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Merhaba...

Biliyorum kolay değil yaşamak

gönül verip türkü söylemek yar üstüne

Yıldız ışığında dolaşıp geceleri

Gündüzleri gün ışığında ısınmak

Şöyle bir fırsat bulup yarım gün

Yan gelebilmek çamlıca tepesine

Bin türlü mavi akar Boğazdan

iler şeyi unutabilmek maviler İçinde

Biliyorum kolay deği yaşamak

Ama işte

Bir ölünün hala yatağı sıcak

 

Birinin saatiişliyor Kolunda

Yaşamak kolay değil ya kardeşler

Ölmek de değil

 

Kolay değil hu dünyadan ayrılmak

Orhan Veli

 

 



 

Eğer bir yerde küçük insanların büyük
gölgeleri oluşuyorsa,

orada güneş batıyor demektir.

Çin Atasözü
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SEÇİMLER... SONUÇ)
Adığey Cumhuriyeti Devlet Meclisi'nin 54 üyesiiçin se-

çimler 4 Mart'ta yapıldı. Bu yıl 5 Ekim'de Cumhuriyetin 10.
yılını kutlayacak olan Adığey, parlementosunu da 3. kez
seçmiş oldu.

Seçimlerin normalde Ekim 2000 ayında yapılması gere-
kiyordu. Ancak anayasa ve seçim yasasında bazı değişiklik-
lerin yapılması sonucunda parlamento ve yerel yönetim
seçimleri Mart ayına bırakılıdı. Mart ayında yapılan seçim-
lere yeni bir seçim yasasıyla gidildi. Daha önce tek meclis
ve 45 üyeden oluşan Devlet Meclisi (XASE) yeni yasaylaiki
meclise ve 54 üyeye çıkarıldı. Devlet Meclisi'nin alt kanadı-
nı oluşturan Cumhuriyet Meclisi 27 üyeden oluşmakta ve
seçmen Sayıları eşit 27 seçim çevresinden seçilmektedir.

Üst Kanat Temsilciler Meclisi de 27 üyeden oluşmakta ve
yerel yönetim birimleri esas alınarak seçilmektedir.
Adığey'de 2 il ve 7 ilçe olmak üzere toplam 9 yönetim
birimi vardır. Bu birimlerden üçer üye Temsilciler Mecli-
si'ne seçilmektedir.

Adığey bu yeni seçim yasasıyla Rusya Federasyonu'nun
seçim sistemine de uyum sağlamış oldu. Bilindiği gibi Fe-
deral Meclisin alt kanadı olan Duma (450 üye) seçmen

sayıları eşit seçim çevrelerinden seçilirken, üst kanat Fede-
ral Meclis (150 üye), Federasyonun katılımcıları olan

(Cumhuriyetler, Kraylar, Oblastlar, Okruglar ve Moskova,
St Petersburg kentleri) yönetim birimlerinin başkan ve
parlamento başkanlarından oluşmaktadır.

Yeni seçim yasasının Adığey Parlamentosunda görü-
şülme sürecinde en sert ve ciddi muhalefet Slavlar Birliği
Derneği üyesi olan milletvekillerinden geldi. Ancak seçim
yasası parlamentoda kabul edilerek yasallaştı. Bu kez bu
üyeler yasanın iptali için Adığey Yüksek Mahkemesine
başvurdular. Mahkemenin talebi reddetmesiyle davayı

— Federal Yüksek Mahkemeye taşıdılar. Bu mahkeme yasanın
kimi maddeleriniiptal etti. Başkan Carım Aslan Moskova'da
çok ciddi bir hak mücadelesi vererek davayı Yüksek Mah-
keme'nin Genel Kurulu'na taşıdı ve olumlu sonucu da aldı.

Yasaya göre, seçimlerin bir bölgede geçerli olabilmesi
için seçmen sayısının ?630'nun seçimlere fiilen katılmış
olması gerekmektedir. 4 Mart'ta seçimlere katılım ortalama
7654 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ilk bakışta genel
anlamda düşük görülebilir, ancak Rusya'da yapılan seçim-
lerde genel ortalamanın içindedir. Seçimler sırasında her-
hangi bir olumsuz olay olmamış, seçim sonuçlarına her-
hangi bir itiraz yapılmamış, seçim sonuçlarının kabul edil-
memesi ya da protesto edilmesi gibi bir girişim de söz

 

  

konusu olmamıştır. Cumhuriyet Yüksek Seçim Kurulu yap-
tığı açıklamada heriki meclis için başvuran 258 adaydanilk
turda Cumhuriyet Meclisi'nin 27 üyesi ile Temsilciler Mec-
lisi'nin 27 üyesinin seçildiği duyurulmuştur. Seçilenler
mazbatalarını alarak göreve başlamışlardır. Cumhuriyet
Meclisinin ilk yaptığı toplantıda başkanlığa eski Başbakan
Tharkuako Muharbiy ile diğer komite başkanlarını seçmiş-
tir. Temsilciler Meclisi de yine ilk toplantısında başkanlığa

- Petrova Tatyana'yı ve komite başkanlarını seçmiştir.

Seçimler sonucunda Cumhuriyet Meclisi'ne 12 Adığe
parlamenter, Temsilciler Meclisine de 15 Adığe parlamen-
ter seçilmek suretiyle, Devlet Meclisi'ne (Xase) toplam 27
Adığe üye seçilmiştir. Böylece Adığey Cumhuriyeti'nin
kuruluşundan beri seçimlerde özen gösterilen “paritetin”
gerçekleşmiş olması da önemli bir kazanımdır. Rus seç-
menlerin çoğunlukta olduğu, özellikle Maykop kenti seçim
çevrelerinde Adiğe milletvekilerinin seçilmesi, seçmenin
adayın milliyetinden çokkişilik ve programına önem verdi-
ğinin bir kanıtıdır. Diğer taraftan gerek seçim yasasına,
gerekse mevcut yönetime en sert muhalefeti yapan,
Adığey'in Cumhuriyet statüsünün kaldırılarak Krasnodar'a
dahil edilmesini savunan Slavlar Birliği Derneği üyesi aday-
ların çok da bekledikleri kadar meclise girememiş olmaları,
halkın bir muhalefetin varlığını istemesine karşın, onların
savlarını çok da desteklemedikleri gerçeğini ortaya koy-
muştur.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Başkan Ca-
rım Aslan seçim sonuçlarından ve seçimlerin sağlıklı bir
şekilde yapılmış olmasından memnun olduğunu söyleyerek
Adiğey'in çok milliyetli halkına, gösterdikleri sağduyu
nedeniyle teşekküretti.

Kuruluşunun 10. yılını kutlamaya hazırlanan Adığey
Cumhuriyeti'nde Adığelerin elbette en önemli sorunların-
dan biri kendi topraklarında sayıca azınlığa düşmüş olmala-
rıdır. Ama herşeye rağmen Adığe halkının adını taşıyan
“Adığey Cumhuriyeti'nde” dilin, kültürün, tarihin ve bizi
biz yapan herşeyin yaşatılması, geliştirilmesi çabası her
türlü takdirin üstündedir. Bu meşalenin sürekli yanmasıiçin
“Adığe'yim" diyen dünyanın farklı yerlerinde yaşayan kişi-
lere de yükümlülükler getirdiği bir gerçektir. Diğer taraftan
-Adığe meşalesinin sönmeden yanmasına katkı Rusların ve
Rusya Federasyonu'nun da gururudur.

(İ. Çetao. Maykop, Nisan 2001)



 

 

 

 
Kafkas Abhazya Dayanışma Komitesi

 

Savaştan sonraki sekizinci yılını yaşayan Abhazya

Cumhuriyeti, tanınmamış olmasına rağmen politik,
ekonomik ve kültürel yaşamına devam ediyor. Ülke-

deki yaşam hergeçen gün biraz daha normale dönerek

daha iyiyie doğru gidiyor. Nart Dergisi'nin okuyucu-
ları hatırlayacaktır. Abhazya'nın politik yaşantısının

normale döndüğünün en önemli kanıtlarından biri de

Abhazya Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Parla-

menterler için yaptığı seçim ve referandumdur.

Abhazya (oOCumhurbaşkanı Sayın oVladislav

Ardzınba oybirliği ile seçildi. Abhazya'nın bağımsız-

lığıile ilgili yapılan referandum ise Abhazya'da yaşa-

yan tüm halkların ülkenin bağımsızlığınıistediklerini
ve kabulettiklerini gösterdi. Abhazya'da yaşayan tüm
halkların ve yöneticilerinin nasıl bir birliktelik içinde
olduğunu bu olay bize en açık şekilde gösteriyor.

10 Mart 2001 tarihinde Abhazya Cumhuriyeti'nde

yerel seçimler gerçekleştirildi. Gerekli hazırlıklar

yapıldıktan sonra halk, kendilerini temsil edecek olan
yöneticileri belirlemek içinsandık başına gitti. Biraz
geriye dönerek şunu söylemek istiyoruz ki, savaş

sonrası Abhazya'da seçimler bir takım zorluklar için-

de yapılmıştır. Hatırlarsanız 1999 seçimlerinde Gal'de
Gürcü teröristler parlamento seçimlerine katılmak
isteyen halkı engellemişti. Buna rağmen seçmenler
evlerinden 10-15 km. uzaktaki seçim noktalarına

ulaşarak Abhazya hükümetinden desteklerini esirge-

mediler ve vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler.

En son yapılan seçimlerde aynı olayların yaşanma

endişesi vardı. Bu endişenin nedeni de Gal'e geri

dönen 65.000 göçmenin oy kullanmalarını engellemek
isteyen teröristlerin seçimleri provake etmesi idi.

Fakat yapılan olumlu çalışmalar neticesinde Gal'de

seçimler başarılı bir şekilde yapıldı. Gal'de seçime

katılıp oy verenlerin sayısı toplam nüfusun *465'ine

ulaştı. Belediye Meclisi'ne seçilen 25 kişinin 24'ü

Gürcü Vi Abhaz'dır. Sohum Merkez'de aday olan 12

kişinin tamamı seçildi. Seçime katılım oranları;

Tkaurçal'da 9697'ye, o(OOçamçırada *672.9a,

Gulrıpş'da 9075'e, Sohum'da *069.9'a ulaştı.

Gagra ve Gudauta'da seçimler yasalara uygun şe-

kilde tamamlandı. Seçilen kişilerin içinde Abhazya'da
yaşayan tüm halkların (Abhazlar, Ruslar, Ermeniler,

Gürcüler, Türkler, Yunanlılar vs.) temsilcileri yer
almıştır.

Abhazya halkının demokratik iradesi ile yapılan
bu seçim, Birleşmiş OMilletlerin, OAGİK'in,
Gürcüstan'in tanımamasına karşın, seçim komitesin-

den alınan raporlara göre demokratik temayüllere
uygun bir şekilde başarıyla tamamlanmıştır.  
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15-16 Mart 2001

Gürcüstan-Abhazya Görüşmeleri

YALTA BİLDİRİSİ

Gürcüstan ve Abhazya taraflarının BM gözetimin-
de, Cenevre batış süreci çerçevesinde güven arttırı-
mı için üçüncü görüşmesi 15-16 Matt 2001 tarihin-
de Yalta'da, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi
Diter Boden'in başkanlığında gerçekleşti. Gürcüs-

tan heyetine Georgi Arsenişvili, Abhazya heyetine
ise Vyaçeslav Tsugba başkanlık etti.

Görüşme sirasında, barışçıl çözüm sütecinin
devamı ve anlaşmazlık bölgesinde ortamın getgin-
leşmesini önlemek için uygun koşulları sağlamak
arzusuyla taraflar, anlaşmazlığın tam olarak çözüme
ulaşması amacıyla her türlü tartışmalı sorunun çö-
zümünde birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarına
dair üstlendikleri yükümlülükleri tekrar onayladılar.
Karşılıklı anlayışın ve mutabakatın sağlanmasının
önemini belirttiler ve sığınmacıların ilk aşamada
eski sınırlar içindeki Gal tayonuna, devamlı ikamet
yerletine gönüllü ve güvenli dönüşü için koşulların
yaratılması konusunda çabalarını aktifleştirme
kararlılıklannı vurguladılar. ”

Taraflar, Mayıs 1998'de silahlı eylemlerin yeni-
den başlamasının engellenemediğini, bunun her
şeyden önce batışı korumakiçin güvenilir gatantile-
rin olmamasının sonucu olduğunu belirtüler. Bu
olaylar sıtasında silahlı eylemlerin önlenmesi için,
BDT Banş Gücü ve BM gözlemcileri de dahil ol-
mak üzere bütün mekanizmaların tam olarak faali-
yete geçirilmesi başarılamadı. Bununla birlikte ta-
taflar BDT Banş Gücü'nün ve BM Gözlemci
Grubu'nun anlaşmazlık bölgesindeki istikrar sağla-
yıcı rolünü teslim ediyorlar. Bundan yola çıkarak,
sağlam bir barışı yerleştirme gayretiyle taraflar si-
lahlı çatışmaların yinelenmemesi, sığınmacıların ve
yer değiştiren kişilerin ilk aşamada eski sınırları
içindeki Gal rayonuna düzenli ve güvenli dönüşü
için garantör olmaya onay vermesi ve tatafların
katılımıyla bu garantilerin hayata geçirilmesi meka-
nizmasının hazırlanması isteğiyle başvutması için

 

BM genel sekreteri özel temsilcisine çağtıda bulun-
du.

Silahlı çatışmaların yeniden başlaması veya teh-
didi halinde BDT Banş Gücü, 26 Mayıs 1995
mandatına göre, çatışan tarafların silahlı güçlerini,
14 Mayıs 1994 tarihli Moskova Antlaşmasıile be-

lirlenen aynlma hattında ayırmak için derhal tedbir
alacaktır. Taraflar ateşkes antlaşmalatına uyacakla-
rına dair yükümlülüklerini tasdik ederler. Taraflar
keza BDT Banş Gücü'nün ve BM Gözlemci
Gnibu'nun petsonelinin ve anlaşmazlık bölgesinde
konuşlandırılmış diğer uluslatatası petsonelin ya-
şamini ve güvenliğini tehlikeye atacak eylemlere

meydan verilmemesi konusundaki yükümlülüklerini
. tasdik ederler.

Taraflar, güven artırımı tedbirletinin, banş sü-

recinin anlaşmazlığın tam çözümüne yaklaşılmasını
sağlayacak önemli bir adımı olduğunu vurguladılar.
Bundan yola çikarak taraflar, “Gürcüstan ve
Abhazya tarafları arasında barışın sağlamlaştırılması
için eylem ptogrami”nın kabul edilmesi konusuda
mutabakata vardılar. i

Taraflar, BM Genel Sekteteri özel temsilcisinin

bu görüşmenin sonuçlarını BM Genel Sekteteri'ne
bildirteceğine, onun da daha sonra BM Güvenlik
Konseyi'ni bilgilendireceğine dikkat çektiler.

Taraflar ve görüşmenin bütün katılımcıları Uk-

tayna Devlet Başkanı'na Yalta'daki görüşmeye yap-
tığı daveti için, gösterdiği konukseverlik için ve
önemli ve esaslı sonuçlar alınmasını sağlayanyapicı

atmosfetin oluşumundaki aktif tolü için derin min-
nettarlıklarını ifade ettiler.
Gütcüstan Tarafı Adına, Georgi Arsenişvili

Abhazya Tarafı Adına, Vyaçeslav Tsugba
BM Adına, Diter Boden

BDT Batış Gücü Adına, Nikolay Sidoriçev



 

 

 

Gürcüstan — Abhazya Görüşmelerinin
Basındaki Yankıları

16.03.2001 (news, podrobno.com.ru)
Kırım'da Gütcüstan-AbhazyaGörüşmeleri

Abhazya-Gürcütan anlaşmazlığının başından beri
uluslararası örgütler 350 konferans ve görüşme yaptı,
anlaşmazlığı çözmeye yönelik 400 civarında belge
kabul edildi; ancak bunlar, uzmanların değerlendirme-

sine göre pratikte geçerli olmadı. Anlaşmazlığın temel
konuları Abhazya'nın statüsü ve tarafların sığınmacıla-
rın dönüşü konusundaki uzlaşmaz tutumları. Şu anda
Gürcüstan'da Abhazya'dan gelen 300 bin civarında
sığınmacı bulunuyor.

Anlaşmazlık bölgesine BDT banş gücünün gön-
derilmesi, arzu edilen sonuçları getirmedi. Ekim

1999'da Abhazya'da bağımsız cumhuriyetin devlet
başkanlığı ve Abhazya'nın bağımsızlığı konusunda
referandum yapılması Tiflis ve Sohum arasında ger-
ginliği artırdı.

1998 yazında Yalta'da yapılan Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı,

Gürcüstan Devlet Başkanı'na Gürcü tarafının BM'de-
ki faaliyetlerini aktifleştirmesi teklifiyle çağrıda bulun-
du. Bu uluslararası örgütün himayesi altında Uktayna
kendi banş güçlerini anlaşmazlık bölgesine gönder-
meyi teklif etti. Abhaz tarafı ise Ukrayna'nın barış
gücüne dahil olmasına sıcak bakmadı.

Kasım 1999'da Ukrayna “BM Genel Sekreterliği
Gürcüstan Dostları Grubu”na kabul edildi. Ukrayna
tarafı, “BM Genel Sekreterliği Gürcüstan Dostları

Grubu”nun çalışmalara eksiksiz katılımını ve kendi
temsilcilerinin Grup'un Tiflis'teki toplantılarına katı-
masını sağlamak için çaba harciyor.

Gürcüstan ve Abhazya taraflarının güven artırımı
ve karşılıklı anlayış konularındaki önceki iki görüşmesi
Atina'da ve İstanbul'da yapılmıştı.

16.03.2001

Gürcüstan-Abhazya Anlaşmazlığının Çözümü
İçin Üçüncü Görüşme Yalta'da yapıldı.

Görüşmeler Ukrayna'nın insiyatifinde gerçekleşti.
Taraflar “Yalta Bildirisi”ni imzaladılar; bildiri gözlem-

ciler tarafından Gürcüstan-Abhazya arasında diyalo-
gun başlamasıiçin itici bir güç olarak değerlendirildi.

Bugün Yalta'da imzalanan bildiride Gürcüstan ve
Abhazya birbirlerine karşı güç kullanmama konusun-
da üzerletine aldıklan yükümlülükleri tasdik ettiler.
Belgede deniyor ki “Silahlı çatışmalann başlaması
veya tehdidi durumunda BDT banş gücü derhal ta-
rafların silahlı güçlerinin dağıtılması için tedbir ala-
caktır...

 

 

BM GenelSekreterinin Gürcüstan' daki özel tem-
silcisi Diter Boden: “Bu anlaşmazlığı sadece batış
yoluyla çözmeliyiz; ikinci olarak karşılıklı anlayışı ve
anlaşmazlığın tam olarak çözümünü sağlayacak güven
tedbirleri konusunda anlaşmayavarılmıştır”.

Taraflar “Gürcüstan ve Abhazyatarafları arasında
güvenin artırılması konusunda eylem programı” im-
zaladılar. Bu belgenin ekinde “güven tedbirleri çerçe-

vesinde iki tarafın gençlerinin, politikacılarının ve
yaşlılarının buluşması için organizasyonlar öngörül-
mektedir. Keza kültür emekçileri arasında da temaslar

kurulacaktır. Gürcüstan'ın ve Abhazya'nın endüstri
işletmeleri arasında bağlantının yeniden kurulması
planlanmaktadır. Ayrıca Abhazya ve Gürcüstan, gü-
ven tedbirlerinin sağlamlaştırılması çerçevesinde ta-

raflar arasındaki karşılıklı anlayış süreçlerinin kitle
iletişim araçlarında işlenmesinde yardımcı olacakları
yükümlülüğünüüzerlerine almışlardır.

Abhazya Hükümeti Başkanı Vyaçeslav Tsugba:
“Biz tatmin olduk. Güvensizlik, şüphecilik var, fakat
görüşmelerden arabulucular vasıtasıyla ilkeler konu-
sundaiki taraflı görüşmelere geçtik. Bundarı sonra da
diyaloga hazırız.”

Gürcüstan Devlet Bakanı Georgi Arsenişvili ta-
raflar araşındaki diyalogda kesinti olmamasının ö-
nemli olduğunu vurguladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı
Anatoli Zlenko” ya göre Yalta görüşmesinin sonucu
görüşmelerin devamı için sağlam bir platformun ku-
rulması oldu. 21 Mart 2001'de New York'ta yapılacak
BM Güvenlik Konseyi toplantısında Yalta görüşme-
sinin sonuçlarının pekiştirilmesi düşünülüyor.

18.03.2001 *
Edward Şevardnadze Yalta Görüşmesi İçin
Leonid Kuçma'ya Teşekkür Etti

Gürcüstan Devlet Başkanı Edvard

Şevardnadze, Ukrayna Devlet Başkanı Leonid
Kuçma'ya Yaltada yapılan üçüncü Gürcüstan-
Abhazya Görüşmesiiçin teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı'na mektubunda

Gürcüstan Lideri: “Yalta'daki görüşmelerin başarısı,

güven ortamının sağlanması ve bu aşamada maksimal
sonucun elde edilmesi için mümkün olan herşeyi
yaparak Gürcüstan-Abhazya anlaşmazlığının çözümü
sürecine şahsen bulunduğunuz büyük katkı için size

içten şükranlarımı sunmamaizin verin.”
Edvard Şevardnadze şöyle açıkladı: “Ortak çabaları-
mızın anlaşmazlığın barışçı yoldan nihai çözüme ka-
vuşmasıni sağlayacağından eminim.”
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UNPO'NUN ABHAZYA RAPORU |

 

 

Soğuk savaş sonrası dünyada, devletlerin
meydana getirdiği uluslararası topluluğun haliha-
zırda var olan kurumları, devletlerin hükümetle-

riyle, onların yönetimlerindeki halklar arasındaki
ilişkilerle ilgili sorunlarla tam olarak başa çıka-
mamaktadırlar. Bu yetersizliğin sebebinin bir
kısmı, özellikle uluslararası topluluğun ve onun
kurumlarının devlet tabanlı tabiatıdır. Böyle tek
boyutlu bir odaklaşma, genel olarak soruşturma-
ya izin vermez, devletlerin iç işleri olarak görülen
alanda daha az karışılmasını beraberinde getirir.

Uluslararası topluluğun bu türden acil dur-
rumlarda bile yetersizliğini belirten hüsran ifade-
leri bugün çoğunlukla ouluslararası ve
hükümetierarası konferanslarda duyulur. UNPO,

devleti olmayan ve devleti esaret altında olan
uluslar ve halklar tarafından sadece onları temsil
ettiğini ifade eden hükümetlerden çok etkilenen
halklar için çözüm aramaya katkıda bulunmak ve
en çok kendileriniilgilendiren konularda uluslara-
rası bir düzeyde tartışmalara katılmak için bir
kanal sağlamak üzere kuruldu. Dahası kültürel
hakların, dini hakların, self-determinasyon (bir

ulusun kendi yönetim biçimine kendisinin karar
vermesi) haklarının, kişisel insan haklarının, yerli
hakların, doğayı koruma ve diğer hakların ko-
runması gibi konular bu insanları doğrudan ilgi-
lendirip etkiliyor.

UNPO, dünyanın baskıaltında zulüm ve esa-
ret gören, göz ardı edilen ve başka türlü, temel
uluslararası forumdaki uluslararası topluluğa
hitap edemeyecek halkların sesi olmak üzere
kurulmuştur. Misyonu (görevi) bu halkların diplo-
masi ve BM yolu ile, insan haklarının korunması

için diğer uluslararasi yöntemleri kullanmayı içe-

ren şiddet dışı yollarla çıkarlarını etkili şekilde

kollamalarına, kamuoyu ve diğer hareket yönlü
.stratejiler oluşturmalarına ve kendi haklarını sa-
vunmak için yasal seçenekleri bulmalarına yar-
dımcı olmaktır. |

Orgütün faaliyetleri için UNPO'nun 2. Genel
Kurulu tarafından konulan öncelik, şiddetin patlak
vermesiyle tehdit altında kalan bölgelerde önleyi-
ci, kollayıcı harekete verilmiştir. UNPO'nun fi-
nansman ve diğer Kaynakları hala gerektiği kadar
etkili olmakta çok yetersizdir. Bundan dolayı ör-
gütün bu alandaki faaliyetleri üyelerinin talebi

 

üzerine sorumlu bölgelere heyetler göndermek
ve uluslararası örgütlerin ve çeşitli hükümetlerin
dikkatlerini şiddetli çatışmalar tehlikesine çek-
mekle sınırlı kalmıştır. Söz konusu heyetler ara-
sında Tataristan'a, Irak'ın Kürdistan Bölgesi'ne,
Kosova'ya ve Haziran 1992'de Abhazya'ya gön-
derilenler sayılabilir.

Kasım 1992'de Abhazya'da görevlendirilen
heyet, önceki heyetlerden iki temel nedenden
dolayı farklı idi. Birincisi; heyet halihazırda bir
kanlı çatışmayı, nedenlerini, çözüm yollarını,
katılan ana taraflarla tartışmaya gitti ve ikincisi,
heyet esas olarak UNPO-dışı temsilcilerden, yani
parlamento üyelerinden veya onların görevlilerin-
den meydana geldi. Heyetin görev alanı önceki
delegasyonlarınkinden daha genişti. Çünkü gö-
rev alanına eğer taraflar istediği takdirde arabu-
İuculuğu da içeren sorunun çözümü için olasılık-
ların ortaya çıkarılmasını da kapsadı.

UNPO'NUN ABHAZYA, GÜRCÜSTAN VE

KUZEY KAFKASYA HEYETİ

1. HEYETİN AMACI VE GÖREVALANI,
15 Mayıs 1992'de Abhazya Cumhurbaşkanı

Vladislav Ardzınba, UNPO Genel Sekreteri'ne bir

çağrıda bulunarak, Abhazya ile Gürcüstan ara-
sında patlak veren şiddetli çatışmanın önlenme-
sinde yardım istedi. Ardzınba, Gürcüstan'ın,

Abhazyaile ilgili politik sorunu, güç kullanarak -
çözmeye kalkma endişesini dile getirerek, bunun
UNPO'nun arabuluculuk yolunda acilen harekete
geçmesi nedeni olarak gördüğünü belirtti.

UNPO'nun Ağustos 1992'deki 2. Genel Kur-
rulu'nda “Devletlerin Egemenliği Altındaki Halkla-
ra Karşı Kuvvet Kullanmasının Önlenmesi” üzeri-
ne bir gün süren özel toplantıyı takiben, halkın
kendisine karşı kuvvet kullanılmasıyla şiddetin
diğer şekilleriyle baskı altında hissettiği durum-
larda UNPO üyelerinden herhangi birinin talebi
üzerine durumlarda araya girmekiçin (Acil Eylem
Konseyi olarak tanımlanan) özel bir konsey ku-
rulmasına karar verildi. Takip eden yıl içerisinde
Konsey için bir yapı, işlem kurulları ve ilkeleri
tanzim edildi ve Ocak 1993'de

UNPO'nun 3. Genel Kurulu tarafından onayı-



 

  
 

nı takiben faaliyete geçmesibekleniyordu.
Bu arada, UNPO'ya üyelerinden kendilerine

karşı kuvvet kullanılmasında göz korkutmak Üüze-
re heyetler görevlendirilmesi için birçok talep
geldi.

Böylece Tataristan, Arnavutluk'taki Yunanlı-

lar, Irak Kürdistan'ı ve Kosova, UNPO'ya belirli
referandum veya seçim karşıtı hükümetlerin kuv-
vet kullanmasını önlemekte yardımcı olabilecek
diğer uluslararası gözlemcilerle birlikte referan-
dum veya seçim gözlem ekipleri göndermeye
çağırdı. Acil Eylem Konseyi, henüz faaliyet gös-

o termediği halde, UNPO Sekreteryası Arnavut-
luk'taki Yunanlılar'ın talebi hariç her olayda talebi
değerlendirdi. (Arnavutluk'ta ise hükümet izni
sağlanamadı.) İ

Abhazya; Ağustos 1992'de UNPO'nun tam ü-
yesi oldu, böylece Başkan Ardzınba'nın talebi
Genel Kurul'un kararıyla tamamiyle uygundu.
Abhazya ile Gürcüstan arasındaki anlaşmazlıkta
UNPO'nun özel bir ilgisi vardı çünkü Gürcüstan
UNPO'nun kurucu bir üyesidir ve aynı zamanda
Abhazya'da UNPO'nun bir üyesidir.

2. HAZİRAN 1992'DE GERÇEKLERİ ARAMA
Başkan Ardzınba'nın talebine cevaben, UN-

PO Genel Sekreteri Dr. Michael van Walt van
Praag durumu incelemek ve UNPO'nun nasıl
katkıda bulunabileceğini tayin etmek üzere
Abhazya'nın başkenti Sohum'a gitti. Seyahat
Haziran 1992'nin ilk haftasında gerçekleşti. Van
Walt, anlaşmazlığın iki tarafından (Abhaz ve
Gürcü) Abhazya Parlamentosu delegeleri, yerel
halk ve yetkililerle, Başkan Ardzınba ile bir araya
geldi. Ziyaretin ertesinde, Van Walt, Başkan
Ardzınba'ya ve Gürcüstan Devlet Konseyi Baş-
kanı E. Şevardnadze'ye ve diğer bazı hükümetle-
re yazdığı üzere, "Farklılıkların karşılıklı tatmin
edici olarak giderilmesine yönelen çatışma ve
gerilimleri azaltmada, yararlı bir yol aramada
yardımcı olmak için tarafların tutarlı bir çaba içe-
risinde" olduğunu belirtti.

Bu mektuplardan Van Walt, başlangıç olarak
tanımladığı ziyaretinin sonuçlarını aşağıdaki şe-
kilde özetledi; "Bir yanda çoğunlukla Abhazya
Parlamentosu'ndaki Gürcü temsilcilerle Tiflis
hükümeti arasında, diğer yanda Abaza temsilci-
lerle, Abhazya'daki Yunanlılar, Ruslar, Ermeniler

gibi pek çok etnik seçmenleri temsil eden dele-
geler arasında ortaya çıkan anlaşmazlık tamamı
ile politik bir niteliktedir. Anlaşmazlığın, görüştü-
ğüm tüm taraflarından insanlar, sorunun etnik
düşmanlık veya revaçtaki diğer duygulara da-
yanmadığına inanıyorlar. Bununla birlikte, hepsi
eğer bir çözüm bulunmazsa açık çatışmanın

 

patlak vererek etnik çatışma ile sonuçlanacağın-
dafikir birliği ediyorlar. Heriki taraftan da pek çok
kimse, kendi görüşlerini güçlendirmek amacıyla
birçok tarihi argümanlar öne sürmüştür. Tarihi
argümanların geçerliliği ne olursa olsun, tarihin
önemi inkar edilmemekle birlikte, bu argümanlar
çoğu zaman, konunun temel sorunlarından sap-
malara neden olmaktadır. Bu hadisede, tartış-
manın özünün Abhazyaile ilgili sorumluluk ve
otoritenin, Tiflis ve Sohum hükümetleri arasında
paylaşılması konusu olduğu sonucuna vardım.
Ekonomi, kültür ve eğitimin yönetimi tartışmanın
ana konusu gibi görünüyordu. Diğer önemli ko-
nular, bölgenin etnik nüfus yapısı göz önüne
alınırsa, Abhazya Parlamentosundaki temsil e-
dilme metoduyla ilgilidir. Bir tarafta milliyetçilik
duyguları, diğer tarafta da aldatılmışlık duyguları,
doğaldır ki ortaya çıkıyor, ama bunlar bir çözüm
arayışına her zaman yardımcı olmuyor. Bu ve
diğer hissiyatlar çok reeldir ve tamamen kabul

- edilmelidir. Abhazya'da kendileriyle konuştuğum
pek çok insan gibi, ben de, durumun, samimi
görüşmeler ve sabır yoluyla çözülebileceğine
inanıyorum. Ayrıca, bir çözüm dayatmak üzere
bir defa kuvvete başvurulursa, herkesi tatmin
edecek vedolayısıyla uzun ömürlü olacak çözüm
şansı önemli ölçüde zayıflayacaktır.”

UNPO o zaman, heriki tarafı da ön görüş-
melere başlamaya davetetti.

14 Ağustos 1992 tarihinde, Gürcü kuvvetleri
Abhazya' ya girdi ve Abhazya güçlerinin direni-
şiyle karşılaştı Savaş başladı. Başkan
Ardzınba'nın temsilcisi ve Kuzey Kafkas Konfe-
derasyonu Meclis Başkan Yardımcılarından
Gunım Gumba o sırada, BM Ayrımcılığı Önleme
“ve Azınlıkları Kollama Komisyonu'nun yıllık otu-
rumu için hazırlık amacıyla bir UNPO toplantısına
katılmak üzere Cenevre'de BM'de bulunuyordu.
UNPO, Gumba ve Çeçen Cumhüriyeti'ndeniki
temsilciye, Abhazya ve Kuzey Kafkasya'daki
duruma alt komisyonun dikkatini çekme konu-
sunda yardımcı oldu.

Cenevre ve Hollanda'ya seyahati sırasında
Gumba, araştıra yapmak ve rapor vermek üzere
Abhazya'ya derhal bir misyon yollanmasını talep
etti. Özellikle UNPO'nun bu misyona parlamento
üyelerini davet etmesini istedi. 11 Eylül 1992
Tarihinde Başkan Ardzınba, UNPO Genel Sek-
reteri ve BM Genel Sekreteri'nden, durumu araş-
tırmak üzere Abhazya'ya bir durum tespit misyo-
nu gönderilmesini istedi. Abhazlann talebini kar-
şılamak üzere UNPO bir dizi parlamenter ve

parlamento personelini, Gürcü-Abhaz ihtilafının
ana unsurlarına, insan haklan durumuna, bu

ihtilafın Kuzey Kafkasya Bölgesi'ndeki gelişme-
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lerle ilgisine ve ihtilafın barışçı yollarla çözüm
potansiyeline (Ooözel bir dikkat göstererek
Abhazya'daki durumu incelemek üzere Abhazya,
Gürcüstan ve Çeçen Cumhuriyeti'ne gidecek bir
UNPO misyonuna katılmaya davetetti.

3. UNPO HEYETİ'NİN OLUSUMU
Lord David Ennals: Britanya Parlamentosu

Lordlar Kamarası üyesi; Kraliçenin Şahsi Konsey
Üyesi ve Dışişleri ve Savunma Eski Bakanı,

Margery Ferrar: ABD Kongre Üyesi, Dışişleri
Avrupa ve Orta Doğu Alt Komite Başkan Yardım-
cisi ve Kongre İnsan Haklan Komisyonu Eş Baş-
kanı Tom Lantos'un Özel Yardımcısı.

Alvaro Pinto Scholbach: Hollanda Parla-
mentosu Dışişleri Komitesi görevlisi. Parlamen-
toda grubu bulunan Hollanda İşçi Partisi görevli-
si.

Dr. Linnart Maell Estonya Tartu Üniversite-
sinde Felsefe Profesörü, Estonya Bağımsızlık
Partisi Meclis Başkan Yardımcısı, UNPO İkinci
Genel Asamblesi Meclis Başkanı ve UNPO Ko-
ordinasyon Merkezi Müdürü.

Dn Michael van Walt van Pnuıg: Heyet baş-
kanı, UNPO Genel Sekreteri, Uluslararası hu-
kukçu.

4. UNPO HEYETİ'NİN GÜZERGAHI
UNPO Heyeti'nin bölgeyi ziyareti, 31 E-

kim'den 8 Kasım'a kadar sürdü. Moskova ve
Soçi'ye (Rusya'da), Gudauta ve Gagra'ya
(Abhazya'da), Sohum yoluyla (Abhazya) Tiflis'e
(Gürcüstan) ve Grozni'ye (Çeçen Cumhuriyeti)
ve tekrar Moskova'ya gitti.

Soçi'de ve Abhazya'da misyon üyeleri,
Abhazya Parlamento Başkanı, Cumhurbaşkanı
Vladislav Ardzınba ile Abhazya Başbakanı Vaja
Zarandiya, İnsan Hakları Komitesi Başkam Yuri
Voronov, İnsan Haklan Komitesi Başkan Yardım-
cısı Natela Akaba, Stanislav Lakoba, Abhazya

Parlamentosu Eğitim ve Kültür Komisyonu Baş-
kanı Sergey Şamba, tarihçi ve Kuzey Kafkasya
Konfederasyonu Parlamentosu Lijyesi Guram
Gumba, Kuzey Kafkasya Konfederasyonu Baş-
kanı Musa Yura Şanibov ve Abhazya Parlamen-
tosu'nun diger bazı üyeleri ile Sonum ve Gagra
Belediye Başkanları da dahil olmak üzere bazı
mahalli idarecilerle, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle
ve doktorlarla, mültecilerle, mahalli sakinlerle,
savaş esirleriyle ve uluslararası Kızılhaç temsil-
cileriyle görüştü.

Delegasyon Tiflis'de, Meclis Başkanı Edvard
Şevardnadze, Başbakan Yardımcısı ve İnsan
Hakları ve Etnikİlişkiler Devlet Komitesi Başkam
Aleksandr Kavsadze, Şevardnadze'nin Başda-
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nışmanı Rektör Yardımcısı Levan Aleksidze ve
Gürcüstan Parlamentosu üyesi İrakl Kadagaşlvili,
ABD Büyükelçisi Kent Brown, Dr. Marian

Staszewski Başkanlığındaki BM gözlemci heyeti
ve Değişik Etnik Gruplardan Vatandaşlar Arasın-

da Vatandaş ve İnsan Haklarını Geliştirme Hare-

keti üyeleriyle görüştü.
Grozni'de, Cumhurbaşkanı Cahar Dudayev,

üst düzey Çeçen Yetkililer, Uluslararası İnsan
Haklan Derneği CSD Başkanı Said Emin
İbrahimov ve sürgündeki Gürcüstan Cumhurbaş-
kanı Zviad Gamsakhurdia ile görüştü. Delegas- .
yon, Grozni'de İnguşlarla da görüştü.

5. BULGULAR i
a) Abhazya'dakiİhtilafın Tarihi:
Abhazya, uzun ve bilinen bir tarihi olan bir ül-

kedir. Tarihindeki değişik dönemlerde Abhazya
bağımsız oldu, Çarlık Rusya'sına bağımlı oldu,
Bağımsız Kuzey Kafkasya Konfederasyonu'nun
bir parçası oldu, SSCB'de bir Birlik Cumhuriyeti
oldu ve Gürcüstan'a dahil birÖzerk Cumhuriyet
oldu. Abhazya'daki ve Kafkasya'daki diğer ihti-
laflar, bölgenin tarihi biraz olsun bilinmeden anla-
şılamaz.

Abhaz halkı, Kafkasya bölgesinin ilk sakinle-
rinden olup, Kafkasya'da Hristiyanlığı ilk kabul
eden halktır (4. yüzyıl). Abhazya tarihi, Kafkasya
tarihi ile iç içedir. Yunanlılar'ın, Romalılar'ın, Bi-

zans'ın ve Türklerin hakimiyetinde kaldı ve bun-
lardan her biri, Abhaz kültüründe izler bıraktı.
Osmanlı Hakimiyeti sırasında, Abhazya'nın bir
kısmı Müslümanlaştırıldı.

