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ÇERKES SÜRGÜNÜ

 

Kafkasya, kuzeyiyle ve güneyiyle tarih boyunca

stratejik önemi olan bir coğrafyadır. Bu nedenle de
sürekli saldırılara ve işgallere sahne olmuştur. Esas

itibariyle dağlık bir ülke olan Kafkasya'da yerleşim
yerleri genellikle yüksek yaylalar ve derin vadilere

yayılmıştır. Yüksekliği fazla olan bu dağ silsilesi,
bölgedeki insanların tarihlerini, kültür ve karakterleri-
ni başkalarından farklı kılmıştır.

Askeri açıdan büyük ölçüde savunma imkanı
sağlayan dağlar, kültür ve etnik bakımındanbölünmüş

bir coğrafyanın doğmasına: sebep olduğu gibi Kafkas-

yalıların birleşmesini de önleyen bir faktörolmuştur.

Esas konumuza geçmeden önce üç kavramın an-
lamını bir daha hatırlayalım.

GÖÇ:İşgal ya da başkaca bir zorlayıcı neden-
lerle topraklarında eskisi gibi rahat yaşama olanağı

kalmayan bir halkın veya halkların başka yörelere

veyaülkelere kendikararlarıyla gitmeleridir.

SÜRGÜN: İşgal edilen ülkedeki insanların tü-
müyle ve zorla topraklarından çıkartılmasi ve başka
yerlere. gönderilmesi ve yerlerine başka . halkların

ikamesidir.

SOYKIRIM(Jenosit): İşgal edilen topraklardaki
halkları planlı bir şekilde v> bir daha toparlanamaya-

cak şekilde toptan yok etmek, imha etmek ve yerleri-

ne işgalcileri veya yandaşlarını yerleştirmektir.

İlk çağlardan başlamak üzere medeni alemin a-
gırlık merkezlerinden biri olan Akdenizhavzasının
siyasi ve ekonomik hayatında Kırım ile Kafkasya'nın
müstesna bir yeri bulunmaktaydı. İpek yolu, doğuya
uzanan transit ticaret güzergahının kritik.“geçitleri ve
kavşağı olan Kırım ve Kafkasya,aynı zamanda tarım,
hayvancılık ve yer altı kaynaklarıyla ihmaliie mümkün
olmayan bir konumdaydı.

Rusların güneye inmesine set göreviyapan ve ay-
nı zamanda Kırım ve Kafkasya'yı doğrudan: yöneten

Altınordu Devleti ile Ruslara karşı sağlıklı bir Devlet

Politikası oluşturup uygulayamayan Kırım'ın, Slavları

birleştirip önemli bir güç haline gelen Ruslar tarafın-
dan yıkılmasıyla beraber tehlike çanları Çerkesler
için çalmaya başlamıştır. 1556'da tahta geçen Çar 4.
İvan'dan başlayan ve 1.Petro'yla giderek güçlenen ve

batıdan aldığı silahlarla ordusunu geliştiren Rusya'nın
Karadeniz sahiline sıcak sulara inme emelinin ger-

çekleşebilmesi için ortadan kaldırılması gereken en

önemli engel KuzeyKafkasya'dır ve neye mal olursa
olsun be mesele halledilmek zorundadır.

İşte bu nedenle Kafkas-Rus Çarlığı arasındaki sa-

vaşlar ta 1556'larda başlamıştır. Çar 4.İvan (Korkunç

İVAN) önce Kabartay topraklarına saldırır. Prens
TEMİROKA,kızı MARİA”'yı Çar İVAN'a eş olarak
verir. Bu vesileyle bir süre barış dönemi yaşanır. An-

cak 4.İvan öldükten sonra savaşlar yenidenbaşlar ve

zaman zaman ara verilerek tam 306 yıl sürer. 1556-

1762-206 yıl hazırlık dönemi, 1763-1845 -82 yıl
sürekli savaşlar ve 1846-1864-18 yıl sonuç savaşları .
olarak cereyan eder.

Ruslar, çok arzuladıkları Hazar Denizi, Karadeniz

sahili ve Kafkasya'yı ele geçirebilmek için 306 yıl,

bıkmadan usanmadan ve 1.500.000 asker kaybına

rağmen saldırdılar. Her yıl Kafkasya'nın etrafındaki
çemberi biraz daha daralttılar. Modern cihazlarla

donatılmış ve devre dışı kalan her askerin yerine daha

fazlasının konulabildiği böylesi bir güce karşı koyan

Çerkeslerin artık bu topraklarda tutunması söz konusu
değildi. Daha önceleri Kazan ve Kırım'da en acıma-

sız şekliyle uyguladıkları ve artık klasik bir yöntem
haline gelen, “kaçırmak veya göçürmek istiyorsan,
evleri, tarlaları oyak-yık,kaçmaktan ya da aç kalıp
ölmekten başka bir seçenek bırakma...” metodu
1857'den itibaren Kafkasya'da en acımasız şekliyle
sahnelenecektir. Çok sayıda Rus, İngiliz, Amerikalı,

 



 

 

 

 

İtalyan, Polonyalı ve Türk kökenli yazar, araştırmacı,

Komutan,tarihçi ve diplomatın ağzından Çerkeslerin
sürgünü ve sürgün sırasında yaşananlarla ilgili bazı
söylemleri birer cümle veya paragraf halinde sundu-
gumuzda sorunu daha iyi kavramak mümkün olacak-
tır.

ÇAR L.PETRO-1722 : “Rusya'nın çıkarları için
mümkün olabildiği kadar İstanbul'a ve Hindistan'a
yaklaşmak lazımdır. Buraları elinde tutan Dünya'ya

hükmeder. Bunun için de ne gerekiyorsa onu yapma-

lıyız...”

PRENS BARYATİNSKİ(Çar Naibi): “Karadeni-

zin kıyılarını bir Rus denizi ve toprağıhaline getirmek
için dağlıları kıyıdan temizlemek zorundaydık. Dağlı
Çerkeslere ulaşabilmemize engel olan Kuban ötesi
halkların da tümüyle yerlerinden kaldırılması gereki-
yordu.”

GRAND DÜK MİCHAEL: “ Dağlılar teslim ol-
muyor diye biz görevimizi yarıda bırakamazdık. Yarı-
sının temizlenebilmesi için öbür yarısının yok edilme-
si gerekiyordu.”

KAFKASYA ORDULARI KURMAY BAŞKA-
NI MİLYUTİN: “..Dağlıları, zorla ve bizim istediği-
miz yerlere göndermeliyiz. Gerekiyorsa Don yöresine

sürmeliyiz. Bizim esas gayemiz Kafkas dağlârının
eteklerindeki bölgelere Rusları yerleştirmektir. Ancak
bunu şimdiden dağlılara hissettirmeyelim...”

© M.İ. BENYUKOV:(Dağlılara karşı savaşanve a-
nısını yazan): “Batı Kafkasya'nın iskanı ile ilgili
resmi projenin uygulanmasından sorumlu Kont
Yevdokümov, Kuban bölgesiyle pek ilgilenmiyordu.

Çok pahalıya mal olan savaşı bitirebilmek için bütün
dağlıların denizin karşı tarafına kovulması O'nun

hedefiydi. Kuban ötesinde kalanların da tehlikeli olma
ihtimaline karşın, sayılarının azaltılması ve yaşam

şartlarından yoksun kılınmaları için her çareye baş-

vurmaktı.”

KONT YERDOKÜMOV'un Savaş Bakanlığı”na
1863 Kasım ayında gönderdiği yazıda “Batı Kafkas-
ların fethiile ilgili plan açısından şimdi de kıyı şeridi-

ni temizlemeliyiz...” (Devlet Tarih Arşivinden)

Rus Tarihçi SULUJİYEN: “Dağlılar teslim olmu-
yor diye biz davamızdan vazgeçemezdik. Silahlarını

alabilmek için yarısının kırılması gerekti. Kanlı sa-
vaşta bir çok kabile tümüyle yok oldu. Ayrıca,çoğu
anneler bize vermemekiçin kendi çocuklarını öldürü-
yorlardı...”

Rus Tarihçi ZAHARYAN : “Çerkesler bizi sev-
mezler. Biz onları, özgür çayırlarından çıkardık.
Avullarını yıktık. Bir çok kabile tümüyle yokedildi...”

— Rus Tarihçi Y.D. FELİSİN: “Bu, gerçek ve acı-
masız bir savaştı. Yüzlerce Çerkes köyü ateşe verildi.
Ekin ve bahçelerini imhaiçin atlara çiğnettik, sonuçta
bir harabeye dönüştü."

 

kutlama indsajında:
ya'ya'böyuik. eğdirilerek uyuşmaz yerli halkları te-

KONT LEV TOLSTOY: “Köylere gece karanlı-
ğında dalıvermek adet haline gelmişti. Gece karanlı-

gının örtüsü altında Rus askerlerinin,ikişer üçer evlere

girmesini izleyen dehşet sahneleri öylesineydi ki,
bunları hiçbir raporgörevlisi aktarmaya cesaretede-
mezdi...” i ©.

Muhaliflerden N.N. RAYEVSKİ:” Bizim Kaf-
kasya'da,yaptıklarımız, İspanyolların Amerika top-

raklarında yürüttükleri savaşların olumsuzluklarının
aynısıydı. Dilerim ki, Yüce Tanrı Rus tarihinde kan
izlerini bırakmasın...

Çar TI ALEXANDRE'nin Kont Yerdokümov'a

“Üç yıl içerisinde Batı Kafkas-

mizleyip çıkardınız. Uzun yıllar süren kanlı savaşın
zararlarını kısa sürede bu verimli topraklardan çıkar-
tabiliriz...”

JAN KAROL; “Rusya'nın Kafkasya'yı fethi, ça-

gımızın barbarlık tarihinin en feci tablosunu oluşturur.
Kafkas dağlılarının direnişini kırabilmek için 60 yıllık
askeri terör ve kıyım gerekti...”

HAKHURAT Ş.Y.- LİÇKOV L.S. “Adegeyai-
simli kitaplarında: “Çarlık yönetimi, yüz binlerce
Çerkesi Kafkasya'dan sürgün etti. Kanlı savaşla dağlı
halkları vatanlarından kovarak yok ettiler...”

. Rus Çarları tarafındançok önceleri planlanan ve

adım adım gerçekleştirilen Çerkeslerin tarihi toprakla-

rından sürülüşü olayı tarihin ender kaydettiği acılar ve

ızdıraplarla. doludur. Olayı yaşayan komutan, konso-

los, gazeteci ve seyyahlara ilaveten konuyu araştıran

tarihçilerin sürgün olayıyla ilgili görüşler de özetle

şöyledir:
GRAND DÜK MİCHAEL: Savaşın sonlarında

Kafkasya'ya geldiğinde, Çerkes beylerinin ziyaret

edip, mağlup olduklarını, Rus yönetimini kabul ederek
kendi topraklarında yaşamalarına izin verilmesini
istediklerinde verdiği cevap: “Size bir ay süre veriyo-.
rum. Bir ayiçerisinde ya Kuban ötesinde gösterilecek

yere gidersiniz ya da Osmanlı topraklarına gidersiniz.
Bir ay içerisinde sahile inmeyen köylülerive dağlıları
savaş esiri sayıp ona göre işlem yapacağız.”

Y. ABRAMOV- Kafkas Dağlıları kitabında: “0
zamanlar: dağlıların başına gelenleri anlatmaya söz-
cüklerin gücü yetmez. Binlercesi yollarda, binlercesi
açlık ve sefaletten öldüler. Kıyılar ölü ve ölmek üzere
olan insan doluydu. Annesinin soğumuş cesedinde süt

arayan yavrular, donup öldüğü halde çocuğunu kuca-
ğından birakmayan analar ve sırf ısınmak için sıkışa-
rak yattıkları yerde birlikte donarak ölen gruplar,
Karadeniz sahilinde olağan manzaralardı...”

