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DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ V. KONGRESİ KARARI

“Büyük Adiğe (Çerkes) Bestecisi A.A.Davurov'un 60. Doğum Yılı Hakkında."

Besteci oOve eğitimci (Aslan

Aliyeviç Davurov'un (24.07.1940

-08.03.1999) 60. doğum günü

dolayısıyla DÇB V. Toplantısı şu

kararı almıştır:

I. Besteci Aslan Aliyeviç

Davurovw'un anısını yaşatmakiçin,

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ka-

muoyunun ve aydınlarının inisi-

yatifini onaylamak ve destekle-

mek.

2. Adığey, Kabardey-Balkar

ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyetle-

ri Başkanları A.A.Carımov, V. M.

Kokov ve V. M. Semyonov'dan

Çerkessk şehrinde, kültür ve sanat

yüksek okulubinası önünde A. A.

Davurov'un heykelinin dikilmesi-

ne Cumhuriyetlerde jübile tören-

leri düzenlenmesi okonusunda

Karaçay - Çerkes Cumhuriye-

ü'nde kurulan jübile komisyonu-

na yardımcı olmalarını rica eder.

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİV.
KONGRESİNİN RUSYA

FEDERASYONU DEVLET
BAŞKANIV. V. PUTİN'E

ÇAĞRISI

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde

devam eden halklar arası ve top-

lumsal-politik cepheleşme hak-
kında.

Bir yıldan uzun süredir

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde,

görünüşteki gerekçesi 1999 Cum-

huriyet başkanlığı seçimleri olan,

halklar arası ve toplumsal-politik
keskin cepheleşme devam ediyor.

Federal yönetim organları tarafin-

dan Karaçay-Çerkes Cumhuriye-
tinde halklar arası ve genel ola-

rak toplumsal-politik oOdurumu

istikrara kavuşturmak için alınan

tedbirler istenilen sonuçları ver-

medi. Bu Kuzey Kafkasya Cum-

huriyetinde durum bugün de çok

karışık ve bölgede yeni bir “sıcak

nokta” yaratacak kadar, bütün

Nalçik 28.07.2000

sonuçlarıyla birlikte daha ciddi bir anlaşmazlığa dönüşme tehlikesi arz

ediyor. Bilindiği gibi Karaçay-Çerkes çokuluslu bir cumhuriyettir,

Çerkesler ve Abazalar Cumhuriyette azınlığı oluşturuyorlar, fakat

1957'den önce, yani Karaçay halkının sürgünden dönüşünden önce bu

halkların kendi ulusal özerklikleri vardı. (Stavropol Krayı bünyesinde

Çerkes Özerk Bölgesi). Özerkliklerinden mahrum kalan Çerkesler ve

Abazalar, Cumhuriyeti oluşturan halklar olarak eşitliklerini korumaya

çalışıyorlar. KaraçayÇerkes Cumhuriyeti'nde son bir yılda meydana

gelen olayları iktidara gelmek için çabalayan “aşırılıkçıların” faaliyetlerine
bağlamak doğru değildir. Ne yazık ki cumhuriyette sorunlar çok daha

karışıktır. Sorunun daha derin ve dikkatli olarak incelenmesi, Devlet Baş-

kanı ve Rusya Federasyonu federal Meclisi tarafından eşitlikçi tedbirler

alınması gerekmektedir.

Saygıdeğer Vladimir Vladimiroviç, Kongre size, bu Kuzey Kafkasya

cumhuriyetinde istikrarın sağlanması sorununu şahsi kontrolünüze almanız

ricasıyla çağrıda bulunuyor.

DÇB V. Toplantısı'nda kabul edilmiştir. Temmuz 2000

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ V.KONGRESİ DELEGELERİNİN
ÇAĞRISI

RF Devlet Başkanı V.V.Putin'e

RF Hükümet Başkanı M.M.Kasyanov'a

RF Federal Meclis Federasyon Konseyi Başkanı Y.S.Stroyev'e

RF Federal Meclis Devlet Duması Başkanı G.N.Seleznev'e

Kafkas Savaşı bundan 130 yıl önce sona erdi. Savaş 18. yüzyıl sonur-

19. yüzyıl başında Büyük Britanya, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu ve

Fransa'nın Kuzey Kafkasya'da jeopolitik çıkarlarının çatışması nedeniyle

başladı ve Rus halkını yıpratarak, Kafkas halklarını soykırıma uğratarak

yüz yıl devam etti. Bu savaş süresince en çok, bir zamanlar Kafkasya'daki

en büyük halklar olan, dünyada daha çok “Çerkes” ortak adıyla tanınan
Adığeler ve Abazalar zarar gördüler. Büyük kısmı yok edildi, kalanlar da
tarihi topraklarından çıkarılarak sürgün edildi. Tarih tanıklık etmektedir ki,

yüzyıllar boyunca Çerkeslerin büyük bölümünü yok ederek ve tarihi va-

tanlarından sürerek Kafkasya'da güç dengesini değiştirdi ve böylece barı-

şın altına sayısız, zaman zaman patlayan bombalar yerleştirdi. Bugün

Çerkesler “dağılmış ulus” olarak dünyanın elliden fazla ülkesinde yaşı-

yorlar. Ve artık sürgünün ikinci yüzyılında Çerkes diyasporası hem asi-

milasyona direniyor, dilini ve geleneksel değerlerini korumaya çalışıyor,

hem de yaşadığı her ülkede yasalara saygılı, dini olarak hoşgörülü ve

barışçı vatandaşlar olarak kendini gösteriyor.

Tüm dünya Çerkesleri adına Rusya Federasyonu yönetimine,

Kosova'daki soydaşlarımızı savaşın ateşinden kurtardığı ve tarihi anava-

tanlarına yerleşmelerinde gösterdiği yardım için derin şükranlarımizı suna-

rız. Bu desteği sadece duygudaşlığın ve hümanizmin bir ifadesi olarak

değil, ulusal aidiyetten bağımsız olarak devletin vatandaşlarına gösterdiği
bir ilgi, Rusya'nın yeni1 'usal politikasının hayata geçmesinde bir başlan-
gıç olarak görüyoruz.

Yaşanan tarihi süreçle vi geri döndürmenin mümkün olmadığını biliyo-
ruz. Onlara halkımızın be leğinde acıyı ve ıstırabı canlandırmakiçin değil,
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barışa ve adalete davet için, o

kadar büyük bir bedelle elde edi-

 

len tecrübeyi bugünkü neslin

öğrenmesi ve ders çıkarması için

başvuruyoruz.

Savaşlar ancak, tarih onlar

hakkında adil bir hüküm verdik-

ten sonra, geri dönülmez şekilde

tarihe mal olurlar. Kafkas Savaşı

hakkında siyasi veya hukuki bir

hüküm şimdiye kadar verilmedi.

Biz, “19 yüzyıl Kafkas Sava-

şi'nm sonuçlarının giderilmesi

hakkında” bir Rusya Federasyonu

yasası hazırlanmasını istiyoruz.

Bu savaşın nedenleri ve karakteri

hakkında tarafsız değerlendirme-

de bulunacak bir yasanın kabul

edilmesi, yeni Rusya'nın demok-

rasi, barış ve adalet ideallerine

bağlılığının bir kanıtı, Kuzey

Kafkasya halklarının devletlerine

güveninin pekişmesinde önemli

bir etken olacaktır.

İnsanlık tarihinin bütün tecrü-
besi öğretmiştir ki, geçmişte ya-

şanan trajedilerin anlamının kav-

ranması çok defa geleceğin yolu-

nu açmıştır.

Nalçik, 28-30 Temmuz 2000

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ V.
KONGRESİ KARARI

Faaliyet Raporu Bölümü:

DÇB Başkanı V. H. Akbaşev'in

raporunudinledikten ve müzakere

etükten sonra V. Kongre, rapor

döneminde DÇB IV. Kongresinin

kararlarının oyerine getirilmesi,

Birliğin tüzük amaç ve ödevleri-

nin gerçekleştirilmesi konusunda

belirlenen çalışmanın yerine geti-

rildiğini belirtir.

Yürütme Komitesi'nin oturu-

munda Çerkeslerin bugünkü ko-

şullarda en önemli ve aktüel

problemleri görüşüldü.

IV. Kongre'nin yapıldığı gün-

den beri geçen zamanda DÇB,

Rusya Federasyonu'nun Çerkes-

lerin yoğun olarak yaşadığı yerle-

rinde ve keza Abhazya'da barışın

ve istikrarın korunması ve sorun-

larının çözümünde etkili şekilde

yardımcı oldu.

 

Kosovalı Çerkeslerin savaşın ateşinden kurtarılması oldu. Bu; Adığey,

Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyetlerinin kamuoyunun ve

yönetimlerinin gayretlerini birleştirmesi ve ısrarı, keza Rusya yönetiminin

iyi niyeti sayesinde mümkün oldu. DÇB IV. Toplantısı ve Yürütme Ko-
mitesi de katkıda bulundular.

Kosovalı Çerkeslerin tarihi anavatana yerleşmesinde DÇB”ye üye yurt

dışı Çerkes toplumsal birlikleri de Adığeyde kurulan yardım fonuna para
aktararak büyük yardımda bulundular.

DÇB faaliyetlerinde kayda değer bir olay da, DÇB Yürütme Komitesi

ve RF Milliyetler Bakanlığı'nın dergisi “Jizn Natsionalnostey” (Milliyetle-
rin Yaşamı) redaksiyonu tarafından kurulan “yuvarlak masa”nın toplantı-

sının yapılmasıydı. Bu toplantı Kafkas Savaşı'nın bitişinin 135. yılına

ithafen yapıldı. Toplantıda öncelikle on yıl için tarihimizin en dramatik

olaylarını ve bundan sonraki ulusal gelişimimizin karmaşık problemlerini

hükümetin basın-yayın kanalıyla dile getirme imkanı elde edildi.

DÇB'nin Temsil Edilmeyen Halklar Örgütü (UNPO)ile işbirliği geli-

şiyor. Örgütle sürekli çalışma bağlantıları sayesinde BM'de problemleri-

mizi yeterince iyi biliyorlar. Tekliflerimizi ve çağrılarımızı desteklemek

için periyodik olarak BM belgeleri kabul edildi. BM çalışma komisyonla-

rının iki toplantısında konuşma yapma imkanı sağlandı.

DÇB programı çerçevesinde Adığe tarihinde ilk kez, 100 formadan

fazla hacimde ulusal “Adığe Ansiklopedisi” hazırlanıyor. Materyaller şu

anda hazır, ilk basımı 2001 yılında yapılacak.

DÇB Yürütme Komitesinin siparişiyle, beş bin tirajla basılacak

“Adığeler ve Adığe Habze” ders kitabının hazırlıkları bitti.

Adığe dilcilerinin çoğu tarafından da desteklenen, adığe alfabelerinin

yazım sistemlerinin birleştirilmesi hakkındaki teklifler, Çerkes dilinin

korunması ve gelişiminden sorumlu komite başkanı Prof. Muhadin

Kumahov tarafından düzenlendi. Bu konudaki verimsiz tartışmaların sona

ereceği ve yapıcıbir çalışmanın başlayacağı umudunu taşiyoruz. R

Rapor döneminde, İngilizce, Rusça ve Türkçe olarak yayınlanan,

DÇB”ninuluslar arası dergisi “Çerkes dünyası”nın 5. sayısı çıktı.

IV. Kongre kararına uygun olarak, DÇB Yürütme Komitesi ve

Kıyıboyu Şapsığ Adığeleri Adığe Hasesi, Krasnodar Krayı yönetimiyle

çalışma temaslarını genişleterek, rapor döneminde, Şapsığların ulusal-

kültürel ve sosyo-ekonomik gelişimiyle ilgili birçok problemin çözümün-

de ilerleme kaydetti. .

Kıyıboyu Adığelerinin “Adığe Hase” örgütü ile “Adgılara” bölge ör-

gütünün aktivitesi ve azmi sayesinde, Şapsığ Adığeleri ve Karaçay-Çerkes

Cumhuriyeti'nde yaşayan Abazalar, “Rusya Federasyonu'nun nüfusu az

yerli halklarının haklarının garantisi” hakkındaki federal yasasının öngör-
düğü bütün avantajlara artık sahip olacaklar.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti “Rodina” Dereği, DÇB Yürütme Ko-

mitesi ile, bütün yurt dışı adığe örgütleriyle sürekliilişkilerini koruyarak
eskisi gibi etkili şekilde çalışıyor.

1998 sonbaharında Ürdün Prensi Ali Bin Al-Hüseyin'in öncülüğünde,

DÇB Yürütme Komitesi üyelerinin aktif organizasyon desteğiyle gerçek-

leştirilen “Amman-Nalçik” atlı yürüyüşü Adığelerin yaşamında büyükbir

olay oldu.

DÇB Yürütme Komitesi'nin faaliyetleri içinde önemli bir yeri de

Abhazyaile ilgili problemler aldı. Yürütme Komitesi toplantılarından biri
sohum'da yapıldı. Abhazya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlara karşı
DÇB'nin bildirisi kabul edildi. Ekim 1999*da Abhazya başkanlık seçimle-
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rine DÇB'den bir gözlemci heyeti

gönderildi. DÇB Abhazya

şubesifaaliyetlerini aktifleştirdi.

DÇB Yürütme Komitesi 1999

yılında RF Adalet Bakanlığı ve
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti

maliyesi tarafından derin ve çok
yönlü bir denetlemeden geçirildi.

Aylar süren bu denetlemenin

sonucuna göre DÇB'nin faaliyet-

leri, DÇB Tüzüğüne ve RF yasa-
larına uygun kabul edildi.

DÇB Yürütme Komitesi tara-

fından rapor döneminde hazırla-

nan (perspektif) çalışma planının

40 maddesinden 30'u tamamen

veya kısmen gerçekleştirildi.

Diğer maddeler ve DÇB IV.

Toplantısı'nın kararları, özellikle
Kafkas Savaşı döneminin gözden

geçirilmesi ve soykırım problem-

leriyle ilgili olanlar; geri dönüş;

halkın tarihi adının yeniden ihda-

sı, genelde problemlerin hukuki
zemini üzerinde yeterince çalışı-

lamamasından ve özelde de Ku-

zey Kafkasya bölgesindeki istik-

rarsızlık, keza Kabardey-Balkar,

Karaçay-Çerkes ve adığey Cumr-

huriyetleri oparlamentolar arası

konseyinin oyetersiz aktivitesi

nedeniyle hala çözüm bekliyor.

Stavropol krayı Ursk

rayonunda, Krasnodar krayı

Uspensk rayonunda Adığe toplum

birliklerinin faaliyeti başlatılama-

dı. Ancak Kislovodsk'a, Stavro-

pol'de ve Tallin'de (Estonya)

Adığe haseler kuruldu.

DÇB'nin bütün üyeleri üyelik

aidatlarını ödemiyorlar, bu da

tüzük görevlerinin tam olarak

gerçekleştirilmesini engelliyor.

Kaynak yokluğundan birçok kül-
tür-eğitim programı gerçekleşti-
rilemiyor; uluslar arası Abaza-

Adığe gençlik festivali ve folklor

festivali yapılamadı.

DÇB Yürütme Komitesi'nin
katılımıyla kurulan “Vozrojdeniye

Çerkesov” (Çerkeslerin Dirilişi)

Uluslar arası Toplum Fonu ve

“Çerkesi” (Çerkesler) oOUluslar

arası Toplum Fonu faaliyete ge-

çemedi.

 

DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ

 

Alınan Kararlar Bölümü:

DÇB V. Toplantısı şu kararları almıştır:

1.

©
S
S
U

PR
P

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

DÇB Yürütme Komitesi'nin Haziran 1998'den Temmuz 2000'e kadar
olan rapor dönemindekiçalışmasını tatmin edici kabul etmek.

DÇB”nin halklar arasında barışı ve geleneksel dostluk, barış ve halk-

lar arasıilişkileri korumaya yönelik barışçı çizgisini sürdürmek ve her

yolla güçlendirmek.

Tüzük de yazılı görevlerin ve kongrelerin kararlarının yerine getiril-

mesi amacıyla, DÇB Yürütme Komitesi yapısı içinde, çalışma grubu

biçiminde şu komitelerin kurulması:

Tarih konularıyla ilgili komite

Abhaz, Abaza, Adığe dillerinin korunmasıve gelişimiyle ilgili komite

Gençlikle işbirliği komitesi

Dışilişkiler komitesi

Enformasyon komitesi

Kuzey Kafkasya'da Çerkeslerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde

yatırım problemleriyle ilgili komite

Hazırlanan Adığe Ansiklopedisi'ni en kısa zamanda yayımlamak ve

Adığe dili projesini tamamlamakiçin gerekli tedbirleri almak

. DÇB'nin BM, UNPO ve diğer uluslar arası insani örgütlerle işbirliği-

ni geliştirme çalışmalarını sürdürmek

“19. yüzyıl Kafkas Savaşı'nın sonuçlarının düzeltilmesi” hakkında

Rusya federasyonu yasası hazırlanması için yasal sivil inisiyatifle or-

taya çıkmak ve önümüzdeki rapor dönemi boyunca bu teklifin RF

resmi yapıları tarafından kabulüiçin çalışmak

2001 yılı sonuna kadar, ilk genel ulusal “Adığe Ansiklopedisi” olan

ve DÇB Yürütme Komitesi'nin önceki kadrosunun desteğiyle hazırla-

nan ansiklopedinin basımını sağlamak.

Bilim adamlarından bir kurul oluşturmak ve Adığe (Çerkes) halkının
tarihinin yazılması için çalışmalara başlamak

Halkın kendini adlandırdığı “Adığe” adının ve yabancıların adlandır-

dığı “Çerkes” adının yeniden ihdası için ve keza, Abaza ve Adığe aile

adlarının asıl şekline uygun olarak, yani anadilde telaffuz edildiği şe-

kilde yazılması için çalışma yapmak üzere KBC, KÇC, AC ve

Kıyıboyu Şapsığ Adığe Hase şubelerini görevlendirmek.

Geçen rapor döneminde kabul edilen, DÇB Yürütme Komitesi'nin

Abhazya halkının çıkarlarını korumaya yönelik bildirisini onaylamak.
DÇB Yürütme Komitesinin, Abhazya Cumhuriyeti'nin özgür ve ba-

ğımsız gelişiminin desteklenmesi çalışmasını devam ettirmek.

2001 yılında KBC, KÇC, AC, Kıyıboyu Şapsığ ve Krasnodar Krayı

Adığe Hase şubelerinin çabalarıyla Nart Destanı'na ithafen bir folklor

festivali düzenlemek.

2002 yılında uluslararası Abaza-Adığe gençlik festivali düzenlemek.

DÇB Başkanı'na ve Yürütme Komitesine, iki aylık sürede bütün
kurucu örgütlere, bu kongrede delegeler tarafından dile getirilen temel

teklif ve uygulamaların planını hazırlamak, onaylamak ve dağıtmak
görevi vermek.

Yarışma komisyonu tarafından teklif edilen DÇB amblemine son

şeklini vermek; DÇB Yürütme Komitesi'nin oO(DÇB marşı yazma

yarışmasının süresini uzatmak,

DÇB VI. Toplantısı'nın 2003 Temmuz tarihinde yapılması. Dünya
Çerkes Birliği Başkanı
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Başbakan Muharbiy Tharkaho ile Cumhuriyet günü nedeniyle 5 Ekim tarihli Adığe Mak gazete-
sinde yapılan röportajı okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz
 

Dokuz yıl tarihsel olarak göz
açıp kapayacak kadar bir
zamandır. Böyle de olsa bu
zamaniçerisinde birçok deği-
şimler oldu. Cumhuriyet olu-
şumuzun büyük tarihsel Ö-
nemi var. Geçen dokuzyılı
değerlendirdiğimizde cumhu-
riyetin bize neler sağladığını
söyleyebiliriz?

Krasnodar eyaletinden ayrıl-
masaydık yaşamımız dahaiyi
olacaktı diyenlerin var olduk-
larını öncelikle belirtmek iste-

. rim. Burada herkesin anla-

ması gereken bir konuyu
açıklamak istiyorum. Salt
Aslan Carim, Muharbiy
Tharkaho, İvanov Leonid
istedikleri oiçin Cumhuriyet
olmuş değiliz. Zamanın Rus-
ya Federasyonu Yüksek
Meclisi Otonom bölgelerin
cumhuriyet statüsüne yüksel-
tilmeleri ve Rusya Federas-
yonu'na yeterli özgürlüklere
sahip üniteler olarak katıl-
maları yönünde karar almıştı.
Bu kararın gereği olarak
Adığey de diğer otonom böl-

geler gibi Cumhuriyet statü-
süne yükseldi.

İkinci olarak da Rusya Fede-
rasyonu (R.F.) pazar ekono-
misine geçmişti. Eğer Adığey
Cumhuriyet olmasaydı pazar
ekonomisinin getirdiği sıkın-

tıları aşması daha da güç olacaktı. Bunu bir örnekle açıklayacak
olursak Cumhuriyetimizde tüm Sovyetler döneminde dağıtılan
doğal gazın iki katını Cumhuriyet olduktan sonra dağıttık. Önceki
yöneticilerin bunu istemediklerini söylemek istemiyorum ancak
sorunu üst makamlara ulaştırıp ödenek almakta zorlanmaktay-
dılar. Bir başka örnek verecek olursak, alışveriş yapmak için
pazara gittim, istediğim şeylerde pazarda mevcut ancak almam
için anneme babama sormam gerekiyor. Ne yapmam gerekli?
Eğer cumhuriyet olmasaydık Rusya'nın girdiği pazar ekonomi-
sindeki konumumuz bu olacaktı. Çağımız artık emir ve buyrukla
çalışma zamanı değildir. İnsanlar mülklerinin efendisidirler, onu
istedikleri gibi kullanarak, kendilerine saygı duyularak çalışmala-
rı gerekmektedir. İşlerimizi bu doğrultuda düzene sokabilirsek
başarılarımız her alanda artacaktır.

Bugün hala sanayi ve tarımsal üretimimizin Sovyetler zamanın-
dakinden daha alt düzeyde oluşunun nedeninin Cumhuriyet
olmadığını herkes anlamalıdır. Bir toplumsal politik düzenden
çıkılıp onun karşıtı olan bir toplumsal politik düzene geçmenin
sıkıntıları olacağın anlamak zor değildir. Tüm dünyaca gelişmek
için en uygun yolun serbest pazar ekonomisi olduğu kabul edil-
miş ve bu yolda ilerlenmektedir. Kısaca söylemek gerekirse tüm
ülkede yeni bir devrim olmuştur. Adığey olarak bunun dışında
durmamız ve kendimize ayrı bir yol bulmamız mümkün değildir.
Kollektifleştirme yıllarında binlerce insanin hiçbir suçları olma-
dıkları halde cezalandırıldıklarını biliyoruz. Bugün girdiğimiz yeni
yolda bazısıkıntıları beraberinde getirmiştir.

Çoklarımızın Sovyetler Birliği'nin dağılmış olmasından büyük
üzüntü duyduklarını anlıyorum ve ben de onlardanım. O zaman
emeklilerimizin daha rahat bir hayat yaşadıklarını biliyoruz. On-
ların sıkıntıya düştüklerinde el atmak üzere bankalara koydukları
paraların da bir anda değersiz kılındıklarını unutmadık. Ancak
Bu artık çalışmayacağız, düzene düşman olacağız anlamına
gelmez. Emeklilerin aylıklarına yapılan zamlar da ellerine geç-
meden enflasyon tarafından yutuluyor. Yaşamı boyunca çalışıp
emekli olmuş kişilerin aylıkları yaşam standartları göz önüne
alınarak belirlenmelidir. Çünkü emeklisine bakamayan devlet
yaşayamaz. Ancak bunu hepimiz çalışmaya saygı gösterdiğimiz
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ve mülkümüzün efendisi ol-
duğumuzu bilerek çalıştığı-
mız takdirde başarabiliriz.
Tüm bu düşünce ve değer-

. lendirmeler ışığında girmiş
olduğumuz yoldan başka
doğru yol bulunmadığını be-
lirtmek istiyorum.

Bu görüşlerinize katılıyorum.
Ancak son zamanlarda tepe-
den gelen bazı emirler de
görüşlerimizin değişmesine
neden oluyor. Yerel yöne-
timlerin yasa ve anayasaları-
nın Federal yasa ve anaya-
salara uygun hale getirilme-
sinin istenmesinin şimdiye
kadar kurmaya çalıştığımız
sistemi zayıflatabileceğini
düşünüyorum. Örneğin
Adığey Anayasasında Cum-
hurbaşkanı'nın iki resmi dili
bilmesi gerektiği hükmü var,
Şimdi bunu
uğraşıyorlar. Bu uygulamanın
halkımız açısından yol aça-
cağı zararları tahmin etmek
hiç de güç değil.

R.F. Anayasasının 68.nci
maddesine göre R.F.nun
resmi dili Rusça'dır. Aynı
maddede Cumhuriyetlerin
kendi dillerini de resmi dil
olarak kabul edebilecekleri
hükmü vardır. Cumhuriyeti-
mizde Rusça ve Adiğece
resmi dildir. Benim sürekli
kendi oOkendime sormakta
olduğum bir soruyu şu anda
herkese de sormakistiyorum:
Ben Puşkin'in, Tolstoy'un,

Turgenyev'in, Nekrasov'un
eserlerini okuyamasaydım
büyük Rus halkının kültürüne
ve yaşam tarzına nasıl vakıf
olacaktım? Bugün okulları-
mızda Almanca ve İngiliz-
ce'ye yer veriliyorsa neden
Adığece'ye yer verilmesin?
Cumhurbaşkanı olacak kişi
her iki dili bilmeden halkın
kültürünü ve yaşam tarzını
nasıl anlayacaktır? Bu du-

değiştirmeye
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rumda Cumhuriyete adını vermiş olan halkın ne önemi kalacak-
tır? R.F. liderlerinin ülkeye koymaya çalıştıkları anayasal kuralla-
rın bir sınırı olmalıdır. Adığey'in anayasasıile Rusya'nın anaya-
sası harfi harfine aynı olacaklarsa bizim ayrı anayasa yapmamı-
za ne gerek vardı? Bu durumda devletimizin yapısı federal ola-
maz. Bu yapının adı üniter devlettir. Ben hiçbir federasyon lide-
rinin de böyle bir görüş beyan ettiğini duymadım. 8 Eylül tarihin-
de Carım ile Putin arasında yapılan görüşmede bu soruna da
değinilmiş ve anlaşmaya varılmıştır. Merkezi basının bu konu-
daki haberleri ortamı bulandıracak şekilde verdikleri doğrudur
ancakbiz onların karşısında sabrımızı korumalıyız.

Bugünlerde herkes yerel yönetimlerin yasa ve anayasalarının
R.F. yasa ve anayasalarına uydurulması çalışmalarını arabanın.
arka tekerlerini ön tekerin yerine takmakolarak nitelendiriyorlar.
Çünkü herkes öncelikle R.F. anayasa ve yasalarında düzeltme-
ler yapılması gerektiğine inanıyor.

Bu uygulama eski düşünce tarzına yani emredici uygulamaya
benziyor. Ben emir vermişsem eksiksiz uygulayın denmek iste-
niyor. Bununla birlikte sorun tarafların bilgi ve çalışmaları ışığın-
da anlaşma içinde çözümlenmelidir. Yani R.F. anayasası ve
Cumhuriyetlerin anayasaları yan yana konulmalı, bunlar birbirle-
rini zenginleştirecek tarzda düzenlenmelidir. Ancak Merkezi yö-
netim liderleri ile yerel yönetim liderleri anlaşarak sorunu
çözerlerse toplumsal huzur korunmuş olacaktır.

R.F. gibi bir büyük ülkenin tüm yönetim birimlerinin aynı haklara
sahip olamayacağı da kabul edilmelidir. Ülkemizi federal kılan
cumhuriyetlerimizdir. Sistemsel düzenlemelerimizi yaşanan tec-
rübeler ışığında gerçekleştirmeliyiz. Halkları büyük halk ve kür-
çük halk diye tasnifleyerek ilişkilerimizi oluşturamayız. Bu dikkat
edilmesi gereken hassas bir konudur. Bizi birbirimize yakınlaştı-
ran ve gücümüzü artıran yönler daha fazla öne çıkarılarak dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

Son olarak Cumhuriyetimizin ekonomik durumunu anlatır mısı-
nız?

Üretim artışında Cumhuriyetimiz Kuzey Kafkasya'da ön sıralar-
dadır. Geçen yıl 98 yılına göre bir buçuk kat daha fazla üretim
sağladık. Ancak bu amaçlanan hedefe ulaştığımız anlamına
gelmiyor. Henüz serbest pazar ekonomisine geçişin ilk adımları-
nı atmış durumdayız. Gelecekte hedeflerimize ulaşmamız ve
daha büyük başarılar sağlamamız gerekmektedir. İnsanlarımızın
büyük çoğunluğunun yaşam düzeylerinin iyi olmadığı bir za-
manda büyük başarılardan söz edemeyeceğim. Bununla birlikte
çalışmalarımızın gelişme işaretleri vermekte olduğunu da karar-
lılıkla söyleyebilirim. Sözümü burada bitirirken cumhuriyet günü
nedeniyle tüm halkımızı kutluyorum. Kendilerine sağlıklı ve
mutlu yaşamlardiliyorum.

(Röportajı yapan: Nurbiy Sohute
Adığece'den Çev: |.Çetao|

 

 

 



 

 
 

Abhazya Cumhurbaşkanı V. Ardzınba, Gudauta'da bulunan Rus Askeri Üssünün kaldırılmasının yanlış
olduğunu düşünüyor. 30 Eylül'de Gürcü-Abhaz savaşının bitişinin 7. Yıl doluyor. Bu tarihin arifesinde

Abhazya'nın Cumhurbaşkanı Rus Bağımsız Gazetesi'ne (N.G.) demeç verdi.

N.G.: Anlaşmazlığın çözümü
ile ilgili görüşmelerin durumu
nedir ve göçmenlerin Abhaz-
ya'ya dönüş problemleri nasıl
çözümleniyor?

V.A.: Halihazırda Gürcüstan
ve Abhazya arasında görüş-
melerin ana hedefi güvenlik
bölgesinde istikrar sağlamak
ve silahlanmayı sınırlamak için
gerekli altyapıyı oluşturmaktır.

Bu doğrultuda biz belli bir
sonuca vardık. Mesela, bu yıl
taraflar olarak terörizm olayla-
rna ve diğer yasadışı politik
eylemlere girişenlere karşı
koymak için ortak gruplar o-
luşturduk ve anlaşmazlığı silah
zoruyla çözmeye çağrıda bulu-
nanların yargılanması İçin
protokoller imzaladık.

İngur nehrinin her iki tara-
fında bulunan güvenlik bölge-
lerindeki askerlerin asgariye
düşürülmesi için bir anlaşmaya
varıldı. Bu tedbirler, Birleşmiş
Milletlerin Askeri Gözlemcileri-
nin ve Barış Güçlerinin kontrolü
ile gerçekleştirilmelidir.

Bununla birlikte, bize göre
savaşın yeniden başlamaması,
tarafların bir barış anlaşması
imzalamalarına bağlıdır. Ve bu
anlaşma yeniden savaşın baş-
lamaması için uluslar arası

garantileri içermelidir. Maalesef iki yılı aşkın zamandır yapılan tar-
tışmalara rağmen şimdiye kadar metin hakkında bir mutabakata
varılamamıştır.

.Bu belgelerin paralelinde Gal bölgesinde göçmenlerin geri dönü-
şü için hazırlanacak proje çalışmaları gündemdedir.

Aslında bu projenin başlamasıyla beraber göçmenlerin bölgeye
dönüşüile ilgili büyük gelişmeler oldu.

Gürcülerin Gal bölgesine dönüşüyle, bu bölgeye hakim olmaki-
çin yaptıkları politik girişimleri sezdikten sonra, ben protokolle ilgili
belgeleri imzalamadım, ancak buna rağmen göçmenlerin dönüşü
için resen girişimde bulundum.

 
 

 



 

Gürcü tarafının bu geri dö-
nüşe karşı çıkmalarına rağmen,
dönüş gerçekleşmiştir. 1998
Mayıs olaylarında Gal bölgesini
terk eden göçmen Gürcülerin
büyük bir kısmı tekrara dön-
müştür. Halihazırda Gal bölge-
sinde 60.000'den fazla Gürcü
yaşamaktadır. Bize göre, bu
durum göçmenlerin geri dönüş
protokolünün hazırlanmasında
göz önünde bulundurulacaktır.
Bu arada Gürcü tarafı göç-
menleri politik oyunlara alet
etmekten, onları adeta oyun-

cak olarak kullanmaktan vaz-
geçmelidir.

N.G.: Abhazya'nın statüsü-
nü nasıl görüyorsunuz?

V.A.: Abhazya halkı, "Ba-
ğımsız Demokratik (Hukuki
Devlet" kurma yolunu seçti.
Halkın bu iradesi, 3 ekim 1999

yılı referandumunda bir daha
ispatlandı. 4 Nisan 1994 tari-
hinde anlaşmazlığın giderilmesi
için taraf olarak Abhazya ve
Gürcüstan, gözlemci olarak
BM, AGİT ve Rusya Federas-
yonu tarafından imzalanan
tarihi dokümanda, oGürcü-
Abhaz Devletlerinin arasında
hiçbir hukuki bağın kalmadığı
kaydedilmiştir. Bu nedenle,
anlaşmazlığın tamamıyla çö-
zümüne ilişkin görüşmeler bu
dokümana dayanarak devam
etmelidir. Abhazya'yı Gürcüs-
tan'a bağlamak gibi modelleri
bize empoze etmek, 4 Nisan
1994'de imzalanan bu belgeyi
hiçe sayarak anlaşmayı ihlal
etmektir ve görüşmeleri çıkma-
za sokmaktır.

N.G.: Abhazya'da bulunan
Barış Güçleri, sorunun çözümü
için ne kadar yardımcı oluyor-
lar? Abhazya'da bulunan Barış
Güçlerinin faydaları ile ilgili
görüşleriniz nelerdir?

V.A.: BDT'nin himayesi al-
tında gerçekleşen istikrar sağ-
lama girişimleri, Rusya Fede-
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rasyonu askerleri tarafından yerine getiriliyor ve halihazırda bölgede
barış sağlamakiçin en önemli garantilerden birisidir. Bize göre barış

güçleri kendilerine verilen görevleri genellikle düzgün yapıyorlar. 7
yıldır Abhazya'da geniş kapsamlı bir savaşın olmaması bunun en iyi

ispatıdır. 1998 yılı mayıs ayındaki olayları hatırlamak gerekiyor.
Barış Güçlerinin aktif faaliyetleri sayesinde çatışma bölgesine taraf-

ların ağır topları sokmalarına izin verilmemiştir. Gürcü teröristler
tarafından provoke edilen savaşların yayılmasına imkan verilmedi.
Bize göre heriki tarafın 14 Mayıs 1994'de anlaşarak kabul ettikleri
barış Güçlerinin çalışma prensiplerini anlaşma gereği aynen devam
etmelidir. Maalesef, bunun aksine Gürcüstan her zaman tek taraflı
olarak Barış Güçlerine asli görevlerinin dışında polis görevlerini ver-
meyi israrla denemek istiyor. Bu davranış yukarıda adı geçen an-
laşmanın ihlal dilmesidir. Bu anlaşmaya göre, barış Güçlerinin gö-
revleri ancak iki tarafın bir araya gelmesiile belirlenebilir veya de-
ğiştirilebilir. Bu gerçeğe rağmen birkaç yıldan beri BDT'nin her top-
lantısında Gürcüstan Israrla Barış Güçlerinin görevlerinin değiştiril-
mesini istiyor. Bütün bu girişimlerle Barış Güçlerinin çevresinde
uyumsuz bir durum yaratıyor e onlara düşen görevleri yapmalarına
engel oluyor. Bana göre, BDT Başkanları anlaşmazlığın tamamı
çözülünceye kadar tarafların mutabakatta sundukları uzatma kara-
rını kabul edecektir. Böyle bir karar hiç kuşkusuz, Barış Güçleri hak-
kında oynanan spekülasyonlara son verecektir.

Abhazya'nın Gudauta şehrindeki Rus Askeri birliğinin kaldırılması
için Rusya ile Gürcüstan'ın yaptığı anlaşma, Abhazya'da huzurun
yerleşmesine engel teşkil etmektedir. Halihazırda huduttaki barış
güçlerinin tüm ihtiyacı Gudauta7daki bu birlik kanalıyla karşılan-
maktadır. Bize göre, bu kararla, Barış Gücünün ihtiyaçlarının temini
imkanı temelinden yıkılmaktadır. Bu karar aynı zamanda Barış Gü-
cünün kaldırılmasının ilk adımıdır. Biz inanıyoruz ki, Gudauta'daki
askeri üssün kalması veya kaldırılması Abhazya'nın katılımıyla hal-
lolacak bir süreçtir.

N.G.: Gürcüstan'ın oOCumhurbaşkanı OE. Şevardnadze'nin
Abhazya'da barışın, Kosova'da olduğu gibi NATO veya uluslar arası
askeri Güçlerle korunmasıfikrine nasıl bakıyorsunuz?

V.A.: Rus Barış Gücüne alternatif bir güç şu anda yok. Bunun dı-
şında sorunlu Abhaz bölgesine, Abhazya/nını rızası dışında hiçbir
güç sokulamaz. Kosova'daki girişim bilindiği gibi hem barışı sağla-
yamadı ve hem de istikrari temin edemedi. Ayrıca böyle bir güçten
ancak savaş süren bölgelerde istifade edilebilir. Abhaz-Gürcü hudut
bölgesinde halen Rus barış Güçleri vardır ve burada huzuru bu
güçler sağlamıştır.

N.G.: Abhazya'daki sorunların çözümünde AGİT ve BM ne kadar
etkilidir?

V.A.: AGİT, genelde sorunların çözümüne direkt olarak katılmı-
yor. Ancak görüşmelere gözlemci olarak katılır. Ayrıca AGİT tek
taraflı bir tutum sergiliyor. AGİT'in bu tutumu, Lizbon, Budapeşte ve
İstanbul toplantılarında alınan kararlarda açıkça ortaya çıkmıştır. Bu
kararlar Abhazya'yı etnik temizlikle suçluyor. Bilindiği gibi, 1993
Kasım ayında BM'den bir heyet bu iddiaları araştırmak üzere
Abhazya'ya gelmiştir. Bu heyet Abhazya'da göçün sebebinin sadece
savaş olduğunu, hiçbir şekilde etnik temizlik iddiasının doğru olma-
dığını tespit etmiştir. AGİT ise bu misyonla Abhazya'ya bir heyet
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göndermemiştir. Bu sebeple
AGİT'in iddiaları bir temele
dayanmamakta, sadece Gür-
cüstan tarafının öne sürdüğü
iddiaları temel almaktadır. Bu
davranışlar AGİT'i duyduklarını
alt alta yazıp değerlendiren
basit bir istatistikçi seviyesine
indirmektedir.

Abhaz-Gürcü anlaşmazlığı-
nın çözümü için yapılan gö-
rüşmeler BM ve Rusya Fede-
rasyonunun gözetiminde de-
vam ediyor. 1997 yılında BM'in
girişimiyle oObir Koordinasyon
Konseyi oluşturuldu. Bu çerçe-
vede taraflar birçok konuda
karşılıklı anlaştılar, oöncelikle
durumlarını stabilize oetmek
konusunda anlaşmaya vardılar.
Bize göre bu Konsey, güvenlik
sorununun seviyesini yükselten
önemli bir faktör olarak ortaya
çikti. Bu yönüyle konsey o-
lumlu bir görevi yerine getirdi.
Bununla birlikte BM Abhazya'yı
Gürcüstan'a bağlayan otonomi
modeline zorluyor ve bunda
ısrar ediyor. Böylece son gün-
İlerde Gürcüstan'ın zorlamasıyla

 

 

 

 

BM Genel sekreteri ve Gürcüstan Dostları Topluluğu Tiflis ve Sohum
arasında görüşmelerle taraflara anayasal yükümlülükler vermek
üzere bir proje hazırlamaktadır.

Aslında bu, 4 Nisan 1994 tarihinde taraflarca onaylanıp kabul e-
dilen hukuki anlaşma temelinin yok edilmesi denemesidir. Bu se-
beple biz bu çalışmalara iştirak için yapılan davete itiraz ettik ve
BM'in hazırladığı bu projeyi nazara alıp incelemedik. Bize göre
Abhaz-Gürcü sorununun çözümünde BM'in takındığı bu tutum,
BM'in rolünü ve otoritesini gölgeliyor. Ayrıca böyle bir modeli bize
sunmaya, kabul ettirmeye çalışmak, görüşmeler sürecini yok et-
mekten başka bir işe yaramaz.

N.G.: Sosyal ve ekonomik durumunuz, genelde mali durumunuz
nasıldır?

V.A.: Savaş sonrası Abhazya'nın ekonomisi büyük bir yıkıma
uğradı ve bunun rakamsal tutarı il milyar 500 milyon Dolar'dır.
Sosyal ve ekonomik durumumuzun düzelmesi için cumhuriyetimiz
gerekli tedbirleri alıyor. Bu maksatla asla dış yardım almadan kendi
imkanlarımızdan faydalanıyoruz. Savaş sonrası belli bir iyilik aşama-
sına geldiğimizi söyleyebiliriz. Abhazya Cumhuriyeti'nin ekonomik
durumunu aşağıdaki bütçe ile ilgili bilgilerle aydınlatabilirim. En-
düstride gelişme hızı bu yıl, bütçenin gelir kısmında geçen yıla o-
ranla W 60 artmıştır. Memur maaşları 500 Ruble olup. Bütçedeki
payı Yo 50'ye yükselmiştir.

Bütçemizin ana kaynakları vergi, kamu kuruluşları gelirleri,
gümrük resmi ve harçlardır. Bu gelirlerin toplamının 9643'ü gümrük
resmindendir.

1994 yılında kabul edilen bir kararname, bu bütçe gelirlerinin
sağlanmasında etken olmuştur. Bu kararnamede yeni kurulan işlet-
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melerde vergi indirimi ile özel
sektörün canlandırılması Ön-
görülüyor. Böylece iş üreten
tesislerde vergi “e 35'den
18'e indirildi. KDV “o 20'den
10'a indirildi. Zirai faaliyet-
lerde vergi çok azdır. Bu deği-
şimlerle mali disiplin canlandı-
rıldı. Bütün bunların neticesin-
de de 1999 bütçesi bir yıl ön-
cesine göre Yo 12 arttı.

Bu yılın ilk 8 ayında gelir,
öngörülen gelirin önündedir.
Harpten sonra ilk defa 1999
yılında ihracat, ithalattan Ye 10
fazlalık gösterdi. Bu gerçekler,
devlet ekonomisinin iyi yolda
olduğunun işaretleridir. İhracat
artarak devam etmektedir e
buna bağlı olarak da gelir er-
gileri artmaktadır.

Cumhuriyet hükümetinin u-
zun vadeli sosyal, ekonomik bir
rogramı mevcuttur. Bu prog-

ramda halkın sorunlarının çö-
züm yollara (öngörülmüştür.
Halkın yaşam şartlarını düzel-
tecek imkanların önünde turis-
tik oteller ve kür merkezleri,
turistlere verilen hizmet, çiftçi-
lik gelirleri, çiftçilerin elde ettiği
hasatın kullanıma hazır hale

 

ARDZINBA İLE RÖPORTAJ

 

getirme faaliyetleri ve enerji gelmektedir. Harp esnasında harabeye
dönen Abhazya'yı yeniden canlandırmak, özellikle enerji ile mümkün
olacağından, enerji üretimine öncelik verilmiştir. Bu amaçla heryıl
belli bir fon oluşturulmakta ve ayrıca bütçeden de enerji payı ayrıl-
maktadır. Elde edilen enerjiden istifade edebilmek için birçok trafo
kurulmuştur. Bu sebeple bugün Abhazya topraklarında enerji kul-
lanmada hiçbir kısıtlama yoktur. Enerji kullanımı bugün Rusya Fe-
derasyonu ve BMDT devletlerinin hepsinden daha ucuzdur, KW/S 4
Kapik'dir. (Kapik aşağı yukarı kuruş karşılığıdır.) turizm ve kür mer-
kezlerinin çalışmalarının ekonomide büyük katkısı olduğu görül-
mektedir. Çalışan turistik otellerde sadece 1999 yılında kazanılan
turist hizmet geliri 50 milyon Ruble'dir, hizmet verilen turist sayısı
ise 20 binden fazladır. Kür merkezlerinin bugüne kadar verdikleri
hizmetleri hem çoğaltacak hem de modernleştirerek daha yüksek
seviyelere çıkartacağız. Özel kür merkezlerinin de modernizasyonu
için devlet sübvansiyon desteği vermektedir. Ayrıca gelir düzeyi
yüksek olan işletmelerin buralara yardımını da devlet organize et-
mektedir.

Bütün bu girişimler, Pitsunda, Ritsa, Gagra, Novi-Afon ve
sohum'da dünyaca tanınan kür merkezlerinin eski şöhretlerine u-
laşmalarına hizmet etmektedir. Devlet tarım işlerinin yeniden can-
landırılmasına büyük önem veriyor. Bu maksatla devlet bütçesinden
5 milyon Ruble harcanmaktadır. 1999 yılında Abhazya/dan 10bin
ton çay, 1000 ton tütün ve 20 bin ton narenciye ihraç edildi.

BİZ yurt içinde sebze, meyve, et ve süt ihtiyacımızı kendimiz kar-
şılıyoruz.

N.G.: Yabancı yatırımcıların Abhazya ekonomisine bakışları nedir,
katkıları nasıldır?

V.A.: Harp sonrası Abhazya ekonomisinin yeniden düzlüğe çık-
ması için iç ve dış yatırımların katkısının büyük önemi vardır. Bu
yatırımların gerçekleşmesi için gerekli kanunlarımız hazırdır. Bu

kanunlara göre yabancı yatırımcıların ilk üç yıl ıçın vergi
mükellefiyetleri yoktur. Bunun dışında da avantajları
vardır. Kür merkezleriyle ilgili yatırımlar iyi işlemekte ve
iyi gitmektedir. Bunun gibi tütün, çay narenciye işlet-
meciliği de büyük kar kaynağıdır. Ayrıca küçük esnaf
gelir düzeyi de iyi yoldadır. Bugün Abhazya'ya dışarıdan
yatırım, gereğince yapılamamaktadır. Bunun da sebebi
BDT Devletlerinin Abhazya'ya uyguladığı ambargodur.
Buna rağmen uygulanan ambargonun ciddi bir anlamı
olmadığı meydandadır. Zira çok açık görülüyor ki,
Abhaz-Gürcü anlaşmazlığının çözümü bu ambargoya
endekslenmemiştir. Bununla beraber bu abluka yalnız
Abhazya'ya değil, ulaşım, enerji, kültür ve başka saha-
lardaki bağların kopukluğu sebebiyle Rusya Federasyo-
nu ve Ermenistan'a da zarar vermektedir.

(Röportajı yapan: Vladimir Muhin)
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Adığey Cumhuriyeti Kültür
Bakanlığı organizasyonuile 20-
23 Eylül 2000 tarihleri arasında
Maykop'da Adiğe Müziği ve
Müzik enstrümanları festivali

 
yapıldı.

Festivale İslamey dışında
Kabardey-Balkar, Karaçay-
Çerkes, Kuzey oOsetya'dan
Mazdok Adiğeleri, Şapsıguya
ve Adiğey'e bağlı Rayonlar
karması ile diyasporadan da
Türkiye, Almanya, İsrail ve
Suriye temsilcileri katıldılar.

Üniversite salonunda dü-
zenlenen bilimsel okongreyle
açılan festivalin öğleden sonra-
ki bölümünde katılımcı ekipler,

ülke veya ekip adlarını taşıyan
döviz taşıyıcılarının ardından

 

 

genellikle pşınavalara el çırparak eşlik etmek veya gençlerde olduğu
gibi oyunlar oynayarak katıldıkları geçit töreninden sonra maykop
Kültür ve Sanat Sarayının önünde toplandılar.

Ye

Sanatçı Perenuka Çatib'in yönettiği bu toplantıda yapılan konuş-
malar özetle şöy-
leydi:

Adığey Cumhur-
başkanı Carım AS-
LAN: “Bu festivalin
benim için anlamı
büyüktür. Adiğe
voredlerini, omüzik

makamlarını ve
benzeri tüm kültürel
değerlerimizi araş-
trarak ve yaşatarak
götürmek zorunda-
yz. Ne var ki,

Adiğeler çok dağı-
nıktır. Bu nedenle

işimiz zorsa da ye-

leneklerimizi, müzi-

ğimizi ve mızıka
kültürümüzü tekrar
bir araya getirerek

Adiğelik ruhunu yeniden canlandırmak istiyoruz. Kafkasya'dan ve
diyasporadan gelenlere, mesaj gönderenlere ve burada bulunan
herkese teşekkür ediyor, Adığe mülkünün ve Cumhuriyeti'nin ebedi
kalmasını gönülden diliyorum.”