Rus Çarları, 19.yy'in ilk yarısında Osmanlı
Transkafkasya'sını fethettiklerinde, Abhazlar ve
diğer Kuzey-Batı Kafkasya Halkları bağımsızlık-
ları için savaştılar. Bunların direnişi, Kuzey Kaf-
kasya 1864 yılında İmparatorluk. Rusyası'iın
hakimiyetine geçince son buldu. i

Rus fethi sırasında, Abhazya, üç Kuzey-Batı
Kafkas halkının, Abhaz-Abazinler, Ubıhlar (Soçi
civan), ve Çerkeslerin (yaylalarda), kendilerine ait
bir anavatanın en güney parçası idi. Rus fethi,
çok büyük nüfus hareketlerine sebep oldu.
Ubıhların tamamı, ya öldürüldü ya da Osmanlı

İmparatorluğu'na sığındı. Abhazların çok büyük
bir kısmı da ya öldürüldü, ya da Osmanlı İmpa-
ratorluğuna sığındı.

Osmanlı oİmparatorluğu'ndaki soykırımdan
kurtulan Ermeniler ve Rumlar, Abhazya'ya yer-
leşti. Çarlık Rusyası Abhazya'ya Rus ve Ukray-
nalıları iskan etti. Öldürülen veya Abhazya'dan
kaçanların geride bıraktığı verimli topraklar
Kartveller (Gürcüler, Migreller, Svanlar) tarafın-
dan da kolonize edildi. 19. Yüzyıl sonunda



 

  
 

Abhazlar, Abhazya nüfusunun ancak “e 53'ünden
biraz fazlasını oluşturuyordu. Abhazların Stalin
tarafından geniş ölçekli sürgüne uğraması ve
Stalin dönemi sırasındaki büyük Gürcü ve Migrel
iskanı programı, Abhazları kendi öz vatanlarında

nüfusun yalnızca “ 18'ini oluşturur duruma dü-
şürdü. Gürcüler, Migreller ve diğer Kartveller
(Sovyetistatistiklerinde ve bugün her yerde geniş

anlamda “Gürcü” olarak ifade edilenler) nüfusun
So 45'ini oluştururken, Ruslar, Ermeniler, Grekler

ve Estonlar, kalan kısmı oluşturuyordu. (Ekteki
çizelgeye bakınız.)

Rusya İhtilali sırasında Abhazya, Kuzey Kaf-
kasya halklarının politik olarak bağımsız bir kon-
federasyonu olan Kuzey Kafkasya Konfederas-
yonu içinde bağımsız bir devletti. Bu Konfede-
rasyon 1918'de Cemiyeti Akvam tarafından üye-
liğe kabul edilmek üzere idi.

1918'de Menşevikler Gürcüstan'da kontrolü
ele geçirdiler ve Abhazya'nın, Gürcüstan'ın bir
parçası olduğunu iddia ettiler. Menşevikler, Bol-

şevikler 1921'de kontrolü elde edene kadar böl-
geyi demir yumrukla yönettiler. Bu dönem,
Abhazya'yı “Gürcüleştirmek” için yapılan ilk te-
şebbüs idi. Sovyet Hakimiyetinin tesisi, 31 Mart
1921'de Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriye-
t'nin ilanına imkan sağladı. 16 Aralık 1921'de
Statüsünün bir “Antlaşma Cumhuriyetine” düşü-
rülmesine rağmen, ülke Sovyet sistemiiçerisinde
on yıl kadar bağımsız bir statüye sahip oldu ve
pratikte Tiflis'den Özerk olarak kendi kendini

yönetti.

Stalin'in yükselmesiyle işler değişti, Şubat
1931'de Abhazya'nın Statüsü, Gürcüstan içeri-

sinde Özerk bir Cumhuriyete dönüştürüldü.
Abhazların ve diğer Kuzey Kafkasya Halklarının
Stalin döneminde uğradığı baskılar hala unutul-
mamıştır ve halkların öz yönetimlerini veya devlet
yapılarını korumaktaki kararlılıklarını anlamakta
önemli bir faktördür.

Diğer Kuzey Kafkasya Halkları gibi, Abhazlar
da birçok defalar Rus Çarları ve Sovyet Liderleri
tarafından kültürel zulme, sürgüne ve politik bas-
kıya uğratıldılar. Stalin ve Beria döneminde bu
baskı, yeni boyutlara ulaştı. Savaş yıllan sırasın-
da Çeçen ve İnguşlar toptan Orta Asya'ya sürül-

dü. Abhazya'da sürgünün yanında 1933-1943
yıllan arasında şiddetli bir Gürcüleştirme stratejisi
uygulandı. Kültürel kurumlar ortadan kaldırıldı,
Gürcü dili dayatıldı, Abhaz dilinde ve Abhazlar
hakkında eğitim yasaklandı ve çok sayıda Gür-
cüyü (öncelikle Migrelleri) Abhazya'ya iskan
etmek üzere büyük bir nüfus transferi programı
uygulamaya koyuldu. Bu göçmenleri cezbetmek
için Migrelstilinde köyler kuruldu.

 

Stalin'in ölümünden sonra, o Gürcüstan'ın
“Abhazya politikası kademeliolarakiyileşti. Abhaz
okulları yeniden açıldı, daha önce kendilerine
yasaklanmışolan mahalli politikaya Abhazlar
yeniden girdi, Abhaz dilinde basın ve yazına
yeniden izin verildi. Abhazlar bir defa daha, me-
şakkatle, kendi kültür ve ulusal kimliklerini yeni-
den kurnaya başladı. Tüm bunlara rağmen Gür-
cüleştirme politikası devam etti. Brejnev döne-
minde gerginlik yeniden arttı ve 1977-1978'de,
yeni Sovyet Anayasası üzerindeki tartışmalarla
ilgili olarak, doruğa çıktı. Toplumsal karışıklıkları

bastırmaküzere askersevk edildi. Moskova'dan
bir Komisyon gönderildi ve Gürcü otoritelerinin
bazı Abhaztaleplerini yerine getirmeleri sağlandı.

Fakat, gerçekte sözde kalan “Abhazya Özerkliği”
ile ilgili olarak önemli değişiklikler olmadı.

SovyetlerBirliği'nde 1988'den sonraki durum,
Birliğin diğer bölgelerinde olduğu gibi, hem Gür-
cüler'i, hem de Abhazları bağımsızlık taleplerinde
cesaretlendirdi. 1988 ve 1990 boyunca
Gürcüstan SSC Anayasa Mahkemesi,
Gürcüstan'ın, Sovyetler Birliği'nden ayrılmasını

sağlayacak bir dizi karar aldı. Gürcüstan'ın res-
men SSCB'nin bir parçası olduğu Şubat
1921'den itibaren kurulmuş olan bütün devlet
kuruluşları geçersiz ilan edildi. Bu tarihten itiba-

ren kabul edilmiş olan bütün yasalar da hüküm-
süz ilan edildi.

Gorbaçov'un Perestroykası da Abhazlara ve
diğer azınlıklara yeni umutlar getirdi. Haziran
1988'de 60 ileri gelen Abhaz, Gorbaçov'a bir
mektup kaleme alarak, şikayetlerini ayrıntılı ola-

rak ifade ettiler ve bütün vatandaşların çıkarı için

bölgenin gerçek bir özyönetime kavuşmasıiçin

Abhazya'nın daha önceki, Gürcüstan'a özel ant-

laşmayla bağlı Abhazya SSC Statüsünün yeni-
den kurulmasını teklif ettiler. Mektuptaki öneriler
Abhazlar tarafından olduğu gibi, Gürcüler de
dahil olmak üzere, Abhazya'nın Abhaz olmayan
halkı tarafından da desteklendi.

Bir sonraki yılın Mart ayında, Lıhnı'daki bir
kitle mitinginde, 30.000 kişi bir dilekçe imzalaya-

rak, Abhazya'nın 1931'den önceki egemen statü-
sünün yeniden kurulmasını istedi. Bu hadiselere
Gürcü yöneticilerinin tepkisi çok olumsuz oldu.
Gürcüstan'ın Abhazya'daki gücünü ve etkisini
sağlamlaştırmak üzere, Tiflis Üniversitesi'nin
Sohum'daki bir şubesini açmak da dahil olmak
üzere bir dizi önlem aldılar. Bu hadise, Temmuz
1989'da Sohum ve Oçamçira'da çatışmalara

neden oldu. Ülkenin Rusya hakimiyetinden ba-
ğımsızlığını okazanması oumutlarıyla birlikte,
Gürcüstan'da milliyetçi duygular yükselmeye
başladı ve 1988 sonlarında Gürcü dili için bir  



 

'devlet programı taslağı hazırlandı ve Ağustos

1989'da yasalaştı. Gürcü dilini bütün okullarda
mecburi kılan ve yüksek okullara girişlerde Gürcü
dili ve edebiyatı testlerini ön şart yapan bu yasa,
yeni bir Gürcüleştirme girişimi korkularını artırdı

ve 1918-1921 ve 1935-1953 anılarını yeniden
canlandırdı. |

Ağustos 1990'da Abhazya Parlamentosu,
Gürcü milletvekillerinin katılmadığı bir oturumda
egemenliğini ilan etti fakat, Gürcüstan'ın toprak
bütünlüğünü koruyacak bir federatif ilişki için
Gürcüstan hükümetiyle görüşmelere başlamak
konusundaki arzusunu vurguladı. İmzalanması
beklenen yeni Birlik Antlaşmasından önce Sov-
yetler Birliği'nin bütün özerk cumhuriyetleri, ben-
zer egemenlik deklerasyonları kabul etmişlerdi.

Ağustos 1990'da Abhazya Parlamentosu, ta-
rhçi (OVladislav Ardzınba'yı başkan seçti.
Ardzınba,

milletvekilliği sırasında SSCB içerisindeki azınlık
haklarını korumaktaki aktif rolü dolayısıyla Abhaz

toplumunda çok seviliyordu. Gorbaçov'un yeni
Birlik Antlaşması konusundaki 17 Mart 1991 ta-
rihli genel referandum, Abhazya ve Gürcüstan

arasındaki gerginlikte büyük bir katalizör oldu.
Gürcüstan Parlamentosu, Gürcüstan halkının bu
referanduma katılmasını yasakladı, fakat
Abhazya seçmenleri referanduma katıldı ve ezici
çoğunlukla, önerilen yeni egemen cumhuriyetler
birliğinebir “özerk cumhuriyet" olarak katılma
yönünde oy kullandı. Gürcüstan hükümeti, daha
önceki kararın ihlali olduğu gerekçesiyle, refe-
randum sonuçlarımı derhal iptal etti. Gürcüstan'ın
seçimle gelen Gamsakhurdia hükümetiile yapı-
lan görüşmelerde, Abhazya liderleri, Abhazya
için iki kamaralı bir parlamento önerdiler. Bir ka-
mara, nisbi temsil bazında bütün seçmenleri
temsil edecek; diğeri de Abhazya nüfusunun

oluşturan değişik milliyet gruplarını temsil ede-

 

özellikle Birlik Parlamentosu'ndaki

cekti. Uzun müzakerelerden sonra Abhazliderle- .

ri, her etnik gruba parlamentoda belli sayıda kol-
tuk tahsis eden yeni bir Abhazya seçim kanunu-
nu kabul ettiler. Parlamentodaki 65 koltuktan 28'i
Abhazlara, 26'sı Gürcülere, 11'i de diğer azınlık-

lara tahsis ediliyordu.
Her azınlık grubu için ilave koruma tedbiri o-

larak, belli kararlar Yo 75 oy çokluğuyla kabul
edilecekti. Aralık 1991'de bu temel üzerinde yeni
bir parlamento (Yüksek Sovyet) seçildi. Bir yanda
Gürcü milletvekillerinin, diğer yanda da Abhaz,
Ermeni, Rum, Rus ve diğer azınlık milletvekilleri-
ninoluşturduğu iki blok teşkil edildiği için, birkaç
ay içinde parlamento felç oldu.

Oy çokluğuyla alınan kararlar, parlamentoda
azınlık bloğunu oluşturan Gürcü milletvekilleri
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tarafından birçok defalar reddedildi. Bu durum,
Gürcü milletvekillerinin parlamentoyu terk edip,
ayrı bir mekanda oturum yapmaya başlamaları
sonucunu getirdi. i

Bu durum böyle devam ederken, bir zaman-
lar popüler olan Gamsakhurdia ile genişleyen
muhalefet hareketi arasında bir Gürcülerarası
gerilim artmaya başladı. Gürcü Ulusal Muhafızla-
r'nın başı Tengiz Kitovani'nin başkanlık ettiği bir
kanlı darbe, Gamsakhurdia'nın ülkeden kaçıp,
siyasi mülteci olarak Çeçenistan'a gitmesiyle ve
Edvard Şevardnadze'nin başkanlık ettiği bir
Gürcüstan Devlet Konseyi kurulmasıyla sonuç-
landı. Kitovani'de Devlet Konseyi'nin Savunma
Bakanlığı'na atandı. |

Şevardnadze'nin ilk hedefi ve başarısı,
Gürcüstan'ın uluslararası camia tarafından. ta-
nınması idi, bu Mart 1992'de gerçekleşti.
Gürcüstan'ın uluslararası camia tarafından ta-
nınması, bu ülkenin kendisine ait olduğunu iddia
ettiği sınırların da tanınması ve dolayısıyla
Abhazya'yı kendi topraklarına dahil etmesi anla-
mına geliyordu.

26 Haziran 1992'de Abhazya Cumhurbaşkanı
Ardzınba, oOGürcüstan Devlet Konseyi'ne,
Abhazya ile Gürcüstan arasında federatif veya
konfederatif ilişkiler ve Gürcüstan'ın toprak bü-
tünlüğünü sağlamayı öneren bir antlaşma taslağı
yolladı. Bu taslak, bütün azınlıkların haklarını

Abhaz ve Gürcü yasalarıyla garanti eden ve gö-
rüş farklılıklarını askeri güç yoluyla çözmeyi red-
deden hükümler içeriyordu. Gürcüstan Devlet
Konseyi: yanıt vermedi. e Gürcüstan'ın,
Abhazya'nın spesifik olarak zikredilmediği 1921
Gürcü Anayasasını yeniden yürürlüğe koymasına
yanıt olarak, Abhazya parlamentosunda kalan
parlamento grubu, cumhuriyetin 1921-1931 ara-
sındaki statüsünü belirlemiş olan 1925 Abhazya
Anayasası'nı yeniden yürürlüğe koydu. Bu Ana-
yasanın 4. maddesine göre Abhazya “Gürcüstan
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile özel bir birlik
antlaşması bazında birleşiyordu” ve bu antlaşma
üzerinden Transkafkasya Sosyalist Federatif
Birlik Cumhuriyeti'ne giriyordu ve “bu sonuncu
cumhuriyet üzerinde de SSCB'ne giriyordu.” 5.
madde “Abhazya SSC'nin hem Transkafkasya
Federasyonu'ndan, hem de SSCB'den serbestçe

ayrılma hakkını saklı tutan” bir hüküm içeriyordu.
Gürcüstan Parlamentosu, Abhazya'nın bu kara-
rını derhaliptaletti.

Abhazya Parlamentosu 12 Ağustos 1992'de
Abhazya ve Gürcüstan arasında gelecekteki
Federe İlişkileri görüşmek üzere Şevardnadze'ye
yeni bir çağrıda bulundu. Abhaz önderliği olan
çağrıda, Abhaz ve Gürcü Hükümetlerinin ayrı



 

  
 

ayrı ve ortak yetki ve sorumluluklarına değinilme-
si isteniyordu. Ayrıca, Birlik veya Federal Organ-
ların temsili yapılarının ve seçim yapmak da dahil
olmak üzere bu organların kuruluş prosedürleri-

. nin tartışılmasını öngörüyordu. Abhaz ve Gürcü
üst düzey yöneticileri arasındaki temaslar askeri
harekatın başladığı 14 Ağustos'a kadar sürdü.
Aynı gün Abhazya Parlamentosu da Gürcüstan
Devlet Konseyine sunulan anlaşma taslağını
tartışacaktı.

Abhazya'daki askeri çatışmanın temel sebebi
Gürcüstan Devlet Konseyi'nin Milli Muhafız Bir-
likleri'ni Abhazya'nın Başkenti Sohum'a gönder-
me kararı almasıydı. Bu kararın resmi kanallar-
dan açıklanan gerekçesi, devam eden ve özel-
likle demiryolları hattını etkileyen, sabotaj ve
yağmanın durdurulması ve devrik başkan Zviad
Gamsakhurdia taraftarlarınca kaçırılan Gürcü
yetkililerin okurtarılmasıydı. Doğrulanamayacak
heriki iddianın da Abhazya'nın işgali için bahane
teşkil ettiğini söyleyen Abhaz yetkililer, sabotaj ve
yağmanın Gürcüstan'ın diğer bölgelerinde de
yapıldığını, rehinelerin ise ülkelerinde bulunma-
dığını vurguladılar. Buna ilaveten, Abhaz ma-
kamları rehinelerin kurtarılması çabalarına yar-
dımcı olmak teklifinde de bulunmuşlardı. Birkaç
gün sonraGürcü Savunma Bakam Kitovani, as-
keri operasyonun esas amacının Abhazya Par-
lamentosu'ndan kaynaklanan ayrılıkçı hareketle-
rin engellenmesi olduğunu açıkladı.

Abhazya Parlamentosu Gürcü Askeri müda-
halesini işgal ve ilhak olarak kınarken, Nisan
1992'de Savunma Bakam Kitovsniile imzalanan
ve Abhaz mercilerinin izni olmadan Gürcü. Kuv-
vetlerinin oAbhazya'ya girmelerini yasaklayan
anlaşmanın ihlal edildiğini dile getirdi. Gürcüstan
Devlet Konseyi Başkanı Edvard Şevardnadze'ye
göre ise topraklarında birliklerin yer değiştirmesi
hükümranlık hakları idi. Şevardnadze, UNPO
Delegasyonu'na, 11 Ağustos'da Ardzınba'yı te-
lefonla arayarak kuvvet gönderme niyetinden
bahsettiğini söyledi, ancak bu iddia Ardzınba
tarafından kati surette yalanlandı. Abhazlar buna
karşılık, 1978 tarihli Sovyet Anayasası'nın bile,
muhtar bir Cumhuriyetin Yüksek Sovyeti'nin izni
olmadan askeri kuvvet gönderme yetkisine sahip
olmadığına dikkat çektiler...

Abhazlar, uzun süren gerginliğe ve Sohum
caddelerinde bile savaş olasılığından söz edil-
mesine rağmen Gürcü işgaline hazırlıksız yaka-
landılar. Abhaz Sivil Muhafızları, ilerleyen Gürcü
birliklerine karşı başarısız bir direniş gösterdiler.
Tank ve helikopterlerle desteklenen Gürcü kuv-
vetleri Sohum'u ele geçirerek Abhazya Parla-
mentosu'nu fesh ettiklerini ilan ettiler. Dört gün
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sonra takviye işgal kuvvetlerinin gelmesinin ar-
dından Gürcü askerleri ile Abhaz sivil muhafızları
ve gönüllüleri arasında ciddi çatışmalar başladı.
J. İoseliani ve G. Karkareşvili komutasındaki
Gürcüler, Abhazya'nın Kuzeybatı kıyısında Rus-
ya sınırına yakın bir noktada bulunan stratejik
öneme sahip Gagra şehrini ele geçirdiler.

Bu gelişmeler devam ederken, Abhaz dire-

nişçilere katılmak üzere Kuzey Kafkasya'dan
gönüllüler ulaşmaya başladı. Gönüllüler, 1989'da
büyük ölçüde Abhazların girişimiyle kurulan Kaf-
kas Dağlı Halklar Konfederasyonu tarafından
gönderiliyordu. Kuzey Kafkasya'daki tüm halk
cephelerinin birleşerek meydana getirdikleri
konfederasyonun karar merciini Avrupa Parla-
mentosu'ndan esinlenerek kurulmuş bir meclis
oluşturuyor. Amacı üyeler arasında ekonomik ve
kültürel işbirliğini geliştirmek, muhtemel anlaş-
mazlıklarda arabuluculuk yapmakvedış saldırıya
uğrayan üyelerine destek vermek olan bu örgü-
tün temelinde Kuzey Kafkas halklarının milli he-
deflerine ulaşmada karşılaşacakları engelleri
ancak dayanışma içinde aşabilecekleri bilinci
yatıyor.

Abhazönderliği, Sohum'un 45 km kuzeybatı-
sındaki kıyı şehri Gudauta'ya taşınarak geçici
hükümet kurdu. Binlerce Abhaz, Ermeni ve
Rus'un Sohum'u terk etmesinin yanı sıra 3 aydan
az süren şiddetli çarpışmalar sonucunda Gürcü-
lerin de dahil olduğu her etnik topluluğa mensup
on binlerce sivil de Abhazya'yı terk etti. Bazi
tahminlere göre Abhazya nüfusunun yarısı yerin-
den oldu. Heriki tarafın da çok sayıda kayıp ver-
diği, sivillerin (ağırlıkta olduğu söyleniyor.
Şevardnadze 21 Ağustos'ta askeri harekatla ilğili
tüm sorumluluğu reddetti ve kuvvetlerinin geri
çekildiğini ilan ett. Buna karşın Gürcüler
Gudauta'ya saldırdılar, ancak püskürtüldüler. Bu
tarihten oÜüç gün sona 24 Ağustos'ta
Şevardnadze Abhazları direnişi sürdürürlerse
tam ölçekli savaşla tehdit etti. Aynı gün
Sohum'daki Gürcü kuvvetlerinin yeni komutanı
General Georgi Karkaraşvili, televizyon konuş-
masında, “97 bin Abhaza karşı 100 bir Gürcü'yü
gözden çıkaracağını ve Abhazları tamamen yok
edeceğini” söyledi.

3 Eylül'de Moskova'da Rusya Federasyonu
Başkam B. Yeltsin ve Şevardnadze'nin

Abhazya'da Ateşkesile ilgili yaptıkları görüşme-
de varılan anlaşmayı, Ardzınba ve K. Kafkasya
Cumhuriyetleri'nin liderleri de imzaladılar. Ancak
Ardzınba, Şevardnadze'nin de teyit ettiği gibi
anlaşmayı baskı altında, arzusu hilafına imzala-
dığını ileri sürdü. Ateşkes Anlaşması'nın temel
hükümleri; Gürcüstan'ın toprak bütünlüğünün  
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onaylanması, ateşkesin 5 Eylül'de yürürlüğe
girmesi, Abhazya'da faaliyet gösteren tüm illegal

silahlı grupların silahtan arındırılması ve geri
çekilmesiile Gürcü kuvvetlerinin de demiryolu ve
diğer önemli tesisleri sabotajdan korumaya yete-
cek kadar bir indirime gidilmesinden oluşuyordu.
Anlaşma, hükümet işlevinin resmi Abhazya ma-

kamlarınca Sohum'da 15 Eylül 1992 tarihinde
başlamasını ve hükümlerin yaptırımına BM ile
AGİK tarafından destek verilmesini öngörüyordu.

Ateşkes Anlaşması hiçbir zaman eksiksiz uy-
gulanmadı. Aralarında Şevardnadze'nin de bu-
lunduğu Gürcü yetkililer, karşı tarafı anlaşmaya
uymamakla suçlarken, bütün Gürcü kuvwvetlerinin
geri çekilmesinin uzlaşma için ön şart olduğuna
inanan Ardzınba ve Abhaz liderler de, işgal güç-
lerinin anlaşmanın hilafına olarak çekilmedikle-
rinde ve ateşkesi sürekli ihlal ettiklerinde ısrar
ettiler.

Üç Gün süren şiddetli çarpışmalar sonucu 3
Ekimde Gagra'yı geri olan Abhazbirlikleri, ayrıca
Kuzey Batı Abhazya'yı da işgalcilerden temizle-
diler. Gürcüler bu durumu 3 Eylül Ateşkes An-
laşması'nın ihlali olarak yorumladılar. Gürcüstan
Savunma Bakanı Kitovani 29 Ekim'de yaptığı
açıklamada, “Gürcüstan Devlet Konseyi'nin, için-
de hiçbir muhtar bölge bulunmayan üniter bir
devleti hedeflediğini” söyledi.

Rus, Gürcü ve Abhaz temsilcileri 19 Ka-
sım'da yaptıkları görüşmede, 20-29 Kasım ara-
sında uygulanacak ve Sohum ile diğer bölgeler-
den Rus asker ve malzemelerin tahliyesine im-
kan verecek bir ateşkes üzerinde anlaştılar. An-
cak Abhazya Parlamentosu Gürcü kuvvetlerini
ateşkesi birçok defa ihlal etmekle suçladı.

Önceki görüşlerinden uzaklaşan
Şevardnadze 3 Aralık'ta Rusya televizyonunda
yayınlanan ve Gürcüstan Parlamentosu'na hita-
ben yaptığı konuşmasında Abhazya'daki anlaş-
mazlığı sona erdirmek için barışçı yolların tıkan-
dığını, askeri çözümün tek çare olduğunu ve

bununda yakında başlatılması gerektiğini söyledi.

6. İNSAN HAKLARI VE KÜLTÜR VARLIĞININ
TAHRİBİ

Heyet, iki tarafın karşılıklı suçlamalarda dile
getirdiği insan hakları ihlallerine ve kültür soykı-
rımına özel dikkat sarfetti. Heyet üyeleri, gerçekçi
bir durum değerlendirmesi için Abhaz, Gürcü ve
diğer göçmenlerle, Abhazların elinde bulunan
savaş esirleri ile Sonum, Gagra ve işgal altındaki
köylerin sakinleri, yerel makam ve Uluslararası
Kızılhaç temsilcileri ile konuştu.

Tıp yetkilileri, insan hakları ihlallerinin kur-
.banları ve tanıklarını dinlendi. Kültür kurumlarına
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yapılan saldın ile ilgili olarak tanık ve güvenilir

kaynaklarla görüşüldü. Askersel davranışları
açığa çıkarmak için de, siyasi önderler ve askeri

yetkililerin yanı sıra Gürcü savaş esirleriyle de

konuşuldu. Heyetin bulguları nispeten yüzeysel

olduğundan insan hakları örgütlerinin daha kap-
samlı soruşturmaları zaruridir.

Heyet, Gürcü kuvvetlerinin Abhazya'yı işgal
ettikleri 14 Ağustos 1992'den bu yana insan
haklarını sistematik olarak ihlal ettiklerine dair
yeterli delil toplamıştır. Elde edilen bulgulara

göre:
» oŞehir ve köylerde Abhazlar ve diğer etnik

gruplar ciddi saldırılara uğramışlardır
Siviller, Gürcü vahşetinin esas kurbanları

olmuşlardır
Gürcü saldırıları özellikle Abhaz siyasi,

kültürel, entellektüel, toplumsal liderlerini hedef
almıştır.

Abhazların yanı sıra Cumhuriyette yaşa-

yan Ermeni, Rus, Ukraynalı, Estonyalı ve diğer

Gürcü olmayan azınlıklar da Gürcü makamlarca
benzer muameleye maruz bırakılmışlardır

Abhaz kültürünü ve milli kimliğini yok et-
mek amacına yönelik olarak tarihi ve kültürel
önemesahip malzeme ve binalar taşınmış veya

tahrip edilmiştir.

Gagra'da Abhazları şiddet kullanmakla suç-
layan Gürcü iddialarını da inceleyen heyet, kitle-
sel ölümlere dair hiçbir kanıt bulamazken, geri
alınan bölgelerde çok sayıda Gürcü evinin Abhaz
güçlerince yakıldığını tespit etmiştir.

Yukandaki hükümler heyetin topladığı ve a-
şağıda sunulan bilgilere dayanılarak verilmiştir.
Savunma Bakanı Tengiz Kitovani'nin genel ko-
mutasıaltında 14 Ağustos'ta Sohum'a giren Gür-
cü askerleri Gürcü olmayan sivillere karşı saldırı,
dayak, cinayet, soygun, işkence eylemlerini ger-
çekleştirmiş ve evlerini yağmalamıştır. Bu ey-
lemlerle ilgili raporlar Abhazya'nın Gürcü işgali
altındaki birçok bölgesini ve 14 Ağustos'tan bu
yana geçen tüm süreyi kapsamaktadır.

Gudauta hastane yetkilileri Gürcü makamlara
tutsak düştükten sonra tedavi edilen her erkeğin
şiddetli işkenceye maruz kaldığını tespit ettiklerini
bildirmişlerdir. Birçok kişinin muhtelif kemikleri
kırılmış, vücutlarında sigara söndürülmüş, ku-
lakları kısmen veya tamamen koparılmıştır.

Otopsi raporlarına göre çok yaygın bir vahşet
biçimi de Abhaz kadınlarının gırtlak ve rahimle-
rinden içeri ateş edilmesidir. Cesedi Gürcüler
tarafından yüksek bir ücret karşılığı verilen bir
erkeğin de cinsel organının kesilmiş ve ağzına
sıkıştırılmış olduğu otopside görülmüştür. Heyet,
Abhaz ve diğer Gürcü olmayan etnik gruplara



 

  
 

mensup görgü tanıklarının başka vahşet biçimle-
riyle ilgili ifadelerini de dinlemiştir.

Gürcü askerlerinin eylemleri Gürcü makamla-

rının da kabul ettikleri gibi kısmen silahlı kuvvet-
lerde kontrol ve disiplin yokluğuna bağlanabilir.
Nitekim Abhazlara esir düşen bir Gürcü subay
kendi kuvvetlerinin Gagra'da zulüm yaptıklarını
teyit etmiştir. Şevardnadze'nin kendisi de nizami
bir Gürcü ordusunun mevcut olmadığını ifade
etmiş, Başbakan Yardımcısı ve Gürcüstan İnsan
Hakları ve Milliyetler İlişkileri Devlet Komitesi
Başkanı Alexander Kavsadze askerlerin tahrip ve
yağma eylemlerine giriştiklerini ve kontrolden

çıktıklarını itiraf etmiştir. İşlenen suçların, asker-

lerin “kontrolden çıkması” ile açıklanması tatmin-
kar değildir. Çünkü toplanan kanıtlar Gürcü ma-
kamların Abhaz ve diğersivillere yapılan saldırı-
ları emrettikleri veya teşvik ettiklerini ortaya koy-
maktadır. Abhaz evlerine zorla girerek cinayet,

ırza tecavüz, yağma ve tahrip suçları işleyen
Gürcü askerlerinin beraberlerinde Abhazlara ait
isim ve adresleri ihtiva eden listeler taşıdıkları

sayısız defalar bildirilmiştir. Bu tip saldırıların
rastgele olmadığı ortadadır.

Gürcü asker ve polisler caddelerdeki şahısla-
rın, ekmek sırasında bekleyenlerin kimliklerini
göstermelerini istemekte, Abhaz olduğu teşhis
edilenler ise şiddetle tartaklanmaktadır. Bunun
sonucu olarak da Sohum'daki zaten sayıları çok
azalmış olan Abhazlar evlerinden çıkmaya cesa-

ret edememektedirler.

Çatışma sırasında ve sonrasındaki tavırlarla
ilgili oOolarak da, bizzat Savunma Bakanı

- Kitovani'nin askerlerine üç gün yağmaizni verdiği
öğrenilmiştir. Cenevre Konvansiyonu'nun yasak-
lamasına rağmen Gürcülerin “CLUSTER” bom-
bası kullandıkları, bu silahla yaralanmış pek çok
kişiyi tedavi eden Gudauta hastanesiyetkililerinin
ifadeleriyle sabittir. Bu yasaklanmış silah Gürcü-
ler tarafından Ağustos ayı sonlarında çok sık,
sonrasında ise münferiden kullanılmıştır.

Yaygın bir biçimde kullanılan diğer bir silah
da, patlayınca etrafına çiviler saçan ve ağır ka-

yıplara sebep olan “GRAD” bombalarıdır.
Abhazya'daki Gürcü kuvvetlerinin Genel Komu-
tanı General Geiorgy Karkaraşvili, 24 Ağustos'ta
yaptığı televizyon konuşmasında şunları söyle-
miştir: “Gürcü askerleri esir almayacak. Ele
geçirdiklerini öldürecek. Gerekirse, 100 bin
Gürcü'nün hayatı pahasına 97 bin Abhaz'ın
hepsi öldürülecek ve Abhazların kökü tama-
men kazınacak.” Heyet bu uğursuz konuşmayı
videodan izlemiştir.

Şaşırtıcı bir gelişme olarak, işgal altındaki
Gagra'ya Güney Osetya'da bulunan Gürcü bir-

 

likleri, hava yoluyla nakledilmişler. Bu kuvvetin
komutanı Tiflis Yönetimi'nin emriyle, Gagra'da
düzeni sağlamak ve sivil halkı halen bu şehirde
bulunan Gürcü kuvvetlerinin taşkınlıklarından
korumakiçin gönderildiklerini ileri sürmüştür.

Gürcü askeri makamlarıile işbirliği yapan çok

sayıdaki Gürcü sivile karşın bazı Gürcülerin de
hayatları pahasına Abhazlara ve diğer etnik grup

mensuplarına yardım ettiklerinin bizzat Abhazlar

tarafından ifade edilmesi dikkat çekicidir. Heyet,
Sohum'lu altı aydın ve meslek sahibinden aşağı-

daki kurumların içindekilerle beraber tahrip veya
yağma edildiğini öğrenmiştir: Abhaz Üniversitesi,
Abhaz Kültürel Yayınlarının Yönetim Merkezleri,

Abhazca Lisan Matbaası, Abhaz Ortaokulu,

Abhazya Dil Edebiyat ve Tarih Enstitüsü,
Abhazya Ulusal Müzesi ve Arşivi. Ulusal arşivin
yakılması Sohum'da çalışan bir Gürcü görgü
tanığı tarafından da teyid edilmiştir.

Kendileriyle görüşülen Abhazlar, Gürcü Hü-
kümeti'nin Abhaz yurdu ve ulusunu yok etmeyi
amaçladığına inanmaktadırlar. Bu görüşlerini de

Abhaz sivillerine, mal ve mülklerine, kültürel ve
tarihi eser ve kurumlara yönelik saldırı ve tahrip
eylemleri ile General Karkaragyvili'nin tehditkar
televizyon konuşmasına dayandırmaktadırlar. Bu
uygulamaları geçmişten beri süregelen ve devrik

Başkan Gamsakhurdia'nın hız kazandırdığı bas-

kıcı Gürcü Devlet Politikası'nın devamı olarak
görmektedirler.

Heyet Abhaz tarafının Gürcü sivillere karşı

tacizlerine rastlamışsa da bu eylemlerin sistema-
tik olmadığını ve kesinlikle Gürcü vahşetiile bir
tutulamayacağını saptamıştır. Tanıklar müteca-
vizlerin Abhaz makamlarca ciddiyetle yargılana-
rak cezalandırıldıklarını bildirmişlerdir. Gürcü
savaş esirleri de kendilerine çok iyi muamele

b

edildiğini ve Abhazlarla aynı yemeği yediklerini
ifade etmişlerdir.

Böylece yüzlerce Gürcü'nün stadyumda kai-
ledildikleri ve basılan bir hastanede doktor ve
hastaların Abhazlar tarafından öldürüldüğüne
dair Gürcü iddialarının asılsızlığı ispat edilmiştir.

Abhaz güçlerinin eylemleri bölgeyi terk eden çok
sayıda Gürcü'nün evlerinin yakılmasından ibaret
olduğu ve Gagra Belediye Başkanı'nın da doğ-
ruladığı bu eylemlerin tekerrürünün acil tedbir-
lerle ödendiği belirlenmiştir.

7. GÜRCÜ VE ABHAZ GÖRÜŞLERİ:
a. Gürcüstan Tarafı:

Şevardnadze ve diğer Gürcü liderlerinin gö-
rüşleri aşağıdaki gibidir:

“Birleşmiş Milletler'in de dahil olduğu uluslar
arası camia tarafından tanınan Gürcüstan üniter
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bir devlettir ve toprak bütünlüğü korunmalıdır.

Bunalıma Abhazlar sebep olmuştur. Abhazların

ayrılıkçı hareketi ile uluslararası hukukun bize
tanıdığı haklar çerçevesinde mücadele ediyoruz.”

Şevardnadze ve Başbakan Yardımcısı
Alexander Kavsatze, Abhaz taleplerini karşıla-
mak için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak
karşı tarafın güvenilir ve makul olmadığını vur-
gulayarak demiryolunu yağmadan korumakiçin
asker göndermenin şart olduğunu dile getirmiş-
lerdir.

Şevardnadze, Abhazları teşvikle yardım etti-
ğine inandığı Rusya'nın tutumundan da memnun
değildir ve 3 Eylül Ateşkes görüşmesinde
muhatab aldığı için pişmanlık ifade etmektedir.
Şevardnadze, siyasi çözümün ön adımı olan

ateşkesin sağlanmasıiçin tek yolun, Ardzınba'nın
da imzaladığı 3 Eylül Antlaşması olduğunu söy-
iemektedir. Bunun anlamı da 3 Eylül'den önceki
mevzilere dönülmesi yani bu tarihten sonra
Abhaz güçleri tarafından ele geçirilen Gagra ve
diğer bölgelerin Gürcü tarafına iade edilmesidir.

Şevardnadze, üçüncü bir tarafın müdahalesi-

ni sadece “aktif ve etkili arabuluculuk” düzeyinde
desteklemekte, BM'in de 3 Eylül Antlaşması'nın
yaptırımında rol almasını öngörmektedir.

b. Abhazya Tarafı:
Abhazya Parlamentosu'nun çeşitli bildirileri-

nin ardından Abhaz görüşü, UNPO heyetinin
başkan Ardzınba ve yardımcıları ile Gudauta'da
yaptığı görüşmelerde netlik kazanmıştır.

Abhazların ve diğer etnik grupların temelis-
teği, kültür ve kimliklerini koruyarak geliştirebile-
cekleri bir öz yönetim biçimine ulaşılması ve
Abhazya'nın koşullarına uygun sosyal ve eko-
nomik politikaların uygulanmasıdır. Bu talepler
tarihsel deneyimler ve dış güçlerin, özellikle de

- Rusya ve Gürcüstan'ın Kuzey Kafkas Halkları'nın
özgün, kültürel, etnik ve siyasi kimliklerinin tahri-
bine yönelik mükerrer teşebbüsleri bağlamında
dikkate alınmalıdır. Varılacak antlaşmalar baskıcı
ve yok edici politikaları bertaraf etmelidir.

Siyasi çözüm, Abhazya'nın özyönetiminin ta-
nındığı ve Gürcüstan'la ilişkilerinin iki devlet ara-
sında yapılan anlaşmaya bağladığı bir Konfede-
rasyonu veya Federasyonu hedeflemelidir. Böyle
bir çözüm hem Gürcüstan'ın toprak bütünlüğünü
garantileyecek hem de Abhazya'nın Halklarının,
Cumhuriyette yaşayan Gürcü ve Lazlar da dahil
olmak üzere, temeltaleplerini karşılayacaktır.

Başkan Ardzınba Abhazya'nın çok uluslu ö-
zelliğini ve tüm etnik grupların haklarının korun-
ması gerektiğini vurgulamıştır.

 

Geçmişte vatanlarından sürülerek tüm dün-

yaya dağılan ve ağırlıklı olarak Türkiye'deyaşa-
yan Abhazların istedikleri takdirde dönmelerine
izin verilmelidir. İ

Çatışmalar uzadıkça, maddi-manevi yıkım
arttıkça ve Abhaz karşıtı Gürcü propagandası
saldırganlaştıkça her iki tarafça da kabul edilebi-
lecek federal bir çözüme ulaşmak zorlaşacaktır.
Abhaz önderliği kendilerini millet olarak yok et-
meyi hedefleyen Gürcü tarafına itimat edeme-
mekle beraberdiyalog yolunu açık tutmaktadır.

Çözüme hizmet edecek görüşmelerin başla-
ması için Gürcü kuvvetlerinin Abhazya'yı
terketmeleri şarttır ve bir iyi niyet gösterisi bek-
lenmektedir.