.Rusİ; DZAROV : “ Osmanlı'ya göç etmek üzere
yola çıkanların yarısı bile oraya ulaşamadı. Bu denli

bir perişanlık insanlık tarihinde çok azdır.”
Rus St.PETERSBURG GAZETESİ : “Savunma-

ları ile ölümsüzleştirdikleri sahillerden kaçış başladı.
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Çerkesya artık yok. Dağlardaki artıkları da askerleri-

miz yakında temizleyecek ve savaş kısa zamanda sona
erecek...” ii

Fransız FONVİLL: “Gemicileringözü doymu-
yordu. 50-60 kişilik gemiye 200-300kişi alıyorlardı.

bunlar tükeniyor ve açlıktansalgın“hastalıklara yaka-

lanıyorlar, yolda ölüyorlar ve onlar da denize atılı-

yorlardı. 600 kişiyle çıkan gemiden ancak370 kişi sağ

çıkabilmişti.”

Polonyalı Albay TEOFİL LAPİNSKİ: “Göçmen-
lerin sorunu felakete dönüşüyor. Açlık ve hastalık had
safhada. Trabzon” gelen 100.000 kişi. 70.000 kişiye

indi. Samsun'a 70.000 kişi indi. Günlükölüsayısı 500
kişidir. Trabzon'da bu sayı 400kişidir. Gerede Kam-
pı'nda 300 kişi, Akçakale ve Sarıdere'de günlük ölüm
120-150 kişi arasındadır. İtalyan Dr. BARAZZİ'nin
raporlarında şu ibareler dikkat çekicidir (İnsanlar,uzun

süre bitkiler,bitki kökleri ve ekmek kırıntılarıyla ha-

yatta kalmayaçalışıyorlar.”
Rus Araştırmacı A.P.BERGE: “ Novorovski ko-

yunda 17.000 kadar dağlının toplandığı kıyıda gör-
düklerimi unutamam. Onların bu durumunu görenler
Hıristiyan da olsa, Müslüman da olsa, Ateist de olsa

dayanamaz, çökerdi. Kışın soğuğunda, karda evsiz,

yiyeceksiz ve doğru dürüst giyeceksiz bu insanlar

tifo, tifüs ve çiçek hastalığının pençesindeydiler. Ana-

sız kalmış çocuklar ölmüş annelerinin göğsünde süt

arıyorlardı... Rus tarihinin yüz karası olan bu acılı

sayfa Adige tarihi açısından büyük zararlara yol açtı.

Sürgün, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerinin

tarihini ve politik bir birlik olma sürecini uzun yıllar
kesintiye uğrattı.”

Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkar GAZETE-
LERİ: “Ruslar, Kafkasya'nın tamamını yerle bir etti-

ler. Köyleri ateşe verdiler. Savaştan sorira da yerli

halkları vatanlarından sürüyorlar, onlar oda

terkediyorlar...”

İng.Elçi LORD NAPİYER: “Çerkeslerden boşal-
tılan yerlere derhal Slavlar veya başka Hıristiyanlar
yerleştiriliyorlar.”

İng. Konsolos GİFFORD PALGRAVE: “17 Ni-
san 1867 günü tüm Abhazya'yı dolaştım. Rus olma-

maktan başka bir suçu olmayan Abhaz halkının böyle-

sine yok edildiğine ve ülkenin tahrip edildiğine tanık
olmak çok acı verici...”

Ing. Konsolos R.H.LANG : “Samsun'dan çıkan
2718 yolcu Kıbrıs'a geldiğinde 853 kişiölmüş ve
diğerleri de ölüden farksızdı. Günlük ölüm sayısı 30-
50 arasındadır” İngiliz Parlamenter M. ANSTEY”'in
Parlamentoda ki konuşması : “İngiltere”yle ticari

3 ilişkiye girmeye inandırılmış,İngiliz yandaşı. yapılmış
olan Çerkesya'ya ihanetle suçluyorum sayın Lord
Palmeston'u. Hindistan'daki çıkarlarımızla beraber
Bağımsız Kuzey Kafkasya'yıbilerek ve iterek Ruslara

 

teslim ettiğiniz için aynı zamanda İngiltere'ye de
ihanetettiniz...

LordPALMESTON 8 yıl sonra aynı parlamento-
da konuşurken şunları der: ”Sayın Lordlarım,
Çerkesleri kendi başlarına büyük felaketlerle baş başa

bıraktığımız doğrudur. Oysa, biz onlardan yardım
istedik ve onları büyük fedakarlık ölçüsünde de kul-
landık...”

Çerkes sürgünüolayını, nedenlerini, Osmanlı İm-
paratorluğu'nun politikalarını iskan şekillerini ve

sayısını inceleyen araştırmacıların görüşleri de özetle
şöyledir :

PINSON: “Karadeniz sahilinde Çerkeslerin ölüm
oranı “o 50'ye yakındır. Sırf Trabzon'da 53.000 kişi

öldü. Savaş artığı “yüzen mezarlar” olan gemilerden

kaç tanesinin battığı bilinmiyor. Kafkasya'dan Bal-
kanlara sürülen aile sayısı 70.000ailedir. Edirne:
6.000, Silistre-Vidin: 13.000, Niş-Sofya: 12.000,

Dobruca-Kosova-Priştina-Svista: 42.000 ailedir.

Yaklaşık 350.000 kişi. Ölüm oranı daha az ve 9 15-
20 dolaylarındadır...”

Prof. Kemal KARPAT: “Ruslar, Çerkesleri ta-

mamen imha ederek dağların iç kesimlerine, Çerkes

mevzilerine doğru adım adımilerlediler. Teslim o-

lanlara 3 seçenek sundular: a)Kuban vadisine gitmek,

b) Çar ordusuna katılmak, c) Hıristiyan olmak. Kabul

etmeyenler Osmanlı ile Ruslar arasındaki bir anlaşma

uyarınca göç ettiler. 1862-1870 arasında gelenlerin

sayısı 1.200.000-2.000.000 arasındadır.

Sahilde ölenlerin sayısı 500.000 den az değildir.
Ayrıca Balkanlara giden Çerkes sayısı da 400.000
civarındadır. Halifelik yükümlülüğü, nüfus kazanma
ve iyi asker sağlama gibi hesapların olduğu bilini-

yor...”

NEDİM İPEK: 1829'da başlayan savaş 1863'e
kadar sürdü. 1864'te Çarlık hükümeti Batı Kafkas-
ya'daki halkları bir ay zarfında Kafkasya'yı terke

zorladı, Rumeli'ye 175.000 Çerkes, Anadolu'ya
600.000 kişi göçürüldü. 1867'den sonra gelenler de

Tatarlar dahil 500.000 kişi kadardır.

Gelenler stratejik yerlere yerleştirildi. Çanakkale

ve Marmara'da Müslüman erkek azalmıştı. Oraya
yerleştirildi. İstanbul'da yakın yerlerde, Suriye ve

Filistin'de reisleri şehir merkezine alınıp diğerleri

dağınık yerleştirildi. Geleneksel şeflerin otoriteleri

kırıldı. Zamanla yerli ahaliye karışıp gittiler.

ABDULLAH SAYDAM: Osmanlı'ya göçlerde
çekici etkenlerden çok itici etmenler ön plandadır.
Rusların ele geçirdikleri yerlerdeki Tehcir politikası,

hiç değişmeden devam edip gitmiştir. Yapılan baskı

ve zorlamalar beraberinde tepki olarak göçü getirmiş-
tir. Dolayısıyla göçler Rusya'nın zulmünden kurtuluş

olarak görülmüştür. Osmanlıda sırf insani açıdan

kapılarını açmıştır. 1.000.000-1.200.000 Kırım ve.
Kafkaslı geldi.

 



  

 

  

 

 

SÜLEYMAN ERKAN: Rusya, Çerkeslere tü-
müyle sürgün gözüyle baktığından insanları bir ay
içerisinde terke zorladı. Ve dramatik sahneler liman-

larda ve deniz yolunda yaşandı. Mallarını yok fiyatına

elden çıkartıp günlerce vapur beklediler. Fazla yolcu
ve azgın dalgalarda perişan oldular. Binlercesi yolda

öldüler. Açık denizdeki deniz kazaları bilinmiyor.
Rusya'nın sürgün politikası 1863'den sonra adeta

SOYKIRIM”a döndü. 40-50.000 göçte mutabık iken
sadece 1864 baharında 400.000 kişi geldi.

Ermeniler aynı ülke içerisinde bir yerden bir baş-

ka yere tehcir edildi. Ruslar ise Çerkesleri bir daha
dönmemecesine başka ülkelere sürdü. Batılıların ilgi-

sizliğiçifte standarttır.
Ermeni, Pontus soykırımlarını parlamentolarına

taşırken bilimsel olarak apaçık olan ÇERKES SÜR-

GÜNÜ'nünaynıilgiyi görmemesi üzücüdür. |
Her ulusun kendi toprağında kendi kültürünü ya-

şayarak yaşaması esastır. Bu konuda Çerkesler her-
kesten çok hak sahibidirler. Ama dağınıklık herkesten
çok hak sahibidirler. Ama dağınıklık aksiyon birliğini
zorlaştırır. Şimdilik Çifte VATANDAŞLIK çıkar yol

gibi görünüyor.
1856-1876 arası göç-sürgün rakamları farklıdır.

1.000000-1.200.000 arası gibi 1878-1914 arasında da
500.000 Çerkes geldi. Krasnodar-Lapinsk yöresine

yerleştirilenlerden 1889 7a 24.000 kişinin sürülmesi
PAN-SLAVİST politikaların etkisiyledir. Kuban'da
106.795 iken sayı 61.231'e düşmüştür.

 FAHİR ARMAOĞLU: II Aleksandre sadece
Kafkasya'daki özgürlük hareketini söndürmekle kal-

madı. Çerkesleri kendi topraklarından sürmesinin
nedeni onların yenilmesi olduğu kadar Rus olmayan-

ları planlı bir şekilde Ruslaştırmadır. Nikolay İL-
MİNSKİ'nin fikir babası olduğu PAN-SLAVİZM”'in
devreye konduğu tarihlerle Çerkeslerin sürülüşü ayni

tarihtir. Bu politika üç aşamalıdır.
I) Rusya'ya karşı savaşan ve destekleyenleri

savaş suçlusu sayıp sürmek,

2) Kovulanların topraklarını Ruslara ve Rus
Kazaklarına vermek,

3) Rus olmayanları da Ruslaştırma politikası
izlemek.(20.yy. Siyasi Tarihi-Süleyman)

OSMANLI GÖÇ POLİTİKASI: Halife Abdülha-
mit annesi de Çerkes olduğu için tüm gelen Çerkesleri
kabul etti. Oysa anlaşma 40-50.000 içindi.

a) Stratejik yerlerde denge sağlama (Marmara
ve İstanbul'da azalan Türk nüfusu için yer-

leştirmeler)

b) Savaşlarda Müslüman erkekler yer alıyordu.

Bu nedenle Müslüman erkek azalmıştı. Den-

ge sağladı. Nüfusunu tamamladı. o

c) Balkanlarda, Suriye-Filistin'de-TAMPON-
olarak kullanıldı.

 

d)

e)

Güçlüasker ve özellikle gerilla eksiğini gi-
dermede çok sayıda kullandı.
Tarım alanlarını ıslah edip ekonomisini dü-
zeltme kullandı. Zira Çerkesler hayvancılık
ve tarıma yatkındı.

Politik bir örgütlenmeye meydan bırakma-
makiçin Çerkesleri bilinçli olarak dağıtarak
yerleştirdi. Geleneksel olarak şeflerine bağlı
ve silahlı oldukları bilindiğinden şefleri kent
merkezlerine alınırken diğerleri gruplara
bölünerek yerleştirildi. Başkalarına Orduda
rütbe verdi. Potansiyel tehlike olmalarını
baştan önledi. Böylelikle asimile edilmeleri
biraz daha kolaylaştı.

 

 

SÜRGÜN

Yüzyıllık yaşanılmış bir sürgün

gümüşsüz eğerleriyle
yırtık çizmeleriyle
bir gölge gibi sessiz
ağır ve aksak
gelip geçti dün...

Atını ve kalpağınıyitirmişti
Sanırım maviydi gözlerindeki

hüzün.
Geldiği, gittiği yeri sordum,
duymadığım bir dağın adıyla yanıt

| verdi.
Dağın adı mı? Bilmem, unuttum.