DÇB Genel Başkanı Nohuş ZAVURBİY: “DÇB Genel Başkanıola-
rak ilk kez böylesi bir kitle önünde konuşuyorum. Ulus olmanın, bir
ve beraber olmanın önemli öğelerinden birini konu edinen bir festi-
val düzenlenmiş ve davet edilmiş olmamızdan dolayıilgililere teşek-
kür ediyorum. Örgüt olarak önümüzdeki zamanlarda benzeri etkin-
likleri planlayıp düzenlemeyi veya düzenleyenlere yardımda bulun-
mayı görev sayıyorum.”

Kafkasya Genel Valisi Kazantsev'in yardımcısı Sergey NİKOLAY:
“Meşguliyeti nedeniyle bizzat gelemeyen Kazantsev adına burada
bulunan tüm insanları gönülden kutluyorum. Halkların en vazgeçi|-
mez değerleri olan kültür ve geleneklerinin ebediyen yaşatılması
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Devletin asli görevlerindendir.
Festivalinizin barış içerisinde ve
eğlenceli (oOolarak (ogeçmesini
diliyorum. Zira, barış zamanla-
rındaki moral eğitiminin birlik
ve beraberliğin pekişmesine
katkısı küçümsenemez.

Özetlenen konuşmaların
sonucunda uzun zamandır
rahatsiz iken iyileşen ünlü mür-
zisyen Lesiriko KİM'in çaldığı
pşıne eşliğinde başkan Carım
Aslan ve genç bir kızın oynadı-
ğı oyunla birinci günün eğlence
bölümüne geçilmiş oldu.

İkinci gün akşamı kültür
sarayında tüm kafileler sahne-
ye davet edilip yerini aldıktan
sonra Başbakan, Kültür Bakanı,
İslamey'in direktörü N. ASLAN
ve kafile başkanları anonsla
birer birer sahneye davet edil-
diler ve sırasıyla birer konuşma
yaptılar.

ADIĞE ŞARKILARIFESTİVALİ

 

 
Konuşmaların bitimiyle birlikte İslamey ekibi mükemmel bir

gösteriyle Sasrıko'nun ateşi insanlara getirişini canlandırdıktan sonra
Rapsodi dahil birkaç güzel parçasını sundu ve konuk ekiplerin su-
nuşlarına geçildi. Her ekip için 15 dakika zaman ayrılmış olması
zaman zaman eşitsizliklere neden oldu. Bazı ekiplerde yer alan mür-
zisyenler 4-5 parça sunabilirken örneğin Türkiye'den katılan Afeşij
Emin, Duman Kemal, Mustafa Can, Nihai Özbek, Sebahattin Çitil-
Kayhan Demirci birer veya ikişer parça ancak sunabildiler.

e

5 saatsüren ve Adığe müziğiyle dopdolu heyecanlı gecedetüm

   



 

 

ekipler başarılıydı. Seyircilerin
sempatisini müzikleriyle veya

 
küçük yaşta olmalarıyla kaza-
nanlar arasında Orhan
Demirkan, Der Gabir, Şağuj
Roza ve Açmız Saide sayılabilir.
Bu güzel geceye yakışmayan
ve diyasporadan katılanların
yadırgadığı tek şey de Karaçay
ve Kabardey'den gelen ekipler
tarafından balalayka kullanılmış
olmasıydı.

 

Gecenin sonunda Kafder,

 

   

Kafiad, Maykop Adığe Derneği, Necdet Hatam ve Aktiv tarafından
Kültür Bakanı Çemişo Gazi, Kompozitör Nehaye Aslan, Orhan

Demirkan, Açmız Saide Agaçe
Eldar'a özel ödüller verildi.
Kültür Bakanı tarafından da
tüm katılımcı ekiplere anlamlı
birer tablo, sanatçılara da ayrı
ayrı birer sertifika verildi.
Armağan seremonisi bittikten
sonra tekrar sahneye gelen
Islamey ekibi, Anzeriko Çeslav
ve Savoj Roza sundukları
harika parçalarla; diyasporada
yetişen müzisyenlerin, obü-
yüklerinden şifahi metotlarla
öğrendiklerini kaybetmeme
gayretlerine mukabil çağdaş
müzik eğitimi alan ve kendi
alanında söz sahibi anavatan
müzisyenlerinin modem  su-

nuları arasındaki büyük farkı bir kez daha göz önüne serdiler ve
diyasporalıları derin düşüncelere saldılar.

Üçüncü gün saat 10.00'da Kültür sarayında toplanan dil ve mü-
zik alanında söz sahibi uzmanların da katılımıyla festivalin değerlen-
dirmesi yapıldı. diyasporada yaşayanların şimdilik hayal bile edeme-
yecekleri hususlar enine boyuna tartışıldıktan sonra birincisi yapılan
müzik festivalinin 1000.cisinin ve daha fazlasının gelecek nesillerce
ara verilmeden düzenlenebilmesinin, Yüce Tanrı'nın adığe halklarına
nasip etmesidilek ve temennileriyle ekiplere tahsis edilen Rayonlara
gitmek üzere yola çıkıldı

 

 

 



 

KAF-DER GENEL KURULU

 

 

Kafkas Derneği Genel Merkezi'nin 6. Olağan Genel Kurulu, 26.11.2000 tarihinde, Ankara'da 35
Şube temsilcilerinin katılımı ile toplandı.

Genel Kurul'dan bir gün önce Genel Merkezde toplanan Şube Başkanları ve Merkez Karar Yöne-
tim Kurulu üyelerinin iştirakiile oluşan "Başkanlar Kurulu" gündeminde yer alan konuları görüşüp kara-
ra bağladı.

Genel Kurula, merkezi Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde bulunan Dünya Çerkes Birli-
ği(Uluslararası Çerkes Derneği)'nin Genel Başkanı ve aynı zamanda Kabardey-Balkar Cumhuriyeti

Parlamento Başkanı olan Nohuş ZAVURBİY ile Genel Başkan Birinci Yardımcısı ve aynı zamanda
Nalçik Üniversitesi Yurtdışı ilişkiler Başkanı olan Kozoko TOLE de katıldılar.

Başkanlar Kurulu toplantısında şube başkanları ile tanışan konuklar, karşılıklı soru cevaplarla bir
süre sohbet ettikten sonra 80 kişinin katıldığı akşam yemeğinde de sohbetlerini sürdürdüler.

26 Kasım günü saat 13.20'de başlayan Genel Kurula 4 parlamenter, Yenimahalle Belediye Baş-
kanı, Teksif sendikası Genel Başkanı ve çok sayıda Ankaralı hemşehri katılmış ve çok sayıda parla-
menter ve siyasi parti genel başkanından da mesajlar alınmıştır.

Açılış ve saygı duruşunu takiben Divan heyeti Prof. Dr. A. Haydar Taymaz başkanlığında Şükrü
inci, Daryal Çeviker ve Menderes Hırçıner'den oluşturulup gündeme geçildi.

Genel Kurulda söz alan Abdüllatif Şener, Bülent Arınç, Tuncay Alemdaroğlu, Zeki Polai ve Sön-
mez Caniyi dilek ve temennilerini bildirdiler.

DÇB Genel Başkanı Nohuş Zavurbiy; Sabahattin Diyner'in tercümanlığı ile kısaca şunları söyledi.
"Genel Başkanınız Muhittin Ünal 26 Kasım 2000 tarihinde Genel kurul yapacaklarını söyleyince 35
Dernek Başkanı ve temsilcilerinin katıla-
cağı bu önemli toplantıda bulunma iste-
ğimiziilettik. Sağ olsun bizi davet ettiler.
İki gün önce İstanbul'a geldik. Oradaki
dernek çevreleriyle de görüştük. Dünden
beri çok sayida dernek yöneticisiyle be-
raber olup konuştuk. Bugün seçimli bir

genel Kurulunuz vardır ve gündeminiz de
yüklüdür. Son derecede ciddi bir yapı ve
organizasyonla karşılaştık. Genel kurulu-
nuzun gündemini eksiksiz ve yararlı gö-
rüşmelerle sonuçlandırmanızı diliyorum.
Yakında Nalçık kentinde yapılan Genel
Kurulda görev aldık. Önümüzdekiüçyılın
faaliyet programını oluşturmaya çalışıyo- <
ruz. Genel Kurulumuzda başkanınız ve Nohuş Zavurbiy (solda), Sabahattin Diyner
diğer delegelerin yaptıkları konuşmaları
bir bir değerlendirdik. Bu kongredeki gözlemlerimizi ve ihtiyaç tespitlerimizi de programda dikkate ala-
cağız. Dünya'da yaşayan Çerkeslerin çoğunluğunun Türkiye'de bulunuyor olması nedeniyle bu kongre
ve sizlerin düşünceleri bizim için çok değerlidir. Özellikle gençlere yönelik olarak dil eğitimi, karşılıklı
gençlik mübadeleleri, Çerkes tarihinin yazımının tamamlanmasıiçin Osmanlı Arşivindeki belgelerin
teminiyle bir bütünlüğün sağlanması gerekiyor. sözlerimi burada bitirirken başarı dileklerimi yineliyo-
rum."

Genel Başkandan sonra söz alan ve çok kısa konuşan Kozoka Tole, "Öncelikle Kabardey-Balkar

   ii

halki ve bizi buraya gönderen DÇB örgütü adına hepinizi selamlıyor, kongrenize başarılar diliyor, ö-
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nümüzdeki çetin sorunların çözümüne katkı doğrultusunda hayırlı kararlar ve sonuçlar getirmesini
temenni ediyorum." Diyerek sözlerine son verdi.

Genel Başkan Muhittin ÜNALise açış konuşmasında, son zamanlarda tartışmalara konu teşkil e-
den bir çok soruya cevap niteliğinde olmak üzere şunları söyledi:

Saygıdeğer Konuklar, basın mensupları ve delege arkadaşlarımız,

Kafkas Derneği Genel Merkezi ve 35 Şubesi adına hoşgeldiniz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyor,
kongremizin ülkemiz ve toplumumuz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. DÇB Genel Başkanı
Nohuş Zavurbiy ve Yardımcısı Kozoko Tole'yi aramızda görmekten duyduğumuz memnuniyeti ayrıca
belirtmekistiyorum.

Bizler, 1859 yılında Şeyh Şamil'in teslim olmasından sonra Rus Çarlık Rejiminin kurduğu yönetim

anlayışına karşı çıkarak tarihi topraklarından göç eden Dağıstanlı, Çeçenistanlı, Osetyalı ve kısmen
Kabardey-Balkarlılarla; 1859-1864 yılları arasında nüfuslarının önemli bölümünü kırdırma pahasına 5
yl daha Ruslarla
savaştıktan sonra

iradeleri dışında öz
vatanlarından Yo
90'lar düzeyinde

sürülen ve

diasporada yaşayan
Çerkeslerin de 9680
— 85 lere ulaşan

nüfus yoğunluğunu
teşkil eden Adiğe
grupları, Wubıh ve
Abhaz — Abazinlerin

torunlarıyız.
Hepimizin ortak

adı “ÇERKES”TİR.
Tarihi vatanımız
Kuzey » Kafkasya;

dağlarıyla, ovala-
rıyla, Ooırmaklarıyla,
kuzeyi-güneyi-
doğusu ve batısıyla
bir bütündür. Dede-
lerimizin çok azının
göç yoluyla, büyük çoğunluğunun sürgün yoluyla ayrılmalarından önceki tarihi topraklarımızı coğrafi
anlamda ayrılmaz bir bütün olarak görüyoruz. Bu anlamda, Yüce Tanrı'nın aynı topraklarda ve binler-
ce yıl birlikte yaşamalarını nasip kıldığı Kuz&yKafkas Halktarından herhangi birisini dışlamamız söz
konusu değildir. Ancak, Kaf-Derolarak şartlar gereği Kuzey Kafkasyaya yönelik yükümlülük öncelikle-
rimiz de farklılıklarımız vardır. Zira;

1- 1859'da Şeyh Şamil'in teslim olduğu anda toprakları Rus Çarlık Ordularının işgali altına girmiş
olan Dağıstan, Çeçenistan, İnguşetya ve Osetya Cumhuriyetlerinde şu anda yerli nüfus önemli ekseri-
yete sahiptir. Ne Kafkasya'da ve nede burada bu'halkların gündeminde Kafkasya'ya geri dönüş ve
kendi Cumhuriyetlerinde nüfus yeterliliğini sağlama diye bir problemleri ve istemleri yoktur.

Buna karşın; Adığey, Abhazya, Karaçay-Çerkes Cumhuriyetleri ve Kıyıboyu Şapsığ bölgelerinde
yerli halkların oranı 45, 9018, 9622 ve “444 düzeylerindedir. Rusya Federasyonu Anayasasında yer
alan KÖK HALK avantajı herhangibir nedenle her an kalkabilir. O takdirde de Parlamento ve Hükümet
ekseriyeti, Devlet Başkanlığı ve cumhuriyetlerin adları gibi çok önemli varlıklarımızı ebediyen kaybe-
debiliriz. Böyle bir tehlikeye engel olmanın yegane köklü çözümü de önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde
yeterli düzeyde (Her 15 — 20 kişiden bir kişi) insanımızın dönüşünü sağlamaktır. 1991 yılında kurulu-
şuna katıldığımız resmi üyeliğimize engeller çıkartılmakta olan ve aramızda Genel Başkanı ve Yar-
dımcısı da bulunan DÇB'nin en önemli kuruluş nedeni de zaten budur.

2- Dışardan birilerince Türkiye'nin bir bölümü veya bir kısım halkları için söylenmesine sıcak bak-
mayacağımız söylemlerin benzerlerini Kafkasya'nın iç işlerine karışmamak anlamında söylemekten
sakınıyoruz. Zira, bu tür söylemlerin nası! istismar edildiğini ve Türkiye aleyhine nasıl kullanıldığını
Karaçay — Çerkes seçimlerinde birebir yaşadık ve biliyoruz.
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3- Prensip olarak Dünya'nın hiçbir yerinde savaş istemiyoruz. Çeçen savaşının bir an önce sonu-

ca ulaşmasını da bu nedenle istiyoruz. Bu gün 20 milyonluk bağımsız bir Çerkes Devletine sahip

değilsek ve darmadağın yaşıyorsak nedeninin savaşlar olduğunu iyibiliyoruz. O nedenle Savaş yeri-
ne ekonomik ve kültürel alanlarda iyi iş ilişkilerini ve içinde yaşadığımız halklarla Devletlerin birbirle-

riyle yakınlaşmasını yeğliyoruz.

4- Biz, Çerkesleri Çerkes yapan değerlerimizi, Diasporada ebediyen tam anlamıyla yaşatamaya-

cağımızın farkındayız. Ve vakit geçirmeden bir şeyler yapmakla yükümlü olduğumuzun da bilincinde-

İZ.
” Özetlediğim bu yaklaşım farklılıklarını paylaşan bir avuç insanın 5 Nisan 1993 tarihinde kurdukları

KAFDER, bugün 35 Şubeyle yaygın bir örgüte sahiptir. Kafder'e katılmayı taahhüt etmiş olmalarına

rağmen katılamayan derneklerin ekserisiile iyi bir diyalog içerisindeyiz. Dernekler yasasında yapıla-

cak küçük bir değişikliğin taahhuku halinde, örgütün, bir anda 58-60 Derneğin birlikteliğini yaşayaca-

ğından asla kuşku duymuyorum. Kafkas Derneği; bu gün gerek Kafkasya'da, gerek DÇB camiasında
ve gerekse Avrupa, Amerika
ve Ortadoğu ülkelerinde itibar
sahibi bir dernekler topluluğu-
dur.

Eğer önümüzdekiyasal üç
önemli engeli hükümetimizin
ve Sayın Siyasilerimizin de-

mokratikleşme çalışmalarına
verecekleri hız sayesinde kısa
sürede aşabilirsek, toplumsal
yapımızdan kaynaklanan bazı
olumsuzluklara rağmen gerek
toplumumuz, gerek Türkiye ve

gerekse Kafkasya için tah-
minlerin ötesinde güzel şeyler
yapabilecek bir potansiyele
sahibiz. Yeter ki, medeni a-
lem, sivil toplum kuruluşlarına,

her türlü farklılıklara, ırki özel-

lik ve kökenlere saygıyı ön

plana alırken, yasakçı düşüncelerle biz tersini yapmayalım. Ve de Çerkesleri ve düşüncelerini doğru

algılayalım...
” - Türk eğitimi almış ve Türk gibi düşünen insanlarımızdan yeteri kadarının Kafkasya'ya geri dönü-

şü ve ileride Dünya serbest ticaret bölgesi olarak planlanmakta olan Kafkasya sahillerine yerleşmeleri

Türkiye için kesinlikle önemli bir avantajdır.

- Çerkesler Turani kökenli değildirler. Aksini ispat için beyhude uğraşılmasın. Çerkesler öp öz Ku-

zey Kafkasyalıdırlar. Bir çok bilim adamının mutabık olduğu üzere beyaz ırkın kaynağıdırlar. Tarihin

 
bilinen çağlarından beri Kuzey Kafkasya'da yaşamışlar ve medeniyetlere imza atmış halklardır. Gele-

neksel yapıları gereği laik, demokrat ve yaşadıkları ülkelere son derecede sadık vazifeşinas ve na-

muslu halklardır.

- Çerkesler; tarihsiz, vatansız, dilsiz ve medeniyetsiz halklar değillerdir. O itibarla bu ülkeden,

başka talepleri olan hiç bir halkla asla karıştırılmamalıdırlar. Zira, onlar sadece dillerini ve kültürlerini

yaşatarak yaşamakistemektedirler. Hepsi o kadar...

- Kültürel farklılıkların kendilerini ifade imkanı bulabildiği çok sayıda ülkede sayıları azda olsa

Çerkesler vardır. Ama hiç birisinde gösteremezsiniz ki Çerkesler kendilerine tanınan bu imkanları is-

tismar etmiş olsunlar. Çünkü onlarbilirler ki, kültüre saygı, saygıyı doğurur ve hertürlü ayrımcılığı da

ok eder. i

, - Avrupa topluluğuna giriş sürecinde bu ülkenin tüm insanları gibi bizim de yükümlülük ve sorum-

luluklarımız vardır. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere hemen hemen Avrupa'nın söz sahibi

tüm devletlerinde Hemşehrilerimiz ve onların kurulu örgütleri vardır. Onlarla irtibat kurmamızı yasak-
lamaktan vazgeçin ki, bizler de bir şeyler yapalım ve çorbada bizim de tuzumuzolsun.

(Ankara, 26.11.2000)

Genel Başkanın açış konuşmasını takiben Faaliyet Raporunun Denetleme Raporunun ve mali
Raporların okunmasına geçildi. 28 maddeden oluşan faaliyet raporu ile bilançoyu başkan Muhittin
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Ünalilave açıklamalarla Genel Kurulun bilgisine sundu. Denetleme Kurulu raporunu da Sn. Mustafa
Vurdum takdim etti. Raporların müzakeresinde özetle şu konuşmalaryapıldı:

Aslan ARI; "Güzel çalışmaları için Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Yakında Kafkasya seya-
hatimde de bu ekibe duyulan güvenibizzat gözlemledim. Kafkasyaile iyiilişkiler kurdular. Bu ilişkilerin
giderek attırılması ve mümkünse çok sayıda insanın geri götürülmesi gerekiyor."

Atay CEYİŞAKAR:"Eleştiri anlamında değil, teşvik anlamında bir şeyler söylemekistiyorum. Kaf-
kas Derneği önemli çalışmalar yaptı. Önemli olan, geleceğe yönelik çalışmalarda DÇB'den başlamalı-
dır. Dünyanın malı olan bu kültürü yaşatmak için Uluslararası bir konferans istenmelidir. Bizden ve
dışarıdan uzmanlar konuşsunlar. Bu kültürün yaşaması için Anayasa niteliğinde yazılı tespitler ve
uygulamalarına yönelik organizasyonlar yapılmalıdır, onu yapamayacaksak gidip düğünle ve cena-

zeyle uğraşalım. 35 Şube gerekli ödemeleri yapıyorlar mı, bölgesel çalışmalar yapıyorlar ve Genel
Merkezin ufkunu açıyorlar mı? Misafirimiz TOLE önemli bir şeye parmak bastı. Önemli olan toplumun
önünü açmaktır dedi ki çok doğrudur. Abhazya'nın statüsünün kısa zamanda tespiti için etkili olmak
zorundayız. Yoksa Abhaz kültürü de yoklar arasına katılacaktır. 1 Dolar kampanyasını Uluslar arası
kuruluşlara taşıyalım, kitap basımıvb. giderler için AB ve BM gibi kuruluşlara gidelim diyorum...”

Şükrü İNCİ: "Yönetim Kurulunu başarılı çalışmaları nedeniyle kutladıktan sonra bir iki hususa te-
mas etmekistiyorum. Komite, geçen yıl İstanbul'a gelen Abhazya devlet Başkanı Ardzınba'nın gelişini,
Genel başkanımıza neden geç bildirdi. Çerkeslerin yegane kuruluşu olan KAF-DER'e neden gereken
değeri vermiyorlar? Efteniye Şenliklerinde demokratik çerkes Platformunun pankartının yanı başında
Kafder'in pankartını neden göremedik? Platformun organizasyonunu yapanlarile Kafder'i yönetenler
arasında belirli bir yakınlığın olduğunu bildiğimiz halde anlayamadığımız şeyler vardır? Konsey temsil-
cisi Sönmez Can'ın birleşmeye yönelik sözlerini destekliyorum. Abhazya ve çeçen konuları gibi dava-
larımızı izleyerek ihtisas komisyonlarının oluşturulmasından yanayım."

Fahri HUVAJ: "Bu kongrede söz almak niyetinde değildim. Ancak sayın Ceyişakarve İnci'nin söy-
lediklerini duyunca söz almak zorunda kaldım. Bu derneği de DÇB'yi de çok büyük umutlarla kurmuş-
tuk. Birikimlerimizi Kafkasya'da değerlendirecektik. Ancak, bugün gelinen noktada Kafder'de de
DÇB'de de hedeflediğimiz heyecan ne yazıkki yoktur. Kafkasya'dan türkiye'ye geri dönüş yapıp Der-

neğe ilk uğradığımda sükutu hayale
uğradım. Zira heyecanın zerresi yoktu.
Çerkesliğin yaşayabilmesinin temel üç
öğesi olmak zorundadır. Bunlar, dilimiz,

örfümüz ve Anavatanımız. Diyasporada
bizim derimiz yüzüldü. Derisiz bir varlık
yaşayabilir mi? Dönüş sorununu bu yö-
netim anlamadı. Tek anlayan Genel
başkandır ve o da eksik anladı. Konuş-
malarında ihtiyaç kadar insan götür-
mekten bahsediyor. Bu ifade yanlıştır.
Dönüşe katkı için her şube her sene bir
aile göndermiş olmalıydı. Ama böyle bir
çalışma ve yaklaşım yoktur. DÇBgenel

başkanı yeteri özenle takdim edilmedi.
Sıradan bir insan gibi konuşturuldu."

Sezai BABAKUŞ da kısa konuşma-
sında "Siyasi partilerden tek kanadın yerine tüm siyasi kanatların temsilcileri bulunmalıydı. Kaf-Der'e
karşı İstanbul'da oluşturulan RED CEPHESİile diyalog kurma gibibir politika yanlıştır, zaman kaybı-
dır. Kaf-Deristemiş ve İstanbul'da Şube kurarak red cephesine karşı örgütlenmeye girmiş olsaydı bu
gün örgütlülüğünü tamamlamış ve karşıt görüşleri de silindir gibi ezip geçmiş olurdu. Çerkes halkının
parlamentosuniteliğini taşıyan bu kongrenin çok daha heyecanlı olması gerekirdi."

Eleştirilere cevap vermeküzere söz alan Genel başkan Muhittin ÜNAL özetle şunları söyledi:
"Hertürlü eleştiriye açığız, söz alıp eleştirenlere özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Ceyişakar'ın

güzel önerilerini not aldım. Ne var ki Yurtdışı kuruluşlarla ilişki kurma hakkına dahi sahip olmayan bir
Dernekle problemlerimizi uluslar arası organizasyonlara götürmek mümkün değildir. Önemli sorunla-
rımızın görüşüleceği Uluslar arası katılımlı programları biz de düşünüyoruz. Yine uluslar arası finans
kuruluşlarına müracaat etmek üzere araştırmalarımız vardır. Sayın Ceyişakar'ın sunacağı projelerden
elbette faydalanacağız. Abhazya konusunda bugüne kadar elimizden gelen katkıyı yaptık. Bundan
sonra da yaparız. Ancak, göz ardı edemeyeceğimiz ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu batılıların
bilinen tavırlarına, AGİT ve Avrupa konseyinin kuruluş statüleri ve Abhazya'ya bakış açıları karşısında
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dernek statüsü içinde ne yapılabilir? Komite bu düşüncelerle kurulmamış mıydı? Bu hususlar daha iyi
incelenmek zorundadır.

Demokratik Çerkes Platformu hukuki statüsü olmayan bir platformdur. Dernekler statüsünde söy-
lenemeyenleri söylemeleri normaldir. Bazı görüşlerini paylaşıyorum. İstanbul'da oluşturulduğu söyle-
nen Red Cephesine karşı, karşı bir örgütlenme yolunu değil uzlaşı ve yakınlaşma yolunu seçtik. Fede-
rasyon yasasının çıkması halinde aynı kökten gelen ve aynı amaçlı derneklerimiz bir araya gelmek

zorundadırlar. İstanbul'a sabırla ve iyi niyetle yaklaşıyoruz. Kendi şubemiz bulunduğu halde son iki
konuk gurubunun karşılanması sırasında en eski dernek olan Bağlarbaşıile işbirliği yaptık. Sağ ol-
sunlar ellerinden geleni yaptılar. Kaf-Der kendi misafirlerini karşılayıp ağırlayabilecek bir kurumdur.
Ancak biz, birilerinin tahrikiyle ve dedikodularla yaratılmak istenen olumsuzluklara kulak asmadık.
DÇB Başkanı ve yardımcısının karşılanışıyla ilgili de bir sürü rivayetler çıkarıldı. Bazı derneklerin mal
varlıkları nedeniyle katılmamış olmasını da anlıyoruz. Dernekler yasasında yer almasıiçin çalıştığımız
üç madde değişikliği bu problemleri tümü ile ortadan kaldıracaktır. İstanbul'da yeni Şubeler kurma
önerileri hep oldu. Bölen değil birleştiren olmak isteyişimiz nedeniyle hep sabırla yaklaştık. Ama sabrın

da bir sınırı elbette ki vardır.
Sayın Fahri Huvaj ile son

zamanlarda sık sik konuştuk.
Görüş ve düşüncelerimi her
zaman açıklıkla kendisine söy-
ledim. Bu gün burada çok bü-
yük bir heyecanla söylediklerini
bana rahatlıkla söyleyebilirdi.
Ama söylemedi... Yönetim ola-
rak dönüş olayını biz son dere-
cede ciddiye alıyoruz. Gerek
yayınlarımızda ve gerekse her
toplantıda, meydanlarda hep
bunu işliyoruz. Dönüş olayı
sadece bizim istememizle ol-

maz. Karşılıklı olarak alt yapı
çalışmaları gerekiyor, medeni
kanundaki değişiklik istemimiz,
Kooperatifler yasasındaki deği-

şiklik istemimiz, 1 dolar kampanyası hep dönüşün altyapısı içindir. Dönüşü eksik anladığımıve ihtiyaç
kadar insanı geri götürmeye çalıştığımı ifade ettiler. Ben sorumlu bir insanım. Uluorta ve rasgele ko-
nuşamam. Söylediklerimin anlamını, ne getirip ne götüreceğini ve kimler tarafından nasıl anlaşılacağı-
nı iyi biliyorum. Rusya Federasyonu Büyükelçiliği ile Becena Murat'ın yazdığı eser nedeniyle yapmış
olduğumuz konuşmalarda bunlar hep konu oldu. Sorumsuzca konuşmaların, Karaçay-Çerkes Cumhu-
riyetinin Devlet başkanlığı seçimlerinde nasıl kullanıldığını iyi biliyorum. Buna rağmen ne söylememi
istiyordunuz? Kaf-Der'de dinamizm eksikliğinden en önce ben şikayetçiyim. Bir aydır seçim öncesinde
Genel başkan arayışı vardır. Defalarca toplantı yapıldı. Her seferinde Sayın Huvaj'a da söylendi. Ge-
nel başkanlık için heri kendisine teklif de bulundum, hem de o toplantılarda önerdim. Bana göre vakit

de geçmiş değil. Divana rica edelim seçim maddesini geciktirelim, bir liste yapsın ve görevetalip ol-
sun. Hep birlikte yardımcı olalım. DÇB genel Başkanının takdim şekli gerçekten de hoş olmadı. Açış
konuşmama zamanında izin verilmiş olsaydı o görevi Türkçe ve Adığece yapacaktım, gördünüz ko-
nuşmamıbaşta değil sonda yapabildim."

Raporların eleştiri ve cevaplarının tamamlanmasını takiben Yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı
oybirliğiyle ibra edildiler ve 15 dakika oturuma ara verildi.

İkinci oturum açıldığında, Tüzüğün 14, 17, 18, 32. Ve Ek Geçici İkinci maddesinde önerilen deği-
şiklikleri muhittin Ünal ayrı ayrı izah etti ve önerildiği şekilde değişiklikler yapıldı. Daha sonra DÇB
üyeliği, dernekler Yasasında muhtemel değişiklikler sonucu yapılacak işlemler ve Dernek binasının
KAF-DAV vakfına devri konusunda Yönetim Kuruluna yetkiverildi.

Tahmini bütçe, 49.000.000.000.-TI.sı olarak bağlanıp uygulama esaslarıyla birlikte kabul edildikten
sonra seçimlere geçildi. Mevcut olan tek listeyle kapalı oy ve açık tasnifle seçimler yapıldı ve tasnif
kurulundan gelen sonucu divan başkanı açıkladı.
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Buna göre kurullar şu şekilde oluştu:

Genel Başkan: Muhittin UNAL

Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (Asii) Disiplin Kurulu (Asil)
1. Sabahattin DİYNER 1- Yahya ALPAY
2. Cihan CANDEMİR 2- Yahya GİIŞ
3. Çetin ÖNER 3- Olcay MİS
4. Bahri KAZBEK 4- İhsan GÜNAY
5. Yaşar ASLANKAYA 5- Ramazan BEYSİ
6. Münevver AYKAÇ 6- Mehmet Emin KAYNAR
7. Nedim MACİT 7- Nusret DEMİRCİ
8. Ali ÇUREY
9. Kamuran AKKAYA
10. Muzaffer KALKAN

11. Menderes HIRÇINER
12. Eyüp Baloğlu Disiplin Kurulu (Yedek)
13. Mehmet ŞIKLAROĞLU 1- Mehmet BAL
14. Bülent ATÇI 2- Ramazan SEVGEL
15. Şamil JANE 3- Hayati ALPARSLAN
16. Hakkı ACI 4- Recep DOĞAN
17. Mehmet YENER 5- Mesut OZSARAY
18. Mehmet ÖZDOĞAN
19. Erdoğan AKMAN
20. İbrahim ÖZ
21. Sami KORKUT

Merkez Karar Yürütme Kurulu (Yedek) Denetleme Kurulu (Asil)
i- Kaya ŞENVAR 1- Nebi BOYBEK
2- oOSema YILMAZ 2- Erol TOYTUNÇ
3- oAyşe DEMİRCAN 3- Kamil GÖZENER
4- Aydın YAĞAN
5- Hasan ALTUNÖZ

6- Ali Rıza CİHAN Denetleme Kurulu (Yedek)
7- Nihat YASAN 1- Emel BEZEK

8- oOsmanAKER 2- Ahmet ÖZŞAHİN
9- Mustafa ÖZBEN 3- Cafer ASLAN

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra dilek ve temenniler bölümünde sadece DÇB Genel
Başkanı Nohuş Zavurbiy söz aldı ve kısaca şunları söyledi:

"Bu gün çok ciddi bir kongre izledik. Kabardey-Balkar Parlamentosundan daha ciddi bir kongre
yaptınız ve delegeler görevlerini tamamladılar. Toplumumuz ve hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Rahatsız ve isteksiz olmasına rağmen hepimizin ortak isteğini kırmayıp yeniden aday olan Genel baş-
kana özellikle kolaylıklar diliyorum. Birlikte güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. DÇB olarak prog-
ramımıza almamız gereken konuların başında dil sorunu, ekonomik ve kültürel diğer sorunlar geliyor.
Çocuklar ve değişik yaş gurupları için yazın güzel programlar hazırlayabiliriz. Çerkes tarihinin yazımını
bir an önce tamamlamak zorundayız. Bu kongreye gelmemiz isabetli oldu. Dünyada yaşayan
Çerkeslerin en çoğunun bulunduğu bu ülkenin temsilcisi Kaf-Der ile daha sıkı işbirliğine gideceğiz.
Geçen dönemde Karaçay-Çerkes seçimlerinde DÇB yöneticileri hatalar yaptılar. Biz bu tür hatalara
düşmeden ülkelerimizin karşılıklı diyaloğu ve işbirliğini ön planda tutarak sorunlarımızı yavaş da olsa
çözüme götürmek zorundayız. Gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum."

Genel Kurulun tamamlanmasını takibenilk toplantısını yapan 21 kişilik Merkez Karar Yürütme Ku-
rulu, kendi aralarından 9 kişilik yürütme kurulunu şu şekilde belirledi:

Genel Başkan Yardımcısı : Sabahattin DİYNER
Genel Başkan Yardımcısı : Cihan CANDEMİR
Genel Başkan Yardımcısı : Çetin ÖNER
Genel Başkan Yardımcısı : Ali ÇUREY
Genel Sayman : Bahri KAZBEK
Genel Sekreter : Münevver AYKAÇ
MYK Üyesi : Yaşar ASLAN KAYA
MYK Üyesi , : Kamuran AKKAYA
MYK Üyesi : Nedim MACİT
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26.11.1998 tarihli Genel
Kurulda görev tevdi etmiş ol-
duğunuz MKYK, MYK ve Baş-
kanlar Kurulunun, ortaklaşa
gerçekleştirmiş olduğu faali-
yetlerin oOönemlileri sırasıyla
şunlardır:

1- 1998 yılı sonuna kadar
sadece kendi abonelerimize
gönderilmekte olan yayın or-
ganımız NART DERGİSİ, 1999
yılı başından itibaren kültür
bakanlığı Kütüphaneler Genel
müdürlüğünün de abone edil-
mesiyle 81 ilin ve 69 büyük
ilçenin kütüphanesine munta-
zam gönderilmeye başlanılmış
olup abonelik devam etmekte-
dir.

Kafkas Derneği olarak
kendi yayınlarımız olan 11
kitap ve Nart Dergisinden olu-
şan 71 adet koliyi YÖK'ten de
izin alarak Türkiye'deki tüm
Üniversite kütüphanelerine
gönderdik. Bundan sonraki
tüm yayınlarımızı da göndere-
ceğiz.

2- 21 Mayıs 1864 tarihli
Büyük Çerkes Sürgününün
135 yılı anma törenleri DSİ
Genel Müdürlüğü toplantı sa-
lonunda ve 23 Mayıs 1999
günü büyük bir katılımla ger-
çekleştirilmiştir. Sn. Dr.Cahit
TUTUM başkanlığındaki pane-
lin konuşmacıları Yrd. Doçent
Süleyman ERKAN, Yrd. Do-
çent Sedat ÖZDEN,Fransız

Araştırmacı Alexandre TOMARKİNEve Araştırmacı-Yazar Özdemir
OZBAYidiler.

136. yıl anma törenlerinde de Adığey Cumhuriyeti kültür Bakanı
ve Kosova Adığelerini geri getiren Çemişo GAZİ, Yaşar BAĞ ve
Alexandre TOMARKİNE'nin konuşmacı olarak katıldıkları bir panel
daha düzenlendi. Bu panellerdeki konuşmalar ve NART Dergisinde

yayınlanan SÜRGÜN konulu konuşmalar bir kitap haline getirilmiş
olup basımı tamamlanmak üzeredir.

3- 20 Haziran 1999 tarihinde Susurluk ilçesi Demirkapı köyünde
yılın ilk Bölgesel toplantısı yöredeki Şubelerimizin ve kardeş der-
neklerimizin katılımıyla yapılmıştır. Adığey Cumhuriyetinden Prof.
Şhalaho ABU başkanlığında bir ekip dışında Ürdün'den de Prens
Ali ve kardeşi katılmışlar ve etkinlik Çerkesler #iminde de yer al-
mıştır. Yağmurların etkisiyle katılımın ancak 56 .işi civarına ula-
şabildiği etkinlikte çok sayıda ekip Çerkes kültürünün güzel örnekle-
rini sunmuş ayrıca konuşmalarda Çerkeslerin kökeni, arkeolojik
tarihi, Kafkasya'daki nüfus sorunu ve kültürel sorunlarımız ve çö-
zum önerileri bilhassa vurgulanmış, Adığece şarkılar, şiirler okun-
muş ve misafir Prof.Şhalako ABU Adığece hitap etmişlerdir.

4- 4 Temmuz 1999 tarihinde yılın ikinci büyük bölgesel etkinliği
12.000 civarında hemşehrimizin ve çok sayıda Şube ve kardeş
derneklerimizin katılımı ile Tokat ili Gümenek DSİtesislerinde ger-
çekleştirilmiştir. Çerkeslerin tarihi, arkeolojik bulgularagöre bilim
adamlarının görüşleri, kültürel problemleri, ülke bütünlüğüne her
zaman bağlı olan bu halkın haklı taleplerinin vurgulandığı konuş-
maları takiben Adığece şarkılar, Adığece tiyatro ve çok sayıda
folklor gösterileriyle yöre halkına kendi öz kültürü hatırlatılmaya
çalışılmıştır.

5- "Kafkas Derneği yayınları" Kültür Bakanlığına tescil ettirilmiş
ve İSBN numaralı olarak peş peşe 7 adet kitap yayınlanmış olup
mali problemlerimiz büyük ölçüde bu kitapların satışıyla aşılmıştır.
Halen baskıda olan 4, Tercüme edilmekte olan 4 ve tercüme sırası
bekleyen 6 adet kitabımız mevcuttur.

6- Çerkes Kültürüyle ilgili olarak yayınlanmış 110 civarındaki e-
serin yayıncıları ile bağlantılı olarak kitap alıp sembolik ilavelerle
hemşehrilerimizin okuyabilmesini teminen satış için Şubelerimize
aktarılmaktadır. Bu gün 18 şubemizde az da olsa kitap stoku bu-
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lunmaktadır. Dileğimiz tüm
şubelerde her an kitap stoku
bulunmasıdır.

7- Kafkasya ile ilgili bir yazı
dizisi hazırlayacak olan değerli
gazeteciler Hasan Yılmaz ve
Nihat Kaşıkçı ile sağlanan
diyalog ve kendilerine verilen
adreslerdeki kardeşlerimizle
görüşmeleri sonucu Çerkesler
hakkında ve özellikle MAYKOP
KÜLTÜRÜ ile Mezopotamya
Kültürü arasındaki paralellik ve
ilişkiler konusunda Türkiye'de
pek alışık olmadığımız ifade-
lerle rapor ve Kafkasya Seya-
hatnamesi adlı kitabı yazmala-
rına yardımcı olunmuştur.

8- 1999 yılında peş peşe
yaşanan deprem felaketleri
sırasında hemen ikinci gün
deprem bölgesine gidilip ilgili-
lerle görüşülmüş ve ihtiyaç

öncelikleri (otespit (edilmiştir.
Sakarya'daki Dernekçi ve eği-
timci arkadaşlarımızın tavsiye-
si; acele edilmemesi ve daha
çok öğrencilerin eğitimine kat-
kıda bulunmak üzere hazırlık
yapılması doğrultusundaydı.
Biz de bu doğrultuda çalışma-
lara başladık. Dolayısıyla Sa-
karya'da pek aktif olamadık.

Düzce depreminde ise da-
ha deneyimli olduğumuz için
teşkil ettiğimiz 7 ayrı ekip va-
sıtasıyla depremin ikinci günü
tüm köylere ulaşılarak ihtiyaç-
lar belirlenmiş. Ankara'daki
hemşehrilerimizin ve Rotari
Kulüplerinin desteğiyle, 9 araç
yükü yiyecek, içecek, giyim,
sağlık malzemesi, elektrik so-
baları, gaz tüpleri ve yüzden
fazla çadır temin edilerek
muhtarların yardımıyla bizzat
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış-
tır. Ayrıca, Düzce Dernek baş-
kanı Aziz Nemlioğlu'na acil
ihtiyaçlar için nakit para teslim
edilmiş, Ankara'da hastanelere
gelen hastalara sahip çıkılmış
ve kendilerine mali destek
verilmiştir. Ayrıca, bölgeden
gelen öğrencilerin okul ve yurt

 

sorunları ile konut problemlerinin çözümüne önemli katkıda bulu-
nulmuştur. Bu çalışmalarımızda gençlerimizin yağmurda ve soğukta
günlerce özverili, adeta hamal gibi hiçbir şeyi yüksünmeden bede-
nen çalışmalarını ve olağanüstü gayretlerini unutabilmemiz müm-
kün değildir.

9- Depremlerden çok önce 20 Mari tarihinde gençlerimizin birbi-

riyle tanışıp kaynaşmaları ve aralarında iletişim sağlamaları ama-
cıyla Bodrum'da bir hemşehrimize ait bir otelde 2. Gençlik tatilini
planlamıştık. Ve çok sayıda müracaat da olmuştu. Deprem olunca
ertelemek istedik. Sonra Thamatelerimizi çağırıp onlara sorduk.
Cevapları çok açıktı. "Çerkeslerin tarihinde acılı olay ve sevinçli
olayların çakıştığı çok olmuştur. Ama herikisini de iptal etmemiş-
lerdir. Gençler gitsinler ama deprem bölgesindeki yaşıtlarını da
düşünsünler." Biz de bu karara uyup gençleri gönderdik. Bir hayli

eleştiri de aldık. Ancak tatile giden bu gençler öylesine çalıştılar ki
onların gayretleri ve Şubelerimizin de katkılarıyla geçen yıl 124 tane

depremzede ve 32 tane de normal öğrenciye eğitim yardımı yaptık.

Deprem zedelerden gerçekten fakir olanlarıyla, eski yıllardan
beri burs vermekte olduğumuz öğrencilere bundan böyle KAF-DAV
burs vereceği için elimizdeki eğitim amaçlı parasal kaynağımızı
Yönetim Kurulu kararıyla KAF-DAV'a devrettik. Önümüzdeki aydan
itibaren söz konusu burslar ödenebilecektir.

10- Abhaz Dayanışma komitesinin 15.5.999 tarihli toplantısına
ve Abhazya Devlet başkanı Sn. Ardzınba ve ekibinin İstanbul gö-
rüşmeleri sırasındaki toplantılarına çok sayıda Şube yetkilisiyle
birlikte katıldık. Ancak, komite giderlerine maddi katkıda bulunama-
yışımız ve daha önce şubelerimize gönderilmiş olan makbuzların
paraya dönüştürülememiş olmasının neden olduğu geçici sıkıntılar
dışında ABHAZYA davasına gerek DÇB kongrelerinde ve gerekse
icap eden herplatformda destek verilmeye devam olunmuştur.

11- Ankara Şubesiile birlikte Ankara Atatürk kapalı spor salo-
nunda deprem zedelere yardım maksadıyla Kafkasya'dan müzis-
yenlerin, İstanbul'dan da Yeni Türkü grubunun katılacağı bir gösteri
planlanmış ise de sanatçıların sonradan ileri sürdüğü aşırı talepler
nedeniyle etkinlik yapılamamıştır.

12- 27 Şubat tarihinde Ankara Tes-İş sendikası salonlarında
düzenlenen ÇEÇENİSTAN konulu panel sonucunda Türkiye'de
kurulu 58 Kafkas Derneği, Vakıf ve komitenin katılıp fiilen imzaladı-
ğı DEKLARASYON Türk ve dünya kamuoyuna, Dünyanın en büyük
Ajanslarına, gazeteler ve sayılı TV. Kuruluşlarına, AGİT, Avrupa
konseyi, Birleşmiş milletler, batı Parlamentoları ve dünyanın değişik
ülkelerindeki Kafkas Derneklerine değişik dillerde ulaştırılmıştır.

İstanbul, Çorum, Kayseri ve Samsun mitinglerine o kentteki Şu-
belerimizin katılımı sağlanmıştır. Siyasi parti bayrak ve flamalarının
taşınmayacağının garanti edilmesi halinde Ankara'da büyük bir
mitingin tanzimi tarafımızdan vaat edildiği halde ne yazık ki bu
mümkün olamamıştır. Ancak, Ankara komitesine yönetim kurulun-
dan bir arkadaşımız görevlendirilmiştir.

Yakın tarihlerde AGİT ve AVRUPA KONSEYİ'NE sunulmak ü-
zere çok sayın emekli büyükelçilere, diplomatik ifadeyle kaleme
alınmış birer metin hazırlatılmasına ön ayak olunmuştur.
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13- Maykop-Kuban Kültü-
rü ile Mezopotamya kültürü

arsında önemli benzerliklerin

olması, birçok batılı ve Rus

bilim adamının birleştikleri
önemli hususlardan birisi, bu
iki kültürde Kafkas kültürünün
temel olduğu görüşüdür. İşte
bu görüş ve tespitler ışığında
sahip olduğumuz en önemli ve

duyarlı arkeolog Lopaçe
NURBİY'i Türkiye'ye davet
edip Sayın Ozbay, sayın
Atalay ve sayın Huvaj'ın da
sırayla refakatiyle Türkiye'deki
tüm müzeleri ve kazı bölgeleri-
ni ve buluntuları inceleme im-
kanı kendisine verilmiş, ayrıca
bol miktarda değişik dilde kay-
nakla da donatılarak geri gön-
derilmişti. Gerekli incelemeleri
yaptıktan sonra Maykop'da
evinde buluşularak maykop
kültürü ile Ön Asya kültürünü

> karşılaştıran bir eser hazırla-
ması için anlaşma sağlanarak
yayın ve telif koşulları belirlen-
di. Sayın Lopaçe 177 sayfalık
Rusça metin ve 294 resimden
oluşan çalışmasını son

Maykop seyahatinde bize tes-

lim etti. Şimdi İngilizce ve
Türkçe tercümeleri yapılıyor.

Türkiye'de ve dünyada ses
getirecek olan bu eser için
halen 18-20.000 dolarlık spon-
sora ihtiyacımız bulunmakta-
dır. Bu meblağ ile Lopaçe'nin
kendi kazıları ve incelemeleri-
nin sonucuna dayalı Adiğe
Sanatı tarihi adlı eserinin ter-
cüme ve yayını da dahildir. Bu
iki eser geçmiş tarihimiz açı-
sından son derecede önemli-
dir. Bunları yayınlayıp dünya
bilim camiasına ve tüm arkeo-

loji kurumlarına ücretsiz olarak

göndereceğiz.

14- Tarihimiz ve kültürü-
müz bakımından önemli olan
bir başka girişimimiz de bugü-
ne kadar ki finansmanı eski
DÇB Genel Başkanı Boris
Akbaştarafından karşılanan ve
üç bilim adamı tarafından ha-
zırlanmakta olan Adığe ansik-
lopedisidir. Rusça hazırlan-
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makta olan ansiklopedinin Türkçe'ye tercümesi ve basım giderlerini
taahhüt ettik. Hazır olduğunda imkanı olan insanlarımızdan katkıları
talep edilecektir.

15- Geçen Genel Kurulumuzda alınan karar uyarınca istenen
işlemler tamamlanarak DÇB'ye resmen üyelik tescili ve yurtdışı
ilişkilerde yetkili kılınmamız için Bakanlar kurulundan kararname
istihsali için resmi başvuru yapılmış olup birçok engel aşılmış olma-
sına rağmen bazı takıntılar devam etmektedir.

16- Medeni kanun ve dolayısıyla Dernekler kanununda yapıl-
ması gerekli ve örgütümüzü yakından ilgilendiren değişiklik çalış-
malarını yakından izliyoruz. Sayın Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı
zamanındaki tasarıda isteklerimiz dikkate alınmıştı. Üzerinde çalı-
şılan tasarıda da dikkate alınacağını umuyoruz. Bu konuda tüm
siyasilerden destek bekliyoruz.

