamakta olan Ali Atçı (Natho) geçirdiği kalp krizi

sonucu 26 Mayıs tarihinde 43 yaşında vefat etmiş ve cenazesi Maykop

Mezarlığı'nda defnedilmiştir.

Kaf-Der Ankara Şubesi folklor ekibi ELBRUZ Halk Dansları

Topluluğu'nun hocası, BİTOK Beslan'ın babası BİTOK Valodiya,
Nalçık'da vefat etmiş ve 13.06.2000 tarihinde köyünde toprağa verilmiştir.

Merhumlara Tanrı'dan sonsuz rahmet, aile ve yakınlarına baş-

sağlığı diliyoruz.
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Kampanyaya katılmak için gerekli olan nüfus cüzdanı
fotokopisi, gelir belgesi (maaş bordrnsu veya vergi"
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İSTANBULAYALPA; TOTİTBAKIRKÖY (212)6603478 * MERKEZBALMUMCU (212)2743274 » ZAİNVAAYRAMPAŞA (212)6125350 « ELHANBEYOĞLU (A12J251804 * DERİS/EBENTEPE (2122063776 » GAHARIFATİM (212)5316373 * SEMİFATİN (2125326740 » OFİSEOYAGAYRETTEPE (2122748000 »AKFAYGÜLTEPE (212)279970)
* SEDAJKAĞITHANE (212)2817623 » AEM/ KASIMPAŞA (212)2870733 « AKMEDYAMECİDİYEKÖY (212)2171630 * DİALOGAAECİDİYEKÖY (212)2115954 » KÜMTEK/MECİDİYEKÖY (212)2196405 * TETBİLMECİDİYEKÖY (212)2160809 » ORBİNYMERTER (21245845625 » DÖHÜŞÜM/OKMEYDANI (212)2105188
* TÜRKMENLOKLEYDANI(212)2102708 » GTFYATOPKAPI (212MB19334 » ERİTORKAPI (232)5011272 « GDUZEYTİBURMUÇa12)4821715 » GÖZÜMMLLEYENT (212)2805555 «İSTANBULJANADOLU: ARTUBOSTANCI (2164630203 » GLOBALAOSTANCI (216M110545»EFSANEİGÖZTEPE(216)5654081 » ESİNCİÇERENKÖY (2461543012
* DATELAKADIKĞY (2163279560 » KEYPOSAKADIKÖY (216)4490405 * MLEKJKADIKĞY (216)3361239 *FULYAKÜÇÜKYALI (21540885223 » BÜHAMAMALTEPE (21643053570 * LODOS/PENDİK (2164917687 » AILASÜMRAKİYE (216)3120748 » DEHAKİSKÜDAR(216)3402323 » ELSANGİSKÜDAR (216M923606