Refik Özdemir

(Kafdağı Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 25/26)
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İZ BIRAKMADAN
SİLİNEN DİLLER

Bir dil yalnızca onu konuşan son kişinin ölümüyle
yok olur. Bir başka deyişle, bugün vat olan bir dil, yarın
yok olabilir. 1995 yılının sonlarında dilbilim uzmanı
Bruce Connell, Kamerun'un Mambila bölgesinde bir

araştırma yapmaktaydı. Bu çalışmaları sırasında Kasabe

adı verilen, daha önce hiçbir Batılı tarafindan incelen-
memiş bir dili keşfetti. Bu dili dünya üzerinde konuşan
yalnızca tek bir kişi vardı.O da Bogon adında bir adam-
dı. Connell o sirada vakit bulamadığından bu dille ilgili
bir araştırma yapamadı. Bu nedenle, bir yıl sonra yeniden
Kamerun'a gitmeye katar verdi. Connell ertesi yıl kasım

ortasında Kamerun'a vardığında, Bogon'un 5 Kasım
günü öldüğünü öğrendi.

4 Kasım'da dünya dillerinden biri olan Kasabe, 6

Kasım'da tarihe karışmıştı. Bu olay Bogon'un köyünde
yaşayanları sarsmiş olmalıydı. Bir dili dünya üzerinde

konuşan tek kişi olma özelliğini taşıyanlar, canlı biter
anıttırlar. Gel gelelim, Bogon'u kendi köyü dışında tahı-
yan ve onun temsil ettiği şeyin yasını tutan oldu mu?

Tek bir dilin yeryüzünden silinip yok olması hiç de
olağanüstü bir durum değil. Tarih boyunca bir çok top-
luluk dünya üzerinde boy gösterdi ve belli bir süre sonra
dilleriyle birlikte yok olup gitti. Olaya geçmişin ölçütle-
riyle bakıldığında, günümüzde yaşanan olağanüstü bir
şey. Bugün kitlesel boyutta bit dil kıyımı yaşaniyot. En
iyimser değerlendirmelere göre, bugün dünya üzerinde
vaklaşık 6000 dil bulunuyor. Bu dillerin hemen hemen
yarısı bu yüzyılda yeryüzünden silinmiş “olacak. Yani
yaklaşık iki haftada bir dünya üzerindenbirdil yok olu-
yor. 1999 yılında ABD Dilbilim Yaz Enstitüsü tarafin-
dan yayımlanan bir rapora göte, dünya üzerinde tek
kişinin konuştuğu 51 dil var ve bunların 28Avustral-

ya'da. Bunun dışında 500 kadardilin yüzünaltında, 1500
kadarının binin, 3000 kadarının onbinin ve5000 kadarı-
nın da yüz binin altında konuşanı var. Dünya dillerinin
“096'sı nüfusun yalnızca “04'ü tarafından konuşulduğuna
göre, biryığın dilin yok olmaya yüztutmasıhiç de şaşır-

o tacı değil.
Yüzbin kişi tarafından konuşulan bir dilin bile gü-

vencede olduğu pek söylenemez.Böylesibir dil belki bir
hafta, ya da bir yıl sonrayine var olacak ama aynı dilin
bir kaç kuşak sonra varlığını sürdüreceğini kim garanti
edebilir ki? Bir dilin yaşamını sürdürüp sürdürememesi,

 

David Crystal, Gal Üniversitesi Dilbilim Profesörü

o dil üzerindeki baskılara, özellikle de başka bir dilin

üstünlüğüne boyun eğme gibi bir tiskle karşı katşıya
olup olmamasına bağlıdır. O dili konuşan kişilerin tu-
tumlarinın da bunda büyük payıvardır.

Kuzeybatı Fransa'daki Breton Bölgesi dildeki çatpici
yok oluşun tipik bir örneği. 20.yüzyılın başlarında bir
milyon kişi tarafından konuşulan bu dil, şimdi yalnızca
bunun dörtte biri kadar insan tarafindan konuşuluyor.
Tıpkı Gallilerin dillerini kurtardıkları gibi, yeterli çaba
gösterilmesi durumunda, Breton dili yeniden yaşama
kazandırılabilir, yoksa bu dilin 50 yıl içinde yok olması
işten değil. Son dönemlerde, Kuzey Avrupa'daki iki Kelt
dilinde aynı durum yaşandı: Daha önce Man Adası'nda
konuşulan Manx ve Cornish. Her iki dil de şimdilerde

büyük destek görüyor. Ne var ki, bir dil konuşanlarını
bir kez yitirdi mi, onun yeniden yaşama döndürülmesi

çok güçtür. Doğal afetlerden tutun da kültürel özümse-
me (asimilasyon) ve soykızıma dek bir yığın şey, dilin yok
olmasında etkili olabilir.

Bir halk doğduğu toptaklarda yaşamayı sürdürse de
dili, kültürel asimilasyonun bir sonucu olarak tarihe
karışabilir. Günümüzde yaşanan dil bunalımının teme-
linde, öncelikle 500 yıl önce sömürgeciliğin etkisiyle kimi
egemen dillerin tüm dünyaya yayılmasına neden olan
kültürel akımlar yatmaktadır.

Bir kültür bir başkası tarafından asimile edildiğinde,
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dili etkileyen
olaylar dizgesi genellikle üç aşamalıdır: İlk aşamada,

halkın egemen dili konuşması yönünde yoğun bir baski
uygulanır. İkinci aşama, çift dilin egemen olduğu bir
dönemdir. Bu dönemde insanlar yeni dillerini benimser-

lerken eskisini de etkin bir biçimde kullanmayı sürdü-
rütler, Derken,çift dil uygulaması hızla düşüşe geçerek,
yeni dil giderek eskisinin yerini alır. Üçüncü aşamada da
genç kuşak eski dilinden hızla uzaklaşarak yeni dile yö-
nelir.

Üçüncü aşamadaki bu değişim,eski dilin kullanılma-
si konusunda belli bir utanç duygusunu da beraberinde
getirir. Kendi dilletini kullanmayı sürdürenler giderek
iletişim kurdukları insanların azaldığını fark ederler.
Zamanla bu durum tahatsız edici boyutlara ulaşır ve
aileler dili yalnızca kendi aralarında kullanmaya başlarlar.
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Bir kuşak içinde, aile içindeki sağlıklı bir iki-dillilik, bi-

linçli bir yarı-dilliliğe, sonra da tek-dilliliğe dönüşebilir.
Konuşanları çok az ve çok yaşlı olan, halkın yaşam

kavgası verdiği durumlarda dilin yeniden canlandırılması

çok güçtür. Gel gelelim, dünya üzerindeki bir çok dilin
durumu böylesine ciddi değildir. Yok olma tehlikesiyle
yüzyüze olan diller, genellikle belli bir çabayla yeniden
yaşama döndürülebilirler. Avustralya, Kuzey Amerika ve

Avrupa'da bu tür örneklere rastlanabilir. Bir dilin yeni-
den yaşama kazandırılması için kimi koşulların buna
elverişli olması gerekir. Öncelikle, halkın kendisi o dili
kurtarmayaistekli olmalıdır. Bununyanı sıra dilin gelişti-
rilmesi için maddi desteği, donanımı sağlaması gereklidir.

Bir dilin yok olması, korkunç bir felaket midir
Kuşkusuz, bunun daha çok kişinin çağdaş dünyaya katı-

larak yaşamlarını gelişürmeye çalışmalarının bir belirtisi
olduğunun düşünebilirsiniz. Birkaç yüz,ya da bir kaç bin
dil ayakta kaldığı sürece ortada bir sorun olmadığına
inanabilirsiniz. Ama, durum hiç de öyle değil. Bir dilin
yok oluşu bizleri en az bir canlı türünün yok olması

kadar etkilemelidir. Çünküdillerin yok olmasi gezegenin

çeşitliliğini azaltır. Söz konusu olan yaşamsal değil zihin-
sel ve kültürel bir çeşitliliktir, ama bu ikisi özünde aynı-
dır.

Çeşitlilik bir canlı türünün farklı ortamlarda batın-

masina olanak tanıdığından, evrim kuramının belkemiği-
ni oluşturur. Çeşitliliğin yok olması canlı türlerinin uzun

erimde yaşamda kalmaları olasılığını azaltır. En güçlü

ekosistemler, çeşitliliğin OoOen yoğun olduğu

ekosistemlerdir. Çeşitlilik bağlamında, dilsel çeşitliliğin
korunması bu tartışmanın odağını oluşturur. İnsanlığın

gelişmesinde çok kültürlülük bir ön koşul olduğuna

göre, dilsel çeşitliliğin korunması da çok önemlidir.
Kültürler, sözlü ve yazılı dil aracılığıyla aktarılır. Dil bir

toplumuntarihini ve kültürel kimliğini içinde batındırır.

O.W.Holmes'un belirttiği gibi, “Her dil, onu konuşanla-

rın ruhlarını barındıran bir tapınaktır.”

Bir dilden öğrendiklerimiz kimi zaman yaşamımızı
kolaylaştırır. Yeni bir tedavi yöntemi öğrenebiliriz. Dil

kimi zaman da yaşamımıza yeni bir zihinsel boyut ka-

zandırır; diller arasındaki bağlantı ilk uygarlıkların dünya

üzerindeki devinimlerti konusunda bizlere işık tutabilir.

Kimi zaman da bu boyutyazınsaldır. Bir Dickens, ya da
bir Wordsworth'un hemen hemen her dilde bir özdeşi

var, Ve kuşkusuz dil öğrenmenin, genellikle dilbilimsel

bir boyutu var: Dilin kendisiyle ilgili yeni bir şeyler öğ-
renmek, bir başka deyişle, insanı gerçek anlamda insan

yapan, onsuz konuşma eyleminin olanaksız olduğu dav-

ranış. Ezra Pound dilin zihinsel boyutunu şöyle özetli-

yordu: “İnsanoğlunun bilgeliği tek bir dilde saklı değildir
ve tek başına hiçbir dil insanoğlunun zeka ve yeteneğini

tüm boyutlarıyla yansıtma gücüne sahip değildir.” Bu

görüşe herkes katılmıyor. Kimileri Babil söylencesine
inanıyor ve dillerin çok olmasının dünyaiçin bir nimet-
ten çok, Tanır'nın bir laneti olduğunu, tek bir dille her

şeyin güllü gülistanlık olacağını düşünüyor.

 

Babil öncesi tekbir dil olup olmadığı sorusubir ya-
na, tek dilin dünyaya barış getirmeyeceği açıkça ortada.
Son yıllarda en büyük sorunların yaşandığı yerlerin tümü
de tek dilin egemen olduğu ülkeler: Kamboçya, Viet-
nam, Ruanda, Burundi, Yugoslavya, Kuzey İrlanda. Tek
dilin egemen olduğu tüm büyük ülkelerde iç savaşlar
yaşandı.

Kendi dilini bir sonraki kuşağa devredemeyen bir
toplumda iki kuşak sonrası görülen yaygın bir tepki,
“Atalarım keşke ... sahip olsaydı” türünden bir tepkidir.
İlk kuşak yeni toplumsal konumuna ve diline ayak uy-

durmaya çalıştığından, durumdan pek etkilenmez. Oysa,
yeni dili iyiden iyiye özümsemiş ve toplumsal konumunu
pekiştirmiş olan çocukları, yitirdikleri kültürel kalıtın
bilincine varmaya başlarlar. Daha önce bir utanç kaynağı
olan eski dil, giderek bir kimlik ve onur meselesine dö-
nüşür. Dilleri, geride hiçbir kayıt olmaksızın unutulup
gitmişse, artık yapılacak bir şey yoktur. Onu korumak
için belli bir çaba harcanmiışsa, en güç durumlarda bile,
dilin yeniden yaşama kazandırılması olasılığı vardır.

Birkaç bin dili bir çırpıda yeniden yaşama kazandı-
rabilir miyiz? Bunun bedeli çok yüksek olmakla birlikte
evet, kazandırabiliriz. Bunun için dilbilim uzmanlarının
devreye girmesi, dil öğretmenlerinin sağlanması, dilbilgisi

kitaplarının ve sözlüklerin yayımlanması, okullarda öğre-
tlecek malzemenin derlenmesi, üstelik tüm bunlatın

yıllar boyu yapılması gerekiyor. Koşullar büyük bir fark-
lık gösterdiğinden (örneğin, yazı dilleri ile yazı dili ol-
mayanlar arasındaki gibi), bu konuda bir genelleme
yapılması çok güç olmakla birlikte, kurtarılacak her dil
için yılda 40 bin İngiliz Sterlinlik (yaklaşık 60 milyar TL)
bir fon yeterli olacaktır. Yok olmaya yüz tutmuş 3000
dilin her birine üç yıl süreyle bu miktarın ayrılması du-
rumunda, sonuç almak için toplam 360 milyon Stetlinlik
bir harcama yapılması gerekiyor. İlk bakışta çok yüksek
gelse de bu OPEC'in bir gündeelde ettiği gelire eşit.