17/- Kuzey Kafkasya'da nüfus ihtiyacı bulunan Cumhuriyetlere
yetecek kadar insanımızın geri dönüşünde önemli-rol. oynayacağına
inandığımız bir maddelik kanun değişikliği de Kooperatifler Yasa-

sında yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda da ilgili sayın bakan
ile mutabık kalınmış olup tasarı metin ve gerekçesi değerli hukuk-
çularımızca hazırlanmaktadır.

Dönüş olayının sağlıklı bir altyapısının oluşturulmasını hedefle-
yerek yakın tarihte "KAFKASYA İÇİN AYDA BİR DOLAR" kampan-
yası başlatmış bulunuyoruz. 4-5 milyonluk bir toplum olarak bu
kampanyaya asgari 100-2000.000 kişimizin katılımını sağlama ko-
nusunda hepinizin yardımına özellikle ihtiyacımız vardır.

18- Bu yıl iki adet büyük bölgesel etkinlik hedeflememize rağ-
men ancakbir tanesini 15 Temmuzda UZUNYAYLA'da gerçekleşti-
rebildik. Anormal sıcaklıklar nedeniyle programın akışında değişiklik
yapma zorunluluğu ile eksik anonstan kaynaklanan bazı aksaklıklar
yaşanmışsa da çok büyük bir katılım olmuş, Kafkasya'dan özel
olarak davet edilen büyük sanatçıların ve değerli hatiplerin
Çerkesçe konuşup, şarkılar söyledikleri bu etkinlik öz kültürümüzü
hatırlayıp bir gün bile olsa onu fiilen ve özgürce yaşamamız bakı-
mından önemlibir olaydır.

Uzunyayla Şenliği kapsamında Kayseri-Şarkışla-Pınarbaşı-
Ankara Şubelerimizin ve Göksun Derneğimizin ortak organizasyonu
ile Kayseri, Şarkışla, Göksun'da ayrı ayrı kapalı salon gösterileriile
yöre insanlarına hizmet götürülürken diğer taraftan da Şarkışla,
Göksun ve Pınarbaşı ilçelerinde ilçe Kaymakamlarının da deste-

ğiyle yöre tarımına katkı amacıyla bilimsel paneller düzenlenmiştir.
Adana, Kayseri, İzmir ve Maraş Üniversitelerinin değerli bilim a-
damlarının katkıları her türlü takdirin üzerindedir. Bu panellerin de-
vamına yörenin ihtiyacı vardır ve yenileri yapılmalıdır diye düşünü-
yoruz.

19- Gençlik tatilinin üçüncüsü bu yıl Selçuk SÜRMELİ EFES o-
telinde 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gelecek yılın
gençlik tatilleri için de Maykop ve Nalçik'te gerekli görüşmeler ya-
pılarak haziran 2001 sonu için 50'şerkişilik 2 kafile şeklinde prog-
ramlanmıştır. Karşılığında da oradan buraya gençler gelecek ve
misafir edileceklerdir.
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Ayrıca, Düzce'de bulunan

4 büyük çadırımızla da sahilde

veya ormanlık bir yörede izci
kampları benzeri bir organi-
zasyonla son derecede düşük
maliyetle gençlerimize tatil ve
birliktelik imkanı da sunulacak-
tır.

20- Adığey Cumhuriyeti'n-
de Türkiye Çerkesleri hakkında
var olan bazı olumsuz imajların
bertarafı ve insanımızı yakın-
dan tanıyıp dönüşlerinde bunu
halka anlatmaları, obaşkanı

oldukları "Adığe Sanatına ve
Sanatçısına Destek Vakfı"
başkanı sayın Fatime CARIM'ı
2-9 Haziran tarihlerinde Türki-
ye'ye davet ettik. Başta İstan-
bul Bağlarbaşı olmak üzere,

bandırma, Gönen, Susurluk,

Çanakkale, Biga, Balıkesir,

Bursa, Eskişehir, Ankara, Düz-

ce şube ve derneklerinin ilgi ve
desteklerini gördük. Kendileri-
ne teşekkür ediyoruz. Son
derece yararlı bir organizas-

yondu.

21- Temmuz ayı sonların-
da Nalçık kentinde toplanan
DÇB Genel Kuruluna bireysel
bazda ve 9 kişiyle katılıp göre-
vimizi en iyi şekliyle yerine
getirdik.

22- Eylül ayının 20'sinde
Maykop'da başlayan "BİRİNCİ
ADIĞE MÜZİK ENSTRÜMAN-
LARI FESTİVALİ"ne kalabalık
bir heyet halinde katıldık. A-
matör insanlarımız olan Sn.
Emin ASLAN, Kemal DUMAN,
Mehmet CAN, Selahattin ÇİTİL
ve Kayhan DEMİRCİ başarıile
Türkiye'yi temsil etmişlerdir.
Kendilerine teşekkür ediyoruz.
Yine aynı ayın sonunda Nalçık
kentinde düzenlenen "NART
DESTANLARININ ÜÇ BİNİNCİ
YILI ETKİNLİKLERİ"ne de üç
kişilik bir ekiple katılınmıştır.

23- Bu dönem içerisinde
Tokat/PAZAR ve GAZİANTEP
Şubelerimizi kapattık ve buna
karşılık Zile, Turhal, Kuşadası,

 

Merzifon, Yozgat ve Suluova Şubelerinin kuruluşuna yetki verdik.

1999 yılı depremleri yaşanmasaydı yöredeki 5-6 derneğin de şu-
beleşmesi mümkünken maalesef ertelemek zorunda kalındı.

24- 4-5 Kasım günlerinde gururla izlediğimiz yeni bir etkinlik ya-
şadık. Gençlik tatil programlarında oluşan arkadaşlık ve iletişimin

doğal sonucu olarak Türkiye'nin her tarafından 304 gencimizin katı-
lımıyla seviyeli bir tanışma ve tartışma toplantısı düzenlediler. Prog-
ramını, tartışma konularını, konuşmacılarını, oturum yöneticilerini
ve diğer hususları tümüyle kendileri belirlediler. Fiilen uyguladılar.
En medeni şekliyle tartıştılar ve gelecek yıl tekrar buluşmak üzere
dağıldılar. Başarıyla icra edilen organizasyona emeği geçen ve
katılan tüm gençleri gönülden kutluyoruz. Bu tür etkinliklere her
zaman amadeyiz. Ayrıca, üç öğün yemek veren Sn. Erol ÖZEL ve
diğer sponsorlara da gençler adına teşekkürü borç biliyoruz.

25- Anadilini öğrenmek isteyen gençlerimiz için Sn. Fatime CA-

RIM hanımefendinin de katkılarıyla Adiğey Devlet Üniversitesi ile

ortak bir program tasarlanmış olup örnek tatbikatı gelecek yıl Hazi-
ran sonunda yapılacak ve sonuçlarına göre devamı planlanacaktır.
Aynı şey Nalçık için de geçerlidir.

26- Hemşehrilerimizin ve özellikle gençlerimizin, maksatlı ve
kökenimizi unutturma veya yanıltma amaçlı bazı söylemlere kan-
maması bakımından; Adığey ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerinin
Bilimsel Araştırma Enstitülerinde finans sıkıntısı nedeni ile yayınla-
namadan bekleyen tarihimiz ve kültürümüzle ilgili önemli eserleri bir
an önce okumalarını sağlamak istiyoruz. Günbegün kaybetmekte
olduğumuzdilimizi ve bizi biz yapan değerlerimizi kaybetmek iste-
miyorsak; herbirinin 1500 dolar ile 4000 dolar arasında basım mar-
liyeti olan bu eserlerin yayınına destek vermek zorundayız ve bu
konudasizlere güveniyoruz.

27- Derneklerimizin içinde bulundukları mali sıkıntılarını gider-
mek ve yıl içerisinde tüm şubelerimizi bilgisayar ve internet ağıyla
birbirine bağlamak ve bu suretle Türkiye'deki, Kafkasya'daki ve
Dünyadaki tüm Derneklerin birbiriyle irtibatını ve özellikle de genç-
lerimizin kendi aralarında iletişimini sağlamak istiyoruz. KAF-DAV
ile birlikte bazı adımlar atmak üzereyiz. Bunlardan bir tanesi de
Şekerbankile imzalanan anlaşma ile "NART CART" uygulamasıdır.
Hepinizi, yörenizdeki tüm hemşehrilerimizi sadece bu kartla alışve-
riş yapmaya çağırıyoruz.

28- Belgesel çalışmalarımızdan ilki Prens Ali ile birlikte Am-
man'da kararlaştırıp her türlü desteği sağladığımız Atlı yürüyüş
belgeseli olup tamamlanmıştır.

5 bölüm halinde plânladığımız ve Doç. Dr. Sevda Alankuş'un
rehberliğinde Eylem Er ve 3 arkadaşınca yapılmakta olan kısa met-
rajlı belgesellerin ilk iki bölümü Uzunyayla ve Ürdün'de çekilerek
tamamlanmıştır.

Bu belgeseller içinde bulunduğumuzyılda birkaç yarışmada ya
birinci olmuş ya da finale kalmıştır. Diğer üç bölümün çekimi de
önümüzdekiyıl yapılabilecektir.

Çalışmalarımızı Genel Kurulun tasviplerine arz ederiz.
Ankara, 26.11.2000

Merkez Yürütme Kurulu
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GİRİŞ
Avrupa halkları, aralarında

daha yakın bir birlik oluşturmak
için ortak değerlere dayalı barış-
çı bir geleceği paylaşmaya ka-
rarlıdır.

Ruhani ve manevi mirasının
bilincinde olan Birlik, bölünmez
ve evrensel değerler olan insan
onuru, özgürlük, eşitlik ve daya-
nışma değerleri üzerine inşa
edilmiştir. Demokrasi ve huku-
kun üstünlüğü ilkelerine dayan-
maktadır. Birlik vatandaşlığını
tesis ederek ve bir özgürlük,

güvenlik ve adalet bölgesi oluş-
turarak bireyi, faaliyetlerinin
merkezine yerleştirir.

Birlik, bu ortak değerlerin ko-
runması ve geliştirilmesine kai-
kıda bulunurken Avrupa halkla-
rının kültürleri ve geleneklerinin
çeşitliliği yanısıra Üye Devletle-
rin ulusal kimlikleri ve bunların
ulusal, bölgesel ve yerel düzey-
lerdeki kendi kamu makamları-
nın düzenlenmesine saygı gös-
terir. Dengeli ve sürdürülebilir
kalkınmayı teşvik etmeye çalışır
ve insanların, eşyaların, hiz-
metlerin ve sermayenin serbest
dolaşımını ve yerleşme özgürlü-
ğünü sağlar.

Bu amaçla, toplum, sosyal
ilerleme, bilimsel ve teknolojik
gelişmeler ışığında temelhak ve
özgürlüklerin bir Bildirge'de daha
açık bir şekilde ortaya konulması
yoluyla bu hak ve özgürlüklerin
korunmasının güçlendirilmesi
gerekmektedir.

Bu Bildirge, Topluluk ve Bir-

liğin yetkileri ve görevlerini ve
yetki ikamesi ilkesini dikkate
alarak özellikle Üye Devletlerin
ortak uluslararası yükümlülükleri
ve anayasal gelenekleri, Avrupa

Brüksel, 28 Eylül 2000
Bildirge No 4487/00, Sözleşme 50

Birliği Antlaşması, Topluluk Antlaşmaları, Avrupa İnsan Hakları ve
Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi, Topluluk ve Avru-
pa Konseyi tarafından kabul edilen Sosyal Bildirgeler ve Avrupa Top-
lulukları Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihat
hukukundan kaynaklanan hakları yeniden teyit etmektedir.

Bu haklardan yararlanılması, öteki kişiler, insanlık ve gelecekteki
kuşaklar konusunda sorumluluklar ve görevleri beraberinde getirmek-
tedir.

Birlik, bu nedenle, aşağıda belirtilen hakları, özgürlükleri ve ilkeleri
tanımaktadır.

BÖLÜM |: ONUR

Madde 1: İnsanlık onuru
insanlık onuru, ihlal edilemez. Saygı gösterilmeli ve korunmalıdır.

Vladde 2: Yaşama hakkı
1. Herkes, yaşama hakkına sahiptir.
2. Hiç kimse, ölüm cezasına çarptırılmamalı veya idam edilmemelidir.

Madde 3; Kişinin bedensel ve ruhsal dokunulmazlık hakkı
1. Herkes, kendi bedensel ve ruhsal dokunulmazlığına saygı göste-

rilmesi hakkına sahiptir.
2. Tıp ve biyoloji alanlarında, özellikle aşağıda belirtilenlere saygı

gösterilmelidir:
- yasada belirtilen usullere uygun olarak ilgili kişinin özgürcü ve

bilinçli olarak vereceği muvafakat,
- özellikle kişilerin seçilmesini amaçlayan insan ırkının soyaçekim

yoluyla ıslahına yönelik uygulamaların yasaklanması,
- İnsan bedeninin ve bölümlerinin ticari bir kazanç kaynağı haline

getirilmesinin yasaklanması,
- İnsanların kopyalama yoluyla üretilmesinin yasaklanması.

Madde 4: İşkence veya insanlık dışı veya alçaltıcı muamele veya
ceza yasağı

Hiç kimse, işkenceye veya insanlık dışı veya alçaltıcı muamele veya
cezaya tabi tutulmamalıdır.

Madde 5 : Kölelik ve zorla çalıştırılma yasağı
1. Hiç kimse, kul ya da köle olarak tutulamaz.
2. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz ve zorunlu çalışmaya tabi tutulamaz.
3. İnsan kaçakçılığı yasaklanmıştır.

BÖLÜM Il: ÖZGÜRLÜKLER

Madde 6 : Özgürlük ve güvenlik hakkı
Herkes kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahiptir.
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Madde 7: Özelve aile yaşamı-
na saygı
Herkes, özel ve aile yaşamına,
konutuna ve haberleşmesine
saygı gösterilmesini isteme hak-
kına sahiptir.

Madde 8: Kişisel bilgilerin
korunması

1. Herkes, kendisine ilişkin
kişisel bilgilerin korunmasını
isteme hakkına sahiptir.

2. Bu tür bilgiler, belirtilen
amaçlar için ve ilgili kişinin
muvafakatine veya yasada
öngörülen başka meşru te-
mele dayalı olarak adil şe-
kilde kullanılmalıdır. Herkes,
kendisi hakkında toplanmış
olan bilgilere erişme ve
bunlarda düzeltme yaptırma
hakkına sahiptir.

3. Bu kurallara uyulması, ba-
ğımsız bir makam tarafından
denetlenecektir.

Madde 9: Evlenme ve aile
kurma hakkı
Evlenme hakkı ve aile kurma
hakkı, bu hakların kullanılması-
na ilişkin ulusal mevzuata uygun
olarak teminat altına alınacaktır.

Madde 10 : Düşünce, vicdan
ve din özgürlüğü
1. Herkes, düşünce, din ve

vicdan özgürlüğü hakkına
sahiptir. Bu hak, din veya İ-
nancını değiştirme özgürlü-
ğünü ve din veya inancını
tek başına veya topluluk ha-
linde, aleni veya gizli olarak
ibadet etme, öğretme, uy-
gulama ve gereklerine uyma
şeklinde açığa vurma Öz-
gürlüğünüiçerir.

2. Bu hakkın kullanılmasına
ilişkin ulusal mevzuata uy-
gun olarak dini nedenlerle
askerlik görevini yapmayı
reddetme hakkı tanınmakta-
dır.

Madde 11 : İfade ve haber
alma özgürlüğü

1. Herkes, ifade özgürlüğü
hakkına sahiptir. Bu hak,
kamu makamlarının müda-
halesi olmaksızın ve ulusal
sınırlarla kısıtlanmaksızın bir
görüşe sahip olma, haber ve

düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma özgürlüğünüiçerir.
2. Basının özgürlüğü ve çoğulculuğuna saygı gösterilmelidir.

Madde 12: Toplanma ve örgütlenme özgürlüğü

1. Herkes, barışçıl bir biçimde toplanma özgürlüğü ile her düzeyde,
özellikle siyaset, sendika ve yurttaşlıkla ilgili konularda örgütlenme
özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu, herkesin kendi çıkarlarını korumak
için sendika kurma ve sendikalara girme hakkını da içerir.

2. Birlik düzeyindeki siyasi partiler, Birliğin vatandaşlarının siyasi
iradesinin ifade edilmesine katkıda bulunurlar.

Madde 13: Sanat ve bilim özgürlüğü

Sanat ve bilimsel araştırma, kısıtlamaya tabi olmamalıdır. Akademik
özgürlüğe saygı gösterilmelidir.

Madde 14: Eğitim hakkı
1. Herkes, eğitim görme ve mesleki ve sürekli eğitimden yararlanma

hakkına sahiptir.
2. Buhak, serbest zorunlu eğitim görme olasılığını da içerir.
3. Demokratik ilkelere ve ailelerin çocuklarının kendi dini, felsefi ve

eğitim konusundaki inançlarına uygun olarak eğitim ve öğretim
görmelerini sağlama hakkına saygı gösterilerek eğitim kurumları
tesis etme özgürlüğüne, bu özgürlük ve hakkın kullanılmasına iliş-
kin ulusal mevzuata uygun olarak saygı gösterilmelidir.

Madde 15 : Meslek seçme ve çalışma hakkı
1. Herkes, çalışma ve serbestçe seçilmiş veya kabul edilmiş bir

mesleğiifa etme hakkına sahiptir.
2. Birliğin her vatandaşı, herhangi bir Üye Devlette iş arama, çalışma,

yerleşme hakkını kullanma ve hizmet verme özgürlüğüne sahiptir.
3. Üye Devletlerin ülkelerinde çalışma izni almış olan üçüncü ülkele-

rin vatandaşları, Birliğin vatandaşlarının çalışma şartlarına eşit ça-
lışma şartlarından yararlanma hakkına sahiptir.

Madde 16 : Birticari faaliyette bulunma
özgürlüğü
Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ve uygulamalara göre bir ticari faali-
yette bulunma özgürlüğü tanınmaktadır.

Madde 17 : Mülk edinme hakkı
1. Herkes, yasal şekilde elde ettiği mülküne sahip olma, kullanma,

elden çıkarma ve miras bırakma hakkına sahiptir. Bunların kaybı
karşılığında zamanında adil bir tazminat ödenmesi koşulu ilekamu
menfaati nedeniyle veya yasada öngörülen koşullar çerçevesinde
yapılması dışında hiç kimsenin elinden mülkü alınamaz. Mülkün
kullanımı, kamu menfaati için gerekli olduğu ölçüde yasa ile dü-

zenlenebilir.
2. Fikri mülkiyet, korunmalıdır.

Madde 18 : Sığınma hakkı
Sığınma hakkı, 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesive sığin-
macıların statüsüne ilişkin 31 Ocak 1967 tarihli Protokol kuralları dik-
kate alınarak ve Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmaya uygun olarak
teminat altına alınmalıdır.

Madde 19 : İhraç,sınırdışı veya iade etme yasağı
1. Toplu sınırdışı etmeler yasaktır.
2. Hiç kimse, ölüm cezası, işkence veya başka insanlık dışı veya

alçaltıcı muamele veya cezaya tabi tutulması konusunda ciddi bir
tehlikenin bulunduğu bir Devlete geri gönderilemez, sınırdışı edi-
lemez veya iade edilemez.
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BÖLÜM INI: EŞİTLİK

Madde 20 : Yasa önünde eşit-
lik
Herkes, yasa önünde eşittir.

Madde 21 : Ayrımcılık yasağı
1. Cinsiyet, ırk, renk, etnik

veya sosyal köken, kalıtım-
sal özellikler, dil, din veya i-

nanç, siyasi veya başka
herhangi bir görüş, bir ulusal
azınlığın üyesi olma, husur-
siyet, doğum, maluliyet, yaş
veya cinsel eğilim gibi her-
hangi bir nedenle ayrımcılık
yapılması yasaktır.

2. Avrupa Topluluğunu kuran
Antlaşma ve Avrupa Birliği
Antlaşmasının uygularıması
kapsamı çerçevesinde ve
söz konusu Antlaşmaların
özel hükümleri saklı kalmak
üzere milliyet nedeniyle her
türlü ayrımcılık yasaktır.

Madde 22 : Kültürel, dini ve

dilsel çeşitlilik
Birlik, kültürel, dini ve dilsel çe-
şitliliğe saygı gösterecektir.

Madde 23 : Erkekler ve kadın-
lar arasında eşitlik
Erkekler ve kadınlar arasında
eşitlik, istihdam, çalışma ve
ücret dahil olmak üzere bütün
alanlarda sağlanmalıdır.
Eşitlik ilkesi, yeterli şekilde tem-
sil edilmeyen cinsin lehine belirli
avantajlar sağlanmasını öngören
önlemlerin sürdürülmesini veya
benimsenmesini engellemez.

VMadde 24 : Çocukların hakları
i. Çocuklar, kendi refahları için

gerekli olan koruma ve ihti-
mamdan yararlanma hakkı-
na sahiptir. Görüşlerini ser-
bestçe ifade edebilirler. Bu
görüşler, kendi yaşları ve ol-
gunluk : düzeylerine uygun
olarak kendilerini ilgilendiren
konularda dikkate alınır.

2. Kamu makamları veya özel
kuruluşlar tarafından ço-
cuklarla ilgili olarak yapılan
bütün işlemlerde, çocuğun
çıkarlarının en iyi şekilde ko-
runmasına öncelik verilmeli-
dir.

Madde26:

Madde27:
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3. Her çocuk, bunun kendiçıkarlarına aykırı olması haricinde anne ve
babasının herikisi ile düzenli olarak kişisel ilişki ve doğrudan te-
mas sürdürme hakkına sahiptir.

VMadde 25 : Yaşlıların hakları
Birlik, yaşlıların, onurlu ve bağımsız bir yaşam sürdürme ve sosyal ve
kültürel yaşama katılma haklarını tanımakta ve saygı göstermektedir.

Engellilerin toplumla bütünleştirilmesi
Birlik, engelli kişilerin, bağımsızlıklarını, toplumsal ve mesleki yaşamla
bütünleştirilmelerini ve toplum yaşamına katılmalarını sağlamaya yöne-
lik önlemlerden yararlanma hakkını tanımakta ve saygı göstermektedir.

BÖLÜM IV : DAYANIŞMA

İşçilerin işletme içinde bilgi alma ve danışma hakkı
Topluluk mevzuatı ve ulusal yasalar ve uygulamalarda öngörülen du-
rumlar ve koşullarda işçiler veya temsilcilerine, uygun düzeylerde za-
manında bilgi verilmeli ve danışmalarda bulunulmalıdır.

Madde 28 : Toplu sözleşme görüşmeleri yapma ve eylem hakkı
İşçiler ve işverenler veya bunların ilgili kuruluşları, topluluk mevzuatı ve
ulusal yasalar ve uygulamalara göre uygun düzeylerde toplu sözleş-
meler müzakere etme ve imzalama ve menfaat ihtilafı olması halinde
grev eylemi dahil olmak üzere kendi çıkarlarını korumak için ortak ey-
lem yapma hakkına sahiptir.

Wadde 29 : İşe yerleştirme hizmetlerinden yararlanma hakkı
Herkes, işe yerleştirme hizmetinden ücretsiz olarak yararlanma hakkı-
na sahiptir.

Madde 30 : Haksız işten çıkarmaya karşı koruma
Herişçi, Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ve uygulamalara göre hak-
sız işten çıkarmaya karşı korunma hakkına sahiptir.

Madde 31 : Adil ve hakkaniyete uygun çalışma koşulları
1. Herişçi, kendi sağlığı, emniyeti ve onuruna saygi gösteren çalışma

koşullarından yararlanma hakkına sahiptir.
2. Her işçi, azami çalışma saatlerinin sınırlandırılması, günlük ve

haftalık dinlenme dönemleri ve yıllık ücretli izin hakkına sahiptir.

Madde 32 : Çocuk işçi çalıştırmanın yasaklanması ve çalışan
gençlerin korunması -
Çocukişçi çalıştırılması yasaktır. Gençler için daha elverişli olabilecek
kurallar saklı kalmak üzere ve sınırlı istisnalar dışında istihdam edilmek

-için asgari yaş sınırı, zorunlu eğitimin tamamlanması için belirlenen
asgari yaştan daha düşük olamaz.
İşe alınan gençler, yaşlarına uygun çalışma koşullarında çalıştırılmalı
ve ekonomik sömürüye ve emniyetlerine, sağlıklarına veya fiziksel,
ruhsal, ahlaki veya sosyal gelişimlerine zarar verme olasılığı bulunan
veya eğitimlerini engelleyebilecek hertürlü işe karşı korunmalıdır.

Madde 33 : Aile ve meslek yaşamı
1. Aile, yasal, ekonomik ve sosyal korumadan yararlanmalıdır.
2. Aile ve meslek yaşamının bağdaştırılması için herkes, doğumla

bağlantılı bir nedenle işten çıkarmaya karşı korunma hakkına ve bir
çocuğun doğumu veya evlat edinilmesinden sonra ücretli doğum
ve ebeveynlik izni alma hakkına sahiptir.

Madde 34 : Sosyal güvenlikve sosyal yardım

Birlik, Topluluk hukuku ve ulusal yasalar ve uygulamalarda belirtilen
usullere göre doğum, hastalık, iş kazaları, bakıma muhtaç olma
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1. veya yaşlılık gibi durumlarda
ve işten çıkarılma durumun-
da koruma sağlayan sosyal
güvenlik yardımları ve sos-
yal hizmetlerden yararlanma
hakkını tanımakta ve saygı
göstermektedir.

2. Avrupa Birliği'nde yasal
olarak ikamet eden ve dola-
şan herkes, Topluluk hukuku
ve ulusal yasalar ve uygur-
lamalara göre sosyal güven-
lik yardımları ve sosyal a-
vantajlardan yararlanma
hakkına sahiptir.

3. Birlik, Topluluk hukuku ve
ulusal yasalar ve uygula-
malarda belirtilen usullere
göre sosyal dışlanma ve
yoksullukla mücadele için
yeterli imkanlara sahip ol-
mayan herkes için uygun bir
yaşam sağlamak amacıyla
sosyal ve konut yardımından
yararlanma hakkını kabul
etmekte ve saygı göster-
mektedir.

Madde 35 : Sağlık hizmetleri
Herkes, ulusal yasalar ve uygu-
lamalarda belirtilen şartlar çer-
çevesinde koruyucu sağlık hiz-
metlerinden yararlanma hakkına
ve tıbbi tedaviden yararlanma
hakkına sahiptir. Bütün Birlik
politikaları ve faaliyetlerinin ta-
nımlanmasında ve uygulanma-
sında yüksek düzeyde bir insan
sağlığı koruması sağlanmalıdır.

Madde 36 : Genel ekonomik

konulardaki hizmetlerden

yararlanma
Birlik, sosyal ve bölgesel uyu-
munu artırmak için Avrupa Top-
luluğu'nu oluşturan Antlaşmaya
uygun olarak ulusal yasalar ve
uygulamalarda öngörülen genel
ekonomik konulardaki hizmet-
lerden yararlanma hakkını kabul
etmekte ve saygı göstermekte-
dir.

Madde 37 : Çevresel koruma
Yüksek düzeyde bir çevresel
koruma ve çevrenin kalitesinin
iyileştirilmesi, Birliğin politikaları-
na dahil edilmeli ve sürdürülebilir
kalkınma ilkesine uygun olarak
sağlanmalıdır.

 

Madde 38 : Tüketici Koruması

Birlik politikaları, yüksek düzeyde tüketici koruması sağlamalıdır.

BÖLÜM V : VATANDAŞLIK HAKLARI

Madde 39 : Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma ve
aday olma hakkı

1. Birliğin her vatandaşı, ikamet ettiği Üye Devlette, bu Devletin va-
tandaşları ile aynı koşullar altında Avrupa Parlamentosu seçimle-
rinde oy kullanma ve aday olma hakkına sahiptir.

2. Avrupa Parlamentosu üyeleri, genel serbest ve gizli oyla doğrudan
seçilir.

Madde 40 : Yerel seçimlerde oy kullanma ve aday olma hakkı
Birliğin her vatandaşı, ikamet ettiği Üye Devlette, bu Devletin vatan-
daşları ile aynı koşullar altında yerel seçimlerde oy kullanma ve aday
olma hakkına sahiptir.

Madde 41 : İyi idare hakkı
1. Herkes, işlerinin Birliğin kurumları ve organları tarafından tarafsız

ve adil bir şekilde ve makulbir süre içinde görülmesini isteme hak-
kına sahiptir.

2. Buhak, şunları içermektedir:
- herkesin, kendisini olumsuz şekilde etkileyebilecek herhangibirişle-
min yapılmasından önce görüşlerinin dinlenmesini isteme hakkı;
- herkesin, kendi dosyasına erişme hakkı ve meşru gizlilik çıkarlarına
ve meslekiveticari gizliliğe saygı gösterilmesi;
- idarenin, kararları konusunda gerekçe gösterme yükümlülüğü.
3. Herkes, Topluluğun kuruluşları veya görevlilerinin, görevlerinin ifası

sırasında yol açtıkları hertürlü zararı, Üye Devletlerin yasalarındaki
ortak genelilkelere göre Topluluğa tazmin ettirme hakkına sahiptir.

4. Herkes, Birliğin kuruluşlarına, Antlaşmaların lisanlarından birinde
mektup gönderebilir ve kendisine aynı lisanda cevap verilmesi Zo-
runludur.

Madde 42 : Belgelere erişme hakkı
Birliğin bütün vatandaşları veya bir Üye Devlette ikamet eden veya
kanuni adresi bu devlette bulunan bütün gerçek veya tüzelkişiler, Av-
rupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon belgelerine erişme hakkına
sahiptir.

Madde 43 : Kamu Denetçisi
Birliğin bütün vatandaşları veya bir Üye Devlette ikamet eden veya
kanuni adresi bu devlette bulunan bütün gerçek veya tüzelkişiler, adli
görevleri çerçevesinde hareket eden Adalet Divanı Bidayet Mahkemesi
hariç olmak üzere Topluluk kuruluşları veya organlarının faaliyetlerinde
karşılaşılan kötü idare vakalarını Birlik kamu denetçisine havale etme
hakkına sahiptir.

Madde 44 ; Dilekçe ile başvurma hakkı
Birliğin bütün vatandaşları veya bir Üye Devlette ikamet eden veya
kanuni adresi bu devlette bulunan bütün gerçek veya tüzelkişiler, Av-
rupa Parlamentosu'nu dilekçe ile başvurma hakkına sahiptir.

Madde 45 : Dolaşım ve ikamet özgürlüğü
1. Birliğin her vatandaşı, Üye Devletlerin ülke sınırları içinde serbest-

çe hareket etmek ve ikamet etmek özgürlüğüne sahiptir.
2. Bir Üye Devletin ülkesinde yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke-

lerin vatandaşlarına, Avrupa Topluluğu'nu tesis eden Antlaşma'ya
uygun olarak dolaşım ve ikamet özgürlüğü tanınabilir.
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Madde 46 :

konsolosluk koruması

Diplomatik ve

Birliğin her vatandaşı,
tabiyetinde olduğu Üye Devletin
temsil edilmediği bir üçüncü
ülkenin topraklarında, herhangi
bir Üye Devletin diplomatik veya
konsolosluk makamları tarafın-
dan, söz konusu Üye Devletin
vatandaşları ile aynı şartlarda
korunma hakkına sahiptir.

BÖLÜM VI : ADALET

Madde 47 : Etkili hukuki bir
yola başvurma ve adil yargı-
lanma hakkı
Birlik hukuku tarafından teminat
altına alınmış olan hakları ve
özgürlükleri ihlal edilen herkes,
bu Maddede belirtilen şartlara
uygun olarak bir mahkemede
etkili bir hukuki yola başvurma
hakkına sahiptir.
Herkes, daha önceden yasa ile
tesis edilmiş bağımsız ve taraf-
sız bir mahkemede makul bir
süre içinde yapılacak adil ve
kamuya açık bir duruşma yapıl-
ması hakkına sahiptir. Herkes,
kendisine bilgi verilmesi, savu-
nulması ve temsil edilmesifırsa-
tına sahip olmalıdır.
Gerekli imkanlara sahip olmayan
herkese, bu yardımın adalete
etkin bir şekilde ulaşılmasının
sağlanması için gerekli olması
koşulu ile hukuki yardım sağla-
nacaktır.

Madde 48 : Masumiyet karine-
si ve savunma hakkı
1. Kendisine karşı ithamda

bulunulan bir kişinin, yasaya
göre suçlu olduğu kanıtla-
nıncaya kadar masum oldu-
ğu kabuledilecektir.

2. Kendisine karşı ithamda
bulunulmuş olan bir kişinin
savunma haklarına saygi
gösterilmesi teminat altına
alınmalıdır.

Madde 49 : Cezayı gerektiren
suçların ve cezaların orantılı
olması ve yasada tanımlan-
ması ilkeleri
1. Hiç kimse, işlendiği zaman

ulusal veya uluslararası hu-
kuka göre suç oluşturmayan
bir fil veya ihmalden dolayı
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suçlu bulunamaz. Hiç kimseye, suçu işlediği zaman verilebilecek
olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Cezayı gerektiren bir
suçun işlenmesinden sonra yasanın daha hafif bir ceza öngörmesi
durumunda bu ceza uygulanır.

2. Bu madde,işlendiği zaman uluslar topluluğu tarafından tanınmış
genelilkelere göre suç sayılan bir eylem veya ihmal nedeniyle bir
kimsenin yargılanmasına veya cezalandırılmasına engel değildir.

3. Cezaların şiddeti, cezayı gerektiren suçla orantısız olmamalıdır.

Madde 50 : Cezayı gerektiren aynı suçtan iki kere yargılanmama
veya cezalandırılmama hakkı

Hiç kimse, daha önce yasaya göre Birlik içinde kesin olarak beraat
ettiği veya mahkum olduğu bir suç nedeniyle mahkemede yeniden
yargılanamaz veya cezalandırılamaz.

BÖLÜM Vil : GENEL HÜKÜMLER

VMadde 51 : Kapsam
1. Bu Bildirgenin hükümleri, yetki ikamesiilkesi dikkate alınarak Birli-

ğin kurumları ve organlarına ve sadece Birlik hukukunu uyguladık-
larında Üye Devletlere yöneliktir. Bu nedenle,kendi yetkilerine uy-
gun olarak haklara saygı gösterecekler, ilkelere uyacaklar ve bun-
ların uygulanmasını teşvik edeceklerdir.

2. Bu Bildirge, Topluluk veya Birlik için yeni bir yetki veya görev tesis
etmemektedir veya Antlaşmalarda belirtilen yetkilerde ve görevler-
de değişiklik yapmamaktadır.

Madde 52 : Teminat altına alınan hakların kapsamı
1. Bu Bildirgede kabul edilen hakların ve özgürlüklerin kullanılmasına

getirilecek hertürlü sınırlandırma, yasada öngörülmeli ve bu hak ve
özgürlüklerin özüne saygı göstermelidir. Orantılı olma ilkesine tabi
olarak sınırlandırmalar sadece gerekli olmaları ve Birlik tarafından
kabul edilen kamu yararı amaçlarına veya başkalarının hak ve öZ-
gürlüklerini koruma gereksinimine gerçekten hizmet etmeleri ko-
şulu ile uygulanabilir.

2. Topluluk Antlaşmaları veya Avrupa Birliği Antlaşmasına dayalı olan
bu Bildirgede tanınan haklar, söz konusu Antlaşmalarda belirtilen
şartlar ve sınırlar çerçevesinde kullanılır.

3. Bu Bildirge'nin, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması
Sözleşmesiile teminat altına alınmış olan haklara tekabül eden
hakları içermesi durumunda söz konusu hakların anlamı ve kap-
samı, söz konusu Antlaşma'da belirtilenlerle aynı olacaktır. Bu hü-
küm, Birlik hukukunun daha kapsamlı koruma sağlamasını engel-
lemez.

Madde 53 : Koruma düzeyi
Bu Bildirge'de yer alan hiç bir şey, Birlik hukuku ve uluslararası hukuk
ve Birlik, Topluluk veya Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin
Korunması Sözleşmesi dahil olmak üzere Üye Devletlerin taraf olduğu
uluslararası anlaşmalarla ve Üye Devletlerin anayasaları ile kendi uy-
gulama alanlarında tanınmış olan insan hakları veya temel özgürlükleri
kısıtladığı veya olumsuz şekilde etkilediği şeklinde yorumlanamaz.

Madde 54 : Hakların istismar edilmesi yasağı
Bu Bildirge'de yer alan hiç bir şey, işbu Bildirge'de tanınan haklar ve
özgürlüklerden herhangi birinin ortadan kaldırılmasını veya bunun,
burada öngörülenden daha fazla kısıtlanmasını amaçlayan herhangibir
faaliyette bulunma veya herhangibirfiili gerçekleştirme hakkını verdiği
şeklinde yorumlanamaz.
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AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİ

-Basın Duyurusu-

8 Kasım 2000

GENİŞLEME YOLUNDA YENİBİR İVME

 

TÜRK

Avrupa Komisyonu, bugün
13 aday ülkeden her birinin
katılıma yönelik olarak kaydettiği
ilerleme konusundaki Düzenli
Raporları kabul etmiştir.

Komisyon, her Düzenli Ra-
porun bulgularından yarar-
lanarak ayrıca bir Genişleme
Stratejisi Belgesini kabul et-
miştir. Komisyon, bu belgede
aday ülkelerin üyelik yükümlü-
lüklerini üstlenme ve müzakere-
leri başarıyla tamamlama kabili-
yetine bağlı olarak Birliğin 2002
sonundan itibaren yeni üyeleri
kabul edebilecek konuma gel-
mesinin sağlanması için somut
adımlar önermektedir. Strateji
belgesi, ayrıca ilk katılımların
gerçekleştirilmesi (konusundaki
temel koşullardan birinin Avrupa
Birliği'nin kurumsal reformu
olduğunu hatırlatmaktadır. Bu
nedenle, Avrupa Konseyi'ne
Nice'de yapılacak gelecek top-
lantısında (7-8 Aralık 2000)
gerekli kararları alması çağrısın-
da bulunmaktadır.

Ayrıca, Türkiye'ye ilişkin Dü-
zenli Raporun bulguları esas
alınarak Avrupa Komisyonu,
ilk kez Türkiye için bir Katılım
Ortaklığı önermiştir.

TÜRKİYE KATILIM ORTAKLIĞI
Komisyon, bugün Türkiye'ye

ilişkin Düzenli Raporla birlikte
Düzenli Rapordaki analize da-
yalı olarak ilk kez bu ülkeiçin bir

İYE İÇİN YENİ BİR ADIM

"Katılım Ortaklığı" önerisi sunmuştur.
Katılım ortaklığı, Avrupa Konseyi tarafından belirlenmiş olan katılım

kriterlerinin yerine getirilmesineilişkin ilkeleri, bu kriterlerin yerine geti-
riimesine yönelik kısa vadeli öncelikleri ve orta vadeli hedefleri, katılım

öncesi stratejisi için sağlanmış olan mali yardımı ve bu yardımın hangi
koşullarda sağlandığını hatırlatmaktadır. Öncelikler ve ara hedefler,
özellikle insan hakları ve temel hak ve özgürlükler alanındaki siyasi
kriterlere, ekonomik kriterlere, '"müktesebalı" devralma kapasitesine ve

idari ve adli kapasitenin güçlendirilmesineilişkindir.

GENİŞLEME STRATEJİSİ BELGESİ

Müzakereler için yeni bir ivme yaratılması
Komisyon, bugüne kadar kaydedilen ilerremeye dayalı olarak mü-

zakerelerin daha önemli bir aşamaya ulaştırılması ve sonuçlanmaları
için İzlenecek yolun ortaya konulmasıiçin bir strateji belirlenmesi za-
manının geldiği görüşündedir.

Komisyon, bu amaçla:
geri kalan sorunların 2001 ve 2002'de çözülmesiiçin açık bir tak-
vim içeren ayrıntılı bir "yol haritası" önermektedir,

s (geçici önlemler konusundaki talepleri çözüme kavuşturmak üzere
Komisyon'un kabul edilebilir, müzakere edilebilir veya kabul edile-
mez bulduğu durumlar arasında ayrım gözeten bir yöntem öngör-
mektedir,

a Müzakerelerin 2000'de başlatıldığı altı aday ülke ile geri kalan
bölümler konusunda müzakerelere başlanmasına yönelik bir yakla-
şım önermektedir,

« Türkiye'ye yönelik katılım öncesi siratejisinin uygulanması konur-
sunda tavsiyelerde bulunmaktadır.

DÜZENLİ RAPORLAR
Düzenli Raporlar, Kopenhag kriterlerinin ışığında (yani politik ve

ekonomik olarak ve üyelik haklarını ve yükümlülüklerini üstlenme kabi-
liyeti açısından) her başvuran Devletin katılma yolunda kaydettiği iler-
lemeyi incelemektedir. Bu yılki raporlarda aday ülkelerin idari kapasi-
tesinin gelişmesine özel bir önem verilmektedir.

Raporlar, daha önceki yıllardaki aynı yöntem kullanılarak
hazırlanmıştır. Yani, ilerlemeyi kararlar, fiilen kabul edilmiş olan mev-
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zuat (yani taslak mevzuat değil)
ve fiilen uygulanmış olan ön-
lemleri temel alarak değerlen-
dirmektedirler.

2000 Raporları, 1999 Ra-
porlarından bu yana meydana
gelen yeni gelişmeler üzerinde
odaklaşmakla (birlikte aynı
zamanda belirli bir sektörün
genel durumu konusunda ge-
nel bilgi vermektedirler.
Genel olarak, son Düzenli Ra-
pordan bu yana bir çok aday
ülkede yeni yasaların
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kabul edilmesinde oldukça iyi bir ilerleme kaydedilmiştir. Bunun
aksine, müktesebatın uygulanması ve uygulatılması için gerekli ku-
rumların oluşturulması ve güçlendirilmesindeki ilerleme bütün
aday ülkelerde eşit düzeyde gerçekleşmemiştir.

Temel bulgular, genel olarak cesaret vericidir:
« oTürkiye dışındaki bütün aday ülkeler siyasi kriterleri yerine

getirmeye devam etmektedirler.
» Bir kaç istisna dışında aday ülkelerin rapor dönemindeki genel

ekonomik performansı, iyi olarak görülebilir.
Üyelik yükümlülüklerinin üstlenmesi kabiliyeti, müktesebatın be-

nimsenmesini, uygulanmasını ve uygulatılmasını gerektirmektedir.
Bu ayrıca müktesebatın etkin şekilde uygulanması ve uygulatılması
için yeterli idari ve adli yapıların mevcut olmasını zorunlu kılmak-
tadır.

 

  

Güçlendirilmiş siyasal diyalog
ve siyasal ölçütler
V Siyasi diyalog bağlamında

Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterliği'nin Kıbrıs soru-
nuna kapsamlı bir çözüm
bulma sürecinin başarılı bir
biçimde sonuçlanması yo-
lunda gösterdiği çabalara
güçlü destek vermek.

V Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesi'nin 10.maddesi
doğrultusunda, ifade özgür-
lüğü hakkı için Yasal ve a-
nayasal güvenceleri güçlen-
dirmek. Bu bağlamda şiddet
içermeyen görüşlerini açık-
lamaktan hüküm giymiş ki-
şilerin durumuna işaret et-
mek.

V Dernek kurma özgürlüğü ve
barışçıl toplantı hakkı ve si-
vil toplumun gelişmesini ce-
saretlendirmek için yasal ve
anayasal güvenceleri güç-
lendirmek.

V İşkence uygulamalarına
karşı mücadeleyi pekiştir-
mek için yasal hükümleri
güçlendirmek ve bu yönde
gereken bütün tedbirleri al-
mak ve Avrupa İşkenceyi
Önleme Sözleşmesine u-
yumu sağlamak.

   

  Kısa V

 

- Alıntılar -

ncelik

 

ler (2001)

V Mahkeme öncesi gözattı ile ilgili yasal uygulamaları (prosedürleri), -
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ve İşkenceyi Önleme
Komitesi tavsiyeleri doğrultusunda daha fazla uyumlulaştırmak.

Vv Her türlü insan hakları ihlaline karşı hukuki yeniden yargılama
olanaklarının güçlendirilmesi

V Diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle işbirliği içinde kanun uygu-
layıcı yetkililerin insan hakları konusunda yoğun olarak eğitimi.

V Yargının - Devlet Güvenlik Mahkemeleri de dahil olmak üzere —
işleyiş ve etkinliğini uluslararası standartlara uygun olarak iyileş-
tirmek. Özellikle, hakim ve savcıların Avrupa Birliği mevzuatı — in-
san hakları alanı dahil olmak üzere — eğitimlerini güçlendirmek..

V Ölüm cezasıile ilgili fiili moratoryumun devam etmesi.
V Türk vatandaşlarının kendi anadillerinde televizyon ve radyo yayını

yapmalarını yasaklayan hertürlü yasal hükmün kaldırılması.
V Bütün vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel olanaklarını artı-

rıcı bir bakış açısıyla, bölgesel dengesizliklerin azaltılmasına yöne-
lik, ve özellikle Güneydoğudaki durumun iyileştirilmesi için kap-
samlı bir yaklaşım geliştirmek.
Ekonomik Ölçütler

v Özellikle kamu harcamalarının denetim altına alınmasına ilişkin
olarak IMF ve Dünya Bankasıile üzerinde mutabık kalınan hali ha-
zırdaki enflasyonla mücadele ve yapısal reform programının uy-
gulanmasının sağlanması.

V  Saydamlığın ve izlemenin güvenceye alınması amacına yönelik
olarak mali sektör reformunun uygulanmasına süratle başlanması.
AB usulleri ve Katılım Öncesi Ekonomik Programın (KÖEP) sunul-

ması ile uyumlu olmak üzere, yıllık mali durum bildirimini içeren bir
katılım öncesi mali izleme yöntemi hazırlanması. Katılım Öncesi Eko-
nomik Programın (KÖEP). KÖEP,ülkenin kapsamlı bir ekonomik prog-
ram yoluyla AB'ye katılıma hazırlanması amaçlamaktadır.
V Tarimsal reformların sürdürülmesi.
V Sosyal unsur dikkate alınarak devlet işletmelerinin özelleştirilmesi-

ne devam edilmesi.
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İç Pazar
Fikri ve sınai haklar: Fikri
haklar mevzuatı uyumuna
devam edilmesi ve korsan-
lıkla mücadelenin güçlendi-
rilmesi.
Malların serbest dolaşımı:
Avrupa standartları, belge-
lendirme ve uygunluk de-
ğerlendirmesi ve markalama
konularında uyumun hızlan-
dırılması; mevcut piyasa İZ-
leme ve değerlendirme ya-
pılarının teçhizat ve eğitim
ile desteklenerek güçlendi-
rilimeye başlanması; Yeni ve
Küresel Yaklaşım ilkelerinin
iç hukuka aktarılmasını
sağlayacak belirli sektörlere
(gıda, ilaç, kozmetik, tekstil)
ve çerçeve mevzuata ilişkin
çalışmaların hızlandırılması
ve uygun idari yapılar oluş-
turulması; ticaret önündeki
teknik engellerin kaldırılma-
SI.
Rekabet: oOSaydamlık ove
devlet yardımının düzenli
takibinin sağlanmasına te-
mel teşkil etmek için devlet
yardımının kontrolü konu-
sundaki sorumluluğu belir-
tecek mevzuatın kabulü,

Kamu alımlar: Özellikle
alım sisteminin daha say-
dam ve hesap verebilir hale
getirilerek Topluluk mükte-
sebatı ile uyumuna başlan-
ması.

Vergilendirme
Özellikle oranlar, işlem mur-
afiyeti kapsamı, vergilen-
dirme kapsamı ve vergi ya-
pisı olmak üzere tüketim
vergileri ve KDV konuların-
da uyuma başlanması; yeni

   vergi önlemlerinin Kurumlar Vergisi İşleyiş
Prensipleri ile uyumlu olmasının güvenceye
alınması ve ayrımcı önlemlerin elenmesi.