8. KUZEY KAFKASYA İLE İLİŞKİLER
Güçlü düşmanlara karşı savaş sürgün, kültü-

rel tahribat ve baskı ile simgelenen ortak bir
geçmişi paylaşan Abhaz ve Kuzey Kafkas halkla-
rının kaderleri de birbirleriyle yakından ilintilidir.
Tarihteki acı tecrübeleri yeniden yaşamama ka-
rarlılığını da paylaşan bu kardeş halklar Sovyet-
ler Birliği'nin dağılmasıyla ellerine geçen fırsatı
kullanarak nispeten zayıflayan Rusya ve
Gürcüstan'a karşı haklarını talep etmekte ve
varoluşlarını daha sağlam zemine oturtma çabası
göstermektedirler. Tüm bölgeye giriş kapısı nite-
liğindeki Kuzey Kafkasya bölgesi Rusya için
stratejik öneme sahiptir. Kafkasya'da askeri var-
lıiğını hala ciddi düzeyde sürdüren Rusya'nın
Karadeniz'de egemen durumda olması buna
bağlıdır. Kuzey Kafkasya'da halkları birbirine
karşı kullanarak geleneksel bir “böl ve yönet”
politikası uygulayan Rusya bugün de kendisine
kargı bir cephe oluşturulmasını engellemek ama-
cıyla aynı siyaseti sürdürmektedir.

Abhazların, Çeçenlerin ve Khabardey'lerin
öncülüğünde1989 yılında Kuzey Kafkas Halkları
Konfederasyonu kurulmuştur. Bu örgüt hükü-
metlerin değil, cemaat liderleri tarafından temsil

edilen halkların oluşturduğu bir yapıdır. Amacı
Kuzey Kafkas halklarını birleştirmek, kültürel ve
ekonomik işbirliğini geliştirmek ve üyelerini dış
saldırılara karşı korumaktır.

Kuzey Kafkas Halkları Konfederasyonu Baş-
kanı M. Şanibov bölge halklarının tek başlarına
kendilerini koruyamayacaklarını ve uzun vadede
var olmak için tek çarelerinin birbirleriyle daya-
nışmak olduğunu söylemiştir. Abhazya krizi bir
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laboratuar kabul edilirse, Kuzey Kafkasyalı gö-
nüllülerin yardımıyla başarıya ulaşacakbir direniş
gelecekte herhangi bir Kuzey Kafkas halkına
yönelmesiolası saldırılan da caydıracaktır. Ku-
zey Kafkas Cumhuriyetlerinin Hükümetleri,



 

 

 

Abhazya'daki çatışmaların dışında kalmışlardır.
Gönüllüler içindeki en kalabalık grubu Çeçenler
oluşturmasına rağmen, Çeçen Cumhuriyeti bile
tarafsız kalmıştır. UNPO Heyeti'ne Tiflis'e gider-
ken refakat eden üst düzey bir Cumhurbaşkanlığı
Danışmanı, Çeçen Hükümeti'nin görüşlerini şöyle
açıklamıştır:

“Hükümetimiz çatışmanın dışında kalmıştır
ve heriki tarafla da iyiilişkileri sürdürmek iste-
mektedir. Komşu Gürcüstanla daiyi ilişkileri de-
vam ettirmek çıkarımızadır, ancak Çeçen Hükü-
meti ve halkı tüm Kuzey Kafkasyalılar ve
Abhazya halkının kendi kaderini tayin haklarını
desteklemektedir. Eğer (oOÇeçen gönüllüler
Abhazya'daki kardeşleri ile beraber çarpışmak
isterlerse, Hükümetimiz kararlarına müdahale
edemez”.

Çeçen Cumhurbaşkanı Dudayev'in öncelikli

Kuzey Kafkas Halkları Konfederasyonu önderliği,
bu tip anlaşmazlıkları arabuluculuk ve diyalog
yoluyla barışçı çözümlere ulaştırmak için bir
platform hazırlamaktadır. -Ancak çabalarının

Rusyatarafından engellendiğine inanmaktadırlar.

kaygısı, ülkesinin bağımsızlığını Rusya karşısın-
da güçlendirmekti. Çeçenistan eski Sovyetler
Birliği içerisinde Rus Birlikleri veya askeri tesisle-
rinin bulunmadığı tek bölgedir. Rus askeri varlığı
geçen sene geri çekilmeye zorlanmıştır. Zengin
maden yataklarına (altın, uranyum vs) ve petrol
kaynaklarına sahip cumhuriyet yabancı ülkelerle
ekonomik ilişkiler kurarak Rus askeri müdahale-
sini caydırmayı amaçlamaktadır. Geçen sene
Rus kuvvetleri iki defa Çeçenistan'la çatışmanın
eşiğine gelmişler, her seferinde Çeçenistan'ın
savaş tehdidi üzerine geri adım atmışlardır.

Kuzey Kafkasya ve Gürcüstan'da Rusya'nın
bölge halkları arasında anlaşmazlık yarattığı
veya mevcut anlaşmazlıklardan yararlanacağı
inancı hakimdir. Oset-İnguş çatışmasında Rus
kuvvetleri barış gücü oldukları resmi açıklamala-
ra rağmen Osetleri açıkça desteklemiştir. Rus-
ya'nın ordusunu İnguş topraklarına sokmak için
kendisinin geleneksel müttefiği Kuzey Osetya ile
yakın zamana kadar Çeçen-İnguş Cumhuriye-
tinin bir parçası olan İnguşya ile arasındaki an-
laşmazlığı körüklediğine inanılmaktadır. Bu, Rus
egemenliğine karşı direnişin simgesi
Çeçenistan'a karşı bir askeri operasyona zemin
hazırlayacaktır.

Rus politikası ile ilgili bu görüşleri taşımakla
beraber, bölgedeki anlaşmazlıkların tarafları
Abhazlar ve Gürcüler de dahil olmak üzere Rus-
ya'yı potansiyel müttefikleri olarak görmektedir-
ler. Abhazlar Gürcülerin kullandığı Rus yapısı
silahlara dikkat çekmekte, Gürcüler ise Rusya'yı,
Abhazya'ya siyasi ve hava desteği vermekle
itham etmektedirler.

Kuzey Kafkas Halkları arasında çok sayıda
potansiyel anlaşmazlık vardır ve bunlar Stalin ile
haleflerinin çizdiği sınırlardan kaynaklanmaktadır.
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Rusya ise etnik düşmanlıkların şiddete dönüşe-
bileceği hassas bir bölgede barış gücü işlevi
gördüğünü iddia etmektedir. Rusya'nın gerçek
niyeti ne olursa olsun heyetin konuştuğu herkes
bölgedeki girişimlerinin faydasız olduğunu ortaya
koymaktadır. UNPO Heyeti, kendisi komşu
Çeçenistan'da iken ciddi boyutlara ulaşan Kuzey
Oset-İnguş meselesinde çatışmaların tırmanması
ve özellikle sivil kayıplarının yüksek olmasında
Rus müdahalesinin inkar edilemeyeceğini tespit
etmiştir.

9. ABHAZYA'YA GİDEN HEYETLER
Abhazya ve Gürcüstan'ı ziyaret etmiş olan en

önemli heyetler, Birleşmiş Milletler'den iki heyet

ve AGİK' ten iki heyettir. İlki, bölgeyi 1992 Ma-
yıs'ında ziyaret eden AGİK heyetiydi. İkincisi, BM
Politik (İşler Departmanı Müdürü Gustave
Feissel'in başkanlık ettiği, 12-20 Eylül 1992 ta-
rihleri arasında gerçekleştirilen BM misyonuidi.
Üçüncüsü, Ekim 1992 ortalarında gerçekleştiri-
len, Diarmaty'nın Başkanlığındaki ikinci AGİK
heyeti ziyaretidir.

Sonuncusu da, Ekim sonunda bölgeye giden
BM İnsan Hakları Komisyonu Genel Sekreter
Yardımcısı Blonca Başkanlığındaki BM heyetidir.

Bu rapor yazılırken, üçüncü bir BM delegas-
yonu bölgeyi ziyaret ediyordu, fakat bu delegas-
yonun raporu ve daha önceki bazı heyetlerin
raporlan henüz elimize geçmiş değildir. Yukarda
sözü edilen heyetlerin çalışmalarından, ne
Abhazlar, ne de Gürcüler tatmin olmuşlardır.

Abhazlar, bu misyonların, Gürcüstan'da veya
Abhazya'nın işgal altındaki bölgelerinde Gürcü
bakış açısını dinlemekle geçirdikleri zamanla
kıyaslandığında, Abhazya'da, Abhazları ve diğer
azınlık mensubu tanıkları, politik liderleri ve di-

ğerlerini dinlemek için çok az vakit ayırdığı keyfi-
yeti dolayısıyla eleştiriyorlardı. Abhaz liderleri,
hazırladıkları raporlan Gürcü yetkililere yolladık-
ları halde, ne AGİK ne de BM'in, raporlarının bir

kopyasını Abhazya hükümetine yollama zahme-
tine katlanmamaları keyfiyeti dolayısıyla da gü-

cenmişlerdi.
Gürcü yetkililer, misyonların pek başarılı ola-

madığını ve raporlarının icraat getirmediğini dü-
şünüyorlardı.

UNPO delegasyonu üyelerinde, ilk AGİK he-
yeti ve özellikle de ilk BM heyetinin raporlarını
okuduktan sonra, bu raporlardaki enformasyo-
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nun, resmi Gürcü hükümet bakış açısına çok
fazla benzediği ve Abhaz görüşünü yeteri kadar
rapor etmediği veya hesaba katmadığı intibaı
uyandı. Gerçekten de, 8 Ekim 1992 tarihli BM
belgesine ek olarak iliştirilen BM raporunun do-
ğası, Abhazya'da ve Kuzey Kafkasya'da yaygın
olan, BM ve diğer hükümetlerarası örgütlerin, bu

örgütlere üye olan hükümetlere hizmet ettiği ve
bu hükümetlerce baskı altında tutulan halkların
haklarının korunması konusunda bu örgütlere
güvenilemeyeceği şeklindeki hissiyatı körükle-

miştir.

10. SONUCLAR VE TAVSİYELER
Heyet, Abhazya'da devam etmekte olan sa-

vaştan ve heriki taraftan da askerve sivil olarak
verilen kayıplardan dehşete düşmüştür. Ölü ve
yaralıların çoğunluğu sivildir. Kayıpların önemli
bir kısmı, Cenevre Konvansiyonu ile yasaklanan
ve Gürcü askerlerinin kullandığı bilyalı bombala-

rın sonucudur. |
Ağır can ve mal kaybı vardır ve heriki tarafça

da pek çok bina tahrip edilmiştir
Heriki taraftan da, yaygın insan haklan ihlali

iddiaları vardır. UNPO Delegasyonu, Gürcü bir-
liklerinin Abhazlara ve Gürcü olmayanlara karşı
uyguladığı yaygın vahşetle ilgili önemli kanıtlar
toplamıştır. Delegasyonun izlenimi, bu vahşetin
yalnızca silahlı kuvvetlerdeki disiplin noksanlığı-
na isnat olunamayacağıdır. Gürcü askerleri ve
destekçileri tarafından, Abhazların ve
Abhazya'daki Gürcü olmayan diğer azınlık halk-
ların evleri ve kültürel kurumlan yaygın olarak
yağmalanmış ve tahrip edilmiştir. Delegasyon,
Gürcü askerlerince, hamile kadınlar ve çocuklar
da dahil olmak üzere işkence, dövülme ve katle
maruz kalan sivil mağdurlarla ve tanıklarla ko-
nuştu. Gürcü askerlerinin yaptığı mezalim iddia-
ları, sorumlu Gürcü yetkililerce de doğrulanmıştır.

Delegasyon, Abhazların yaptığı tahribatla İl-
gili kanıtlar bulmuştur: Abhaz kuvvetleri, Ekim'de
Gagra'yı ele geçirdikten sonra, Gagra ve civarın-
da pek çok evi tahrip etmişlerdir. Gagra'nın ku-
zeyindeki köylerdeki evlerin de tahrip edildiği
anlaşılmaktadır. Fakat delegasyon, Gürcü yetki-
lilerin ve basının rapor ettiği gibi herhangi bir
kitlesel katliamla ilgili kanıt bulamamıştır. Ger-
çekte, bu tür olayların cereyan ettiği söylenen
yerlerdeki sakinler, Gürcüler ve Ruslar da dahil
olmak üzere, bu iddiaların propaganda olduğun-
da Israr etmektedirler.

Delegasyon, Abhazya'da yeni bir ateşkes
müzakeresinin gerekli olduğu görüşündedir. 3
Eylül tarihli ateşkes anlaşması asla etkili bir şe-
kilde uygulanmamıştır ve her iki taraf da birbirini
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ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştır. 20-29 Kasım
tarihleri arasındaki geçici ateşkes yalnızca, Rus
personeli ve teçhizatını tahliye etme sınırlı ama-
cına hizmet etmiştir. Şimdiki şartlar altında, 3
Eylül tarihli anlaşmaya dönmek gerçekçi değildir.

Taraflardan herbirinin kaygılarını yeni bir
yaklaşımla hesaba katan .yeni bir girişim gerekli-
dir.

BM ve AGİK'den bir dizi araştırma grubu
gelmiştir. Bunların, Abhaz görüşüne yeterli dik-
kati göstermedikleri anlaşılıyor.

Bugün gerekli olan, aktif ve etkili bir arabulu-

culuktur. Bu konuda Başkan Şevardnadze ve
Başkan Ardzınba UNPO Delegasyonuna des-
teklerini ifade etmişlerdir. Bir arabulucu heyeti,
heriki tarafın güvenine haiz olmalıdır.

İnsan hakları örgütleri ve insani yardım ör-
gütleri serbestçe Abhazya'nın her tarafına gire-
bilmelidir ve her iki tarafta da büyük miktarlara
ulaşan sığınmacılara yardım etmek üzere BM

Mültecilere Yardım Komisyonu davet edilmelidir.
Kafkasya bölgesi ve özellikle Kuzey Kafkasya,
Batıda ciddi bir enformasyon eksikliği olan bir
sahadır. Uluslararası kamuoyu Abhazya'daki
duruma acilen dikkat göstermeye, savaşın ve
ıstırapların davam etmesi ve komşu bölgelere
yayılması gibi çok ciddibir tehlike vardır.

Kafkasya bölgesindeki değişik ülkelerde
pekçok insan UNPO Delegasyonuna, Rusların,
ağır askeri teçhizat kullanmak da dahil olmak
üzere, bölgeye politik ve askeri müdahalesir''n,
istikrarsızlık, belirsizlik ve korku yarattığını söy-
lemiştir. Çeşitli ihtilaflardaki taraflardan herbiri,
düşmanlarını Rusya tarafından desteklemekle
suçluyor. Diğer taraftan, Abhazya'da Gürcü kuv-
vetlerinin kontrolündeki bölgelerden sığınmacıla-
rın kaçmasında Rusların gösterdiği yardım tak-
dirle karşılanmaktadır. Rusya federasyonunun,
bölgeile ilgili net ve açık bir politikası olmalıdır.

11. UNPO HEYETİ'NİN TAVSİYELERİ
En kısa zamanda tarafların onaylayacağı ye-

ni bir girişim geliştirilmeli ve Abhazya'da yenibir

ateşkes yürürlüğe konulmalıdır; böyle bir girişim,
heriki tarafın da güvendiği üçüncü bir taraf veya
tarafların aktif arabuluculuğu şeklinde olmalıdır;

Böyle bir ateşkesten sonra, Gürcüstan ordu-
su ve Kuzey Kafkasyalı gönüllü kuvvetlerin
Abhazya'dan geri çekilmesiyle ilgili, güven sağla-
yıcı tedbirler alınmalı ve Abhazya'nın gelecekteki
statüsüyle ilgili samimi müzakerelere hemen
başlanmalıdır;

Abhazya'nın gelecekteki statüsü ve Abhazya
ile Gürcüstan arasındakiilişkilerle ilgili herhangi



 

 

bir anlaşma, uzun vadeli uygulama için etkili ga-
rantiler içermelidir;

AGİK Azınlıklar Yüksek Komisyonu, araştır-
ma yapıp rapor etmek ve bölgedeki durumun
daha da kötüleşmesini önleyecek tedbirleri ö-
nermek üzere acilen Abhazya ve Kuzey Kafkas-
ya'yı ziyaret etmelidir.

Bölge hükümetlerinin, Avrupa Konseyi ve di-
ğer uluslararası örgütlere üyelik başvuruları, bu
hükümetlerin, halkların ve azınlıkların haklarına
gösterdikleri saygı ışığında değerlendirilmelidir.

ABHAZYA'NIN GÜRCÜSTAN'A ÖNERDİĞİ
ANLAŞMA TASLAĞI

Abhazya Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlı-
ğı'nın ilan edilmesiile Gürcüstan Cumhuriyeti'nin
Devlet Bağımsızlığı'nın ilan edilmesiyle birlikte,
her iki Cumhuriyetin anayasaları kabul edilinceye
kadar, taraflar aşağıdaki hususlarda uzlaşırlar;

1. Sözleşme tarafları;

- Dostluk ve karşılıklı saygıyı güçlendirmek,
Sosyal ve ekonomikilişkileri geliştirmek,
Eşit haklara dayalı yaşamın tüm alanlarında
işbirliğini arttırmak,
Ulusal azınlıkların haklarını da içeren insan
haklarını korumak,

Milliyetçiliğin önüne geçmek, güç kullanma
veya güç kullanma tehdidinden kendini sa-
kınmak,

Diğerinin iç işlerine karışmamak,
Toprak bütünlüğüne saygı göstermek,
Gürcüstan ve Abhazya bölgesinde oturan
bütün milletlerin, ulusal, dini, edebi ve diğer

ihtiyaçlarının karşılanması konularındaki e-
mellerini belirtirler.
2. Sözleşme, tarafları, Gürcüstan ve

Abhazya'yı uluslararası işbirliğinin olduğu kadar
Rusya Federasyonu'nun diğer Cumhuriyetleri ve
bölgeleriyle Bağımsız Devletler Topluluğu'nun
diğer üyeleri ile antlaşmalarım tam yetkili tarafları
ve bağımsız devletler olarak tanır. Sözleşme
tarafları, diğer tarafın çıkarlarını etkilememek
kaydıyla bağımsız olarak diğer devletlerle antlaş-
malar yapabilir.

3. Abhazya Cumhuriyeti, Gürcüstan Cumhu-
riyeti ile gönüllü olarak birleşik ancak kendi böl-
gesinde Gürcüstan ve Abhazya anayasalarıyla
uyumlu olarak Gürcüstan Cumhuriyeti'nin yargı
yetki alanına giren tanınan yetkililer hariç, tüm
yasama, yürütme ve yargı yetkilerine sahiptir.
Anayasalar hangi yetkilerin Gürcüstan ya da
Abhazya devlet yetkililerince kullanılacağını tayin
etmelidir.
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4. Hiçbir sınır değişikliği veya iki bağımsız

devletin statükosu (hukuki durumu) tarafların
ulusal referandum yada devlet otoritesinin parla-
mento kurumlan yoluyla açıklanan tam imzaları
olmadan yapılamaz.

5. Toprak, onun doğal kaynakları, su, bitki ve

hayvan varlığı Abhazya Cumhuriyeti'nde yaşayan
ulusların malıdır. Doğal kaynakların sahipliğini,
kullanımını ve kaderini ilgilendiren konular ikili
antlaşmalara olduğu kadar Gürcüstan ve
Abhazya kanunlarına göre ele alınmalıdır.

6. Abhazya Cumhuriyeti'nin yetkili organları,
Gürcüstan Cumhuriyeti yetkili organlarının yü-
rütme yetkilerine katılacak ve orada temsil edile-

cektir.
7. Ortak yasamaile ilgili konular, devletin

yetkili organları, Abhazya'nın yetkili organlarının
kanunlarına ya da yürütme şekline uyarlayacak-
tır,

8. Abhazya bölgesinde, Abhazya'nın Anaya-
sası ve kanunları esas olarak kabul edilir.
Gürcüstan yargı yetki alanına ait olarak ilgili olan

konularda Gürcüstan kanunları, Abhazya Anaya-
sası ve kanunlarıyla çelişkili olmadığı takdirde,
Abhazya bölgesinde geçerlidir. Ortak yargı yetki
alanıyla ilgili konularda Gürcüstan hukukunun
temel prensipleri Abhazya Cumhuriyeti'nin yetkili

yüksek organlarınca onaylandıktan sonra, güç
kazanır.

9. Gürcüstan Cumhuriyeti, Abhazya Cumhu-
riyeti'nin halkının vatandaşlıklarını tanır. Her iki
taraf da, vatandaşlarının Gürcüstan ve Abhazya
Anayasaları ve kanunları ile uluslararası hukuk
tarafından güvence altına alınan ve Evrensel
İnsan hakları Deklerasyonu tarafından sağlanan
sorumlulukları, özgürlükleri ve eşit haklarından
yararlanmalarını garanti ederler. Irk, din ve diğer
başka ayrılıkçılık yasaklanmıştır. İki taraf da ne-
rede yaşadıklarına veya oturduklarına bakılmak-
sızın vatandaşlarının haklarını korur ve olası tüm

desteği onlara sağlar. İki taraf da bu alandaişbir-
liği yapacaklardır. Taraflar insanlarından, diğer
tarafın bölgesinde oturanlarla ilgili vatandaşlıktan
atılması veya vatandaşlığa alınmasıile ilgili ko-

nular vatandaşlık hususundaki Gürcüstan ve
Abhazya kanunlarına göre düzenlenmelidir.

10. İki taraf da, Abhazya Parlamentosu'nun
otoritesi altında yerleştirilecek Abhazya çok u-
luslu birleşik gücün Abhazya bölgesinde kurul-

masıyla ilgili varılan antlaşmayı tekrar onaylar.İki
cumhuriyete karşı işgal veya saldırı tehlikesi

ortaya çıkması durumunda, bu güç Gürcüstan
Savunma Bakanlığı'nın otoritesi altına girecektir.
Taraflar, diğer tarafa karşı hareket edebilecek,ırk
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temeline dayalı hiçbir askeri ünite kurmamak
konusunda görüşbirliğine vardılar.

11. Doğabilecek herhangi bir anlaşmazlık du-
rumunda ortak saygıyla yönlenen iki taraf soru-

nun en kısa çözümü için yürürlükteki kanunlara,

onların geçerli olmaması halinde uluslararası
hukuk prensiplerine dayalı olarak bütün güçlerini
ve gayretlerini kullanmada sorumluluk üstlene-
ceklerdir. Anlaşmazlığın çözüm yöntemi, her özel
olay için taraflarcabelirlenmelidir.

12. Abhazya, Gürcüstan Cumhuriyeti'nin yeni
anayasası ile buna dayalı anayasal kanunları
düzenlemede Gürcüstan'la işbirliği yapmaya son
derece istekli olduğunu açıklar. Gürcüstan,
Abhazya'nın maksatlarımı tam olarak anlar ve
Abhazya temsilcilerinin olduğu kadar Gürcüstan
bölgesinde yaşayan diğer ulusların temsilcilerinin
Gürcüstan Cumhuriyeti'nin yeni anayasası ve

buna dayalı anayasal kanunlarının hazırlanması
ile uğraşmalarının gerekli olduğunu hesaba ka-
tar.

13. Taraflar, Gürcüstan Cumhuriyeti'nin
Sohum'da, Abhazya Cumhuriyeti'nin Tiflis'de tam
yetkili temsilcilik büroları açmalarında görüş birli-
ğine vardılar.

14. Taraflar, her iki Cumhuriyetin Parlamen-
toları, hükümetleri ve diğer yasal organları ile
kurulmuş ilişkileri ve işbirliğini içeren başka ant-
laşmaların bulunacağı ihtimaline göz ardı et-
mezler.

15. Bu antlaşma imzalandığı anda yürürlüğe
girer ve Gürcüstan Cumhuriyeti'nin yeni yasal
otoritesinin Parlamento organları seçilinceye
kadar geçerli kalacaktır. Bundan sonra görüş-
meler devam edecektir.
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1897 1926 1939 1959 1970

Abhazlar 58.697 55.918 56.147 61.197 77.276

 İKariveller 25.875 67,494 91.067) 158.221) 199.395

Ruslar 5.135 20.456 60.201 86.715 92.889

ABHAZYA'DA NÜFUS DAĞILIMI

1979 (Yüzde 1989 Yüzde

Toplam Nüfus 486.082 100.0) 525.061 100.0

Abhazlar — 83.097 17.1 93.267 17.8

Kartveller 213.322 43.9) 239.872 45.7

Ernıeniler 73.350 15.1 76.541 14.6

Ruslar 79.730 16.4 74.913 14.2

Rumlar 13.642 2.8 14.664 2.8       
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AKUŞBA EROL

 
Acı haber tez ulaşır derler; öyle oldu nitekim.

Kafkas ve Kırım halklarının yurtlarından sürülüşünün

57'nci yılı vesilesiyle Kafkas Vakfı'nda gerçekleştiri-
len anma toplantısının ardından gelen haber ortalığı
derin bir sessizliğe boğdu. İrfan Argun ağabeyimiz,
saygıdeğer Beygua Ömer'in, yani bizim kendisine
hitap ettiğimiz şekliyle sevgili Ömer amcamızın
ahirete irtihal ettiğini bildiriyordu. Ömer Büyüka'yı
Türkiye'deki Kafkas diasporası içinde pek az insan
bilir belki, ama yaptığı çalışmalar ve yazdığı Abhazca
şiirlerle Abhazya'da yaşayan herkes onu tanır. Çünkü

. o bedeni burada ama gönlü orada yaşayan bir insandı.
Sıradan bir insan değildi, o bir kültür savaşçısıydı.

Düşünen, yaşama ve geçmişe dair tezleri olan bir
insandı. İnsanlığın bilinmeyen tarihinin sırlarının
Abhazdili içinde gizli olduğuna inanırdı. Bu inançla,
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ömrünü, herşeyine vakıf olduğu anadili Abhazca'nın

sırlarını çözmeye adadı. Çok ciddi bir emek vererek

yazılı eserler ortaya koydu. Didik didik ettiği Abhaz
dilinin dolambaçlı yollarından şaşırtıcı iddialarla dön-

dü. Örneğin filolojik ve mitolojik verilere dayanarak

Abhazca'nın yeryüzündeki dil ve kültürlere anaçlık

ettiği iddiasında bulundu. Ortaya koyduğu veriler bu
tezini desteklemekten öte ispat da etti. Amabutezleri
ilim çevrelerinde sadece bir irkilme meydana getirdi.

Uzun boylu tartışılmadı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. Altan
Köymen'in, bu tezlerini ciddiye aldığına dair kendisi-

ne yazdığı bir mektubundan bahsetmişti bir keresinde

bize Ömer amca. Ama çalışmaları hakkında beklediği

yankıyı bir türlü alamadı. O da biliyordu iddialarının

küçük bir halkın dil ve kültürünü öne çıkardığını.

Onun için görmezlikten gelindiğinin de farkındaydı.
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Ama "olsun" diyor, tarihin hükmüne güvendiğini
söylüyordu. Nitekim eserlerini birbir ortaya koydu ve
hepsini tarihe emanet ederek çekti gitti aramızdan. O,

bir gün gelip insaf ve vicdan sahibi dilbilimcilerin

kendisinin bu savlarını ciddiye alıp, üzerinde konuş-

mak zorunda kalacaklarına canı gönülden inanıyordu.

Ömer amca farklı bir insandı. Yıllarca, okuduğu ve

dinlediği her şeyin kendisinde yaptığı Abhazca çağrı-

şımların peşinden koşturdu durdu. Ve bütün çıkarım-

larını ön yargıya kapılmadan korkusuzca yazdı. Örne-

ğin İbrahim Aleyhisselam'ın Abazaca konuşan bir
peygamber olduğunu ilk o söyledi. İlk duyanların
dudak bükeceği, mübalağalı bulacağı bu iddiayı, onun

“Hz İbrahim'le Awubla ve Kafkaslılar " adlı kitabını
okuyanlar ciddiye almak zorunda kaldıklarını göre-

ceklerdir. Hz İbrahim Abazaca mı konuşurdu? Ömer
amcanın kitabını okuduktan sonra bu soruya "hayır"
diye cevap vermek gerçekten güçleşiyor.

O bir kültür savaşçısıydı dedik. Abhazdilinin eri-

yip gittiğini görmek onu gerçekten kahrediyordu.

1982 yılında kendisini ziyarete gittiğimde 80 yaşını

çoktan aşmıştı, ama dinçti. Çalışmalarını heyecanla

sürdürüyordu. Abhazca'nın kaybedilmemesi, üzerinde

çok düşünülmesi gereken bir dil olduğunu söylüyordu.

Bilip de kağıda dökemediklerinin kendisiyle birlikte
mezara gitmesinden çok korkuyor ve "Ah" diyordu,

“Ah, Allah (cc) bana bir 10 sene daha ömür verse de

şu kafamın içindekileri bir kağıda dökebilsem." Duası

kabul oldu, Allah (cc) ona 20 sene daha ömürverdi. O

da yaşlılığının müsaade ettiği ölçülerde yazdı ve çizdi.
(İnşaalah o yayınlanmamış çalışmaları zayi olup git-

mez.) Asil bir insandı, insanları çok severdi. Onurluy- .

du da, cemiyete girdiğinde layık olduğu yerde olmak

isterdi. Tevazu sahibi idi aynı zamanda; kendinden

60-70 yaş küçük insanlarla oturur saatlerce milli me-

seleleri konuşabilirdi. Halkının problemlerini dert
edinmişti kendisine, kafa yorardı. Şair ruhluydu, ger-

çekten güzelşiirler yazardı. Araştırmacıydı, o üzerin-
de açıkbir el olan unutulup gitmiş Abhaz milli bayra-

Şını tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp halkına arma-

San eden o oldu. Nitekim yukarıda belirttiğimiz gibi
Beygua Ömer sadece Türkiye'de değil Kafkasya'da da
tanınmış bir sanat adamıydı. Yazdığı Abhazca şiirler
Abhazya'da değişik sanat'dergilerinde yayınlanıyordu.

Yazı ve şiirleri kitap haline getirilerek Abhaz milli
literatüründeki yerini çoktan almıştı. Nitekim Abhaz-
ya hükümeti, Abhaz kültürüne katkılarını göz önüne
alarak 1992 Yılı Dirmit Gulya Devlet Ödülü'nü ona
layık görmüştü. 1982yılında ses kayıt cihazımıalarak
yanına gitmiştim. Kendisine çıkaracağımız dergide
biyografisine yer vermek istediğimizi söyledim. "Hay
hay" dedi memnun oldu. Hemen teybimi açtım ve
önüne koydum. Daha sorumu sormadan "dur" dedi,
"makineyi kapat." Kapattım. "Şimdi ben söyleyece-
gim sen yaz, makineyi da gerek yok" dedi. Dediğigibi
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yaptım. (Bu arada ses kayıt cihazına makine demesi

çok hoşuma gitmişti nedense. Bu sözünü o günden bu

yana hiç unutmadım ve yeri geldikçe ben de onun gibi

ses kayıt cihazlarına makine dedim.) Sonra O söyledi,

ben yazdım. Fakat yayınlamak nasip olmadı. İşte 7
Şubat 1982 tarihinde kendi seçtiği kelimeler ve kur-
duğu cümlerle Beygualar'ın ve Ömer amcanın hikaye-

si:

“BEN ÖMER BEYGUA”
“BABAM”
Babasoyum Beygua'dır. “Dargın bey” anlamın-

dadır. Aslında Osmanlı İmparatorluğu zayıflayıp
Rusların güneye, Kafkasya'ya ilerlemeye başladıkları
zaman, Kafkasya'da bir çok şef veya halk büyüklerini

elde edip Osmanlılar aleyhine ayartıyorlardı. Abhaz-
ya'da da Beygua Mamagul'u elde etmişlerdi. Abhazya

beyliği Osmanlılar'a bağlı ve sadık idi. Mamagul
Osmanlılara sadakatte direnen beylik sarayına 12

silahlı Beygua delikanlısı ile baskın yaparak darbe

yapmaya kalkışır. Atik davranan koruyucular karşı-
sında darbeyi başaramayınca koruyuculardan birini

öldürerek çekilmek zorunda kalır. Takibata uğrar. O

zamanki Batum Valisi Abhaz Açaçba Şirvan'ın da

yardımıyla yakalanan Mamagul hapsedilir. Bir müd-

det sonra kaçarak -veya affolarak- hapisten çıkar ve

evlenir. Şermet ve Sabatay isminde iki oğlu dünyaya

gelir. Şermet'in oğlu Mac Dedem Beygua Hasan'ın
babasıdır. Mamagul'un baskın arkadaşlarıda yakala-

namayarak kaçmıştır. Bazıları Magrelya'ya; bazıları

da Kuzey Kafkasya'ya (Kabardiya'ya) gider. Her iki

grupda burada türerler. Magrelya ve Kabardiya o

zaman Rusya sempatizanı idiler. Her iki memleketteki
Beygualar, çok sonraları, Abhazya'da kalan Beygua-

ları ziyaret etmeye başlarlar. Kabardiya'dakilerhala da
Beygua soyadını bırakmamışlardır. Yine Türkiye'deki

Kabardey Beygualar Abhaz Beygualar'ı ziyaret et-

mektedirler. İlk hatıra gelerileri Anadolu'da, Yıldızeli
İlçesi'ne Obağlı Kiremitli (Köyü'nde olanlardır.
Kabardey Beygualar'ından biri Çar Sarayı'nca himaye

edilerek saraya alınmış, kızı ile Çar Müthiş İvan ev-

lenmiş idi. Sarayda yetişen bu Beygua torunları son

tarihlerde 'Beygo Çerkeska' ismiyle yazılara geçmiş-

lerdir. Yukarıda adı geçen dedem Beygua Hasan

1878'de Türkiye göçürülenler içersinde en paralı olan

idi. Düzce'nin Efteni Hacı Süleymanbey Köyü'ne

yerleşerek kendine bağlı 14 aileyi etrafında toplayarak
Akhukun (Ahukun) Mahallesi'ni kurmuştur. O muha-

cirler içinde iki katlı badanalı ilk konağı kurabilen

O'dur. Konağı hayal meyal ben de hatırlarım. O za-

manki Bolu mutasarrıfı (Valisi) İşkodralı Ali Kemal'in
dedemin arada bir ziyaretine gelen dostu olduğunu

halk anlatmaktadır. Gerçekten de babamı -annesi ölüp

eve üvey ana gelince- Ali Kemal alarak Bolu'ya gö-

türmüş ve onaZeynül Abidin Efendi isminde bir hoca



 

 

 

tutarak klasik okul metodu ile babama okur yazarlık

ile hesap ve basit ölçü bilimleri tahsil ettirmiş, bir
atelyeye göndererek marangozluk öğretmiştir. Say-

- giyla andığımız bu Ali Kemal, Arnavutluğun ilk

Devlet Reisi olan zattır. Babam o zamanki göçmenler

içinde klasik okul metodu ile okuryazar olan tek kişi
idi.

“ANNEM”

Annem Abhazlar'ın Şamı ailesinden olup Şamı

Hüseyin'in kızı idi. Babam Annemle evlenince dede-

min Azatlısı Abdullah -kendisine 'Beygua' denmeyip

'Beygualar'ın adamı' denilmesine üzülerek- evini bıra-

kıp Haymana'ya göçtüğünden, boş kalan onun evine

artık evli bulunan babam yerleşmiş ve ben orada 1317

(M 1901) yılında dünyaya gelmişim. Dedemin Kaf-

kasya'da tanıyarak sevdiği Osmanlı Kumandanı Ömer

Paşa'nın adını da isim olarak takmışlar.

"VE BEN"
İlk okumayı Kur'an ve İslam dinibilgileri ile yap-

tım. İlk yazıyı eski Arap harfleri ile oluşturulan

Abhazca yazı ile öğrendim. Hocalarım Abhaz kızı

Canıpha Hasibe ve kocası Abhazca da konuşan Şapsığ

Raşit Efendiidiler. Halkımız hakkında bir çok gayeler

taşıyan, o zamana göre aydın olan babam Bayram usta

ile çok idealist İslam bilgileri hocası olup Abhazca

yazı (alfabe) yapıp yaymaya da çalışan ve bir çok

Abhazca ahlaki dörtlük şiirler de yazan Çkalapuva

Şirin Efendi, halkımızı istedikleri yönde aydınlatama-

dıklarından yakınarak 'hiç olmazsa çocuklarımızı

kurtaralım' diyerek Düzce İlçesi'ne göçüp yerleşti-

ler.Ben orada ilkin Şapsığ Müderris İsmail Efendi'den
Arabiyyat (Araboloji) okudum. Bir müddet sonra

TBMM Hükümetince Düzce'de kurulan Resmi Med-

rese olan Medaris-i İlmiyye'ye girdim. Beni 8 yıl
arapça okuyanlar sınıfına aldılar. Medaris-i İlmiyye

kapandı. Açılan İdadi Mektebi'ne (Liseye) girdim. Bir

müddet sonra o da kapandı, yerine ortaokulaçıldı ise

de o idadiye denginde değildi. Onu da bitirdim. Edirne

Lisesi'ne gittim. Ancak paralı okuduğum ve parasının

da bir müddet sonra çok yükseltilmesi karşısında

liseyi bitirmeyerek ayrıldım. O zaman üniversiteye

(darülfünuna) ve yüksek okullara imtihanla girilebil-

diğinden, geri kalan sınıfları hususi olarak okuyup

yüksek okullar imtihanına girenlere katıldım. Sonunda

İstanbul Darülfünun Konferans Salonu'nda, profesör-

.ler kurulu, imtihanları kazananları birer yüksek okula
ayırdılar. Beni veteriner fakültesine verdiler. Ancak,

ben orman mühendisliği tercihimde ısrar ettim ve O
zamanki adıyla Yüksek Orman Mektebi'ne alındım.

19350 yılı Eylül'ünde birinci derecede başarılı olarak

diploma aldım.Okuduğum diller Arapça, Farsça, Fran-

sızca ve Almanca'dır. Özel olarak biraz Rusça'da

okudum. Bütün mekteplerdeki hayatımda dilci olarak

 25

bilindim. Gerçektende hayattaen çok dilcilikle, filo-

loji ile uğraştım. Resmi olarak okuduğum yukarıda

anılan dillerin kurallarını ve en ziyade Türkçe kuralla-

rı bildiğim ve Arapça ile Fransızca'da bazı mektup-
laşmalar da yapmama rağmen ne onlarda ve ne de
Almanca'da pratik bakımdan bilgim yetersizdir. An-
cak, dilci sıfatıyla her dilin gramerine meraklı oldu-

Sumdan onların da kurallarını ve kısmen lügatlerini

bilirim. Kütüphanemde Rusça, İngilizce, Arnavutça,

Bulgarca, Hırvatça, Gürcüce, Ermenice, Abhazca,

Adigaca, Yunanca... kitaplar bulabilirsiniz. Ve bunlar

üzerinde araştırma yaparım. Yayınlanmış yazılarım
“Abhaz mitolojisi Anaçmı?", "Hz.İbrahimle Awubla
ve Kafkaslılar" adlı kitaplarım ile bazı dergileide
çıkan bilimsel veya şiir ile Kafkas konulu makaleler-

dir. Abhazya'daki Alaşara adlı bilim sanat dergisinde
de zaman Zaman Abhazca şiirlerim oçıkmış-

tır. Yayınlanacak yazılarım olarak "Yaradılıştan beri

Abhazlar", "Varada" adlı 15 bin mısralı Abhazca

şiirler, Abhazca Türkçe sözlük (Tahminen 200 bin

kelimelik), "Yaradılıştan Bugüne Kadarki Abhazca

Kelimeler ve Yabancı Dillere Yayılışları", "Abhaz-

ca'nın Grameri", v.s."Ömer amcanın kendisiyle ilgili

olarak anlattıkları bu kadar. Hazır dediği kitaplarının
bazıları sonradan yayımlandı. Bu biyografiyi yazdır-

dığı tarihten bu yana 19 sene geçti. Elbette eksik ve
değişen bilgiler var. Onların bir kısmını da Sayın

Sefer Ersin Berzeg'in "Kafkas Diasporası'nda Edebi-

yatçılar ve Yazarlar Sözlüğü (Samsun-1995)" isimli

kitabından tamamlayalım: "... Anadolunun çeşitli

yörelerinde mesleğiyle ilgili görevlerde bulunduktan
sonra birinci sınıf Orman Başmühendisi olarak emekli

oldu (1964) 1950'li yıllardan başlayarak Türkiye'de

"Yeni Kafkas" (İstanbul), "Kafkasya" (Ankara), "Ku-
zey Kafkasya (İstanbul), "Kafkasya Gerçeği" (Sam-

sun) dergilerinde, Kafkas-Abhazya'da ise "Alaşara"

(Aydınlık) ve "Apsını Kapşı" (Kızıl Abhazya) dergi

ve gazetelerinde araştırma yazıları ve şiirleri yayım-

landı. Abhazca şiirleri biyografisi ile birlikte So-

hum'da basıldı (1992). Hakkında belgesel bir TV filmi

çekildi. (1991) Abhazya Cumhuriyeti Hükümeti tara-

fından "Dirmit Gulya Devlet Ödülü" ile onurlandırıldı
(1992). Bazı şiirleri Abhaz kompozitörler tarafından

bestelendi. Basılmış Eserleri: "Abhaz Mitolojisi Anaç

mı?" (İstanbul 1971), "Hz.İbrahimle Awubla ve Kaf-
kaslılar" (İstanbul 1975), "Kafkas Kaynaklarına Göre
İlk Yaratılışlar-İlk İnsanlık-Kafkas Gerçekleri" (2
Cilt, İstanbul 1985-86), "Astampıltıy Apsıva Bıjı"
(İstanbul'daki Abhaz Sesi, Abhazca Şiirleri, Sohum
1992), "Kafkas Aahları" (Türkçe Şiirler, İstanbul
1992), "Abhaz Tarihinin İskeleti" (İstanbul 1993).