1990'larda dillerin yeniden yaşama kazandırılmasıi-
çin çeşitli örgütler kuruldu. 1995'te Britanya'da kurulan
Tükenmeye Yüz Tutmuş Diller Vakfı'nın dışında, ABD,
Almanya, Japonya ve daha başka ülkelerde de benzer
örgütler oluşturuldu. UNESCO bu konuda yeni bir
ptoje başlattı. Hepsinin de en büyük sorunu gerekli
fonun sağlanması.

Diller, bir yönden tıpkı insanlar gibidir ama başka
bir açıdan bakıldığında, insanla dil atasında hiçbir ben-
zerlik olmadığı görülüyor, insan öldüğünde geride evi,
gömütü ve yapıtları gibi, bu dünyada var olduğunu ka-
nıtlayan kimi izler bırakır. Gel gelelim konuşulan diller
öldüklerinde geride hiçbir iz birakmazlar. Dil, sanki hiç
var olmamışçasına,silinip yok olur.

Türkçeleştiren: Rita Urgan (Cumhuriyet Dergi, 8

Nisan 2001, sayı 785'den alınmıştır.)  
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Kaybolmakta Olan Bir Dil Nedir?  
Bugün dünyada 6000 dil mevcuttur ve bunla-

rın yarısının kaybolma tehdidi karşısında olduğu

birçok dilinbir arada yaşaması, içlerinden birini

yok olma,.tekilikesiyle karşı karşıya bırakır: Ger-

çekten de, yerleşik-bir fikrin tersine olarak,

çokdillilik>Korumlanışları, tekdillilik konumla-
nışlarındandahayaygındır: Çokdilliliğin egemen

olduğu bir konumlanışta,bir dilsel cemaat, ço-

cukları babalarınkinden başkabirdilikullanmayı
yeğledikleri zaman, potansiyel olarak tehlikede-
dir. Aynı şekilde, bir dilsel cemaat,eğerdili ve

ekonomisi egemen durumda olan komşu cemaat,

azınlıktaki yerel dili ortadan kaldırmaya yönelir-

se, tehdit altına girebilir. “
Burada,bir dili konuşanların sayısı ve yaşları

işlevinde, o dil için pek çok zafiyet dereceleri

ayrıştırmak gerekmektedir: Eğer o dili konuşan-

ların en genç olanları 20 yaşında ise, dil yalnızca

tehdit altındadır, eğer 50 yaşında ise, kaybolma
yolundadır; eğer yalnızca çokyaşlı bazı kişiler o

dili konuşuyorsa, can çekişmekte olduğu kabul

edilir. Nihayet, eğer artık hiç kimse o dili ko-

nuşmuyorsa, elbette ölmüştür. Yine de bu son
durum çok büyükihtiyatla ele alınmalıdır, çünkü,
ölmüş olduğu kabul edilen bazı dillerin yeniden
yüze çıktıkları görülmüştür: Bir dil, kâh, İsrail
devletinin kuruluşu sırasında İbranice'de olduğu
gibi, çok güçlü bir siyasi irade sayesinde kendi
külleri arasından yeniden doğar (ama buradatü-
müyle istisnai bir durum söz konusudur); kâh,
gerçek pratiklerden habersiz oluşumuz, bizi ka-
musal erklerin haberi olmaksızın konuşulmakta
olan bir dili yanlış olarak, ölü saymaya götürür.

 

  

 
 

 

tahmin edilmektedir. Çoğu durumda, iki ya da

   
Stephen WURM”*

Eski Sovyetler Birliği'ndeki durum budur; bu-

rada, Sibirya'nın bazı dilleri uzun yıllar ölmüş

olarak kabul edildikleri halde,» gizliden gizliye

konuşulmuştu.
; i

Tekdilliiğe Karşı Çokdülllik

i ia

Uzunca bir süre, tekdil konuşan insanlar, &-

zınlık. dillerinin gereksiz vesınırlı olduğunu dü-

şündüler: Dolayısıyla onları egemenlikleri altına

almaya, hattâ ortadan kaldırmaya çalıştılar. Bu,
hiçbir direnişle karşılaşmayan bir proje oldu,

çünkü, maalesef , küçük dilsel cemaatler, kendi-

liklerini, egemen dili benimsemeye mecbur his-

settiler, oysa ki, ve bu konuya döneceğiz, azın-

lıktaki bir dili konuşanların, kendi etnik ve dilsel

kimlik/özdeşliklerini korumalarına imkân ver-

mek gerekir. İkidilliliği ya da çokdilliliği norm

olarak benimsemek, bu tahripkâr sarmalı kırmak

için iyi bir yol olurdu. Beri yanda,bir perspektif

problemi de sık sık orta yere gelmektedir. Ege-

men bir dili konuşan insanlar, genellikle tek-.
dillidirler ve tekdilliliğin norm olduğuna inanma

eğilimindedirler, oysa ki, gerçekte Yeryüzünde

var olan dillerin 950'si ikidilli ya da çokdilli

insanlar tarafından konuşulmaktadır: Yeni Kale-

donya'da, Papua Yeni Gine'de,Filipinler'de, Hin-

istan”da, İsviçre'de, Özbekistan'da, Orta Asya'da

-yalnızca bu örneklerle yetinerek- halklar

çokdillidirler. Çokdillilik lehinde çalışan bir baş-

ka argüman daha vardır: İkidilli ya da çokdilli

bireyler, tekdilli öznelere kıyasla daha yüksek

entelektüel yeğinliklere sahiptirler. Gerçekten de,
onların bellekleri daha etkin ve daha seçicidir

çünkü dilsel ve kültürel daha çok evreni depola-
mak zorundadırlar. Ve öğrenim yeğinlikleri de
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aynı şekilde daha geniştir; bu nedenle, yeni bir

durum karşısında, değişime olumsuz, hattâ sal-

dırganca tepki gösteren tekdilli insanlardan daha

kolay bir şekilde uyum sağlarlar.

Azınlık Diller Neden Korunmalıdır?

Her dil dünyaya ilişkin benzersiz bir görüyü

temsil eder, ve bu dil kaybolduğunda, onunla

birlikte insan düşüncesinin, yazılı ya da sözlü

edebiyatın ve mitolojinin bütün bir kısmı da yok

olup gider. Gerçekten |

de, her dil, izlerini ve

tarihini taşıdığı tikel

bir etik kim-

lik/özdeşliğe tekabül

etmektedir. Bu kim-

liğiyle, dil, insanlığın

en başta gelen mira-

sıdır. Ulusal düzey-

de, sorunlar aynı

sorunlar değildirler,

çünkü bir cemaatin

dilini korumak onun

haklarını da korumak

demektir ve bu da,

ulusal birlik kaygısı

taşıyan yönetenleri,

toprakları içinde

konuşulan yerel bir dilin aşınmasına karşı müca-
dele açmaya hiçbir şekilde teşvik etmez. Dolayı-

sıyla halihazırdaki durum uzun bir zaman fazla

parlak olmamıştır: Bazı uzmanlar, XXI. yüzyılın

sonundan önce, bugün yaşamakta olan dillerden

2090'ının kaybolmuş olacağı tahmininde buluna-

bildiler! Ama, otuz yıl önce, oldukça kabul edi-

lebilir gibi görünen bu öngörüler, ne mutlu ki,

artık o kadar da kabuledilebilir değildirler.

Bunun iki temel nedeni var. Bir yandan, hü-

kümetlerin dilsel politikaları radikal bir şekilde

evrim geçirdi: Bu politikalar eskiden baskıcı ve
tahripkâr olma eğilimindeyken, bugün giderek
daha dışaaçık görünmekte ve azınlık dillerin
gelişmesini desteklemektedirler. Örneğin, hükü-

metin Kızılderililer ya da Eskimolar karşısındaki
tutumunu değiştirmiş olduğu Kanada'da olan
budur, aynı şekilde, Aynu'lar karşısında, özel-

likle dilsel alanda bir açılma politikası uygulayan
Japonya'da gözlemlenebilecek olan da budur.
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Öte yandan, zihniyet iklimlerindeki bu deği-
şiklik yalnızca egemen(ve genellikle çoğunluk)

grupta ortaya çıkmamaktadır: Eşzamanlı olarak,

dünyanın her köşesindeki birçok azınlık gruplar

da, özellikle de Asya, İskandinavya ve Japon-

ya'da, kendi etnik kimlik/özdeşliklerini yeniden

keşfetmişlerdir. Dilsel azınlıklar da, aynı şekilde,

kendi dillerinin taşıdığı önemin bilincine var-

mışlar ve bu dili koruyup mirasçılarına aktara-

bilmenin yolları üzerinde kafa yormaya başla-
mışlardır. Bundanötürü, ikidillilik ve çokdillilik,

atıfları Ohaline gelmiştir.

Eskiden, kendini kökensel

dilinde ifade etmek, o dilin

taşıyıcı bir dilin altında yer

aldığı koşullarda, toplumsal

açıdan hiç de kolaylaştırıcı

olmadığı halde, kökensel dil

ister istemez kısıtlı toplum-

salfaaliyetlerde (aile içinde,

geleneksel törenler vesile-

siyle) kullanıldığı halde,

bugün iki ya da daha çok

yerel dili kullanabilme ye-

ginliği, fazladan bir koz gibi

algılanmaktadır:Egemen bir

dil ile bir azınlık dilini ko-

nuşan halklar, kendilerini,

egemen bir dil bile olsa tek

bir dili konuşanlardan üstün görmektedirler.

Uluslararası Bilinçlenme ve Eğitimin
Baskın Rolü

Bu devinime eşlik eden uluslararası bir bi-

linçlenme, evrimin işareti olarak yüze çıkıyor.

Örneğin UNESCO tarafından hayata geçirilen

Linguapax projesinin iddialı amacı, tekdil ko-

nuşan liselileri en azından ikidilli liselilere dö-

nüştürmektir. Bu program bir başarıdır ve yakın

bir gelecekte, çocukların daha kolay öğrendikleri

yaş olan, 6 yaş altındaki çocuklara doğru yay-

gınlaştırılacaktır. Beri yanda, böylesi bir prog-

ram, azınlık dillerini daha çok korumak suretiyle,

küçük çocuklarda mevcut (ama genelde, çocuk

büyüdükçe kaybolan) ikidilliliği korumaya da
imkân vermektedir.

Okulda çokdilliliği desteklemek en verimli
yollardan birini oluşturur görünüyor, çünkü, eği-
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tim sisteminde birçok dilin kullanılabildiği

çokdilli ülkelerde cereyan eden şeyin tersine, az

sayıda dilin konuşulduğu ülkelerde, eğitim, ge-

nelde egemendilde yürütülmektedir. Papua Yeni

Gine'de mümkün olan şey, başka yerlerde neden

mümkün olmayacaktır? Buülkede 700'ün üstün-

de farklı dil vardır ve bunların üçte biri eğitim

sisteminde kullanılmaktadır: Ulusal dil nüfusun

ancak çok küçük bir kesimi için anadildir, ama

lingua franca olarak kullanılmaya devam edil-

mektedir.

Eğitim elbette yazı üzerinde temellenmiştir

ve şüphe yokki, yüzlerce farklı dilde okul kitabı

hazırlamak mümkün değildir. Bununla birlikte,

Avrupa'da bile, çokdilli bazı bölgelerde, eskiden

okullarda birçok dil kullanılıyordu: Dolayısıyla

“projemiz açısından özellikle zengin derslerle

dolu olabilecek bu sistem tipinin yeniden keşfi
yanlış olamayacaktır.

İlkokulda,altı farklı dil konuşan çocuklar ay-

nı bir sınıfta toplanabilirler: Genel eğitim egemen

dilde yapılacaktır, ama, günün belli bir saatinde,
sınıf, küçük gruplara ayrılacak ve her bir grup,

mensuplarının azınlıktaki ana dillerine tekabül

eden tarihi ve mitolojiyi öğreneceklerdir. Böyle-

ce, çocukların kendi dillerini konuşmaktan gurur

duymalarına ve bu dilin aktarımını sağlamalarına

yardımcı olunabilecektir.