Tarım

v İşleyen bir tapu kayıt sisteminin, hayvan
tanımlama sistemlerinin ve bitki geçiş izin
sistemlerinin geliştirilmesi ve tarımsal piya-
saların izlenmesi, yapısal ve kırsal gelişime
yönelik önlemlerin uygulanması amacıyla
idari yapıların iyileştirilmesi.
V Hayvan ve bitki hastalıkları ile mücadele
mevzuatı uyumu öncelikli olmak üzere, hay-
van ve bitki sağlığı konusundaki Topluluk
mevzuatı için uygun bir uyum stratejisi oluş-

turulması ve özellikle laboratuvar testlerine, kontrol düzenlemeleri-
ne ve kuruluşlarına mahsus uygulama kapasitesinin artırılması.
Balıkçılık
Balıkçılık kaynaklarının kullanımı, piyasa ve yapısal gelişmelerin
bir kaynak yönetimi politikası ile izlenmesi, denetim ve kontrol ön-
lemleri ve balıkçılık filosu sicilinin iyileştirilmesi için idari yapıların
oluşturulması.

Taşımacılık
Taşımacılık alanındaki AB müktesabatının iç hukuka yansıtılması
için bir program kabul edilmesi.
Denizcilik güvenlik standartlarına ilişkin mevzuatın uyumuna baş-
lanması ve güvenlik standartlarının uygulanması.
Sınıflandırma kuruluşlarının izlenmesi ve Türk bandıra sicilinin
performansının artırılması konularında deniz taşımacılığı için bir
eylem planının kabul edilmesi.
Denizcilik idaresinin, özellikle devlet bandıra denetiminin, güçlendi-
rilmeye başlanması.

İstatistik
Özellikle nüfus ve sosyal istatistikler, bölgesel istatistikler, iş ista-
tistikleri, dış ticaret ve tarım istatistikleri olmak üzere istatistiklerin

daha fazla geliştirilmesiiçin bir strateji benimsenmesi.
Ticari kayıtların AB standartları ile aynı düzeye getirilmesi.

İstihdam ve Sosyal Konular
AB müktesabatı ile uyum için bir strateji ve ayrıntılı bir program
benimsenmesi.
Çocuk işgücü sorunu ile mücadele için yapılan çabaların 'daha
güçlendirilmesi.
Diğerlerinin yanı sıra, sendikal haklara saygı duyulması ve sendi-
kal eylemler üzerindeki kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılarak etken ve
özerk sosyal diyalog için gerekli koşulların güvenceye alınması.
AB müktesabatının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik sosyal
ortakların kapasite oluşturma çalışmalarının desteklenmesi.
Enerji
Enerji sektöründeki AB müktesabatının kabulü için bir programın
uygulamaya konması.
Elektrik ve gaz sektörleri için bağımsız bir düzenleyici kurum oluş-
turulması: bu kurumun görevlerini etkin bir biçimde yapmasını
sağlayacak yetki ve araçların verilmesi.
Başta elektrik ve gaz yönergeleri ile piyasaların açılması olmak
üzere, iç enerji piyasasının kuruluşuna yönelik hazırlıkların yapıl-

ması.
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Telekomünikasyon
Ruhsatlandırma,

bağlantı ve evrensel hizmet
alanlarında AB müktesabatı

karşılıklı

ile Uyumun sağlanması;
serbestleştirme ihtiyaçları-
nın daha da irdelenmesi;
Bağımsız düzenleyici kuru-
mun kapasite oluşturması-
nın güçlendirilmesi, bir baş-
ka deyişle mevzuatı uygu-
lama yeteneğinin güçlendi-
rilmesi.

Bölgesel politika ve yapı-
sal araçların eşgüdümü
v Topluluk kurallarına uygun

bir NUTS sınıflandırmasının
hazırlanması.
Etkili bir bölgesel politikanın
geliştirilmesi için bir strateji
benimsenmesi.
Türkiye'nin planlama süre-
cinde projelerin seçiminde
bölgesel politika ölçütlerini
kullanıma başlaması.

Kültür ve Görsel-İşitsel
Sektör Politikası
v Özellikle Sınırsız Televizyon

Yönergesiile ilgili olmak ü-
zere, görsel-işitsel politika
alandaki mevzuatın uyumu-
na başlanması.

Çevre
Müktesabatın uyumu için
ayrıntılı yönerge özelinde bir
programın kabulü.
Çevresel Etki Değerlendir-
me yönergesinin yasalaştı-
rılması.
Her yıl için gerçekçi kamu
ve özel sektör fihansman
kaynakları ile uyum maliyeti
tahminlerine dayanan yatı-
rımların finansmanı konu-
sunda bir plan geliştirilmesi
(yönerge özelinde).

Adalet ve içişleri
Adalet ve içişleri alanında
Avrupa Birliğindeki mevzuat
ve uygulamalar konularında
bilgilendirme ve  bilinçlen-
dirme programları geliştiril-
mesi.
Organize suçlar, uyuşturucu
ticareti ve yolsuzlukla mü-
cadelenin iyileştirilmesi ve
kara para aklama ile müca-
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dele için kapasitesinin güçlendirilmesi.

Gümrükler İ
Serbest bölgelerile ilgili mevzuatın uyumuna devam edilmesi ve
yeni Gümrük Kanunu ve uygulama hükümlerinin uygulanmasının
güvenceye alınması.

İdari ve adli kapasitenin pekiştirilmesi
Kamu idaresinin müktesabatı yürürlüğe koyma ve yönetme kapa-
sitesinin, özellikle eğitim yoluyla ve yasadışı göçün ve insan ve u-
yuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik etkin sınır denetiminin
geliştirilmesi dahil olmak üzereilgili bakanlıklar arasında uygun ko-
ordinasyon yoluyla iyileştirilmesi.
İlgili idari kurumların güçlendirilmesi dahil kamu idaresinin moder-
nizasyonunun hızlandırılması.
Mali kontrol işlevlerinin güçlendirilmesi, gümrüklerin verimliliğinin
artırılması, vergi idarisinin modernize edilmesi ve kaçakçılıkla mü-
cadele kapasitesinin artırılması; sınırlarda yapılan hayvan ve bitki
sağlığı denetimlerinin güçlendirilmesi, gıda denetim idaresinin ye-
niden yapılandırılması ve kalitesinin iyileştirilmesi, adli sistemin iş-
lerliğinin geliştirilmesi ve Topluluk hukuku ve uygulaması konula-
rında yargı mensuplarının eğitiminin daha fazla teşvik edilmesi.
Program yönetimi için hukuki, idari ve bütçe çerçevesinin kabulü
(denetim elkitabı ve denetim takibi).

Orta Vadeli Öncelikler
Güçlendirilmiş siyasal diyalog ve siyasi Ölçütler
Helsinki sonuçlar bildirgesine uygun olarak, siyasal diyalog bağla-
mında, anlaşmazlıkların Birleşmiş Milletler Anayasası'na uygun
şekilde barışçı yollardan çözülmesiilkesi kapsamında, Helsinki so-
nuçlar bildirgesinin 4. maddesinde atıf yapıldığı gibi, devam eden
sınır anlaşmazlıklarını ve diğerilgili konuları çözmek için her çaba-
yı sarf etmek”
Hiçbir ayırıma tabi tutulmaksızın ve dil, ırk, renk, cinsiyet, politik
düşünce, felsefi inanç veya dinlerine bakılmaksızın tüm bireylerin
bütün insan hakları ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlan-
malarının güvence altına alınması. Düşünce, vicdan ve din özgür-
lüklerinden yararlanma koşullarının daha da geliştirilmesi.
Türk Anayasasının ve diğerilgili mevzuatın, bütün Türk vatandaş-
larının hak ve özgürlüklerini Avrupa İnsan Haklarının Korunması
Sözleşmesinde belirtildiği gibi güvence altına alan bir bakış açı-
sıyla, tekrar gözden geçirilmesi ve bu tür yasal reformların uygu-
lanmasının ve Avrupa Birliği Üye Devletlerinin uygulamalarıyla u- .
yumun sağlanması.
Ölüm cezasının kaldırılması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin
6 No.lu Protokolü'nün imzalanmasıve onaylanması.
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve tercihli Proto-
kolü'nün, ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi'nin onaylanması.
Cezaevlerindeki gözaltı koşullarının Birleşmiş Milletler Hükümlü ve
Tutukluların Muamelesinde Gözetilecek Standard Asgari Kurallar
ve diğer uluslararası normlara uygun hale gelecek şekilde düzel-
tilmesi.
Milli Güvenlik Kurulunun hükümete bir danışma organı niteliğindeki
Anayasal rolünün Avrupa Birliği üye ülkelerinin uygulamalarına u-
yumlulaştırılması.
Güneydoğu'da halen devam etmekte olan Olağanüstü Hal'in kaldı-
rılması.

Kültürel çeşitliliğin sağlanması ve kökenlerine bakılmaksızın tüm va-
tandaşların kültürel haklarının güvence altına alınması. Bu hakların
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kullanılmasını engelleyen her
türlü yasal hüküm — eğitim ala-
nındakiler de dahil olmak üzere
— kaldırılmalıdır

v

v

Ekonomik ölçütler
Özelleştirme sürecinin ta-
mamlanması.
Tarım ve mali sektör re-
formlarının tamamlanması.
Emeklilik ve sosyal güvenlik
sisteminin sürdürülebilirliği-
nin güvenceye alınması.
Genç kuşağa ve dezavan-
tajlı bölgelere özel önem ve-
rilerek genel eğitim ve sağlık
düzeyinin yükseltilmesinin
sağlanması.

İç pazar

Malların serbest “dolaşımı:
AB müktesebatı ile uyumun
tamamlanması; Avrupa
standartları ile uyumun ta-
mamlanması; mevcut bel-
gelendirme, piyasa denetimi

ve uygunluk denetimi yapı-
larının güçlendirilmesinin
tamamlanması.
Şirketler hukuku: AB
müktesabatı ile bağdaşma-
nın tamamlanması.
Verilerin korunması: mev-
zuat uyumu ve uygulamanın
tamamlanması.
Sermayenin serbest dola-
şımı. Özellikle yabancı yatı-
rımcılar için kısıtlamaların
kaldırılarak oOouyumun ta-
mamlanması.
Rekabet bölgesel yardım
projeleri dahil olmak Üzere
devlet yardımlarına ilişkin
AB müktesabatı ile uyumun
tamamlanması ve tekeller
ve özel haklardan yararla-
nan şirketlerile ilgili mevzu-
atın uyumu.
Kamu ihaleleri: AB
müktesabatı ile uyumun ta-
mamlanması; etkin uygula-
manın güvenceye alınması.

Vergilendirme
Ulusal mevzuatın AB
müktesabatı ile uyumunun
tamamlanması.

Tarım
Tarımsal ve kırsal gelişme
politikalarında müktesabati-

 

çin hazırlıkların tamamlanması.

Gıda işleme kuruluşlarının (et, süt işleme tesisleri) AB hijyen ve
halk sağlığı standartlarına uyacak şekilde modernizasyonu ve test
ve teşhis tesislerinin daha fazla kurulması.

Balıkçılık

Ortak balıkçılık politikasının yürürlüğe konması ve uygulanmasına
ilişkin kapasite geliştirilmesinin tamamlanması.
Türkiye'deki balıkçılık ürünlerinin toplam kalite standartları ve gü-
venliğinin geliştirilmesine devam edilmesi.

Taşımacılık

Kara taşımacılığı (piyasaya giriş, yol güvenliği, tehlikeli maddeler
kuralları ve vergilendirme), demir yolları, hava taşımacılığı (özel-
likle hava güvenliği ve hava trafiği yönetimi) ve iç su yollarına (tek-
neler için teknik gerekler) mevzuatılarına ilişkin uyumun tamam-
lanması.
Denizcilik güvenliği başta olmak üzere taşımacılık mevzuatının
etkin biçimde yürürlüğe konması ve uygulanmasının sağlanması.
Türk ticaret filosunun (özellikle denizcilik ve kara taşımacılığı) İç
Pazarla tam bütünleşmesini sağlayacak teknik normlar için hazır-
lanması.

Ekonomik ve Parasal Birlik
Merkez Bankası kanununun Avrupa Merkez Bankaları Sistemi'ne
(ESCB) katılımı mümkün kılacak şekilde değiştirilmesi.
Merkez Bankasının hükümetten bağımsızlaştırılmasının tamam-
lanması.

İstatistikler
Özellikle GSYİH tahmini, uyumlaştırılmış tüketici fiyat endeksleri,
kısa vadeli göstergeler, sosyalistatistikler, ticaret sicili ve ödemeler
dengesi alanlarında AB ile uyumlu istatistiksel yöntem ve uygula-
maların kabulü.
Makroekonomik istatistiklerin istatik alanındaki müktesabatile daha
fazla uyumu.
Personelin yeterli eğitiminin sağlanmasıve idari kapasitenin gelişti-
rilmesi.

İstihdam ve sosyalişler
Kadınlara karşı ayrımcılığın geride kalan biçimleri ile cinsiyet, ırk
veya etnik köken, din veya inanç, sakatlık, yaş veya cinsi yönelim
temelindeki hertürlü ayrımcılığın kaldırılması.
İş hukuku, kadın ve erkeklere eşit muamele, mesleki sağlık ve
güvenlik ve halk sağlığı alanlarındaki AB mevzuatının iç hukuka
aktarılması, ilgili idari yapılar ve sosyal güvenliğin eşgüdümüiçin
gerekli olan yapıların güçlendirilmesi.
Sosyal politika ve ve istihdam alanındaki AB müktesabatının etkin
biçimde yürürlüğe konmasının ve uygulanmasının sağlanması.
Ortak istihdam incelemesinin başlatılması da dahil olmak üzere,
ileride Avrupa İstihdam Stratejisine katılım perspektifi ile ulusal is-
tihdam stratejisinin hazırlanması ve bu bağlamda, özellikle devam
eden ve hızlanan yapısal değişimin etkisi olmak üzere, işgücü pi-
yasası ve sosyal gelişmeleri izleme kapasitesinin geliştirilmesi.
Özellikle sosyal güvenlik sisteminin mali açıdan sürdürülebilir hale
getirilmesi gözetilerek yeniden yapılanması yoluyla sosyal koru-
manın daha da geliştirilmesi ve sosyal güvenlik ağının güçlendiri!-
mesi.
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Enerji
v Enerji kuruluşlarının yeniden

yapılandırılması ve muhtelif
sektörlere girişin daha da
serbestleştirilmesi; idari ve
düzenleyici yapıların güç-
lendirilmesi.

V Ulusal mevzuatın enerji
sektöründeki AB
müktesabatına (OUyumunun
tamamlanması.

Telekomünikasyon
V Topluluk mevzuatının iç

hukuka yansıtılmasının ta-
mamlanması.

Vv Tüm iletişim sektörü için
kapsamlı bir politikanın ge-
liştirilmesi.

Bölgeler politikası ve ya-
pısal araçların koordinasyonu
V Birden çok yılı kapsayan

bütçe hazırlama usulleri ve
değerlendirmenin  izlenme-
sini sağlayan yapıların ku-
rulması da dahil olmak üze-
re, ülke içi farklılıklarının a-
zaltılmasına yönelik ulusal
bir politikanın geliştirilmesi.

Kültür ve görsel-işitsel ile-
tişim politikası
V Görsel-işitsel iletişim mev-

zuatının uyumunun tamam-
lanması ve bağımsız tele-
vizyon/radyo düzenleyici ku-
rum kapasitelerinin güçlen-
dirilmesi.

Çevre
V Kurumsal, idari ve izleme

kapasitesinin çevrenin ko-
runmasını güvence altına
alacak şekilde güçlendirilir-
ken, özellikle çerçeve mev-
zuatın ve sektör mevzuatı-
nın geliştirilmesi yoluyla
AB'nin çevre konusundaki
müktesabatının yürürlüğe
konması ve uygulanması.

Vv Mevzuatın, özellikle çerçeve
mevzuat ve yatay mevzuat
ile doğa korunması, su ka-
litesinin korunması ve atık
yönetimi konularındaki mev-
zuatın, özel önem ile uygu-
lanması; bir atık yönetimi
stratejisinin uygulanması.

V İzleme ağları ve izin usulle-
rinin yanı sıra veri toplama
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dahil çevre müfettişlikleri kurulması.
Bütün diğer sektörel politikaların tanım ve uygulamasının sürdürü-
lebilir gelişme ilkeleri ile bütünleştirilmesi.
Çevresel Etki Değerlendirme yönergesinin yürürlüğe konması ve
uygulanması.

Gümrükler
Serbest bölgeler, çift kullanımlı mallar ve teknolojiler, uyuşturucu
üretiminde kullanılan maddeler (precursors) sahte ve krosan mallar
başta olmak üzere mevzuat uyumunun tamalanması.

Adalet ve içişleri
Topluluk Hukuku ile adalet ve içişleri alanlarında AB müktesabatı
uygulamaları konularında eğitim programları geliştirilmesi.
Özellikle polisin hesap verme sorumluluğunun güvenceye alınma-
sına yönelik olarak adalet ve içişleri kurumlarının daha da gelişti-
rilmesi ve güçlendirilmesi.
Schengen Bilgi Sistemi ve Europol'a tam olarak katılımın mümkün
olmasıiçin veri koruma alanındaki AB müktesabatının kabulü;
Vize mevzuatı ve uygulamasının AB mevzuatına uygun hale geti-
rilmesine başlanması.
Yasadışı göçün önlenmesine yönelik olarak, göç konusundaki AB
müktesabatının ve eylemlerinin (kabul, yeniden kabul, sınır dışı
etme) kabul edilmesi ve uygulanması.
Sınır yönetiminin güçlendirmeye devam edilmesi ve Schengen
Sözleşmesinin tam olarak uygulanmasıiçin hazırlık yapılması.
İltica konusundaki 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesine konulan
coğrafi çekincenin kaldırılması ve mülteciler için konaklama tesisle-
ri ve sosyal destek mekanizmaları geliştirilmesi.
Yolsuzluk, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlar, kara para
aklanması ve ceza hukuku ve medeni hukuk alanlarında adli işbir-
liği konularında AB müktesabatının kabulü ve uygulanması; bu a-
lanlardaki uluslararasıişbirliğinin daha da yoğunlaştırılması.

İdari ve adli kapasitenin güçlendirilmesi
AB politikalarının verimli yönetiminin sağlanmasıiçin, sınır yöneti-
minin güçlendirilmesi ve Schengen Sözleşmesinin tam olarak uy-
gulanmasına hazırlık dahil olmak üzere kamuidaresinin modemi-
zasyonuna yönelik reformun tamamlanması.
İç ve bağımsız mali konirol için yasal çerçevenin tamamlanması; iç
denetim/kontrol işlevlerinin uyumu için hükümet içinde merkezibir
kuruluşun kurulmasının tamamlanması; harcama merkezlerinde iç
denetim/kontrol ünitelerinin kuruluşunun tamamlanması; ulusal iç
hesap kontrolörleri/denetçileri için merkezi ve yerel düzeyde ve ön-
cel (ex-ante) mali denetim düzeyinde "işlevsel bağımsızlığın" so-
nuçlandırılması; AB fonlarının kontrolu için bir denetim elkitabı ha-
zırlanması ve hesap denetimitakibi geliştirilmesi.
Bölgesel reformunun tamamlanarak bölge ve belediye yönetimi
kavramlarının geliştirilmesi.

Bölgesel düzeyde işler yapıların oluşturulması ve bölgesel gelişmeyle
ilgili mevcut idari yapıların güçlendirilmesi.
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Avrupa

10-11 Aralık 1999'da Helsin-
kide toplanan AB Konseyi
“Komisyon'un ilerleme rapo-
runda belirtildiği üzere Türki-
yede son zamanlarda kaydedi-
len olumlu gelişmeleri ve Ko-
penhag ölçütlerine uyum sağ-
lama doğrultusundaki reformları

devam ettirme niyetini” memr-

nuniyetle karşıladığını açıkladı
ve Türkiye'yi, “diğer aday Dev
letllerin tabi olduğu ölçütlerin
aynısına tabi olarak Birliğe ka-
tılma doğrultusunda ilerleyen
bir aday devlet” olarak niteledi.

Helsinki'de alınan kararlar AB -
Türkiye ilişkilerinde önemi bir

dönüm noktası oldu. Öteki aday
ülkeler gibi Türkiye de mevcut
Avrupa strafejisi (temelinde
reformlarını hızlandıracak ve
destekleyecek bir katılım öncesi
stratejiden yararlanıyor.

Ne var ki, Kopenhag ölçütleri-
ne uygunluk katılım müzake-
relerine başlamak için bir önko-
şul niteliğini taşıyor. Türkiye bu
siyasi ölçütleri henüz yerine
getirmiş durumda değildir.

Ortaklık Anlaşması çerçevesin-
deki(ikili ticaret dahil) son ge-
lişmeler

Türkiye, Ortaklık Anlaşması ve
Gümrük Birliği (oAnlaşmasını
uygulamaya devam etti ve çeşitli

- Alıntılar -
8 te

Birliği - Türkiye İlişkileri
©

 

ortak kurumların aksamadan işlemesine katkıda bulundu.

Ortaklık Konseyi üç yıl sonra ilk kez Nisan 2000'de Türkiye'nin baş-
kanlığında toplandı. Konsey iki önemli siyasi karar aldı: bunlardan biri
Ortaklık Komitesinin sekiz alt komitesinin oluşturulması, diğeri ise
hizmetlerin serbestleştirilmesine ve AB ile Türkiye arasındaki kamu
alımları piyasalarının karşılıklı olarak açılmasını amaçlayan bir anlaş-
ma için müzakerelerin başlatılması idi. Müzakerelerin ilk turu gerçek-
leştirildi.

İkili ticari konuları tartışmak üzere Gümrük Birliği Ortaklık Şubat
ayında Brüksel'de toplandı. Gümrük Işbirliği Komitesi çeşitli toplantı-

lar yaparak Türkiye ile AB arasındaki 1995 yılında tamamlanan
Gümrük Birliği'nin işleyişi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AB - Türkiye Ortak Parlamento Komitesi Haziran ayında toplandı,ilk
kez bir ortak karar kabul etti. Kasım ayında Türkiye'de yeni bir top-
lantı yapılması öngörülmektedir. Ekonomik ve sosyal konularla ilgili
AB-Türkiye KarmaIstişare Komitesi 10. toplantısını Temmuz ayında
İzmir'de yaparak AB-Türkiye ilişkilerindeki en yeni gelişmeleri ve
hizmetler ve kamu ihaleleri piyasalarının serbestleştirilmesini ele aldı.

AT-Türkiye Gümrük Birliği, ikili ticaret ilişkilerinin önemli bir unsuru
olmaya devam etmektedir. Gümrük Birliği, AT-Türkiye Ortaklık Kon-
seyinin 1/95 sayılı kararı sonrasında 31 Aralık 1995'te son aşaması-
na girdi. 1/95 sayılı karar mamul ürünleri kapsamaktaysa da bu
kararın kapsamının hizmetleri ve kamu alımlarını da içerecek şekilde

genişletilmesi için görüşmeler başlamış durumdadır.

1999 yılındaki gerileme hariç, AT ile Türkiye arasındaki ticaret hac-
mi sürekli olarak artış gösterdi. Türkiye, AB ile olan ticaretinde sürekli
cari açık vermektedir. Türkiye'nin ithalatının 9090'ı yatırım malları,
yarı bitmiş ürünler veya hammaddelerden oluşmaktadır. AB'den ya-

pılan başlıca ithalat kategorileri aletler ve makine, ulaşım teçhizatı ve
kimyasal maddelerdir. Türkiye'nin AB'ye ihraç ettiği başlıca ürünler
bitmiş ürünlerdir ve tekstil, tarım ürünleri ve gıda maddelerinden o-
luşmaktadır.

Gümrük Birliğinin kurulmasından bu yanatarafların birbirlerinin tica-
retindeki önemi sürekli artmıştır. 2000 yılında AB, Türkiye'nin
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ithalatınının
lamış ve Türkiye'nin ihracatının
da 9053,4'ünü satın almıştır.

9052,9'unu sağ-

1999 yılındaki durgunluk itha-
lafta ani bir odüşmeye neden
olduysa da bu yilki sağlıklı
toparlanma sonucunda AB'den
yapılan ithalat artmaktadır (son
5 ay için, geçen yılın aynı dö-
nemine göre değer olarak
9628'lik bir artış görülmüştür).
İhracat artışısınırlıdır: (son 5 ay

için geçen yılın aynı dönemine

göre değer olarak 900,3'lük bir .
artış gerçekleşmiştir). Bu ise
1999 yılında görülen ticaret
daralmasından sonra (2000
yılında Türkiye'nin cari işlemler
dengesi açığı yeniden artmaya
başlamıştır. Bu açığın yıl sonu-
na kadar 9 milyar euroya ulaş-

ması muhtemeldir (bu,

GSYIH'nin 965'ine  eşittir.).
1999 yılındaki kötü sonucu
takiben, 2000 yılının ilk yarı-
sında turizm gelirleri 905 ora-
nında büyümüştür.

Genel olarak mamul ürünler
Gümrük Birliği sınırları içinde

serbest dolaşımdaysa da, Türk
tarafında bazı tarife dışı engelle-
rin mevcudiyeti devam etmek-
tedir. Uzun süredir devam eden
bazı ticari ihtilaflar çözüme
kavuşturulamamaktadır. Özel-
likle alkollu içkilerin girişi kısıt-
lamalarla karşılaşmakta olup
bazı ürünler (örneğin seramik ve

karolar) uzun ve külfetli testlere

tabi tutulmaktadır.

Tarım ürünleri ticareti başka
şeylerin yanı sıra Türkiye'nin

Birlikten yaptığı canlı sığır ve

dana eti ihracatına koyduğu
yasak nedeniyle engellenmek-
tedir. Bu, Ortaklık Anlaşması
çerçevesindeki ilgili kararın
ihlal edilmesi demektir.

Bu,Türkiye'nin, AT'nin Türk

tarım ürünlerine verdiği önemli
tavizler karşılığında Türkiye'nin
AT'ye bu ürünler için verdiği
tavizleri geçersiz kılmaktadır.
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Türk ton balığı ürünleri için menşe kurallarının uygulanması konusu
henüzbir çözüme kavuşturulmamıştır.

Topluluk yardımı

Helsinki ve Feira'da toplanan AB Konseylerince de talep edildiği
üzere AB'nin katılım öncesinde Türkiye'ye yapacağı bütün mali yar-
dım kaynaklarının eşgüdümü için tek bir çerçeve Temmuz 2000” de
Komisyon tarafından kabul edilmiş olup Konseye ve Avrupa Parla-
mentosuna gönderilmiştir. Bu düzenleme, Türkiye'nin Katılım Ortak-
lığının yasal temelini de oluşturmaktadır. Atılan başka adımlar Türki-
ye'ye kullandırılacak bütün fonların tek bir bütçeye koyulması gerekti-
ğini göstermektedir. Komisyon, Türkiye'nin katılım öncesi yardımının
desteklenmesi için 2001 yılı bütçe tasarısı çerçevesinde kısa bir süre
önce bir öneride bulunmuştur.

Katılım öncesi stratejinin bir parçası olarak Türkye'ye yapılacak yıllık
mali (hibe) yardım iki katına çıkarılacaktır. 1996-99 döneminde Tür-

kiye 376 milyon euro yardımdan yararlanmış olup,bu yılda ortalama
90 milyon eruoyu geçen bir tutar demektir. Avrupa stratejisi. /katılım
öncesi stratejisi” yönetmeliği çerçevesinde öngörülen yıllık ortalama
50 milyon euroluk tahsisata ek olarak 2000 yılından itibaren MEDA
İl ikili paketin 9615'inin de Türkiye'ye tahsis edilmesi kararlaştırılmış-
tır. Nisan 2000'de kabul edilen ilk yönetmelikte 3 yıllık bir dönem

için yılda 5 milyon euro tutarında bir fon öngörülmektedir; ikinci yö-
netmelik halen kabul aşamasındadır. 3 yıllık bir dönem için yılda 45
milyon euro tutarında bir fon sağlanacaktır. Dolayısıyla, 2000 yılında
Türkiye'ye tahsis edilecek yılık fon 177 milyon euroya ulaşacaktır.

Bütün bu fonlar katılım öncesine yöneliktir:

- Ödeneklerin 9650'si özelikle Türk mevzuatını AB müktesabatı ile
uyumlu hale getirmeye yönelik yapısal ve sektörel reformlara yönelik-
tr, Reformlar yapısal uyum kolaylıkları yoluyla desteklenecektir;
amaç Türkiye'nin başlıca yapısal reformları Topluluk müktesabatı
doğrultusunda yapmasını sağlamaktır. Program, IMF ve Dünya Ban-
kası ile yakın işbirliği içinde tespit edilecektir.

- Ödeneklerin 9650'si ile Türkiye'nin AB'ye entegrasyonunuhızlandı-
racak diğer önlemler desteklenecektir. Bu önlemler, Türk idaresinin
ve kurumların Topluluk müktesabatını uygulama kapasitesini geliştir-
mesine (kurumsallaşma yoluyla) yardım edilmesi; Türkiye'nin sanayi
ve altyapısını Topluluk standartlarıyla bağdaşır hale getirmesi için
ihtiyaç duyulan yatırımları harekete geçirmesine (yatırım desteği ve
bölgesel/kırsal gelişme yoluyla) yardımcı olunması; Türkiye'nin Top-
luluk programları ve kurumlarına katılımın desteklenmesidir.

Türkiye, Avrupa Yatırım Bankası(AYB) katılım öncesi imkanları ve

AYP Euro-Med Il imkanlarının yanı sıra Deprem Yeniden Inşa ve
Rehabilitasyon imkanından da (TERRA)(600 milyon euro) yararlana-
caktır.

Katılım öncesi stratejinin bir parçası olarak Türkiye'nin Topluluk
programlarına ve kurumlarına diğer aday ülkelerle eşit koşullarda
katılımının sağlanmasına yönelik hazırlıklar yapılmaktadır.
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jansına katılımına ilişkin müza-
kereler bir anlaşmayla sonuç-

lanmıştır. Bu anlaşmanın onay-

lanması ve yürürlüğe girmesin-
den sonra Türkiye bu Ajansın

bir üyesi olacaktır.

Eşleştirme (Twinning)

Türkiye'ye Eşleştirme Programı
çerçevesinde (o katılım öncesi
danışmanların sağlanabileceği
bildirilmiştir.

Müktesabatın analitik inceleme

sürecinin hazırlanması

Helsinki'de toplanan AB Kon-
seyi, Komisyon'dan müktese-

batın analitik incelemesiiçin bir
süreci başlatmasını istemiştir.
Bu amaçla, AB-Türkiye Ortaklık
Konseyinin 11 Nisan tarihinde
aldığı bir kararla sekiz alt komi-
te kurulmuştur. Bu alt komiteler

şu iki görevi birden üstlenmiş-
lerdir: Türkye'nin mevzuatı ve

uygulamalarının Topluluk ku-
ralları ve yönetmelikleriyle u-
yumlu hale getirme çabalarının

yoğunlaştırılması amacıyla mü-
zakerelerin analitik inceleme
sürecine hazırlanması ve Katılım

Ortaklığı önceliklerinin uygu-
lanmasını n izlenmesi....”

“Sonuç

Son Düzenli Rapordan bu yana
yaşanan olumlu bir gelişme,

Türk toplumunda AB'ye giriş
amacıyla gerekli siyasal re-

formlar konusunda geniş çaplı

bir tartışmanın başlatılmış olma-
sıdır. Bu bağlamda iki önemli
inisiyatif gerçekleştirilmiştir: bir
çok uluslararası insan hakları

belgesinin imzalanması ve Insan
Hakları için Koordinasyon Üst
Kurulu'nun çalışmalarını yakın
zamanda hükümet tarafından
desteklenmiş olması. Bununla
birlikte, geçen yıla kıyasla te-
melde politik durumda pek az
iyileşme olmuştur ve Türkiye

Türkiye'nin Avrupa Çevre A-

  
hala Kopenhagölçütlerini yerine getirmiş değildir.

Demokratik bir sistemin temel özellikleri devam etmektedir, ama

Türkiye demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güvenceye almak için
gerekli olan kurumsal reformları uygulamaya koyma konusunda ya-

vaştır. AB - Türkiye ilişkileriyle ilgili olarak yürütmede değişiklikler
olmuştur, ama sivillerin ordu üzerindeki denetimi gibi bir dizi temel
kurumsal konu hala ele alınmamıştır. Yargı konusunda, devlet me-
murlarının yargılanmasını kolaylaştıran yeni usul cesaret verici bir

gelişmedir. Geçen yıla ait raporda sözü edilen, yargının işleyişiile ilgili
önemli yasa taslakları hala sonuçlanmamıştır. Devlet Güvenlik Mah-
kemeleriile ilgili olarak, 1999 Haziran ayında bu mahkemelerleilgili
reformdan bu yana yeniiyileşme gerçekleşmemiştir. Yolsuzluk hala
önemli bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir.

Ölüm cezası, Abdullah Öcalan davası da dahil olmak üzere, uygulan-
mamaktadır, ama insan haklarının genel durumu bir çok bakımdan
endişe vericidir. Bu sorunun yetkililer ve parlamento tarafından ciddi
olarak ele alınmasına ve insan hakları konusunda eğitim programları-

nın uygulanmasına karşın, işkence ve kötü muamele hala büyük ölçü-

de ortadan kaldırılmaktan uzaktır. Türkiye'nin cezaevi sisteminde
önemli bir reform uygulamakta olmasına karşın, cezaevi koşulları
iyileşmemiştir. Gerek ifade özgürlüğü gerek örgütlenme özgürlüğü
hala sık sık kısıtlanmaktadır. Din özgürlüğü konusunda Müslüman
olmayan topluluklara karşı olumlu bir yaklaşım benimsenmiş görün-
mektedir, ancak bunun, Sünni olmayan Müslümanlar da dahil tüm

dinsel topluluklariçin geliştirilmesi gereklidir.

Geçen yıla kıyasla ekonomik, sosyal ve kültürel hakların durumu,

özellikle etnik kökene bakılmaksızın tüm Türkler için kültürel hakların
kullanımı söz konusu olduğunda iyileşme göstermemiştir. Nüfusun
ağırlıklı olarak Kürtlerden oluştuğu Güneydoğudaki durumda önemli
bir değişiklik olmamıştır.

Türkiye ekonomideki en acil dengesizlikleri ele alma konusunda kay-
da değerbir ilerleme göstermiştir, ancak yine de pazar ekonomisinin

işlerliğe kavuşturulması süreci tamamlanmamıştır. Türk ekonomisinin
önemli bir bölümü AB ile gümrük birliği içinde rekabetçi baskılara ve
pazar güçlerine dayanabilecek duruma gelmiştir.

Türkiye makroekonomik istikrarı sağlama konusunda önemli ilerleme
göstermiştir. Devlet teşebbüslerinin özelleştirilmesi başarılı olmuş ve
tarım sektörü, sosyal güvenlik sistemi ve finans sektörünün reformu
yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Ancak, makroekonomik istikrar henüz sağlanamamış ve orta vadede
sürdürülebilir bir kamu maliyesi için sağlam bir temel oluşturulama-
mıştır. Gerek imalat sektörü gerek finans sektöründe devletin ağırlığı-
nın pazara müdahale ettiği pek çok alan bulunmaktadır. Türk insani
ve fiziki sermayesini rekabet gücününarttırılması ve mevcut sosyal ve
bölgesel eşitsizliklerde bir azalma sağlanabilmesi için eğitim, sağlık ve
altyapıkalitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

Yetkililer enflasyonist baskıları ve kamu açıklarını azaltma konusuna
odaklanmayı sürdürmeli ve yapısal reformlar ve piyasanın serbestleşti-
rilmesi hedeflerine olan bağlılıklarını korumalıdırlar. Eğitim, sağlık ve
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sosyal hizmetlere yeterli fon
sağlayabilmek için orta vadeli
bir perspektifte öncelikleri yeni-
den tanımlamaları gerekmekte-
dir. Orta vadede bir bütün ola-
rak ekonominin rekabet gücü

elde edebilmesi için bankacılık,

tarım ve devlet teşebbüsleri gibi
çeşitli sektörlerde önemli bir
yeniden yapılanma hala gerek-
lidir.

Genel olarak Türkiye'nin top-
luluk müktesebatına uyumu en

çok Gümrük Birliği kapsamına
giren alanlarda ileri düzeydedir.
Bununla birlikte, son düzenli

rapordan bu yana bu alanlarda
mevzuat uyumusınırlı olmuştur.

Bir aday ülke olarak Türkiye'nin
diğer tüm alanlarda da mükte-
sebata uyum konusunda ciddi

ilerleme göstermeye başlaması

zorunludur. Müktesebatın bu

ilgili alanlarının uyumu ve uy-
gulanması için stratejiler ve

detaylı programlar (öncelikler
dahil) gereklidir. MMüktesebatın
analitik incelemesinin hazırlık

sonuçları ve Müktesebatın Ka-
bulü için Türkiye tarafından
oluşturulacak Ulusal Program
bu çalışmanın önemli araçları
olacaktır.

Farklı AT politikalarının uygu-
lamaya konulması ve yeterli bir
şekilde uygulatılması için önemli

idari reformlar gereklidir. Türk

istatistiksel temellerinin Eurostat
ile uyumunuilk önceliktir.

İç pazar mevzuatı ile ilgili ola-
rak, malların serbest dolaşimı
alanında, özellikle standartların

uyumu ve ticaretin önündeki
teknik engellerin kaldırılması
konusunda çaba gösterilmesi

gerekmektedir. Gümrük Birliği
kapsamındaki (yükümlülüklerin
bir sonucu olarak, bu sürecin

2000 yılı sonunda tamamlan-
ması gerekmektedir. Tarım
ürünleri ticareti bir sorun teşkil
etmeyi sürdürmektedir. pazar
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için Türkiye'nin Yeni ve Küresel yaklaşım ilkeleri temelinde çerçeve
mevzuatı uygulamaya koyması gerekmektedir. Bankacılık sektöründe
önemli reformlar yapılmıştır. Sermaye hareketli mevzuatının aktarıl-
ması konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Kara para aklanması

konusunda ciddi sorunlar devam etmektedir. Mali olmayan hizmetler
ve kişilerin serbest dolaşımı alanlarında uyum henüz çok erken bir
aşamadadır. İç pazarın diğer tüm alanları ile ilgili olarak ve, örneğin
devlet yardımı sektöründe kurum oluşturmaile ilgili olarak daha fazla
çalışma yapılmalıdır. Türk tekellerinde de yeni ayarlamalar gereklidir.

Türk şirketler kanunu AB mevzuatına uygunluk bakımından Komis-
yonun değerlendirilmesine tabi tutulacaktır. Vergilendirme alanında
hala önemli ölçüde uyum gereklidir. Gümrük alanında neredeyse tam
olarak uyum vardır.

Telekomünikasyon alanında rekabetin sağlanması konusunda önemli
ilerleme kaydedilmiştir. Topluluk müktesebatı ile daha da uyum ge-
reklidir. Görsel-işitsel materyallerin mahremiyeti hala ciddi bir sorun-

dur.

Tarım ve balıkçılık alanında ilk öncelik bu politikaların yürütülebilme-
sini sağlamak için temel mekanizmalar ve yapıların (istatistik, arazi
sicili, iyileştirilmiş balıkçılık filosu sicili, hastalıkla mücadele, bitki ve

hayvan tanım sistemleri, donanımın yükseltilmesi) uygulanmayabaş-

lanmasıdır. Türk filosunun deniz güvenliğisicili hala kaygı uyandıran

bir konudur. Deniz ve karayolu ulaşımının AB standartlarına uyarlan-

ması gerekmektedir.

Sosyal politika alanında Türk mevzuatı, özelikle de standartlar, yön-
temler ve izleme gerekleri bakımından Topluluk mevzuatından hala
çok farklıdır. Farklı alanlarda hala yapılması gereken çok şey vardır.
Aynı durum hala sonuçlanmamış olan, enerji ve gaz sektörlerinde
reform için anahtar nitelikte enerji yasaları için de geçerlidir. Çewe
sektöründe ilk adım olarak müktesebatın uyumunu amaçlayan strate-

jiler tavsiye edilmektedir.

1999 yılına kıyasla, adalet ve içişleri alanında kayda değerbir ilerleme
olmamıştır. Göç konusunda, yasadışı yollardan giriş yaparak Batı
Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışanların sayısını azaltmak için çabala-
rın ciddi biçimde hızlandırılması gereklidir. Türkiye'deki çeşitli resmi
kuruluşların denetimlerin, özellikle çıkış kapılarındaki denetimlerin

etkinliğini arttırmak için daha iyi eşgüdüm önerilmektedir tavsiye
edilir.

Mali denetimin dahaiyi oluşturulması için kapsamlı bir politika çerçe-
vesi gereklidir. Aynı zamanda AB mali çıkarlarını korumayı da amaç-
layarak, mali yönetimin modemleştirilmesi için hala önemli çabalar
gerekmektedir.

Genel sonuç, Gümrük Birliği dışındaki politika alanlarında mükteseba-
ta daha çok uyum için, yeterli uygulama ve yaptırım mekanizmaları-

nın oluşturulması da dahil olmak üzere kapsamlı çabaların gerekli
olduğu yönündedir. Bu da idarenin her düzeyinde önemli reformlar
gerektirecektir. Bazı durumlarda, örneğin devlet yardımları ve bölge-
sel kalkınma alanlarında bu amaçla yeni yapıların oluşturulması gere-
kecektir. Yukarıda sözü edilen çeşitli hususlar Türkiye için AB'ye
Katılım Ortaklığında öncelikler olarak belirlenmiştir...”
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HA DOĞAN'IN

 

Tİ ÇIKTI
 

Çerkes halk şarkıları konusunda bir ömür harcayan değerli sanatçı Doğan Özden (Kuşhaj'nın kaseti 15
Aralık tarihinden itibaren Türkiye'nin her taratında satışa sunulacaktır. İleride klip çekimini de düşündü-

gümüzşarkıların tarzı, Türkçe şiirleri ve derlenişi hakkında özetbilgiler sunmayı yararlı gördük.
 

KUŞHA DOĞAN

1956 Yılında Kayseri'nin Pınarba-

şı ilçesine bağlı Karahalka kö-

yünde dünyaya geldi. Çerkeslerin

Kabardey kolundan ve Kuşha

ailesindendir. Ankara Yüksek

Teknik Öğretmen Okulu mezunu-

dur. 1974 yılında Çerkes'lerin

kültürü, sosyal yaşamları, halk

oyunları, sosyolojik yapıları, halk

şarkıları, müzikleri ve Çerkes dili

ile ilgili araştırmalarını ve derle-

melerini 26 sene, aralıksız bu

güne kadar sürdürmüş, halen de

sürdürmektedir. Türkiye'nin çe-

şitli bölgelerinde Kafkas Halk

Dansları Toplulukları ve müzik

grupları yetiştirmiştir. 1982-1984

yıllarında (oOÜrdün'ün başkenti
Amman'daki çerkes okulunda

Çerkes dili ve edebiyatı, Çerkes

tarihi ve halk oyunları konusunda

öğretmenlik yapmıştır. Ülkemizde

çerkeslerin yoğun olarak yaşadığı

birçok ilde, Ürdün, Almanya ve

Kafkasya'da konserler vermiştir.

Türkiye'de, Kafkasya'da, Ürdün"

de ve diğer ülkelerde yaşayan

çerkesler tarafından sevilerek

dinlenmektedir. Bu albüm, on

albüm ve yüz yirmi şarkıdan
oluşması planlanan çalışmasının

ilk bölümüdür.

I- Ağlasam Utanırım:

Yüzelli yıldan daha yaşlı bir Çerkes halk müziğidir. Kayseri'nin

Uzunyayla bölgesinde derlenmiştir. Çerkes halk oyunlarından "kafe" dansı

ritmindedir. Çerkesler arasında en çok sevilen müziklerden birisidir. Söz-

leri Kuşha Doğan'a aittir.

2- Sarıkamış Harbinin Ağıtı:
Birinci Dünya Harbinde, Enver Paşa Harekatında Ruslara karşı savaşırken

ölen çerkes gençleri için Uzunyayla'da bestelenmiş bir şarkıdır. Şarkının

tamamının derlenmesi onbeş yıl sürmüştür. Şarkının büyük bölümü, Pı-

narbaşı Karakuyu köyünden Feşmukhu KUŞUK'danderlenmiştir.

3- Mehtaplı Gece:
Kafkasya'da Adığey Cumhuriyetinde doğup uzun yıllar Ürdün ve

A.B.D.'de sürgün hayatı yaşayıp vatanından çok uzaklarda hayata veda

eden Adığeyli ünlü şair ve yazar Kube Şaban'a ait bir parçadır. Bir at ço-

banının mehtaplı bir yaz gecesinde sevgilisini hayal edişini anlatır. Kuşha

Doğan, Kafkas Kültür Dernekleri Birliği Kaf-Der tarafından Çerkes Kül-
türüne olan katkılarından dolayı 1995 yılında Kube Şaban ödülü ile ödül-

lendirilmiştir. Bu güzel şarkı, ünlü yazar ve ozan Kube Şaban'ın anısına

bir saygı ifadesi olarak seslendirilmiştir.

4- İstemem:
Bu şarkının müziği Çerkes halk danslarından "Wug dansı" ritmindedir.

Çok eski bir müzik olup, yaşı tahmin edilememektedir. Uzunyayla'da

derlenmiştir. Antik çağlarda, çerkesler çok tanrılı dinlerinde, dinsel tören-

lerde kolkola Wug Dansı yaparlardı. Düğün törenlerinde sabaha kadar

dansettikten sonra o günün törenlerini güneş doğarken Büyük Tanrı'ya

(Thaşxue) saygı ifadesi olarak Wug dansıile bitirirlerdi. Wug dansı bugün
de Çerkesler arasında çok sevilen danslardan biridir. Şarkının sözleri

Kuşha Doğan'a aittir. Sarhoş olup düğün törenine katılan bir gurup gencin
düğündeki genç kızlar tarafından nasıl alaya alındığını esprili bir şekilde

anlatır.

5- Evde Kalan Prensesin Şarkısı:
Müziği Uzunyayla'da seksen-doksan sene önce bestelenmiştir. Sözlerinden

sadece küçük bir nakarat bölümü bulunabilmiş, geri kalan kısmı Kuşha

Doğan tarafından yazılmıştır. Kimseye takacak kulp bulamayan fakat
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biriyle evlenirsem diğeri kalacak

korkusuyla kendisiyle evlenmek

isteyen gençlerden hiçbiriyle

evlenemeyip sonunda evde kalan

prensesin duygularını ironik bir

dille anlatan bir şarkıdır.

6- Elagözlü:

Sözleri ve müziği Kuşha Doğan'a

ait, "kafe dansı" ritminde popüler
bir aşk şarkısıdır.

7- Kayseri İstasyonu:
Müzik, Çerkeslerin sürgünüyle

birlikte Kafkasya'dan getirilmiş

çok eski bir halk müziğidir. Söz-

leri yetmişbeş sene önce sevdiği-

ne kavuşamayan Ju Jansuret tara-

fından, müziğe adapte edilmiş,

çok sevilen "Kafe dansı" ritminde,
hüzünlü bir aşk şarkısıdır.

8- Dansetmeye Geldim:

Sözleri ve müziği usta derlemeci

ve ozan Afeşıj Emin'e ait, "Kafe

Dansı" ritminde, Türkiye'de ve

Kafkasya'da yaşayan Çerkesler

arasında oldukça popüler, güzel

bir aşk şarkısıdır.

9- Sürgün Şarkısı:

Sözleri ve müziği Adığeyli ünlü

şair ve ozan Kube Şaban'a ait

olduğu tahmin edilen, Rus Çarlığı

ile Çerkeslerin savaşlarını ve

sürgünü anlatan hüzünlü bir şar-

kıdır. Şarkı Kuşha Doğantarafın-
dan Ürdün'de derlenmiştir.

10- Mümin ile Diyne:

Yüzelli yıllık olduğu tahmin edi-

len şarkının müziği Kayseri'nin

Uzunyayla bölgesinde, sözlerinin

bir bölümü yine Uzunyayla'da bir

bölümü ise Ürdün'de Kuşha Do-
gan tarafından derlenmiş, birbiri-

ne aşık iki gencin esprili atışmala-

rını anlatan "Kafe Dansı" ritminde

neşeli bir şarkıdır.

İSTEMEM

Çekip çekip kafayı,

Dalıyoruz düğüne
Ak tenli bir afeti,

Seçiyorum kendime.

Kur yapıyorum, o dünya güzeline.

BEKLENEN KASET

 

 

Sözcükler dolaşırken damağıma, dilime;

Kesip atıyor hemen:

"İstemem, istemem,seniasla istemem.

Rakıiçeni sevmem, şarap içeni sevmem!"

Bırakıp ak Maralı,
Seçiyorum kumralı.

Bıyıklarımı burup,

Bir fiyakayla durup, ben söze başlayınca,
Dikiliyor karşıma; kızarıyor kızınca;

"İstemem, istemem,seniasla istemem,

Bıyıklıyı istemem, sakallıyı istemem!"