Beygua Ömerüçü erkek, dört çocuk babasıidi.

Mekanı Cennetolsun.
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Ömer Büyüka'yı anlatabilmek için onu çokiyi anlamak

gerekir. Onu anlayabilmekise oldukça güçtür.
Güçtür; çünkü Ömer Büyüka bu güne dek kimsenin

söylemediklerini söylemiştir. Abhaz Mitolojisi Anaç mı?
Abhazca ilk dil mi? gibi kafalarda büyük soru işaretleri
açmıştır.

Ömer Büyüka'yı anlamak güçtür; çünkü o Kafkas tari-
hine yaratılıştan itibaren başlanabileceğini, bu halkın tarihi-
nin en azından Mısır, Mezopotamya ve Eski Yunanla eş

zamanlı ve ortak mekanlı olabileceğini söylemiştir.
Ömer Büyüka'yı anlamak güçtür çünkü o; duygularını

“ Aah!" diye, büyükbir figanla dile getirmiştir.
Ömer Büyüka'yı anlatmak benim için de güçtür ama,

anlayabildiğim kadarıyla onu anlatmak görevimdir.
Ömer Büyüka, sürgün Abhazların arasında doğup bü-

-yümüştür. Abhazca'dan başka hiç bir dil ve kültürü tanıma-
yan insanların arasında yaşamış, dolayısıyla Abhaz diline ve
kültürüne oldukça hakim olmuştur. Tüm Abhaz
dialektlerini, Aşıwa ve Aşharıwa dillerini incelemiştir. Eti-
molojisini yapmadığı hemen hiç bir sözcük yoktur. Bir
sözcüğü analiz ederken sadece - etimolojisini yapmakla
kalmamış, aynı zamanda bu sözcüğün, başta arkaik diller
olmak üzere diğer dillerdeki söyleniş biçimlerini de belirt-
miştir.

Ömer Büyüka Arapça, Farsça, Osmanlıca ve Türkçe'ye
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Papapha Mahinur Tuna

de son derece hakimdir. Bu dillerde mükemmel eğitim
görmüştür. Onun dil merakı Abhaz dilinin yanısıra tüm
Kafkas dilleri ve Kafkasyaile ilgili olabilecek pek çok Avrupa
ve Asya dilleri hakkında da derin bilgi sahibi olmasına
neden olmuştur.

Ömer Büyüka Eski Yunan, Roma, Önasya, Ortaasya,
Akdeniz havzası, Mezopotamya, Mısır ve Hitit kültürü gibi
en eski uygarlıklar hakkında pek çok kaynak edinmiş ve
bunları ayrıntılı bir biçimde incelemiştir.

O semavidinlerin hepsi hakkında geniş bilgiye sahiptir.
Yunan mitolojisi başta olmak üzere tüm dünya mitolojileri-
ni, din, dil, tarih ve destanlarını, onların inanç ve kültürleri-

ni çokiyi araştırmıştır.
Teoloji ve kozmagonibilgisi mükemmeldir.
Arap harfleriyle gayet iyi okuyup yazabildiğinden, Os-

manlı arşivlerini, Topkapı Sarayındaki fermanları ve el yaz-
malarını yakından incelemiş, deri üzerindeki Abhaz bay-
raklarını ve Abhaz Kralı Bata'nm mühürünü de ilk kez o

bulmuştur.
Abhaz kiril alfabesi ile gayet iyi okuyup yazabilen Ö-

mer Büyüka Abhazyalı aydınlar ve bilim adamları ile yazış-
ma ve görüşme olanağı bulmuş, Abhazya'dan orijinal kay-
naklar da edinmiştir.

Met Çunetukua İzzet, Fetgeri Şüenu, Ismail Berkok ve
Mustafa Bütbay gibi kendisinden önceki Kafkas araştırma-
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cilarıile iletişim içerisinde olmuş, onların dafikirlerinden ve
kaynaklarından yararlanmıştır.

Ömer Büyüka, Kafkasya hakkında pek çok yerli ve ya-
bancı yazılı kaynağı, uluslararası bibliyografya ve belleten-
leri sürekli taramış, doğulu ve batılı pek çok yazarın dil,
tarih, antropoloji, arkeoloji ve benzeri bilim dallarındaki
kaynaklarına sahip olmuştur.

Daha önemlisi, o sürgün Abhazların beraberinde ge-
tirdiği sözlü edebiyatı ve tarihi dinleme şansı bulmuş, dili

ilk elden öğrenip verilerini en ufak ayrilan dek derle-
miştir.

Bu yüzden Ömer Büyüka'nın en zengin, en önemli, en
orijinal kaynağı kendi ana dilindeki veriler ve halkın sözlü
ürünleridir.

Budilin verileri onun araştırmalarının sınırını Kafkas-
ya'nın dışına taşırmıştır. Bu yüzden Ömer Büyüka, Kafkas
tarihine dolayısıyla Abhaz tarihine ve kültürüne çok geniş
bir perspektiften bakarak, sunduğu tarihsel gerçeklerle
önemli bir noktayı vurgulamıştır.

Kafkas otohtonlarının ilk ortak toplum adı olan “AS”
tan türeyen tüm etnonim ve toponimleri inceleyerek bilim-
sel adı “Abasgo-Kerket” olan “Abhaz-Adige” ve diğer
Kafkas otohton dillerinin geriye doğru gittikçe birbirlerine
yaklaştığını hatta birleştiğini göstermekle, yine anlaşılması
güç bir gerçeğe parmak basmıştır.

Abhaz Mitolojisi Anaç mı? adlı kitabı Abhaz dilinin
verileriyle Abhaz kültürünü, inançlarını, mitolojisini ve
folklorik özelliklerini adeta bir resim gibi çizmekle kalma-
mış, bunların diğer Kafkasdilleri ve kültürleriyle bağlantıla-
rını da göstermiştir.

Hz. İbrahim, Awıbla ve Kafkaslılar kitabı ise; kutsal

Kafkas yasası “khabze”nin kurucusu Awıbla'yı Mısır'ın gizli
gerçekler mürşidi Hermes Thote ve Hz. Ibrahim ile karşı-

laştırmış, bu münasebetle tarihimizin köklerinin Mezopo-
tamya, Suriye ve Filistin'e kadar uzandığınıbelirtmiştir.

Ömer Büyüka da, pek çok yabancı yazarın belirttiği gi-
bi, “Ortadoğunun bilinen ilk sahiplerinin Kafkaslılar oldu-
gunu doğrulamıştır.

Kafkas kaynaklarına göre İlk Yaratılışlar, İlk İnsanlık ve
Kafkas Gerçekleri adlı kitabında ise; varlıkların anacı “RA”

ile canlı anlamındaki “SA”nın kullanılış biçimlerinden yola

çıkarak,ilk dil, ilk ateş, avcılık, hayvancılık, danslar, şarkılar,
ölçüm bilgileri ve daha akla gelebilecek her konudabilgiler
sunmuştur.

Onunşiirleri ise birer *"Aah!'dır, feryat ve figandır, ba-
zen de fışkıran bir volkandır. Ömer Büyüka'nın şiirleri
gözyaşıdır. özlemdir, isyandır, yada bilimsel bir tanımdır.
Ömer Büyüka'ya büyüklerinden, Abhazya sevgi ve özlemi
büyük bir miras olarak kalmıştır. Bu sevgi ve özlem onun
içini yakmış, yüreğini tutuşturmuştur.

Gün geçtikce edindiği bilgiler, duyduğu haberler, sür-
günler, soykırımlar, haksızlıklar onun ruhunda yükselen bir

 

volkan olup fışkırmıştır.
şte, Stalin ve Beria'nın Abhazlara uyguladığı soykırımı

duyduğu gün gözyaşları onu teselli edememiş “Felaket
Mabudları Ateş!” demiştir. Yıldırımlar, volkanlar, kıyametler
kopsun istemiştir. Gözyaşları şiire akıp mısra mısra dökü-
lünce biraz rahatlamış, “Bir tek meşru yolvardır o da sev-
meksevilmek!” diyerek, düşmanına bile insanca davranmak
gerektiğini vurgulamıştır.

Onun insan sevgisi ve mücadele gücünün sembolü
Promethe'dir, Promethe onun adetapiridir.

Ömer Büyüka'nın sadece şiirlerine değinmek bile say-
falar ister. Bu nedenle ben onuninsanve araştırmacı yönü-
nü yansıtan iki mektuptan söz ederek sözlerimi bitirmek
istiyorum.

Bunlardan biri Ömer Büyüka'nın 18.12.1972 de bana
yazdığı bir mektuptur. Abhazyalı şair V. Ahiyba'nın gün-
derdiği bir şiirden Abhazya'da yeni bir soykırım yapıldığını
çıkaran Ömer Büyüka, o tarihlerde tam bir ay durmadan
gözyaşı dökmüştü. O ağladıkça ben de ağlamıştım ama,
niçin ağladığımı bilmiyordum. Çünkü konuşamıyordu, son
derece kederliydi. Sonunda Abhazya'ya bir mektup yazdım
ve kötü bir durum olmadığını öğrendim, gelen cevabı
götürüp kendisine okudum, biraz rahatladı, sonra neden
onca gözyaşı döktüğünü anlattı.

Diğer mektup Ömer Büyüka'nın Abhaz dili konusun-
daki uzmanlığına gösterilen uluslararası itibarı yansıtan bir
örnektir.

Leningrad Üniversitesi'nin ünlü bilim adamlarındanbiri
olan ve Maykop tabletlerini okuyan Prof. GF.
Turçaninov'un öğrencisi Yarna Basarya-Pha'nın mektupla-
rından biridir. Mektup Prof. G.F.Turçaninov'un Ömer
Büyüka'dantalep ettiği Abhazca sözcüktahlilleri ile ilgilidir.

Ömer Büyüka uluslararası araştırmacıların yazıştığı, zi-
yaret ettiği, fikir danıştığı, konuştuğu son derece itibar
ettiği bir Abhazolog idi.

Abhazya'yı, Abhaz halkını, Ahhaz dilini, kültürünü,ta-
rihini sanatını, müziğini ve hatta Abhaz yemeklerini bu
denli sevenbirini görmedim.

Ölümünden bir kaç gün önce yaşlı eşinden kendisine
"Azar Aşüa" denen hüzünlü bir şarkı söylemesini istemesi-
ne hiç şaşırmadım.

Nuriçinde yatsın Ömer Büyüka, mezartaşına yazılma-
sını istediğişiirinde de belirttiği gibi ana diline doyamadan
öldü. Eğer onuiyi anlamak ve anlatmakistiyorsak önce bu
dilin tadına varrnak, bu dilin sırlarına ulaşmak, sonra da

onu aynıdille anlatmak zorundayız.
Ne kadar zor da olsa Ömer Büyüka'yı anlamak ve an-

latmak için onunizinde yürümeliyiz, yani “bakarken geniş,
araştırırken derine inmeliyiz.” En önemlisi de dilimizdeki
sırları keşfetmeliyiz...

30.03.2001, İstanbul
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Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Sayın Vladimir

Ayüdzba'nın, Ömer Beygua'nın cenazesinde

yaptığı konuşma
 

 

Sevgili Dostlar,

Bugünburada çok değerli araştırmacı ve ya-
zar Sayın Ömer Büyüka'nın cenazesiiçin bir araya
geldik.

Bugün bir araya gelen bu topluluğun içinde
 Abhazca bilmeyenler var biliyorum, ama ben

affınıza sığınarak size sevgili Ömer Büyüka'nın
canından çok sevdiği Abazaca ile seslenmek isti-
yorum. Eğer öbür dünya varsa, bugün bu lisanı
kullanmanın sevap olduğunu düşünüyorum. Bu-
güne dönecek olursak, bugün bize yakışan da
kendi lisanımızda konuşmaktır diye düşünüyo-
rum.

Sevgili Ömer Beygua'nın vefatını derin bir a-
cıyla öğrenen Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Sayın Vladislav Ardzınba başta olmak üzere,

. tüm Abhaz halkı ve tüm aydınlar, öncelikle Sevgili
. Ömer Beygua'nın ailesine ve Kafkas Abhazya
Dayanışma Komitesi'ne baş sağlığı mesajlarını
iletiyor ve tüm dünyaya yayılan yüzbinlerce Kaf-
kas kökenli insanın çok değerli bir büyüğümüzü
kaybetmenin üzüntüsünü paylaşıyoruz.

Abhazya Parlamento Başkanı Sayın Sokrat
Acincal, Başbakan Sayın Viaçeslav Tsugba, Dışiş-
leri Bakanı Sayın Sergey Şamba, büyük edebiyat-

- çımız Bagrat Şinkuba ve Abhazya Bilimler Aka-
demisi Başkanı Sayın Şota Arıstaa da aynı üzün-
tüyü paylaşıyor, ailesi ve tüm Abhaz halkına baş-
sağlığı duyguların iletiyorlar.

  2/

Sevgili Dostlar, bugün dünyanın neresinde
yaşıyor olursa olsun tüm Çerkesler için yas günü-
dür. Geçmişte ataları anavatandan sürgün edilen
ve Türkiye'yi ikinci vatanı olarak kabul eden Sev-
gili Ömer Beygua tüm hayatı boyunca Abhaz
halkına hizmetetti. Abhaz halkının dil, tarih, ede-

“> biyat ve kültür zenginliğini, derleyen çok kıymetli
bir büyüğümüzü yitirdik. Yaşamı bize bahşeden
Tanrı ne yazık ki, ölümü de bizler için yarattı.
Sevgili Ömer Beygua'yı da Tanrı bizlere sonsuza
dek vermedi. Fakat o hayatını, halkının dili tarihi,
edebiyatı ve kültürüne adadı, ortaya koyduğu
eserleri gelecek kuşaklara da ulaşarak aslında
kendi ölümsüzlüğünü kendisi yarattı. Bu dünyada
ne yazık ki ölmeyen kimse olmayacak. Sevgili
Ömer Beygua 100 yıl'dan biraz daha fazla yaşadı.
Bu yaş az değil diyebilirsiniz fakat, aslında bir
Abhaziçin fazla sayılmaz.

- Sevgili Ömer Beygua biraz daha yaşasaydı,
kazanan Abhazya tarihi olurdu. Aktıkça yeni yer-
lere ulaşan bir pınar gibi yeniliklere doğru dolu
dolu akar giderdi. Abhaz dili ve edebiyatı daha da
zenginleşirdi. Abaza bilim adamları arasında aldığı
yeri her zamanki gibi sapasağlam dururdu. Fakat
hayatta önemli olan kimin ne kadar yaşadığı de-
ğildir. Sevgili Ömer'den daha uzun yaşayanlar da

olabilir. Önemli olan yaşadıkları zaman içinde
üretebildikleri ve gelecek nesillere bırakabildikle-
ridir. İşte Ömer Beygua bunu başarabilmiş ve
hayatını bilerek kendi halkına adamış: büyük bir

edebiyatçı, büyük bir dilbilimci, büyük bir tarihçi
idi. Kısacası o, halkının onur duyduğu büyük bir
Abhazdı. Ömer Beygua el attığı her işte önemli  
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bir iz biraktı. Bizlere ulaştırdığı tüm eserlerinde
halkının yaşadığı acıları, kültüründeki özellikleri,
geleneklerindeki güzellikleri ve önemli ayrıntıları
anlattı. Sevgili Ömer'in elinden çıkan tüm eserler,
kaynağından çıkan bir pınar gibi temiz, Abhaz
halkının ruhunu yansıtan Nart Sosrikuo ve

Abriskil'den bu yana gelen “Anaç Dil” Abhazca ile

bizlere ulaştı.

Şunu tekrarlamak istiyorum, bu dünyada
sonsuza dek yaşayan kimse yok. Yaşamdan ayrı-
lan bir insan yalnızca ailesi ve belki çevresi için
ölür ve acı verir. Ama Sevgili Ömer Beygua yal-
nızca ailesi için değil, tüm Abhaz halkı ve tüm
Kafkas halkı için öldü. Onun acısı ve yokluğu
yalnızca ailesi için değil, tüm Kafkasya halkı için
acı veren bir kayıp oldu. Gökyüzünden geceye
ışık veren bir yıldız kaydı.

Muhaceretin yaşandığı 200 yıla ulaşan süreİ-
çinde Ömer gibi kıymetli başka insanlarımız da
oldu. Ancak o diğerlerinden farklı olarak bir ön-
derdi. Gökyüzünden yansıyan ve diğerlerinin
yolunu aydınlatan bir ışık oldu.

Pek çok kez ifade ettiğimiz gibi Sevgili Ö-
mer'in tarih ve kültür konusunda pek çok çalış-
ması vardır. Ancak dikkatimizi çeken şey onun
kıskanç bir sevgili gibi Abhaz dilini her şeyden
sakınan ve koruyan yanıdır. Abhazca konuştuğu
zaman duyduğu heyecan tıpkı bir Apxartsa'nın
(pşına) dışarıya yansıttığı o eşsiz tını gibi coşkulu
ve akıcıdır. Abhazca'nın geliştirilmesi için çalış-
mak, “Abazalık” denen ve bir toplumun tüm ka-
rakteristiğini yansıtan kültür özelliklerini derlemek
ve bunları gelecek kuşaklara ulaştırmak Sevgili
Omer'in kendine vazife edindiği bir unsurdu ve
bu konuda da çok başarılı oldu. Hayatı boyunca
bu olayı kutsal bir görev olarak gördü ve son
nefesini de bu duygular içinde verdi.

Abhaz aydınları Ömer Beygua'yı Abhazya'nın
bilim ve edebiyatının atası olan Dirmit Gulya ile
aynı yere koyuyor ve herikisine de aynı saygı ve
hayranlıkla bakıyorlar. Ömer Beygua, tarih girda-
bının içinde yok olmaya yüz tutan diasporadaki
Abhaz halkı ile anavatanda yaşayan Abhazların
arasında bir köprü ve sonsuza dek yaşayacak bir
sembol oldu. Ömer Beygua'nın tüm duygu ve
düşünceleri Abhazya üzerine idi. Anavatanını bir
gün mutlaka göreceğine, Abhazya ve diasporada
yaşayan tüm Abazaları ayıran demir perdenin bir
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gün yıkılacağına ve birbirinden ayrı kalan bu in-
sanların bir gün kucaklaşacağına tüm kalbiyle
inanıyordu.

Ömer'in bu düşünceleri ve vatana duyduğu
hasretini “APSINI APSINI”şiirinde en güzel şekil-
de görüyoruz. Sonunda Ömer'in hayalleri ger-
çekleşti ve 1975 yılında anavatanına giderek hal-
kıyla kucaklaştı.

Ömer'i rahatsız eden ve acı çekmesine sebep
olan önemli bir unsur da, Abhazya'nın tam anla-
mıyla bağımsız olmamasıydı. En büyük hayali,
yitirdiğimiz bağımsız Abhaz Devleti özelliğini
tekrar kazanmamızdı. Ben bugün burada senin
başında göğsümü gererek sana seslenebiliyorsam
Sevgili Ömer, rahat rahat yatabilirsin mezarında,
çünkü 120 yıllık devlet geleneğine sahip olan
Abhazya Cumhuriyeti sonunda bağımsızlığına
kavuştu. Abhazya halkı bugün özgür ve bağımsız
olarak kendi ülkelerinde kendi dillerini konuşabili-
yorlar. Psou ve İngur nehirleri arasında bugün
artık Abhazca özgürce konuşuluyor. Bu toprakla-
rın sahibi binlerce yıldır olduğu gibi yine Abhazlar
ve Abhazya Cumhuriyeti'nin diğer tüm vatandaş-
larıdır.

Her insan kendi zamanının kahramanıdır. Sen
Ömer tüm Abhaz halkı ve Kafkasya halkı için
Apsualık yaşadıkça yüreklerimizdeki yerinde son-
suza dek ölümsüz bir kahraman olarak yaşaya-
caksın.

Bugün Türkiye'de, sürgüne uğrayan Kafkas-
yalıların ikinci vatanında, Abhazca konuşuluyorsa,
“Avraşa” şarkısı duyuluyorsa ve “Avraşa” oynanı-
yorsa bunu sağlayan insanların başında sen var-
dın. Ancak bize acı çektirenve yüreğimizi. sızlatan
bir şey var. Dünden itibaren senin ismini artık
geçmiş zaman olarak kullanmak zorunda kaldık.
Faka eminim ki bugün ve yarın da her zaman
kalbimizde olacak ve bizimle birlikte yaşayacak-
sın.

Abhazya Devleti'nin Türkiye Temsilcisi sıfa-
tıyla size söz veriyorum ki, Ömer'in dedelerinin
yaşadığı köy olan Abjakua'dan toprak getireceğim
ve mezarının Üzerine koyacağım. Mezarında rahat
uyu Sevgili Ömer, bu dünyada dolu dolu yaşadın.
Öbür dünyanın en güzel köşesinde olmanı tüm
kalbimizle diliyoruz...



 

 

 

“Yillar siren Sovyet Rejiminden sonra Alıhazlar, şimdi helki de
tarihlerinin en büyük sınayıile karşı karşıyalar. Çok çalışma ve kişisel
fedakarlık gerektirmesine rajmen istikrarlı bir "Ulus- Devlet” Kır-
mek.” Askerbi Minasharoy, Sukhumi

Çek eski zamanlardan bu yana Abhazların hiç bıkmadan tekrarl-
dığı bir gisane vardır. Derler ki, Tanrı yeryüzünü yaratlığında her bir
millet için insan sayılarına ve ona gösterdikleri saygı ve ibadetlerine
gere dünya toprakların insanlar arasında paylaşmış.

Abhaz lideri en sen olarak Tanrı huzuruna gelmiş ve Tanrı s-
muş: “Ben ilkeleri dağılırken sen neredeydin? senin için hiç yerim
yoki” Abhaz lideri yanıtlamış: “Evde misafirlerimiz vardı, Efendim, ve
ben onlara gerekli misafirperverliği göstermeden onları bırakamadım”.
Bu cömeri yürekiliğe ödül olarak Tanrı, kendi için ayırdığı toprakları
Ahhazlara vermiş. Fakat hu umut verici başlanmış Abhazlar için bir
lütuftan çok lanete dönüşmüş.

Gerek doğal güzelliklerin baluğundan gerekse sisaneyi misafir-
gerverlikten, Komünizm döneminde, cumhuriyet içindeki Altıhaz kökenli
nüfus 280'den 417ye düştü. Bölgede hakim olan tropikal iklimin gikisi
ile, Abhazya, tütün, çay, turunçgiller ve üzüm üretiminde çok başarılı
oldu. Haha da önemlisi, eski şakarda olduğu gili, Kafkas sıradağları 0
kadar yüksekti ki Komünizmin gölgesi asla tamı olarak Abhazya” yi
kaplayamadı. Onun yerine Karadeniz kıyılarındaki ülke, Sovyel seçkin
sınıfı işin son günlerini geçirehilecekleri “dacıa” (teki Rus Kır eyb-
rillarını yapacaklarıver oldu. Stalinisi dönemde bölgede yoğun bir
"bürgüleştirme” süreci yaşandı ve Ablazya'daki ürcü nüfusu 1930'da
hil iken 1902'de 4465'ya yukseldi.

Kruşçey ve Brejnev yönetimlerinin bürcüleşiirmenin etkilerini
yumuşaima çabalarına rağmen Gürcü ve Alhazlar arasında polilik
alanda Korkumç uçurumlar oluşlu. 1002'de savaş patlak verdi Rus
askerlerinin de desteğiile hir dizi haşarılar Kazanan Ahhazlar, 260.000
Güreü'yü ya Gürcistan'a ya da büney Rusya'ya kaçmak zarında hird-
İL

sayaş sonrasi yarıya inen nüfusunun üçte biri Abhaz olan
- Ahhazya Gumluriyeti'ndeki diğer büyük einik gruplar ise Ermeniler,

Ruslar, Migreller (Galsk bölgesinde, Gürcistan srrmdal iti.
Bununla birlikte Abhazlar, bugün, geleceklerini Kendileri tayin 8-

der durumdalar.
"Be Fasto (biri 77 bağımsız olan ülke, ulus-devigi olmanın gerek-

leri olen ulusal bir ordu, sinir kuvvetleri ve bağımsız bir gümrük mer-
zuatına sahip.

On yl önce, bürcüstan ve Rusya arasındaki sınırı belirleyen
hiçbirşey yokken, bugün Psou Helirinin (Abhazya ve Rusya arasındaki
resmi we doğal sınır) bir yakası, işlerini ciddi yanan Rus askerleri
tarafından korunuyor. Karşı kıyıya çıktığınız da ise Abhaz sınır muja-
fızları size gerçek hir Abhaz misafirperverliği gösteriyor; sıcak,
samimi ve nazik ama bununla birlikte uluslararasi gümrük mevzuatln-
rının uygulanması üzerinde ısrarlı olarak.

Sınırdan Suklhumi'ye gitmenin de kendi içinde problemleri mevcut:
petrol çok pahalı ve tren seferleri düzensiz. Halen Alıhazya'daki
ortalama yelir, komşusu Rusya'nın sekizde biri düzeyinde; yani, a7 para
e çok yel alınabilir. Rus turistleri dahi burada Kendilerini Zengin
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misafirler gibi hissederler. Yakın zamanlarda Ruslar eski oyun alanla-
rına dönmeye başladılar. Ancak savaş süresince Alaz milis kuvvetleri
ile Karaçay-Gerkes ve Çeçenya'dan gelen gönüllü birliklerce Kışla
olarak Kullanılan Gayra, Pitsuna ve Sohum gibi Karadeniz kıyısındaki
mesire yerleri, savaşımizlerini ancak yavaş yavaş silebiliyor.

Salum “un savaş öncesini bilenler için , şehir şimdi “hayalet 48-
hir” gibi. Eski günlerde Gürcüler, Vigreller, Ruslar, Ermeniler ve Yi-
manltlar buluşup Kafe ve restoranlarında kahvelerini içerlerdi. Şimdi
caddeler çok az aydınlatılıyor ve hudanmamış okaliptus, palmiye veya
kestane ağaçlarıyla gölgeleniyor; çak Z araç var ve yaya sayısı arap
sayısından da az. Şehrin bürakrasisi sahalı 10:00'da başlıyor ve İLOM'de
bitiyor. Daha sonra memurların çoğu ya bir arkadaşın düğününde ya da
bir akrabanın cenazesinde uyukluyor. Kanuni zorunluluklar iyi iş, iyi aş
veiyi hir şişe isehella'ıdan sonra ancakikinci dereceönemli olabiliyor.

Dürüst olmak gerekirse, yapılabilecek de çok az şey var. Politik
belirsizlik içinde debelenirken, Abhazya ne Moskova'ya ne de Tiflis'e
vergi veriyor. İlke bütçesi fili olarak yok, dolayısıyla bürokratların
düzenleyecelli bir şey de yok. En karlı endüstri alanları enerji Kaynağı
ithalalı ve odun ihracatı devlet tekelinde ve hu gelirin de aslan payı
ordu ye polis güçleri için harcanıyor. Sarin hir şekilde, kırsal kesimde
yaşayan Akhazlar ülkedeki en başarılı ve Zengin orun haline geldi
Boyumsuz Rus pazarına neredeyse sınırsız miktarda çay, tütün ve
turungaller satıyorlar.

Bu arada şehirde yaşayanlar, turizm ve hizmet sektörünün cali-
landırılmasının ekonomik açıdan tek kurtuluş yol olduğunu anladılar.
Fakat talıli yine de menejer va da direktör olmadıkça bizim ”Seçici”
Ahhazların hu sektörde calışmayı sevdikleri söylenemez.

Ahhazlar birçok aşıdan eski Sovyet yoldaşların çoktan geride b-
raktılar; kişi başıma düşen yazar, aydın ve mafya babası sayısı tüm
diğer Sovyet Gumhuriyetlerinden daha fazla onlar, liderlik ve pratik
sorum çözücü olmaya herşeyden çak değer veriyor ve imreniyarler.

Fakat, hir dönem Sowyetlerin gözdesi olan Ahhazlarda düzenli ça-
uşmanın gerekleri olan disiplin ve resmiyete Karşı önüne gepilmez bir
nefret olduğuda söylenebilir. Örneğin yere! polis gücünde ve İçişleri
Bakanlığı” nda yüksek düzeyli görevlilerin dışında hemen hemen hiç
Ahhaz yok. Bu hağlamda turistlere hizmet eimenin Abhazlar İçin sürün
oluşturması hiç de şaşırtıcı değil

Bu günkü ekonomik problemlerin temelinde eskiden gelen tulucı-
luk yatıyor. Gürcüsten'm açık düşmenliği ve Rusya'nın politik enirika-
ları arasında Ahhazya kendi ”yeniden doğuş”unu inşa gitmek Zorunda.
Ancak ülke kendini iflas etmiş soylu bir aristokrat konumunda buldu;
kaybettiği geleceği tekrar elde etmekiçin gururunu bir yana bırakmak
ve parmağın taşm altına koymak Zorunda. Geçiş döneminin yavaş
glacağı şiphesiz, ancakdüşünce ve davranış tarzındaki değişimin İİK
sinyalleri de görülebiliyor; yakım zamana kadar sahildeki kafelerde,
savaştan önceki günlerde hayatın çok daha İyi olduğu konuşulurken,
şimdi yaratıcı bir kararlık ile gelecek ile ilgili planlar yapılyor.

Bugün yaşanan tüm zorluklara rağmen Abhazlar iki önemli avan-
taja sahipler; bu muhteşem Kıyı cenneti olan ülkeleri ve kendine ayırdığı

hu toprakları onlara veren Tanrı la olan özel ilişkilri. |
(çeviren: Fhru Özkan)
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ÖI4MART
ADIĞE DİLİ VE
“YAZISI GÜNÜ

İÇİN
CUMHURBAŞKANI
ASLAN CARIM'IN

MESAJI

Değerli Adiğeyliler

Bugün ilk kez Adiğe dili ve yazısı gününü
kutluyoruz. Hepinizi bu önemli gün nedeniyle

yürekten kutluyorum.

Bu günü 10 Mart 2000 tarihli Cumhurbaş-

kanı kararnamesi gereğince kutluyoruz. Bu
günün amacı; yazılı kültürü ve konuşma dilini

geliştirmek, Adığece'yi korumak ve zenginleş-
tirmektir.

-Adiğe ulusu zengin ve köklü bir tarihe sa-
hiptir. Tarihi süreç içinde büyük felaketlerle
karşı karşıya kalmıştır. Bir zamanlar Kafkasya!
nın en büyük halkı olarak tüm insanlığa
malolmuş maddi ve manevi kültürel değerler
üretmiştir. Atalarımız, Yunanlılar, Romalılar,
Cenevizliler ve başka Asya Avrupa halkları ile
kurdukları ticariilişkiler sayesinde gelecek ku-
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şaklara zengin bir miras bırakmışlardır. Dış
ülkelerde de bunu kanıtlayan yazılı belgeler
bulunmaktadır. Ancak bizler yazıya daha sonra
kavuştuk. 1853 yılında Tiflis basımevinde ya-
yıncı Bersey Vumar tarafından Çerkes Alfabesi
basılmıştı. Her ulus, yetiştirdiği yazar, düşünür,

bilimadamı ve pedagogları ile dünya toplumları
arasındaki onurlu yerini alır. Ulusumuzun asır-

lardır koruyup geliştirdiği halk efsanelerinin

tüm dünyaya tanıtılmasında Adığey kültür ve
edebiyatının katkıda bulunmuş değerli yazar ve

şairlerimizin yetişmesinde Bersey Vumar'ın

etkisi büyüktür. Bunedenle gelecek nesillerimiz

onu saygıyla anacaklardır. Bugün Adiğe dili

Rusçayla birlikte Cumhuriyetimizde resmi dil
olarak kullanılmaktadır. Adığe dil bilimi yıllar
içerisinde önemli gelişmeler gösterebilmiştir,
Dilimiz yazıya kavuşmuş, orfagrafisi ve grameri

oluşturulmuş, çeşitli sözlükler yayımlanmış,

dialektler birbirine yaklaştırılmıştır. Dil öğrenimi
alanında uzmanlar yetiştirilmiştir. Dilimiz sade-
ce Adiğeler arasında konuşulmakla kalmamış,
Cumhuriyetimizdeki diğer halklar için de ortak
dil haline gelmiştir.

Dilimiz, toplumumuzun birlik ve beraberli-

ğini sağlayan güçlerden biri durumundadır.
Ancak geldiğimiz noktayla yetinemeyiz. Her dil

günden güne gelişmeli, zenginleşmeli ve in-

sanlara faydalı hale gelmelidir. Adığeceyi,

Cumhuriyetimizdeki birkaç yüzbin kişi ile dış
ülkelerde yaşayan Adiğelerin ana dilleri olarak
koruyacaklarına inandığım gibi, dilimizin gele-
cekte halklar arasındakiiletişimi sağlayacak bir *

köprü vazifesi göreceğini de düşünüyorum.

Adığece ulusumuzun amaç ve hedeflerine u-
laşmasında destek olacak, kültür ve sanata
kaynaklık edecek, Rusya Federasyonu ve dün-
ya kültürünü zenginleştirecektir.

Değerli yurttaşlar!

Hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum. İn-
sanların konuştukları tüm dillerin barışa ve
dayanışmaya hizmet etmelerini, dostluk ve
uyum getirmelerini diliyorum.

Aslan Carım

Adığey Cumhuriyeti Başkanı



 

 

 

Anadolu'da Ay Tapımı

Ii. oÇalışmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmamızda Abaza/Aphaz dilinin atası saydığımız Luwi
dili temel alınarak Anadolu'daki ay tapımı incelenecektir.
Çalışmanın kapsamı en eski çağlardan Lydia dönemine
kadar Anadolu olarak sınırlandırılmıştır. Başka bölgedeki ay
tapımına ancak konumuzu ilgilendirdiği ölçüde ve makro
düzeyde değinilecektir. |
Anadolu'daki ay tapımını Trakia,Mora Yarımadası,Ege
Adaları,Kıbrıs, Mezopotamya, Ortadoğu ve Elâm'dan so-
yutlayabilmek mümkün değildir. Bu bölgelerle Anadolu
arasındaki kültürel ve ekonomikilişkiler çokyoğundur. Aynı
şeyleri Kafkasya için de söyleyebilmek mümkündür. Pavel
Dolukhanov'un da belirttiği üzere Kafkasya Ortadoğu'nun
bir parçasıdır. İlkçağlardan beri Kafkasya nüfus fazlasını
güneye, Ortadoğu ve Anadolu'ya aktarmıştır. Bu çağda
Anadolu'da, Çerkes ve Laz halklarının ataları olan proto
kavimlerin yoğun olarak yaşadığını görmekteyiz. Bu çalış-
mada da, Anadolu'daki ay tapımıyla Kafkas halklarının
inancının ve kültürünün ne kadar çok örtüştüğünü görece-
Biz.
Bu çalışma, Anadolu'daki ay tapımıyla ilişkili tanrı, tanrıça,

halk ve yerleşimleri incelemek amacıyla planlanmıştı.Acak
çalışmaya başlandığında bu kapsamda bir çalışmanın dergi-.

de yayınlanamayacağını gördük. Bu nedenle kapsam daral-
tıldı. Özellikle ay tapımıyla ilişkili yerleşimler hiç incelene-
medi. Ancak ay tapımıyla ilişkilendirdiğimiz yerleşimlerden
bazılarını,yerleşimlerin yoğunluğunu göstermek ve bu
alanda çalışma yapmak isteyenlere yardımcıolmak için ad
olarak belirttik.

2. Ay Tapımının Eskiliği ve Yaygınlığı
Ay tapımı dünyanın en eski tapımıdır. Bu tapımın kökleri,
dinlerin ilk ortaya çıktığı döneme kadar uzanır. Doğan,
büyüyen ve yok olan (ölen) ayda; doğumun, yaşamın ve
ölümün sırrı da bulunmalıydı.Bu nedenle olsa gerek, dün-
yanın eski halkları arasında ay tapımı çok yaygındı. Eski
Mısırda, eski Hint'te ve Babil'de ay tapımıvardı. Sümerler
de Akadlar da aya tapıyorlardı. Olympos öncesinde Mora
yarımadasında ay tapımı çok güçlüydü(1). Kafkasya'nın
otokton halkları da aya tapıyorlardı(2).

 51

Ümit Özveri

Dünyanın eski halkları anaerkil halklardı. Bu halklar ayı
anatanrıça olarak düşünürlerdi. Ay doğumun ve ölümün
gerçek efendisiydi. Canverici ve yaratıcı güçtü. Verimliliğin
ve bereketin kaynağıydı. Ancak zamanla,babalığın toplum-
sal değeri arttı. Doğumda erkeğin işlevi de anlaşıldı. Ataer-
kil dönem başladı. Bu dönemde ay da erilleşti. Ancak
üremeyi sağlayan temel güç olma özelliğini koru-
du.Kadınları dölleyen bir erkek haline dönüştü(3).
Anatanrıçayı dölleyen ayın simgelerinden biri boğa(4),
diğeri yılandır. Yılan ayın ölümsüz gücünün ve yeniden
doğuşun da simgesidir(5) Halen pekçok dilde ayla ilgili
sözcüklererildir.