Bundanbirkaç yıl öncesine kadar, pek az dil-

bilimci kaybolmakta olan dillere ilgi duyuyordu.

Nitekim, aralarından birçoğu, dilin, Homo

sapiens'in gelişmesinin sonucu olduğunu ve her

dilin yapısının birbirinin eşi olduğunu düşünü-

yordu. Bu kurama göre, her dil, dünyayı aynı bir

sayıdaki basit kavramlara bölmekteydi. Ama

bugün bu kuram, çok sayıdaki egzotikdiller üze-
rinde yürütülen direnleştirilmiş araştırmalar so-

nucu gündemden düşmüş bulunmaktadır. Bir

dönem, bazı uzmanlar, İngilizce konuşulduğu
andanitibaren, başka dilleri öğrenmenin gerekli
olmadığını ve de İngilizceyle, insan diline ilişkin
her şeyi anlamanın mümkün olduğunu dü-
şünüyorlardı! Dilbilimciler, sonunda, her dilin
biricik olduğunu vefarklı bir dünya görüsü yan-
sıttığını anladılar. Dolayısıyla azınlık dilleriyle
ilgilenmeye ve bunlardan bazılarının ortadan
kalkmasından endişe etmeye başladılar. Arala-
rında Uluslararası Felsefe ve İnsan Bilimleri
Kurulu ve Uluslararası Dilbilimciler Sürekli

 

Komitesi'nin de yer aldığı çeşitli Hükümet Dışı

Örgütlerinin eylemi, devletleri dil eğitimini des-
teklemeye yöneltti.

Şu anki durumda neyi akılcı olarak düşüne-

biliriz? Bundan birkaç yıl önce bir Kaybolmakta
Olan Diller Atlası yayımladık ve bu kitap düzenli

olarak güncelleştiriliyor. Kaybolma yolundaki

dillerin sayımını yapan ve böylece bu dili konu-

şan insanları onu kullanmaya devam etmeye

teşvik eden, çok daha derinleştirilmiş daha başka

dilbilimsel çalışmalar sürdürülmektedir ve yayım

aşamasındadır. Şüphe yok ki, buçalışmaların var

olması, hayıflandığımız bir konumlanışa işaret

etmektedir: Bugünkü durumda, çok sayıda dil

can çekişir durumdadır ve onu konuşanların gö-

zünde bile hiçbir değer taşımamaktadır. Ama

birkaç on yıl öncesine kadar düpedüz ölmüş olan
ve bugünherbiri 100'ü aşkın insan tarafından her

an kullanılan elli kadar dil biliyoruz. Bunlar, bu

dillerin ve buazınlık kimlik/özdeşliklerinin gele-

ceği konusunda bizi iyimser kılan olumlu deği-

şikliklerdir ve dillerin kaybolmasının bir gün son

bulacağını ummayı sürdürüyoruz. Hertürlü şıkta,

yüz yıl içinde dillerin. 9090'nın kaybolacağına

ilişkin kehanet somutlaşmamak zorundadır: 2100

yılına kadar, bugün var olan dillerin “040 ila

9050'si yine konuşuluyor olmak zorundadır. Bu-

rada başat (ama önemi yeterince algılanmayan)

bir hedef, ulusal çerçeveleri aşan bir proje söz

konusudur ve bu projenin gerçekleştirilmesi için

uluslararası kurumların yardımıbelirleyicidir.

* Uluslararası Dilbilimciler Sürekli Komitesi
Başkanı, Dilbilim Profesörü, Australian National

University'de Araştırma Müdürü. Avustralya

Bilimler Akademisi Başkanı. Atlas of ille World
Languages ın Danger ofDisappearing | Dünya

Kaybolma Tehlikesi Altındaki Diller Atlası
(1996) ze dtlas of Languages of İntercultural

Communication in the Pacific, Asia and the

Americas 1 Pasifik, Asya ve İki Amerika'da
Kültürlerarası İletişim Dilleri Atlası (1996) Ya-

yın Yönetmeni

| İdea Politika-Demokrasi ve Siyaset Kültürü
Dergisi, Bahar 2001, sayı:2001/10'dan alınmış-
fır.
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Diasporada doğmak,bir kez bile olsun annesine
sarılamayan bir çocuk misali, ömür boyu bir
özlem ve yürek sızısıyla yaşamaya benzer.....
Sürgün acısını yaşayan bir çok insan gibi ben

de o sızıdan nasibimi aldım. Kendimi hep buruk
ve eksik hissettim. Annem ve babam Türkiye'de

doğdular, uzun yıllar orada yaşadılar. Sonra
Avrupa'ya geldiler, bizler doğduk burada, ve
bizlere Çerkes olduğumuzu, farklı bir kültüre

sahip olduğumuzu, dilimizi, adetlerimizi ellerin-
den geldiğince öğretmeye çalıştılar. Ev içinde

bu anlamda bir çelişki yaşamadık, Şapsığ baba-

nın ve Abzekh annenin kızlarıydım ben.

1976'da Hollanda'da doğdum, 4 yıl sonra da
erkek kardeşim İnanç açtı gözlerini diasporaya.
Çerkes olmanın doğallığı başkaları için bu kadar

doğal değildi. Hollandalıların gözünde Hollan-
dalıydık, çünkü Hollanda'da doğmuştuk. Diğer

yandan evde Türkçe konuşuyorduk ve aile

dostlarımızın bir çoğu Türktü; etrafımızdaki
Türklere Çerkes olduğumuzu kabul ettiremiyor-
duk.

Üniversiteye başladığımda yine kendimi kabul

ettirmekte aynı sorunlarla karşılaştım. Bir taraf-

ta Türk milliyetçisi insanlar vardı. Diğer yanda

ise sol örgüt sempatizanları. Iki grup arasında
kalmıştım, her iki gruptandan uzak durmayı
tercih ettim. Benim durumumda bir çok genç
şu an hala aynı sorunları yaşıyorlar.

Türkiye'de doğan gençler iki kültür arasında
bocalar iken bizler üç kültür arasında, “ben ki-

İlkay Nefin Güçlü, Hollanda

mim” diyoruz ve kimimiz Türkleşiyor, kimimiz
Almanlaşıyor ve marjinal bir kısmımız kendi
kültürünü muhafaza edebiliyor. Birçoğumuz
anadilini konuşamıyor. Yaşadığımız ülkelerde
kendi toplumumuza ait insanların sayısı çok az

olduğundan onlarla sıcak diyaloga giremiyoruz.
Derken yavaş yavaş yok olup gidiyoruz. Bu an-
lamda aileye çok büyük bir sorumluluk düşüyor

bence. Ailelerimize düşen görev, kültürlerini
çocuklarına, evde yaşayarak öğretmeleridir.
Tüm halklara hoşgörü ve saygıyı göz ardı et-

meksizin elbette. Kültürümüzü muhafaza etme-
nin, yok olmamamın tek çaresi aile içinde baş-

layarak çocuklara kültürel kimliklerini öğretmek-
tir diye düşünüyorum.

Bunun yanısıra derneklerimizin de görevleri ve
sorumlukları çok büyük. Küçük yaşta çocukların

derneğe gitmeleri ve orada arkadaşlıklar kura-

rak, danslarımızı, dilimizi, tarihimizi öğrenerek
kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Beni kültü-

rüme bağlayan en büyük etkenlerden bir tanesi
dernek faaliyetleri olmuştur. 4 yaşımda babam
beni demeğe götürmeye başladı, oradaki in-
sanlar şu an benim için ailemin bir parçası ol-

muş durumdalar. Onların hepsibirer birer bana
kültürüm hakkında bilgi vermenin yanı sıra so-

rumluluk da verdiler. Dilerim hem kendim için

hem de toplumum için tüm olumsuzluklara ve
asimilasyon tehlikelerine rağmen, biz gençler

yok olmak yerine roğalıp kültürümüzü bizden
sonraki nesillere tertemiz bir şekilde aktarabil-

me sevincini yaşarız...
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Sizlere benim gözümde çok değerli olan,
Çerkeslerin Avrupa'da ve tüm dünyada tanın-
ması adına büyük emek sarf eden, ikinci

diasporadan bir büyüğümüzü tanıtmak istiyo-
rum: Fethi Receb. Kendisinden yaşam öyküsü-
nü ve yaşadığı diasporayı dinleyelim.

Fethi Receb: 9 mart 1932 Suriye doğumluyum,
adım Fethi Receb. Çocukluğum Suriye'de geçti,
askeriyede subay olarak görev yaptım, fakat
1958'de görevimden alındım. 1959 yılında
Hollanda'ya geldim. Burada biyoloji okudum ve

Hollandalı bir bayanla evlendim, şu an iki çocu-
ğum var, kızımın adı Leyla, Oğlumun adı Akil.

Burayailk geldiğimde kendi toplumumdan kim-
se yoktu. Ilk Çerkesler 1965 senesi civarlarında

geldiler ve çoğu Türkiye'den geliyordu.Ilk tanış-

tığım Çerkes Nazım Metin idi, kendisi Şapsığ
boyundan... Çok ilginçtir, onunla tanıştığımdaki
sevinci ve heyecanı unutamam, sanki dünyalar

benim Olmuştu, Türkiye'den geldiği için
Çerkesçe'yi pek iyi bilmediğini düşünmüştüm,
evine misafir olarak gittiğimde o bana
Çerkesçe "keblağ” (hoş geldin) demesine rağ-
men ben ona Hollandaca "hallo" yanıtını ver-

miştim. Onu utandırmak istemedim. Sohbete
başladığımızda bir de ne göreyim, adam benden

çok daha düzgün Çerkesçe konuşuyordu, eski-
den dedemin konuştuğu şekilde konuşuyordu,

hayretler ve sevinç içinde kaldım.

Daha sonraları şu an çok yakın dostum olan
kafkasalog Dr. Rieks Smeets ile tanıştım. Araş-

tırmaları, anadilimizi bir çoğumuzdan çok iyi
konuşup hatta o dilde ders vermesi beni çok
etkiledi. Smeets'in bu toplum için emekleri çok
büyük, keşke hepimiz onun kadar duyarlı olabil-
sek, 70'li yılların başında bir dernek kurma ça-
balarında bulundum, Nazım ile beraber. Ama
pek verimli olamadık, daha sonraları 1978 yı-
lında Muharrem Güçlü'nün de büyük emeksarf
ettiği Hollanda Çerkes Kültür Derneği kuruldu,
tabii ki ben de üye oldum.

İlk yıllar fazla aktif değildim ama 1985 yılların-
dan sonra daha aktif olmaya başladım ve yöne-
timi siz gençlere devir edene kadar uzun süre

 

başkanlık yaptım. İmkanlarımız el verdiğince

toplum adına yararlı olmaya çalıştık.

1991 yılında Dünya Çerkes Birliği Nalçik'te
resmileşti. Dünya Çerkes Birliği'nin kurulması
sosyalve politik anlamda çok büyük bir adımdı,
tamamıyla Çerkeslerin inisiyatifi altında ger-
çekleşen bir şeydi, fakat maalesef bir çok se-
bepten dolayı güzel olan başlangıcın sonu pek
de güzel olmadı.

Hollanda derneğimiz diğer derneklerle kıyas-

landığında küçük bir dernek, üye sayımız ve
toplum olarak sayımız diğer Avrupa ülkelerine
nazaran çok az. Fakat yine de Avrupa bazında

en aktif ve önemli girişimlerde bulunan dernek
olduğumuza inanıyorum.

Bunun yanı sıra UNPO ile bir takım çalışmala-
rımız oldu, Hollanda'daki Çerkesleri temsilen

ben UNPO'da yer aldım, fakat burada da-fazla
yol alamadık.