Kumral da olmayınca

Sarışına takıldım.

Kaşlarımıkaldırıp,

Kedigibi sokuldum.

Bir baktı, tam yıkıldım:

"İstemem, istemem, ben ayyaşıistemem;
TTiryakiyi istemem, cigarayı hiç sevmem"

Genç kızlarla oğlanlar,

Dansettiler tüm gece.

Biz sarhoşlar bakışıp,

Kalakaldık öylece.
Kafa kafaya verip;

"Oh olsun bize!" dedik.

Yemin ettik erkekçe, tüm kızlara söz verdik:

"İstemez, istemez, bizde rakıistemez,

Biz de şarap içmeyiz,
Biz de tütün içmeyiz.

Bıyıkları da keser
Sakalları da kazır

İçkiyi de keseriz!

EVDE KALAN PRENSES

Mole'lerin oğlu, göz kırpıyor yaramaz.

Ne yapsa ne etse de hiç kalbimi çalamaz.

O kadar aptal mıyım, o beni ne sanıyor?

Mole'lere kaçarsam, Şıkue'ler kalıyor.
Şıkue'lerin oğlu, kumral saçlı, ak tenli,

Görünüşü alımlı, huyu da güzelbelli.

Şıku'elerin oğlu, tutuşuyor, yanıyor

Ama ben ona kaçsam şu Merzey'ler kalıyor.

Merzey'lerin genç oğlu, beni deli ediyor,

Tek bir bedenmişiz gibi sevgiyle dans ediyor.

Evlenseydim onunla, mutlu olurdum belki

Merzey'lere kaçarsam, ah, Koşiy'ler kalıyor.
Koşiy'lerin oğlu bilir gelenekleri.

Sevgi sözcükleridir bilip söyledikleri.

Övgüleri aklımı başımdanalıyor da,
Koşiy'lere kaçarsam, Aguey'ler kalıyor.

Ağuey'lerin oğlu şiir gibi dans eder,
Oyunaçıktığında sarsılır tüm yürekler.

Söz versem evlenmeye kıyamete dek bekler.

Aguey'lere kaçsam, off Sıpş'ler kalıyor.

Sıpş'lerin oğlu, manken gibi şık mışık

Gözlerinden anladım, bana tutulmuş;aşık.

Sözleriyle kalbimiha çaldı, ha çalacak;
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Ama Şıpş'lere

Kuşha'lar kalacak.
kaçsam, oşu

Kuşha'ların genç oğlu şarkılar
besteliyor

Beni de bu dünyada her şeyden

çok seviyor.

Ne fayda aşkını her gün yinelese

de

Kuşha'lara

kalıyor.
kaçarsam, ötekiler

Çetin Öner

DANSETMEYE GELDİM

Kafkasya ormanlarına

Karlar yağıyor.

Sevdiğim o güzelkız

Yüreğimi dağlıyor.

Dansetmeye geldim ahayra, hay-
ra, hayra!

Oynamaya geldim ahayra, hayra,

hayra!

Söyleşmeye geldim ahayra, hayra,

hayra!

Evlenmeye geldim heey!

Kapkara perçemleri,

Dökülür ak alnına.

O pembe yanakları,

Yakışır cananıma.

* Nakarat *

Gümüş kamam kınında,

pırıl pırıl parıldar.

beni bir yana bırak,

kamam aşık sana yar.

* Nakarat*

Güzel, Kara Mızıkam,

Karasevdamısöyler.

Şu benim yoldaşlarım,

Çılgın gibi dans eder.

* Nakarat*

Çetin Öner

AĞLASAM UTANIRIM

Gördüğüm andan beri ateşinle

yanarım,

Erkekler ağlamaz sanma; ağlama-

sam çatlarım.

 

Düşmanım çoktur benim, şu koca yeryüzünde,

Nedir bu öfke bana, o pembe gül yüzünde?

Şaha kaldırıyorum dörtnala kır atımı,
Kilitledin dilimi, ağarttın saçlarımı.

Ne mutlu düşmanıyla kuşatılmamışkişi,

Yandı yüreğim aman, kavurdu aşk ateşi.

Buzlu karlı dağlara kış güneşi düşüyor,

Sen yoksun ya yanımda, sanki ruhum üşüyor.

Dünya dünya olalı böyle sevda görmedi.
Dostum döndüsırtını, düşmanım konuşuyor.

Güneşin ışıkları, oynaşır gözlerinde,

Dünyalar benim olur, düğüne geldiğinde.

Sana olan aşkımı,birsır gibi saklarım,

Adından başka bir ad anmıyor dudaklarım.

Bana ne zaman baksan, ruhuma bahar geldi.

Senin konuşman cennet, küskünlüğün eceldi.
Son bir kez görsem seni, razıydım ben ölüme,

Sensizlik ölüm bana, hoş geldi sefa geldi.

DİASPORA AĞIDI

Hücum emrini verdi

Rusya'nın zalim çarı.

Savunmasızbir halktır

Vahşice kırdıkları.

O sürgün günleri ah,

Ah, o kıyım günleri.

Dağların kan gülleri,

Kafkasya sürgünleri.

Yaşlı, kadın demeden,

Saldırıyor aç kurtlar.

Ocaklar söndürüldü,

Öldürüldü çocuklar...
O sürgün günleri ah,

Ah o kıyım günleri.

Dağların kan gülleri,

Kafkasya sürgünleri.

Düşmanın askerleri

Yüz binleri aşıyor.

Kafdağı kartalları,

Yiğitçe savaşıyor.

O sürgün günleri ah,

Ah o kıyım günleri.

Dağların kan gülleri,

Kafkasya sürgünleri.

Unutma içimizdeki

Dönek yaratıkları.

Anayurt ve Halkımız
Kahpece sattıkları.

O sürgün günleri ah,

Ah, o kıyım günleri.

Dağların kan gülleri,

Kafkasya sürgünleri.

Unutma o sahte Mollaları;
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Vaazlar, nutukları...

Paradır inançları.

Altındır taptıkları.

O sürgün günleri ah,

Ah o kıyım günleri

Dağların kan gülleri
Kafkasya sürgünleri

Kırık dökük takalar,

Dağlar gibi dalgalar...

Yaşlılar dua eder,

Aç bebecikler ağlar.

O sürgün günleri ah,

Ah, o kıyım günleri.

Dağların kan gülleri,

Kafkasya sürgünleri.

Hayaletler değildir,

Çevremizde yüzenler.

Kefensiz ve törensiz,

Sulara gömülenler.

O sürgün günleri ah,

Ah o kıyım günleri.

Dağların kan gülleri,

Kafkasya sürgünleri.

Unutulur mu hiç

Onların yaptıkları?

Koskocabir ülkedir

Yakıp dağıttıkları.

O sürgün günleri ah,

Ah o kıyım günleri.

Dağların kan gülleri,

Kafkasya sürgünleri.

Adığe halklarıdır,

Kapkara o denizde,
Ölübalıklargibi,
Suda bıraktıkları.

O sürgün günleriah,

Ah o kıyım günleri.

Dağların kan gülleri,

Kafkasya sürgünleri.

Çetin ÖNER

AYIŞIĞINDA ATLAR, YIL-
DIZLAR, SEVGİLİM VE BEN

Mehtaplı bir gecede

Parlıyor ay ışığı.

At sürüsü çobanıyım

O güzelin aşığı.

BEKLENEN KASET

 

 

Dolunayda çiğ tanelerini

Benzetirim yıldızlara.

Lacivert gecede mutlu,

Konuşurum atlarımla.

Sürümdeki güzeltaylar
Şakalaşıp duruyorlar.

Bir şarkıya başlıyorum,

Kuşlar eşlik ediyorlar.

Ceylan gibi doru tayım,

Dizginiyle oynaşıyor.

Kalbim birden bire
Sevdiğini anımsıyor.

Sımsıcak siyah yamçımı,

Üzerime örtüyorum.
Çiseleyen yağmuru dinlerken

Şiirler söylüyorum.

Ela gözlü güzel yarim,

Düşünce hatırıma;

Kapıyorum gözlerimi,

Dikiliyor karşıma.

Çetin Öner

SEFERBERLİK AĞIDI

Böğrünüzü dövüyor, Rus'un Dağ Topçuları.

Sabırla bekliyoruz, yine de her baharı.

Ne olur dönün artık, tükettik umutları.

At kuyruğu gibi ömrü kısa Çerkesler;

Gülerek oynayarak, Kars'a kadar gittiler.

Kara Çavdar çorbasıyla talim ettiler,

Yıldırım gibipatlar, top mermilerinin sesi,

Uzunyayla nerdedir, Sarıkamış neresi?

Al kana beleniyor fidan gibi gövdesi.
Çukurovadan geçti, Çerkes Süvarileri.

Ya zafer, ya ölüm!.. İleri, hep ileri.

Kartal gibi saldırıp çekilmeden geri.

Aziziye kışlasında dizildiler Çerkesler.
Ne haberleri geldi, ne sılaya döndüler.

Biz öpmeye kıyamadık, Bozkırda çürüdüler.

Erzurum ovasında yağar savrulan karlar.

Saçıldılar her yana yiğit Kafkasyalılar.

Beklesin anaları artık mahşere kadar.

Her baharda dönünce yuvaya göçmen kuşlar

Onları hatırlıyor, tüm analar, babalar...

O iyiatlarıyla, o güzelim insanlar

Sonsuzluğa uçtular, sonsuzluğa uçtular.

Türkçe söyleyen: Çetin ÖNER

 

O güzel insanların,

O güzeltorunu,

Halkımın "Ses Bayrağı"
Kuşha Doğan'a...

Vupso!

Çetin Öner, 2000
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—Tarih Bilimi-

  

Orta ve

Yeni Çağda

Çerkesya
Etnosrafyası

Özdemir Özbay

Prof. Namitok, son iki yüzyılda Kuzey Kafkasya'nın etnoğrafik

tanımının bir çok kez yapıldığını, Birinci tanımın Kırımdaki Fransız

Konsolosu Xaverio Glovani tarafından yapıldığını, Glovani'nin
1924 yılındı Aphazya'nın da bir bölümünü içine alan bir Coğraf-

yada Çerkesya'yı 14 kantona böldüğünü, Ancak, bu tanımın ye-

terli olmamasına karşın, büyük önem taşıdığını, Zira Çerkes
boylarının ilk kez batılı bir yazar tarafından kollara ve sınıflara
ayrıldığını belirtmektedir (1).

Glovani'nin sınıflandırmasında kullanılan transkripsiyona baş-

ka yapıtlarda rastlanmamaktadır. Örneğin, Yazar Bjeduğ boyunu
anlatırken Bizedoukh demektedir. Bizedoukh şeklindeki yazılımda
Ki (kh) ekinin bir çoğul takısı olduğu anlaşılmaktadır. Rus yazar-
larınca kullanılan Temirgoy ismini ise Gemirgia biçiminde kulla-

narak daha doğru bir biçime yaklaşım sağlamıştır. Besleney is-
mini ise Besniy veya Bessini şeklinde yazmıştır (2). Xaviero

Glovani ayrıca, diğer yazarlarca bilinmeyen kantonların adlarını
ilk kez belirtmiştir. Örneğin, Klaproth'un Bjeduğlardan olduğunu
sandığı Karabayların (Bu gün hangi boy oldukları saptanama-
mıştır) Gemirgia'lara bağlı olduklarını açıklamaktadır.

1753 yılında Kırım'da görev yaptığı bilinen diğer bir Fransız
Konsolosu Peyssonel ise, aralarında Tolani, Cegurit, Bitsun,

Aoug, Bulşi, Bartebay, gibi bu gün tanınması çok zor olanlarında

bulunduğu 30 kadar ismi kapsayan Çerkes boylarının adını ver-
mektedir ki bu isimlerin Çerkes boyu olmaktan ziyade klan aile
isimleri olması kuvvetli bir olasılıktır. Buna karşılık, Glovani'nin
sözünü etmediği önemli kolları; Hatıkuay (Hacıkuay), Egerikuay
(Yegerokuay), Abazaşh (Abzekh)leri de belirtmektedir. Diğer
yazarların değinmeden geçtikleri Aphaz, Abaza, Halkı ile,

Seidi'lerden söz etmektedir. Oysa Seidi veya Sydı ismi bir boy
ismi olmayıp bir büyük ve aristokrat aile adıdır. Sydı Prensleri'nin
yönetimindeki Abazaca'nın Aşkarıwua şivesini konuşan bu top-

luluk 1864 Sürgününden sonra bu gün Uzunyayla'nın Şarkışla
kesiminde kalan Yeniyapan köyünü kurmuşlardır. (Sydıkıt) Bu

yerleşim birimini oluşturan ailelerden bilebildiğimiz isimler, Sydı,
Yerlen, Cad, Gadza, Guastehu, Hakara, gibi ailelerin arasında

Sadz boyundan gelen ve bu gün tükenen Adzınlarda yer almıştır.
Bu topluluğun önemli soylarından olan Hartokua'lar ise Besleney

bölgesinde bir süre oturmuş olmalarından kaynaklanan bir yak-

laşımla kendilerini Besleney kökenli saysalar da bütün Sydkıt
soyları gibi Abaza kökenlidir ve Aşkarıwua gurubundandırlar.

Peyssonel'in isim transkripsiyonlarının kimi zaman daha iyi

bir görünüm kazandığından söz eden Prof. Namitok, Rusların ve
daha sonra Tatarların Temirgoy olarak değiştirdikleri isme (Kem-
Key) gerçek şeklini verdiğini örnek olarak göstermektedir (3). Bu
tarihten 15 yıl sonra, 1768 de Kafkasya'yı bilimsel bir görevle
gezen Guldenstaedt Çerkesya ve bunun bir bölümü saydığı
Aphazya hakkında değerli bilgiler vermiştir. Birçok araştırmacının
hareket noktası saydığı bu ölçüte göre, Aphazya üçe ayrılmakta-
dır:

a) Güney-Batı Aphazya veya eski Aphazya: Çadesi, Sad ve
Aubga yerleşim birimlerini içerir biçimde,
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b) Kuzey-Batı

Zubi, Ülüç, Çapsiş veya
Çapso, As, Rukhüş yerle-

şim birimlerini kapsar bi-

çimde,

c) Kuzey-Doğu
veya (Altıkesek);

Aphazya:

Aphazya

Kızıl-

bekit, oOTam, Şagerla,
Barakay, Bas (3), Başılby,

ve Sabar'dan meydana
gelen.

Guldenstaedt burada
yanlış bir sınıflama yapmak-
tadır. Zira Kızılbekit, Tam,

Şagarya (Şegerey), Barakay,

Baağ, Başılby boyları Altı-
kesek (Aşıwua) gurubundan

olmayıp Kuzey Abazalarını

oluşturan büyük ana kollar-
dan Aşkarıwua gurubundan-
dırlar (4). 1864 sürgününden
sonra, Uzunyaylada' kurulan
ve bugün Pınarbaşı (Aziziye)

ilçesine bağlı Kazancık, Yukarı
ve Aşağı Potuklu, Abaza
Borandere, Sivas'ın Şarkışla
ilçesine Obağlı Karacaören,

Tavladere, Demirboğa, Köy-
leri Aşkarıwua kökenlidir ve
topluca Yismeylikıt gurubunu
oluşturmaktadır. Yıldızeli'nin

Halkaçayır, Alaca'nın Gök-
ören, Artova'nın Bulamur,

köyleri de Aşkarıwua kolun-

dandır. Bu köylerden Yis-
meylkit gurubuna giren Ka-

zancık, Yukarı ve Aşağı Po-
tuklu, Karacaören, Demir-
boğa, Tavladere, Borandere
köylerinde; Yağan(Gan), Liy
(Lidze), (oAgaçe, Yısmeyi,

Lağuıç, Aşı, Gadze, Yaş Thay-
tsıukh, Apha, Karabe

(Kabardey kökenli) Daguna
(Arguım), Cetger (Arutaa),

Nawua (Abzekh kökenli), Ko-
edegu, Guaç, Mıd, Wunace,

Guastehu, Kımze, Kuş'pa,

Khopşukh, Ağudze, Kumpıl,
Aşlıdze, Çıça,) Nakhşır, Tlişe
(Abzekh kökenli), Tram,
Khamardı (Kabardey kökenli),

TARİH BİLİMİ

 

 

Yetliukh, Halbat, ve daha birçok aile yerleşmiş olup bunlardan,

Guaç, Tram Khamardı, Gebakoue, ailelerinden kimse kalmamış-
ur.

Kuzey Abazalarının Aşıwua (Altıkesek) yani Lokıt gurubu ise
bu gün Pınarbaşı'nın Altıkesek (Lookıt), Halitbeyören (Kunaşey),
Sorgun'un Çerkes Osmaniye (Lokıt), Tufanbeyli'nin Abaza köyle-
rinde yaşamakta olup Bu Gurub Looğ Darıkua, Jantemir, Bibard,

Khılıç, Kaçua Kabilelerinden oluşmaktadır (5). Altıkesek gurubu
köylerinde, Looğ, Kuekue, Yaş, Bic, Ksal, Khulbek, Yesen, Çıkua,

Çagua, Kopsırgen, Laçış, Ajıy, Yekba, Brat gibi ailelerin yerleştiği
bilinmektedir.

Genel anlamdaki Çerkesya üzerinde ise yazar daha az dur-

maktadır ve sadece 8 bölge belirtmektedir. Büyük Kabardey,

Besleney, Temirgoy, Nanişaş, Abazehş, Bceduş, Hatukoey,
Bliçane

Prof. Namitok, 1790 yılında J.Beinneg, ve özellikle Pallas'ın
Kafkasya'nın bu bölgesiile ilgili bilgileri bir hayli zenginleştirdik-
lerini belirtmektedir (9). 1793 yılında Çerkesya'yı gezen Pallas,

Aphazya'nın Kuzeyi olan bölgeyi, Yani Kuzey Abazalarının ülkesi-
ni iki kısma ayırır;
a) Küçük Abaza; Khılıç, Kaçua, Looğ, Bibard
b) Büyük Abaza, Veya Kuzey-Batı Abaza; Başılbiy, Barakey,

Tubi, Wubıkh, Şapsığ, Hatuşaç veya Hatukaç,

Burada da kavram kargaşasına neden olmamak için bir a-

çıklamaya gerek duymaktayız.

1) Pallas'ın notlarında adı geçen Kuzey Aphazya topraklarından
kastedilen yer Bu günkü Aphazya da olmayıp Karaçay Çerkes
cumhuriyeti toprakları içerisindedir.

2) Yine burada yanlış bir değerlendirme yapılarak, Kuzey olarak
adlandırılan Kuzey Abazalarının Aşkarıwua koluna Adığe
boyları olan Şapsığ ve) Natkhuaclar da dahil edilmiştir. Öte
yandan, başlı başına bir Çerkes boyu olan Wubıkhlar da

Aşkarıwua boyu olarak değerlendirilmiştir. Bu bilgiler dışında;

Pallas, Jane ismini Sani biçiminde kullanmaktadır. Bu sözcük,
Sani veya Sanig olarak gördüğümüz antik kullanılış biçimiile

özdeşleşmektedir.
Kafkasya ve Çerkesya üzerine araştırmalar, özellikle 19. yüz-

yılın başlarında yoğunlaşmıştır. Bu konuda, 1807-1808 tarihleri
arasında Kafkasya ya giden Klaproth, Bronevsky, L.Lalie, Dübois
de Montpereux, (1833) ve J.Beli (1837-1839) gibi yazarlara çok

şey borçluyuz. Bu çalışmalar, kimi gerekli düzeltmeleri yapmak
koşulu ile, geçen yüzyılın başlarındaki görünümü ile boyların

yapısı açısından Çerkesya'nın bir tablosunu çizmemize olanak

sağlamaktadır. Diğer halklarda olduğu gibi Çerkeslerde de böyle
bir sınıflandırma yapmak için büyük zorlukları yenmek gerektiğini

belirtmekte yarar vardır. Yüzyıllar boyunca Çerkes yurdunda o
kadar çok karışmalar, iç göçler olmuş ki, bu nedenle böyle bir

sınıflandırma olanağının bulunmadığı bile söylenebilir. Bu ne-
denle yapacağımız sınıflandırma etnolojik açıdan büyük bir değer
taşımaktadır. Daha çok coğrafi sınırlandırma veya coğrafi nitelik
açısından boyların sıralanması-ki bizim konumuzu yakındanilgi-
lendirmektedir- veya dilbilimi açısından sınıflandırma niteliğini
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taşıyacaktır. Böylece etnolojik
araştırmalara sağlam bir ta-
ban sağlanmış olacaktır.

Prof. Namitok bu son iki
metodu birleştirerek (Coğrafi
ve Dilbilimi) genel anlamda
Çerkesleri üç guruba ayır-

maktadır:
1) Kendilerine Adiğe diyen

gurup
2) Adiğe ismine sahip çıkan,

ancak, konuştukları dil
bakımından Adığelerden
bir hayli farklı olan, Ap-
haz-Abaza grubuna yak-

laşan Wubıkhller,
3) Aphaz-Abaza (Aşıwue-

Aşkarıwue) gurubu.

1) ADIĞELER:
Başlangıçta iki guruba

ayrılabilirler;

Karadeniz'e doğru batıda
yer alan Kiakh'lar ve Kiakh-
lara göre, doğuda, yüksekte
oturanlar. (ŞhaBaş) anlamı-
na gelen Şhag adını alan
Kabardeyler (10). Bu ayırım
salt coğrafi değildir. İki guru-
bun konuştuğu Diyalekt'ler
arasında kimi farklar vardır.

Kemirgoy, Bjeduğ, Abadzekh,
Şapsığ, Hatukoy'lerden olu-
şan Kiakh'larda çok küçük
nüanslar (odışında diyalekt

farklılığı (görülmez. Yalınız
Besleneylerin bu sınıflandır-

madaki yeri kuşku yarat-

maktadır. Çerkes dillerinden

en güzel ses uyumunu ve

nüansı taşıyan Besleneyce,

Kabardeyce, ve Kiakh guru-

buna aynı yakınlıktadır.
Kiakh OoGurubu; Prof.

Namitok ve Diğer batılı ya-
zarlar bu günkü Adığey Cum-
huriyet, Krasnodar Eyaleti ve

Kıyı Şapsığ'da yaşayan
Adiğelerin ataları olan bu
guruba (Batı Adiğeleri) Kiakh
ismini vermektedirler. Azak
Denizinden Güney Batıya şu
kolları içerir;

  

da MY,

. Eisk ve Beisug körfezleri arasındaki yarımadada yaşayan
“Grun'lar: bu güzel Çerkes ırkı bu gün aynı yerde değildir.

Bölgenin Ukrayna Kazakları(Don Kazakları) tarafından işgal
edilmesi üzerine güneye göç edip diğer Çerkes boylarına ka-

rışmışlar ve, bu boyların diyalektik özelliklerini almışlardır.

. Taman yarımadasında yaşayan Hatko'lar veya Hatukllar:

Kırımın Ruslar tarafından işgal edilmesi üzerine Kuban kıyıla-

rına çekildiler ve 1791 yılında Anapa'nın zaptı sırasında bü-
yük ölçüde kırıldılar. Bu gün diğer Çerkes Boyları arasında

“Hatko” ismi klan aile ismi olarak yaşmaktadır. Tatarlar

Hatkolara “Ada” ismini vermişlerdir. Hatta “Adığe” isminin de

buradan geldiği savı da ileri sürülmüştür. De Peyssonel

Hatkoları “Ada” ismi ile anmaktadır. Namitok bu savın bilim-
sel bir temelinin bulunmadığını savunmuştur(11).

. Natıkuay'lara karışmış olan Çebayn'lar.

. Anapa Kentinde ve bu kentin üst taraflarında oturan
Khigak'lar. 1812 de Rus Askerlerinin getirdiği veba hastalığı
ile büyük ölçüde yok olan bu halktan geriye kalanlar, 19.
yüzyılda dağıldılar. Bir kısmı Hatıkuaylara karıştılar. İsimleri-
nin Adiğe dilinde deniz anlamına gelen “Khii” sözcüğünden

geldiği sanılmaktadır (12).
. Jane'ler; Kuban'ın kuzey kıyılarında: otururlardı. Daha sonra

Bjeduğlar tarafından Detliort (Kara Kuban) adasına ve
Mezitşeplij (Kızıl Orman)'a sürüldüler. 1778 yılında Rus or-

duları yaklaştığı zaman Jane'ler Kuban'ın güney kıyılarına çe-
kildiler. 1864'e kadar Pşet ve Khoklay ırmakları kıyılarında,
Anapa yakınlarında, Adaguım ırmağı kıyılarında Prens Zanıko

ve Prens Medavcoko yönetiminde yaşıyorlardı.

Natıkuay veya Natıkuac'lar: Kara dağların son sırasında,

Taman yarımadasının Karadeniz kıyılarında, güneyde

Wubıkhllerin ülkesine kadar uzanan bölgede, Jiga, Pribeps,

Adaguım, Tsemez, Djup ırmakları vadilerinde otururlardı.

Klaproth ve Pallas'a göre Natıkuaylar Kuzey Abazalarından i-
di. Ancak bu savın bilimsel bir dayanağı bu güne kadar tespit
edilememiştir.

. Şapsığ veya Şapsok'llar. Nutıkay'ların doğusunda Ubın
Psiıkabe, Afips Khobi, Antihi, Bugindur, Abin, Of, Koaf,

Thebek, Satassa, Bakan, Sagta, Jinz, Ubin, Ulyaps ve

Kuçubab ırmakları yörelerinde ve Kafkas sıradağları yamaç-

larında Psizuy vadisinde oturmuşlardır. Şapsığları

Kabardeylerle aynı kökten oldukları savı da ileri sürülmüştür.
(Klaproth) diğer yazarlara göre, (Güldenstaedt ve Pallas v.b)
Şapsığlar Kuzey Abazalarının bir önemli koludur. Daha başka
bir sava göre ise, Adığe-Abaza karışımından gelmedir.

(Boronevsky) Her ne olursa olsun Şapsığ diyalekti, Bjeduğ,
Kemirgoey ve Kiakh gurubunun diğer Çerkes diyalektlerin-
den çok az bir farklılaşma gösterir.

. Bjeduğlar: Şapsığların doğusunda, Psıj, Phşıkomat, Pçaş,
Psekups, Nart, Çebi, Unabat, ırmakları yörelerinde otururlar-

dı. Adlarını destan kahramanı iki kardeş Prens Kerkin ve

Khamiş'ten alan Kerkeniy, Khamişiy olarak iki kola ayrılırlar-
dı. Bu kolları X. Glovani Kemirgoey'lerin içerisinde sıra-
lar(13). Kazakların gelmesinden önce Kuban'ın kuzeyi, Bu-

47 



günkü Krasnodar kentinin

bulunduğu yerler Bjeduğ
toprağı idi. Bu yerlerin
usların eline geçmesi ve

Krasnodar kalesinin ku-
rularak Çariçeye doğum
günü armağanı Olarak
verilmesi üzerine Bjeduğ
Prensi Boletikua, Kabar-

dey'e dayıları olan Hado-
kşokue'lere sığınır, ırma-
ğın güneyine geçen Bije-

duğ halkı ise Kemir-
goey'lerle birlikte kalan
Çerkes Kiakh'ların önemli
kitlesini oluşturmaktadır.

Bjeduğlar Metalürji ve
maden ustası olarak tanı-
nırlardı. Ülkenin güneyin-
de gümüş yatakları ünlü-
dür.

Şhaguaşe ve Psıp ırmak-

ları arasında oturan Hatı-

kuaylar: bir zamanlar ba-
tda, Ajips ve Ubin ır-
makları havzalarına kadar

uzanırlardı. Hatkolar bü-
yük bir olasılıkla Hatı-

kuay'ların bir bölümüdür.
Hatıkoay'ların bir obölü-
münün aynlarak Kemir-

goey'lere karıştığı da bi-
linmektedir.
Kemirgoey'ler,

(o

Bjeduğ-
ların ve Hatıkuayların do-
ğusunda, Kuban ile Laba
ve Şhaguaşe ırmakları a-
rasında, Psınasug, Ghi-

aga, Ul, farz, Dzagu, Çok-

raj Irmakları yörelerinde
otururlardı. Arim yöresin-

de Makhoş'larla sınırdaş
idiler. Bu sınır antik Çiraki
kentinin bulunduğu yöre-
ye kadar uzanıyordu. A-
şağıda sıraladığımız üç
boyda Kemirgoylara bağ-

lanmaktadır.
Psega ırmağı kıyılarında
ve Psıj yörelerinde Ade-
miyler, bu boyun ismi bu
gün Kabardeyler arasında
bir aile ismi olarak, Adı-
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ğey gurubunun arasında ise bir köy ismi olarak yaşamakta-
dır.

Ciraki ve Ratazay dolaylarında Yegerekoy (Yegerıkuay)lar.
. Kiray'llar.

Abazek'ler veya Abzakh'lar. Şhaguaşe ve kolları olan
Kurdjips, Pşeha, Pkatz, Tifizep, Laba ve kolları ile Psızag,

Şeguıpsın, Hağuir, Farz, Psıj ve şimdi Bjeduğ bölgesinde
bulunan Nart, Pças, Psekups ile, kolları Dus, Tsoak, Çib,

Unabat ve Abzakh'larla Şapsığlar arasında sınır çizen Sup ır-

mağı vadilerinde yaşarlardı. Abzakhların daha çok Adığe-
Abaza veya Wubıkh-Abaza karışımı bir halk olarak gören ve
savunan görüşler vardır (14). Abzakh halkı kendiismiile ilgili

şöyle bir yorum da yapmaktadır: “Abaza(m)-ikh” — “Abaza-

ların berisinde” deyimi bu topluma isim olmuştur. Gerçekten
de Abzakhlar Kuzey Abazalarının kuzeyinde yaşarlardı. Ab-
zakhlerin Çerkes boyları arasında yeri çok önemlidir. Bu hal-
kın demokratik bir toplum yapısı vardı. Metalurji açısından

ünlü Pças vadisindeki demir ve Kurdjıp vadisindeki yatakların

işletilmesi ile uğraşırlardı. Abzekh'ler Wubikhler ve Kuzey A-
bazaları ile birlikte Ruslarla yapılan savaşlarda çok önemli
rolleri vardı. Bu gün Adığey cumhuriyetini oluşturan Adığe
boyları arasında sayıları çok azalmıştır. Büyük bölümü
diyasporada yaşamaktadır. i
Makhoş'lar: Kemirgoeylerin Güney doğusunda, Yukarı farz

yörelerinde, Karadağların eteklerinde otururlardı. Ülkenin bi-
timine yakın Khurğokoy köyünün bulunduğu Psıj, Chimblo-

nokhe (15). Çokradij ırmakları ile Nederbi, Panoko ve Khalk,

Arm köylerinden geçen Psekups yöresi onların vatanı idi.

Makhoş ülkesi uzun yıllar Bogarsokua Prenslerine vergi öde-
mek zorunda kalmıştır.

Besleneyler veya Beslenie'ler, Prens Kanokua yönetiminde

Küçük Kaberdey'den Batıya geldikleri anlatılır. Abzekh'lerin
doğusunda, Aşağı urup vadisinde, büyük ve küçük Labeile
Kodz ve Psıfir vadilerinde otururlardı. Makhoş, Aşıwua ve
Aşkarıwua Abazaları ile komşu idiler. Besleneyler, Çerkeslerin

Aristokratik geleneklerini sürdüren şövalye ruhlu bir kolu o-
larak tanınmışlardır. İnceliğin, yalnız kendi topraklarında de-

ğil, tüm Kafkasya da sembolü idiler. X. Glovaniiçin; “Büyük
Soyluluk.... Dünyanın en güzel ırkı, diğer kantonlar onlara
soylulukları kadar yiğitlikleri nedeni ile de saygı duyarlardı.

Der; (15)
Agoy'lar: Hatıkuay'ların güneyinde, Karadeniz kıyılarında,
Tuapse yakınlarında otururlardı. Kemirgueyler ve diğer

Çerkes boyları onlara Hakuıç ismini verirler. Bjeduğ, Şapsığ
ve Hatıkuaylar ise onlara “Agoy” derlerdi. Aynı ad, Tuapse
yakınlarındaki “Goitikh” boğazına ve küçük bir ırmak olan
“Agulyın” suyuna da ad olmuştur. Bu gün Agoey ismi aile
ismi olarak yaşamaktadır.
Kabardeyler: Kabardey grubunda coğrafi açıdan bir bölünme

görülür, Büyük ve küçük Kabardey. 1759 da Prens Kurgoko
Alkhokue partizanlarıile birlikte Kabardeyi terk ederek Terek
ırmağının sol kıyılarına gelmiş ve Mozdok(MezdegauSağır
orman) kentini kurmuştur. Bir zamanlar bütün Kafkasya Ü-
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zerinde egemenliği sağla-
yan Çerkeslerin bu güçlü

kolu, 18. yüzyıldan başla-

yarak bu günkü durumla-

rna getirilmişlerdir. Gü-

nümüz Kabardeylerinin

büyük bir bölümü, Çe-
gem, Bakhsan, Malka,
Podkumakh, Kuma ırmak-

ları havzalarında ve Mez-
degu de otururlar. Ayrıca
Zelençuk vadisinde ve bu

günkü Adiğe toprakların-
da da kolonileri bulun-
maktadır. Kafkasya dışın-

da Diyaspora Kabardey-

lerinin en büyük gurubu

Türkiye'de Uzunyayla
köylerinde, Sivas, Tokat,

Eskişehir, Mersin ve Ban-

dırma'ya bağlı Kabardey
köylerinde, Ürdün, Suriye
de yaşamaktadırlar.

2) WUBIKH'LER:
Kendilerine oPekh veya

Piokh derler. Yerleşim alanla-
ri, Şhaguaşe ve Pşeha ır-

maklarının kaynaklarından
Karadeniz kıyılarına dek, Zu-

ebze, Lon, Niğe, Batkh,
Dausmers, ırmakları ile bö-

lünmüştür. Kuzey ve doğuda,
Hatıkuay, oAgoy ve Ab-

zekh'lerle, Güneyde Abhazlar-

la komşu olduklarından Ab-
hazlarla Adığe boyları arasın-
daki geçişi oluştururlar. Di-

yalekt olarak ta bu iki gurup
dil arasında bulunurlar, ancak

sözcük yapısı ve ses olarak
en çok Abazaların Aşkarıwua
koluna yakındırlar. Kimi ya-

zarlara göre ise Wubıkhlar
Abaza-Aphaz gurubunun bir
koludur (16). Ancak Adığe ve
Abaza dillerinin bütün sesle-
rini taşıyan Wubıkh dilinin ise
Adığe-Abaza dillerinin anası
yani Nostratiki olduğunu sa-
vunan yazarlar da vardır
(17).

3) APHAZ-ABAZA grubu;
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Prof. Namitok ve Klyaproth'a göre Abhaz-Abaza gurubu
Çerkeslerin üçüncü büyük kolunu oluştururlar. Abhazlar Adiğe
gurupları tarafından Adzığe genel adıile anılırlar, Adığeler Kuzey

Abazalarına ise Abadze ismini vermektedirler. Wubıkh'ler ise dağ
ötesi Abazaları anlamına gelen “Adzıyğa” ismini vermektedirler.
Wubikhler ise dağ ötesi Abazaları anlamına gelen “Adzıyğa”is-
mini kullanırlar. Abazalar ise Aphazlar için “Apsıwua”, Gürcüler
Obesa, Apsili, Swan'lar ise Mikhbaz ismini verirler (18).

Şu halk boyları Abhaz sayılırlar:
1) Wubikhlerin Güney komşusu Bzıbeler
2) Sohum'dan Kabatiye kadar Akhips'ler

3) Kodor ırmağıkıyısında oturan Ayubgalar
4) Kodor ve Dal vadilerinde oturan, Rusların Tzebeldintsky de-

dikleri Zambal'lar.

5) Doğuda Swanlarla komşu olan Khirips'ler. Bu boyun yöneti-
cileri olan Marşan soyu bu gün Kuzey Abazaları arasında

Khirips Klan Aile ismi ile anılmakta olup Bu Klan aile Türki-
ye'de Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Halkaçayır Köyüne, Eski-
şehir'in Musaözü Köyüne ve Suriyede Golana yerleşmişlerdir.

Aşkarıwua'ların Psılbarıpş gurubunun başı olan Yismeyl'ler,
Pınarbaşının Borandere Köyüne yerleşen Yel'ukh'lar ve
Khırıps soyunun Marşan'ların kolları iken ayrılarak bağımsız

sülaleler haline geldikleri Aşkarıwua halkı arasında halen an-

latılmaktadır.
6) Agın yöresinde oturan Tchajiler.

7) Sohum'un Kuzeyinde, Wubıkh'lere yakın oturan Sadz'lar.

Abhazların en yakın akrabaları olan Abazalar (Abazinler) ve-
ya Kuzey Abazaları: Abhazların “Aşıwua-Aşkarıwua” genel adları

ile andıkları Abazalarda çok sayıda kabile ismine rastlanır. Başlı-

calar yazı dizimizin geçen bölümlerinde detaylı bir biçimde anla-
tıldığından burada yeniden ele alınmayacaktır.

Bu arada yapmış olduğumuz sınıflandırmanın sonunda, di-
yalektlere dayanarak üç halk gurubu olarak saydığımız Çerkes

halkına ilişkin ayırımın etnografik gerçeklere her zaman uymadı-

ğını da hatırlatmak isteriz. Örneğin, Adığe ve Abazaca konuşan
iki gurup Jane'nin, Şapsığların, Natkuay'ların. Kimi zaman Abaza

Halkından olduklarının kabul edildiğini gördük, Ayrıca Agoey,
Natıkuay ve Hatıkuayların da zaman zaman Şapsığlardan oldur-.
ğunun, Yegerikoeylerin Kemirgoey'lere bağlı oldukları bilindiği
halde Natıkuaylara bağlandığını öğrendik. Yüzyıllar boyu olagel-
miş çok büyük göçleri bir tarafa bıraksak bile daha son zaman-

larda, Kafkas savaşları sırasında, Halk guruplarının yer değiştir-
me ve birbirlerine karışma olaylarının sık sık tekrarlandığını gö-
rürüz. Bu göçlerin halk arasında yaşayan izler bırakması doğal-

dır.

Bu açıdan bakıldığında Kabardeylerin Kırımdan Güney doğu-
ya, bu günkü yerlerine gelişlerinin tarihsel bir gerçek olduğu
kabul edilmektedir. Bu açıklama Kabardeylerin Taurıd'de otur-
duklarınailişkin çeşitli kanıtlar gösteren Pallas, Klaproth ve diğer
bazı yazarlar tarafından desteklenmiştir. Gerçekten Kırım'da
Belbik ırmağının yukarı kısmına Kabard dendiği gibi, Bu ırmakile
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Katça arasında bulunan güzel

ülkenin ismi de Çerkes —tüz
(Çerkes Düzlüğü veya Çerkes
ovası)dür (19).

Bir dağın doruğunda, ka-
lıntıları şimdilerde bile görü-
len Çerkes-Kermen Kalesinin

varlığı, ülkenin bir zamanlar
Çerkesler tarafından işgalinin

başka bir kanıtıdır (20).
Fredutio D'ankone tarafından
1497 yılında çizilen Kabardi-

ya'nın yeri Tagorog'un batı-
sında gösterilmektedir.

Halk geleneklerine göre,

çok eski devirlerde çeşitli

kollara bölünmüş olan aynı ve

tek bir dil konuşan Çerkesler,

yaşlılara saygıdan başka hiç-
bir ayrıcalık ve hiyerarşi ta-

nımaksızın Adığe adı altında
Karadeniz kıyılarında “Khe-
kul” “Eski Vatan” toprakla-

rında yaşadılar. Nüfusun art-

ması sonucu, Tsemez ve

Anapa yörelerinde yaşayan

halkın bir kısmı, Azak denizi

kıyılarını izleyerek Kuzeye göç

etmiştir. Oradan da Kırımı

işgal eden bu Çerkes boyları-

nın torunudur Kabardeyler.

özellikle orta Asya TIyuran

kökenli ve çok sonraları Kaf-

kas Sıradağlarının vadilerine
yerleşen Karaçay ve Balkar
boylarının osavunduğu gibi
Kafkasya'ya sonradan gel-
memişlerdir. Turan asıllı ve

geldikleri yer Ural'ların doğu-
su olan bir gurubun Kafkas-

ya'nın otokhtonu olan Kabar-

deylerin bu topraklara sonra-
dan geldikleri, bu toprakların

gerçek sahiplerinin kendileri
olduğu şeklindeki savlarının
tarihsel ve bilimsel hiçbir

dayanağı bulunmamaktadır.
Yukarıda açıkladığımız

Azakın Kuzeyine doğru çıkan

Çerkes gurubundan arta ka-

lanlar ise aynı nedenlerle
sıkışık bir biçimde yaşadıkları
yerlerden, iki ayrı gurup ha-
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linde Khekuıj'dan Aşağı Kuban'a geçmişlerdir. Şapsığ ve
Natıkuaylar bunların torunlarıdır. Kuzeyde kalanlar, (Kıyıda ka-
lanlar), Şekhje ve Koslo vadilerinden göçmeyip kalanlar, Deniz

korsanlığına başlayarak oWubikh halkını oluşturmuşlardır.
Namitok'un bu görüşüne katılmak olası değildir. Zira tüm antik
çağ belge ve bilgilerinden çok daha önceleri Wubıkh'lerin zikh

adı çerçevesinde Abazalarla birlikte yaşadıkları bilinmektedir.

Ancak Çerkes halkının o zamanki atalarının büyük bir bölümü
Tchileps ırmağı vadisini izleyerek Kafkas dağlarının kuzey ya-

maçlarına yöneldiler. Sıradağlara ilk ulaşan Kemirgoeyler oldu.
Bunları Prens Kerken ve Prens Khamış yönetimindekiler izledi.
Khamış Şhaguaşe Havzasına gitti ve onu izleyen Bjeduğ ve

Kemirgoey'lere Khamışey ismi verildi (21). Diğer kardeş prens

Kerken ve Partizanları ise Psecups ve Çigiako ırmağı arasındaki

toprakları ele geçirmek amacıyla yola çıktı, Kısa bir süre

Kemirgoeyler arasında kopmalar başladı,. Önce Makhoşlar ayrı-
larak Kurdjıps'ın ötesine, daha sonra Yegerukoeyler de onları

izleyerek, Hatıkoayların yanına, Şhaguaşe'nin alt bölgelerine,

daha sonra da Adamiy kasabasıile aynı adı taşıyan suyun karşı
kıyısına geçerek Janelerin yanına yerleştiler (22).

Son göç dalgası Abazalarla komşu olmalarından kaynakla-
narak Abazekh veya Abzakh ismi alanları daha yükseklere dağ-
lara doğru götürdü. Diğer Çerkes boyları arasındaki feodal yöne-
timlerden memnun olmayanlar, aristokratlara karşı duran
Abzakhlara katılmaya başladı.

Uyruklarını daha iyi denetleyebilmek için Çerkes prensleri o-

vaları tercih ederlerdi. Buna karşılık Abzekh'ler dağlık ve zor ula-
şılan yerleri seçerlerdi. Merkezleri Goitkh dağ ve boğazlarıidi.
Daha 17. yüzyılın başlarında abzakhlar o denli güçlenmişlerdiki,
Bjeduğları Psekups'dan Tchigakoya kadar sürdüler. Dolayısıile

Bjeduğlar Janelere baskı yapmaya başlayınca Janelarin bir bö-

lümü Kara Kuban ve Kızıl orman taraflarına yerleşmek zorunda

kaldılar.

Bu saydığımız Çerkes boyları dışında kimi kaynaklarda
“Mamkhağ” veya “Mamkhığ” olarak adı geçen bir başka boyla
ilgili açıklayıcı bir kaynağa rastlayamadık. Ancak Mamkhığ ismi-

nin birçok örneklerde gördüğümüz gibi klan-aile ismi olarak ha--
len Çerkesler arasında yaşadığını tespit edebildik.

Kaynakça:

(1), (2), (3) Prof. Dr. Aytek NAMİTOK, L'ORİGİNES DE CİRCAS-
SİENS, Paris/FRANCE. 1939,
(4) Özdemir ÖZBAY, Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya, KAFDER

Yayını, 1990, Birinci Baskı.

(5) GURUB, Stastiya, Sbornik, Proyzvedenya Abazinskaya,

Autorov Na Abazinskom Yazık, Çerkessk, 1975.

(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20),(21), (22), A. NAMİTOK. a.g.e.

SÜ 



 

Kuvay-yi Milliyecilerin, yurtta

tam bir egemenlik ve otorite

sağlamalarında en önemli olu-
şumlardan birisi de kendilerine
muhalif olanları tasfiye etmekti.
Bu amaçla kurulmuş olan İstiklal
Mahkemeleri amaçlarının dışına
taşmış haksız yere pek çok kim-

senin mağdur edilmesine neden

olmuştur. İstiklai Mahkemeleri:
I. Asker kaçakları ve bun-

larla ilgili sonuçlar

II. Hiyaneti vataniye (vata-

na ihanet edenler) de
bulunanlar ve bununla

ilgili suçlar

TI. Askeri ve siyasi casus-

lukta bulunanlar

Iv. Seferberlik sırasında

yolsuzluk ve bununla il-
gili (hususlarla suçla-

nanları yargılamak için

kurulmuştur.

Siyasi tarihe geçen ve yukarıda
belirtilen hususlar dışında oluş-

turulan istiklal mahkemelerinin
amacıİse:

I. Yeşilordu mensuplarının
yargılanmasını

TI. Aydınlıkçıların yargılan-

masını
TI. En önemlisi de 16 Ha-

ziran 1926 tarihinde A-

tatürke karşı İzmir'de
tasarlanan suikast giri-

şimi ile ilgilidir.

Bu mahkemeler T.B.M.M.'nin

kararıyla İstanbul, Ankara ve
İzmir başta olmak üzere memle-
ketin pek çok yerinde kuruldu

ise de en önemlileri İzmir ve
Ankara'da kurulmuş olan mah-
kemelerdir. Halk arasında (Dört
Aliler) mahkemesi diye de ad-
landırılan İzmir İstiklal Mahke-
mesinin başkanı Ali Çetinkaya

(Kel Ali), üyeler Ali (Kılıç), Ali

 

İzzet Aydemir

(Rizeli), savcı Necip Ali (Küçüka) ile Dr. Reşit Galip'ten oluşmuştu ki

mahkeme başkanı Ali Çetinkaya T.B.M.M. koridorlarında Deli Halit Pa-
şa'yı öldürmekle suçlanmış, fakat bu durum o dönemlerde ört bas edi!-
MİŞÜ.

İstiklal mahkemelerinde yargılanan Çerkeslerden bazılarının isimleri:

Hüseyin Rauf Orbay: İstiklal Savaşı ileri gelenlerinden ve başvekil. A-

tatürk'e suikastten İzmir mahkemesince yokluğunda yargılanmış on yıl

hapse makhüm edilmiş fakat o sırada yurt dışında olduğundan cezasi

yerine getirilememiş, 1935 yılında kendi isteği ile yurda dönmüş ve

yeniden yargılanmış ve askeri Yargıtay kararıyla aklanarak temize çık-

mıştır.

Bekir Sami Kunduk Paşa: Atatük'e suikastla suçlanarak İzmir'de yargı-
larımış ve beraat etmiş bundan sonra da bir köşeye çekilerek hiçbir

şeye karışmamış, hayalkırıklığı içerisinde hayatını tamamlamıştır.

Anzavur Ahmet Paşa: Eskişehir İstiklal Mahkemesince 1921 yılında

yokluğunda yargılanarak idama mahküm edilmiş olmasına karşın cezası

yerine getirilememiştir.

Çerkes Ethem Bey (Pşov): Ankara İstiklal Mahkemesince yokluğunda

idama mahkum edildi, Amman'da öldü. Affa rağmen dönmedi. O'nun

tek istediği bağımsız bir mahkemede yargılanmaktı. Ama O'na bu imka-

ni tanımadılar.

Çerkes Reşit Bey (Pşov): Ankara İstiklal Mahkemesince yokluğunda

idama mahkum edildi. Aftan sonra 1938 yılında yurda döndü ve 1951
yılında öldü.

Çerkes Tevfik (Pşov): Ankara İstiklal Mahkemesince yokluğunda idama
mahkum edildi ve aftan sonra Türkiye'ye dönerek Bandırma'da öldü.

İsmail Canbolat (Hatko): Atatürk'e suikastten İzmir'de yargılandı. Önce
on yıla mahkum edildi. Karara itiraz etti ve yeniden yargılanarak idama

mahkum edildi ve cezası infaz edildi. Eski İçişleri Bakanı ve İstanbul

milletvekili idi.