BLISAYANSİSTEMLEİTİCARET VE SANAYİ 4.5. « ANKARA: BÜRO ATİKALTINDAĞ (31213110761 « MEBABEYLER (312)2230255 « YİLÇEREVLER(512)2156284 * COMPUTER PRODUCTSYÇANKAYA (312)5364684 * FIRATIÇAHKAYA(3124689787 » TSJÇAYYOLU (912)2414570 « USTAYÇUĞUK (312)6378786 » PUMAEMEK (312)2151686 * ZIGAZİOSMANPAŞA (8124676115
» GSGKAVAKLIDERE (31244195416 » FORZAJKIZILAY (5124417493» SESFKIZILAY (31244269880 « PASİFİKYÖVEÇLER (31244784023 » HUGHMAY/POLATLI (312)6212841 » MELDDİSIMMİYE (342)2320270 » KÖKSALSİNCAN (312)2705159» DURALTANDOĞA(213253 BAHARALUS(12) İZMİR: AATALYA ANALİZ (2234002» DERTAR(2S» MEDYALİNK(2324641812
* SPARTAKÜS(23244632784 « UĞUR (23244648470 « GRUP-HAKALSANCAK (2026645206 * PORTRÖYALSANCAK (232)4645680 » AKTİFGİL/BERGAMA (232)6313839 « MAKROMRERGAMLA (232)6919761 (232) 34417538 * DATAYÇANKA (232489282
«RAGAYÇANKAYA (2224881027 »SENKROKUÇANKAYA (232)4462430 » YAĞIIRIÇANKAYA (2328461482 » NETSİUÇİĞLİ (2323865851 » AYTARYGAZİEMİR (2322821077 » NETİKARATAŞ (EBE)15195» BİDANEAK.YAKA (ZSZJUBLABAK » SERVERAKOMAK (22241257001 « GROUPMEMEMSEN (32)088 « ET CAREJÖRMEKKÖY (202)361087 » RAÜDEMİŞ (2025456271 ELENRASAPDAT (02418419
EFETTİRE (202)5122454 « ADANA: BURAK (3224576112 » KEYKET (522)4574257 » PROKOM(A22p4591947 » PUSULA (32MS24248 « ADIYAMAN:ABI (416)2115900 » OLGUN (416)2167828 » AFYON: BİLGE (272)2141707 » DOĞUŞ (272)2165719«İGİZBOLVADİN (272461 12012 » AĞI: ÖZGÜMEŞ/OBEYAZIT (472)3124885 « AMASYA: ÇEKİN (358)2120553 » ANTALYA: BİLET (2423110105
« NETMORK (24213340326 * SİSTEM2000 (24242485757 « BURAKYALANYA (24245125051 » KUMLUCAKURALUCA(2428870« AKDENİZMAKAVGAT(RZA2SE2KANİ:ÖZ-TEKİK(66)2123340» ALU;TEK(2148222 0S BİLGİİŞLE/KUŞADASI (256)6144592 » DİYALO/NAZİLLİ1256)3159075 « GENÇ DATAMAZİLLİ (25643133308 » ERYAZ/SÖKE (25645129122
* BALİKESİR: AYBİKE (266)2496832 « ULAŞ (268J2437728 » YUHUS (266)2448S5 » ABİSYAYVALIK (266)3122275 AGİ BANDIRMA (2601374302 PK (228)212765« BİNGÜL: MİKRDSHON(4262124320 «BİLİ: ATASOFTATANVAL(3AY8Z73385 » BULUMAKADPOJ (74)217725 « BURDUR;BİLME (24872322822
* BUCAK BİLGİ MERK./BUCAK (248)3258570 * BURSA: AKTİFSİM(224)2239017 * BEM (224)2240625 » BRİ(224)2726942 » BURSA BİLİM, (Z2S)2256362 « ETEL (224)2240354 * PARTNER (224)2217922 » SOLARİŞ (224)2523763 » TEKKALEM (224)2506948 « YAZILIM 2000 (224)2252636 » EZGİVİREGÖL (224)7151635 » GEKÇNEGÜL (2247137883 » ETKOMİNECÖN (22)71 13387
» OFİSBİNYİNERÖL (224)7139230 » KARBİM/KARACABEY (224)6764300 « PAŞAJORMANGAZİ (2245753264 » PROKONUYENİŞEMİR (224)7735640 » GAHAKKALE: DOST (286)2197383 » SERGİN (286)2133453 « DAİILAİDA (2863160284 » ÇAHKINI: TMENET (376)2126260 « ÇORUH ALPDATA (364)2134447 « ALTERHATİR (64)2252 İ: DOSBİL (258)2651353
« DİYARBAKIR: GİLEKSAM(412)2253970 » DOĞUŞ(4122210754» LAZER (412)2284077 » METRO (4122230436 * TEKKİKEL (452)2233638 » EDİRGELİŞİM (284J2184201 * ELAZIĞ: MEGA (424)2376598 « ERZİNCAN: ER-COM (446)2125385 « ERZURUM: BİLSAN (442)2188843 « ÖZSÜT (AS2J23S7106 * ŞİRA (42)2333005 » ESKİŞEHİR: SEM (22272316912 « DESTEK (222)2239322
ERDEM (222314650 » GAZİANTEP:PLUS (A2fa89707» SİSTEM (9S2J2815760» GÜRES: POWERLİNK. (4S#JEUZ71İ8» DETGÖRELE (445636116 » GÜMÜŞHANE: AKGÜN (SBJ213146$ » HAKKARİ: DATAFEK (AD8)2HS54 » MAKROLOYA(Sy3515$65 « HATAY: DAYAGENTERKAHTAK'A (SZBJZK3B167  NETANTAKYA ÇAZEJA136ESE » BENETDÖRTYOL (AZ)A2186Z