Bizlerden artık geçti. Benim yaşıtlarım ve benim
yaşıma erişmemiş lakin beyinlerinde yaşlarından

dolayı otorite sahibi olduğunu sanan bir çok

tihamadelerden artık fazla bir şey beklemiyo-
rum. Kendi adıma şunu söyleyebilirim; elimden
gelen herşeyi yaptım, ama yetmedi, en acı ör-

neklerden bir tanesi ise, iki çocuğum var, her
ikisi de kendi dilini konuşamıyor, başka Adığe

çocuklarına anadil dersi verirken kendi evlatla-
rıma öğretemedim, oğlum şu an bir baba oldu
ve oğluna Amir Hatko adını vermesine rağmen

kendisini fazla kültürüne bağlı hissetmediğini
açıkça söyleyebiliyor, tüm çabalarıma rağmen

bir yerde bir şeyleri doğru yapamadığımın bilin-

cindeyim. Bizleri ileriye götürecek olan siz
gençlersiniz. Yaşadığınız toplum içinde gelebil-

diğiniz en yüksek mertebelere gelip sesimizi

duyuracak olan sizlersiniz. Bunları yaparken
kültürel kimliğinizi ve değerlerimizi asla göz ardı

etmemeniz gerekiyor. Hangi dalda olursa olsun
mesleğinizin en iyileri arasına girmek zorunlulu-
ğusizlerin tarihi sorumluluğudur.

Sevgili Hatko Fethi Receb Thamademize bu
söyleşiyi yaptığı için gönülden teşekkür ediyo-
rum.
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MAYKOP ADIGE XHASE GENEL KURULU YAPILDI

Birsivil toplum kuruluşu olarak Adıgey'de faaliyet gösteren ve Cumhuriyet Adıge Xhase olarak adlandırılan örgütün
genel kurulu 19 Mayıs tarihinde Maykop'ta yapıldı. Genel kurulda 450 civarındaki delegenin yanı sıra Cumhurbaşkanı
Aslan Carım, Parlamentonun alt kanadı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Muharbiy Tharkaho, DÇB Başkanı Zavurbiy
Nehus, Karaçay Çerkes ve Kıyı boyu Adıgelerinin temsilcileri katıldılar. Genel Kurulda Rusya Devlet Başkanıile
Duma ve Federasyon Meclisi Başkanlarına gönderilmek üzere bir bildiri kabul edildi. Adıgey Cumhuriyeti'nde yaşa-
yan Adıgelere hitaben de bir bildiri yayımlandı. Genel Kurulda 60 kişilik Sovyet seçildi. Daha sonra toplanan Sovyet
kendi içinden başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirledi. Buna göre Adıge Xhase Başkanlığına Ruslan Peneşu,
yardımcılıklarına Mehmet Yedic, AslanNehay, Zavurbiy Dzesej getirildi. Yönetim kurulu 11 kişiden oluştu. Başkan-
lığa seçilen Ruslan Peneşu uzun yıllar Komsomol ve parti teşkilatlarında görev almıştı. Son yıllarda ise Bakanlar
Kurulundaçeşitli görevlerifa etti.

| ADIGE XHASE GENEL KURULU'NDA | il.
CUMHURİYETTE YAŞAYAN ADIGELERE HITABEN KABUL EDİLEN BILDIRI

Adıge halkının kongresine katılmış bulunanlar, ulu-
sal problemlerimizden, yaşam şeklimiz ve toplumsal
ilişkilerimizin bugünkü ve gelecekteki durumundan

kaygı duyarak halkımıza sesleniyoruz:
SEVGİLİ HALKIMIZ,
Kat etmiş olduğun zorlu tarihi yolda ebediyen kay-

bolmayacak ağır yaralar aldın. Rus-Kafkas savaşları
nedeniyle dünya üzerine dağıldın, vatanında kalanlarda
birbirine uzak kaldı. Her güçlüğe rağmen halkımız
Adıgeliğini bırakmadı. Güzel gelenek ve göreneklerini
sıkıca koruyarak, anadilini anası gibi gözeterek, zengin
kültürünü yüceltip geliştirerek ve yeni nesillerine ulaştı-
rarak bugünlere geldi. Ne yazık ki son yıllarda üzücü
gelişmelerle karşı karşıyayız : Adıgeliği kaybediyoruz,
ulusumuzun onurunu alçaltanların sayısı artıyor, alko-
lizm, uyuşturucu alışkanlığı, hırsızlık, soygunculuk,

katillik gitgide artıyor. Asıl tehlike de bunları yapanların
çoğunun gençlerimiz olmalarıdır. Gençlerimiz evlenme-
den ihtiyarlıyorlar. Savaş, açlık ve salgın hastalık olma-
masına rağmen nüfusumuz azalıyor. Ailelerde çocuk
sayısı bir ikiyi geçmiyor.

HALKIMIZIN TEMELİAİLELER,
Kendimize gelelim, Ulusal geleneklerimize ters dü-

şen kötü alışkanlıklara karşı birlikte mücadele edelim,
onları yok edelim. Nüfusumuzu artıracak tedbirleri bir-
likte düşünelim ve uygulayalım. Adıgeler tarihleri bo-
yunca kalabalık ve iyi anlaşan aileler olarak yaşadılar.
Ana rahmine düşen bebeğin yok edilmesinin dinen bü-
yük günah olduğunu, ulusumuza büyük zarar getirdiğini
anlayıp, Tanrının bize verdiği canları kaybetmeyelim.

HALKIMIZIN DİREĞİ OLAN ERKEKLERİMİZ,
Adıge erkeğinin ününü anımsayalım, onlar doğruluk

“ve adaletten ayrılmayan, akil ve sezgi sahibi, yiğitlik ve
merhametlilikleri ile örnek,canları ile onurlarını satın ala-
rak yaşarlardı. Bu güzel gelenek ve yaşam şeklimizi tek-
rar yüceltelizn, gençlerimizin eğitiminde onlardan yarar-
lanalım. Alkol ve suç islemekten uzak duralım, alkolizm-
den kurtulmakiçin tüm güç ve imkanlarımızı kullanalım.

AİLENİN CANI KADINLARIMIZ,
Sizi dünyada ünlü kılan akıllılığınız, terbiyeniz, gü-

zelliğiniz ve kendinize olan yüksek saygınızdır. Güzel

 

terbiye ve ciddiyeti şiar edinerek kendinizi ve ailenizi
hastalık ve kötülüklerden koruyunuz. Tanrının size ver-
diği güzelliklerin değerini biliniz, Kendinize olan saygı-
nızı koruyunuz. Halkımızı çoğaltacak olan analar oldu-
gundan bolçocuklu aileler olmanızı diliyoruz. Bunun en
büyüktalih olduğunu unutmayınız.

UMUDUMUZ GENÇLERİMİZ
Halkımızın geleceği sizlersiniz. Hakketmediğiniz

mal mülkünsize yararı olmaz. Mülkün en değerlisi
Adıgelik, insanlık ve eğitimdir. Çalışma ve çabalarınızın
bunlara yönelik olmasınıdiliyoruz.

MÜLK SAHİBİ İNSANLARIMIZ,
Tanrının size vermiş olduğu imkan ve gücü ulusal

sorunlarımızın çözümünde kullanınız. Yaşamında zen-
ginliğinde bir sınırı vardır. Ebediyen ölmeyecek olan
ulusunuz için yaptıklarınızdır.

SAYGIDEĞER YÖNETİCİLERİMİZ,
Ulusal sorunlarımızı yeterince anlamaya ve gücünü-

zü bu sorunların çözümü için harcamaya çağırıyoruz.
SEVGİLİ ULUSUMUZ,
Adıgelikten, Adıge Xhabze'den ayrılmayalım,

Adıgelik, Adıge dili ve gelenekleri her zaman ailemizin
temeli olsun, Genç erkek ve kızlarımızı zamanında ev
ocak olmalarını sağlayalım, çok çocuklu ailelerimizi
çoğaltalım, Geleneklerimize sonradan girmiş olan alkol
alışkanlığını terk edelim, alkolü sofralarımızdan kaldıra-
lım, Dış ülkelerde yaşayıp anavatanına dönmek isteyen
soydaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olalım.
Dönüş yapan her aileye anavatandaki bir aile göz kulak
olsun. Onların bir an önce vatanlarına alışmaları için
çaba gösterelim, İslam dinini Adıgelikle bağdaştıracak
şekilde yaşam tarzımıza uyarlarsak bunun çok faydası
olacaktır,

ANNE-BABALAR, KARDEŞLER, GENÇLER
VE YÖNETİCİLER
Birlikten güç doğar. aklımızı ve gücümüzü birleşti-

relim, birbirimize destek olalım, nüfusumuzu artıralım,

kendimize gelelim.

19 Mayis günü Adıge Halk Kongresine katılanlarca
kabul edilmiştir.
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4 Mart 1921'de Abhazya'da Sovyet egemenliği

kuruldu, 31 Mart 1921'de bağımsız Abhazya Sovyet

Sosyalist Cumhuriyeti ilan edildi. 21 Mayıs 1921'de
Gürcüstan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devrim

Komitesi, Abhazya SSC'nin bağımsızlığınıtanıdı.

Aralık 1921'de Abhazya SSC ve Gürcüstan SSC,

Abhazya ve Gürcüstan arasında devlet-hukukilişkile-
rinin esasını oluşturan Birlik antlaşmasını imzaladılar.

Bu antlaşmaya göre Gürcüstan Sovyet Sosyalist Cumr-

huriyeti ve Abhazya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

aralarında askeri, siyasi ve mali-ekonomik birliğe

giriyordu. Burada, gösterilen hedeflerin gerçekleşti-

rilmesi için taraflar bazı alanların birleştirildiğini ilan

ediyordu ki, bunlar böylece ortak yetki alanları olu-

yordu.

Bu şekilde, Abhazya-Gürcüstan arasındaki devlet-

hukuk ilişkileri antlaşma temelinde ortaya çıktı ve

anılan Birlik antlaşması imzalandığı andan itibaren

Abhazya ve Gürcüstan, hukuki bakımdan birbirine

bağlı olmayan eşit haklı devletler oldular. Bundan

sonra Abhazya SSC, SSCB'nin kuruluşuna katıldı,

temsilcileri Transkafkasya Federasyonu bünyesinde

Aralık 1922'de SSCB'nin kuruluş anlaşmasını imzala-

dılar.

1931 yılında Abhazya SSC, Gürcüstan SSC içinde

özerk SSC'ne dönüştürüldü. Ancak 1977 SSCB Ana-

yasası'na göre özerk cumhuriyetler devlettiler; kendi
anayasaları, yüksek yasama, yürütme, yargı organları

vardı. Burada şu durumu göz önünde bulundurmak

gerekir ki, SSCB Anayasası'na göre özerk cumhuri-

yetler kendi topraklan üzerinde münhasır egemenlik
hakkına sahiptiler. Dolayısıyla Gürcüstan'ın egemen-

liği Abhazya topraklarını Sovyetler zamanında bile
kapsamıyordu, yaniher birinin kendi toprağıvardı.

Ayrıca SSCB Anayasası'na göre özerk cumhuri-
yetler, SSCB yetkisine giren sorunların çözümüne
SSCB yüksek sovyet idare organları ve yönetimi va-
sıtası ile katılıyorlardı, yani aynı zamanda SSCB'nin
özneleriydiler. 26 Nisan 1990 tarihli "SSCB ile Fede-
rasyon Özneleri Arasında Yetki Paylaşımı" hakkında-
ki SSCB yasasında "özerk cumhuriyetler, federasyo-
nun -SSCB'nin- özneleri olan sovyet sosyalist devlet-

 

 

ürcüstanİlişkilerinin
Yapısı ve Gelişimi

Anri Cergeniya, Abhazya Başbakanı

lerdir" denmektedir. Bu şekilde, Abhazya, Gürcüstan

SSC bünyesinde özerk cumhuriyet olmasına karşın,

Abhazya ve Gürcüstan arasındaki ilişkiler SSCB'nin

özneleri olan devletler arasındaki karşılıklı ilişkiler

karakteri taşıyordu.

SSCB'nin son yıllarında Gürcüstan Yönetimi,

Gürcüstan'ın SSCB'den ayrılma sürecini başlattı. Bu

amaçla, 1989'dan 1991'e kadar olan dönemde

Gürcüstan Yüksek Sovyeti tek taraflı olarak bir dizi

karar aldı. Bu kararlara göre, Gürcüstan SSC'nin dev-

let idare organları, dolayısıyla onlar tarafından kabul
edilen devlet-hukuk sözleşmeleri yasal açıdan daya-

naksız ve hukuki olarak geçersiz ilan edildi. Buna
karşılık Abhazya ÖSSC Yüksek Sovyeti, bu faaliyet-
lerin Abhazya'nın devlet yapısını tehlikeye attığını

düşünerek 25 Ağustos 1990'da Abhazya'nın Devlet

Egemenliği Deklarasyonu'nu ve Abhazya'nın devlet
yapısının korunmasının hukuki garantörleri hakkında-
ki kararı kabul etti. Son belgede ayrıca, Gürcüstan
SSC Yüksek Sovyeti tarafından alinan kararların
sonucunda, Abhazya'nın Güncistan'a dahil olmasının
hukuki dayanaklarınıyitirdiği tespit ediliyordu.