Emir Paşa (Marşan): Sivas milletvekili Sivas İstiklal Mahkemesince 1Is-

parta'da 3 yıl sürgün cezasına çarptırıldı.

Binbaşı Abdullah Bey: Kuvay-yi Seyyare komutanlarından. Ankara mah-

kemesince yokluğunda idama mahkum edildi.
Sarı edif Efe: Binbaşı. Çete reisi. Genellikle Düzce olaylarında ve batı
cephesinde etkili görevler başardı. Atatürk'e suikast girişiminden yargı-
lanarak İzmir mahkemesince idam edildi.

Ömer Lütfü Bey: Kuvay-yi seyyare komutanlarından. Gediz kaymakamı
idi. Ankara mahkemesince yokluğunda idama mahkum edildi.
Bahriye Binbaşısı Aziz Orbay: Ankara İstiklal Mahkemesinde Çerkes
Ethem Bey'le olan beraberliği nedeniyle yargılanmış ve beraat etmiştir.

Yeni Bahçeli Nail Bey: Ankara mahkemesince idama mahkum edildi.
İstiklal mahkemelerinde bunlardan ayrı olarak da yargılanan bir kısım
Çerkesler bulunmaktadır. Onlar hakkında bir başka yazımızda bilgi ver-
mek üzere, sürekli istismar edilen gerçeklerden giderek uzaklaştırılan
Çerkes Ethem Bey konusunda kısmi detaylara girmekistiyorum.
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Çerkes Ethem Bey daha önce de
belirttiğimiz gibi sevilen ve ken-
disinden çok korkulan birisiydi.

Ağabeyleri Reşit ve Tevfik de
kültürlü ve kişilik sahibi, asker
kökenli idiler. Özellikle Çerkes
Reşit, Harbiye'den . Atatürk'ten
bir yıl önce mezun olmuş, İm-
paratorluğun çeşitli cephelerinde
ve politik çalkantıları içerisinde
yoğrulmuş, deneyimli birisiydi.
Çerkes geleneklerinin de etkisi
ile kardeşi Çerkes Ethem beyi
her hususta desteklemiş ve onu

pek çok eğlemlerinde yönlen-
dirmişti. Şurası da akıldan uzak
tutulmamalıdır ki, Mustafa Ke-

mal'in ileride Atatürk olmasına
yardımcı olanların başında, onun
savaşımına destek olan, fakat ne

yazık ki sonraları bu hizmetleri
gölgelendirilen (Çerkes Ethem

bey ve diğer pek çok Çerkes
lideri ile Çerkeslerin rolleri, he-

nüz yazılamayan Türk Kurtuluş

savaşı tarihinin ileride mutlaka
yazılacak olan sayfaları arasında
layık olduğu biçimde yerini al-
malıdır. Bu görüş İstiklal Savaşı-
nın gölgede bırakılan diğer feda-
kar Türk komutan ve politikacı-

ları için de geçerlidir.

ÇERKES ETHEM BEY SEVİLEN
VE SAYILAN BİR KİŞİ İDİ: O
nereye gitse, hangi toplulukta

bulunsa davranışlarıyla, hare-

ketleriyle, konuşmalarıyla her

zaman sevgi ve saygı duyulan

hele büyüklerine karşı son dere-
ce sevgi gösteren bir kişiydi.

Mareşal Fevzi Çakmak anılarında

“- Ben veya Mustafa Kemal paşa

Meclise geldik mi hiç kimse ye-

rinden bile kıpırdamazdı. Ama
Çerkes Ethem'in Ankara'ya gele-

ceği öğrenildi mi herkes onu
karşılamak üzere istasyona ko-
şardı. Çünkü adamın hiç şakası

- yoktu, birine kızdı mı kim olursa
olsun hemen astırıyordu*,
Çerkes Ethem'den çok korkarlar-
dı. Fevzi Çakmak ile Atatürk bir

gün düzenli ordu kurulmasının

gereği üzerinde konuşuyorlardı.
Düzenli orduya karşı olan Çerkes

Ethem'in ağabeyi Reşit konuşma

yapılırken Fevzi Çakmak'ın arka-

sında durup onları dinlemeye
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çalışıyormuş. Fevzi Çakmak düzenli ordunun gereğinden bahsederken

Reşit'in arkasında olduğunun farkında değilmiş. Bu sırada Reşit'in varlı-

ğının fark eden Atatürk diziyle mareşali dürtmüş. Bunun üzerine mare-
şal hemen sözünü değiştirerek “-Hem bir bakıma düzenli orduya da

ihtiyaç yok. Ben yetiştirdiğimiz bütün yeni askerleri kahraman Çerkes
Ethem'in emrine vermeyi düşünüyorum. Onun ordusundan mükemmel
ordu, ondan mükemmel kumandan mı bulabiliriz*?”

* Mareşal Çakmak'ın Hatıraları, Yazan Murat Sertoğlu, Hürriyet Gazete-

si, 21 Nisan 1975 tarihli sayısı.

Tek kelime ile ondan tam anlamıyla korkuyor ve kendisinden biran
önce kurtulmayı planlıyorlardı. Onun yurt dışına kaçırılış öyküsü çeşitli
yayınlarda belirtilmişti. Çerkes Ethem Bey hakkında biz Çerkselerin

görüşü ise hiç de olumlu değildir. Ne yazık ki Türkler tarafından yaptığı

hizmetler karşılığında göklere çıkarılması gereken bir kişi ise de

Çerkesler için durum hiç de aynı değildir. Ne yazık ki onun savunması

hizmet ettiği toplumca yapılması gerekirken, bunun tam aksi olarak

ihanet ettiği toplumu tarafında yapılmaktadır. Gönen, Manyas, Düzce

ve birçok yerde Çerkesi, Çerkese kırdırmış, bu yetmiyormuşçasına pek
çok Çerkes aydınını da sudan nedenlerile bizzat kendisi astırmıştır. Bir
örnek vermek gerekir ise Çerkes Ethem hemen hemen hepsi Çerkes

ileri gelenleri olmak üzere Düzce'de 2 günde 53 kişiyi astırmıştır**.

Ancak Çerkes Ethem beyin kişiliğinde Çerkes ulusuna karşı yürütülen
küçültücü, hatta aşağılayıcı davranışların etkisi ile Çerkesler Ethem beye

yapılan haksız suçlamaları savunur duruma geçmişlerdir. Çerkes Ethem

bey hakkında onu küçültücü ve yaptığı hizmetleri hiçe indirecek düzey-
de suçlamalarda bulunulmuştur. Örnek vermek gerekir ise sosyalist
büyük şair Nazım Hikmet bile, parlak dönemlerinde ve gözde tutulur-
ken, iktidara yağ çekmek düşüncesi ile Çerkes Etham bey hakkında

yazdığı bir şiirinde, onun hakkında 7 bavul dolusu altınla Yunanistan'a

kaçtığını yazmıştır. Fakt tarih aynı oyunu ona da oynamış, bir süre

sonra Nazım Hikmet de vatan haini sıfatını kazanarak yurdundan kaç-

mak zorunda kalmıştır. Çerkes Ethem'in 7 bavul dolusu altın ile kaçtığı

varsayımı doğru olsa idi, Ethem gurbette soydaşlarının korumacılığı

altında yoksulluk içinde ölmezdi. Kaldı ki, geçiş protokolu imzaladıktan

sonra Susurluk'ta Söğe Köyü'nün Cambazın Değirmeni mıntıkasında
teslim olurken, cebindeki son 2,5 lirayı oradakilere gösterip, beraberin-

de götürmeden yırttığı ve sadece bir heybe içerisinde yazışma evrakının
olduğunu ayrıca gösterdiği de bilinmektedir. Çerkes Ethem'in yurt dışı-
na kaçmak zorunda bırakılışının ardından dönemim hemen hemen bü-

tün ileri gelenleri Çerkes Ethem beyin kendilerini de öldüreceği hakkın- -

da beyanlarda bulunmuş bunu yapmakla da kendilerine bir paye ver-

mek istemişlerdir. Bir örnek vermek gerekir ise askerlik yaşamında ve

onu izleyen dönemlerde vasat bir komutan görünümünden ileri gide-

meyen ve yaşamı boyunca silik bir kimlik taşımaktan kurtulamayan

Fevzi Çakmak bile Çerkes Ethem beyin kendisini de öldürmekistediğini

anılarında söylemiştir.

Çerkes Ethem bey hakkında ileri sürülen suçlamalardan bir tanesi de

eşkıyalık, yağma, topluma zulüm vs. türden suçlamalardır. Çerkes

Ethem bey ilk çetecilik dönemlerinde giriştiği birçok eylemlerden so-
rumlu tutulmamış, vergi toplamak, askere almak, insanları cezalandır-

mak gibi yasa dışı tutumları hoş görüile karşılanmıştır.

*Milli Mücadele başlarken, Tevfik Çavdar. Milliyet Yayınları. İstanbul.
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4-5 Kasım 2000 tarihlerinde Türkiye çapında Kafkas Derneği şubeleri ve diğer dernek ve vakıfların da
katılımıyla 304 Kuzey Kafkasyalı genç Ankara'da bir araya gelerek toplumsal sorunlarını konuştular.

 
4 Kasım Cumartesi sabahı yapılan açılış oturumunda Organizasyon Komitesi adına Yüksel Cantürk
Dinçer ilk konuşmayı yaparak, bu toplantının amacını ve 3 ay kadar süren hazırlık aşamalarını anlattı.
Ardından Kafkas Derneği Genel Başkanı Sayın Muhittin Ünal söz aldı ve konuşmasında Kafkas Derneği,
Kafkas Derneği'nin yaptığı çalışmalar ve ileriye yönelik projeler konusunda gençleri bilgilendirdi. Açılış
oturumunun son konuşmacısı Bitok Beslan ise tamamını Khabardeyce yaptığı konuşmasında, diaspora
Çerkeslerini değerlendirdi ve yok olmanın eşiğinde olduğumuz ve dilimizi kaybettiğimizin özellikle altını
çizdi.

Toplantının 1. Oturumunun konusu: "Birliktelik ve Kurum İnancı" idi. Oturumda önceden hazırladıkları
konuşma metinleriyle söz alan konuşmacılar şöyleydi: Ayşe Demircan-Ankara, Melike Önal-Samsun,
Ömer Keskin-Ankara, Guşef Uzun-Eskişehir, Serhat Ünal-Ankara. Daha sonra oturum başkanımız Ümit
Dinçer, değerlendirme ve tartışma bölümünde söz almak isteyen arkadaşlarımıza sırayla söz verdi ve
ardından oturumun genel değerlendirmesini yaparak oturumu sonlandırdı.

Öğle yemeğinin ardından, ilk günün ikinci oturumu olan, "Kentleşme, Modernleşme ve Çerkes Gençli-
ği" konusuna geçildi. Toplantının.en hararetli geçen oturumu bu oldu. Oturum Başkanımız Ercan
z Aycan'ın başarılı idaresi sayesinde

düzenli bir şekilde geçen oturumda
söz alan konuşmacılar: Atakan
Sönmez-Ankara, Eskişehir Kuzey
Kafkas Kültür Derneği Gençlik Ko-
misyonu, Kafkas Derneği Kayseri
Şubesi Gençlik Grubu, Umut
Aksoy-İstanbul Şamil Vakfı, Nejan
Huvaj-Ankara. Sunulan konuşma-
ların ardından, katılımcılar söz
alarak konuile ilgili görüş ve yo-
rumlarını dile getirdiler. Planlanan
süresinin de uzatılmasıyla bu otu-
rumun, iki gün süren Gençlik Top-
lantısı'nın en çok ilgi gören oturu-
mu olduğu gözlendi.

Hep beraber yenen akşam yeme-
ğinin ardından düzenlenen Zehes
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gecesinde, Kafkas Derneği Ankara Şubesi Nıbjouğ Tiyatro Topluluğu kendi yazdıkları "Tavuk Hırsızları"
adlı güzel oyunu sergilediler ve oyun gençlerin büyük beğenisini kazandı. Yapılan çekilişte Konya'dan
katılan genç bir arkadaşımız, bir sonraki gençlik toplantısına kadar kullanmak üzere, kendi belirleyece-
ği bir kişiyle birlikte, masrafları Kaf-Der tarafından karşılanmak üzere bir "Kafkasya Gezisi" kazandı.
Gecenin sonunda oldukça geniş katılımlı bir düğün yapılarak, katılımcılar misafir edilecekleri evlere
dağıldılar.

5 Kasım Pazar günü, başkanlığını Hasan Okan İşcan'ın üstlendiği, "Sorunlarımızın Çözümünde Birlikte-
liğin Önemi" konulu oturumda; Hatice Duman-Ankara, Fuat Can Tokoğlu-Ankara ve Çetin Güral-
Ankara söz aldılar. Ve yapılan değerlendirme bölümüyle oturum son buldu. Daha sonra yenen öğle
yemeğinin ardından "Kafkas Genliği'nin Anavatan ile İlişkisi" konulu oturum gerçekleştirildi. Oturum
Başkanı Gülden Kayhan, sırayla; Ömür Enes-Ankara, Taner Yalçın-Ankara, Mamış Şıble-Eskişehir ve
Murat Adıgüzel-Ankara'ya, söz verdikten sonra değerlendirme bölümüyle oturumu kapattı. Başkanlığını
Ekrem Atbakan'ın yaptığı V. Oturumun konusu: "Kafkas Gençliği ve Anadil Sorunu" idi. Konuşmacı
olarak Hicran Bolat-Ankara söz aldı ve ardından değerlendirme ve tartışmalar bölümünde dil sorununa

gençlerin bakış açısı ve
çözüm önerileri değerlen-
dirildi.

Toplantının kapanış otu-
rumunda Ümit Dinçer'in
önderliğinde, etkinliğin
genel bir değerlendirmesi
yapıldı. E-mail gurubu
"marjeGegroups.com"un

kurucularından Baturay
Tok söz alarak yaptıkları
çalışmalar ile ilgili bilgi
verdi. Daha sonra De-
mokratik Çerkes Platfor-
mu ve Kafkas Derneği
işbirliği ile gerçekleştirile-

> cek olan "Diaspora
Çerkesleri" konulu sosyolojik araştırma hakkında bilgi vermek üzere, Marmara Üniversitesi'nden değerli
hocamız Sayın Ayhan Kaya söz aldı. Bu bölümde yapılacak çalışmaile ilgili bilgi vermenin dışında Ay-
han Bey, gençlerle diasporik bir halkın sorunlarını konuştu, onların sorularını yanıtladı. Daha sonra
katılımcılar, bir sonraki etkinliğe karar verilmesi, ortak çalışma alanları ve projeler konusunda görüş ve
önerilerini dile getirerek geldikleri illere doğru dönüş yolunaçıktılar.

İki gün süren gençlik toplantısının sonunda bir sonuç bildirgesi hazırlandı. Ayrıca, toplantının 12 saat
süren video kaydı yakında bir kitapçık halinde basılacaktır.
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SONUÇ BİLDİRGESİ

Tarih : 4-5 Kasım 2000
Yer : Kafkas Derneği Ankara Şubesi Toplantı Salonu
Katılımcı Sayısı : 304
Katılımcı Dernek Sayısı : 26
Ana Tema : Birliktelik ve Kurum İnancı
Sunulan Bildiri Sayısı : 20

Oturum Başlıkları :
» Birliktelik ve kurum inancı
» Çerkes gençliği ve anadil sorunu
« Kentleşme, modernleşme ve Çerkes gençliği
«s Sorunlarımızın çözümündebirlikteliğin önemi
« Çerkes gençliğinin anavatanile ilişkileri
seklinde değerlendirildi.

DEĞERLENDİRME
Bugün içinde bulunduğumuz gerek kültürel, gerekse örgütsel anlamdaki açmazlarımızın en temel se-
bebi mevcut örgütlülüğümüzün nitelik olarak yetersiz olması, kurumlarımızın işleyiş ve üretim aşama-
sında bekleneni verememesinden kaynaklanmaktadır. Buna rağmen kültürel varlığımızın devamı, ana-
vatanla olanilişkiler ve diaspora yaşamındaki diğer sorunlarımızın çözümünde anahtar rol güçlü, İ-
nançlı ve enformasyonu kuvvetli kurum(lar) tarafından çözülebileceği açıktır.

Çerkeslerin 20. yüzyılda yaşadıkları hızlı ve önlenemez kentleşme süreci, örgüt ve örgütlülük kavram-
larını kaçınılmaz bir şekilde dayatmıştır. Kurumlarımızın hem nitelik hem de nicelik olarak güçlü olması
onlara vereceğimiz destekle mümkün olabilecektir. Bu güçlü örgütlülük hem diasporada yasayan bizle-
rin sorunlarına (kültürel, sosyal, siyasal) çözüm üretebileceği gibi Kafkasya'daki problemlerin çözümü-
ne de yardımcı olabilecektir. ”

Bizler yaşadığımız yerlerde yıllardır fiziki varlığımızı sürdürebiliyoruz ancak, örgütlülüğümüzün yeter-
sizliği nedeniyle hızla kültürel olarak yok oluyoruz. Hal böyle iken en önemli problemimiz içinde yaşa-
dığımız topluma ve dünyaya kendimizi ifade etme sorunudur. Kurumlarımız mevcut potansiyellerini
harekete geçiremedikleri ve ekonomik, sosyal, siyasal bir anlayış bütünlüğü içinde olmadıkları için
güçlerini yeterince kullanamamaktadyrlar.

Çerkeslerin tarihsel ve karakteristik sosyal yaşantılarında var olan thamade kurumu hızla kaybolmak-
tadır ve bu noktada artık görev doğal olarak genç nesillerdedir.

Yok olmakta olan kültürümüzü kurtarabilmek ve hayata geçirebilmek için her türlü yurttaşlık ödevle-
rimizi eksiksiz yerine getirdiğimiz ülkemizde kamudan daha fazla faydalanılmalı, derneklerimiz Kamu
Yararına Çalışan Dernekler statüsüne kavuşturulmalıdır.

Çerkes toplumu gelinen nokta itibariyle hızla kentleşen ve kent yaşamına adapte olmaya çalışan bir
toplumdur. Köy ve kasabadan köken alan ve aslında anavatan orijinli kültürel dokumuz da bu sürece
bağımlı olarak bir kabuk değişimi yaşamaktadır. Bu noktada yaşadığımız süreç de kentte varolma-yok
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olma-adapte olma sürecidir. Gerek bireysel olarak gerekse kurumsal olarak bu süreçteki tercihimizin
ne olacağı önümüzdeki zamanı ve gelişimi belirleyici olacaktır. Su anda görünen Çerkes toplumunun
bir kent toplumu olmaya hızla gittiğidir ve kültürel üretimlerimiz/tüketimlerimiz de bu çizgide olmalıdır.

Çerkes gençliği kendi geçmişine ve geleceğine sahip çıkmalıdır ve bunu yapmanın en önemli yolu kuş-
kusuz çok okuyarak mümkün olabilecektir. Bu noktada kurumlar ve bireyler mutlaka yaşadığımız yüz-
yılın gerçeklerine paralel olarak entelektüel düzeylerini yükseltmelidirler. Bütün bunların gerçekleştiril-
mesi esnasında halkımızı kategorize etmekten (zengin, fakir, okumuş, cahil, lümpen, entelektüel vs) ve
elitist bir yapıdan kaçınılmalıdır. Yaşadığımız tüm sorunlara rağmen umutsuzluğa kapılmamalı ve bazı
avantajlarımız (demokratikleşme süreci, AB ilişkileri) profesyonel, bilimsel, örgütlü bir anlayışla üretime
yönlendirilmelidir.

Modernleşme kavramı, salt zamana ve zamanın dayattığı yaşam biçimlerini hiç sorgulamadan yaşam
tarzı olarak benimsemek şeklinde değerlendirilmemelidir. Çerkesler taşıdıkları farklı kimliklerin (eko-
nomik, sosyal, siyasal, kültürel) Çerkes kimliğine yaşam hakkı tanıyabilmesi için özünü yitirmeksizin
kabul edilebilir bir modernleşme sürecini yaşamalıdır. Ancak hızlı bir kentleşme ve modernleşme süre-
cinin getirebileceği yozlaşma tehlikesine karşı uyanık olunmalıdır.

Çerkes gençliği Anavatan ile ilişkilerini geliştirerek arttırmalı, bu ilişikleri kurumsal ve kişisel ilişkiler
zemininde gerçekleştirmelidir. Anavatan Kafkasya konusunda yapılacak çalışma ve beklentiler gerçekçi
zeminlerde olmalı ayağı yere basan, rasyonel projeler olmalı ve şu anda Anavatanda yaşayan soydaş-
larımızı incitecek, rencide edecek müdahaleci yaklaşımlardan kaçınılmalıdır. Kafkasya şu anda yaşadığı
ekonomik ve siyasi sıkıntıları ile değerlendirilmeli, Rusya'nın dayattığı yönetsel problemler ve kendi
bölgeselsıkıntılarının olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

Kafkasya'ya gerek kişisel gerekse kitlesel geriye dönüş kavramları doğru değerlendirilmeli, dönüşün
hem Kafkasya hem de diaspora ayakları bilimsel ve örgütlü bir temele dayandırılmalı, en önemlisi duy-
gusallıktan ve hamasetten arındırılmalıdır.

Çerkes gençliği Kafkasya ve Kafkasya'nın problemlerini daha yakından takip edip anlamaya çalışmalı
ve bu amaçla gelenekselkitle iletişim araçlarının yanı sıra internet ve diğer iletişim unsurlarını da kul-
lanmalıdır. Bu iletişim öğelerini kullanmanın yanı sıra çeşitli amaçlarla ( dil öğrenimi, turistik amaçlı,
çalışma, akademik çalışma vs.) grup veya kişisel olarak gençlerin hatta çocukların bilgilendirilmesi
sağlanmalıdır.

Çerkes gençliği Kafkasya ile sağlam ilişkiler zemininde tarih bilincini yinelemeli ve çalışmalarında bu
bilinci öne çıkarmalıdır. Kafkasya ile ekonomikilişkiler geliştirilmelidir. Bu ilişkiler sadece Kafkasya'dan
iş edinmek şeklinde değil oralarda üretime yönelik artı değerler yaratmaya yönelik ilişkiler olmalıdır. Bu
amaçla oluşturulacak ekonomik birliktelikler ve Çerkes iş adamlarının sermaye göçü özendirilmeli, ku-
rumsalilişkilerle bunlara zemin hazırlanmalıdır.

Çerkeslerin diasporik yaşamı bir sürgün nedeniyle olmuştur ve bu sürgünün birincil sorumluluğu Rus
Çarlığına, şu anda sürecin devamında en büyük pay Rusya Federasyonu'na aittir. Bundan hareketle
Rusya Federasyonu'nun mevcut durumu tespit ve kabul etmesine yönelik dünya ölçeğinde çalışmalar
yapılmalı ve kurumlarımız bu çalışmalariçin zorlanmalıdır.

Yaşayan bir halk, bir ulus olabilmenin en önemli koşullarından birisi de dildir. Şu anda diasporada ya-
şayan Çerkeslerin problemleri sıralamasında ilk sıralara konulması gereken dil problemidir. Çerkes
dilinin hızlı kentleşme süreci karşısında geldiği nokta maalesef dramatik bir noktadır. Bu toplantı ve
gelecek çalışma toplantılarının mutlaka üzerinde en fazla çalışması gereken konu dil sorununun halle-
dilmesi ve pratik çözüm önerilerinin bulunmasıdır. Bu amaçla Çerkesçe'nin öğrenilmesi teşvik edilmeli,
bu amaçla kullanılabilecek yöntem ve araçlar hızla üretilmelidir. Dernek ve kurumlar bu amaç doğrul-
tusunda gerek anavatanla ilişkileri ve enformasyonu sağlamalı, öte yandan araç gereç üretiminde
gençler üzerlerine düseni eksiksiz yapmalıdırlar.
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Bu sorunların çözümüne yardımcı olması amacıyla aşağıda sıralanan somut öneri ve projeler toplantıya
katılanlar tarafından karara bağlanmış ve çalışma grupları oluşturulma yönünde irade ortaya konul-
muştur:

1. Bu toplantılar sürekli hale getirilmeli ve katılımın artması teşvik edilmelidir. Geniş katılımlı
toplantı yeri ve zamanıileride ilan edilmek suretiyle senede bir kez yapılacak, altı ayda bir çalışma
grupları ve/veya temsilciler değerlendirme toplantıları yapacaktır. Bundan sonraki katılımlar dernek
temsilciliği bazında olacak ancak bireysel katılıma da olanak sağlanacaktır.

2. Bu sürecin devamıve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için her dernek Gençlik Komisyon-
larını kurmalı ve çalıştırmalıdır.

3. Bir sonraki toplantıya çalışmalarıyla katılanlar yıllık faaliyet raporları hazırlayarak toplantıya
bilgi aktaracaklardır.

4. Her dernekte mutlaka okuma/tartışma grupları oluşturulmalı, belirlenecek konularda yetkin
kişilerin katılacağı en az aylık bir toplantı düzenlenmelidir.

5. Derneklerde toplumun ihtiyaç duyduğu konularda kursların düzenlenmesi talep ve teşvik
edilmelidir (dil kursları, akordeon, folklor, el sanatları vs.).

6. Çerkeslik üzerine yapılan tüm akademik çalışmaların derneklerde toplanması ve gerektiğin-
de genel yararlanmaya açılmasıiçin gerekli duyuru ve takip çalışmaları yapılmalıdır.

7. Anadil sorunu temel sorunlarımızdandır. Bu nedenle hem anadil öğreniminin teknik yönü
hem de materyal yaratılması için çalışmalar yapılmalı, bu amaçla geniş katılımlı bir grup oluşturulmalı-
dır. Su anda dil öğrenimine yönelik interaktif CD için çalışmalar başlatılmış olup bu gruba her türlü
destek sağlanmalıdır.

8. Derneklerimizde çalışmalarının önündeki en önemli engel ekonomikaçmazlardır. Bu amaçla
kurumlarımızın ürettiği ekonomik değer yaratma çabaları desteklenmeli, yapılan çalışmaların tabana
duyurulması sağlanmalıdır. Şu anda Kaf-Der bir banka ile anlaşma safhasında olan kredi kartının (Nart
Kart: Visa kredi kartıdır ve kullanıcının harcadığı meblağın belli bir kısmı Kaf-Der kasasına girecektir)
kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

9. Her dernek her yıl en az iki genç üyesini Kafkasya'ya dil öğrenimi veya araştırmalar için
yollamalıdır.

10. Günümüzde iletişim ve iletişim teknolojilerinden faydalanmak bir zorunluluk halini almıştır.
Bu nedenle hem Kaf-Der, hem de diğer dernek ve kurumlariletişimiarttırıcı ve kolaylaştırıcı teknolojik
alt yapı çalışmalarını hızlandırmalıdır. Mevcut web sitelerinin güncellenmesi için gruplar oluşturulmalı-
dır. Toplantıda Kaf-Der Genel Merkezi'nin web sayfasının güncellenmesi ve daha fonksiyonel hale geti-
rilmesiiçin çalışma grubu oluşturulmuştur. Bununla bağlantılı olarak her kurum mutlaka internetaltya-
pısı kurmalı ve gençleri bu teknolojiler için teşvik etmelidir.

11. Kurumsal ve toplumsal sorunlarımızın çözümünün önündeki en önemli engelin ekonomik
alt yapı yetersizliği olduğu genel kabul gören bir görüştür. Busıkıntıların aşılabilmesi için ayni meslek
gruplarındaki Kafkas kökenli işadamlarının örgütlenmesi, ekonomik bir iç dinamizm oluşturulması,in-
san kaynakları çalışması yapılması ve bunun kişi ve/veya kurumlarımızın yararlanmasına sunulmasıiçin
bilgi-iletişim sistemi oluşturulması ve bu amaçla her kentte çalışma grupları oluşturulması sağlanmalı-
dır. Bu bilgilerin kolay erişimi için www.marje.net sitesinde insan kaynakları bölümü oluşturulacaktır.
Ankara ve İstanbul'da bu amaçla çalışmalar başlatılmış olup bilgilerin nasıl toplanacağı, daha geniş
açıklama ve bir sonraki aşama için yakın zamanda kendi kamuoyumuza yapılacaktır.

12. Kafkasya'da yayınlanan ve Türkçe'ye de çevrilen yayınların yurtdışında (İngilizce veya di-
“ğer bati dillerine) yayınlanabilme koşulları araştırılmalıdır.

13. Kültürel değerlerimizin diasporada uzun süre yaşatılması oldukça zor bir süreçtir. Bu ne-
denle Kafkasya'ya dönüş yolları araştırılmalı, kişisel çabalar desteklenmelidir. Bunun yanında güçlü bir
diaspora yaratılması için her türlü çaba sarf edilmelidir.

KAFKAS DERNEĞİ 1. GENÇLİK TOPLANTISI
ORGANİZASYON KOMİTESİ
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“GUFES” ADIĞE
GENÇLİK PROGRAMI.

sonrası oanavatandaSürgün

kalabilen Adığelerin ne kadar

az olduklarını biliyoruz. Kendi

anavatanlarında oluşları, sos-

yalist sistemin ulusal kültürel

değerlere kısmen destek ver-

mesiyle, dil ve kültürel değer-

ler önemli kayıplar olmasına

karşın korunup yaşatılabildi.

Sosyalist düzenin yıkılması

o sistemin ekonomisini de

yıkıma uğrattı. Ekonomik sis-

temin çöküşü dil, kültür, sanat

gibi alanlara ayrılan ödenekleri

azalttı. Bu durum en çok sayı-

sal olarak az olan “Adiğeler”

gibi halkları etkilemeye başladı.

Dil, kültür ve sanat alanında

çalışanların gün geçtikçe ya-

şamları zorlaştı. Bu doğal ola-

rak onların çalışmalarına, üre-

timlerine olumsuz yönde yan-

sıdı. Diğer taraftan bu alanlar-

da yetenekli gençler için dil,

kültür ve sanat cazip olmaktan

uzaklaşmaya başladı. Oysa bir

halkı farklı kılan yaşatan dili,

kültürü ve sanatıdır.

Adiğe halkının adını, dilini,

kültürünü ve sanatını yaşat-

mada büyük ümit bağlanan

İbrahim Çetao

Adiğe Cumhuriyeti'ndeki bu olumsuz gidişten kaygı duyan, halkını

seven bir grup duyarlı arkadaş bir araya gelerek “GUFES” Adığe

Gençlik Programını oluşturdular. Kendi olanaklarıyla geçen yıl

Adiğey'de üç öğrenciye yıl boyunca burs verdiler. Bu yıl Gufes'e

katılan ve destek verenler çoğaldı. Bu yıl oluşan fondan 8 öğrenci-

ye, 8 de dil, kültür ve sanat alanında çalışanlara olmak üzere 16

kişiye burs vermeye başladı. Bu bursların verildiği yerler:

i kişi Adığe Sosyal Bilimler Enstitüsü çalışanı,

i kişi Adığe Radyo Televizyonu çalışanı,

1 kişi Adığe Mak gazetesiçalışanı,

1 kişi Devlet Müzik ve Dans topluluğu “Islamey”çalışanı,

1 kişi Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu “Nalmes” çalışanı,

i kişi Adığe Tiyatrosu sanatçısı,

i kişi Konservatuar bestecilik bölümü öğrencisi,

2 kişi Adiğey Devlet Üniversitesi Adığece Gazetecilik Bölümü öğren-

CİSİ,

2 kişi Adığey Devlet Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü öğrencisi,

2 kişi Thabısım Vumar Müzik Yüksek Okulu öğrencisi,

2 kişi Adığe Cumhuriyeti Gimnazyumu-lise- öğrencisi,

1 kişi Kültür ve Sanata Yardım Vakfı, olarak belirlendi.

Her nerede isek Adiığe ve Adığe anavatanına karşıilgili ve duyarlı

olmalıyız diyen arkadaşların oluşturduğu Gufes'e katılım ve destek

her geçen gün büyüyor. Böylece bizi biz yapan değerlerimizi işleye-

cek, geliştirecek, yaşatacak yetenekli gençlerimizin umutsuzluğa

kapılmadan, yılmadan, arkalarında onlara destek olanların varlığını

ve sorumluluğunu hissederek çağdaş birer birey olarak yetişmeleri

sağlanacaktır.
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Muhittin Ünal

İzmir'den dostumuz ve hemşehrimiz Aykut GÜSAR, Ekim ayı ortalarında telefonla arayıp, Ankara
Rotary Kulüplerince 30 Ekim 2000 tarihinde Ankara SHERATON otelinde, Rita UNGER onuruna düzen-

lenen toplantıya beni Kafkas Derneği Genel Başkanı sıfatıyla davet ettiğinde
doğrusu çok şaşırmıştım. Rita Unger ismiyle Derneğimizin ne ilgisi olabilirdi?
Bir taraftan konuşuyor bir taraftan da hafızamı yokluyordum. Ancak cevap
bulamadım ve dostumuz Güsar'a sordum. Kim bu Rita UNGER ve ödül
töreninin mahiyeti nedir? Aykut beyin cevabı çok kısa ve aynı zamanda bir
bilmece gibiydi? Eşinizle birlikte sizi kendisiyle bizzat tanıştıracağım. Sizin ve
Kafder'li gençlerin Düzce depremi sırasında neler yapmaya çırpındığınızı
biliyorum. O nedenle tanıştırmak istedim, göreceksiniz ve çok seveceksiniz.
Sadece şu kadarını söyleyeyim. O İzmir Almanya -Başkonsolosu'nun eşi,
Güney Amerika doğumlu ve depremzedelerin iyilik meleğidir, şimdilik bu
kadarıyla yetinmek zorundasın. Ankara'da buluşmak üzere...

    
Rıta De Cassia UNGER

Ankara Rotary Kulüplerinin bazı yöneticileriyle Düzce'ye yardım ulaştırılması sırasında güzelbir işbirliği yap-
mıştık. Kulüp olarak önemli katkıları olmuştu. O nedenle kendilerini tanıyordum. Almanya'dan önemli bo-

yutta yardım organizasyonu yapıldığını ve bu işin öncülüğünü de bir bayanın yürüttüğünü biliyordum ama o
kişinin Rita UNGER olduğunu bilmediğin için ön bilgileri toplamak üzere Otele biraz erken gittik. Kokteyl
salonunun girişinde ve içeride ilan panolarında bir çok günlük gazetenin manşetlerinden güler yüzlü ve ger-

çekten de insanı etkileyen sempatik resimleriyle konuğumuzu tanıma fırsatı hazırlanmıştı. Kısa sürede tüm
başlıklara göz attık. Etkilenmemek mümkün değildi. Ayrılırken bu gazete kupürlerinden bir takım istedim,

sağ olsun Rita Unger'e rehberlik edip önemli bir destek sağlayan SİMENS Bölge Müdürü Aykut Bey derhal
temin ettiler. Haberlerin tümünü değilse bile bazı başlıkları NART sütunlarına alarak tüm hemşehrilerimizin
bilmesini istedim. İşte o başlıklardan bazıları:

MİLLİYET - EGE
14.12.1999
MELEĞE TAKDİR
Almanya'nın İzmir Başkonsolo-

sunun eşi Rita UNGER'e, Dışişleri

Bakani sayın İsmail CEM tarafiın-
dan gönderilen takdir yazısın-
da:”17 Ağustos 1999 günü
Marmara bölgesinde meydana
gelen deprem felaketi ertesinde

yardım çalışmalarına katkıla-
rından dolayı derin takdir ve

/
şükran duygularımı sunarım

deniliyordu.
Dışişleri Bakanı Sayın CEM'in
takdirnamesini oOkonu edinen
AVRUPA GÜNDEMİ'nde de şu

satırlar göze çarpıyordu. Rita UNGER Türkiye ve Almanya'da başlattığı

yardım kampanyalarından topladığı 3 milyon 200 bin Mark değerindeki

nakdi ve ayni yardımlarla Düzce'nin AZİZİYE Mahallesinde 3000 kişilik
Çadırkentle bir Anaokulu yaptırarak vatandaşlarımızın gönlünde taht
kurdu. Ayrıca, 71 çocuğu Düzce ODAYERİ yaylasına tatile götürerek

onların psikolojik olarak tedavilerine katkılarda bulundu”,

HÜRRİYET - EGE: 2.4.2000: ALMANYA'DAN MELEK GELDİ
Almanyanın İzmir Başkonsolosu Manfred UNGER'in Brezilyalı eşi Rita
UNGER, felaketzedelerin en büyük yardımcısı ve dert ortağı alt başlı-
ğıyla verilen Pazar sohbetinde iki soruya verdiği cevaplar şöyleydi:
“İlk etaptaki yardımlarımız, insanların hayatta kalmasına yönelikti. İkinci
etapta ise yıkılan bölgenin inşasına katkıyı hedefledik. Şimdi Hastahane
ve Eğitim Merkezleri acil ihtiyaç”
“Beş aydır deprem bölgesindeyim. Hayatımın bir parçası oldu. Haftanın
dört günü oradayım. Düzce'de 1000 çadırdan oluşan Çadırkentte on-
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larla birlikte kalıyorum. Topladı-
ğım yardım miktarı 3 milyon
Mark seviyesine ulaştı.”

MİLLİYET-Yaşam,
15.04.2000 DÜZCE'NİN RİTA
TEYZESİ
Rita Unger, İzmir ile Düzce ara-
sında mekik dokuyarak üç mil-

yon marklık yardım topladı.

Yardımın toplanması kadar,
bürokratik izinlerin alınması ve
yardımın yerine ulaştırılması da
zordur diyen. ve 12 Kasım dep-
remini Düzce'de yaşayan UN-

GER'in Düzce'ye bağlılık ifadeleri
şöyledir:

“Çadırdaydık. Bir anda yer gü-
rültüyle sarsıldı. Kimin ölüp, ki-
min sağ kalacağının bilinmediği
saniyeleri paylaştık. Bu saniyeler
Düzcelilerle bizi birbirimize bağ-
ladı. Düzce'de kendimi evimde
hissediyorum. Eşim emekli olun-
ca Akdeniz sahiline yerleşmek
istiyoruz. Türk insanlarının sıcak-

lığı tıpkı bizim Brezillyalılar gibi-
dir.”

TÜRKİYE, 17.4.2000
TEŞEKKÜRLER
YARDIMSEVER RİTA
Almanya İzmir Başkonsolosunun
eşi Rita UNGER,kişisel gayretiyle

8 Derslik yaptırdı. Avni Akyol

İlköğretim Okulunun bahçesine
yaptırılan sınıflar törenle hizmete

girdi. Bayan UNGER'in girişim-

leriyle VAİLLANT firması tarafın-
dan Almanya'da monte ettirilen

konteyner banyo ve duş üniteleri

Düzce'de yapılan bir törenle
hizmete sunuldu.

SABAH

17.8.2000
DÜZCE'DE BİR
KONSOLOSEŞİ
Türklerin yapamadığını o yaptı.
Rita Unger, depremden sonra
önce ADAPAZARI'na ardından da
DÜZCE' ye yardıma koştu. Ara-
dan bir yıl geçti. O yine de Düz-

ce'yi birakmadı. Yörenin tek

prefabrik okulunda da 1400
konutlu koskoca mahallenin ihya
edilmesinde de tek başına O
vardır.

YARDIM MELEĞİ

 

 

YENİ ASIR
19.8.2000
DÜZCE'NİN MELEĞİ RİTA
Rita Uner, deprem bölgesinde yardım çalışmalarını aylardır sürdürüyor.

Rita, depremin hemen ardından Almanya'daki ilgili Bakanlıklar ve okul
arkadaşlarını harekete geçirerek topladığı paralarla DÜZCE Aziziye ma-
hallesine, kendi adı verilen bir Çadırkent yaptırmıştı. Bununla yetinme-
di, bir İlköğretim Okulu ve bir de Kreş yaptırdı. Şimdi de öğrencilerin ve
okulların ihtiyaçlarını gidermekiçin çırpınıyor.

YENİ ASIR - 5.1.2000 TÜRK GİBİ
Rita UNGER... Kamuoyu O'nu yardım meleği olarak tanıyor. Eşinin gö-
revi nedeniyle Türkiye'de ama depremzedelere öyle sahip çıktı ki adını
bilmeyenler O'nu Türk sanıyor. Depremi takiben Onbin kişilik Çadırkent,
850 kişilik İlköğretim Okulu ve 70 çocuk kapasiteli Kreş yaptırmış olan
RİTA UNGER;şimdi de 1500 kapasiteli Okul ve 150 kişi kapasiteli kreş
için kollarını sıvadı.

SABAH-YENİ ASIR-29.11.2000 GELİRİ DÜZCE'YE KERMES
Eşi sürekli Düzce'de çalışmaları organize etmekte olan Almanya'nın
İzmir Başkonsolosu Manfred UNGER, eşine İzmir'den destek olmak

üzere Alman Kadınlar Birliği ile birlikte kermes düzenledi. Hedef 15.000
Mark. İlaveten Almanya'ya sipariş edilmiş olan 300 sobayla birlikte bu
yardımları Düzce'de ve özellikle çocuklara ulaştırmaya çalışıyor.

Diğer gazete manşetlerini ve bayan UNGER'in yaptıklarının devamınıbir

tarafa bırakıp Sheraton'daki yemekli törene dönüyorum.

Tanışma kokteyli başlar başlamaz, Ege Rotari kulüplerinin kıdemlilerin-

den olduğunu o gece öğrendiğimiz sayın GÜSAR ve değerli eşleri eşimle
beni bayan RİTA UNGERile tanıştırmak üzere O'nun bulunduğu yöne
doğru götürdüler.
Size, çok sevdiğiniz Çerkeslerin değişik kentlerde kurulu Kafkas Der-

neklerinin bağlı olduğu Genel Merkezin başkanını ve eşini tanıtmak
istiyorum. Size daha önce bahsetmiştim. Düzce ile ilgili ortak taraflarınız

da var.

Sankiilk kez tanışmıyorduk,yıllardır görüşememiş de yeniden bir araya

gelmiştik.

Sizi ve eşinizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ortak dostumuz Aykut

Bey'den adınızı duymuştum. Hem sonra artık ben de yarı Çerkesim.
Bayan UNGER'in neler yaptığını artık bildiğimiz için çalışmalarından
dolayı Çerkes toplumu adına kendisine teşekkür ederek merak ettiğim
bir soruyu sordum.

Bir diplomat eşi olmanız nedeniyle çok yerler gezip çok sayıda halklar

tanıdınız. Uzun süredir de aralarındasınız o nedenle Çerkesler hakkın-
daki intibalarınızı öğrenebilir miyim?

Mükemmel bir halk, medeni, insancıl, tok gözlü, güvenilir, başkalarının
hakkında gözü olmayan ve becerikli insanlardır. Onlarla güzelişler yap-
tık. Ben kendimi artık onlardan sayıyorum. Böyle bir halkınız olduğu için
gurur duymalısınız.

Genelde tüm depremzedelere, özelde bizim Çerkeslere yaptıklarınızı

onlar da bizler de unutmayacağız. Lütfen bize bir gün bile olsa zaman
ayırın sizi Derneğimize ve evimize götürmek ve konuk etmekistiyoruz.

Ayrıca, yazın en uygun zamanda sizi Kuzey Kafkasya'ya Çerkeslerin
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Atayurduna götürmek ve Cennet
misali o toprakları ve oradaki

insanlarımızla tanıştırmak  İsti-
yorum. Çok beğeneceğinizden
eminim.

Tekliflerinizin samimiyetinden

kesinlikle eminim ve çok teşek-

kür ediyorum. Kafkasya'ya git-
meyi ne kadar isterdim. Kim bilir

ne kadar romantik ve güzeldir.

Ancak çok yoğunum ve yarın da
İzmir'e Aykut Bey ve eşiile bir-
likte dönmek zorundayız. Kısme-
timizde varsaileride inşallah.
Güzel sohbetimizi, yemek salo-
nuna davet anonsuile kesip hep

birlikte salona geçtik. Yemeğin
sonuna doğru Rotary kulüplerine
has törenler başladı. 1953 Bre-
zilya doğumlu ve Almanya'da tup
öğreniminde iken 1973 yılında
Manfred UNGER ile evlenmiş

olan Rita'nın özgeçmişi ve yap-

tıkları hakkında bilgiler verildik-

ten sonra o tarihe kadar almış

olduğu; Sayın İsmail Cem tara-
* kara Büyükelçiliğine teşekkür etmekistiyorum. Bugün burada bulunanfindan verilen Berat Belgesi,

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar

İşbirliği plaketi, Almanya Cum-
hurbaşkanı'nın vermiş olduğu
Liyakat Nişanı ve 12 Kasımda
verileceğini öğrendiğimiz DÜZCE
Hemşehrilik oBeratına ilaveten

Uluslar arası Rotari Kulübü adına
“Dünya'yı Anlama ve Barış Ödü-
lüne Aday gösterilmesi”ne ilişkin
beratın takdimi sırasında ayakta

alkışlanan Bayan Rita UNGER'in

yapmış olduğu ve sözcüklerin
boğazında düğümlendiği konuş-
masını aşağıya aynen alıyorum:

Sayın Hanımefendiler ve
Beyefendiler,

Bugün burada bir konuşma
yapma onuru bana verildiği için
çok teşekkür ederim.

Beni tanıyanlar benim için ödül-

lerin ve medyada fazla görün-

menin çok önemli olmadığını
bilirler.

Benim için tek önemli olan şey

deprem bölgesindeki insanlardır.
Depremzedelere yardım uyuş-
turucu bağımlılığı gibi bir şeydir.
Bu işe bir başladınız mı, artık bir

daha kendinizi kurtaramazsınız,

çünkü zorluk içinde olan insanlar

gece ve gündüz kafanızdan çıkmazlar.

Geçen sene Ağustos ayındakiilk depremden sonra Marmara bölgesin-

deki insanlara yardımcı olma kararım kendiliğinden oluşmuştu ve çev-
remdekiler bu kararı şüpheyle karşılamışlardı. Çünkü bu alanda hiçbir

deneyime sahip değildim.
Eşime ve özellikle Hügo Boss şirketine bana verdikleri güven ve ayrıca
başlangıçta ihtiyacım olan maddi destek için çok teşekkür etmekisti-
yorum. İ
Önce Adapazarı'nda faaliyet gösterdim. Oradaki askeri komutan Sn.
Engin Sert'in mükemmel desteği sayesindeilk çadırları kurdurabildim ve

depremzedelere hayatta kalabilmelerini sağlayacak temel ihtiyaç mal-
zemelerini verebildim.
Tabii ki bu konuda daha yeni olduğum için, bazen tecrübelerim pahalı-
ya da maloldu.
12.11.1999 tarihinde merkez üssü Düzce olan deprem meydana geldi-

ğinde artık çok şey öğrenmiş bulunuyordum ve hemen o gece Adapa-
zarı'ndan Düzce'ye hareket ettim.
Cesetlerle, sakat kalmış ve travmalı insanlarla sürekli karşılaşmanın ne
demek olduğunu size ayrıntılarıyla açıklamak istemiyorum. Bu bir diplo-
mat eşinin hayatında olması pek beklenmeyen dramatik bir deneyimdir.
Düzce'de bir çadır kentine benim adımın verilmiş olması beni tabii ki
gururlandırmıştır, ancak ben bunu daha çok yaklaşık 10.000 korunmaya
muhtaç insana hayatta kalmaları için gerekli en temel malzemeleri
sağlama yükümlülüğü olarak gördüm. Eşimin desteği ile 800.000 DM
nakit para ve 3 milyon DM değerinde yardım malzemesi toplayabildim.
Bu vesileyle beni desteklemiş olan tüm firmalara, özel kişilere ve An-

Sn. Aykut Güsür'a, Sn. Ülkü Caner'e ve Sn. Büyükelçi Dr. Schmidt'e

özellikle teşekkür etmekistiyorum.
Bağımlılık yaratan bir ilaç gibi olan “deprem yardımı” tüm bu felaketler-

den sonra da beni bırakmadı. 1999 Ağustos ortasından bu güne kadar
yaklaşık 30 defa İzmir'den Düzce'ye yardım malzemeleri taşıdım ve
toplam olarak 100 gün deprem bölgesinde geçirdim. Depremzedelerle

birlikte üşüdüm, ağladım ve mümkün olduğunda güldüm bile. Bu yaptı-
ğım iş kadar hayatımı dolduran ve beni mutlu eden bir şey yaşamımda
çok nadir olmuştur.
Şimdi ilk yardımın yerini artık yeniden yapılandırma görevi almıştır.
“Köprü” adlı İstanbul kadın örgütü ve İstanbul'daki St.-Pauls-Kilise
cemaatiile birlikte Düzce'de bir okul ve çocuk yuvasının yeni inşaatını
ve döşenmesini sağlayabildik. Başka bir okulun donatımı ve travmalı

çocukların bakımı benim için şu anda ön planda olan görevlerdir.