S7 EL:ARGUSMERSİN(3242389850 » BARLAKMERSİN (324)232823 » HEDETMSERSİ(324)23S0080 « SAMALIETSERSİN (32413298088 » ENTAYMERSİUSİLİRKE (2817141704 » KASTAMONU: AYHAN (806)240484» EKŞİOĞLUYTAŞKÖPRÜ (96641174141 « KAYGERİ AKSOFT (3522317597
« DESİBEL (352)2237355 « HETCOM(352)2221143 « KIRKLARELİ, DEFNE (EBAJ2İ2A1A1«ELİFLÜLEBURBAZ (2BSM120045 » KRŞEMİR: ALFA (86)2139108 » KOCAELİ: BİMSERJİZMİT (Zö2a2408S7 »KOBİMJİZMİT(EGAJG2Y 1061 » URSOATAZMİT (22)3251548 » ŞENCANFZMİT (262)3249868 « ASYATGEBZE (2626428519 » ARGEMUGÖLCÜK (2674148585 » KONYA: ALAMAÇ (22212706520
BİLFAKS (52213216800 « BİLTEK (922)2570875 » MAKROBİM(432)3521494 * HİSKET (3323526751 » KÜTAHYA: BEM (2742124339 « OFİS Z0M/TAVŞANLI (274)6148196 « HALATYA: BETİK(42253260173 » KANRAMANMARAŞ: MİM ÇA4AJ2144120 » AFŞİNLAEŞİN (348)5113826 » MARDİN GÜNEŞ (4G2)291981 #AKKAYAFK'TEPE (482)3122708 » HĞLA: NOKTA Çan2j2t25766
 KERVANGFETMİYE (252)6121502 » MUŞ: GALAKSİ (436)21 28229 « REVGEKİR: ALFA (384)2133437 » KİĞDE: FATİH (489)2390528 » ELİFBOR (988)31 16314 » ORDU: DANIŞ (45242124127 » MTER-POMNT/ÜLYE(452)0237283 « RİZE: AKADEMİ (64)2145570 » ÜNCÜ (464)21211568 » SAKARYA: DATABİMLADARAZARI(264)2736373 »DELTAADAYAZARI(264)2732765 » SAİSUN: ANADOLU (357)2309886
» FAMİLYA (362)2246822 »İNLE (86244311161 * KARTEKSAN(3624318307 » NAZ 43624352526 » SENKRON(362)43SSOZT» FEZAATAKLIM(362)4307196 ÖZEL KARİZMAIÇARŞAMSA (362838571 * TER-PLUSFTERME (86248768689 » SİRTBULDEN (484)2240717 « SİVAS: DEHA (GA)2244828 « KOÇYİĞİT (846)2238225« İMAYDİVRİĞİ(8464182421«TEKİRDAĞ: TRAKYABİL. (28212617188
*LİDER MARMARATÇERKEZKÖY (282J7281315 » TOKAT: VİRÜS (356)2145896 » DERDATATUAMAL (356)2752406 « VİRÜSATURHAL (ASGİZZS6835 » TRABZON: AY (462)9265500 « DATAMAC (4824261487 » DİHAMİK (462)3219655 » DÜNYA (462)3230240 » MURAT (4G2)1216158 » AKBİLLAKÇAABAK (452J2280615 » ARBİHVARAKLI (6Z)7215747 » ŞANLIURFA: GÖZLEM(444)2453609
* UŞAK: EGECOM (276)2744117 » VAN: DATATEK (432)2161550 « OFİERCİŞ (432)3517633 » YOZDAT: SEMTEZ (354)2174800 * ZONGULDAK: ALFA-BİRYKOZER. (372)3232022 » AKSARAY: TEKNİK (482)2126542 » KARAMAN: UNPAŞ (338)2124052 » KIRIKKALE. EREN (318)2122199 » HEGAH (G18)2423031 » BATMAN: SATÜRM (468)2122127 » ŞIRHAK. ÇAĞDAŞ (8862163586,
* GÜNEŞ/SİLOPİ (48615183053 » BARIN: BİLMAR (378)22B1970 « YALOVA: PRESTİJ (226)8131297 « KARABÜK: KOMPİTÜR(370)4124991 » OSMANİYE: BURAK (32818137450 ,

 

FİYATLARA KOY DAHİLDİR. BU KAMPANYA 30 MİSAH2000 TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR. BROŞÜRDE KULLANILANRESİMLER BİLGİİÇİNDİR.TAKSİTLERTL OLARAK ÖDENECEKTİR. DATATEKNİK, BU KAMPANYAYI Bİrinet 5ÖKLE yeme EDEN DURDURABİLİR VE TEKİmgeKAYDİİLE
TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINI SAKLI TUTAR. ÜRÜNLER, ALBARAKA TURK ÜZEL FİNAHS KURUMU A.Ş. TARAFINDAN KİRALAMA USULÜ İLE FATURALANMAKTADIR. BÜ KAHPANYA 23.02.1995 TARİH, 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KAHUN HÜKÜMLER
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NE UYGUNDUR.



 

anda

kan nasıltutar

bilir misiniz

karanlıkta

türkülerden yana durup

el vermemek

nasıl da zor gelir

gözyaşınısilip

bir çocuğun

ona bir kafdağı öyküsü anlatmak

“söSruko yaşıyor ” mesela

nasıl da ince bir iştir

sevgiyi ölçmek

yalanı ayıklamak

ve türküleri

   