Abhazya ile Gürcüstan arasında devlet-hukuk i-
lişkileri antlaşma temelinde ortaya çıktığından,

Gürcüstan tek taraflı olarak Abhazya ile karşılıklı

ilişkilerinin karakterini değiştiremezdi. Ayrıca bu,

birlik cumhuriyetlerinin ve özerk cumhuriyetlerin .
ilişkilerini düzenleyen SSCB yasalarıyla da çelişiyor-
du. Bu şekilde, Gürcüstan Yönetimi'nin faaliyetleri

Gürcüstan ve Abhazya arasındaki devlet-hukuk iliş-
kilerini kopma noktasına getirdi.

Zviad Gamsahurdiya'nın iktidara gelmesinden
sonra, 1990 yılı sonunda Gürcüstan Cumhuriyeti Yük-
sek Sovyeti tarafından Gürcüstan'ın devlet bağımsızlı-
ğının yeniden kurulmasına yönelik geçiş dönemiilan
edildi. 28 Şubat 1991'de ise Gürcüstan'ın devlet ba-
gımsızlığının 26 Mayıs 1918 tarihli bağımsızlık söz-

leşmesi temelinde yeniden kurulmasıiçin referandum

ilan edildi, ki bu pratikte SSCB'den ayrılma kararıydı.
3 Nisan 1990 tarihli, Gürcüstan'ın henüz SSCB i-

çinde bulunduğu dönemde kabul edilen "Birlik cum-
huriyetinin SSCB'den ayrılmasıyla ilgili sorunların
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çözülme düzeni hakkındaki" SSCB yasasına göre,

özerk cumhuriyetler, birlik cumhuriyetinin SSCB'den

ayrılması durumunda, SSCB'de kalma ve kendi dev-

let-hukuk statüleri konusunda serbestçe karar verme

hakkına sahiptiler. Buna bağlı olarak, Abhazya, 17

Mart 1991 tarihinde yapılan ve cumhuriyet nüfusunun
çoğunluğunun SSCB'nin korunması yönünde fikir

belirttiği referanduma katıldı. Abhazya OSSC'nin
referandum sonuçlan SSCB referandum merkez ko-

misyonu tarafından resmi olarak onaylandı. Aynı

sırada, bağımsız devlet kurma arzusunu belirten

Gürcüstan bu referanduma katılmadı. 31 Mart 1991'de

Gürcüstan topraklarında, Güncistan'ın devlet bağım-
sızlığının yeniden kurulması hakkında Abhazya'nın
katılmadığı bir referandum yapıldı.

9 Nisan 1991'de bu referandum sonuçlarına daya-

narak Gürcüstan Yüksek Sovyeti "Gürcüstan'ın devlet
bağımsızlığının yeniden kurulduğuna dair sözleşme"yi

kabul etti. Buna göre Gürcüstan 1918-1919 yılların-
daki Gürcüstan Demokratik Cumhuriyeti'nin hukuki
halefi ilan ediliyordu. Bu andan itibaren Gürcüstan

SSC'nin hukukivarlığı sona eriyordu. Bu şekilde, eski

Gürcüstan SSC topraklarında birbirinden aynı iki

devlet ortaya çıktı: Bağımsızlığını ve SSCB'den ayrıl-
dığını ilan eden Gürcüstan ve SSCB'nin öznesi olarak
kalmaya devam eden Abhazya... Dolayısıyla, SSCB

yasalarıyla kurulan ve düzenlenen Abhazya ve

Gürcüstan arasındaki devlet-hukuk ilişkileri keza

SSCB yasaları temelinde sona eriyordu.

SSCB'nin dağıldığı ana kadar (21 Aralık 1991)

Abhazya onun öznesi olarak kaldı, bu sıfatla

SSCB'nin reforme edilmesi meselesinin müzakere

edildiği görüşmelere katıldı. Abhazya Yüksek Sovyeti

Başkanı SSCB dağıldığı ana kadar göreviitibari ile
SSCB Federasyon Konseyi'nin ve SSCB Yüksek

Sovyeti Prezidyumu'nun üyesiydi. Aynı zamanda

Abhazya, Gürcüstan devlet başkanlığı seçimlerine ve

onun iktidar organlarının çalışmasına katılmıyordu.

Abhazya'nın aynı anda hem SSCB'nin hem de bağım-
sız Gürcüstan'ın öznesi olamayacağıaçıktır.

Buradan da şu sonuç çıkıyor ki, Gürcüstan'ın

BM'e kabul edildiği ana kadar Abhazya ile hiçbir
ilişkisi yoktu ve BM tarafından Gürcüstan'ın toprak

bütünlüğünün 21 Aralık 1991'deki eski Gürcüstan

SSC sınırlarıyla tanınması hukuki dayanaklarını yi-
tirmişti. Gürcüstan'ın BM'e alınmasının arifesinde

Abhazya Cumhuriyeti Yüksek Sovyeti Başkanı

Vladislav Ardzınba, BM Genel Sekreteri'ne gönderdi-

ği mektupta Abhazya ve Gürcüstan arasında devlet-
hukuk ilişkisi olmadığı ve Gürcüstan'ın BM'e eski
Gürcüstan SSC sınırlarıyla kabul edilmesinin hukuka
uygun olmadığı konusunu dile getirmişti.

 

SSCB'nin dağılmasından sonra, Şubat 1992'de
Gürcüstan Geçici Askeri Konseyi, Abhazyaile ilişki-
lerin tespit edilmediği 1921 Gürcüstan Demokratik

Cumhuriyeti Anayasası'na geçme kararı aldı. Bununla

birlikte Gürcüstan Yönetimi tarafından, Abhazyaile
ilişkilerin geçici olarak, yeni bir model hazırlanıncaya
kadar önceki prensiplerle kurulacağı bildirildi. Ancak

bu karar alındığı zaman, yukarıda belirtildiği üzere,

Abhazya ile Gürcüstan arasında devlet-hukuk ilişkileri
kopmuştu, dolayısıyla bu karar Abhazya için geçerli
olamazdı.

Abhazya, o zamanki siyasi gerçekleri göz önüne

alarak, silahlı çatışmadan kaçınmak için Gürcüstan'a,

kopan devlet-hukuk ilişkilerini eşit haklara dayalı
temelde yeniden kurmayıteklifetti.

23 Temmuz 1992'de Abhazya Parlamentosu, 1978
Anayasası'nın kaldırılması ve 1925 Anayasası'na
geçilmesi kararı aldı. Bu Anayasa'nın II. Bölümü'ne

göre Abhazya, uluslararası hukukun öznesi, egemen
bir devlet sayılıyordu. Aynı zamanda Abhazya Parla-
mentosu, federasyon antlaşması temelinde eşit özneli
ilişkilerin kurulması için görüşmelere başlama tekli-

fiyle Gürcüstan Yönetimi'ne çağrıda bulundu. Ancak
Gürcüstan Yönetimi, Abhazya ile siyasi diyalog kur-

mak yerine, 14 Ağustos 1992'de Abhazya'ya silahlı

saldırı başlatarak güç kullanmayıseçti.
o Askeri faaliyetlerin bitmesinden sonra Abhazya

ve Gürcüstan BM'in ve Rusya Federasyonu'nun ara-

buluculuğu ve AGİT'in katılımı ile görüşmelere baş-
ladılar, en başta gelen sonuçlardan biri bundan sonraki
karşılıklı ilişkiler konusuydu. Bu görüşmeler sonu-

cunda 4 Nisan 1994'te "Abhazya- Gürcüstan anlaş-

Rusya Federasyonu
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mazlığının siyasi çözümü için tedbirler hakkındâ
bildiri" imzalandı. Bildiri, Abhazya ve Gürcüstan

arasında devlet-hukuk ilişkisi olmadığını tespit edi-

yordu.

Bu hukuki değerlendi e BM Genel Sekreteri'nin 3
Mayıs 1994 tarihli-529 sayılı raporunda ve
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"Gürcüstan-Abhazya anlaşmazlığının her yönüyle

çözümünün siyasi ve hukuki unsurlarına yönelik tek-
lifler"de de yapılıyordu.

| Bu belgelerde deniyor ki: "Abhazya, tartışmalı

“konuların çözümünden sonra görüşmeler sonucunda

kurulacak birlik devletin bünyesinde egemenlik hak-

kına sahip bir özne olacaktır. Birlik devletin adı ta-

raflarca bundan sonraki görüşmelerde belirlenecektir.
Taraflar, 21 Aralık 1991'deki durumuna göre, eski

Gürcüstan SSC sınırlarıyla kurulacak devletin toprak
bütünlüğünü tanıyacaklardır.”

Bu şekilde, BM Abhazya ve Gürcüstan'a yeni bir

birlik devleti kurmalarını ve daha sonra adı üzerinde

anlaşmalarını öneriyordu.

Ayrıca, Abhazya Yönetimi'nin isteği ile uluslara-

rası hükümet dışı "İşbirliği İçin Hukukçular Dostluk
Birliği" tarafından 4 Nisan bildirisinin bağımsız hu-

kuki ekspertizi yapıldı. Bu örgüt tarafından hazırlanan

raporda, 4 Nisan bildirisinin taraflar arasında devlet-
hukuk ilişkisinin olmadığını tespit ettiği belirtiliyor.

Raporda keza deniyor ki: "Bildiri metninde görüldüğü

üzere, taraflar dış politika, sınır ve gümrük rejimi,
enerji, ulaşım, haberleşme, çevre, insan haklan alanla-

rında ortak faaliyet konusunda anlaşmaya varmışlar-

dır. Devlet faaliyetlerinin bu alanları sadece egemen
devlete mahsustur. Böylece anlaşmazlık içindeki

taraflar, her bir tarafın varlığını kabul etmişler ve
tanımışlardır..."

Şunu da eklemek gerekir ki, Abhazya'da egemen

devlete mahsus yetkilerin varlığı sadece Gürcüstan
tarafından değil, 4 Nisan bildirisine imza atan BM,
AGİT ve Rusya tarafından da tanınmıştır.

Bundan yola çıkarak ekpertiz raporu, "4 Nisan

bildirisi uluslararası (devletlerarası) bir antlaşmadır"

sonucuna ulaşmıştır. Belçikalı uluslararası hukuk

doktoru B. Drissen de benzeri sonuçlara ulaşmıştır.

Drissen hazırladığı "1994 yılında imzalanan antlaş-
maların geçerliğinin ve yorumunun hukuki değerlen-

dirmesi"nde yine, 4 Nisan bildirisinin iki devlet ara-

sında imzalanmış uluslararası hukuki bir antlaşma
olduğunu söylüyor.

4 Nisan bildirisinin imzalanmasından sonraki üç
yıl boyuncataraflar, devlet-hukukilişkilerinin yeniden

kurulabilmesi için görüşmeler yürüttüler. Haziran

1997'de "Gürcüstan-Abhazya Düzenleme Protokolü"
tasarısı imzaya hazırlandı. Buna göre eşit haklara
sahip iki taraf, eşit özne esasına dayanan ortak bir
devlet kuracaklardı. Ancak Gürcüstan tarafı bu belge-
yi imzalamayı reddetti. Gürcüstan'ın bu tutumu, BM,
AGIT ve görüşmelere katılan diğer tarafların destek-
leniyor olmasıile açıklanabilir. Bunlar devamlı olarak
Abhazya'nın Gürcüstan'a dahil edilmesini sağlamaya
çalışıyorlar.

Bugün BM'ininsiyatifiyle Genel Sekreter Dostları
Gurubu devletlerin temsilcileri "anayasal yetkilerin

  

Tiflis ve Suhum arasında paylaşılmasının temel pren-
sipleri" diye adlandırılan ve Abhazya'nın özerklik
hakları ile Gürcüstan'ın bünyesine girmesini öngören
bir belge üzerinde çalışma yürütüyorlar. Bu yaklaşım ,
4 Nisan bildirisiile belirlenen çözüm ilkelerinin kaba-
ca ihlali anlamına gelmektedir.