Sanırım Düzce ile olaş ilişkim eşim beni uçağa zorla oturtup bundan

sonraki tayin olduğumuz yere götürene kadar sürecektir. Bunun ne
zaman olacağını ise henüz bilmiyoruz.
Almanya Cumhurbaşkanı beni çalışmalarımdan dolayı Federal Liyakat
Madalyasıile onurlandırmıştır. Türkiye Dışişleri Bakanından bir teşekkür
belgesi ve çeşitli kuruluşlardan ise çok sayıda plaket ve sertifika almış

bulunuyorum. Tüm bunları evimin baş köşesine yerleştirdim.
Benim için tüm bu ödüllerden daha da önemli olan şey ise Düzce'deki
çocukların bana duygularını ifade ettikleri mektuplar olmuştur.
Sonuç olarak kendi kendime soruyorum, acaba ben kendim verdiğim-

den çok daha fazlasını aldım mı diye.
Deprem bölgesindeki faaliyetlerimden dolayı beni ödüllendirdiğiniz için
çok teşekkür ederim. Ancak, Düzce'deki çocukların bakışlarındaki mut-
luluğun benim için en büyük ödül olduğunu söylemeden edemeyece-
ğim.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve görevimi daha uzun süre
devam ettirmeyi ümit ederim.
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İRNEK SANAYİ MODELİ: ELİMSAN

 

Düşünen beyin, inanan yürek, güvenen bilek ve dayanışma

ÖRNEKİŞ AD

ÖRNEK SANAYİ

DZBE Muzaffer
, bizden biri; gelismis

..

bir gözlem, analiz ve
sentez yeteneğine

sahip, yaratıcı, altr
lımcı, yürekli, kararlı,

mücadeleci örnek bir

“nsan”, bir

“Çerkes”, bir “yurt-
sever iş adamı ve
sanayici”

Yalnızca iki kez
görüşme olanağı
bulabildim kendisiyle.
Keskin zekası, geniş
kültürü, analitik dü-
şünce yapısı, aslını

inkar etmeyen dürüst
ve sağlam kişiliği hemen sezili-
yor. Einik kökeniile fiziksel ve
sosyal çevresini gerçekçi bir
biçimde dengeleyebilmiş DZIBE
Muzaffer, hem “Adıge”, hem
de yurtsever bir “Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı”.

“Adıge Makh/Adıge Sesi”
gazetesi Genel Yayın Yönet-
meni KHUYEKHUE Asfar ile
birlikte yaptığımız ilk görüşme-
mizde çizdiği tablo, onun bu
yapısını ve niteliklerini açıkça
ortaya koymuştu. Anayurt Kaf-
kasya'ya, özellikle de Adıgey
Cumhuriyetine yönelik söyleşi-
mizde içerik ve öz olarak şöyle
bir değerlendirme yapmıştı:

“Rusya ile Türkiye coğrafi
olarak birbirine çok yakın iki
komşu ülke, sınırdaş. Ama ara-
da, dar fakat derin bir uçurum
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var. Uçurumu doldurup kapatmak hem çokzor, hem de çok uzun
zaman gerektirir. Oysa uçurumun üzerine bir köprü kurulabilir ve
uçurum engeli bu köprüyle asılabilir. Bu çok daha kolay ve pratiktir.
Bunun için gerekli her türlü imkan da vardır.

Rusya ile Türkiye arasında köprü olmak, Adıgelerin işi ve görevi-
dir. Heriki ülkede önemli ve etkili bir Adıge varlığı mevcuttur. Rus-
ya'da Adıgeler, sayca az ama Federe Cumhuriyetler biçiminde ör-
gütlü; Türkiye'de de örgütlü değil ama sayıca çok, uyumlu, yetenekli
ve etkili.

Her iki ülkede diğerinde bulunmayan/az bulunan ve talep edilen
zenginlikler, ürünler var. Her iki ülkenin temel unsurlarından olarak
Biz Adıgeler, bunların neler olduğunu ortaya koyabilir, ihtiyaç nokta-
larına ulaştırılmasını sağlayabilirsek köprü görevimizi yerine getirmiş
oluruz.

Bunu yapabiliriz. Bunun için örneğin; Adıgey Cumhuriyeti'nde
ciddi bir sanayi fuarı oluşturabilir, bunu periyodik olarak yinelemek
suretiyle gelenekselleştirebiliriz. Bu fuarda hem Türkiye, hem de Rus-
ya ürünlerini sergileyebilirler. Firmalar bağlantılar kurabilirler. İlişkiler
zamanla ticari ve sınaiişbirliğine dönüştürülüp geliştirilebilir.

Bu, hem Rusya'nın, hem Türkiye'nin, hem de Âdigelerin, kısaca
herkesin yararınadır. Iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi,
her iki ülkenin kalkınmasına, zenginleşmesine önemli katkılar sağlar.
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Kültürel, sosyal siyasal ilişkileri
de geliştürir. Böylece aradaki

uçurum da yavas yavas kapana-
bilir. Adıgelerin yararı da daima
iki ülkenin yakınlaşmasında,
ilişkilerinin gelişmesindedir.

Tarihin bize yüklediği bu
köprü olma görev ve misyonu-

nun bilincinde olmalı ve gereği-
niyerine getirmeliyiz. ”

 

Bu kısa söyleşide de görül-
düğü gibi DZIBE Muzaffer, tanı
ve çözüm önerileriyle hem birey

olarak mensup olduğu etnik
kimliğin, Adıge halkının, hem
de kişiliğini oluşturan fiziksel ve
sosyal çevrenin, yaşadığı ülke-
nin yarar ve çıkarlarını bir arada
ele almakta ve gözetmektedir.

Aslında bu yaklaşım, genel
Çerkes karakterini, Çerkes
halkının etno-genetik yapısını
yansıtmaktadır. Çerkes kökenli
ve Çerkes terbiyesi almış bir
insan, önce “birey”dir, kendine,

kişiliğine güvenir ve değerverir.
Kendisinin böyle bir değer ol-
masında payı ve etkisi olan
herkesi ve her şeyi; ailesini,
akrabalarını, yakın ve uzak

çevresini daima düşünür Ve
takdir eder. Onuruna düşkün-

dür. Kişiliğine ve saygınlığına en

küçük bir zarar gelmemesi için
özel bir özen ve çaba içindedir.
Kimseye haksızlık etmez. Dü-

rüstlükten ayrılmaz. Başkaları-
nın ne diyeceğine büyük önem
verir. Yüzünün kara çıkmasına,
adının karalanmasına neden
olabilecek tutum ve davranışlar-

dan özenle kaçınır. Böyle bir

 

kişilik ve etno-genetik yapı doğal olarak başarıyı da beraberinde geti-
rir.

DZIBE Muzaffer ve ELİMSAN bununenaçık ve çarpıcı örneğidir.
Söylem ve eylemlerinden açıkça görülmektedir ki DZIBE Muzaf-

fer, hem belirttiğimiz bu “Çerkes” yapısını, hem de Tarih ve Devlet
Felsefesinin babası sayılan ünlü düşünür İbni Haldun'un (1332-1406)

“Asabiyet (Toplumsal Bağlılık ve Dayanışma)” teorisi olarak bilinen
devlet ve yönetim kuramını adeta kendi yaşam pratiğinde somut ola-
rak örnekler gibidir.

DZIBE Muzaffer, içinde yaşadığı koşullar nedeniyle anadilini öğ-
renememiştir ama aslını, kökenini asla unutmamış, onu hep önemr-
semiş, özel bir onur kaynağı olarak korumuştur. Mensup olduğuaile
ve ulus bireyleri ile sağlıklı bir diyalog ve dayanışma içinde olmaya
özen göstermiştir. Öyle anlaşılıyor ki; yalnızca bununla da kalmamış,
sanki; “Madem ki ben DZİBE ailesine ve Adıge halkına mensup bir
insanım; öyleyse mutlaka başanlı olmalıyım, ailemin ve halkımın

yüzünü daima ağartmalıyım; lafta değil, işte önder olmalıyım” diye
düşünmüş, bunu bir yaşam ilkesi edinmiştir.

Gerçekten de DZIBE Muzaffer gerek öğrenciliğinde, gerekse iş
yaşamında bu ilkeye uygun davranmış; iyi insan, iyi Adıge, iyi yurttaş,
başarılı ve yurtsever bir sanayici ve iş adamı olmayı başarmıştır.

DZIBE Muzaffer bu ilkeyi yalnız kendisi benimsemekle kalmamış,
aynı zamanda ailesine ve çevresine de yansıtıp genellemeye çalışmış-

tır.

Akrabalar toplantısı adıyla bilinen gelenekselleşmiş aile ve akraba
toplantılarını başlatan odur. DZIBE ailesinin ve akrabalarının katıldığı
akraba toplantıları hemen heryıl tekrarlanmaktadır. Hemen her yıl
hem Türkiye'de, hem Adıgey'de, Bazen de bunlardan birinde yapılan
bu toplantılar, akrabaların tanışması, bağlılık ve dayanışma ruhunun
gelişmesi bakımından son derece önemlidir, başka ailelere de örnek
ve esin kaynağı olmaktadır.

Aile onur ve gururunun özümsenmesi, akrabalar arasında karşılıklı
güven ve dayanışma ruhunun gelişip güçlenmesi, ibni Haldun'un
“Asabiyet” kuramına uygun olarak zamanla ulusal birlik ve bütünlüğe,
sağlam veetkili bir yönetim yapısına dönüşebilir.

Esasen,(Ibni Haldun'dan da önce, belki binlerce yıldır) Adıgelerde
yaşanan “Xase” geleneği de bu anlayışa dayanmaktadır. Adıge gele-
neğinde mahalle, köy, bölge veya ülke düzeyinde önemli bir sorun
ortaya çıktığında, her aile Thamatesinin (veya temsilcisinin) katılımıyla
“Xase” (kurultay) toplanır. Sorun, demokratik biçimde, enine boyuna
tartışılır. Her temsilci kendi ailesinin görüş ve eğilimlerini ortaya ko-
yar. Kararlar genellikle ittifakla (bazen de çoğunlukla) alınır. Temsilci-
lerin aldığı kararlar ailelerini, dolayısıyla toplumun tümünü bağlar.

“Xase”nin aldığı genel kararlar “Xabze” (töre, kural, yasa) niteliği

taşıdığından, herkes tarafından her yerde özenle korunur ve uygulama
yine herkes tarafından izlenir ve denetlenir. Doğal, toplumsal bir öz-
denetim (oto-kontrol) mekanizması vardır. Çünkü “Xabze'ye aykırı
davranış, “Xase"ye, onu oluşturan aile temsilcilerine, dolayısıyla top-
luma karşı işlenmiş bir suç sayılır. Başka deyişle, herkesin katılımıyla
alnan karara karşı gelmek, kişinin kendisine, ailesine, herkese ve
topluma karşı gelmek demektir.

Katılımcı demokrasiye, toplumsal dayanışmaya ve özdenetime,
hele ulusal düzeyde, bundan daha güzel bir örnek bulunabilir mi?

DZIBE Muzaffer, aynı zamanda, doğup büyüdüğü,kişiliğinin oluş-
tuğu ülkenin yarar ve çıkarlarını özenle koruyan vegözeten yurtsever
bir sanayicidir.
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Türkiye'nin kalkınma  çaba-
larına katkı amacıyla onun yü-
rüttüğü çarpıcı mücadele, “3e”
dergisinde oO(Eneri, (Elektrik,
Elektronik 3 e dergisi, Eylül 99,
Sayı:64, ss.31-37) yer alan bir
söyleşide ve Iİ Ocak 2000
tarihli Sabah Gazetesi'nde,

Yavuz Donat'ın Vitrin köşesin-
de dile getirilmiş ve kamu oyu-
na taşınmıştır. Burada anlatıldı-
ğına göre Muzaffer AVCI'nın
mücadele serüveni özetle şöyle-
dir:

Muzaffer AVCI, yaratıcı ze-
ka ve analitik düşünce yapısına
sahip, parlak bir mühendis
olarak birçok önemli kuruluşta
görev yapmıştır. Dünyanın her

yerinde en iyi işlerde, en iyi
koşullarda çalışma olanağına
sahiptir. Pek çok yabancı fir-
manın ve markanın Türkiye
temsilcisi, genel dağıtıcısı, ko-
misyoncusu, (kendi deyimiyle
plasyeri) olma olanağına da
sahiptir. Ünlü bazı sanayicilerin
yaptığı gibi Allah'ın suyunu
şişeleyip satması da, Türk yo-
ğurdunu yabancı etiketle pa-
zarlaması da mümkündür.

Ama o, yalnızca para ka-
zanmayı, kendi refahını gözeten
bir anlayışa sahip olmadığı,

 

ÖRNEK SANAYİ MODELİ: ELİMSAN
 

toplumsal makro hedefleri bulunan iddialı bir yurisever olduğu için
ELIMSAN'ı kurmak suretiyle zorlu bir yola girmeyi, bir serüvene gi-
rişmeyi tercih etmiştir.

ELIMSAN,bir iddianın ürünüdür. Bu iddianın kaynakları ve çer-
çevesi şöyle özetlenebilir:

İnsan, sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri, yalnızca kendi yarar ve
çıkarı için değil, olabildiğince geniş bir çevre (aile, akraba çevresi,
toplum, ülke, insanlık) için değerlendirmeli, nicelik ve nitelik olarak

yüksek düzeyde üretim, gönülden paylaşım ilkesini hayata geçirmeye
çaba göstermelidir. Ona göre yalnızca kısa yoldan para kazanma,
köşe dönme hesapları yapmak, asla soylu davranışlar değildir, yurtse-
verlikle de bağdaşamaz. Allah'ın suyunu şişeleyip satmak, Türk yo-
ğurduna yabancı etiket yapıştırmak, ya da yatırım potansiyelini başka
ülke insanlarına hizmet etme hedeflerine yöneltmek, esas olarak ülke-
yi kalkındıracak işler değildir. Yabancıların sempatisine, insafına veya
tercihine dayanan ürünler, her zaman elde kalma tehlikesiyle karşı
karşıyadır. Ülkeyi kalkındıracak asıl işler, ileri teknoloji üretimine da-
yalı yatırımlar ve ürünlerdir. Yabancıların da tercih etmek zorunda
kalacakları ileri teknoloji ürünleridir.

Toplumda siyasi kutuplaşmalar, ekonomik istikrarsızlığa yol açar.
Yaratıcı, üretici yetenekleri duralatır, geriletir, köreltir. Kalkınmaya,
gelişmeye zarar verir. Kutuplaşmamış, uzlaşma ve paylaşma kültürü
gelişmiş, uyumlu bir toplum ve örgüt yapısı ise çok şeyi başarabilir.

Ülkenin teknik kadrosu, aşağılık kompleksinden, kendini yabancı
firmaların pazarlama elemanı veya teknisyeni gibi görme alışkanlığın-
dan kurtarıp, yeniden özgüvenini kazanırsa Türkiye, dünya ile yarışa-
bilecek ürünler ortaya koyabilir. Ülkede böyle bir potansiyel vardır.

Yöneticileri, iş adamları ve teknokratlarıyla ülke bu potansiyeli
“nasıl olursa olsun, para kazanalım, yeter” mantığıyla heba etmemeli,
yüksek hedeflere,ileri teknoloji üretimine yöneltmelidir. Ülkede üre-

tilen ve geliştirilen ileri teknoloji, doğal olarak gelir düzeyini yükselte-
cek, toplumsal refahı da beraberinde getirecektir.

ELIMSAN,bu anlayış ve yaklaşımlarla ülkede yeni bir model oluş-
turmak iddiasıyla kurulmuş ve bunu başarmıştır. ELIMSAN, 1980

yılında Kocaeli'nde
kurulmuştur. Üstelik
devletten her ne ad
altında olursa olsun,
bir tek kuruş bile al-
madan, herhangi bir
teşvik, indirim, kredi
vb. talebinde bulun-
madan, tamamen

kendi toplumsal bağlı-
lik ve dayanışma anla-

yışı içinde oluşturduğu
olanaklarla okurulmuş-
tur. Belki en büyük
sermayesi de budur;

dürüst kişilik, toplum-
sal bağlılık ve daya-
nışma ruhu, bilgi ve

deneyim, özgüven
duygusu, çalışkanlık,
inanç ve kararlılık...

 

 



 

 

Bugün ELİMSAN, ürettiği
ileri teknoloji ürünleri ve araş-
tırmacı, geliştirmeci yapısıyla

dünya çapında bir firma konu-
mundadır. 20 yıl içinde Araş-
tırma-Geliştirme (AR-GE) çalış-
malarına ayırdığı maddi kaynak,
on milyon Dolar düzeyindedir.
Tam kapasiteyle çalıştığında, en
az 50 kadarı Mühendis ve yük-
sek öğrenimli olmak üzere 300
kadar eleman istihdam etmek-
tedir. Işletme ile personeli ara-
sındakiilişki adeta bir aile ilişki-
sidir. Böylesine dürüst, açık,
dayanışmacı ve paylaşımcı bir

anlayış egemendir. En büyük ve
ünlü sanayicilerin işçilerini he-
men kapı önüne koyuverdiği

büyük kriz dönemlerinde bile
ELIMSAN,işçisini en son işten

çıkaran, hem de işten çıkarıp
koyuvermeyen, onlarla ilgi ve
ilişkisini kesmeyen, ilk fırsatta
yeniden göreve çağıran, onlarla

dayanışan bir firmadır.
Devlete hiç yük olmadan,

tamamen kendi olanaklarıyla
kurulup istihdam yaratması,
AR-GE çalışmalarında bile dev-
let katkısına talip olmaması,
diğer temel anlayış ve ilkeleriyle
ELİMSAN, kendi alanında (hat-

ta belki tüm ülke genelinde bile)
tek örnektir.

ELIMSAN, esas Olarak,

1950'lerden beri şekli, modeli
pek değişmeyen “orta gerilim

devre kesicileri” başta olmak
üzere enerji dağıtım sektörü için

birçok cihaz üretmektedir. Üs-

telik bu cihazlar, klasik örnekle-

rine göre on kat daha üstün
nitelikte, gelişmiş yüksek elekt-
romanyetik sistemlerdir. Motor
ve yay sistemiyle çalışan klasik
cihazlar ancak 10.000 (on bin)

açma-kapamayı garanti edebi-
irken, OELİMSAN'ın ürettiği
elektromanyetik sistemli cihaz-
lar en az 100.000 (Yüz bin)

açma-kapamayı garanti etmek-
tedir. Üstelik bu cihazlar daha
küçük hacimli, daha kullanışlı,
yapısı ve teknolojisi itibariyle
arıza yapma olasılığı çok daha

az ve daha ekonomik cihazlardır. Dolayısıyla ELİMSAN'ın ürettiği
yüksek teknoloji “dewim niteliğinde bir buluş” olmaktadır.

, Ne var ki ülkede kafalardaki zincirleri kırmak kolay değildir. E-

LIMSAN, araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarına verdiği önemle
ve yukarıda açıklanan yaklaşım ve dayanışma ruhu ile kazandığı “dev-
rim niteliğindeki” büyük teknolojik başarıyı ülke yöneticilerine bir türlü
kabul ettiremez. Uzun ve kararlı mücadeleler sonucunda bir bakana
kabul ettirmeyi başarır.

Olay şöyle gelişir.
1992 yılında TEK ihalelerinde, yerli firmaların önünü tıkayan bir

şartname değişikliği yapılır. “Ön yeterlilik” adı altında bir bürokratik
baraj getirilir. Daha önce benzer malzemeler üretmemiş olmak, bu
baraja takılmak için yeter nedendir. Böylece yerli firmalar, ihaleye bile
alınmazlar. Çünkü aşılamayan bir büyük kompleks ve ön yargı ege-
mendir ülkede: “Türk insanı bir şey üretemez, yapamaz”. EILİMSAN
gibi yerli firmalar, yurtsever bir anlayışla, özgüven içinde yürüttükleri
uzun ve kararlı çalışmalar sonucu aynı malzemeleri, hatta dahaiyileri-
ni üretmiş olsalar bile bunlar dikkate alınmaz. Yerli firmaların önü
böylece kesilince dünya pazarını paylaşmış, rakipsiz kalmış yabancı
tekeller, istedikleri gibi at oynatırlar. Yüksek maliyet faturalarını ise
olayın bilincinde olmayan ülke insanı dışa bağımlılık, geri kalmışlık,
yoksulluk, gelir adaletsizliği, yüksek enilasyon vb. olarak ödemek
zorunda kalır.

ELİMSAN,gazetelere ilan vererek, elektromanyetik sanayicilerini
bu yanlış uygulamaya karşı tavır almaya, mücadele etmeye çağırır. Ne
var ki, bu uygulamadan doğrudan zarar gören firmalardan bile ciddi
bir destek sağlayamaz. Her şeye rağmen mücadeleyi tek başına sür-
dürmeye karar verir ve bu çemberi kırmayı, bu engeli aşmayı başarır.
Sonuç olarak TEK ve dolayısıyla ülke aynı (hatta daha kaliteli) iş için
9030 daha az fatura öder hale gelir. Altı aylık etkili bir mücadele so-
nucunda dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın ikna olması
üzerine ön yeterlilik uygulaması kaldırılır. Yabancı firmalara sürekli
olarak en az 9030 daha fazla fatura ödenmesi uygulamasına son veri-
lir, yabancı sermayenin tekelleşmesi önlenmiş olur. Daha önemlisi;
ülke insanının kompleksten kurtulmasına, özgüven kazanmasına kapı
aralanmış, bu doğrultuda somut bir mesaj verilmiş olur.

Üretici, geliştirici beyinler, birikim ve yeteneklerini başkalarına ki-
ralamak, satmak yerine ülke endüstrisinin ve teknolojisinin gelişmesi-

ne yöneltmeyi göze almalıdırlar. Devlet yöneticileri de kendi vatan-
daşlarına, teknokratlarına güvenmeli, onların önünü açacak önlemler
almaya, onların buluş yeteneklerini özendirmeye, onları yabancı ser-
maye karşısında korumaya çaba göstermelidirler. Böyle yaparlarsa
başka alanlarda da yeni ELİMSAN'lar ortayaçıkabilir. Ülke endüstrisi,
teknolojisi ve ekonomisi ivme kazanır, geri kalmışlıktan, ikinci sınıf
ülke görünümünden kurtulur.

DZIBE Muzaffer'in ve ELIMSAN modelinin somut biçimde ör-
nekleyerek vermek istediği mesaj işte budur: Ön yargılardan arınmak,
ülkedeki somut gerçeği kabul etmek, halka, yurtsever bir anlayışla
çaba gösteren girişimci yeteneklere güvenmek ve onların önünü aç-
mak. Gerisi kendiliğinden gelecektir.

Dileriz ki; verilen mesajlar yerine ulaşsın, anlaşılsın ve uygulansın.
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Zamudin Guçe bir usta halk
sanatçısı. Rusya Federasyonu
Sanatçılar (Birliği Üyesi. Aynı
zamanda Kuzey Kafkasya'da

tanınmış bir araştırmacı. Eski

Adiğe Hasırı "P'uable", Adiğe
Flütü "Kamıl", Adığe Kemençesi
"Sçe'pşın" gibi ulusal müzik ens-

trümanları yapımında ustadır. Z.

 

 
Guçe Adığe ulusal el sanatları
alanında çalışanların en ustala-

rındandır. Çok sayıda Etnoğrafik
araştırmalar yaparak zengin bir

koleksiyon oluşturmuştur. 1990

yılında "Adiğe Hasır Sanatı" adlı

kitabını yayımlamıştır.

Z. Guçe 15 yıldır, kendi ola-
naklarıyla (oluşturduğu sergi

salonunda ziyaretçilerini kabul

etmekte ve onlara Adığe el sa-
natları ve müzik aletleri hakkında

bilgi vermektedir. Z. Guçe atöl-

Bir UstaHalk Sanatçısı

BİR USTA HALK SANATÇISI

 

    

Yediç Mehmet

yesinde öğrencilerini eğitirken aynı zamanda onların sağlam bir Adığe

kimliği kazanmalarına da özel önem vermektedir.
"Hasır "P'uable" ulusun damgası. Dünyaya Adiğeleri anlatan önemli

bir el sanatımız. Işık ve insan bileşkesinin en güzel şekillendiği sanat.

Kamıl ve Şçe'pşin Adığe ruhunu yansıtan iki unsur. Ta derinden gelen

benzersiz duyguları seslendiren ulusal müzik aletlerimiz. İnsanı çok

derin düşüncelere götürüyor, etkiliyor, büyülüyor. P'uable, Kamıl ve

Şçe'pşın ne acıdır ki gittikçe yok oluyorlar. Ama ulusumuzu anlatan,

kökleri koruyan yine onlar. Onlar yaşamalı, yaşatılmalı. Günlük hayatı-
mızın içinde bizimle olmalı" diyor Guçe Zamudin.

"Puble, Kamıl, Şçe'pşın'ın 21 yıldır bende uyandırdıkları düşüncele-

rin, duyguların peşindeyim. Geçmişin değerlerini yok olmaktan kurtarıp
geleceğe aktarabilmek benim bütün mücadelem. Özel uzmanlık alanım

olan "P'uable" üzerine bir kitap yazdım. Gazete, radyo, televizyon aracı-

lığı ile insanlara bildiklerimi aktarıyorum. 1985 yılından bugüne Adiğe
ve Kabardey'de P'uable üzerine çok sergiler açtım. P'uable, Kamil,
Şçepşin konularında genç öğrencilere eğitim veriyorum. Gençlerimizin
ilgisi az üzülüyorum. Atölyem ve sergi salonum sürekli halka açık.

Ayrıca okullarda da sergiler düzenliyorum. Ulusal ruhu Yaşayan herkesi
sergilerime davet ediyorum." diye tamamlıyor sözlerini Guçe Zamudin.

Dil, kültür, sanat bir halkın var olmasının, geleceğe taşınmasının en
temel kurallarından. Bizi biz yapan bütün değerlerimizi yaşatmakiçin
uğraş verenlerin başında geliyor, Z. Guçe. Dilimizi, kültürel değerlerimi-

zi, sanatımızı, halk oyunlarımızı, tiyatromuzu yani bizi yaşatmaya çalı-

şan Adiğeleri saygıile selamlıyorum.

Guçe Zamudin'in
Sergileri

1982 SSCB'nin kuruluşunun 60.

yıl sergisi
1982 Sovyet Sendikalar Birliği
18. yıl Kongre Sergisi

1983 Genç Sanatçılar Birliği ilk
belgesel sergisi
1985 Uluslararası İzmir Fuarı
Sergisi
1985 Maykop ve Nalçık'ta

kişisel sergiler

1987 Maykop'ta Rusya Gençliği
sergisi

1987 Adığe Sanatçıları Sergisi
1988 Adığey'de Sanatçı ve
Zaman Sergisi

1988 Sohum'da Adıiğe Sa-
natçıları Sergisi
1990 SSCB Halk Sanatları
Sergisi  

ÖĞ 

 

 



 

 

EĞİTİM YARDIMIKONUSUNDA
KAFKAS DERNEĞİ AÇIKLAMASI

1999-2000 Öğretim yılında Eğitim Yardımına destek verenler:Eğitim desteğine ihtiyacı olan .
gençlerimize küçücük de olsa bir
katkı yapabilmek amacıyla iki
öğretim yılı süresince sürdürdü-
ğümüz kampanyaya destek veren

ve aşağıda adları kayıtlı değerli
hemşehrilerimize, yardımın top-
lanmasını teminen özverili şekilde
gayret (gösteren (gençlerimize
Derneğimiz ve eğitim desteği alan
gençlerimiz adına teşekkür ederiz.

Özellikle üst üste yaşadığımız
iki büyük depremin ardından,
depremzede gençlerimizin yalnız
olmadıklarını hissettirme amacıyla
açmış olduğumuz kampanyaya
Hollanda'dan, Almanya'dan ve
Amerika'dan yardıma koşan der-
neklerimize, oyardimsever (Otüm

ellere tekrar tekrar teşekkürler

ediyoruz.
Uzun süredir burs ve benzeri

sorunlarımıza çözüm üretmesiiçin
bir VAKIF kurma çalışmaları içeri-
sinde olduğumuz malumunuzdur.
Hayırsever kardeşlerimizin katkıla-
rı ve katılımları ile KAFKAS A-
RAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYA-
NIŞMA VAKFI, KAF-DAV fiilen
kurulmuştur. Bundan böyle öğren-
cilere burs vb. tek elden ve KAF-
DAV tarafından verilecektir. O
itibarla dernek olarak eğitim he-
saplarımızda bulunan kaynakları-
mızı da Yönetim Kurulu kararıyla
vakfımıza devretmiş bulunuyoruz.
Keza, bugüne kadar müracaat
eden tüm öğrencilerin belgeleri ve
geçmiş yıllara ait kayıtları da dev-
redilmiştir.

KAF-DER olarak siz değerli
hemşehrilerimizden  istirhamımız;

geçmişiki yılda göstermiş olduğu-
nuzilgiyi ve desteği KAF-DAV'dan
esirgememeniz ve çevrenizdeki
kardeşlerimizi mali katkı konusun-

da bilgilendirmeniz ve teşvik et-
menizdir. Büyük bir toplumuz.
Eğitim katkısına ihtiyacı olan
gençlerimize sahip çıkıp küçük
miktarlarda da olsa onlara destek
olmalıyız. Bugün bizler görevimizi
yapabilirsek gelecekte gençlerimi-
zin daha güzel şeylere damgaları-
ni vuracaklarına inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Bahri Kazbek, Eğitim Kurulu Bşk.

 

New Jersey Çerkes Kültür Derneği
Almanya Vuppertal Çerkes Kültür Derneği
Hollanda Çerkes Kültür Derneği,
KAFDER Kayseri, Konya, Mersin, Çanakkale, Bursa Şubeleri
Cihan CANDEMİR, Bahri KAZBEK, Rahmi SEZGİN, Abdüllatif ŞE-

NER, Ahmet ARKAN, Yaşar ASLAN KAYA, Tansel AKKAYA, Giyasi TO-

KOĞLU, Hayrettin MIDOĞLU, İlhan AYDIN, Fatma TAŞKIN, Bülent AR-
PAT, Nebahat TAŞKIN, Rauf GÜVEN, Hasan Burhan BAY, Kaya ŞEN-
VAR, Hatko CANTÜRK, Gönül TETİK, Evren KAYNAK,Filiz ÇELİK, O.
SÜSTENCELİ, Haşim POLAT, Şamil GİRGİN, Bislan HURMİ, Nezir SOF-
ÇU, Ercan DİNÇER, N.TEYMUR,N. ERKUT, Ziya ŞENVAR,Bilgin TOK,
Muzaffer DİNÇER, Ercan YAVUZ, Metin DİNÇER, İlçin KEÇELİ, H. MI-
DOĞLU, T. MUNAR,Hatice DUMAN,M. YILDIZLI, Ak. ÖZBEK,A. ARI, S.
ÖĞÜN, M. ERTAN,S. ERCAN,D. İNİŞ, G. BAGEOĞLU, Necla DİNÇER,
Alaattin SEZGİN, M. ŞAHİN, Ö. BALTA, Emine BAÇ, M. SÖNMEZ,A.
ÖZYILMAZ, H. YAVUZ, Nahit ÖZTÜRK, Aytül KAYA, M. KANDUR, Sema
YILMAZ, Suzan İŞBAŞI, G. TÜTÜNCÜOĞLU, MEDİS MEDİKAL, Raşit
DİNÇER, Ragıp DOĞU, Harun KOYUNCU, İsmail BORAN, Ali .ŞENGİL,
Yaşar BAĞ, Durdu ERGÜN, Mecit CANKAT, Güzide OĞUZ,Ali ŞAHİN,
Sami KORKUT, F. KORKUT, U. KAPLAN, Hursen ALPAY, Neşe AKSOY,
Mithat KOYUNCU, T. ALTINDAL, Resmiye İÇKE, Ruşen AKKAYA,Erol
ÇANKUR,Zehra GÜMÜŞ, Canan MALKOÇ.

KAFKAS ARAŞTIRMA,KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI
KAF-DAV'DAN ÇAĞIRI
Bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, mali durumları yetersiz olan

kabiliyetli gençlerimizin öğrenimlerine katkıda bulunma amacına ilaveten
toplumumuzun gelecekte ihtiyaç duyacağı alanlarda uzman insanlar yetiş-
tirmek maksadıyla burs vermek, hemşehriler arasında dayanışmayı sağla-
mak ve ihtiyacımız olan kültürel ve sosyal altyapı eksikliklerimizi gidermek
üzere hizmet verecek olan Vakfımızfiilen çalışmaya başlamıştır.

İki yıldır eğitim yardımı yapmakta olan KAFKAS DERNEĞİ GENEL
MERKEZİörgütlenme ve dinamik bir örgüt yapısına ulaşma gayretlerini ön
plana alacağından eğitim yardımı hesaplarında biriken mali imkanlarını
Vakfımıza devretmiştir. Bundan böyle bursla ilgili işlemler tek elden ve
KAF-DAV Eğitim Kurulu tarafından yürütülecektir. Bugüne kadar KAF-
DER'e ulaşan talepler tümüyle KAF-DAV'a teslim edilmiştir. Bundan sonra-
ki taiepler doğrudan doğruya Vakıf Başkanlığına gönderilecektir.

Geçmiş yıllarda Eğitim yardımı almış gençlerimiz; sınıflarını geçtiklerini
Üniversitelerden alacakları belgelerle kanıtlayarak müracaatlarını yenileye-
ceklerdir. Yeni müracaatlar; önce öğrencinin daimi ikametgahındaki Kaf-
Der Şubesine veya Kafkas Derneğine verilecektir. Ailenin mali durumu

açısından yardım gerekip gerekmediğini Şube ve Dernek yönetimleri bizzat
tetkik edecekler ve sonuca göre formları mühürleyip imzaladıktan sonra
Vakfımıza ulaştırılacaktır.

İki yıldır bizleri yalnız bırakmadan Eğitim hesaplarına bağışta bulunan
tüm kardeşlerimizden, yardım yapmayı düşünmekle beraber bu güne kadar
fırsat bulamayan hemşehrilerimizden, nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar
tüm insanlarımızdan ve yardımseverlere ulaşıp vasıta olabilecek tüm
gençlerimizden aşağıda kayıtlı Vakıf hesaplarına "BURS İÇİN" destek
bekliyoruz. Tüm yardımsever insanlarımıza peşinen teşekkür ederiz...

Muhittin ÜNAL (Vakıf Başkanı) Ragıp DOĞU(Mali Sekreter)

BURS Hesap Numaraları o
Halkbank Necatibey Şubesi-ANKARA, 108089 Nolu Eğitim Hesabı
Halkbank Yenişehir Şubesi-ANKARA, 133803 Nolu Eğitim HesabıM

W
E

O/ 

 

 



 

ŞOCENTS'UK ALİY

 

Büyük Adığe Şairi,

 

Doğumunun 100. Yılında Saygıyla Anıyoruz.
 

ANNE

Bilir misin sen, daha dün

bacak kadarken çocuğun;
Şimdi, bir denizin kıyısında duruyor.

, Gurbette yalnız, kimsesiz oğlun
İ Seni, yurdunu özlüyor.

Tek bir günüm geçmiyor
Elbruz dağını anmadan.

Uzak düştüm Anne, vatanımdan.
Bir tek kadına rastlamadım Anne,

Sencileyin başımı okşayan

Kocaman bir-kent; eteklerinde deniz.

Homurdanarak geçiyor vapurlar
Düdüklerinde martılar,çığlıklar...

Omuzlamış yüklerini hamallar,
yağlı fesleriyle sildikleri alınlarında

boncuk boncuk damlalar.

Yorgun, yoksulter içindeler.

Sırtalrında tepeleme küfeler.
Salt onlardır bana acıyan,teselli edenler;

"Yok kimsesi bu çocuğun..." diyenler.

Nasırlı o kocaman avuçları
başımı bir pamuk yumuşaklığıyla okşar.
Anne, sen yoksun, sıcacık göğsün yok;

onların elleriyle dağılıyor, içimdesıkıntılar
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Ah anne! Ne vardı beni hiç doğurmasan.

Böyle sıkılıp yorulmasam, hırpalanmasam.
Doğsam bile, nolaydı; doğarken ölsem de

bu günleri görmesem.

Ne suçum var ki Tanrım beni dünyaya,
böyle çıplak, umarsız attın.

O zavallı annemisılada,

Gözü yaşlı, tek başına bıraktın.

Bu mu adaletin senin?
Hiç aldırmazsın;
Çöplüklerde ağlaşan bebeklere.
Kızmazsın;

Onlara gülen varsıl gödeleklere.

Sevgili Canım Annem!
Sen beni dert edinme!
Üzülme yapayalnız oğluna.
Acılar büyütür onu, korur sevgisini.
Gün gelir döner yurduna.
Uzanır senin kollarına. |
Keyifle seyreder Baksan Vadisi'ni.

ŞOCENTS'UKALİY

Türkçe söyleyen b
ÇETİN ÖNER

 



 

 

Kafkas Derneğ'inden temin edebileceğiniz kitapların listesi.
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KİTABINADI.,...->>o0o0o(ÇOOOoO(YAZARI FİYATI.
Abasgia (Abhazya Tarihinin Bizans Dönemi Belgeleri A. KOLLA 1.500.000

Abhazya Tarihi Doç. Dr. VALERİ BEYGUA 2.250.000
Abriskil Bagrat Şınkuba 1.000.000

Adığe Alfabesi Fahri Huvaj 1.500.000

Adığe Cumhuriyeti Anayasası Fahri Huvaj 1.500.000

/Adığe Dili Alfabesi (Kaf-Der) 1.500.000
Adığey- Maykop Festivali 1999 Video kaset 6.000.000

Adığe Çerkes Alfabesinin Tarihçesi S.E. BERZEG 250.000

Anadolu'da Kafdağı Öyküleri Özdemir ÖZBAY 1.000.000
Anılarım(Cerkes ETHEM) Çerkes ETHEM 1.500.000

Anzerik'o ÇESLAV (Sözlü Müzik Kaseti) Anzerik'o CESLAV 2.000.000

Artık Sıradan Bir Yaşam Süremezsin(Şiir) E.AÇIYBA 2.000.000

Asr-ı Saadete Göre İslam Dini Dr. Yahya KANBOLAT 1.000.000

Bağımsızlığın Eşiğinde Zelimhan YANDARBİYEV 1.500.000

Beşeri Bir Mahkeme (Tiyatro) Av. Rahmi TUNA 1.000.000

Beyaz Dağdan Bakınca Çev: Osman BLEDA 1.650.000

Bir Rus Subayının Kafkasya Anıları Cev: Kariman VURDUM 2.000.000

Bitmeyen Umutlar II (Kaf-Der) Cev: Mevlüt ATALAY 2.500.000

Çeçen Cum.'nin Siy. Yapısı Sorunu Üzerine Cahar DUDAYEV 350.000

Ceçen Fonomeni Almanak 2 Çev: Prof. Dr. Aydın SÜER 450.000

Çeçen Fonomeni Almanak 3 Çev: Prof. Dr. Aydın SÜER 450.000

Çeçen Savaşı Cevher SUNCKALE 1.750.000

Cerkes Dünyası(1,2 veya 3.sayı) DCB. 2.000.000

Çerkes Fıkraları Sami KORKUT 1.000.000

Çerkes Masalları Kafder Yasin Çelikkiran 1.500.000

Çerkes Soykırımı (KAF-DER) Ali- Hasan KASUMOV 1.500.000

Çerkes Sürgünü N.BERZEG 2.500.000

Çerkes Sürgünü Kafder Muhtelif Kişiler 1.500.000

Çerkesler Edebiyat ve Kültür Tarihi Turabi SALTIK 1.500.000

Çerkesya Leonti LYULYE 1.200.000

Çerkesya Bağımsızlık Savaşı A. FONVİLL 1.500.000

Çerkesya Seyehatnamesi Taibout de MARİGNY 1.750.000

Çerkesyanın Ruslar Tarafından İşgali (KAF-DER) Semen ESADZE 1.500.000

Çocuklar İçin Çerkes Masalları (KAF-DER) Cev: Seniye BERZEG 1.500.000

Dağlara Yazılıdır Çetin ÖNER 2.200.000
Dili Edebiyatı ve Tarihi ile Çerkesler Hayri ERSOY 2.000.000

Doğu Karadeniz'de Efsane Tarih ve Kültür 1.750.000

Dönüşün İlk Adımları Çemişo Gazi 1.500.000
Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya (KAF-DER) Özdemir ÖZBAY 1.750.000
Dünya Mitolojisi ve Nartlar (KAF-DER) Özdemir ÖZBAY 1.750.000
Fatıma Carım'ın Türkiye Gezisi Video Kaset 6.000.000

Geceler Uyumaz Kavadce RUSLANİD 300.000

Grup BADİN (Enstrumantal Müzik Kaseti) Kafder Ank. Şubesi 2.000.000

Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler 1 S.E. BERZEG 350.000

Gurbetteki Kafkasya'dan Belgeler 2 S.E. BERZEG 350.000

Gurbetteki Kafkasyadan Belgeler 3 - İS.E. BERZEG 350.000

Gülibik İ Çetin ÖNER 1.250.000

Gürcüstan'da Etnoğrafik Yolculuk 1.500.000

Hatti / Hititlerin Kökeni ve Çerkesler Ali ÇUREY 1.000.000

islam Tarihi (Memlükler) (7. Cilt) 4.000.000

İstanbul Çerkesleri Janet Mayragül ÇORLU 700.000

Kabardeyce Çizgi Filimler (Mitoloji) Video Kaset 6.000.000

Kabardeyce,Türkçe, Rusça, İngilizce Sözlük 4.000.000
Kaf.'dan Karadeniz'e Lazların Tarihsel Yolculuğu A. İhsan AKSAMAZ 1.500.000

Kafdağı Dergisinin Eski Sayıları 750.000
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Kafdağı'nın Ardı Belgeseli Video Kaset 7.500.000

Kafdağının Son Atlısı (Şiir) Yaşar BAĞ 1.000.000
Kafkas Çeçen Kılıçları Muhittin KANDUR 2.500.000

Kafkas Diasporasında Edebiyatçılar Yazarlar S.E. BERZEG 1.500.000

Kafkas Halk Dansları M. Tekin KOÇKAR 3.000.000

Kafkas Halklarının Özgürlük Savaşı John LONGWORTH 2.000.000

Kafkas Rus Çatışması W. Giray CABAĞI 1.000.000
Kafkas Rus Savaşında Çer., Çeç., Kaz. ve Gür. Moritz WAĞNER 1.750.000

Kafkaslar Siyasi ve Fiziki Haritaları (Ölçek Takım (100 x130 cm) 13.500.000
1:1.000.000)

Kafkasların Uzun Ömürlü İnsanları Abhazlar Sula BENET 1.000.000
Kafkasya Gerçeği Dergisi (Cilt) S.E. BERZEG 10.000.000

Kafkasya Hatıraları Mustafa BUTBAY 1.500.000

Kafkasya'dan Anadoluya Göçler Bedri HABİÇOĞLU 1.750.000

Kafkasyalı Dağlı Kavimlerin Kısa Tasviri A. BERJE 1.000.000
Kalemim Kaydı Musa UYSAL 1.200.000

Kırım ve Kafkas Göçleri Abdullah SAYDAM 4.000.000

Kırım ve Kafkas Göçleri Süleyman ERKEN 3.000.000

Kökleri, Sosyal Yaşamları, Gelenekleri ÇERKESLER Jabağı BAJ 2.000.000

Kurtuluş Savaşında Çerkeslerin Rolü Muhittin ÜNAL 3.500.000

Lazlar M.Recai ÖZGÜN 1.000.000
Mahalli Müzikler Kaseti (Faik Kansat) Müzik Kaseti 2.000.000

Mavi Kuşu Gören var mı? Çetin ÖNER 1.200.000
Mitoloji ve Nartlar (KAF-DER) Özdemir ÖZBAY 1.500.000
Muhaceretteki Çerkes Aydınları İzzet AYDEMİR 1.000.000
Nart Dergisi Eski Sayıları (KAF-DER) KAF-DER 750.000

Nart DergisiYıllık Aboneliği (KAF-DER) KAF-DER 9.000.000

Nereden Nereye Musa UYSAL 1.250.000

Nüfus Sorunu Dr. Yahya KANBOLAT 700.000

Ortaçağ'da Abhazlar, Lazlar Gerg AMICBA 1.000.000

Osmanlıların Çerkes Ellerini Fethi Dr. M. F.KIRZIOĞLU 5.000.000

Piyango Çetin ÖNER 1.000.000
Portakal Çetin ÖNER 1.000.000
Prens Ali'nin Atlı Yürüyüş Kaseti Video Kaset 6.000.000

Rumeliden Anadoluya Türk Göçleri Nedim İPEK 5.000.000

Rus Gözüyle Kafkasya ve Kafkasyalılar Çev: Hasan AYKAR 750.000

Rusların Kafkasya'yı İstilası ve Şeyh Şamil John F. BADDELEY 1.750.000

Ruslar'ın Kafkasya'yı İşg. İngiliz Pol. ve İ. Şamil N. LUXEMBOURG 1.750.000
Serhanların Kaderi (Çeçen Dramı) Remzi ÖZTÜRK 2.000.000
Soçi'nin Sürgündeki Sahipleri Çerkes Vubıhlar S.E. BERZEG 1.250.000

Sokakta Sözleşmiştik Musa UYSAL 1.200.000

Sovyet Tarihçiliğinde Şamil Moşe GAMMER 1.000.000

Sürgünün 135.yıl paneli Video Kaset 6.000.000

Şehyh Şamil Destani Murat Yeşil 6.500.000

Şu Bizim Çerkesler Çetin ÖNER 2.000.000

Tam'a Bahar Gelmeyecek... (Şiir) Zafer SÜREN 1.400.000

Tarih Boyunca Kafkasya Aydın O. ERKAN 3.500.000

Tarihte Kafkasya Generalİsmail BERKOK 15.000.000
TMS Adığeler, Abhazlar, Alanlar(Osetler), Çeçenler Turabi SALTIK 1.400.000

Türkiye Çer.lerinde Sosyo- Kül. Değişme KAF-DER 1.500.000

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

Türklerde ve Cerkeslerde Kültür Din Tanrı Yaşar BAĞ 2.350.000

Uzunyayla Festivali Video Kaset 5.000.000

Üç Atlı Musa UYSAL 1.500.000

Ürdün Çerkesleri M.Celal SARIÇAM 1.200.000
Vaynah Kulesi Erol YILDIR 1.600.000.

Yorgun Tutsak 1.200.000  
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Özlem bize kısaca kendini
tanıtır misin?

1985 yılında oSamsun'da
doğdum. Şu an Anadolu Li-
sesi: 1. Sınıfa geçtim. Ata-
kum'da oturuyorum.