3. Luw i/AphazDilinde Ayla İlgili Sözcükler
Anadolu'da ay tapımı çok yaygındır. Anadolu ana tanrıçası,
aynı zamanda ay tanrıçasıdır. Pelasg, Hatti ve Luwi halkları,
önce anatanrıça kimliğiyle, daha sonra eril kimlikle aya
taptılar. Ayı ve anatanrıçayı çeşitli adlarla andılar, kendileri-
.ni de ayla özdeşleştidiler. Şimdi bunları inceleyeceğiz.

a. Men/Manes adının ay ve Mağan'la ilişkisi
Thomson Anadolu'da aya “men” adıyla tapıldığı saptama-
sını yapmaktadır(6). Thomson'a göre “men” yunancadır,

dişibiçimi ise “mene”dir. Ancak pekçok bilgin bu görüşü

kabul etmeyerek “men” sözcüğünün Yunan diline dışardan
geldiğini iddia ederler. Mitolojiler sözlüğü yazarlarına göre
“men” Phrygia dilindendir(7). Afif Ezen'e göre men ve
manes aynı kökenden gelmektedir ve tapımın kaynağı Ana-
dolu'dur(8). Biz de kaynağın Anadolu ve Luwi/Pelasg dili

olduğunu düşünüyoruz:
Diğer yandan Mora yarımadası çok eski dönemlerden beri
Luwi/Pelasg yurdudur. Pelasglar buraları da ilk kez iskan
eden halktır. Bu halkın ay,anatanrıça ve eşiiçin kullandığı

maan/mağan adının “men” biçiminde çok eski dönemler-
den itibaren Yunan diline geçmişolduğu varsaymı akla ve
belgelere uygun görünmektedir.

Luwi dilinin ardılı olduğunu iddia ettiğimiz Aphaz/Abaza

dilinde Maan/Mağan sözcüğü bileşik bir sözcüktür. Sözcü-

gün başındaki “ma”, gemen anlamına gelir. “An” sözcüğü

ise, “ana” anlamındadır. Bu durumdâ maan sözcüğü, “ana

egemen” anlamına gelir. Mağan sözcüğü ise “ana güçlü
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egemen” anlamındadır. Bu sözcüklerin Luwi/Pelasg, dilinde
aynı anlamda kullanılmış olmaları büyükbir olasılıktır. Luvi

dilinde hem “ma/ama” sözcüğü (12), hem de “an, annı,
anna, ana, na,nı, n” sözcüğü ana anlamında kullanılmakta-

dır(13).
Ancak”ma” sözcüğü yalnızca ana anlamına gelmez,

anatanrıçayı da anlatır. Ana tanrıçanın Anadoludaki adla-

rından biri de “ma"dır/14). Başka deyişle “ma” sözcüğü

Luwi dilinde, anayı anlattığı kadar ana tanrıçayı da anlatır.
Bu da anlaşılır birşeydir. Çünkü anatanrıçanın iki temel
işlevi bulunmaktadır. O, hem egemen, hem annedir.
Birinci işleviyle anatanrıça, toplumun ve dünyanın egeme-
nidir. Hayatın ve ölümün efendisidir. Bolluk-da kıtlık da
onunelindedir. İstediğini cezalandırır,istediğini ödüllendi-
rir. Bu nitelikleriyle ana tanrıçadan korkulur, ona ibadet
edilir,koyduğu yasalara, kurallara uyulur.
İkinci işleviyle anatanrıça toplumun annesidir. Anne olarak

yaratıcı, koruyucu ve adildir. Bu nitelikleriyle anatanrıça
sevilir ve sayılır.Birey onu gerçek annesi gibi değerlendirir.
Ona adaklar sunar, kurbanlar keser, onu hoşnut eder. Başı

sıkıştığında da annesinden yardım ister.
Öyle anlaşılıyor ki, Luwi dilinde anatanrıçaya takılan “ma”
adı,anatanrıçanın iki işlevine de uygun düşüyordu, hem

anne, hem egemen olarak anatanrıçayı anlatıyordu. Aslında
“ma” için yaptığımız bu saptamaları diğer Luwice sözcük,
“an, ana, na, nı" için de yapmamız mümkündür. Konuya
yoğunlaşan ve özel emek verenbir bilim adamı, sayın Bilge
Umar da aynı saptamayı yapıyor :"Na sözcüğünün bazı
tarihsel adlar içinde, Luwi kökenli olmakla birlikte, değişik
anlamı bulunduğu ve anayı anatanrıçayı anlattığı kanısında-
yım. Şöyle ki:"Ana” anlamındaki sözcüğün Luwi ve Hitit
kültür çevresinde ama/ma biçimlerinde kullanıldıktan başka
, anna, anni biçimlerinde de kullanıldığı bilinmektedir.
Diğer yandan, gerek eski iran dilinde gerek Luwi dilinde
Aile başlayan adların, bu ses söylenmeyerek de kullanıldığı
keza biliniyor. Dolayısıyla tıpkı Adra adının Dra biçiminde
kullanılması(örneğin Drabeskos, Drama, (oDrava,
Drina,Troia, Tragalassos, Trogilion'da), yahut ama adının

sayısız örnekte ma biçiminde kullanılması gibi, Anna/Ana
adının da yalnızca na biçiminde kullanılışı ile karşılaşmamız
doğaldır. hatta kaçınılmazdır”(1 5). Gerçekten de “ana/na”
sözcüğü bu dönemde Anadolu'da özellikle bileşik isimler
içerisinde, anatanrıça için kullanıldı. Bu sözcüğün yalnız
anatanrıça için değil, aynı zamandatanrı için de kullanıldı-

ğını görüyoruz(1 6). Bunu da anlamak mümkündür. Çünkü
anaerkiliğin sonlanması, ataerkiliğin başlamasıyla birlikte
ana tanrıçanın tekelinde bulunan yaratıcılık tanrılara geçti-
ginden, Zeus'un baldırından Athena'yı doğurması örneğin-
de görüldüğü gibi, yaratıcılığın simgesi olan doğum (ana)
işlerini de tanrılar üstlendi. Bu dönemdetanrıların, ananin
temelişleviniüstlenirken,adını da gaspettikleri anlaşılıyor.
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“Ma” sözcüğünün ana anlamında kullanılmasının izlerini
Çerkes dilinde de görmek mümkündür. Abaza/Aphaz
dilinde anne anlamında kullanılan 'mama' adı açıkça 'ma'

ile ilişkilidir. Aynı şekilde kadınlar için kullanılan 'mata/mata
anne' sözcüğü de egemen ata anlamındadır. Erkekler için
kullanılan 'Hamo/Hama' sözcüğü,yüce 'ma' ve 'Hamama'
lakabı da 'yüce mama' anlamına gelir. Bu sözcüklerde daha
önceki dönemlerde kadınlariçin kullanılmış olmalıdır.
Luwi dilinde bunca önemli olan 'ma' sözcüğünün bu dil
ortadan kalkarken, hiçbir iz bırakmadan yok olduğu düşü-
nülemez. Onunla çağdaş olan ya da onun yerine kullanıl-
maya başlayan dillerde de mutlaka bir iz bırakmalıdır. 'Ma'
sözcüğünün 'mı' çeşitlemesi de olduğundan Arapça'daki
“Ümmi,emmi ve amja/amca' sözcükleri dikkatimizi çek-
mektedir. Bu sözcüklerin Luvi diliyle ilişkisinin araştırılması

gerekir.
Anadolu'da görülen ve Türkçe'nin bazı şivelerinde 'hala'

anlamında kullanılan 'eme' sözcüğü de dikkatimizi çek-
mektedir. Bu sözcük Luwidilinde 'ama' sözcüğünün Türk
diline uydurulan bozuk biçimi olmalıdır.
Ayın 'ma'ile ilişkili olabilecek Hititçe adı armas,Arapçaadı

kamer,Farsça adı mah Aphaz/Abaza dilinde açıklanabilen

adlardır. Bu adların hepsi de Luwi dilinden kaynaklanmış
olabilir. Ayın bunlarla aynı kökten değilmiş gibi görünen
Sümerce adı 'Ada' da çok ilginç şekilde 'Abaza' diliyle

açıklanabilmektedir. (1 7) , Ni

'Helle,Helen(a) ve Selen(a)" sözcükleri, Grekçe'de ay anla-

mına gelmektedir. 'Helle" adlı ay tanrıçasına tapan bir
halk,Yunanistan'da Teselya bölgesinde yaşamıştır. Bu
halkTeselya 'ya Anadolu'dan Çanakkale bölgesinden göç-
müştür.(18) Bu durum Grek dilindeki Helena ve Selena

sözcüklerinin sonundaki 'na'nın daha sonra eklendiğini ve
Luwi dilinde ana tanrıçayı betimleyen sözcük olduğunu
gösteren bir kanıt sayılabilir.
Çerkes dillerinde ay anlamında kullanılan
'maze/maza/maz/mız/mza' sözcükleri de 'ma' ile ilişlili
olabilecek sözcükler olarak dikkat çekmektedir.

Bu saptamalardan sonra, selena adı gibi'men' adının da
Luwi dilinden yunancaya geçtiğini ve sözcüğün
anatanrıça'ma' ile ilşkili olduğunu söyleyebilmek mümkün-
dür. Bu sözcüğün aslı Luwi dilindeki 'maan' sözcüğüdür.
Maan/Mağanadlı tanrıyaAnadolu'da m. 6. 2000 yıllarından
itibaren anatanrıçanın erkeği olarak tapılmaya başlandığı
anlaşılmaktadır. Maiand ros/Menderes nehriyle özdeşleşti-
rilen bu tapım, ilkçağ boyunca bütün Anadolu'da görül-
müş, özellikle Lydia'da ve phıygia'lılar döneminde Anka-
ra'da Meen/Men adıyla yaşatılmıştır.

b. Anatanrıça Kıpala ve Ay
'Ma' adındaki Anadolu anatanrıçasının diğer bir adı da
Kıpala'dır. Kıpala adı, Kybele(19) ve Kibele(20) biçiminde
de telaffuz edilmektedir. 'Kıble' adı da Kıpala'dan kaynak-
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lanmaktadır(2 1). Kıpala adının anlamı halen bilinmemek-
te,açıklanamamaktadır. Ancak üçle ilişkili olduğu
kantlanmaktadır(22). Halikarnas Balıkçısı bu tanrıçaya üçlek

tanrıça demektedir(2 3).

Luwi dilinin mirasçısı olan Aphaz/Abaza dili bize Kıpala
sözcüğünü açıklama olanağı veriyor. Çünkü bu sözcük
Abaza /aphazdilinde halen yaşıyor. Abazadilinde 'Kıpa' üç
demek olduğu gibi 'la'dagöz demektir. 'Kıpala üç göz
anlamına gelir. Halikarnas Balıkçısı'nın da belirttiği üzere
üç göz ayın üç halini simgeler(24).
'Kıpala' adı Anadolu'da anâtanrıçayı betimleyen bir ad
olarak yaygın şekilde kullanılmıştır. Bu sözcüğün Abazaca
açıklanabilmesi, Luwi dili ile Abaza dili arasındaki ilişkiyi
gösteren önemlibir kanıt olarak kabuledilebilir.

c. Ay tanrıçasının diğer adı: Kinda/Sinda
Luwi dilinde anatanrıça için Kinda/Sinda adı kullanılmakta-
dır(25). Bilindiği gibi Luwi dili,k/ssesleri arasında tercih
yapmayarak yerine göre ikisini de kullanmaktadır. Oysa
Aphaz/abaza dilinde, 'k' tercih edilir. Bu durumda bütün
Anadolu ve Ortadoğu'da ay tanrıçası için kullanılan 'sin'
adının, 'kin' biçiminde çeşitlenmesinin de olabileceği sonu-
cuna varıyoruz. 'Kinda/Sinda' çeşitlemelerinin de bulunma-
sı bu yargımızı güçlendiriyor.
'Kinda' adı Aphaz/Abazadilinde, "kutsal ana kişi' anlamına
gelir. 'Kin/Khin aynı dilde, "kutsal ana anlamındadır. Kafkas
halkları hakkında araştırma yapan Georges Dumezil 'Axin'
adlı bir tanrıya çerkeslerin taptığı saptamasını yapmakta-
dır(26). Bu tanrının adı, 'kin' adının artikle almış biçimidir.
Axin Çerkes inancında sığırların koruyucusudur. Ancak.
Dumezil yapılan ayinlere bakarak , bu tanrının gücünün
sığırları korumakla sınırlı olamayacağı" sonucuna ulaşmak-
tadır.
Arkaik dönemlerde Anadolu'da anatanrıçaya takılan adın,
binlerce yıl sonra, Kafkasya'da Çerkesler arasında tanrı adı
olarak görülmesinin anlamı nedir?Bunu nasıl değerlendir-
mek gerekir bilemem. Ancak bu konuda hiçbir çalışma

yapılmadığını belirtmek durumundayım. Bilim adamlarının.
bu duyarsizlığını yorumlamak görevimiz olmasa da, gerçe-
ğe ulaşmakiçin bilimselilgi beklemek herkesin hakkıdır.

d. Ay tanrıçasının eşinin adı; Kanda/Sanda
Ay tanrıçası Kıpala'nın eşinin Lydia'daki adlarından biri de |
Kanda/Sanda'dır(27). Luwi dilinde aynı tanrıçaya Tarkhun,
Teşup ve Adra da denilir(28). Bu tanrıya bütün Hitit yur-
dundatapılmıştır.
Aphaz/Abaza dilinde 'kı/ka, khı/kha' baş anlamındadır.
Luwi dilinde “kı/ka ve sı/sa' baş anlamında kullanılmış olma-
lıdır. Bu durumda 'kan/san' baş ana,'kanda/ sanda" baş ana
kişianlamına gelir. Tanrı kanda/sanda'nın soyu, Lydia'da
Maan'lardan sonra krallık yapan soydur. Bu soya Grekler
“Herakles'in soyu" derler(29). İşin ilginç yanı bu klan aile de

 

Abhazya'da “Sandı adıyla halen yaşar(30). Bu soyu
Abhazlar kral soyu sayarlar((. İ
Kan/khan adını klan aile adı olarak kullanan insanlar da,
halen Abhaz ve Adigeler arasında yaşamaktadır. Aynı şekil-
de San/Asan klan ailesi de Aphazlar arasında halen yaşar.

, Anatanrıça tapımı ve yukarıda sayılan klan aileleriyle ilişkili
olabilecek'zan' klan ailesi de Adigeler arasında
zanuga(zanoğlu) adıyla halen yaşamaktadır.
Arkaik dönemlerdeki'san' adı, 5/z değişmesiyle 'zan' haline

gelmiş olabileceğinden, 'san' ve 'kan/khan' adlarıyla görü-
len Aphaz ve Adige klanları, aynı klanın zamanla farklılaşan

kolları olabilirler. Aynı şekilde, büyük bir olasılıkla, halen
Anadolu'da yaşayan veatalarından kalmış bir ad olarak'zan'
soyadını okullanan insanlar da bu klanlarla ve
anatanrıçaylailişkili olmalıdırlar.
Yaptığımız araştırmalara göre zan soyundan insanlara Ana-
dolu'da büyük önem veriliyor ve kahin sülalesi olduğuna
inanılıyordu. Bu inanç yakın dönemlere kadar yaşatılmıştır.
Sorgun ilçesinin Caferli köyünden rahmetli Haşim Arslan
amca nın anlattıkları, Anadolu'daki zan inancının ne kadar
güçlü olduğunu gösteren bir belge değerindedir. Konuyu
uzatmayıgöze alarak ve okuyucunun sabrına sığınarak
Haşim amcanın anlattıklarını sunmakistiyoruz.
“Zamanın birinde yorgun argın üç kişi, bir köy ağasının
evine misafir olmuşlar. Ağa sonradan görme gösteriş me-
raklısı biriymiş. Misafirlerini iyi karşılamış. Hemen bir kuzu
kestirmiş. Kuzuyu sofraya getirtmiş. Ama misafirleriyle
sofraya oturmamış.
-Ben her zaman kuzu yiyorum. Bugün de çok yedim. Be-
nim karnım tok. Buyrun siz karnınızı doyurun. Ben olmasm
daharahat yersiniz, diyerek odadan çıkmış. Kapıyı örtmüş.
Ama kulağını kapıya dayayarak misafirlerinin konuşmalarını
dinlemeye başlamış. Misafirlerdenbiri:
-Bu adam soysuzun biridir, demiş. Kökten ağa değil, gös-
teriş meraklısı ve sonradan görmedir. Kendisi bilmiyor, ama
piçtir. Annesi onu başkasındanpeydahladı.
İkinci misafir: 5
-Şu anda kapıyı dinliyor, demiş. İyi bir iş yaptığını sanıyor.
Bizden övgü bekliyor. Bu da onun soysuzluğunugösterir.
Üçüncü misafiryemektenbir lokmaalıp ağzına atmış:
-Bu kuzu anne sütü emmemiş , demiş. Köpeğin sütüyle
beslenmiş. Etin içine köpeğin kokusu sinmiş.
Ağa hem çok şaşırmış, hem çok kızmış. Duyduklarının
gerçek olup olmadığını anlamak istemiş. Hemen çobanın
yanına koşmuş. Kestiği kuzuyu nasıl beslediğini sormuş.
Çoban: .

-Bu kuzunun annesi yavrusunu emziremeden öldü, demiş.
Kuzuyu kancık bir köpek emzirdi. Ben bunca yıllık çoba-
nım, buna benzerbirolayı ne duydum, ne gördüm.
Ağa hemen annesinin yanına koşmuş:
-Ana bana doğruyu söyle, demiş. Eğer yalan söylersen,
nasıl olsa doğrusunu öğrenirim. O zaman da sana yapma-
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dığımı bırakmam. Ama doğruyu söylersen, yemin ediyorum
ki, hiçbir kötülük yapmam. Doğru söyle anne, benim ba-

bam kim?
İhtiyar kadın yalanınbirişe yaramayacağını anlamış.
-Ben günahlarım için Allah'a sığınıyorum,demiş.Allah gü-

nahlarımı affetsin.Ama gençken gönlüme ferman dinlete-
medim. Bir yiğidi sevdim. Sen de onun oğlusun.
Ağa misafirlerinin doğruyu söylediğini anlayıp yıkılmış.
Meğer onlar zanoğluymuş.Bununiçin herşeyibilmişler.
-Nasıl yani? dedim.
-Zanoğullarıişte, onlar herşeyibilirlermiş.
-Bir masal olsa gerek, dedim.
-Masal ya da hikaye. Biz atadan dededen böyle duyduk.
Zanoğulları herşeyi bilirlermiş. Allah onlara böyle bir kud-
ret vermiş. Senin anlayacağın onlar bir ocakmış”(04. .

e. Ay tanrıçasının eşinin Phıygia'daki adı:Attis/Attes
Ay tanrıçasının erkeğinin Anadolu'daki adlarından biri de
Attis/Atis, Attes/Ates'tir. Bu ad daha çok Phrygia'lılar
döneminde, kuzey batı Anadolu'da kullanılır. Sakarya
nehrinin kızı olan Nana, ak bir badem içini göğsüne bastı-
rarak Attis'i doğurur(3 1). Yakışıklı bir genç olan Aittis,

Phryg kralının kızı ile evlenmek üzere iken anatanrıça

Kıpala, Attis'i baştan çıkarır. Çıldıran Attis, cinsel organını
keserek anatanrıçaya sunar(32). Attis'in kanı toprağa bere-
ket verir. Kendisi de çam ağacına dönüşür. Anatanrıçanın

sevgilisi olan Attis, her ilkbaharda yeniden dirilir, ancak
sonbaharda ölür. Attis dirilince toprağa bereket gelir. Attis
yaşadığı sürece anatanrıça Kıpalaile sevişir.
Attis'in anasının adı 'Nana' olduğu gibi, Kıpala'nın
Phrygia'daki adı da 'nana'dır(33). Nana sözcüğü ile 'ana'
sözcüğüarasındaki benzerliğe Halikarnas Balıkçısı da dikkat
çekiyor(34). Gerçekten de bu sözcük nan/nana biçimine ve

anne anlamındaki 'nı/na” sözcüğününbir çeşitlemesiolarak
Abhaz /Abaza dilinde halen kullanılır. Aynı sözcük Adige
dilinde de nene/nane biçiminde torun sahibi kadınlar için
kullanılmaktadır.
HalikarnasBalıkçısı Attis sözcüğünü 'ata sözcüğü ile
ilişkilendirir(35). Böyle bir ilişkinin bulunması da büyükbir
olasılık sayılmalıdır. Çünkü hem Çerkes /Abaza dilinde,
hem de Luwi dilinde “tı sözcüğünün 'ta” çeşitlemesi bu-
lunmaktadır. Luwi dilinde bu çeşitleme bulunduğu içindir
ki, Azra Erhat mitolji sözlüğünde 'Attis * sözcüğü yerine
“Attes" sözcüğünükullanır(36).
Lydia krallarından birinin adı da Atis/Atys'tur(37). Gerek
Halikarnas Balıkçısı, gerekse Bilge Umar'Atis/Attis* sözcü-
gü ile 'Atys" sözcüğünü aynı sözcük olarak kabul eder-
ler(38). Oysa bu sözcüklerin farklısözcükler olma olasılığı
da vardır. Çünkü Luwidilinin devamı olduğunu kabuletti-
ğimiz Abhaz /Abaza dilinde hem t/atı, hem de tu/atu
sözcükleri bulunmaktadır ve bu sözcükler farklı anlamlarda
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kullanılır. Ancak daha doğru bir yargıda bulunabilmekiçin
konunun dahaiyi incelenmesi gerekir.
Önce sözcüklerin başındaki 'a'nın artikle olduğunu belirt-
mek istiyoruz. Artikle aynı-zamanda bir ululama terimidir
ve bazı durumlarda düşebilir. Attis/Atys sözcüklerinin
sonundaki 's'nin, Abhaz/Abaza ve dolayısıyla Luwi dilinde
can/canlı anlamına gelen sı/s sözcüğü olmaolasılığı varsa
da Hellence ek olma olasılığı daha fazladır. Esasen sayın
Umar da aynı görüştedir:'Hellen ağzındaki Atys/Otus'in öz
biçimi olan Luwi dili sözcüğü Atuwa/Attuwa'nın, Luvi
lerce Atu/Attu diye de kullanılmış olabileceğini anlıyoruz.
Atys, işte bu Atu'nun, Hellen ağzında erkek adı olabilmesi
için sonuna-seklenmiş biçimidir'(39). Bu durumda kök,
atu/adu sözcüğüdür. Bu sözcük Abaza dilinde 'büyük,
üstün büyük' anlamınagelir.
Atis/Attis'in kökü olan Ati/Atti/Atı ve çeşitlemesi ata /ada

sözcüğü Adige dilinde halen baba anlamında kullanılmak-
tadır. AncakAbhaz/Abaza dilinde aba/ba, apa/pa ve ba-
ba/papasözcüğü baba anlamında kullanılır.Ata/atı, ada/adı,
dafta sözcüğü birey, kişi anlamına gelir(40).Bileşik söz-
cükler içerisinde kullanılışınada bakarak bu sözcüğün ata

anlamında kullanıldığı söylenebilir. Bu sözcük aynı zamanda
'dede' sözcüğünün de kökünü oluşturur. Abhaz/Abaza
dilinde dada/tata sözcüğüdede anlamına gelir. Aynı kökten
kaynaklanan dadaş/dedeş (oOadiarı (oOgençler için,

dode/dote/tote, duda/tuda, tıta sözcükleri yaşlılar için lakap
olarak kullanılır.
Bu drumda Atı/ata sözcüğünün üstün kişi, üstün ata-dede
anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Atis/Attis/Ates
anatanrıçanın kocası ve halkın atası babası olduğundan |

büyük bir olasılıkla üstün baba-ata olarak adlandırılmış
olmalıdır. Sözcüğün bu anlamı mitolojinin içeriğine de tam
uyum gösterir.
Bu saptamalardan sonra, ati/ata sözcüğünün atu çeşitleme-
siyle de kullanılıp kullanılmadığını cevaplayabiliriz. Ati ve
atu sözcüklerinin yalnız sesleri değil, yukarıda açıklanan
anlamları arasında da bir yakınlık bulunmaktadır. Bu ne--
denle anlam genişlemesiyle ati sözcüğünün'üstün büyük
ata" anlamında ve atubiçiminde de kullanılmış olmaolasılığı
fazla görünmektedir. Kaldı ki Luwi dili,Batı Anadolu'da
Karia, Lydia ve Mysia lehçelerinde konuşulmaktadır.
Benzer biçimde Lydia boyu Tirhenler, aynı zamanda Turşa
olarak anılmaktadır. İki ad da tür/tur kökündendir. Ayrıca
Tirhen/Turşa adının Lydia kralı Atys'tan kaynaklandığı
bilinmektedir. Bu durumda hiç değilse Lydialehçesinde,ati
adının atu olarak da kulanıldığının kabul edilmesi gerekir.

- Atis/Attis'in Luwi dilindeki kökünü oluşturan Ati/Atı adı,
Anadolu'nun ilk arkaik halkı olarak karşımıza çıkan “Hati”
adıyla bir ilişkiyi gündeme getirir. Çünkü Luwi dilindeki
artikle 'a” şeklinde okunabileceği gibi 'ha' olarak da okuna-
bilir. Nitekim Latinler çoğu kez, Hellenler de bazen 'ha'

 



 

 

 

 

. değerinde okurlar. Aynı şeyler Abhaz /Abazadilindeki 'a'
artiklesi için de sözkonusudur.

Ancak Abhaz/Abza dilinde article olmayan'ha” sözcüğü de
bulunmakta olup yüce anlamına gelir. Bu durumda Ana-
dolu'lu yerli halkın 'Hati' olarak kullanılanadının anlamı,
'yüce ata-baba' olmalıdır. Bu adı 'ati/atı' okuyacak olursak
Atlis'e ulaşırız.Esasen yukarıda verilen anlam da Attis'e,
verdiğimiz anlamla çakışmaktadır.
Bilindiği gibi 'Hati" halkına türkçede 'eti' denilmektedir.
Aynı sözcük kuran'da'ad' olarak geçmektedir. Sümer dilin-
de 'ad' baba anlamına gelmektedir(4 |). :

f. Mis/Masa Anatanrıça ve Attis'le İlişkisi
Batı Phrygia'daki halkın Hatti/Hititdönemlerindeki adı Ma-
sa, Phrygler ve daha sonraki dönemlerdeki adı 'Mis/Mıs'tır.
Bölgeye halkı adından dolayı 'Mysia” denilmektedir. Luwi
dilinin ardılı o olanAbazacadaki anlamına bakıldığın-
da,birbirinin çeşitlemesi olan masa/mas/mıs sözcüğünün

anatanrıça, ay ve Attis'le ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.
Şimdi bu konuyutartışmakistiyoruz.
Sirabon'un belirttiğine göre Mysia halkı adını gürgen ağa-
cından almıştır(42). Ancak bize göre, bu ağacın çam olma

olasılığı çok daha fazladır. Çünkü çam Attis'in simgesi
olduğu gibi, Luwi dilinin ardılı olan Abhaz /Abaza dilinde
de, ay ile çam ağacı aynı sözcükle karşılanır:Mız/Amız!. .
Daha önce de belirtildiği gibi ay tapımı otokton Kafkas
halkları arasında da yaygındır. Özellikle Abhaz, Laz ve
Svanlar aya taparlar. Anadolu'da görülen 'ma' ve 'ana'
adları Abhaz dilinde halen yaşar. Ayrıca Anadolu'da arkaik
çağlardan beri görülen 'Masa' halkıyla aynı adı taşıyan klan
ailesi de halen Abhazlar arasında yaşamaktadır. Anadolu'da
olduğu gibi Kafkasya'da da ağaç her zaman kutsal sayılmış-
tir. Ağaç tapımı da Çerkesler arasında çok yaygındır. 17.
yüzyılda Abhazlar arasında yaşayan rahip Lamberti:'Yalnız
Abasglarda görülen , dünyada başka hiçbir millette rast-
lanmayan ilginç bir adet vardır. Bu adet ölü gömmeile.
ilişkilidir. Ağacın ortasını oyup ölü insanı sanki bir tabuta
koyarcasına yerleştiriyorlardı. Ağacı etrafında ölü erkeğeait
ve ömür boyu onlarla savaştığı için silahları diziliydi. *
demektedir(4 3).

Yukarıda anlatılan Çerkes inancında ölü, baba tanrının
simgesi olan ağaca sunulmaktadır. Attis inancının kökenin-
de de ay ve ağaç tapımı bulunmaktadır. Attis inancında da
ağaç babadır. Cinsel organını anatanrıçaya sunarak ölüm-
süzlüğe kavuşan, anatanrıçanın eşi olmaya hak kazanan
Attis, anatanrıçayla, ayla bütünleşmiş, aya dönüşmüştür. Bu
nedenle Attis'in simgesi olan çam da, tıpkı ay gibi,
'mız/mıs” olarak anılmaya başlanmış olmalıdır. Kendisini ay
tanrı Attis'in evladı olarak gören halk da, anatanrıçaya ve
onunsimgesine taktığı adı kendi klan adı olarak benimsemiş
olmalıdır.

  

Abhaz /Abaza dilinde uğur anlamında kullanılan 'mış'

sözcüğü de anatanrıça, çam ve bölge halkının adıyla ilişkili

olabilir. Çünkü bu dönemde Anadolu'da kullanılan yazıda s
ve ş harflerinin birbirlerinin yerine kullanıldığını bilmekteyiz.
Abaza /Abhaz dilinde 'mas/mıs' sözcüğü 'egemen canlı"
anlamına gelir. Luwi dilindeki anlamı da aynıdır:'Mas tanrı,
mis” tanrıça, anlamındadır(43). Bu iki sözcüğün birbirinin
çeşitlemesi olduğu , zamanla tanrı ve tanrıça biçiminde

farklılaştığı söylenebilir. Çerkes dillerinde halen ay anlamın-
da kullanılan maze/maza/mız/mıza sözcüğünün aynıkökten
kaynaklandığı, hatta aynı sözcük olduğu çokaçıktır.
Merggi, Luwi hiyerogliflerinin tanrı anlamındaki simgesinin
'mas ve 'massana'biçiminde okunabileceğini, yani
masvemassana biçiminde iki çeşitlemesinin olduğunu be-
lirtmektedir. Ancak Bilge Umar:
“Dikkat edelim:lroche'un(Dictionnaire, s. 69)belirttiğine

göre, Luwidilinin, çivi yazısında massani yahut massana
değerinde simgelerle yazılan sözcüğü, aynı dilin hiyeroglif
yazısında , "Tanrı" anlamına gelen simge yanına,'na' sesinin
karşılığı olan simge konmakla yazılmaktadır;ayrıca; Masna-
Piya adı içinde aynı sözcük, Masna biçiminde kullanılmıştır.
Bunlardan anlıyoruz ki, aslında tanrıyı anlatan sözcük,
sadece 'mas' idi ve buna eklenen-nayahut-ana, tıpkı
Almancada Gott yerine Gotheit denilmesi gibi, sözcüğe-sal
anlamını ekleyen bir fazlalıktı” demektedir(44).

Bu sözcüğün Meriggi'nin belirttiği gibi bir çeşitleme olma
olasılığı çok zayıftır. Bu dildeki çeşitlemeler genellikle 'na,
/nı, ma/mı' örneklerinde görüldüğü gibiaveı sesleri arsında
oluyor. Eğer sözcük çeşitleme değilse iki olasılık bulun-
maktadır:Ya sayın Umar'ındüşündüğü gibi 'sana/ana/na' bir
ektir ya da yeni bir sözcüktür. Buiki olasılığın da incelen-
mesigerekir.
Acaba sana/ana/nabir ek midir?
Luwi dilinde böyle bir ekin bulunduğu kanıtlanamıyor.
Aksine başka sözcükler incelendiğinde böyle bir ekin bu-
lunmama olasılığı artıyor. Aslında sayın Umarda bunutekil
bir örnek olarak sunuyor, bir olasılık olarak belirtiyor.
Ancakikincibir olasılığı hiç düşünmüyor. Oysa Luwidilinde
Umar'ın da saptadığı 'na/ana' sözcüğü bulunmakta olup
anatanrıça ve ana anlamında kullanılmaktadır. Bu sözcük
'mas' sözcüğü ile birleşerek bileşik bir sözcükoluşturabilir.
Massana sözcüğündeki 'na, ana' bir ek olmayıp bizim
düşündüğümüz gibi Luwi dilinde ana anlamına gelen söz-
cükse; massanabileşik sözcüğü 'ana tanrı” anlamına gelir.
Tanrının temel ana bir güce sahip olduğunubelirtir. Daha
önceki dönemlerde anatanrıça için kullanılan bu sözcük,
ataerkil dönemle birlikte anlamı genişleyerek anatanrıçanın
eşi olan baştanrıiçin kullanılmış olmalıdır.

Abaza/Abhaz dilinde 'san/sana' sözcüğü 'annem' anlamına

gelir. Ozaman 'masan/masana' sözcüğü 'egemen annem'
anlamına gelir ki, Anadolu'da ataerkil dönemde, anlam
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genişlemesiyle 'annemin egemeni' anlamısda kullanılmış
olması büyükbir olasılıktır.
Bütün busöylediklerimizi pekiştiren bir belge daha sunmak
istiyoruz. Bilindiği gibi Abhaz anatanrıçasının adı, Şana/

Aşana'dır(46).

kullanılabileceğinden, massana sözcüğünün sonundaki
'sana' sözcüğü 'şana' biçiminde de okunabilir. O zaman

'maşana' SÖZCÜĞÜ,
kentinin koruyucusuolan anatanrıça Athena'nın adı, “Asa-

na” biçiminde de okunduğundan(47 )bu sözcük Luwi

kökenli Athena adının bir çeşitlemesidir. Adın bu biçimi
çok daha önceleri Anadolu'da Athena için kullanılmış
olmalıdır. Daha sonraları ataerkil dönemle birlikte
anatanrıça kökeni çarpıtılarak, temel ana güç anlamında,

baş tanrı için kullanılmış olabilir. Athena adının Asa-
na/Aşana biçiminde de söylenmesi, Abhaz anatanrıçasının
adının Aşana olması, Luwi halkıyla Çerkesler arasındaki
ilişkiyi kesin şekilde kanıtlayan önemli bir belge olarak
değerlendirilmek gerekir.

g. Mada/Mıda, Mad/Mıd, Amad/Amıd adının anatanııçayla
ilşkisi
Adını anatanrıça aydan alan ve Anadolu'da görülen halklar-
dan biri de “mada/mad, mıda/mıd” adıyla anılan halktır. Bu
halk Çerkesler arasındamed/met/mıd adıyla klan aile olarak
halen yaşar. Sözcük Abhaz dilindemad(a)/mıd(a) çeşitleme-
siyle ve yılan anlamında halen kullanılır. Etimolojik olarak
incelendiğinde 'ma-ta' egemen ata,'ma-da' egemen kişi
anlamına gelir. |
Yılan, toprağın yani anatanrıçanın oğludur. Anaerkilliği,
tarıma dayanan yaşam biçimini ve anatanrıçayı simgeler.
Yeniden doğuşun ve ölümsüzlüğün desimgesidir. Dünyanın
her tarafinda, yılan tapımıyla ay tapımı birlikte görülür.
Ataerkil yaşamla birlikte, yılan da erilleşir. Anatanrıçanın eşi
olur.Kibele/kıpala, Ophion adındakiyılanla çiftleşerek dağ-
ları, hayvanları ve bitkileri e doğurur(48). Zeus yılan
kılığınagirerek kadınlarla çiftleşir. Eski Yunan tapınaklarında
, yılanlar ballı çöreklerle beslenmektedir(49). Minos'taki ev

tapınaklarında tapılan tanrıça da yılan tanrıçadır(50). Aynı
şekildeDemeter, Minos'un yılan hanımefendisidir. Biçim
değiştirme sanatını herkesteniyi bilen bilgi tanrıçası Metis
de bir yılandır(5 1). Gorgonlar ecesisi Medusa'nın saçlarııslık
çalan yılanlardır(5 2).

Yılan tapımı konusundaeski Misırlılarla Samiler de, Yunan-
lılardan geri kalmazlar. Ortadoğu'dakiMedyenvolkan tanrı-
sı da ilkel yılan inancınıkanıtlar(53). Mısırlıların ölüler kita-
bında ölü, yılan olmak için tanrıya yakarır(54). Eski Sü-
mer'in ulu tanrıçası Tiamat da biryılandır.
Yılanla ilgili tanrıçalar Tiamat, Medusa, Metis, Demeterve
yılana tapan Midyan halkının adlarında görülen mad/mıd
kökü yalnızca bir tesadüf müdür?Bunu nasıl açıklamak

 

Luwi yazısındas/şsesleri birbirlerinin yerine

'egemenşana' anlamına gelir. Atina

gerekir? Bu konu bilimin üzerinde çalışıp açıklayacağı bir
sorun olarak durmaktadır.

h. Luwi Dilindeki 'Arma' Sözcüğü
“Arma” sözcüğü Luwi, Hitit ve Lykia illerinde “ay” anla-
mında kullanılmaktadır. "Dolayısıyla ayı simgeleyen tanrının
da adidır"(55). Abaza dilinde “ar"sözcüğü, güçlü, yaratıcı
ve halk anlamlarında kullanılır. “Arma” sözcüğü bu dilde,
“halk egemeni, güçlü egemen,yaratıcı egemen” anlamları-
na gelmektedir.

4. Ay Tapımıylaİlişkili Olan AnadoluYerleşimleri
Ay anatanrıçası ve eşiyle ilişkilendirdiğimiz Anadolu'daki
yerleşim yerlerini okuyucuya bir fikir vermek, ne kadar
yaygın olduğunu göstermek ve bu konuda araştırma yap-
mak isteyenlerin işlerini kolaylaştırmak amacıyla aşağıda
sıralıyoruz.
Şunu da belirtelim ki, bu yerleşimler anatanrıçayla ilişkili
yerleşimlerin tamamıdeğil, en az değişikliğe uğramış olan-
larıdır.

a. Maan/Mağan/Man/Men'le İlişkili Görülenler
1. Amaenos:Pisidia bölgesindeki yazıtlarda anılan bir halkın
adıdır.
2. Amana, Ammana:Hellen ağzında Amanos. Hatay ilindeki
dağ dizisinin adı.
3. Amanara:İzmir'in kuzeydoğu yakınındaki Yamanlar
dağının en eskiadı.
4. Amanda:Reyhanlıilçesinin Beşarslan köyü.
5. Ammonis:İzmirhalkının bir kabilesi.
6. Armanda:Menemenyakınlarında bir köy.
7. Asbamaion:Kemerhisar'daki kutsal havuzun adı.
8. Armene:Sinopyakınlarında köy.
9. Emendre:Sındırgıilçesine bağlı köy.
10. Ermenek:İlçe merkezi.
Il. İmaion:Pisidia'da köy.
12. Kaman, Kamana:Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yerle- . .
şim yeri.
13. Komana:Pontos ve Kappadokia'daiki yerleşim,.yeri.
14. Komania:Bergamayakınlarında hisar.
IS. Kommagane:Adıyaman bölgesinin adı.
16. Manaua:Manavgat dolaylarında kent.
17. Manca:Burdur-Tefenni'de köy.
18. Manda:Anadolu'da çeşitli köy adları.
19. Mandakanda:Mysia bölgesinde köy.

20. Mandama:Aksaray'da köy.
21. Mandana:Kilikia bölgesinde köy.
22. Mandros/Maiandros:Luwi tanrısı, Menderes nehri.
23. Manegordos:Ankara yakınlarında yerleşim.
24. Mans:Erzincan —Çayırlı'nın eski adı.
25. Manya:Gördes'te köy.
26. Manyas:İlçe merkezi.
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27. Maion:Pisidia'da köy.
28. Malionia:Lydia bölgesinin İliada'daki adı. Aynı zamanda
ilkçağ köyü.
29. Menariye:Aksekiilçesinde köy.
30. Mende:Uşakilinde köy.

31. Mendi:Trabzon'da köy.
32. Mendure:Balıkesir'de köy.
33. Menge:Feke ilçesinde köy.
34. Menemen:İlçe merkezi ve köy.
35. Menkez:Adana'da köy. |
36. Menos kome: Sarayköyyakınlarında köy.
37. Mogan:Ankarayakınlarında göl.

b. Masa/Mas, Maza/Mazile İlişkili Olanlar
I. Amasela :İçe merkezi Amasya.

2. Amasra, Sesamos:İlçe merkezi Amasra.

3. Amasya:Aydın'da bir köy. 'Amasa' olarak da anılır.
4. Anamas:İspartailinde dağ.
5. Armasun:Çumra'da köy.
6. Armaşa:Kocaeli'de köy.
7. Ermos, Hermos:Gediz ırmağının adı.
8. Masa:Balikesir yöresinin eski adı. Anadolu'da iki köy.
9. Masara:Anadolu'da üç köy.
10. Masika:E skişehir'de köy.
1. Mastana, Mostene:Lydia'da köy.
12. Massukhanda:Kayseri olduğu sanılmaktadır.
13. Masikytos:Lykia kenti.
14. Mosouna:Milas yakınlarında köy.
15. Mossyna:Denizli yöresinde bölge.
16. Mimas:Denizli yöresinde bölge.
17. Mamas:Bursa'daki uludağ.
18. Memassos:Aksarayyakınlarında yerleşim.
19. Mesaia:Trakya yöresinde köy.
20. Meset:İnebolu'ya bağlı köy.
21. Mesopa:Apolyont gölü yakınında hisar.
22. Mesogis:Aydın dağlarının eski adı.
23. Mezaba:Karia kenti.

24. Mazaka:Kayseri'nin eski adı.
25. Maza:Kayseri'nin eski adı.
26. Mazamania/Mazamea:Galatia bölgesinde köy.
27. Mazgirt:Anadolu'da üç ayrı yerleşim.
28. Mezgit:Ankara yakınlarında köy.
29. Mezgtli:Mersin'de yerleşim bölgesi.

c. Mus/Mıs, Muz/Mizİle İlişkili Olanlar
Ii. Amysianon;Boyabat dolaylarında yerleşim.
2. Amisos, Amisene:Samsunyöresinin adı.
3. Amyzon, Myzon:Karia'da ilkçağ kenti.
4. Karkamis, Kargamiş, Telmisos:Fıratkıyısında kent.
5. Kamisa, Kamisene:Sivas yöresinde kent.
6. Misi:Bursa'da köy.
7. Misli:Niğde yakınlarında köy.

 5/

8. Mistia:Beyşehir dolaylarında köy.
9. Misebolu:Mudanya yakınlarında köy.

d. San/Zanadıileilişkili olanlar
|. Arsania:Ergani'nin eski adı.

2. Arsanias:Murat suyunun eskiadı.
3. Arsene;Hazargölününeski adı.
4. Arsinone:Anamur dolaylarında kent.
3. Arzan,arzen, arzun:Siirt dolaylarında kent.

6. Arzan can:Erzincan'ın eski adı.
7. Kazana/Kazan:Karia'a kent.
8. Kozan:Anadolu'nunçeşitli yerlerinde köy.
9. Sandal;Anadolu'nun çeşitli yerlerinde köy.
10. Sandu:Tokat bölgesinde köy.
1 1. Sandı:Bozkırilçesinde köy.
12. Sankhara:Anadolu'da kent.
13. Sandıklı; İlçe merkezi.
14. Santa:Gümüşhane'de köy.
15. Keşan;İlçe merkezi.

. Mad/Mada, Mıd/Mıdaile ilşkili olanlar
. Amid, amıd:Diyarbakır kentinin eskiadı.
. Emet/Emed:Anadolu'da ilçe merkezi.
. Mada:Beyşehir gölündekiada.
. Madala:Niğde'de köy.
. Madara:Çorum'da köy.
. Maddunasa:Arzawa'da kent.
. Madnasa:Karia'da kent.
. Madra:Bergamayakınlarında dağ.
. Madran:Anadolu'da kent ve dağ.

10. Madrop:Diyarbakır'da dere.
1 1. Madytas:Eceabad'ın eski adı.
12. Matyene:Alaşehir'de tanrıçanın sanı.
13. Matsara:Torulyakınlarında köy.
14. Matrika :Ankara yakınlarında köy.
15. Mation:Ephesos yakınlarında köy.
16. Matrai:İstanbul-Çatalca'nın eski adı.
17. Meteoron:Lydia kasabası.

(8. Edremit:İlçe merkezi.
19. Midye:İlkçağda Salmydessos adıyla anılan kent.
20. Midduwa:Pala ülkesinde yerleşim.
21. Midyat(Medeat):İlçe merkezi.
22. Midas:Eskişehir dolaylarında ilkçağ kenti.

23. Nikomedeia:İzmit'in eski adı.

 

O
J
a
D
U
B
U
N
—
O

N
O

f. Khin/Sin, Kinda/Sindaile ilişkili olanlar
“|. Khinduwa:Anadolu'da birkent.

2. Kinna:Galatia kenti.
3. Kindyria:Anadolu'da kent.
4. Kindye:Karia kentçiği.
5. Kindyassos:Kilikia'da kent.
6. Kinaroa;Lydia'da kent.
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7. Kinaoura:Tire dolaylarında kent.
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KAFKAS- KAZBEK<KABARDEYDE

Sn. Muhittin Kandur'un dizi roman projesinin
ikinci cildi, yine Nart Yayıncılık tarafından İstan-
bul'da Şubat 2000 de yayımlanmıştır. İkinci cil-
din alt başlık ismi “Kazbek Kabardey'de” dir.
Birinci ciltte olduğu gibi “Kandur” soyunun çev-

resinde oluşan bir anlatım biçimi içeren yapıtta,
Çeçenistan'dan Kabardey'e dönen Kandur Ahmet

ve ailesinin, Kabardey'in Glakhısteney Bölge-
si'ndeki Haptsey Köyü'ne yerleşmesi ve ardından
gelen olaylar işlenmektedir.

Sayın Kandur'un romanının bu ikinci cildinde
de Kabardey Aristokratları'nın yaşam biçimi orta-
çağ şövalyelerinin yaşam biçim ve felsefesini a-
nımsatırcasına Şövalaresk bir anlatım sürüp git-
mektedir. Çerkes Halkı'nın sosyal yapısını ve
geleneklerini bilmeyen, Çerkes Tarihi ve Kültürü
ile henüz tanışmamış bir yabancının romanı oku-

ması halinde, herhalde ilk olarak Kabardey Hal-
kı'nın tamamının aristokrat olduğu, çiftçi, işçi,

köylü, din adamı, zanaatkar gibi unsurların
Kabardey Halkı arasında yaşamadığı şeklinde
yanlış ve komik düşüncelere kapılır. Kısacası ro-
man Kabardey — aristokrat gibi çarpık bir
örtüşme sergilemekte, Çerkes Halkı'nın diğer
katmanlarından zaman zaman çok kısa olarak

“hizmetçi, seyis, at uşağı” gibi adlandırmalarla
söz edilmektedir.
Roman 1784-1830 yada 1835 tarihleri arasını

— anlatırken, Kuzey Kafkasya Tarihi'ninen hareketli
dönemini yeterince yansıtmamaktadır. Oysa söz
konusu zaman dilimi içerisinde bakınız ne kadar
önemli olaylar yaşanmaktadır:
e 1784 de Kırım Hanı Şahin Giray'ın Ruslardan

ayrılarak Osmanlı Devleti'ne yanaşması sonu-
cu Kafkas-Rusilişkileri hızla bozulmaya baş-
lar.

e 1785 — 1787arasıisyanlar vardır. Uşurma
liderliğinde köylüler ayaklanır, Kuzey Kafkasya
Tarihi'nin en çalkantılı sosyal olayları yaşanır.

 >9

Özdemir Özbay

İmam Uşurme Adığe ve Abaza Boyları ile
Nogaylar'ı Osmanlılar ve soylular aleyhine
kişkırtır.

(788 Kabardey'ler, Kuban'ın güneyine geçen
diğer Çerkes Boyları'na saldırmaları için Rus-
larca kışkırtılır.

9 Ağustos 1789 da Osmanlı Komutanı Battal
Paşa 31 kıta asker, top ve mühimmatile
Kabardey'e hareket eder. Ancak 13 Ekim de

General Herman tarafından bozguna uğratı-
larak esir alınır.

1789 da 300 Kazak Ailesi Çariçe

Katerina'nın emri ile Terek Irmağı boyunda
kurulan İZ Kazak Stanisia'sına yerleştirilir.

Bu durum Kabardey Halkı arasında huzur-
suzluğa neden olur.
1802 de Kabardey'de sivil yönetim muharip
sınıftan alınarak Ruhban sınıfa verilir.
1804 de Kabardey Prenslerinden Ruslan Bek
Mıssost Rus Yönetimi'ne karşı ayaklanır. Bu

isyan General Glassenapp tarafından kanlı bir
şekilde bastırılır. Seksen Adığe Köyü kanlı bir
şekilde yakılıp yokedilir.

(1807 de Kabardey'de Dini Mahkemeler ye-
niden kurulur.
1809 da Çar yönetimine karşı Kabardey'de

yeni ayaklanmalar olur. Bu ayaklanmalarıda

General Bulgakofkanlı bir şekilde bastırır.
Kabardey'den geçirilmesi düşünülen askeri
yolun yapılmasını istemeyenler 1825 yılında
ayaklanır. Bu tarihlerde ünlü Çerkes bilgesi
Şora Neguma Beçmırza ilk Adığe Alfabesi'ni
hazırlar.
1827 de Kabardey Prensleri Çar 1. Nikola'ya
başvururlar:

Osetinlerin kendilerine bağlanmasını
Çar IV.İvan ile daha önce yapılan anlaşmaya
göre Rus Aristokratları'na tanınan hakların
kendilerine de tanınmasını isterler.
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İstekleri red edilir |
» 30 Ekim 1828 de Elbruz Dağ Geçiti General

Emanueli Kuvvetlerince işgal edilir.

» 14 Eylül 1829 da Kafkasya'nın geleceğiaçı-
sından büyük önem taşıyan Edirne Antlaşması
imzalanır. | |

Bütün bu önemliolayların “KafkasyaIl” romanına

yansımaması romanın tarihi roman niteliğini za-
yıflatmakta, İokal bir anlatım içeren bir yapıt hali-
ne getirmektedir. Bütün bu anlatılanların dışında,
Çerkes Sosyal Yaşamı'na, geleneklerine uymayan

o denli yanlış motiflere yer verilmiş ki Sayın
Kandur'un Çerkes Halkı arsında sanki hiç yaşa-
mamış olması böyle bir sonucu doğurabilir:
I. “Prens Hapsa” ifadesindeki “Hapsa” sözcü-

- günün “Haptse” olması gerekir. Haptse Soyu
Kabardey Hanedanı kolları içinde yer alma-
maktadır. Dolayısı ile Hapsa Prensliği adı al-
tında bir yönetim birimine Çerkes Tarihi'nde
rastlanması daolası değildir. Haptsey Soyu
saygın bir Kabardey ailesini tanımlar, ancak
bu soy prens soyu olmadığı gibi Haptsey
Prensliği de olmamıştır. Haptseler Haptsey
Köyü'nün beyleridir.

2. Yazarın deyimi ile “Prens Hapsa oğlunun

karşılanması töreninde Temurkan'a “bu yaşlı
ve sıkıcı prensiaffedebilecek misin?” demek-
tedir. Çerkes Geleneği'nde, özelliklede soy-
lular arsında en büyük erdem tevazudur. Kral
da olsa, prens de olsa hiçbir Çerkes kendin-
den söz ederken kendi soyluluk ünvanını
söylemez.

3. Hiçbir Çerkes yaşlısı oğlunun karşılanması
törenine katılmaz, hele hele toplum önünde
oğlu ile el sıkışmaz, özlem gibi duygusal
davranışları dışa vurmaz. Bu sahneler Çerkes
Gelenek ve Yaşamı'na tamamenaykırıdır. Bu
konuaçılmışken şehit düşen oğlunun ölüsünü
karşılayan bir Çerkes Annesi'nin böyle bir acı
karşısında bile geleneklerin koyduğu kurallara
nasıl uymak zorunda kaldığını anlatan bir pa-
sajdan söz etmeden geçemeyeceğim;

Ünlü Çerkes bilim adamı Prof. Aytek
Namitok tarafindan derlenip, eşi Hayriye
Melek Huncatarafından Fransızca'ya çevrilen
ve Rahmetli Namitok tarafından 1937 yılında

o Paris'te ilk kes toplanan Dünya Folklor
Kongresi'ne sunulan tebliğin konusu olan
.Adığe Geleneği, “Tiıley” yani Japonlar'ın
Kamikaze Geleneği'ne benzer bir kahraman-
lık olayının baş kahramanı olan genç bir

Çerkes Prensi'nin şehit düşmesi üzerine ya-

pılan törende şehit prensin annesinin oğlu-
nun cenazesi karşısında gösterdiği metanet
ve soylu davranış ilginçtir”; |

“,.. kısa bir süre sonra içeriye bir kadın girdi.
Çember bir yerinden hafifçe açılıp, yatağa
yaklaşmasıiçin ona yol verdi. Bu oradayatan
gencin annesiydi. Uzun boylu ve dimdikti.
Telaşsız bir yüzü ve antik tanrıça heykellerine
özgü bir burnu vardı. Koyu renkli bir tül oval
yüzünü çevreledikten sonra sol omuzunda
yumuşak bir düğüm oluşturup topuklarına
dek süzülüyordu. Dudakları mutad tebessü-
münü, kaşları yay şeklini koruyordu. Güzel
yüzünde herhangi bir heyecan belirtisini açı-
ğa vurabilecek en ufak bir gerilim izi sezilmi-
yordu.
Cenazeye yaklaştı ve yumuşak, şakacı bir

tonla:
- Ah oğlum, bu küçücük çocuk halinle

böylesine şerefli bir töreni hakkedecek ne
yaptın? diye konuştu”

Bu pasajdan da anlaşılacağı üzere, ölümle
yüreği yanan bir annenin bile toplumsal ku-
rallara, khabzeye uygun davranış içerisinde
olması gereğini yaşatan bir toplumun başında
bulunan bir prensin toplum önünde oğlunu
karşılaması, onunla el sıkışması gelin ve to-
runlarına ilgi göstermesi 18. Yüzyıl Çerkes
Toplumu'nda olası değildir.

. Prens'in oğlu Murat'ın ise yine toplumun

önünde eşini ve çocuklarını babasıile tanış-
tırması Çerkes Gelenekleri ile hiç bağdaşma-
maktadır, hele gelinin utanıp ürktüğü için ko-
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nuşmadığı şeklindeki motif Çerkes Gelenek-

leri'ne tamamen aykırıdır. Öncelikle kocasının
ailesiile ilk kez karşılaşan, kayınpederinin e-

vine ilk kez gelen gelin zaten kayınpederine
görünmez. Zorunlulukla görünse bile utanıp
ürktüğü için değil de saygılı davranış nedeni
ile konuşmaz. Adığe Gelenekleri'ne bu denli
ters düşen sahnelerin romana konuluş nede-
nini anlamak çok zordur.

. Yazarın Adığe Boyları'nın toplumsal ve sınıf-
sal yapısını hiç incelemediği anlaşılmaktadır.
Abzekh Halkı'nın demokratik yapısını ve
Abzekh Toplumu'nda prens soyunun bulun-
madığını bilmemektedir. Zira roman kahra-
manı Hapsa'ya şu sözleri söyletebilmektedir:
« -Belki siz gençler hepimizin Kuban'dan

geldiğimizi bilmiyorsunuz. Çok eskiden
Kabarda adında bir Adığe Prensi varmış,

batıdan gelmiş ve onun adını verdiğimiz
buralara yerleşmişiz. Bu prens aslında
Abzekhemiş. »

Geçen sayıdaki eleştiri yazımızda da anlattı-

Şımız üzere Kabardey Hanedanı'nın kurucusu
olan Büyük Prens İnal'dır. Sözü edilen
Kabarda adlı prens İnal'ın oğullarındandır ve
Abzekh değil Abaza asıllıdır. Tarihi gerçek-
leri bilmeden, Çerkes Boyları'nın toplumsal
yapısını incelemeden bu denli büyük bir işe
kalkışmak cesaret işidir. Büyük tarihsel ro-
manları yazan çok ünlü Çerkes yazarları var-

dır. Bu tür uğraşların bu ustalara bırakılma-
sından yana olduğumu bir kez daha yinele-
mekisterim.

. Romanda neden ve nasıl yer aldığını anlama-
dığım yada çeviri veya redaksiyon hatası olup
olmadığını saptayamadığım Glakhastny,
Gilakhastaney, Stoniza, Kabardi, Kabardon

gibi gereksiz ve yanlış sözcükler bulunmakta-
dır. Öte yandan “Çerkes” sözcüğü bile yanlış
biçimde “Çerkez” şeklinde yer almıştır.

. Nursan Gelin'e fal bakan çingenelerinde
“Bohemyalı” olarak adlandırılması da çokil-
ginçtir.

8. 1800 lü yılların başında Kabardey'e tren

gittiğini ilk kez bu romandan öğrenmiş bulu-
nuyorum. Bu yıllarda Kabardey topraklarına
demiryolu döşendiğini söyleyip şaşkınlığımı
giderecek bir okurun çıkmasını bekliyorum.
Burada askeri yük taşıyan katarların başka bir
taşıt konvoyu olup olmadığını açıkçası anla-

yamadım.
9. Çar ve Şah sözcüklerinin karşılığı kral olarak

kullanılmış. Rusya Kralı yada İran Kralı diye-
biliyorsak Osmanlı Sultanı yada Padişah yeri-
ne Osmanlı Kralı yada Türk Kralı dememiz
gerekmez mi? Bu tür yanlış sözcük kullanım-
ları eğer yanlış çeviriden kaynaklanmıyor ise
iş daha da ciddi yanlışlıklara uzanıyor de-
mektir.

10.Rus birliklerinin yakım katliam yaptıkları
“Tram” köyüile Gılakhısteney'in ilgisi de an-
laşılır gibi değil. Zira Tram soyu Abazahalkı-
nın Aşkarıwua kolundan olup “Tram Kıt” o-
larak anılan bu köyün bugünkü Çerkes böl-
gesinde bulunuyor olması daha bir gerçekçi
yaklaşım olacaktır.

(1. Öte yandan, Kırım Tatar Prensiile Kazbek'iin
Sufizm felsefesiağırlıklı tartışmalarının Çerkes
kültürüile ilişkisini anlamadığımı. da irat e€-

deyim. |

Bütün buanlatılanları çok işgüzarca biryaklaşım

olarak nitelendirecek okurlar da çıkabilir. Ancak,
bir ulusun tarihini roman konusu yaparken, bir
ailenin tarihi ile örtüştürmenin ne gibi yanlışları
da peşinde sürükleyeileceğine engüzel örneğin
bu roman olduğu fikrine okurların büyük bir ço-
gunluğunun da katılacağına inanıyorum.
Saygılarımla. .

Ankara, Nisan 2001

Dipnot:
(1) Dr. Batıray Özbek (Yedig), Çerkes Tarihi

Kronolojisi, Ankara, 1991.
(2) Orhan Alpaslan (Sımha), Tıley, Kafkasya Ya-

zıları Dergisi, Sayı:4, 1996.
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KAFKASYA'DAN
OSMANLIYA UZANAN BİR

YAŞAM
AHMET MİDHAT HAĞUR

(26.12.1644

Anayurtları Kuzey Kafkasya'dan Çarlık Rusya'sı

tarafından sürgün edilen yüz binlerce kafkasyalı gibi

Ahmet Midhat Hağur da ailesiyle birlikte Anapa'dan

İstanbul'a gelen bir Çerkesti. Şapsığ boyundanve

Hağur ailesindendi. Diasporada yaşamını daha çok bir

edebiyat adamı olarak geçirdi. Ahmet Midhat Hağur,

Tanzimat dönemi yazarlarındandır. 19. Yüzyılın ikinci

yarısından başlayarak batıdan daha yeni yeni gelmeye

başlayan düz yazı türlerinden roman tekniği, Ahmet

Midhat Hağur sayesinde Tanzimat edebiyatına kazandı-

rıldı. Bunun dışında hikaye, deneme, piyes, seyahatna-

me, gazete makalesi de yazdı. Ahmet Midhat Hağur,
hemen her konuda yazabildi. Kadın ve çocuk, eğitim ve

öğretim, evlilik ve aile, Din ve ahlak, Doğu ve Batı

medeniyetleri, kölelik ve özgürlük, vatan ve millet, örf

ve adetler, spor, müzik, tiyatro vb. gibi pek çok konuyu

ele aldı.
Bugüne kadar Ahmet Midhat Hağur üzerine yapılan

çalışmalar, eserleri hakkında sunulan tez, doktora

çalışmaları, diğer makale ve kitaplar, daha çok, roman
ve hikaye özetleriyle sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte
en kapsamlıaraştırmaların başlıcaları; Prof. Dr. Orhan
Okay'ın “Batı Medeniyeti Karşısında Ahmet Midhat

Efendi” adlı kitabıyla Doç. Dr. İsmail Parlatır'ın “Tan-
zimat Edebiyatında Kölelik” adlı eseridir. Bunlar,
Ahmet Midhat Hağur'u bize çok değişik yönleriyle
tanıtırlar. Hepsini doğrudan görüp inceleme olanağı
bulamamış olmakla birlikte, çevirileri de dahil olmak

 

—-30.12.1912)

 ÇUREY Tıjın

Filolog, Nalçik

“Kafkas ismini şimdi değil, daha coğrafya isminibile i-

şitmemiş olduğum bir zamanda öğrenmiştim. Hatta bu-

nun için “Letaif-i Rivayat/Hoş öyküler“ serisiyle “Fir-
kat/Ayırılık” adlı eseri çerkeslik üzerine yazıp o zaman

okuyanlara beğendirmiştim.”

Ahmed Midhat

(Kafkas Romanı'ndan)

üzere 200'ün üzerinde (208) eseri bulunan yazarımız,

kendisi hakkında da ilginç bir yorumda bulunur.

Dr. Kamil Yazgıç (yazarın oğlu), Ahmet Midhat

Hağur'un hayatını ve hatıralarını anlattığı kitabında bu

olayı şöyle anlatır: “Babama sorduğum sorulardan

birisi de şu idi: Sizin eserleriniz arasında edebi olanlar

hangileridir? Ben edebi sayılabilecek hiçbir eser yaz-

madım. Çünkü benim eserlerimin çoğunu yazdığım

sıralarda, memlekette edebiyattan anlamayanlar nüfu-

sumuzun bila mübalağa yüzde doksan dokuzunu teşkil
ediyordu. Benim emelimde ekseriyete hitap etmek,

onların dertlerine tercüman olmaya çalışmakitr. Zaten
edebiyat yapmaya ne vaktim, ne de kalemim müsaitti.

Bununiçindir ki; haddimi hududumu bildim. Çizmeden

yukarıya çıkmadım ve edebiyatı Hamid'lere Ek-

rem'lere, yani erbabına bıraktım. Fakat ne yalan

söyleyeyim, eğer elimde olsaydı onları da o devirde

edebiyat yapmaktan men ederdim. Çünkü bence nüfusun
yüzde doksan dokuzu koyu cehaletten tamamıyla kurta-

rılmamış olan bir memlekette, henüz en aydınlık ve basit

fikirleri bile sökemeyen kimselere edebi eser vermek,

karnını doyuramamış bir kimseye meyva ikram etmek

kadar garip bir harekettir:” Bu tesbit, hem o dönemi

çarpıcı biçimde göz önüne sermekte, hem de yazarımı-
zın aydın kişiliğini açıkça ortaya koymaktadır.

Osmanlı'nın her konuda yenilenmeye gittiği süreç,

Tanzimat dönemi olmuştur. Bu dönem edebiyatına

Tanzimat Edebiyatı denmiştir. Milliyetçilik hareketleri-

nin hızla geliştiği, Osmanlı toplumunuoluşturan halkla-
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rın iç içe geçmiş sosyo-ekonomik karmaşa içinde

arayışlara yöneldiği bir ortamda farklı düşünceler

filizlenirken özellikle devrin aydın kesiminde mensubi-

yet konusu da konuşulur ve tartışılır duruma gelmiştir.

Ahmet Midhat Hağur'un da, dönemin bir aydını olarak,

bu gelişmelerin dışında kalması beklenemezdi. Her

türlü baskıya karşın, duygu ve düşüncelerini pervasızca
yazabilmiş olması, dikkatlerin O'nun üzerinde odak-

lanmasına yolaçmıştır.

Ahmet Midhat Hağur'un Kafkasya ve Kafkaslılığı

anlattığı eserlerini kaleme alması, bir raslantı sonucu

değildir. Ahmet Midhat Hağur, Kafkasya'nın ve Kafkas
sorununun yabancısı değildir. Kafkas romanında bunu

şöyle dile getirir: “Yemin ederim ki; daha içinde büyü-

müş olduğum İstanbul şehrinin kendi mahallemizden
maada hiçbir yerini bilmez iken annemin bana Kafkas-

ya'yı, Adığeliği ve coğrafya bilgilerini vermesi, annem-
den bana bir yadigar olarak kalmıştır.” (Kafkas roma-
nından). Kafkasya ile ilgili roman, anı, hikaye, piyes
türlerini yazarken sürgünün soğuk yüzünü, onun insan-

lar üzerinde oluşturduğu yıkımı, insanın kişiliğine ve

özgürlüğüne verdiği zararı, asimilasyonu, bir ulusun
yok oluş eşiğine getirildiği evrede gelişen olayları kendi

üslubuyla dile getirmiştir. “Esaret” (1870), “Firkat”

(1870), “Menfa” (1870), “Faik Bey ile Nuridil Hanımın

Sergüzeşti” (1870), “Ölüm Allah'ın Emri” (1873),
“Dünyaya İkinci Geliş” (1873), “Vuslat” (1874),

“Hasan Mellah” (1874), “Hüseyin Fellah” (1875),

“Kafkas” (1877), “Çerkes Özdenleri” (1884) . Ahmet

Midhat Hağur, bu eserlerinde Osmanlı toplumunda,

Araplarda, Ruslarda, Çerkeslerde ve daha önce başka

toplumlarda yaşanmış olan köleliği tanımlayıp tanıttık-

tan sonra, köleliğin özellikle Kafkasya'dan Osmanlı'ya

uzanan zaman dilimindekiişleyişine dikkat çekmiştir.

O'na göre; özellikle 1860 sonrasında Kuzey Kaf-
kasya'dan sürgün edilen Çerkeslerin Trabzon ve Sam-

sun çevrelerinde açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar

karşısında düştüğü çaresizlik ortamında Hükümetin

oralarda esir pazarları kurdurması, köle ticaretini daha
da hızlandırmıştır. Ahmet Midhat Hağur'un kölelik

temasını ele alıp işlediği ilk kısa hikayesi “Esaret”,
- Osmanlı'daki kölelik yaşamını, kölelerin toplumdaki
yerini, aşklarını anlatırken, O'nun asıl amacı; özgürlük

ve düşünce özgürlüğü kavramlarını gündeme getirmek

ve onlara gelişme ortamı hazırlamaktı. Öyle ki; düşün-

celerini özgürce ifade edemeyen bir aydının, bedenen
tutsak olan ve adına köle denen insandan bir farkı var
mıdır? Çerkeslerde, diğer toplumlarda olduğu gibi bir
köle ticareti yöktur. Bu tamamen sınıfsal ve sosyal bir
konumdur. Asıl olan, köleliğin hangi toplumlarda ne
anlama geldiğinin tam olarak anlaşılamamış olmasıdır.
Sosyo-ekonomistler köleliği genellikle salt sınıfsal bir

“temele oturtup, ekonomik özgürlük veya ekonomik güç

toplumlar için geçerli olabilir. Örneğin; Türk toplumun-
da “Kul” sözcüğü ile ifade edilen kölelik kurumu,
ekonomik güçle aşılabilmektedir. Oysa Çerkeslerde

yalnızca ekonomik güçle kölelik statüsünden kurtulmak
mümkün değildir. Bunun için, toplumda genel kabul
görecek başka meziyetler, erdemler ve işlemler de:

gereklidir. Kısacası; kölelik kurumunun işleyişi,
Çerkeslerde, bugün dünyanın anladığı anlamda değildi.

Ahmet Midhat Hağur'un şahsında öne çıkan bu
sosyal yara, konumuzun dışında olup, başka bir araştır-

manın konusuolabilir.

Ahmet Midhat Hağur, kendi ait olduğu toplumu ve
Kafkasya'yı gittiği her yerde, bulunduğu her ortamda

tanıtmaya çalışmıştır. Seyin Tıme O'nu anlatırken şöyle

demektedir: “Ahmet Midhat Hağur, Kafkas Tarihi
yazmak için hususi bir cemiyet teşkil etmiş. Fakat

dönemin padişahı Sultan Hamid, THAĞUŞŞE Ahmed
Celaleddin Paşa aracılığıyla Ahmet Midhat'ı saraya

davet ederek, kendisinin bu milli işlerle uğraşmamasını,

böyle olursa da bol maaşla sarayda çalışabileceğini

önermiştir. Ahmet Midhat Hağur bir müddet susmuştur

ama yazdıklarından asla geri kalmamıştır. İşte bu

çizgiden ödün vermeyerek yazdığı Çerkes Özdenleri

adlı piyesi Güllü Agop Tiyatrosunda (1 Kasım 1884)
sahneye konmuş, halkın sevgi,ilgi ve alkışını celbetmiş,

sarayda ve saraydaki Çerkesler arasında yaptığı heye-

candan dolayı Sultan Hamid, Gedikpaşa Tiyatrosunu

yıktırtmıştır.” Bugün, Ahmet Midhat Hağur gibi şair,

yazar, ressam, sanatçı, öğretmen v.b. birçok meslekte

Kafkas kökenli insanlarımızın çalışmalarını tanıtmak,

onların bilinmkeyen yönlerini göstermek de bizim en

önemli görevlerimizdendir. Diasporada yaşarken kendi

milletinin sesi olabilmiş yazar ve. şairleri tanıtmak,

Adığe edebiyatının gelişimi için de önemlidir.

Yararlanılan kaynaklar:
I. Ahmet Midhat Efendi, Bütün oyunları, İnci

Enginün, 1998;

2. Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithat Efen-
“di, Prof.Dr.Orhan Okay, 1991;  .

3. Tanzimat Edebiyatında Kölelik, Doç.Dr.İsmail.

Parlatkır, 1987;
4. Kafkasromanı, Erol Ülgen--Fatih And, 2000;
5. Kafkas Diasporasında Edebiyatçılar ve Yazarlar

Sözlüğü, Sefer Berzeg, 1995;

6. Türkiye'de Göç ve Göçmen Meseleleri, Tanzimat
Devri, ilk kurulan göçmen komisyonu, çıkarılan
tüzükler, Prof.Dr.Ahmet Cevat Eren;

7. Esarnet (Kısa hikaye), Hüseyin Alaçatlı, 1999;

8. Razbrosanı Adıgi po bellomu svyetu, Muhammed

Hafitse, 2000;

9, Xameş” şşıpsew Adığexem gaxeç'ateak”uexer,
Bag Z.H. — T'umıjj H.T.

elde eden insanın asil olabileceğini, böylece bir üst |

sınıfa geçebileceğini var sayarlar. Bu yaklaşım, bazı
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Kafkas Derneği Ankara Şubesi Nıbjeug Tiyatro Komisyonu ile, komisyonun oyuncu ve metin yazarından biri olan Mete

arkadaşımızın askere uğurlanışından sonra buruk olan gönüller ile yaptığımız röportajı sunuyoruz

Nıbjeug oluşumuna nasıl karar verildi?

Çetin — Ankara'ya 1.5 sene önce geldim. Derneğe ilk
geldiğimde gerçekten yabancılık hisettim. İlk algıladığım
bir guruplaşmanın olmasıidi. Bu yüzden guruplara dahil
olmaktan ziyade tanıdık arkadaşlarile bir araya gelip bir
gurup kuralım ve faaliyet alanımızı belirleyelim istedim.
Bu şekilde dernekte hiç olmazsa söz sahibi oluruz, ide-
allerimizi paylaşabileceğimiz insanlar ile beraber olabili-
riz, düşüncesiile gurup kurmaya karar verdik. Herkes
tanıdığı insanı getirdi. Frekansların uyuştuğunu gördük.
Gerçi Uzunyayla'lı olmayan arkadaşlar da var aramızda
ama, biz 'Uzunayayla ruhu' diye kendimizi, bir nebze
tanımlıyoruz. Uzunyayla kokuyoruz. Bu özelliğimiz o-
yunlarımıza da yansıyor: Uzunyayla şivesi, hal ve tavırla-
ımız.

Geçen dönem biz yönetime dilekçemizi vermiştik.
Komisyonların yeniden teşekkül edileceğini öğrenince
ancak bu sene 'Ankara Şubesi Tiyatro Komisyonu' adına
sahip olduk. Yalnız geçen sene gecelerdeiki oyun ser-
gilemiştik,.

Aramızda arkadaşlıktan çok kardeşlik var. Yarım sa-
at önce Mete'yi askere uğurlarken ki duygusal sahnelere
de bunun bir nebze görüntüsü idi. Bu gidiş Metenin'de
son dramı oldu. Gerçi biz Albayı gönderirsek böyle
gödeririz hesabı ile oldu ama (hüzünlü gülüşmeler).
Dediğim gibi aramızda arkadaşlıktan öte kardeşlik var.

 

Nıbjeug adını nasıl aldınız?
Çetin — Nıbjeug adı enteresandır. Biz önceleriKızılay'da
bir mekanda toplanıyorduk. Derneğe kendimizi henüz

 

 

44

  

dahil hissedemiyorduk. Derneğe de geliyorduk hafta
sonları ama halta içi buluşmalarımızı Kızılay'daki me-
kanda yapıyorduk. Madem gurup kurduk adımız da
olacak dedik. Farklı fikirler geldi, bunlar arasından
Nıbjeug'u seçtik. Yıllar önce var olan tiyatro gurubunun
adının da Nıbjeug olduğunu kuruluştan 5 ay sonra öğ-
rendik. Değiştirelim mi dedik ama Nıbjeug olarak kurul-
duk böyle kalalım istedik ve ismimiz Türkçede bizden,
arkadaş anlamına gelen Nıbjeug olarak kaldı.

Sizin için Nıbjeug'un anlamı nedir?

Ömer- Ben evin tek erkek çocuğuyum. Bana göre erkek
olanlar erkek kardeşim, kız olanlar kız kardeşim, tabi
kaşen olanlar ayrı da (gülüşmeler). Ben gurubu -karde-
şim gibi görüyorum.
Ömür- Bizim bir arada durmamızın iki büyük sebebivar,
Birincisi aynı amacafarklı yollardan bakabiliyoruz,ikinci-
si de Uzunyayla ruhu. Uzunyayla ruhunu biraz daha
açmak gerekir ise, hepimiz farklı işler ile uğraşıyoruz.
Çetin avukat, Ömer mobilyacı, ben öğrenciyim, Emre
tekstilci, Ata turizimci. Bizi birarada tutan şeyin anlamı
Nıbjeug işte. Omuz omuza durmak, kardeşlik, kimi za-
man kardeşlikten de öte. Gün geliyor birçok sırımızı
paylaşıyoruz. Birlikte olduğumuz süre kimi zaman hafta-
da 4-5 güne varıyor. Canımızsıkıldığında arayıp konuşu-
yoruz birbirimizle. Nıbjeug'un anlamı bu bence; omuz
omuza durmak. Bir çekişme yok aramızda, çok kavga
ediyoruz ama,işte bu da omuz omuza mücedelenin bir
sonucu herhal (gülüşmeler).
Savaş — Arkadaşlar güzel dediler de ben de biraz farklı
bir yönden bakmak istiyorum. Bizim gurupta her boydan
arkadaş var. Çeçen, Kabardey, Abaza, Şapsığ, aslında
biz bir mozayiğiz. Biz bir birlikteliği göstermeye çalışıyo-
ruz. Oyunlardaki asıl amaçlarımızdan bir de bu..Günü-
müzde bazı ayrımlar var. Oyunlarmız en azından
Zelimhan'a kadar espri ağırlıklı ama bunların altında bu
sorunlara olan bakışlarımız yatıyor. Hepimiz kardeş
gibiyiz. İ i
Çetin — Şu kaygımız da var bizim: Zelimhan adlı oyunu-
muzda şu cümle sarf edildi, bizler tarafından “her ko-
misyona teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz”. Bunun
amacı da şu idi; komisyonlar arasında tabiri caiz ise bir
evlilik olsun istedik. Çünkü bu irtibatı göremiyorduk.
Ekipçiler deniyor, Mezbjen deniyor, Nartçılar deniyor.



 

  
 

Niye 'cr, 'ci' ekleri kullanılıyor dedik ve bunu aşmak
istedik esasında. Birlikteliğin önemini yapılan "Gençlik
Toplantısı'nda da gördük. İnsanlar aynı ideallere farklı
yöntemlerle de olsa, ulaşmaya çalışmalı. Biz de diyoruz
ki, birlikte hareket edelim, birlikte olalım. Dernekte hep
aynı yüzler olmasın. Tabi ki dernekte var olan kişiler ile
ilişkimizi sürdüreceğiz ama bizim asıl muhattabımız
derneğe o veya bu sebeple gelmeyen dışardaki hem-
şehrilerimiz. Bu düşünceile yola çıktık ve çabalarımız ile
çok da olmasa bayağı kişi kazandığımızı düşünüyor ve
bunun mutluluğunu yaşıyoruz
Ömer — Dünya görüşlerimiz farklı ama aynı paydada
buluşabildik. Birbirimize kızabiliyoruz, birbirimizle tartışa-
biliyoruz ama birbirimiz arasında sorun olmuyor bu.
Derneğe geç Isındık, biraz yalnız hissetik, bunun için
dernekte yeni bir yüzü gördüğümüz zamanyanına gidip
çayımızı ısmarlıyoruz, sohbetimizi ediyoruz. Bu şekilde
de bizimle tanışan arkadaşlarımız oldu. Burası da bizim
bir evimiz.

 
Nıbjeug'un rolünü ne olarak görüyorsunuz?

Savaş — Nıbjeug tiyatro komisyonu olarak geçiyor. Her-
kesi bu komisyona katamayız tabi ki.ama her yeni geleni
Nıbjeug olarak görüyoruz. Ne kadarçok insanı Nıbjeug
olarak görürsek, o kadar mutlu oluyor ve amacımıza
ulaşmış hissediyoruz.
Ömer — Bizler ayrı boydanız demin dendiği gibi. BiZ
aslında kendi içimizde bir dernek modeliyiz. Birleştirici
olmak gerekir ayrımcı olmaktansa.
Ömür — En önemli özelliğimiz de bence olması gere-
kenle değil de olduğumuz halimiz ile uğraşıyoruz. Bir
shakespeare'den Romeo Julliette değil de kendi içimiz-
den insanları anlatan oyunları oynuyoruz. Oyunlar hepi-
mizin ortak fikri, rollerin dağıtımında doğaçlama yapıyo-

 

 

ruz. Ne düşünüyorsak onu sunuyoruz. Belki de sevil-
memizin sebebi de budur; doğal olmamız.

Çetin — Kurumsallaşma bilincine kesinlikle inanıyoruz.
Böylebir bilincimiz olmasa idi bu arkadaşlığı dışarda da

yaşatabilirdik. Yalnız açık söylemek gerekir ise şu sorunu

da yaşamadık değil; biz 1.5 yıldır dernekte çalışıyoruz ve

çalışmalarımız sonucunda dernekte şube ile ilişkiler
bakımından bir mevkimizin oluştuğuna inanıyoruz ve bu

da bizim yolumuzda daha da ilerlememizde bize daha
büyük heyecan veriyor. Bu heyeceanı da sürdürebildi-

ğimiz kadar sürdüreceğiz. Bazı küçük sorunlar olabiliyor,
teknik detaylar konusunda bazıtarlışmalarımız olabiliyor.

Biz kurumsallaşmabilinci ile yapacaklarımızı dilekçe ile
şube yönetimine sunuyoruz. Onlar da sağolsunlar bize
ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar,
biliyoruz onların da hareket alanı dar amabirlikte hareket
edildiği zaman verim alınabildiğini görüyoruz.