Yelkenle, kemanla ve diğer
aktivitelerle tanışman nasıl
oldu. Bize çalışmaların baş-
lamasından ve çalışmaların-
dan bahseder misin?
Küçüklüğümden beri yoğun
bir çocuktum. İlkokul dördün-
cü sınıftan itibaren başladı
bu. Okulumuzun halk dansla-
rı grubundaydım. Keman
çalmaya başlamıştım. Kafkas
Kültür Derneğinin folklor gru-
bundaydım. Bunların yanında
sınavlara hazırlık için ders-
haneye gidiyordum. Bir de
okul vardı tabi. O yıllarda
henüz yelkenle tanışmamış-
tım.
Halk danslarını her zaman
sevmiştim zaten. Hala da çok
seviyorum ama ona devam
edemiyorum artık. İlkokul-
dayken Artvin yöresi oynu-
yordum. Samsun birincisi
olmuştuk. Ayrıca Derneğimi-
zin düzenlediği gecelerde biz
küçük ekip olarak (Kafkas
Halk Dansları Topluluğu) hep
göz bebeği olmuştuk.
Müzikle uğraşmamı daha çok
ailem istedi. Kardeşimle bir-
likte başladık bu işe. “Keman
çalan herşeyi çalar” diyerek
heveslendirildik. Hala keman

 

 

çalıyoruz.
Ama genel
anlamda oObu
işin içinde
dört, dört bu-
çuk yıldan beri
varız. Her kış
sonu konser-
lerimiz oluyor.
Bir çocuk ko-
rosunda çalı-
yoruz ve ko-
romuz oldukça

 

başarılı.
Dört yıldan
beri de yel-
kenle ouğraşı-
yorum. Bu işe
de amcamın
oğlu Burhan
abim sayesin-
de başladım.
İlk olarak o |
bizi tanıştırdı yelkenle ve kulüp çevresiyle. İlk iki sene felaketti.
Zaten başından beri pek sıcak bakmamıştım bu işe. Çünkü ben
korkuyordum!
Yelkenin temel taşı Optimist'tir. Küçük yaşlarda başlanır ve
onaltı yaş dolunca da o sınıfı bırakmak zorunda kalırsınız. Ben
de optimistle başladım. Hala da aynı sınıftayım ama bu sene
son senem.
En küçük tekne optimisttir. Yine de bazı çocuklara dev gibi gö-
rünebilir. Bu görünce değil de rüzgarlı bir havada denize çıkınca
anlaşılır. Ben de ilk başladığımdakilo olarak hafif ve güçsüzbir
sporcuydum. Rüzgarlı havalardan nefret ederdim. İş tekneyi
doğrultmaya gelince çektiğim sıkıntıları bir ben bilirim. Yarış
günlerinde sabahın çok erken saatlerinde, saat beşte falan uya-
nıp rüzgarın olup olmadığına bakardım. Stresten karnıma ağrılar
girerdi. Çünkü korkuyordum ve en büyük kabusum bu sporu
yapmak olmuştu. Ne kadar boş sebeplerle kendimi üzdüğümü
şimdi anlıyorum. Hiç tehlikesi olmayan bu spordan nasıl da ürk-
müşüm. Denize düşsen can yelekleri var. Fazla rüzgardan tek-
nen devrilse yanında hemen yardım botları buluyorsun. Ayrıca
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tekneyi çevirmek çok kolay.
Yarışa bile devam edilir ko-
laylıkla. Ama bunları maale-
sef biraz büyüyüp kilo aldık-
tan sonra anladım. Artık tek-
neme hakimdim. Korkumu
yenmiştim ve işte şimdi bu
işten zevk almaya başlamış-
tim.
Ve hala bu işi çok severek
yapıyorum. Eğlencesi bu işin
rüzgarındaymış meğer. Artık
rüzgarlı havalarda daha iyi
gidiyorum. Yatıp kalkıp rüz-
gar essin diye dua ediyorum
tıpkı eskiden esmesin diye
dua ettiğim gibi.

 

Biraz katıldığın yarışmalar-
dan ve aldığın ödüllerden
bahseder misin?
Bu işte tam anlamıyla başarılı
olmaya geçen sene başla-
dım. Ondan bir sene önce
Sinop/da düzenlenen ve bir
milli yarış olan Karadeniz
kupasına katılmıştım. Ama
bu başarımdan değil bana
tanınan bir şanstı sadece
Geçen sene çeşmede dü-
zenlenen Türkiye Şampiyo-
nasında bayanlarda birinci ve
genel klasmanda 16. olunca
işler değişti ve başarılarım
fark edildi. Milli takım kampı-
na kaldım. Bu senede 17-23
Nisan tarihleri arası Birleşik
Arap Emirliklerinin bir şehri
olan Dubai'deki yarışa çağrı!-
dım. Türkiye'den iki kişi katıl-

GENÇ YELKEN SPORCUMUZ

 

dık bu yarışa. Yirmidört kişi vardı ve tek klasmanda değerlendi-
rildik. Ben onaltıncı oldum. Daha sonra 23-27 Mayıs tarihleri
arasında Romanya'da düzenlenen tomis Trophi'de birinci oldum.
Zaten Türk takımı olarak oldukça başarılıydık. Bütün ödülleri
topladık diyebilirim. Sonra Türkiye Şampiyonası düzenlendi
Çeşmede ve ben bu senede ikinci oldum. Sonra da İtalya'nın
Riva del Gorda şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonasına
katıldım. O kadar çok tekne vardı ki insan ir an ne yapacağını
şaşırıyor. Tecrübesizlikte var tabi. Bu yarışta 111 teknede 80.
oldum. Yine de iyi aslında başarılı olmak için daha gitmem gere-
ken çokyolvar.

Peki bu uğraşlar derslerini ve günlük yaşantını nasıl etkiliyor?
Bir de okul var tabi. Hepsinden önemlisi ol. Çünkü geleceğim
ona bağlı. Doğal olarak ben de en çok ona zaman ayırıp önem
veriyorum. Bazı veliler çocuklarını böyle faaliyetlerin içine sırf
derslerini etkiler diye sokmak istemiyorlar. Halbuki çok yanlış!
Önemli olan kişinin sorumluluk kazanması. Ben şahsen hepsini
bir arada götürmekte pek fazla zorlanmıyorum. Önemli olan
planlı davranmak bence. Çocuklar böyle sosyal faaliyetlerin için-
de hayatı tanıyacaklar. En önemlisi yeni çevrelerle tanışacaklar.

Bundan sonraki hedeflerin neler peki?

Bu sene optimistte son senem söylediğim gibi. Ama bu herşeyin
sonu anlamına gelmiyor. Bundan sonra yenibir sınıfı, Laser 4.7
bekliyor beni. Daha büyük bir tekne, başarılı olmam için daha
fazla çalışmam gerekiyor. Yeniden yurt dışındaki yarışlara katılıp
başarılı olmayı çokistiyorum.

Bir amacı da gerçekleştirerek yurtdışına çıkıp yeni yerler görmek
nasıl bir duygu?
Zaen yurt dışı ayaprı bir duygu. Herkesin gidip görmesini isteri-
mi. Birde bu takım halinde, arkadaş çevresiyle yapılınca bir baş-
ka oluyor. En önemlisi yeni yerler görüp yeni arkadaşlıklar edin-
mek. Zaten teknolojide gelişti. Birkaç yabancı arkadaşımla mail
adreslerimizi alıp çoktan maillaşmaya başladık bile. Henüz yolun
başında olduğuma inanıyorum. Umarım ilerde daha başarılı
olurum.
Son olarak bütün arkadaşlara bir sosyal etkinliğe katılmalarını
tavsiye ediyorum. En iyisi de bence suya, denize yakın olmak.
Zaten insan bir kere bağlanınca bir daha kopamıyor o mavi son-
suzluktan. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede su sporları daha
fazla ilgi bekliyor. Herşeyden önce başarılı olmamda büyük kat-
kıları olan aileme, antrenörüme ve klüp yönetimine çok teşekkür
ediyorum. Tabiki bu dergi sayesinde sizlerle kucaklaşmamı
sağlayan Nart Dergisi çalışanlarını da unutmamalıyım. Teşek-
kürler.!

Biz de sana teşekkürediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Röportaj: Ajans Abrek)
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15-17 Eylül tarihleri arasın-
da Holanda'da Almelo Çerkes
Kültür Derneği 3.kez üstün
başarı ile bir seminer düzenle-
di.

Bizlere unutulması imkansız
bir hafta sonu yaşatan derne-
ğin çalışkan gençlerine ve ko-
nuşmacı olarak katılan saygı-
değer büyüğümüz sayın Çetin
Öner'e sadece teşekkür etme-
nin çok az olduğunu biliyoruz.

Avrupa'da Çerkes azınlığı
olarak her faaliyete daha bü-
yük bir özlem ve hasret duy-
duğumuzdan, bu sevgili dost-
larımıza hepimiz adına sonsuz
teşekkürlerimi sunarım. Dile-
ğimiz, böylesine mühim, an-
lamlı ve faydalı bir organizas-
yonu tüm kısıtlı o(manevi-
maddi) oOimkanlara orağmen
bundan sonra bütün dernekle-
rin desteği ile sürdürebilmele-
ridir.

Tüm emek veren arkadaş-
lara, Almelo Derneği Başkanı
İlkay Nefin Güçlü'ye teşekkür
ediyoruz.

(Serap Alpsoy-Köln Çerkes
Kültür derneği adına)

HOLLANDA ADIGE KÜLTÜR
XASE

Hollanda Adığe Kültür Xase,
28 Ekim 2000 tarihinde BOT-
TENDAAL salonunda bir kültür
ve eğlence gecesi düzenledi.
Gecenin programında belgesel
gösterimi, tiyatro, folklor gös-
terisi—Wuppertal, koro-Köln,
Mahalli düğün yeraldı.

ESKİŞEHİR'DEN HABERLER

Eskişehir Derneği Ekim a-
yından itibaren her 15 günde
bir cuma günleri toplantılar
düzenliyor. Geçen bahar baş-
lattıkları bu etkinlik, dernek
konferans salonunda gerçek-
leştiriliyor. Genellikle üniversite
öğretim üyelerinin katkısı ile

  
yapılan bu etkinlikte şu ana kadar demokrasi ve insan hakları, gör-
sel ve yazılı medya, AT süreci ve Türkiye, Günümüzde Abhazya,
Tarih Boyunca Kafkasya'dan Türkiye'ye Göçler ve Dernek Tüzüğü-
müzün Geliştirilmesi gibi konular üzerinde tartışıldı. Eskişehir Der-
neği Katılımcı veya konuşmacı olarak yapacağınız her türlü katkıyı
bekliyor.

Eskişehir'de öğrenim gören üniversiteli gençlerimizle kaynaşmayı
artırmanın yollarını arayan dernek, bu anlamda, Ekim ayından iti-
baren (halen burs verilmekte olan 10 kişinin yanı sıra) 10 öğrenci
kardeşimize daha burs vermeyi planlıyor. Eskişehir'de öğrenim gö-
ren arkadaşlarımıza duyuruyoruz.

Eskişehir Derneği Halk Dansları topluluğunun çalışmaları Ekim a-
yındanitibaren tekrar başlıyor. Üç ayrı yaş grubunda devam edecek
çalışmalar tüm katılmak isteyenler için açıktır.

(Guç'ıko Ufuk Çevik, Eskişehir)

HOLLANDA'DA SEMİNER

TATARİSTAN LATİN ALFABESİNE GEÇTİ

Rusya'nın en büyük cumhuriyeti Avrupa ile ilişkilerinden ötürü
kiril alfabesi yerine Latin alfabesi kullanma Karan aldı.
Tataristan'daki okullar artık Tatar dili için kiril yerine Latin alfabesi
kullanacak. Sözcü Zukhra Minekhanovakiril alfabesinden Latin alfa-
besine dönüşün 10 yıl sürebileceğini açıkladı.

Moskova'nın 750 kilometre doğusunda yer alan Tataristan'ın
nüfusu 4 milyon ve petrol rezervleri nedeniyle ekonomisi birçok
cumhuriyetten daha iyi. Latif alfabesine geçişle Moskova'nın
Tataristan üzerinde etkisinin azalacağı tahmin ediliyor. Rusya Baş-
kanı Vladimir Putin Rusya Federasyonu'nu oluşturan cumhuriyetler
üzerinde yeniden kontrolü ele geçirme niyetindeydi.

Sözcü Minekhanova Latin alfabesine geçişin zorunlu olduğunu,
çünkü kiril alfabesiyle Tatarcadaki bütün sesleri ifade etmenin
mümkün olmadığını söyledi. Minekhanova ayrıca öğrencilerin Avru-
pa kültürüne daha yakın olacaklarını söyledi.

(htip://www.ntwnsnbc.com/news, 6 Eylül! 2000)

TÜRKİYE 34 YIL SONRA BM AZINLIK HAKLARI ANLAŞMA-
SINA İMZA ATIYOR

Türkiye'nin, 1966'dan beri imzalamadığı Birleşmiş Milletler (BM)
Bireysel ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile BM Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Sözleşmesi'ni imzalayacağı bildirildi. Anlaşma ile
“dilsel ve dinsel azınlıkları yeni haklara kavuşacak.

Hükümetten imza yetkisi alan BM Daimi Temsilcisi ve yeni Avru-
pa Birliği (AB) Genel Sekreteri Büyükelçi Volkan Vural'ın, Cumhur-

başkanı Ahmet Necdet Sezer'in "BM Binyıl Doruğu"na katılmak için

yapacağı Amerika ziyareti öncesinde "ikiz sözleşmeleri" Türkiye

adına imzalayacağı kaydedildi.
Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinin haberlerine göre, BM

Genel Sekreteri Kofi Annan, Sezer'e gönderdiği mektupta, bu Söz-

leşmelerin 6-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek binyıl doru-

ğu toplantısında imzalanmasını diledi. AB üyeliği sürecinde Kopen-

hag kriterleri doğrultusunda adım atmasıistenen Türkiye, böylece,

evrensel insan hakları normlarına bağlılığını göstermek için

1966'dan beri muhalif kaldığı BM'nin "ikiz sözleşmeleri"ni imzalamış

olacak. BM sözleşmeleri ile Türkiye, "tüm halkların self-

determinasyon (kendi kaderini tayin) hakkını" tanıyacak. Sözleşme-
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de "hükümeti olmayan veya
vesayet altında bulunan halk-
ların" self-determinasyon hak-
kına ilişkin de özel düzenleme
yer alıyor.

Tanınan Haklar:
Sözleşme ile yaşama hakkı,

sağlık hizmetlerinden yararlan-
ma hakkı, eğitim hakkı, sosyal
güvenlik hakkı, düşünce ve
ifade özgürlüğü, adil yargılan-
ma hakkı, sendika kurma hak-
kı, kültürel hayattan yararlan-
ma hakkı, insanca yaşamın
sağlanması hakkı, ailenin ko-
runması ve çocuk hakları gü-
vence altına alınıyor.

Sözleşmelerle etnik, dinsel
ve dilsel azınlıkların haklarını
tanıma Oyükümlülüğü altına
giriliyor. AB ve Avrupa İnsan

Hakları Mahkemesi (AİHM), bu
sözleşmeleri referans olarak
alıyor. Sözleşmeler, Kürtlerin
kültürel haklarının verilmediği
gerekçesiyle AİHM'ye "kolektif"
başvuruda bulunma ve AİHM”
nin osözleşmelerin (getirdiği
yükümlülük nedeniyle Türki-
ye'nin cezalandırılmasını müm-
kün kılıyor.

Uzmanlar, sözleşmedeki
"kendi kaderini tayin etme ilke-
si'nin, uluslararası hukukta,
özerklik veya bağımsızlık değil,
kendi kültürel kimliğini belirle-
me hakkı anlamına geldiğini
vurguluyorlar.

İkiz sözleşmeyi AB üyeleri
ile AB'ye aday ülkeler imzala-
mış bulunuyor. İran, Irak, Lib-
ya gibi insan hakları ihlallerinin
yoğun olduğu ülkelerin de
sözleşmelere imza koymalarına
rağmen ciddi oyükümlülükle
karşılaşmadıklarına dikkat çeki-
iyor.

"Kürtçe Dershane Açılabilir"
Bu arada insan haklarından

sorumlu Devlet Bakanı Rüştü
Kazım Yücelen, Kürtçe dersha-
ne açılabileceğini söyledi. Hür-
riyet'in haberine göre bunun
engellenemeyeceğini belirten
Yücelen, "Şahıs olarak Kürtçe

HABERLER

 

 

eğitim almak isteyen bir vatandaş varsa, ben buna karşı değilim.
Kürtçe öğretilmesi için, özel olmak kaydıyla dershaneler açılabilir.
Ancak ben Kürtçe matematik, Kürtçe biyoloji öğrenmek gibi bir
ihtiyacın olduğunu zannetmiyorum.”AB üyeliğine de değinen ANAP'lı
Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, “AB'ye karşı olanların bundan 3
yıl sonra ben Atatürkçüyüm demeye hakkı olamaz. Kamuoyu yok-
lamaları da toplumun yüzde 70-75'inin tam üyeliği istediğini göste-
riyor. Atatürk hayatta olsaydı, AB'ye karşı olanları cezalandırırdı"
dedi.

(hip//www.radikal.com.ir, 6 Eylül 2000)

"ANAVATANIN SESİ” RADYO PROGRAMI

Adığey Cumhuriyeti Devlet Radyosu her pazartesi akşamı Mos-
kova saatiyle saat 21:00, yani Türkiye saatiyle 20:00 'da diyaspora
Adiğeleri için üç dilde yayınlanan bir program hazırlamaktadır.
Adığece, Arapça ve Türkçe olarak hazırlanan programlar Adiğe
Cumhuriyeti ile ilgili güncel haberlere, sanat ve spor alanından ge-
lişmelere ve politik ekonomik olaylara yer vermektedir. İlgilenenler
orta dalga 275.5, kısa dalga 42.1 ' den "Anavatanın Sesi" isimli bu
programı dinleyebilirler.

ANAVATAN'DAN HABERLER

Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir şeyh tarafından yaptırılan
Maykop camisibitiş aşamasına geldi. Bu sonbaharda caminin açılışı
yapılacak. Bu münasebetle de “İslam barış dinidir” isimli bir konfe-
rans düzenlenecek.

Adıiğey ve Krasnodar Müslümanları Müftüsü İnver Şumaf baş-
kanlığında 7 kişiden oluşan bir din adamları grubu dini eğitim gör-
mek amacıyla Suriye'de üç ay bulundu ve kısa bir süre önce
Maykop'a döndüler.

Rusya Bilimler Akademisi tarafından Adığey Cumhuriyeti Başkanı
Aslan Carım'a “Akademisyen” unvanıverildi. Carım'a bu unvan So0s-
yal ve politik alanda yaptığı hizmetlerden dolayı layık görüldü. Ca-
rım'a diploması 5 Eylül tarihinde Moskova'da düzenlenen bir törenle
verildi.

MAYKOP RADYOSUNDAN HABERLER — 11/12/2000

1. 30 seneden beri statüsü belirlenemeyen ADIĞEKALE nihayet
Adığey Cumhuriyetinin 2. Büyük kenti oldu. Bilindiği üzere
Adığekale kenti Kuban Barajının yapımı sırasında boşaltılan 13 Adiğe
köyünün birleşimiyle kurulmuştu.

2. 6 Aralık 2000 tarihinde Maykop kentinde toplanan Krasnodar
Eyalet yetkilileri ve Adığey Cumhurbaşkanı Carım Aslan ve Başba-
kan Tharkoako MUHARBİY ve diğer yetkililer KRASNODARve özel-
likle de Adığey bölgesine Rusya'nın muhtelif bölgelerinden gelen
aşırı göçmen akınını önlemek için DUMA'da görüşülmek üzere iki
adet kanun teklifi hazırladılar.

3. Son senelerde Diyasporadan Adiğey Cumhuriyeti'ne dönen
Çerkeslerin sayısında büyük bir azalma olduğu hatta talebin durma
noktasına geldiği, bunun da iç ve dış bir çok nedenden kaynaklan-
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dığı özellikle de diyasporadaki
hemşehrilerimizin duyarsızlık
ve ilgisizliklerinin önde gelen
bir neden olduğu tespitinde
bulunulmuştur.

(Bildiren : Muzaffer KALKAN)

KARDEN MURAT SİD-
NEY'DE OLİMPİYAT ŞAM-
PİYONU OLDU

Rusya Federasyonu adına
Sidney Olimpiyat Şampiyona-
larında güreşen 72 kg. güreşçi-
si KARDEN MURAT Olimpiyat
Şampiyonu olarak altın madal-
ya kazanmıştır.

Karden MURAT, Kabardey-
Balkar Cumhuriyeti'nden olup
Kabardey kökenli bir güreşçi-
dir. Şampiyona sırasında Nalçık
kentinin tüm kafelerinde Mur-
rat'ın güreşleri yakından izlen-
miş ve büyük bir heyecan ya-
ratmıştır.

ULUSLARARASI Ooo SAMBA
GÜREŞİ ŞAMPİYONASI
MALTA'DA YAPILDI.

Veteranların (Emekli spor-
cular) katılımıyla Eylül ayı son-
larında MALTA'da yapılan
Samba güreşi yarışmaları so-
nucunda, Adığey Cumhuriyeti
Devlet Başkanı A.A: CARIMAV
tüm rakiplerini yenerek Şampi-
yon olmuştur. Eski bir sporcu
olan CARIM'ın Malta'da elde
ettiği başarı nedeniyle Mosko-
va'da kendisi de eski bir sporcu
olan Başkan PUTİN tarafından
kutlanarak özel bir ödül veril-
miştir.

NART EPOS'UN 3000. YILI
ETKİNLİKLERİ NALÇIK'DA |
YAPILDI.

Kabardey-Balkar oCumhuri-
yeti'nin başkenti Nalçık kentin-
de 29 Eylül-2 Ekim tarihleri
arasında ve UNİCEF öncülü-
ğünde bir dizi etkinlik gerçek-
leştirildi. Havaların sürekli ya-
ğışlı olması nedeniyle açık hava

  

hatta bir kısmı da iptal edildi.
Programa göre etkinliklere Kabardey-Balkar

dışından katılanların dağılımı şöyleydi:

İTALYA: 8 Araştırmacı-Yönetici * 22 kişilik folklor ekibi
BULGARİSTAN:32 kişilik Pazarcık-Çavdar ekibi ve yönetimi
MACARİSTAN:2 Araştırmacı-Antropolog ve müzikolog
BELARUSYA:1 kişi Festivaller Düzenleme Komite Başkanı
ABHAZYA: 25 kişi, 2 bilim adamı*-24 yaşlılar folklor ekibi
İSRAİL:1 kişi yönetici |
SURİYE: 10 kişi yönetici ve müzisyen
DAĞISTAN: Araştırmacı--8 p cambazı
K.OSETYA: Araştırmacılar*12 kişi atlı NART tiyatro grubu
ADIĞEY:Bilim adamıs-İslameyfolklor ve müzik topluluğu
KARAÇAY-ÇERKES: Araştırmacıs-MİNGİTAV Karaçay), ABSATI (Aba-
za folk)
KRASNODAR: 3 Kişi müzisyen-Kazak Folklor ekibi
MOSKOVA: Çoksayıda araştırıcı ve bilim adamı.

Cumhuriyeti

Program uyarınca 29 Eylül günü Nalçık Üniversitesi Konferans
salonunda Başbakan Hüseyin ÇEÇENOV tarafından açılan ve sayın
Duman HASAN yönetiminde çalışmalarını sürdüren NART Konferan-
sının ilk gününde sırasıyla; Prof. Humaho Muhittin, Abayev (adına
genç bir kız sundu), N.Juseyti, Vasili Ağuzba, Karaketov Murat, Halil
Halil, Hürriyet Ersoy kısa birer konuşma yaptıktan sonra araştırma-
cılar tarafından özetleri aşağıda verilen ilk 5 tebliğ sunulmuştur.

A- Prof. HUT ADAM: (Khabardey Balkar Bilim Akademisinden) “Bu
metinler daha sonra yayınlanacağı için özetle sunacağım. 15
dakikada NART anlatılamaz. Dileğim iki günlük çalışmada ortak
noktalara ulaşmış olmaktır. Kısaca önümüzdeki sorunları belirt-
mek istiyorum. Önce orijinal şekliyle düzenlemek gerekiyor.
Sonra onu dikkatlice yazmak gerekiyor. 1919 dan beri derleme
yapılıyor. Adığe, Abaza, Asetin, Karaçay derlemeleri ve yayınları
vardır. İlk etap derlemeler başarılıydı ve ekserisi orijinaldi. İkinci
etap o kadar başarılı olamadı. Üçüncü etapta ise derleyenler de
bir şeyler kattılar. Sapma ve karmaşıklıklar oldu ve acınacak bir
tablo doğdu. 1950-60 arası dönemde herkes kendisine yonttu.
1960'dan sonra daha ciddi bir dönem geldi. akademik mantıkla
çalışanlar güzel şeyler yaptılar. Abaza ve Gürcü destanlarının
tetkiki de iyi şeyler kattı. 1919'dan bu güne Nart Epos'un gör-
düğü zararı ondan önceki 1000 yıllık dönemde göremezsiniz.
NART'ın büyüklüğünü yeni yeni anlıyoruz. Bir çok sanat dalında
sanatçılara ilham kaynağı oluyor ve eserler üretiliyor. Onlar da
bizi gerçek Nartlara yaklaştırıyor, tarihimize bağlıyor.”

B- DALĞAT Y.B. (Moskova): “Tolstoy Kafkas halklarının folklorunun
zenginliğini korkmadan söyleyenilk kişiydi. 609u izleyenler çok
oldu. Ruslar da Kafkasya konulu bir çok eser yayınladılar. Keza
Ruslar, Birçok Kafkaslı genci okuttu ve konuyu anlamalarını ko-
laylaştırdı. Stavropol'da okutulan gençler bir çok şeye öncü ol-
dular. Babamın arşivinden bir belge buldum. St. Petersburg'da
yaşayan Adığelere ait bir tüzük, 1854 yılında yazılmış ve kendi
dillerinde okuma ve yazmadan bahsediyordu. O zaman bile
kültürlerini koruma ve muhafazayı düşünmüşler. Okumuş genç
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rinde

bir kadroları vardı. Onlar
NARTgayet güzel yazma-
ya başlamışlardı. Tekst o-
larak çok sayıda belge var-
dır. Önemli olan onları
yayınlamaktır. Aralarında
müzik makamları ile var-

dır.”

HAZIEV T.M. (Karaçay-
Balkar): “1885 de Seferali
Uruzbi bir takım belgeleri
ve Rusça Nartları yayınladı.
Sonra oğlu devam etti.
Son zamanlarda yayın ol-
dukça çoğaldı. Bu güne
geldiğimizde, Abaza,
Asetin, Balkar, Kabardey,

Adiğey destanları ayrı ayrı
yayınlanmış durumdadır.
Şimdi onların subjelerine
bakarak kime olduğunu
tespit edip dünyaya du-
yurmak Oogerekiyor. Bu
kongre her yıl yapılmalıdır.
Bu işle uğraşacakları da
Moskova'da okutmalıyız.
Bunun için de bir üst orga-
nizasyon oluşturulmalı.
Paylaşmadan NARTLAR,
Moskova Bilimler Akademi-
since değişik dünya dille-

yayınlanmalıdır.
Testleri kim yazdıysa onun
resmi de bulunacak tarzda
UNESCO tarafından yayın-
lanmalıdır.”

GUTNOV F.X. Asetin:
"Nart'ın içinde (katılmış
şeyler vardır. Oz olan
NARTLAR çok önemlidir.
Zaman içerisinde ayıklama
yapılmalıdır. Ewelki in-
sanların içinde savaşçı, kö-
pek, kurt gibi isimler taşı-
yan gençler vardı. Örneğin
soslan, Sosruka gibi. Eski
Nartlarda var olan delikan-
lilik, insanlık, tok gözlülük,
hilesiz, verimli ve güzellik-
lerle dolu yaşam yanında
hanımlara ayrı bir değer
verme ilk etapta akla gelen
meziyetlerdi.”

HABERLER

 

 

E- SALAKAYA Ş.(Abhazya): “NART özde tarihtir, kültürdür. O bir
ırkın değil tüm Kafkasyalılarındır. 200-300 yılda oluşmuş bir şey
de değildir. 1000lerce yılın süzgecinden geçip gelmiştir.

Her halkın Nartları vardır ama aralarında etkileşim kaçınılmazdır.
Kafkas halkının yüzü önceden daha çok önemsenir ve değer bulur-
du. Şimdilerde farklıdır. Asıl anlaşma şimdi başlıyor. Bu işe önem
verenler hep kendilerine yontuyorlar. Bugün için üç meyil vardır.

-Kaynağıitibarıyla İran kökenli diyenler,
-Kaynağıitibarıyla Adığe-Abazalara maledenler;
-Türk soylu diyenler,

gördüğüm kadarıyla herkes öbürünü dışlamaya çalışıyor. Oysa hiç-
bir yaşayış dışlanamaz. Burada o halkların hepsinin çocukları vardır.
Büyüklerimiz aldandi ama biz aldanmamalıyız. Bu kültür tüm halkla-
rın katılımıyla oluşmuştur. Ortak bir ev gibi düşünmeliyiz. Subjektif
şeyler katmadan Nartları işlemeye devam etmeliyiz.”

VIKTOR KAZANTSEV MAYKOP'TA

R. F. Baskanı'nın K. Kafkasya Bölge Temsilcisi Viktor Kazantsev
Adige Cumhuriyeti Başkanı Aslan Carım'ın daveti üzerine 4 Eylül
tarihinde Maykop'u ziyaret etti. A. Carim ile V. Kazantsev arasında
yapılan görüşmeye Bakanlar Kurulu üyeleri, parlamenterler, şehir ve
ilçe yönetim başkanları, Federal Yönetim birimlerinin Adığey'deki
yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve gazeteciler katıl-
dılar. Toplantıda konuşan Kazantsev Cumhurbaşkanlığı Bölge Tem-
silciliğinin kuruluş aşamaları, ana görevleri ve gelecekteki hedefleri
hakkında bilgi verdi.

YIGITLIK YOLU

Adıiğey Cumhuriyeti'nin ilk repatriyanti (vatanına geri dönen)
Davut Tlibzuv'un vatanına dönüşünün 30. yılı nedeniyle.

Adığey Cumhuriyeti'nde Davut Tlibzuv'u tanımayan kimse yoktur
herhalde. İlk repatriyant statüsüne sahip olan D. Tlibzuv'un vatanı-
na döneli 30 yıl oldu. Bu süre içerisinde gücünün yettiğince dönüş
için çalışan bu insanla gurur duymak ve adından övgüyle söz etmek
gerekmektedir.

Otuz yıl önce bir vatanımızın ve ulusumuzun olduğunu,istediğin
takdirde ana kucağına kavuşurcasına ona erişebilmenin mümkün
olduğunu kanıtlamak ve ilk yolu açmak kolay bir iş değildi. Gerek
anavatandaki ve gerekse dışarıdaki Adiğeler için soydaşlarını ve
akrabalarını arayıp sormakbiryiğitlik idi.

Davut Tibzuv 1976 yılından beri Adığe Devlet Üniversitesi'nin
Yabancıdiller kürsüsünde İngilizce öğretmenliği yapıyor. Bir oğlu ve
bir kızı var. Oğlu Zavur aynı Üniversitenin Hukuk Fakültesi'nde, kızı
Ase ise 8. sınıfta okuyor.

Davut bu işlerinin yani sıra dernek faaliyetlerine de aktif bir şe-
kilde katılıyor. Vatanına Dönenlerin Adaptasyon Evi DARile Vatanı-
na Dönenlere Yardım Vakfı FESIJAPSI'de yer alıyor. Dönenlerin kimi
Belgelerinin Arapça'dan Rusça'ya çevrilmesinde kendilerine yardımcı
oluyor. “Ürdün'de Çerkesler” isimli Arapça bir kitabı Asker Hadagatle
ile birlikte Rusça'ya çevirdi. Kur'an'ın Adığece'ye çevrilmesinde da-
nışman olarak görev aldı. O elinden geldiğince insanlara. yardımcı
olmak için çaba gösteriyor. Aşağıda onunla yapılan röportajı sunu-
yoruz.

/6 



 

 

Doğduğun yer ve ailen hakkın-
da bilgi verebilir misin?
Ürdün Vadisir köyünde doğ-
dum. Köyümüzde Adığe gele-
neği olduğu üzere iyi ve kötü
günde beraber olmaya, birbi-
rimize yardım etmeye dikkat
gösteriyorduk. O zamanlar
köyümüzde sadece Adiğeler
yaşıyorlardı. Ailemizde sadece
Adığe dili konuşulurdu. Aile
büyüklerimiz güzel gelenekle-
rimizi öğrenmemiz ve koru-
mamıza önem verirlerdi.

İçinde yaşadığınız halktan ol
madığınızı hangi yıllarda anla-
dın?

İçinde yaşadığımız halk ne
kadar çoğunlukta olsa biz on-
ların içinde yine belli oluyor-
duk. 9 ve 10. sınıflara geldiği-
mizde ulusal sorunlarımızı daha
iyi anlayabilir olmuştum. Arap-
lara benzemiyorduk ve küçük-
lüğümüzden beri büyüklerimiz
bize bir Çerkes ülkesinin varlı-
ğından söz ediyorlardı. Onlar
düşüncelerinde hep Kafkas-
ya'da gezinirlerdi.

 DÇP, AVRUPA PARLAMEN-
TOSU KARMA HEYETİ'YLE
TOPLANDI

Demokratik Çerkes Platfor-
mu, Daniel Cohn Bendit'in
başkanlığında Türkiye'ye gelen
10 parlamenterden Oluşan
Avrupa Parlamentosu karma
heyetinin Türkiye” deki sivil
toplum örgütleriyle yaptığı
toplantıya katıldı.
Toplam 15 sivil toplum örgütü-
nün çağrılı olduğu toplantıya
DÇP adına Çalışma grubu üyesi
ve sözcü Yusuf Taymaz ile
birlikte DÇP  imzacılarından
Atay Ceyişakar katıldı. Atay
Ceyişakar'ın toplantıya ilişkin
değerlendirme, oizlenim (ve
notları aşağıda:
Toplantı saat 10.00 civarında
başladı. AP temsilcileri adına
Daniel Cohn Bendit açılış ko-

nuşmasını yapıp NGO (sivil toplum kuruluşları)temsilcilerine SÖZ
verdi. NGO temsilcilerinin bazıları Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı
Belgesi'nde yer alan Kıbrıs ve Yunan sorunu konusunda yanlışlık
yapıldığını bu konuda AP 'nun dikkatli olması gerektiğini belirttiler.
Ermeni konusuna yaklaşımın da yanlış olduğunu ifade ettiler. Diğer
bazı temsilciler de Kıbrıs ve Yunan sorunu dahil katılım belgesinde
yer alan ifadelerin doğru olduğunu ve bu durumu desteklediklerini
ifade ettiler. Hatta Türkiye'nin tepkisinin blöf olduğunu ifade eden-
ler oldu. NGO temsilcilerinin bazılarının ifadeleri ile ilgili notlar:
* Kürt Enstitüsü Başkanı (Hasan Kaya gördükleri baskılardan söz
etti.

* Sami Tan Çıkardıkları Kürtçe derginin Güney Doğuda dağıtımında
yaşadıklari sorun - baskı - engellemeleri anlattı.
* İnsan Hakları Derneği Başkanı Hüsnü Öndül: Kıbrıs hariç kısa
vadeli hedefler doğrudur. Yargı yapılanmasıile ilgili maddeye de
katılıyoruz. Anayasa niye orta vadeye alındı, kisa vade olmalıydı.
Din özgürlüğü de kısa vade olmalıydı. Orta vadeye konan hedefler
isabetlidir.
* Hrant Dink, Agos adlı Ermeni dergisinin yayın yönetmeni: Sizin
yaptığınız şeyler bize zarar veriyor. Siz bu işlerle-Ermeni sorunu-
ilgilenmeyin. Acıları yaşayan bizleriz, bir şey yapılacaksa biz kendi
işimizi kendimiz yaparız.
* Arı Hareketi Genel Koordinatörü Kemal Köprülü: Kıbris-Yunan-
Ermeni konularında yanlışlık yapıldı. Diğer hususlar uygun-doğrudur
anlamında bir konuşma yaptı. Kopenhag kriterlerine itibar edilmeli,
NGO'lara hükümetimiz itibar etmiyor. Türkiye'nin tepkisi blöf değil.
* DEMOS temsilcisi: Kültürel haklar; anadil gelişmeli. Kürt halkının
hassasiyetleri dikkate alınmalı.
* Demokrasi Enstitüsü Grubu,Hasan Karaçal: Yirmi sivil toplum
örgütünü temsil ediyoruz. Karşılıklı güvensizlik var, buna çözüm
bulunmalı. İki taraftan da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini
istemeyenler var.
* MAZLUMDER Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu: Din özgürlüğü
konusunda sorunlar var. Diyaneti devletin yönetmesi olamaz. İş-
kence hala devam ediyor.

Oturuş sırasına göre sıra bana geldiğinde aşağıya not ettiğim
mesajları vermeyeçalıştım:

“Türkiye'de 5-7 milyon civarında Kuzey Kafkas kökenli vatandaş
yaşıyor. Bunların temsilcisi olarak buradayız. Tüm kültürlerin olduğu
gibi bizim de sorunlarımız var. AB sürecine olumlu bakıyor ve bu
sürece katkıda bulunmak istiyoruz. Yalnız Kürt sorunu-hakkı diye
bakmak-yaklaşmak doğru bir yaklaşım değildir ve bu tepki çekiyor,

Kürtlere de zarar verir bu yaklaşım. Konuştuğumuz sorun Türkiye'de

yaşayan tüm kültürlerin sorunudur.
1.Ne olduğunu tam bilmemekle beraber Türkiye halkının çoğun-

luğu AB'ne müspet bakıyor.

2.Demokrat düşünce mecliste ekseriyet değil, bu sebepten yö-

netim de demokrat değil. AP'su demokrat olmayan yapının istediği

kozu onlara vermeyecek yaklaşımlarda bulunmamalı. İkili-çoklu

görüşmelerde sonuna kadarısrarcı olunmalı ama yazılı metinlerde

çok dikkat edilmeli. Demokrat zihniyetin temsil edilip-yönetime gel-

mesine kadarip asla koparılmamalı.”

Daha sonra Avrupa Parlamentosu temsilcilerinden bazıları izahat

vermek ve bazı hususları öğrenmekiçin söz aldılar. Sanırım en fazla

merak ettikleri husus Türkiye'nin tepkisinin blöf olup-olmadığı idi.
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Ben bu hususta “Blöf mü-değil|
mi diye düşünmek doğru ol-
maz, bu konuda blöf yapma-
dıkları varsayılmalıdır” dedim.

DÇP VE KAF-DERKAREN
FOGG İLE GÖRÜŞTÜ

Karen Fogg:

"Çerkesler Türkiye'nin re-
formist gücüdür ve çok önem-
lidirler"

Geçen ay 6 Kasım'da De-
mokratik Çerkes Platformu
(DÇP) çalışma grubu üyeleri ve
Kaf-Der yöneticileriyle görüşen
Avrupa Birliği Türkiye Elçisi
Karen Fogg, Çerkesleri çok
önemsediklerini belirterek
"Çerkesler ve Balkan göçmen-
leri Türkiye'nin en önemli re-
formist gücüdürler" dedi.

Avrupa Birliği'nde dilin has-
sas bir konu olduğunu ve 11
adet resmidile karşılık 40 mil-
yondan fazla insanın konuştu-
ğu bölgesel dil olduğunu ha-
tırlatan Karen Fogg, 2001 yılı-
nın "Diller Yılı" ilan edilmesi
için bir çalışma hazırladığını
söyledi.

Karen Fogg ile görüşme
DÇP'nin talebi üzerine gerçek-
leşti. Ankara'daki Avrupa Birliği
elçiliği binasında gerçekleşen
toplantıya Demokratik Çerkes
Platformu'ndan Fuat Uğur,
ODTÜ Ekonomi Bölümü Başka-
nı Erol Taymaz, Kaf-Der Genel
Başkanı Muhittin Ünal ve De-
mokratik Çerkes Platformu'nun
Türkiye çapında 1000 kişiyle
yüz yüze görüşülerek gerçek-
leştirdiği alan araştırmasını
yürüten bilim adamı Doç.Dr.
Ayhan Kaya katıldı.

Karen Fogg, önce Fuat

Uğur'dan Demokratik Çerkes
Platformu hakkında bilgi aldı.
Kendisine Demokratik Çerkes
Platformu'nun bir hükümet dışı
organizasyon(Sivil Toplum
Kuruluşu) olduğu, Türkiye'deki
bir Ooetnik grup olarak
Çerkeslerin dil ve kültürel so-
runlarından yola çıkılarak çeşitli

HABERLER
 

konularda paneller düzenlediği, bu panellere katılımın çok yüksek
olduğu ve zaman zaman da basında tartışmalara yol açtığı iletildi.
Efteniye'de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı şenlik ile 1000
kişiyle yapılacak alan araştırmasından da söz edilerek Karen Fogg'a
bu araştırmanın anket broşürü ve DÇP'nin yayınladığı deklarasyo-
nun İngilizce çevirisi takdim edildi.

Karen Fogg, Türkiye'deki etnik gruplar için azınlık tanımının kul-
lanılmasını doğru bulmadıklarını, bu tanımın Avrupa'da da artık terk
edilmeye başlandığını belirterek "Günümüzde Avrupa'da 'Çok kül-
türlülük' kavramı da yerini 'Kültürel çoğulculuk' kavramına terk et-
miş bulunmaktadır. Etnisitenin yaşadığı sorunlar tüm Avrupa ülkele-
rini ilgilendirmektedir ve biz sizlere bu konudaki çalışmalarını doğ-
rultusunda elimizdeki tüm desteği sunmaya hazırız" dedi. Konuşma-
sında özellikle dilin önemini vurgulayan ve kişiliğin kökünün insanın
kendi kültüründe olduğununaltını çizen Fogg şunları söyledi:

"Avrupa'nın kültürel ve dilsel çeşitliliği, bir zenginlik ve yaratıcılık
kaynağı olarak görülmektedir. Çeşitliliği korumak AB için önemli bir
görevdir. Her anadil ister 1000 kişi, ister 100 milyon kişi tarafından
konuşulsun, aynı derecede önemlidir. Nispeten daha az kullanılan
dil Avrupa için bir zenginleşmedir.

Sarddinyla, Sorb, Saami, Gal, Galiçya, Katalan, Greko dilleri var-
dır ve 40 milyondan fazla insan bu dilleri konuşmaktadır. Az sayıda
insanın konuştuğu bu dillerde bilgi ve eğitimi desteklemeye yönelik
MERCATORadlı bir özel AB programı vardır. Kırktan fazla bu türden
dil vardır ve AB'nin genişlemesiyle birlikte bunların sayısı hızla arta-
cak. Türkiye (AB'ye katıldığında Lazca'dan Süryanice'ye,
Çerkesçe'den Kürtçe'ye ve eğer yaşamaya devam ederse başkaları-
na kadar pek çok dil bunların arasına girebilir."

Avrupa Komisyonunun 2001 yılını AVRUPA DİLLER YILI: Bir-
lik/Çeşitlilik olarak ilan edilmesi doğrultusunda bir öneri sunduğunu,
oysa halen Türkiye'de Anayasa'nın 26 ve 28'nci maddeleriyle dilde
yasaklamayı öngördüğünü hatırlatan Fogg bu konuda bir an önce
yapıcı bir tartışmaya girilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda daha sonra söz alan Kaf-Der Genel Başkanı Muhittin
Ünal, Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin sorunlarını, kültürel yapılarının
Türkiye mozayiğine nasıl yansıdığını, dernek olarak yaptıkları çalış-
maları ve bu arada Dernekler Yasasıile getirilen sınırlamaları aktar-
dı. Karen Fogg'a Uzunyayla'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 15 bin
Çerkesin katıldığı şenliği, bu arada önümüzdekiyıl içinde gerçekleş-
tirmeyi düşündükleri uluslar arası bir sempozyum projesini de ak-
taran Ünal bu konuda kendilerinden destek istedi.

Karen Fogg ise hem Demokratik Çerkes Platformu'na, hem de
Kaf-Der'e yapacakları somut çalışmalarda destek vereceklerini kay-
dederek, kültürel çalışmalar ve dil üzerine geliştirilecek tüm projele-
rin bütçeleriyle birlikte sunulması gerektiğini söyledi.

Toplantıda bu arada Doç.Dr. Ayhan Kaya da DÇP adına yürütü-
len "Türkiye'de Çerkes Kimliği" başlıklı büyük sosyolojik araştırma
hakkında bilgi verdi.
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KAF-DER BURHANİYE ŞU-
BESİ 22.08.2000 TARİHİNDE
GENEL KURUL YAPTI

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
İLHAN ÖZDİL

NECMİ ŞENGİDER

GAZANFER ORHAN

ŞAHABETTİN DURAN

SADİ AKPINAR

GÜLSEREN MERCAN

SERDAR EREN

KAF-DER MERSİN ŞUBESİ
28.10.2000 TARİHİNDE
GENEL KURUL YAPTI

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

ALİ RIZA CİHAN

REŞİT AĞDENİZ

SAİM KOYUNCU

HAYRETTİN KURŞUN

ŞABAN KARATAŞ

NEVZAT ARIKAN

HÜSNÜ ŞAHİN

KAF-DER SAMSUN ŞUBESİ
15.10.2000 TARİHİNDE
GENEL KURUL YAPTI

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

EYUP BALOGLU Başkan

FAHRİ KANŞAT Bşk. Yrd.
HATİCE KAYGUSUZ Sekreter
TALAN MUNAR Muhasip
ALİ GÜNEYOĞLU Üye
NERMİN DÜŞÜNSEL Üye
KUDRET ÇİÇEK Üye

KAF-DER SUSURLUK ŞUBE-
Sİ 05.11.2000 TARİHİNDE
GENELKURUL YAPTI

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
RAMAZAN SEVGELBaşkan

COŞKUN KÜNHAN Bşk. Yrd.

BEKİR BARUT Sayman
İREM CAN Yazman
ERDAN ÖZDEN Üye
LEVENT CANKIR Üye
ŞAHİN KASIM Üye

 

KAF-DER SOMA ŞUBESİ08.10.2000 TARİHİNDE
GENEL KURUL YAPTI

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

HASAN ALTUNÖZ Bşk. |
SAADETTİN USLU Bşk. Yrd.
AYDIN DENİZ Muhasip
SAADETTİN TEKİN Sekreter
İBRAHİM ÜMİT Üye
CEMİL APAK Üye
MEHMET ASLAN Üye

KAF-DER ANKARA ŞUBESİ 24.10.2000 TARİHİNDE
GENEL KURUL YAPTI

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
NEJLA DİNÇER Bşk.
DAVUT A. ERBAŞ Bşk. Yrd.
JANSET MIDOĞLU Sayman
ALİ ŞAHİN Sekreter
TAMER Y. DUMAN Üye
YAVUZ AKSOY Üye
ZİYA ŞENVAR Üye

KAF-DER BALIKESİR ŞUBESİ23.10.2000 TARİHİNDE
GENEL KURUL YAPTI

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

RECEP DOĞAN
AHMET CIRAY
YÜKSEL ÖZDEN
KADRİYE YALÇINTAŞ
NEJDET ASLAN
ÖNDER ERDOĞAN
ERCAN ÖZDEN

KAF-DER REYHANLI ŞUBESİ15.10.2000 TARİHİNDE
GENEL KURUL YAPTI

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
MEHMET YENER Başkan
TAMER APİŞ Bşk.Yrd.
DOĞAN PİHAVA Sekreter
FIRAT HIZAL Muhasıp
HASAN KUNESKO Üye
ADNAN KANŞAT Üye
AHMET KATIK Üye

KAF-DER TOKAT ŞUBESİ12.11.2000 TARİHİNDE

GENEL KURUL YAPTI

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
ALPER SEVER Bşk.
AYHAN KARABEKİROĞLU Başkan Yrd.
YAKUP BAYER GenelSkr.
MUSTAFA ABAY Üye
YILMAZ ZENGİN Üye
METİN BAKAR Muhasip
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KAFKAS DERNEĞİ GENEL MERKEZİ
VE

TÜM ŞUBELERİ

Hemşehrilerimizin, üyelerimizin
ve diğer kültür kuruluşlarımızın; Mübarek

Ramazan Bayramınıkutlar; Yeni yılın başta Türkiye

    
    
     

     

Hi

| ve Kafkasya olmak üzere, Çeçenistan ve Abhazyaile
Diyasporadaki tüm hemşehrilerimize, tüm ülkelere,

| tüm insanlığa barış, sağlık, dayanışma ve
mutluluklar getirmesini dilerler, 

 

KAFKASYA İÇİN AYDA BİR DOLAR

Yeni milenyumda dünyadaki
değişim ve gelişim sürecine koşut olarak

Diyasporadaki tüm hemşehrilerimize; Orta ve
İluzey Kafkasya'ya yönelik ekonomik ve kültürel

işbirliğini katkı sağlamak amacıyla “Kafkasya
için ayda bir Dolar” kampanyasına katılım

ve katkılarınızı bekleriz. En içten
teşekkürlerimizle...

Kafkas Derneği Genel Merkezi
Bilgiiçin T1f 0 3512 222 8589—2935159 fax: 2910918 
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LUXMATE
Isık KontrolSistemi...

MUAY Isık Kontrol. Sistemi,

aydınlatma sisteminde aygıt ve lamba

değişikliği yapmadan farklı aydınlatma

ortamları olusturul

Jaluzi, projeksiyon perdesi kontrolu

ve elektrikli cihazlara on-off komutu

verebilecek düzeni; PC, elektrik anahtarı,

tümer, günışığı, hareket sensörü ve

uzaktan kumanda gibi kontrol elemanları

ile yaratır. Tasarruf, kullanım kolaylığı ve

konfor sağlar

Lamp 83 ürünleri, Luxmate Işık Kontrol

Sistemlerine uyumlu olarak tasarlanmıstır.

Uygulama ve detaylı bilgi için Lamp 83

Aydınlatma Proje Departmanına danışınız
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