Nıbjeug olarak dernek içerisinden ve dışından in-
sanları aramıza davet ediyoruz. Bu hazzıtatsınlar.
Ömer — Herkes birer Nıbjeug amafarkında değiller.
Savaş — Komisyonumuzun tek amacıtiyatro değil, sade-
ce bir araç. Amaçlarımız;birliktelik, beraberlik, arkadaş-
lık, dostluk ve paylaşım. Peki neden tiyatro derseniz,
dernekte hemen herkesin bir düşüncesi var. Guruplar
varkişiler var, herkes birşeyler söylemekistiyor ama artık
öyle bir kısır döngü içerisindeyiz ki herkesin söylediği
havada kalıyor. Araç olaraktiyatroyu seçmemizin amacı
da şu idi, oynayarak burada vereceğinizi direk olarak
verebiliyorsunuz, seyirci ile karşı karşıyasınız, konfe-
ranslar gibi sonu gelmeden seyirci terk etmiyor alanı.
İnsanlar sıkılmıyor ve gördüğünü de unutmuyor.
Muhattabı ile birebir paylaşıyorsun ortamı. Seyirci ile
oyuncu arasında duygusalbirilişki doğuyor.

Kayseri Şubesi Tiyatro topluluğu Kabardeydilinde
- sergiliyorlar çalışmalarını. Sizin de bunailişkin planla-
rınız var mı?

Çetin — Kayseri Şube'nin Tiyatro Topluluğu'nun yaptığı
imrenilecek bir şey ama şu anda böyle bir imkanımız

yok.
Ömür — Aramızdadil bilen insanlar var ama, farklı boy-
lardanız ve ortak dil sorunumuz var. Tabi Kayseri Tiyatro
Gurubu Kabardey kökenli insanlardan oluştuğu. için
Kabardeyce'yi kullanabiliyorlar. Aslında roller ezberlenir
ama o zaman da hangidilde oynayacaksınız? Oyunları
Türkçe oynamak burada yer alan insanların, dilaçısından ©
tek ortak noktası.
Savaş — Onların yaptığı imrenilecek bir şeyama,
Çetin — ama oynansa daiyiolur!

  

“Cemalettin — Elbette biz de zamanı gelince, kendi dil-
mizde oyunlar oynayacağız, amayeni. gelenlerin.guru-
bumuza katılacak olanların dil bilmesiile de: alaklı bu
olay, hem izleyen hem oynayan. açısındari. Ben|inanıyo-
rum ki, belki bu sene değilamaönümüzdeki sene çika-
racağız.
Savaş — Aslında diline hakim ihdanlar olsa aramızda,
gerçi Cemalettin arkadaşımız var ama, yeterli değil
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Daha fazla insan olsa inanıyorum, oyun çıkarabileceği-
mize.

Şu ana kadar hangi oyunları oynadınız ve ileriye yöne-

lik programlarınız nelerdir?

Savaş — Bir dram olan son oyunumuz Zelimhan'a
kadarki oyunlarımız karamizah tarzında komedilerdi. Bu
oyunları Mete arkadaşımız yazmıştı. Savaş konusunda
bir hassasiyetimiz vardı. Ilk ele aldığımız konu savaş idi.
Bu nedenle mizah dışındaki oyunumuzda bunu işlemek
istedik. Tesadüfen Zelimhan'ın teksti geldi elimize, daha
öncesinde oynanmış bir oyun. Yaklaşık 20 dakikalık bir
oyundu ve biz bu oyunu özüne bağlı kalarak genişlettik.
Yani bu oyun Nıbjeug'un bir yorumu idi. Bundan sonra
ilk hedefimiz oyunu genişletip bir tiyatro sahnesinde
oynamak.

 

Ömür — Niye Zelimhan? Bu oyun da bizi ve birlikteliği
anlatıyor. Var olan Çeçen savaşını bir nebze de olsa bu
oyun ile gene dernek gündemine taşıdık. Biz sadece
Adiğeleri değil Çeçenlerin de bizden olduğunu, birlikteli-
ği anlatmakistedik,
Savaş — Zelimhan'ın orjinalinde sadece bir Abrek'in

“ yaşam kesiti ama bizi oyandığımız oyunda geçmişiile
günümüz ile Kafkas halkının görüntüsünü vermeye ça-
lıştık. Savaşanları değil de geride bıraktıklarını vermeye
çalıştık.

Amacımız dediğim gibi, Zelimhan'ıbir tiyatro sahne-
sinde tüm komisyonların katıldığı bir gösteri haline ge-
tirmek. Dernekte oyandığımızda, oyun içerisinde yer alan
bir düğün sahnesini paravan arkasında gerçekleştirdik.
Büyük oyunda bu kısmı Elbruz ekibini oynamasını isti-
yoruz. Dernekte şu anda çalışmaları süren bir koro var,
onlar bazı kısımlarda katmakİstiyoruz.
Çetin - Bu oyunun yanı sıra 'Çerkes Özdenleri' gibi bazı
oyunlarvar. Onları da oynamakistiyoruz.

Cevahir ilk göz ağrımız, belki Cevahir oyununu oy-
namasaydık, gurup buralara kadar gelemeyebilirdi. Bu
yüzden yaptığımızın etkisi ile devam ediyoruz. Zelimhan
beğenilmese idi bir daha dram oynamazdık gibi geliyor
bana. Ama dışarıdan aldığımız olumlu tepkiler ve eleşti-
riler bizi farklı arayışlara sürükledi.

İlk oyunumuz Cevahir'di. Sonra sırasıile İçimizden
biri mahkeme, tavuk hırsızları, tavuk hırsızları define

 46

peşinde, misafir — portakal satıcısı — Çerkes damarı üç
oyun bir arada oynandı ve en son Zelimhan.
Ömür — Gösterilerimizi sadece Ankara'da içinde değil
dışında da yaptık. Yılbaşı gecesi Tavuk hırsızlarını —DÜZ-
celilere ilişkin detaylar içermesi nedeniile- Düzcelilere ve
farklı illerden o gün orada olan arkadaşlara oynadık.
Bizim çok güzelbir özelliğimiz var. Uzunyayla mevzuuna
döneceğim gene. Biz gittiğimiz yere sıcaklığımız taşıyo-
ruz. Sohbet ettiğimiz, zekhes' yaptığımız evde sıcaklığı
paylaşabiliyoruz. Etkisini de görebiliyoruz; bizim bir
seferinde zekhes yaptığımız evin sahibi bizi daha sonra
psıhalive? yemeğe çağırdı, sonra üçüncüsüne çağırdı,
gidebilenler kalkıp gitti Düzce'ye.
Savaş — Seyirciyıllardır ekip gösterilerine alışmış, tiyatro
ile pek ilgilenilmemiş. Var olan tiyartolar da daha çok
derneklerin geleneksel gecelerinde çıkmışlar, Ankara
Şube'nin Maltepe Gecesi gibi gecelerde. Buralarda
oynanan oyunlar ise daha çokOrtaoyunu gibi; dekorsuz,
kostümsüz,teknik detay içermeden hazırlanmış oyunlar.

Oyandığımız Zelimhan'da bir sahne var; bir düğün
canlandırılıyor ve biz bunu paravan arkasında canlandırı-
yoruz. Bir dram atmosferi yakalamaya çalışıyoruz. Sah-
nede bir düğün oynanmaya başlandığı zaman seyirci-
lerden alkış gelmeye başlıyor. Böyle olunca yakalamaya
çalıştığımız dram atmosferini koruyamıyoruz. Yapacağı-
mız büyük gösteride ne yapacağımızı bilemiyoruz; eğer
böyle bir durum ile karşılaşırsak. Bence bu seyircimizin
tiyatroya alışık olmadığını, yıllarca ekip gösterilerine
alışıtığını gösteriyor. Tiyatro daha yeni yeni benimsen-
meye başlandı. İlk oyunlarda olan uğultu ve gürültü son
oyunda neredeyse yoktu. Işık söndüğü zaman hemen
alkış başlardı, artık oyun bitmeden alkışlanmıyor.
Çetin — Bir söz var, "tiyatro insana oynanır, tiyatro insan
ile oynanır, tiyatro insanca oynanır," diye. Biz insanile ve
insanca oynuyoruz ama şurası gerçek ki bizim toplu-
mumuz, ki bu kıstasa biz de dahiliz, tiyatro kültürümüz
yok. Tiyatro kültürümüzü oluşturmak için kendimizi a-
dapte ettik. Yeteneğimizin varlığı ya da yokluğu izleyiciye
bağlı.
Savaş — Hiç birimizin tiyatro deneyimi yok. Bizler sadece
iyi bir gözlemciyiz. Aslında biz kendimizi oynuyoruz.

 

' Gençlerin bir arada toplanıp, sohbet etmesi
> Geleneksel bir Çerkes yemeği
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Çetin — Kimi zaman Zelimhan oyununda acaba gülüş-
meler olur mu diye düşündük. Olur ise ne yapacağımız
konusunda konuşmuştuk. Bizler seyircimize güvenemi-
yoruz. Kurumsallaşmış bir yapımız olsa eminim böyle bir
sorunumuz olmazidi.
Ömer — Farklı alanlarda pek çok araştırmamız var. Biz
temelde birleştirici olmak istiyoruz. Nıbjeug olarak en
büyük amacımız bu.

Ben buraya gelirken acaba uyum sağlayacak mıyım
diye tereddütdeydim. Ama şunu söyleyebilirim ben
buradan artık eve dönerken bir yanım burada kalıyor.
Ata — Bizler ilk kurulduğumuzda kendimize 'kaşensizler'
gurubu dedik. Bundan sonra kurulacak komisyonlara bir
öneri yapalım. İşe yarıyor herkesin bir kaşeni oldu bu
sayede (gülüşmeler).
Cemalettin — Ben geldiğimizden beri kendi dilimizde bir
oyun oynamak istedim ve hala da istiyorum. Buradan

bizi okuyanlara bir sözüm olacak "dil biliyorsanız gelin,
birşeyler hissedebiliyorsanız gelin”.
Erkan — Mete arkadaşımız beni sürekli çağırıyordu ilk
başlarında beceremezler diye düşünüyordum. Çünkü
geçmiş senelerde var olan Tiyatro komisyonunun başın-
da profesyonel bir abimiz vardı. Dedim bunlarda o da
yok nasıl yürütecekler. Ama şu anda dernekte iki sene-
den fazla süren bir gurup yok ve biz bunu kırdık herhal-
de. Bu umarım devam da edecek. Bu gurubun da gide-
bildiği yere kadar gitmesiniistiyorum.
Savaş — Bizler sanatın her dalında ürün verebilecek bir
kültüre sahibiz. Bizler belki bu işin eğitimini almadık ama

 

bizler bu çatı altında tiyatronun sağlamlaşmasını İstiyo-
ruz bu işler artık sadece oyun ve dans ile olmuyor, sa-
decetiyatro da değil daha farklı dallarda da devamlılığı
sağlamalıyız.

Bizim Nıbjeug olarak şöyle bir görüşümüzvar “bizler

beraber olmaya muhtacız. Yok olmamakiçin, erimemek

için”.
Ömür — Kazanıko Jabağı'nın bir sözü var "dilinizi,

xabzenizi unutmayın yoksa siz de unutulursunuz". Bun-
ları unutmamalı ve unutturmamalıyız.

Çetin — Bizim tiyarto dışında da amaçlarımız var. Onları
da zamanla duyuracağız.Bizlerbirlikteliğin ve beraberli-

ğin simgesi olmak istiyoruz.  Çerkesliğin gündemini,
yaşadığımız topluma yansıtmakistiyoruz. Ömer'in Genç-

lik Toplantısı'nda güzel bir lafı vardı “zor olan başarılır,
imkansızlık zaman alır".
Savaş — Herkesin söylemek istediği bir şeyler vardır.
Gelin bunları beraberce kalabalığa karşı hep beraber
söyleyelim.

Nıbjeug — Sizlere bu söyleşiyi bizimle yaptığınız için ve
söylediklerimize aracı olduğunuziçin teşekkür ediyoruz.

Biz de Nıbjeugtiyatro topluluğuna Nart olarak teşekkür
ediyor ve bundan sonraki çalışmalarında başarılarının
devamını diliyoruz.

(Röportaj: RahmiLale|

 

 



 

 

 

Kısa Obir süre oönce
Türkiye'den, içinde Çerkes

şarkıları bulunan bir kaset geldi.
Doğrusunu söylemek gerekirse
genç kız ve delikanlılardan
oluşan topluluğun yaşadıkları
ülkenin şarkılarını kaydettiklerini

düşündüm. Bir iki gün dinleme-
ye fırsat bulamadım. Kaseti çalıp
dinlediğimde büyülendim. Yu-
muşak, huzur verici oAdığe
melodileri yayılıyordu etrafa.

"Badin" (Oadir topluluğun
seslendirdiği melodilerin nere-
deyse tümü çok iyi bildiğimiz
hep severek dinlediğimiz mü-
ziklerdi. Bizim melodilerimizdi.
Ama insanın yüreğini burkan şey
bu melodilerin yabancı bir
ülkeden yükseliyor olmasıydı.

Çetaw İbrahim'in verdiği
bilgiye göre "Badin" adlı topluluk
Ankara'daki Çerkes derneğitara-
fından oluşturulmuş. Derneğin

.yürüttüğü ulusa çalışmalara
etkin biçimde katılıyor; ulusal
külürü yaşatmaya çalışı-
yorlarmış. | ii

 

  
 

Topluluğun üyeleri, başkanı ve bu günlerdeki durumu hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Amaeli-
mizdeki somutürünleri insanı sevindiriyor; yüreklendiriyor. Dileriz ki gelecekte de onların övgülerini
.duyabilelim. Ulusal kültürümüzün zenginliğiniarttırsınlar, korusunlar ve geniş kitlelere ulaştırsınlar.

Sağ olsunlar; kendilerine teşekkür ediyoruz. |
Jaç'emikh'ue Aminat 30 Ocak 2001
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1978 Eylülünden bu yana evimde bir resim asılı-
dır. Siyah — beyaz bir Elbruz (Oşhamahue) resmi.
Ata yurdumuzun simgesi olan, kutsal ve o denli
de trajik öyküleri anlatan, ak saçlı, ak sakallı a-
tamız Oşhamahue.

XIX. yüzyılın sonundan günümüze uzanan u-
zun bir öyküyü anımsatan bu kutsal Dağ ile 1978
Ağustosunda tanıştırıldık, üç arkadaşımla birlikte.
Bembeyaz bir dünyanın ortasında, kutsal bir tö-
rendi bu, ama yazımda ben bu töreni anlatmaya-
cağım. Yaşamı boyunca bu dağla haşır neşir olan,
dağı kaderi olarak seçen, o tutkulu, duygulu,
vakur insanı, can dostum Dr. Hatokşokue
Hasanby'in. dedesi Hatokşokue Musost'an bu
yana süren trajik öyküyü anlatacağım.

Hatokşokue soyu 1864 büyük sürgününden
sonra Pınarbaşı'na (0 zamankiismiile Aziziye'de)
yerleşmişdir. Tarihini net bir biçimde saptayama-
dığım bir dönemde Uzunyaylalı bir grup genç,
askere alınmış ve Erzincan'da bir askeri birliğe
sevk edilmişlerdir. Hatokşokue Musostta bu
gençlerin arasındadır. Günlerce süren Pınarbaşı-
Sivas-Erzincan yolculuğu sonunda ulaşılan birliğin
komutanı da yine Çerkes asıllı Hanıkue Süleyma
Paşa'dır. i

Çerkes giysileri içerisinde, yay gibi gergin
bunca Çerkes delikanlısını bir arada gören Paşa,
müthiş gururlanır, bir o kadar da heyecanlanır.
Nasıl heyecanlanmasın, kendisinin erkek çocuğu
olmamıştı. Tek kızı vardı, özenle büyütülen, özel
hocalarla yetiştirilen, bir gül fidanı kadar alımlı,
bir papatya kadarzarif Saadet Hanım.

Ah! Oğlu olmadığına göre, kızını bu delikanlılar
gibi bir aslanla evlendirebilseydi, büyük mutluluk
duyardı. Ama neden olmasın, kızı bu delikanlılar-
dan birini beğense, ama nasıl olacak? Kız babası
bir Çerkes, kızımı alın diyebilir mi? Töreleri nasıl
aşmalı? Bu fırsatı bir daha ele geçiremezdi Ki...
Tüm töreleri bir tarafa atarak, kızıile olan saygı
çizgisini, resmiyeti de zorlayarak cesaretini to-
parlar ve kızını yanına çağırtır. Ona büyük bir
sıkıntı içerisinde amacınıanlatır:
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aşanmış öykü

Özdemir Özbay

“Benim oğlum yok, soyumu sürdürecek to-
runlarımı senden beklerim. Bak kızım, karargahı-
mıza yüzlerce çerkes delikanlısı geldi, seçeceksin.
Sana bunları söylerken duyduğum utancı anlata-
mam. Ama töreleri de bir biçimde aşmak zorun-
dayım...”

Ertesi gün Uzunyayla'dan gelen Çerkes deli-
kanlıları nedenini anlamadan balkonun altından
ağır ağır geçerler. Yüksek kalpağının altında yay
gibi kaşları, kömür karası gözleri uzaktan bile
seçilen yakışıklı delikanlı Hatokşokue Musost Sa-
adet hanımın ilgisini çeker. Uzatmayalım, olay
Süleyman Paşa tarafından Pınarbaşı'na
Hatokşokue ailesine bir şekilde duyurulur. Asker-
liğin bitmesinden sonra düğün hazırlıkları başlar.

Uzunyayla halkı bu düğünden bir destansal
olay, bir masal gibi söz eder ve kuşaktan kuşağa
günümüze ulaşır. Birkaç kez küçük nüanslarla
dinlediğim bu düğün öyküsünün ne güzel bir
senaryo olacağını düşünür ve bir film gibi düşle-
rim hep...

Hatokşokue delikanlısı, paşa kızı ile evlenir de
Uzunyaylalı boş dururmu hiç.. Her aileden ata
binen birer erkek katılmış bu düğün alayına, hem
de ne alay, doru atlar, al atlar, yağızlar, demirkırı
atlar, donlarına göre grup grup yolalırlarmış, biz
diyelim beş yüz, siz deyin bin. Belki daha da faz-
lası, Çerkeslerden oluşan bir ordu sanki... Kafile-
nin ortalarında gelin almaya giden genç kızların
bindiği yaylılar, süslenmiş atlar, atların sırtında
gümüş savatlı eğerler, altın kabzalı kamalar, kı-
içlar. Delikanlıların göğsünde pırıl pırıl yanan
hazırlar. Uzunyayla Uzunyayla olalı ta Hititlerden
bu yana böyle bir alay görmemiştir.

Bir ay gidiş, Erzincan ordugahında karşılanış,
törenler, şölenler. Bir ay dönüş, Nısayışe, Şavaşej
törenleri derken düğün biter, herkes yerine yur-
duna döner. Genç Musost, Hatokşokue ailesi,
herkes mutludur. Yeni gelin yeni ailesine alışma
çabası içinde, derken birkaç ay geçer, gelin ha-
nımın nedendir bilinmez, baş ağrıları tutar, öyle
baş ağrıları ki düşmanıma vermesin. Gencecik



 

  
 

Guaşe, acısını derdini Uzunyayla rüzgarına verir
uzaklaşsın gitsin diye, ama ne çare...O hekim
senin, bu hekim benim uğraşıp dururlar, Çerkes
bilgeleri, yaşlı aze'ler de bir umar bulamazlar. Bu
amansız ağrılar gencecik gelinin sonu olur. Tüm
Pınarbaşı, tüm Uzunyayla yasa boğulur. Ağıtlar,
feryat figan yükselir Hatokşokue konağından. Bu
acı bağırışlar ta Uzunyoldan, Karslı camiinden bile
duyulur. Dalga dalga uzar gider Şirvan Dağına
doğru...

Bu yazgıya, bu acıya baş kaldırır 'genç
Hatokşokue. Büyüklerinin karşı gelmesine karşın,
herkesle vedalaşır, atına atlayıp ata yurdunun
yolunu tutar. Acısını orada avutmayı düşler. Si-.
vas-Erzincan-Erzurum-Kars-Gümrü derken geçip
gider. Oşhamahue çağırır onu. Ulaşırmı Kutsal
Dağ'a hiç haber alınamaz.

Balkan savaşı, Birinci Dünya savaşı; 1917
Devrimi, Beyaz-Kızıl çatışması, İkinci Dünya sava-
şı, Soğuk savaş dönemi, Demirperde Yılları der-
ken aradan yüzyılı aşkın bir süre geçer.

OX
1978 yılının Ağustos ayında Rodina (Anayurt

Derneği) nın çağrısı ile Nalçik'te idik. Bir sabah
Haçeş Nalçik'te Dr. Hatokşokue Hasanby'in gür
sesi ile uyanmıştık.

“Nerede bu konuklar...?bu kadar yatırmayın
onları, biz hasret gidereceğiz, onlardan haberler
dinleyeceğiz...

Bir gün önce Nalçik televizyonu ve diğer ga-
zetelerin bizlerle yapmış oldukları röportajların
yayınlanması üzerine otele koşmuştu.

Sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi kucaklaş-
mıştık. Ailesinin tarihsel öyküsünü anlatmıştı. O,

eşi ölünce kahredip ata yurduna dönen
Hatokşokue'nin torunuydu. Demek Hatokşokue
Musost ata yurduna ulaşmıştı. Hasanby; "Onu
Oşhamahue çekti. Onu sevgili dağı çekti, sevgili
dağının kucağında teselli buldu. Yeniden yuva
kurdu, çocukları oldu. Dağının eteklerinde sonsuz
uykusuna daldı...” diyordu.

Derken 1917 devrimi gelmişti. Kızıl-Beyaz ça-
tışması Kabardey topraklarını kasıp kavurmuştu.
Aristokratların toplanıp yok edildiği, ya da uzak-
lara sürüldüğü günlerde Psıhuabe (Piatigorsk)
daki bir yazlık evde gizlenmişler, yapılan nüfus
sayımında kendilerini Hatışıko adı ile kaydettire-
rek kıyımdan kurtulmuşlar, Hasanby'in babası

öksüz kalmış, ancak aile dağılmamış.
.. ;Hasanby durmadan, dinlenmeden, soluk al-
madan anlatmıştı bütün bunları, hele Türkiye'deki
Hatokşokue bireylerini, amca kızı Saadet Hanım
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ve oğlu Haluk Yediç'in, amca oğlu Sıtkı Bey ve
çocuklarının varlığını öğrenince gözleri dolu dolu

boynuma sarılmıştı.
Evinde onurumuza verdiği yemekte, duvarda

asılı olan Oşhamahue resimlerine gözüm takılınca
söylediklerini hep hatırlıyorum; “O kutsal dağı-
mızdır, o vatanımızdır, atamızdır, soframızı yö-

neten bilge thamademizdir. Dedemi Anadolu'dan
buraya geri çeken bu kutsal dağ, beni de ta içine,
yüreğine çekiyor. Değişik yönlerden ona defalar-
ca tırmandım. Onun kucağında iken tüm insancıl
olaylardan, kötü düşüncelerden, tutkulardan,
kinden, kıskançlık duygularından, öfkeden, ego-
izmden arınıyorum. Ölüm zamanım gelince yine
dağın kucağında ölmek isterim. Umarım dedem
gibi sizi de çekip geri getirir.”

Nalçikten ayrılıp Çerkesk'e geçeceğimiz gün
bizi uğurlamaya terminale gelenler arasında
Hasanby de vardı ve evinin duvarındaki dağ tab-
losunu sarıp sarmalamış, bana armağan getir-
mişti. Tabloyu bana uzatırken; “Bu Dağ'a ilk kez
1829 yılında Kilar Hajır adındaki Kabardey dağcı
çıkmıştır. Seni de ata yurduna çekeceğine inanı-
yorum..” demişti. Nalçik-Çerkesk-Maykop-Sohum
-Gümrü derken kucağımdaki resmin camını kır-
madan getirmiştim ve hala evimin en mutena
köşesinde duruyor. Onu her gün ayrı bir zevk ve
ayrı bir gözle inceliyorum.

Hasanby ile en son İstanbul'daki uluslararası
bir tıp kongresine geldiğinde telefonla konuş-
muştum. Daha sonraları akrabam olan kuzeni
Haluk Yediç'in evinde kalıyordu. Buluşmak üzere
program yaptık. Ama buluşamadık. Nalçik'te bı-
raktığı eşi ağır bir kriz geçirdiği için apar topar
Nalçik'e dönmek zorunda kalmıştı.

Sevgili Hasanby ile son görüşmemiz bu tele:
fon konuşması oldu. 1999 yazıidi, tatil için Türki-
ye'ye gelen Sasık Şamil ile sohbet ederken
Hasanby'in yine bir tırmanış sırasında derin buzul
çatlaklarından birine düşüp can verdiğini söyle-
mişti. Derin bir acı yüreğimi dağladı. Sevgili dağı-
nı anlatırken söylediği “...ölüm zamanım gelince
yine dağın kucağında olmak isterim...” sözü kula-
ğımda çınladı hep. Evet Hasanby sevgili dağının
kutsal beyazlığında istediği yerde yaşamını nok-
talamıştı. Evimdeki Oşhamahue şimdi daha bir
anlam daha bir önem kazandı. Ona baktıkça
Hasanby'i anımsayacağım, ona baktıkça bu aziz
yurtseveri herkese, yeni kuşaklara anlatacağım.

17. 03. 2001 — Ankara  
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Tharko Aylık KüLtüke ©

İnterNet Derglsi

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına gir-
mekle kalmayıp, yaşam biçimlerimizi de değiştir-
mekte. Artık internetten alışveriş yapıyor, günde-
lik haberleri internetten takip ediyor ve Çerkeslik
üzerine derin sohbetlere dalabilyoruz :)

Bu hızlı gelişim, yayın dünyasını da büyük bir
hızla değiştiriyor. Tharko değişen yayıncılık anla-
yışında -internet yayıncılığında- Çerkeslerin attığı
adımlar içerisinde en önemlilerinden biri. Şu an-
da internette Çerkeslerin hazırladığı, Çerkeslerle

ilgili pek çok sayfa bulabiliyoruz. Ancak Kon-
ya'dan ĞIŞ HARUN ŞAHİN'in hazırladığı
“Tharko" nun diğer internet sitelerinden farkı,
'Aylık Kültürel İnternet Dergisi! olması...

CNN Türk'te yayınlanan, internet ve site rehberi
“Net” programında da tanıtılan Tharko son aylar-

- da oldukça büyükilgi görüyor. Her ay Tharko'ya
yazı veren köşe yazarlarının, aydınların ve
Tharko'yu takip eden Çerkeslerin sayısı artıyor.

Eylül 2000 tarihli ilk sayısından beri aramızda
olan Tharko'nun, sık ziyaret ediliyor olmasının en
.önemli nedeni, çok düzenli bir şekilde

© güncelleniyor olması. Gerek anavatan Kafkas-
yayla gerekse Türkiye'de yaşayan Çerkeslerle
ilgili her türlü yazı, haber, duyuruya buradan u-
laşmak ve tüm etkinliklerden zamanında haber-
dar olmak mümkün. |

Tharko son aylarda başlattığı yeni bir uygula-
mayla sayfaya düzenli haber-duyuru girişini sağ-
lamayı amaçlıyor. Bu uygulama şehirler bazında
'THARKO MUHABİRLİĞİ” şeklinde yürüyecek.
Her şehirden/dernekten Tharko'ya düzenli haber
girişi yapabilecek gönüllü arkadaşlarımız saye-
sinde Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılan et-
kinliklerden, dernek çalışmalarından haberdar
olabileceğiz. Butip bir çalışmadan görev alabili-

 

  

>2

Nejan Huvaj

rim, ben de Tharko ile çalışmak istiyorum diyen

genç arkadaşlarımızın Www©tharko.net ad-.
resine bi e-posta atarak muhabir olmak istedikle-
rini belirtmeleri gerekiyor. Daha sonra Tharko
tarafından kendilerine bildirilecek olan şifre saye-
sinde Tharko'nun muhabiri olacaklar ve sayfaya
direkt olarak habergirişi yapabilecekler.

Tharko'nun yeni oluşan bir diğer bölümü de “Tİ-
CARET SAYFASI. Ticaret ile uğraşan hemşeh-
rilerimizin birbirleri ile alışverişte bulunmalarını
sağlamak için tasarlanmış bu sayfa. Firmalar
kendileriile ilgili tanıtıcı bilgileri girerek bu sayfa-
da yer alabiliyorlar. Şimdilik reklam hizmetleri,
konfeksiyon-bujiteri ve mobilya sektörlerinde
firmaların bulunduğu bu yeni bölümde şirketinizin
de yer almasını istiyorsanız tek yapmanız gere-

ken, Www.tharko.met adresinden ticaret bölü-
müne girmek ve oradaki formu doldurmak.

Her ay düzenli olarak köşe yazıları yazan değerli
aydınlarımız da Tharko'yu Tharko yapan önemli
unsurlardan biri. Fuat Uğur, Thatsı Tamer, Ergun

Yıldız, Çetao İbrahim ve Murat Papşu gibi değerli
büyüklerimiz de Tharko'ya yazdıkları aylık yazı-
larla diaspora Çerkesleri'nin GÜNCEL'ini takip
etmemizi sağlıyorlar. Şimdiye kadar Tharko'da,
köy tanıtımları, Abazaca-Adığece dil öğretme
amaçlı yazılar, çeviri ve araştırma yazılarının
yanı sıra, diaspora ve Kafkasya üzerine yazılar
yer aldı. Tharko'da yayımlanan bu yazılara ulaş-
mak için de yine sayfada göreceğiniz ARŞİV
bölümünden eski sayılara ulaşmanız, eski sayı-

larda çıkan yazıları ve haberleri okuyabilmeniz
“ mümkün.

Kısacası THARKO, diaspora Çerkesleri'nin nab-
zını tutmaya devam ediyor. Günceli takip etmek
için Tharko'da kalın... i
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Tharko'nun yaratıcısı Gış Harun Şahin'le yap-
tığımız röportajı sunuyoruz.

Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız?

Konya'nın Sebiller Köyü'ndenim, Abzakh'ım.

Anne.tarafım Huaj, baba tarafım ise Giş. Uzun
süredir internetle ilgileniyorum. Hizmete yönelik
bir çok çalışmalarda yer almaktayım. Bu çalış-
malarla ilgili aldığım ödüller de bulunmakta. Şu
an internet hizmeti veren bir firmada (ISP) proje
yöneticiliği (webmaster) yapmaktayım.

 

“Tharko-aylık internet dergisi” fikri nasıl orta-
ya çıktı, amacı neydi?
Tharko dergisi fikri, 1999 yılı sonlarında ortaya
çıktı. Daha önceden internet üzerinde hazırlamış
olduğumuz bir sitemiz vardı. Ana gayemiz
Çerkes kültürünün ve tarihinin internet ortamında
tanıtılması idi. Fakat toplumumuzu ilgilendiren
güncel olaylar hakkında da yine toplumumuzu
haberdar etmek ve bilgilendirmek için farklı bir
yol izlemeye karar verdik. Hazırlayacağımız site-
nin içeriği sürekli değişmeliydi, güncel olmalıydı
ve tamamen Kuzey Kafkas Kültürü öğelerini ta-
şımalıydı. Sonuç itibariyle aylık dergi olarak ya-
yınlanmak üzere şimdiki haliyle yayınlanmasına
karar verdik.
Nitekim sitenin hazırlıkları başladı, alt yapı çalış-
maları bir hayli zaman aldı. Bazı aşamaları
geçmeden ortaya çıkmak istememiştik. Hazırlık-
lar bittiğinde fikrimizi büyüklerimize anlatmaya
başladık. Bize bu konuda yardımcı olacak in-
sanlarımızla, büyüklerimizle bağlantıya geçtik.
Her konuda bize desteğini esirgemeyen ve der- .
giye katılan büyüklerimize de buradan bir kez
daha teşekkür etmeyi yine bir borç olarak görü-
yoruz.
Sonuç olarak Tharko Dergisi hızla gelişen dün-

oyanın sanal yansıması olan internette yayına
başladı.
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Tharko'nun yayın ilkeleri nelerdir?
Tharko Dergisi kendisine belirli çizgiler ilke edin-
miş ve bunları benimsemiştir. Bunları bir kez
daha burdan duyurmakisterim.
- oTharko Dergisi Kuzey Kafkasyalıları ilgilendi-

ren olayları yorumlamak ve kamuoyuna du-
yurmak, dünyada ve Çerkeslerin yaşadığı ül-
kelerdeki olaylara ve Kuzey Kafkasyalılara i-
lişkin haberlere yer vermek, olaylara Kuzey
Kafkasyalı gözü ile bakmak ve onları bu şe-
kilde değerlendirmek.

- oMuhaceretin ve Anayurdun güncel sorunları-
- ni ele almak ve çözüm yolları bulmak,

- Kültürel değerlerimize sahip çıkmak, kültü-
rümüzü yaşatmak ve tanıtmak, bununlailgili
araştırma ve inceleme yazılarına yer vermek,

dizi - araştırma yazıları hazırlamak.
- OK. Kafkasya ve K. Kafkasyalılar üzerine farklı

görüşlere yer vermek ve ortak çıkış yolu
bulmak,farklı görüşler için tartışma platformu
oluşturmak

- oKültürümüzü yaşatmak ve yeni nesillere ak-
tarmada aracı olmak,

- Kafkasyalıların tarihini tanıtmak, tarihteki
önemli olaylara ve dönüm noktalarına yer
vermek,tarihteki Kafkas aydınlarının hayatla-

rından portreler sunmak. |

Kaçkişi hazırlıyorsunuz bu dergiyi?
Tharko geniş içeriğiile birlikte iyi bir ekip deo-
luşturmakta. Bununla beraber yeni katılımlar
oluyor. Yaklaşık olarak 20'ye yakın ilimizde tem-
silci ve muhabirlerimiz bulunuyor. Henüz faal
olmayan ve çalışmaları hızla devam eden Kuzey
Kafkasyalıları ilgilendiren güncel haberlerin yer
aldığı bir haber platformu oluşturulmakta. Bu
bölüm tamamlandıktan sonra muhabir ve temsil-
cilerimiz tarafından aktif bir şekilde haberakışını
sağlamış olacağız.

Tharko'daki son yeniliklerden bahsedermisi-
niz?
Gün geçtikçe Tharko'ya ilginin daha daçok arttı-
ğını gözlüyoruz. Beklediğimizden de daha çok bir
ilgi bu. Olumlu yönde eleştiriler alıyoruz. Bu bizi
oldukca mutlu ediyor. Bunlara karşılık biz de
hizmetimizi artırıyoruz. Şu an yenibir yapılanma-
ya giriyoruz yepyeni içerikler ve yeni hizmetler
sunacağız. Örneğin tarihteki Kafkas aydınların
hayatlarının yer aldığı geniş bir bölüm hazırlıyo-
ruz. Ayrıca Tharko üzerinden online. alışveriş
bulunasak, Burda çeşitli hediyelik Kafkas eşyala-

ı, poster, cd, kaset, kitap vb. gibi malzemelerin

temin edilmesi mümkün olacak.
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Tharko'dailerisi için neler yapmayı planlıyor-

sunuz?

dir. Eğer bu iyi bir web sitesiyse iyi bir marka

yaratabilir .ve
 

  

 

 

Tharko Ssa- tp/Havmiharkanel/kultun.sarisi/muze. him kendiniZe İ yi

nal ortamda bir yer edine-

bir dergi, bilirsiniz.

ama içeriği Web sitelerini
sanal değil, ben birer yıl-
içerdiği kon- dız gibi görü-

ular, yayın- yorum,hiç bir
lanan yazı- iz birakma-

lar tama- dan kayıp
men yaşa- giderler. Ne
yan Kuzey kötüdürkibir-
Kafkasya çok web site-
toplumu ile si iyi bir kimli-
ilgili. Gele- ğe ve muaz-
cek berabe- zam bir içeri-
rinde neler ğe sahip ol-
getirir bilin- madıkça yok
mez. Ama ğ olmaya mah-
Tharko gelecekte kendini, Kuzey Kafkasya konu-
sunda geniş bir arşive sahip bir danışma kaynağı
ve tabii ki her Kuzey Kafkasyalı'yı ilgilendiren
güncel haberleriyle de güvenilir bir portal olarak
göstermekistiyor.
Bunun dışında Tharko kendisini bir de sanal or-
tam dışında göstermeyi hedefliyor.

İnternet dünyasında Çerkesleri nasıl değer-

lendiriyorsunuz? Web sayfaları, sohbet odala-
rı, kısaca “Sanal Çerkeslik” hakkında neler
söylersiniz bizlere?
Öncelikle Sanal Çerkeslik kavramıyla ilgili de-
ğinmek istediğim bir nokta var. Her şeyden önce
Sanal Çerkeslik diye bir kavramın olduğuna ya
da olacağına inanmıyorum. Zira Çerkesleri
Çerkes kılan bu halkın sahip olduğu değerler
bütünüdür. Bunları internet ortamında yaşatmak
ne derece mümkünse Sanal Çerkeslik (ya da
sanal Kuzey Kafkasyalılık) o kadar mümkündür.
Ama Çerkes kültürünü yaşatmak için gerekli olan
bütün değerlerin (yüzlerce değer sayılabilir)
internet sayesinde bütün Çerkeslere olduğu gibi
Çerkes olmayan bir çok kisiye de ulaştırılması
mümkün. Tharko Dergisine burada ve bu konuda
görev düştüğüne inanıyoruz.
Web sayfaları için ise şunu söyleyebilirim; sahip
olduğumuz değerler ile ilgili hazırlanan siteler
gün geçtikce çoğalıyor. Bu çalışmalar beraberli-
ğinde de kaliteyi getiriyor. Yani bu tür çalışmala-
rın yapılmasına oldukça iyimser bakıyorum.
Bir web sitesi oluşturmak oldukca eğlenceli bir
şey, fakat oldukca mükemmel bir içeriğe ve bir
kimliğe kolayca sahip olamayız. Çünkü bir web
sitesi oluşturmak hiç bir zaman kolaybir iş değil-
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kumdurlar. İnternet'in beni en çok etkileyen tarafı
da bu olmalı.

İnternet hangi alanlarda daha etkin olarak
kullanılıyor, ya da kullanılmalı?
Günümüzde interneti kullanamayan (değerlendi-
remeyen) insanlarımızın sayısı az denemeyecek
kadar. Bir şekilde insanlarımız biliçlendirilmeli

diye düşünüyorum.
Kişisel olarak interneti bir çok amaçla kullanıyo-
rum, kullanabiliyorum. Çünkü ben interneti sade-
ce günümüzün en büyükiletişim platformu olarak
değerlendirmiyorum, kendimi bu şekilde kısıtla-
miyorum. Eğer ben de böyle düşünseydim
interneti kullan(a)mayanlardan olurdum. Adı üs-
tünde internet özgürlük demek...

Son olarak eklemekistediğiniz şeyler...
Bize bağışlanmış olan eşsiz değerlerimize Sahip
çıkmalıyız ki, bizden sonraki nesillere de bu de-
ğerleri taşıyabilelim... Biz bu değerleri bu
plattfomda yansıtabiliyorsak, bunun nedeni, biz-
den öncekilerin bize bağışladıkları değerlerlerin
var olması ve bizim de sahip çıkabilmemizdir.
Tharko, bu değerleri bu platformda da yaşatmak
için ve yeni nesillere aktarma da aracı olacak-
tır... Bunula birlikte yeni fikirlere devamlı açık
olacağız. Emeği geçen herkese, değerli büyükle-
rimize ve fikir beyan eden tüm dostlara, buradan
tekrar teşekkür ediyorum...

     

  

kaltürümüzü yazalamk
 

esİ Kain EY mim Om ae anmayı

yopi pezillere g&lergek



 

 

 

 

SESİMİ BOĞMAK,İSTEYENE

İnsanlıkve güzellikyaratanlarbizlerdik,
İziyerden silinmez soyun sonu bizlerdik,

Herkesgibi bizler de saadete hakliyken,
Saadeti ummayıp teselliye razıyken.

Son nefesin isteği bu bile mi bize çok,
Sesimizle teselli bulmakta mı bize yok!

Yüzbinlerce kişiyiz yasaklanmış sesimiz,
Yasaklanmışyazımız; ezgin üzgün hepimiz!

Biz o sesi özleriz, duymakta mıbizeyok,
Bayramyapar her millet, gülmekte mi bize yok?

Mutfuları uzaktan seyretmekmipayımız,
Kime zarargülmemiz, kimeyarar ahımız?

Bu ne biçim insanlık, böylemidir adalet,
Sevişmekdeğilde boğmakmı saadet?

Başkasınıyoketmekvar olınanın şartımı,
Buna evet diyende hiç insanlıkkalırmı?

Sanmaki ey kara güç hakşızlıkta şerefvar,
Hakşızlıkla boğuşup ölmektede şerefvar!

Her varda bir tepki var, bende henüz bir varım,
Sertleştikçeyumruğum sert teper, sert çarparım!

Vur Promete soyuna! vurki itip çarpayım,
Kendi temiz elimi kirletmeden vurayım!

Vahşi!
Kendi kirli elini suratına çarpayım!...

1940 Beygua ÖMER

Aradan tam elfi sene geçtikten sonra Rahmetli, şirine şu ilaveyiyapıyor.

"Yüzüne böyle bağrılan kendide artıktozdur:
. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli Kkubur!"

1990 Beygua ÖMER,
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ABHAZYA TARİHİ(APSINI ATOWRİH)

Doç. Dr. VALERİ BEYGUA, Çeviren: Papapha Mahinur TUNA,

As Yayın, Tarih Dizisi:1, Mayıs 2000

Abhazya Tarihi Valeri Beygua'nın elliye yakın ürünündenbiri. 1943 yılın-

da Abhazya'nın Abjıwaa Bölgesi'nde doğan, 1981 yılında Tiflis'te dokto-

rasını tamamlayan Beygua, kitabı yazma sebebinişöyle açıklıyor:

“Bugüne dek Abhazya'da Abhazca tarih dersi vermek mümkün olmadı.

Gazete ve dergilerde çıkan birkaç makalenin dışında Abhaz Tarihi

Abhazca yazılmadı. Dolayısıyla böyle bir çalışma kolay değil. Bu yüzden

ben de pek büyük bir işe kalkışmadan “Abhaz Tarihi”ni ana hatlarıyla
kısaca özetlemeyi uygun buldum. Ulusumuzun geçmişi hakkında bir şeyler

öğrenmek isteyen herkesin rahatça okuyabileceği, anlaşılması kolay bir
kitap hazırladım. Bu “kolaylık” diasporadaki kardeşlerimize de yararlı
olursa ben misyonumu gerçekleştirmiş olacağım”.
Kitabı Türkçe'ye çeviren Papapha Mahinur Tunaise şöyle sesleniyor oku-

ra önsözde: i

“Valeri Beygua'nın bu kitabını okur okumaz, çevirmeye karar verdim.
Çok geniş bir zaman dilimini, kronolojik bir biçimde, bu denli kısa
anlatması hoşumagitti.Ayrıca; bilimselşekilciliğe kaçmadan ve dipnotlara dalmadan, ders kitabı gibi olmasını

da pek sevdim. Bu kitabı herkes okusun istedim. Yazar da böyle düşünerek yazdığına göre, çeviri amacına ula-

şacak kanısındayım.”

“Mısır'da Memlük, Osmanlı'da Vezir, sürgünde rezil olmuş. Çarin generali, kralın naibi, Lenin'in dostu,

Stalin'in düşmanı, Şevarnadze'nin “ayrılıkçı” diyerek savaştığı, şimdi de AGİT'in “Barıştıracağım! "diye uğ-

raştığı bir ülke olmuş ABHAZYA.”

Ve kitap işte o Abhazya'nın tarihini anlatıyor.

 

 

ADIĞE ALFABELERİ, Fahri Huvaj, Adığe Yayınları, Ankara

2000, 118 sayfa.

“Eğer Adığece konuşabiliyor veya konuşulanları anlayabiliyorsanız;

ya da Adığece bilmiyor olsanız bile çevrenizde size yardımcı
olabilecek: Adığece bilen biri varsa ve de kiril harfleriyle, veya latin

harfleriyle, veya her ikisiyle birden Adığece okuma-yazma öğrenmek
istiyorsanız, ıyani anadilinizde okur-yazar olmak istiyorsanız bu
kitapçık sizin içindir.”
Kitabın giriş kısmında, Fahri Huvaj'ın, 1996 yılında Kaf-Der'in

düzenlediği Ana Dil Sempozyumu'nda sunduğu tebliğ özetinden

oluşturulan bir yazı yer.almakta. “Adığe Diyalektlerinde Ortak Alfabe

Sorunu” başlıklı bu yazıda değinilen ana konular; tarihte Adığe

alfabeleri, mevcut Adığe alfabeleri, ortak alfabe gereği ve Latin
kökenli ortak Adığe alfabesidir.
Kitapta Adığece'nin Adığey ve Kheberdey diyalektleri kullanılmıştır.

Hem şu anda anayurtta kullanılmakta olan kiril alfabeleri verilmiş,

hem de bunların Türkçe/Latin harfleriyle karşılıkları gösterilmiştir.

Kitapta her harf kısa bir açıklamayla tanıtılmış, verilen örnek

> ARL o | sözcüklerle pekiştirilmeye çalışılmıştır. Sayfalar ikiye ayrılmış; sol

—i sayfalarda Adığey diyalektinden, sağ sayfalarda ise Kabardey
diyalektinden örnekler verilmiştir. Böylelikle hemaynı sesi ifade eden harf ile ilgili daha çok örnek verilmiş,
hem de kullanılaniki diyalektin sanıldığı kadar birbirine uzak olmadığı gösterilmeye çalışılmıştır.
Kitabın en sonunda, şu anda anavatanda kullanılan Adığece alfabesi (Adığey diyalekti ve Kabardey diyalekti
alfabeleri ayrı ayrı) verilmiştir. Ve üç yeni alfabe önerisi sunulmuştur : “Ortak Adığe Kiril Alfabesi”, “Türk

, Alfabesine Dayanan Ortak Adığe Alfabesi” ve “Klasik Latin Alfabesine Dayanan Ortak Adığe Alfabesi”
Adığece öğrenme gereğine inanan tüm hemşehrilerimizin, kısa sürede dil öğreten bu kitaba gereken ilgiyi gö.e-
receklerini umuyoruz.
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Kafkas Derneği Genel Merkezi'nin düzenlediği ve Çorum Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı Merkez Karar Yürüt-
me Kurulu Toplantısı Pithana Oteli'nde gerçekleştirildi. Yaz aylarında Çorum ili sınrları içerisinde yapılması

planan Kafkas Kültür Festivaline ve toplantıya ilişkin haberlerin geniş yer verildiği, Çorum'da yayımlanan böl-
gesel gazetelerde yer alan haberlerden birer kesit sunuyoruz.
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2001 yılı çalışma programı çerçevesinde yaz sezonunda

gerçekleştirilecek projeler, Kaf-Der Başkanlar Kurulu

toplantısında görüşülmüş ve Adigey Cumhuriyeti Sanata
Destek Vakfı ve DÇBile mutabakat sağlanmıştır. Kafkas-
ya'da tatil ve dil eğitim programları DÇB ana programı
kapsamında Kaf-Der tarafından aşağıdaki ayrıntıları be-
lirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

İçinde yaşamakta olduğumuz ekonomik krize bağlı ola-
rak netleşmemiş bazı hususlar bulunmasına rağmen
bilgilendirme, hazırlık ve müracaatların açılmasını
teminen aşağıdaki konuları duyurmaihtiyacı doğmuştur.

I- 21 Mayıs Pazartesi gününe rastlayan 1864 sürgü-
nünün 137.yıl dönümü bu yıl 20 mayıs pazar günü
yapılacak törenlerle anılacaktır. Program çerçeve-

sinde;

- Marmara Bölgesi Dernek ve Şubeleri anma törenini
bir arada ve BİGA'da, i

- Ege Bölgesi Şube ve demekleri anma töreninibir
arada ARIKBAŞIköyünde,

- (Diğer Şubeler anma törenini dernek merkezlerinde,

alabildiğince çok sayıda hemşehri tabanımızı katılı-
mıyla ve gençlerin aktif olarak görev aldığı saygı
duruşu, konuşmalar ve diğer etkinliklerle gerçekleş-

tirilecektir.
- oGenel Merkez bu yıl sürgün olayını; TRT-2 de

Akşama Doğru programıyla ilk kez geniş kitlelere
duyurmaya çalışacaktır.

 

2- Geçmiş yıllarda Bodrum ve Efes otellerinde ger-

çekleştirilen GENÇLİK TATİL programı bu yıl
Kafkaya'da gerçekleştirilecektir. Türkiye'den 100
gencimizin ve diğer ülkelerden 40 gencimizin katı-
lımıyla aynı tarihlerde 70 genç MAYKOP'a, 70 kişi-
lik ikinci bir grup da NALÇİK'e gönderilmesi plan-

lanmıştı. Ancakyaşanan kriz ve özellikle doların be-
lirsizliği nedeniyle müracaatın az olma ihtimali var-
dır. O takdirde bir grup gönderilip 7 gün Maykop
* 7 gün Nalçıktatili şeklinde değişiklikyapılacaktır.

Hem ayrı ayrı hem de birlikte tatile göre hazırlık

programları yapılmıştır.

Yurtiçi tatillere benzemeyen bu organizasyona
katılacakların kesin karar verip ondan sonra müra-
caatları gerekiyor. Trabzon'dan SOÇİ'ye gemiyle
gidilecek ve sonrası otobüs yolculukları halinde ger-
çekleşecek dönüş de aynı şekilde olacaktır. Müraca-

 

  



 

 

  
 

atçılar pasaportlarını 4 3 fotoğraflarını *- 40 dolar
vize paralarını Genel Merkezimize en geç 20 Mayıs
tarihlerine kadar ulaştıracaklar ve aşağıda kayıtlı
banka hesabına da 200 dolar teminat yatıracaklar-
dır. Vazgeçme halinde bu para iade edilemeyecek-
tir. Tatilin başlangıç tarihi | 1 veya 15 Temmuzola-

caktır. Süre 14 gündür. Gidiş-geliş, konaklama ve

yemekgiderleri tahminen 500-550 dolar olarak he-
saplanmıştır.

Maykop Üniversitesinde dil öğrenimi için 30-40
gün süreyle eğitim görmekisteyen gençlerimiz 18-
23 yaş arası ve en çok 20 kişi halinde ve Temmuz

ayı başında doğrudan doğruya KROSNADAR'a
gönderileceklerdir. Programları ve eğiticileri hazır-
dır. Bunlar için de pasaport * 3 fotoğraf * 40
dolar vize ücreti gerekmektedir. Ancak, önce yazılı
müracaatları, alınacak ve mümkünse her şubeden
veyailişkili olduğumuz derneklerden birerkişi gön-
derilip dönünce öğretici olarakyararlanılması yoluna
gidilecektir. Müracaat edeceklerin belli bir seviyede
dil bilmeleri veya dili çok iyi anlıyor ama konuş-
makta zorlanıyor olmaları halinde başarı şansları

vardır. Zira program buna göre hazırlanmıştır.
Müracaatçılar arasından seçilecek olanlar, aynen

önceki grup gibi istenen belgeleri gönderip 200
dolarrteminatı da aynı bankaya yatıracaklardır.

NALÇIK Üniversitesinde de aynı imkan hazırlan-
mıştır. Nalçık dışında üniversiteye ait dinlenme te-

sislerinde eğitim almaları halinde günlük harcamaları

7-8 dolardır. Kent merkezinde olması halinde bu

miktar 20 dolar seviyesine çıkmaktadır. O nedenle

kent dışındakitesisleri tercih ediyoruz. Nalçık alter-

natifi müracaat rakamlarına göre yeniden değerlen-
dirilecektir. Dil eğitimi grubu doğrudan Krasnodar
ve NALÇIK kentlerine gönderilecekleri ve daha
fazla süreyle kalacakları için onların asgari harca-

malarının Maykop için 600 dolar; Nalçık için 650-

700 dolar seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.

Hem tatil ve hem de dilini geliştirmek üzere

Maykop ve Nalçık kentlerine gönderilip akranlarıyla
beraberevlerde kalacakolanların durumu da şöyle-
dir:

- Maykop'da kalacak olan 20 kişi 17-22 yaş
arasında olacaklar ve 12 gün misafir olarak kala-
cakları yaşıtları olan ev sahibi gençleri daha sonra
Türkiye'de aynı süreyle misafir edeceklerdir. Gidiş-

 

 

dönüş Trabzon-Krosnadar-Trabzon güzergahıyla ve
uçakla olacaktır. Konaklama ve yemek masrafları
olmayacaktır. 300-350 dolar yeterli olabilecektir.
Vize ve müracaat koşulları aynen öbür gruplar gibi-
dir. Sadece teminat olarak yatıracakları para 200
dolar yerine 100 dolar olacaktır. Gidiş Temmuz

— başıdır.

- NALÇIK'da evlere konuk olmak isteyen |5-
20 kişi ile sosyal tesislerde kendi yaşıtlarıyla bera-
ber kalmak isteyen 15-20 kişi için imkanımız var-

dır. Ancak bu gruplariçin yaş sınırlaması söz konu-

sudur. 13-16 yaş arası gençlerimiz gönderilecektir.

Yine evlere konuk olanlar karşılığında ev sahibi

gençleri davet eimek zorundadırlar. Bunlar doğru-
dan İstanbul-Nalçık-İstanbul güzergahıyla ve uçakla

gideceklerdir. Her iki grubun da konaklama ve ye-
mek masrafı olmayacak veya çok az olacaktır. Önce
dilekçe verecek olan bu gençler de Pasaport * 3
fotoğraf * 30 dolar vize ücretini hazırlayacaklar
teminat için de aynı hesaba 100 dolar yatıracaklar-
dır. Gidiş tarihi Temmuzun ayının ilk günleridir .
Kalma süresi 12 gündür.

Adıgey ve Kabartay-Balkar Cumhuriyetlerinde tarım
alanında üretim, verim, kiralama koşulları gibi ko-
nularda araştırma yapacak olan çiftçi kardeşlerimiz

için düzenlenecek olan Tur, 7 gün süreli ve Tem-
muz ayının son günleri olan hasat zamanında dü-
zenlenecektir. Bu tura talip olan tarımla ilgili insan-
larımız da önce dilekçe ile müracaat edecekler talep
yeterli olursa Pasaport * 3 fotoğraf * 40 dolar
vize ücreti ile 100 dolarlık depozitolar daha sonra
istenecektir. Trabzon-Krasnodar-Trabzon yolu u-
çak, Krasnodar-Maykop-Nalçık-Maykop-Krasnodar
gidiş-dönüş otobüsle olacaktır. Bu gruba girenlerin
asgari harcamalarının da 400-450 dolar arasında
olabileceği tahmin edilmektedir.

Banka Hesap No:

Dolar Hesabı

- Kafkas Derneği Genel Merkezi
Halk Bankası Emek /ANKARA Şubesi

301030-191265

ri
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VARTCARD
Çerkes Toplumununyıllardır kültürel kurumları olan dernek ve vakıfların yaşatabilmek amacıyla karşılaştığı en
önemli sorunu finans sorunu olmuştur. Bu sorunun aşılmasıiçin bugüne kadar denenen yol, mali durumuiyi

olan hemşehrilerimizden fedakarlık talep etmek olmuştur.

 

 

    
Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfi (KAF-DAV), emsal kuruluşların finans problemlerini nasıl çöz-
düklerini araştırdı ve bir çözüm yolu buldu. Şekerbank Genel Müdürlüğü ile KAF-DAV arasında yapılan anlaş-
ma uyarınca; NARTCARD adıverilen bir VİSA KREDİ KARTIkullanımasunuldu. Bu kredi kartı ile yaptığınız
alışveriş harcamalarınızın belli bir bölümü KAF-DAV'a geri dönecektir.

KAF-DAVW'a ve örgütlerimizin kültürel çalışmalarına önemli maddi katkı sağlayacağına inandığımız bu proje ile
ilgili kredi kartı sayısı, 2001 yılı için 7000 adet, 2002 yılı için ise 12.500) adet olarak planlanmıştır. Katkı ve

yönlendirmelerinize özellikle ihtiyacımız bulunmaktadır.

Katılım sağlamada göstereceğiniz gayret ve özveri için toplumumuz adına şimdiden teşekkür ediyoruz...

$* NARTCARD'I NEREDEN,NASIL TEMİN EDEBİLİRİM? ii
NARTCARD sahibi olmak için; tüm Şekerbank Şubelerinden veya Kaf-Der Merkez ve şubelerinden alabi- |

| leceğiniz bir formu doldurmanız gerekiyor. Daha sonra, hazırlanan kartınız adresinize gönderilecektir. |

İ o KEFİLİSTENİYORMU?
| Kamu personeli, Anonim Şirket ve Holding Çalışanları için kefil gerekmemektedir. Diğer şahıslar için kefil |

| gerekir.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
Doldurduğunuz NARTCARD Başvuru Formu'na eklemeniz gereken iki belge: nüfus cüzdanınızın ve |
maaş bordronuzun fotokopisidir. (Bu fotokopilerin noter tasdikli olmasına gerek yoktur.)
Kefil gereken şahıslarda, bu belgelere ilaveten, kefilin nüfus cüzdanı ve maaş bordrosu fotokopisi de (|
eklenmelidir. Ayrıca elektrik, su, telefon faturalarından birinin fotokopisi deiliştirilecektir. Kendi adına |

işletme sahibiolanlar için bu belgelereilaveten ticaretsicili gazetesi ve vergi levhasının birer fotokopisi|

iliştirilecektir. (Yine bu fotokopiler için de noter tasdiki gerekmemektedir.)

DİĞER BİLİNMESİ GEREKENLER?
Kefalet işlemlerinde bayanlar eşlerine kefil olamamaktadırlar. Ancak bayların eşlerine kefil olmaların- |
da herhangibir sakınca yoktur.

Şekerbank Şubesi olmayan yerlerde ektre ile gelen borcunuzu Ziraat Bankaları”na ödeyebilirsiniz. |
Kart bedeli olarak ilk ekstrenizde 1.000.000 TL borç tahakkuk edilecektir. Ve bu ücret, Türkiye çapında |
kartı pazarlayacak olan elemanlara verilecektir.

- Ek kart başvurusunu da aynı formda(ayrı bir ücret ödemeden) belirtebilirsiniz. Ek kart hamilinin nüfus
cüzdan fotokopisinin başvuru formuna eklenmesi yeterli olacaktır. 
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Kaf-Der İzmir Şubesi'nde Seçim
18 Mart 2001 tarihinde İzmir Şubesi 2. Olağan Kong-
resini Konak Grand Restaurant'ta yapmıştır. Kongre
sonucuna göre oluşan yeni yönetim şu şekildedir:

Yönetim Kurulu:

Suat Aras

Adnan Göl

Nagehan Güney

Osman Yeltin

Ethem Bulut

Yılmaz Canbek

Murat Uzunca

Denetim Kurulu:

Fikri Duman

Fikret Özdemir

Haluk Acaroğlu

Kaf-Der Susurluk Şubesi'nde

Olağan Genel Kurul
Kafkas Derneği Susurluk Şubesi'nde 5 Kasım

2000'de yapılan Olağan Genel Kurul sonunda oluşan

yeni yönetim şu şekildedir:

Ramazan Sevgel-Bşk.
Coşkun Günhan-Bşk.Yrd.

Bekir Barut-Sayman

İrem Can-Yazman
Erdan Özden-Üye
Şahin Kasım-Üye
Levent Cankır-Üye

Kafkas Derneği Suluova Şubesi'nde
Genel Kurul
25 Şubat 2001 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
sonucunda şu arkadaşlarımız yönetimde görev almış-
lardır:

- Yönetim Kurulu (asil): Yönetim Kurulu (yedek):

Rahmi Üner Nuri Ercan
Fikret Soykur Ömer Olgun

Abdullah İlhan Ahmetİlhan
Yaşar Bat Musa Çoban

Cahit Korkmaz . Seyit Korkmaz

Mehmet Akyüz

Şahin Özdemir

Ankara Dostluk Kulübü'nde Genel Kurul
23 Martta gerçekleştirilen genel kurul sonrasında

oluşan yeni yönetim şu şekildedir:

Yönetim Kurulu: Denetim Kurulu:

Gökhan Öğün-Bşk. Adnan Orhan
Mustafa Demir-Bşk. Yrd. Ersin Aşan

Turan Şimşek-Sekreter Fethi Aksu
Erol Gergin-Muhasip

Yalçın Atalar-Üye

 

Wuppertal Derneği'nde Seçim
10 Şubat 2001 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel
Kurulile oluşan yeni yönetim şu şekildedir:
Yönetim Kurulu:

Tarik Şengül-Bşk.

Ercan Canol-Bşk.Yrd.

Setenay Dağ-Sekreter

Sevinç Yavuz-Sayman
Cavit Özdemir-Üye
Denetleme Kurulu:

Uğur Yıldırım
Erhan Yalçın

Hollanda Çerkes Kültür DerneğiYıllık Ge-
nel Kurul Toplantısı
25 Şubat 2001 tarihinde Hollanda Çerkes Kültür Der-

neğiyıllık genel kurultoplantısını gerçekleştirmiştir,

oy birliği ile, geçen yılki yönetimin devamına karar
verilmiştir.

2001/2002 yıllın yeni yönetimi;

Başkan: İlkay Nefin Güçlü
Başkan Yardımcısı: Sinan Gökçek

Sekreter: Nevin Uğur

Muhasip: Suna Setenay Gokcek

Üye: Gubse Arit, Selma Savaş, Ahmet Gökçcek

Demokratik Çerkes Platformu
- 21 Mayıs Anma Etkinliği
DÇP'nun organizasyonuyla 20 Mayıs 2001 Pazar

saat:19'da İstanbul/Üsküdar 1864 Sürgünü'nü anma
etkinlikleri çerçevesinde Kız Kulesi karşısında denize

çiçek bırakılacaktır. Ayrıca 21 Mayıs dolayısıyla
gazetelere yarım sayfa büyüklüğünde “Sürgünde Yas”

başlıklı bir ilan verilecektir. Bu kampanyaya katılım

ve ilanda isminizin yer alması için Demokratik Çerkes

Platformu'ndan Handan Demiröz: 0532 436 57 56 ve Fuat

Uğur: 0532 326 54 78 ile irtibata geçebilirsiniz.

Kaf-Der Sinop Şubesi Etkinlikleri
e Sinop Şubemiz Bayanlar Komisyonu ve Nart

Gençlik Grubu işbirliği ile 20 Ocak 2001 akşamı
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Belediye Yuvam Tesislerinde “Birlik, Dayanış-

ma, Kültür ve Eğlence Gecesi” düzenledi. Gecede

konuklara, diğer yemeklerin yanında Şıps ikram

edildi. Nart Gençlik Grubu tarafından sergilenen

Kafkas Oyunları da izleyicilerden büyük ilgi
topladı. Gecede ayrıca Ayancık Büyükdüz Kö-
yü'nden Nesime Hanım mızıkası ile gençlerin o-
yununaeşlik etti.

e > 10 Şubat 2001 akşamı dernke binasında Bayanlar

Komisyonu tarafından “Çerkes Yemekleri Gece-

si” düzenlendi. Gecede davetlilere Şıps-P'aste'nin
yanında diğer Çerkes yemekleri ikram edildi.

Yemeklerin ardından Kafkas halk oyunları sergi-
lendi.

Düzce'de Kuzey Kafkas Festivali
6-7-8 Temmuz 2001 tarihlerinde Düzce'de Kuzey

Kafkas Festivali gerçekleştirilecektir. Düzenlenecek

panellerinyanısıra, folklor gruplarının da katılımıyla
zenginleşecek olan bu şenliğe tüm hemşehrilerimiz

davetlidir.

Hendek'te Buluşuyoruz...
6 Mayıs 2001 tarihinde Düzce-Gümüşova-Bıçkı Kö-
yü'nde Hıdırellez Bahar ve Kaynaşma Pikniği düzen-

lenecektir. Katılımlarınızı bekliyoruz... İrtibat: Hen-

dek Kafkas Kültür Derneği:0264.6142335, Hakan
Azak (Azagupa): 0532.3610024

 

Gumhurbaşkanı Carım Aslan

Tataristan'da
Tataristan Cumhurbaşkanı'nın ikinci defa seçilmesi

nedeniyle başkent Kazan'da düzenlenen törene davet
edilen Carım Aslan, Tataristan Cumhurbaşkanı'na

Kur'an-ı Kerim hediye etti. Bu Kur'an-ı Kerim'in
özelliği, 1848'de Kazan'da basılmış ve 1864 sürgünü
sırasında da Kosova'ya giden Adığeler tarafından
götürülmüş olmasıdır. Anavatanlarına-Adığey'e dö-
nen Kosova Adığelerinden Jev Şuayip, bu Kur'an-ı
Kerim'i Kafkasya'ya geri getirmiş, esas sahiplerini
bulmasını Carım'dan rica etmiştir.

Adığey Üniversitesi Gençleri Sohum'da
Abhazya Üniversitesi gençlerinin davetlisi olarak
Sohum'a giden Adığey gençleri Sohum Üniversite-

si'nin düzenlediği bilimsel konferanslara katıldılar.
Gördükleri ilgi ve sevgiden çok memnun olan Adığey

gençleri, Abhaz geçlerinin anadillerini yaşamın her
alanında kullanıyor olmalarından çok etkilendiler. Bu
tip toplantıların önümüzdekiaylarda da devam edece-
&i, bu toplantılara Karaçay-Çerkes gençlerinin de
davet edileceği, bu sayede de kardeş halklar arasında-
kiilişkilerin güçlendirileceği açıklandı.
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Adığey'de Kısmi Parlamento
Seçimi Yapıldı
4 Mart 2001'de yapılan seçimlerde, 27'si Adığe, 27'si
de diğer halklardan olmak üzere 54 parlamenter mec-
lise girdi. Yol S'ini kadın parlamenterlerin oluşturduğu
Parlamentonun Başkanlığına Tharkoho Maharbiy
getirildi.

Maykop Merkez Camii'si Hizmete Açıldı
Kasım 2000'de hizmete giren camii, geçen Rama-
zan'dan itibaren büyük ilgi görüyor. Bugünlerde de
camiide Goneşko Mahir tarafından Arapça kursu

veriliyor. Adığe, Rus, Dağıstanlı ve diğer halklardan
her yaşta kadın, erkeğin katıldığı kursta okutulan

kitaplar Suriye'de basılmış olup Adığe tarihi, kültürü
ve Kafkasyaile ilgili bilgiler içeriyor. Adığey”de artık
köylerin 9085'inde camii bulunmaktadır.

WMaykop ve Nalçik Radyolarının
Diasporaya yönelik yayın gün ve saatleri
Daha önce 6005 kısa dalga frekansından yayın yap-

maya başlayan radyolar iki - üç ay deneme yayını
yaptı, ancak diasporadan dinlenemedi. Şikayetler
radyo evlerine iletildi, bunu üzerine güze kadar kısa
dalga 7325 frekansı üzerinden yayına başladılar, şu
anda radyo yayınları sorunuz dinlenebiliyor.

Maykop Radyosu:

Pazar 21.00-22.00 saatleri arası Adığece müzik ağır-
lıklı kısa dalga 7325, Bısıc Murat sunuyor.
Pazartesi 20.00-21.00 Adığece-Türkçe-Arapça haber
yorum ağırlıklı, kısa dalga 7325.
Cuma 20.00-21.00 Adığee haber — kültür ağırlıklı kısa
dalga 7325 Bağ Sine sunuyor.

Tel: 007.87722.94478:
Fax: 007.87722.22615 (her dilde dilek ve temmeniler-

inizi gönderebilirsiniz)

Nalçık Radyosu
Pazar 20.30 — 21.00 Adığece, kısa dalga 7325
Çarşamba 20.30 — 21.00 Adığece,kısa dalga 7325

Tel: 007.86622.54012

Prof. Şhalaho Abu'dan Çağrı:
Neredesiniz?
Abu, Adığe dili, edebiyatı, tarih ve kültürüne en bü-

yük katkıyı yapan nadir insanlardan biri. Bu nedenle
Putin tarafında geçen ay Rusya Federasyonu Bilimler
Akademisi ödülüne layık görüldü.

Abu 40 yılı aşkın bir süredir bu uğurda emek veidi,
canla başla çalıştı, halâ da çalışmaktadır. Bu konuda

yayımlanmış 10 eseri bulunmaktadır. Sayın Şhalaho

Abu'nun Adığe Anayasası'nın hazırlanmasında,
Adığe dilinin ikinci resmi dil olmasında, Adığe tarih



 

 

 

 

 
 

 

ve edebiyatının bugünkü seviyeye gelip gerek üniver-
sitede gerekse tüm okullarda ana dersler arasına gir-

mesinde büyük emeği geçmiştir. DÇB başkanlığı da
yapan Abu bu kuruluşun oluşmasında da büyük emek
vermiştir. Halen Maykop Üniversitesi'nde Öğretim
Üyesi olan Abu aynı zamanda Kuzey Kafkasya

Thamadeler Birliği üyesidir.
13.4.2001 tarihinde Maykop radyosunda Bağ Sine ile

yaptığı röportajda Diaspora Adığelerine sitemle çağrı-

da bulundu. —“Birçok zorlukları, engelleri, yıllarca
süren baskıları yenip, bir devlet sahibi olduk, parla-

mentomuz var, cumhurbaşkanımız, bayrağımız var,

devlet armamız var. Anadilimizde eğitim yapıyoruz,
hatta 1500 Rus öğrenci Adığee eğitim görüyor. Gel-

menizde, iş tutmanızda, yerleşmenizde hiçbir engel

yok, hani geliyordunuz? Hani sahip çıkıyordunuz,

diasporadaki Adığeler neredesiniz? Yabancılar geliyor

yerleşiyor,iş tutuyor”. (Çeviren: Muzaffer Kalkan|

Eskişehir'de Gençlik Gecesi
24 Mart 2001 tarihinde Eskişehir Kuzey Kafkas Kül-
tür ve Dayanışma Derneği gençleri tarafından bir gece
düzenlendi. Gecede. Çeçen öğrencilerin müzik dinleti-
si büyük ilgi topladı. Kaf-Der Ankara Şubesi tiyatro
topluluğu Nıbjeug'un da sahne aldığı gecede yapılan
çekilişler ve yarışmalar da izleyicilerden ilgi gördü.

Gençler gece 12 sularında Eskişehir'in bir köyünde
toplandılar ve sabah 4'e kadar yapılan düğünler ve
sohbetlerle hoşça vakit geçirdiler.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde

Çerkes Kültür Gösterisi
I Nisan 2001 tarihinde İstanbul Kafkas Kültür Derne-
ği (Bağlarbaşı) tarafından düzenlenen gecede, ünlü

Çerkes Halk şarkıları araştırmacı ve sanatçısı Kuşha

Doğan Özden, yetiştirdiği koro ile birlikte, yeni çıkar-
dığı "Wered-1" kasetinde de yer alan otantik Çerkes

halk şarkılarını ve kendi bestelerini sundu. İstanbul

Kafkas Kültür Derneği bünyesinde Erol Mutlu'nun
yetiştirdiği çocuk folklor ekibi ile sanat yönetmeni

 

 

Valeria Tanya yönetiminde çalışan Nart Halk Dansları
Topluluğu , Kafkas folklorundan örnekler verdiler.
Gösteriye Kayseri Kafkas Kültür Derneği'nden katılan

Halk Dansları ve Tiyatro grubu, Kabardinka Halk
Dansları Topluluğu'nun değerli sanat yönetmeni

Dumaniş Avladin tarafından yetiştirilmiş olup,

Çerkeslerin düğün ve geleneklerini konu alan bir oyun

ve halk dansları gösterilerini sundular. Yaklaşık 2000

kişinin izlediği gösteri İstanbul'daki hemşehrilerimiz
için bir kültür şölenioldu.

Ankara'da Nıbjeug Tiyatro Gösterisi
Kafkas Derneği Ankara Şubesi Nıbjeug Tiyatro top-

luluğu, 22 Nisan'da Ankara'da çalışmalarını hemşeh-

rilerimize sergiledi. “Cevahir” adlı komedi oyunu ile

açılışı yapan topluluğun ardından, Kaf-Der Ankara

Şubesi korosu sahne aldı. Seslendirdikleri 5 şarkıyla
hemşehrilerin beğenisini kazanan gruptan sonra

Nıbjeug Topluluğu “Zelimhan” adlı dram ile seyircile-
re duygu dolu anlar yaşattılar.

        

   

 
 

Demokratik Çerkes Platformu'ndan

AB Paneli
27 Nisan 2001 Cuma günü saat 20'de Selimiye Kaf-

kas Abhazya Kültür Derneği'nde Avrupa Birliği-
Ulusal Program/Katılım Süreci/Kültürel Haklar ko-
nulu bir panel düzenlenmiştir. Demokratik Çerkes
Platformu Sözcüsü Fuat Uğur'un yönettiği panelin
konuşmacıları: SODEV Başkanı-eski milletvekili
Ercan Karakaş, AB uzmanı-eski diplomat Sinan
Ülgen, Marmara Üniversitesi Uluslarasıİlişkiler Bö-
lümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ayhan Kayaidi.

5-6 Mayıs 2001 Ankara'da

Folklor Gösterisi
Kafkas Derneği Ankara Şubesitarafından 5 ve 6 Ma-
yıs 2001 tarihlerinde Ankara, Ulus-100.Yıl Kültür
Merkezi'nde bir folklor gösterisi düzenlenmektedir.
Gösteri programışu şekildedir: Elbruz Halk Dansları
Topluluğu, Kaf-Der Ankara Şubesi Minikler Ekibi,
Grup Badin, Nıbjeug Tiyatro Topluluğu, Kaf-Der
Ankara Şubesi Korosu.
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Ege Bölgesi Osmaniye
Kafkas Şenliği
29 Nisan 2001 Pazar günü

Manisa'nın Yeni Osmaniye

Köyü'nde Ege Bölgesi Der-

ç neklerinin organizasyonu ile

   
   4000 kişinin katılımının

sağlandığı bir Kafkas Şenliği
düzenlenmiştir. Kaf-Der An-

kara Şubesi Elbruz Halk

Dansları Topluluğu, Kaf-Der
Kayseri Şubesi Tiyatro

Topluluğu, Balıkesir Derneği

Minikler Ekibi ve Çerkes

Elbiseleri'nin tanıtıldığı bir

defilenin yanı sıra değerli
sanatçımız Kuşha Doğan ve

Kaf-Der Ankara Şubesi ile

Hayri Kazbek, Hayri Habbaç

ile Nurhan Fidan da etkinlikte sahne aldılar.

pap

79 NİSAN 2001

YENİ OSMANİYE EÖYÜ
SARUHANLI / MANİSA

 

iRTBATFELĞR

  

 

20 Mayıs'ta Arıkbaşı'nda 2. Kafkas Şenliği
Bu yıl ikincisi düzenlenen Arıkbaşı Kafkas Şenliği, 21

Mayıs 1864 Sürgününü anma etkinliklerine de denk

gelerek, 20 Mayıs Pazar günü İzmir-Arıkbaşı Kö-
yü'nde düzenlenmektedir. Diasporada yaşayan hem-

şehrilerimizi bir araya getirmeyi amaçlayan bu etkin-

liğe katılımlarınızı bekliyoruz.

 

KAF-DAV Fakirler Yardım
Hesabı'na yapılan ödemeler
(Halkbank Yenişehir/Ankara 140074 hesap)

Neşet Duman 20 milyon

Ragıp Doğu 50 milyon

Cihan Candemir 100 milyon

Nejdet Duman 10 milyon
N. Kemalİlhan 30 milyon
Erhan Kankoç 4 milyon
Reşit Dinçer 10 milyon
Celal Bey 5 milyon
M. Ali Başgüz 15 milyon
Ismet Boran 30 milyon

Haydar Taymaz 30 milyon
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Necati Öztaş 10 milyon
Servet Akşin 10 milyon
Ali Sevgil 20 milyon

Fuat Kandur 20 milyon

İsmi Belirsiz 25 milyon

KAF-DAV Eğitim Hesabına
Yapılan Ödemeler
(Halkbank Yenişehir/Ankara Şubesi 133803 nolu

hesap)

Atilla Mert 30 milyon

Nusret Dinç 20 milyon

Fikret Çeviker 60 milyon

Fevzi Güven 100 milyon

Mahmut Nedim 44 milyon

Muharrem Çurey 205 milyon

Özdemir Özbay 20 milyon
Ömür Taşçıoğlu 70 milyon

Doğu Karadenizliler Hizmet Vakfı Dergisi
İzmit'te kurulmuş olan
Doğu Karadenizliler

Hizmet Vakfı Sima'nın

2. sayısı çıktı. Kafkasya

ve Türkiye'ye ilişkin

makale, araştırma ve

şiirlerin yer aldığı der-
ginin uzun ömürlü ol-

masını dileriz... Si-

ma'nın bu sayısında yer”
alan makalerden birkâ-

çı: Lazlar denildiğinde,
Kalivi, Kocaeli” ilinde
tipik bir Laz köyü.

KAYBETTİKLERİMİZ
Uzunyayla eşrafındanTok ailesinden Hacıömer Oğlu
Hacı Emir Tokoğlu 9 Kasım 2000 tarihinde Kayse-
ride vefat etmiş ve 10 Kasım günü Pazarsu Köyü'nde

toprağa verilmiştir.

Reyhanlı eşrafından Bıc ailesinden Mustafa oğlu,

1935 doğumlu Kemal Yener, 7 Ocak 2001 tarihinde

Ankara'da vefat etmiş ve 8 Ocak günü Reyhanlı'da
toprağa verilmiştir. Kemal Yener aynı zamanda Rey-

hanlı Şubemiz üyesidir.

Sinop eşrafından emekli Kd. Albay Ahmet Sun Anka-
ra'da vefat etmiş, kocatepe Camii'nde kılınan cenaze
namazını takiben Ankara'da toprağa verilmiştir.

Değerli hemşehrilerimize Yüce Tanrı'dan sonsuz
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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AKSARAY : M. Kemalpaşa Caddesi No.27 Tel: 490(212) 6328497 PBX
Merkezİşhanı Kat.4 Fax: 490(212) 586 3621 N
34300 Aksaray - İSTANBUL Tix: 30102 NOGY-TR

TAKSİM : Abdülhak Hamit Cad.No.12/2 Tel: 490(212) 237 2601 PBX
80080 Taksim - İSTANBUL Fax: #90(212) 254 51 79

ANTALYA : met Gökşen cad. Tel: -90(243) 323 1180
319/4 ANTALYA Fax #90(243) 323 46 32

e-mail ; narttourGsuperonline.ccom.tr

 

  
 

 

 

      
   



NARTCARD

Hertürlü alışverişte
keyifle kullanacağınız
kredi kartınız

NARTCARD'ı
Şekerbank şubelerinden

ya da derneklerden

temin edebilirsiniz.

Şekerbank-Ziraat Bankası arasında imzalanan bir anlaşma ile Şekerbank şubesi
bulunmayanyerlerde kredi kartı ödemelerinizi Ziraat Bankası şubelerine yapabilirsiniz. 