BM temsilcilerinin bu tutumlarına gerekçe olarak,
4 Nisan bildirisinin Abhazya ve Gürcüstan arasındaki
devlet-hukuk ilişkilerinde, savaşın sonucunda meyda-

na gelen geçici bir kopmayıtespit ettiğini bildiriyor-

lar. Savaş, ilişkilerin fiili olarak kesilmesine yol aça-

bilir, ama hukuki olarak değil. Burada söz konusu

olan devlet-hukuk ilişkileri, uygun hukuki sözleşme-

lerle düzenlenen, yukarıda belirtildiği gibi Gürcüstan
Yönetimi tarafından daha Abhaz-Gürcü savaşı başla-

madan önce tek taraflı olarak yürürlükten kaldırılan

ilişkilerdir. Ve bu durum 4 Nisanbildirisi ile tespit
edilmiştir.

Yukarıda ortaya konulanlara bağlı olarak biz u-

luslararası uzmanlara şu soruları yöneltmek istiyoruz:
1. 9 Nisan 1991 tarihinde Gürcüstan'ın devlet ba-

ğımsızlığının yeniden kurulmasına dair sözleş-
menin kabul edilmesi, onun SSCB'den ayrılması

anlamına geliyor mu?

2. Sovyet yasalarına göre Abhazya'nın, Gürcüstan'ın

SSCB'den ayrılması durumunda, SSCB içinde
kalma konusunda kendi iradesi ile karar verme

hakkı var mıydı?

3. Abhazya, Gürcüstan'ın SSCB'den ayrılmasından

sonra SSCB devlet idare organlarının çalışmaları-

na katılmaya devam etti; başkam Federasyon
Konseyi'nin üyesiydi ve SSCB'nin reforme edil-

mesi konusunda yapılan görüşmelere katılıyordu.
Bu durum, Gürcüstan'ın artık bağımsız olduğu o

dönemde Abhazya'nın SSCB'nin öznesi olarak

kalmaya devam ettiği anlamına gelir mi?
4. Abhazya aynı anda hem SSCB'nin hem de

SSCB'den ayrılan ve bağımsız olan Gürcüstan'ın

öznesi olabilir mi?

5. 4 Nisan 1994 tarihli bildiri Abhazya ile Gürcüstan

arasında devlet-hukuk ilişkilerinin koptuğunu

tespit ediyor. 2 özne arasında devlet ve hukuk
sözleşmelerine göre düzenlenen ilişkiler, gerekli
hukuki prosedür olmadan, sadece silahlı çatışma

sonucunda kopabilir mi?
6. BM Genel Sekreteri'nin 3 Mayıs 1994 tarihli

raporunda, BM tarafından hazırlanan ve taraflara .

birlik devlet kurmalarını, daha sonra adını belir-

lemelerini öneren, "Gürcüstan-Abhazya anlaş-

mazlığının siyasi çözüm taslağı" yayınlandı. Bu,
BM'in Abhazya ve Gürcüstan'ın hukuki bakımdan
birbirine bağlı devletler olmadığının esas alındığı
anlamına gelir mi?
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KİMİZ, NEYİZ, NERELİYİZ?

Çerkes mızıkasının sesiyle
Çınladı cennet
Ademle Havva Kafe'ye durdu.
Kuruldu Duney”!
Wahayra wahayra, wey wey!

    

  

    

  

“Bizimle sahneye çıktı “insan”:
Hattiler dede,

Amcalar Abaza, Hatukey...
Wahayra wahayra, wey wey!  

  

  

 

  

   

  

  

  

 

  

 

  

Sosruko önder
Ninemizse Bilge Seteney.

Bir yanımız Besleney'se
Bir yanımız Kabardey.

Wahayra wahayra, wey wey!

Tüm yeryüzü yurdumuzdur:
Sağımızda Çerkesya,
Solumuzda Adıgey.
Wahayra wahayra, wey wey!

Bayrağımız Elbruz'dur.
Mezarımız Karadeniz.
Aynı anadan doğmuş
Milyonlarca kardeşiz biz.
Yaşa, wupso”, viva, oley!
Wahayra wahayra, wey wey!

Neredeysek oralıyız
“ Yan özgür, yaralıyız.
Bilinmeyen bir halkızbiz;

Hem demokrat, hem derebey.

Wahayra wahayra, wey wey!

Barışçıyız, dövüşkeniz,
Sevdalıyız sevişkeniz,

Sırtta yamçı, elde kamçı
Kılıç, kalpak, wakahurey”...

Bir elde fade,bir elde metekuey”.
Wahayra wahayra, wey wey!

Heuk”*'tur bizim Kabe'miz,
Dört bin yıllıktır bze*'miz,
Din gibidir Xhabze*'miz.
İlan ediyoruz herkese;
Tiley”'iz biz ölümüne Tiley!

Çetin Öner Wahayra wahayra, wey wey!

(Wakahurey: Çerkes ayakkabısı, Metekuey: Çerkes peyniri, Heuk: vatan, Bze:dil, Xhabze: gelenek,
Tıley: Fedai, samuray).
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Adığe Makh/Adığe Sesi Ga-
zetesi'nin daha önce de yayınla-

“Gufes”in toplantısı yapıldı.

Merkezi “Aktiv"in yöneticisi Yedic
Memet ile kısa bir söyleşi yaptık.
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girişim. “Gufes”i oluşturmak ne-

reden aklınıza geldi? İ
“Gufes” adlı bu girişim içinde

bulunduğumuz yaşam koşulla- |
rından kaynaklandı. Rus-Kafkas|
Savaşları'nın, Adığe halkını dün-

yanın dört bir yanına dağıttığını
gayet iyi biliyoruz. Toprağın sa-

hibi olan halkın çok az bir kısmı
vatanda kalabildi. Bunun yol
açtığı ve yıllar öncesinden kay-

naklanan acılı sorunlara bugün
de tanık oluyoruz. Anadilimizi|
kaybetme korkusu içinde yaşıyo-
ruz. Adığe töresini geleneklerini yitiriyoruz.
Kültür ve sanat alanında da kaygı veren
değişmeler hiç de az değil. Adığe halkının
çok büyük bir kesimi başka ülkelerde ya-
şamak durumunda kaldı. Ülkesiyle halkının
birbirinden koparılmış olması yüzünden,
Adığe halkı asla göz ardı edilemeyecek ve
kaygı verici sorunlarla karşı karşıyadır. İşte
bütün bunlar GUFES'in oluşumuna temel
oluşturdu.

Duruma bakılırsa, düşüncelerinizde bir
uyum sağlamışsınız.

Çoktandır taşıdığımız düşünceleri ortaya
koyduk. Kalbinde yurt sevgisi taşıyan ama  
 

yea

 
işlerini yoluna koyamayan çok arkadaşımız
var yurtdışında. Türkiye'den, Almanya'dan

gelen arkadaşlarla görüşmemizde, sorunla-
rımızı, kaygılarımızı paylaşmayı adet edin-
dik. Bu ilişkilerden Güfes'in ortaya çıkmış
olmasını iyi bir başlangıç sayıyorum. Ana-

yurda dönüş şansını yakalayamayan soy-
daşlarımıza hiç değilse yılda bir kez toprak-
larımızı görmek üzere ziyaret etmeleri ge-
rektiğini belirtmek istiyorum. İş kurmaya,
üretime ve başka alanlarda yapacakları yatı-
rımlara bugün ihtiyacımız var. Hiç değilse
bu yolla anayurda bir katkı sağlasınlar. Ka-
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falarında Adığe ulusal düşüncesi, kalplerin-
de ulus ve yurt sevgisiile ve yüzleri anayur-
da dönük olarak yaşam sürdürsünler.

Çok iyi şeyler söylediniz doğrusu. Peki a-
nayurt dışında yaşayan soydaşlarımızın
yüzlerini anayurda daha belirgin bir biçimde
bakması için, bugün daha çok nelerin üze-

rinde durulması gerektiğini düşünüyorsu-
nuz?

Anayurtta doğmuş olmasalar da, ana-
yurt dışında kendileriyle görüşüldüğünde

“Yurdumuz, vatanımız” diyorlar. Anayurtla-
rını hiç görmemiş oldukları halde, oradan o

şekilde “vatanımız” diyerek söz etmeleri ne
iyi değil mi? Vatanımızı sevdikleri açıkça
görülüyor. Vatanın durumunailişkin geniş
bilgi oulaştırabilirsek, bunun yararından

başka hiçbir zararı olmaz. İş peşinde koşa-

rak kentler, ülkeler dolaşıyorlar. Onların
Adığey'e yönelmeleri için yürürlükteki ya-

saları tanıtmanın, onlarla daha sık görüş-

menin yararlı olacağı açık. Buraya döndük-
leri takdirde, iş kurmaları gibi konularda

devlet organlarının ve yasalarının kendileri-

ni koruyacağını bilmeleri gerekiyor. Ülkenin,
devletin kendilerine nasıl yardımcı olacağını
görmeleri gerekiyor.

Turist olarak gelmeleri halinde de nasıl
karşılanacaklarını bilmeleri gerekiyor.
Adığey Cumhuriyeti turizmi geliştirebilir ve
bundan büyük yarar sağlayabilir. Türkiye,
devlet bütçesinin üçte birini, turizmden
sağlıyor. Adığey Cumhuriyeti başka ülkeler-
de yaşayan soydaşlarımızla dahaiyi ilişkiler

kurduğu takdirde yönü bize dönük olanların
sayısı gittikçe artacaktır.

“Gufes”i 1999 yılında kurdunuz. Bu süre
içinde daha çok nelerin üzerinde durdunuz?

İlk günlerden itibaren, Türkiye'de yaşa-
yan Baj Kaya ve Tsey İlhan bana yoldaşlık
ettiler. Onlar, Ankara Adığe Derneği'nin ü-
yesidirler. Anayurda dönmüş olanlardan
Çetaw İbrahim de Huade Adnan da yanı-
mızda yer aldılar. Atalarımızın bize bıraktığı
anadili, ulusal kültürü, Adığe'yi “Adığe” ya-
pan değerleri bizden sonraki kuşaklara ak-

tarma konusunda somut görevlerimiz var.
Özgünbir dilimiz ve kültürümüz var. Bu

zenginlikleri Adığeler mutlaka korumalıdır-
lar. Son yıllarda bu konular üzerinde çokça
duruyoruz. Sahibi olduğumuz Adığey Cum-
huriyeti'nden gurur duyuyoruz. Yarınlarımı-
zı emanet edeceğimiz gençlerimizi bugünden

 ya

eğitmemiz gerektiğinibiliyoruz. Devlet, artık,
gelişme çağındaki çocuklara gerektiği gibi
sahip çıkamıyor. Dolayısıyla var olan ola-
nakları kendimiz değerlendirmek zorunda-
yız. Halkın yarınına hizmet edecek gençlere
yardımcı olmak, onları yüreklendirmek, ö-

zendirmek gerekiyor diyerek bir gençlik
programı oluşturduk. Halk olarak nüfusun
azsa, eğitilmiş insan gücünün sayısını art-

tırmanın önemini kavradık. Adığey'de birçok
halk bir arada yaşıyor. Onların birbiriyle
anlaşarak barış içinde bir arada yaşamaları
bakımından cumhuriyetimizin eğitilmiş in-
sana ihtiyacı var. Eğitilmiş insan, başka
halklara da saygı duyar, başka halkları da
sever, herkes kendi işini geliştirmek için

çaba gösterir. “Gençlerimiz eğitimli olsun”
biçiminde ifade edilebilecek bir amaçtan
kaynaklandı “Gufes”.

ADIĞELERİN “ADIĞE” OLARAK
VARLIĞINI SÜRDÜRENLER

Adığelerin “Adığe” olarak, varlıklarını
sürdürenler, kendi toprağında cumhuriyette
yaşayanlar ve onlara destek verenlerdir. Bu
düşüncelerden hareketle Sanat Evi'nde ya-
pılan toplantıda “Gufes'in üyelerinden
Çetaw İbrahim bir konuşma yaptı. İlk yıl üç
kişiye burs verdiler. Şimdi bu sayı l16'ya
ulaştı. Bunların dışında 3 kişiye de yıllık

ödüller verdiler.
“Gufes”i başlatanlardan biridir Yedic

Memet. Ama şimdi her yerdeki Adığeler bu
programa katkıda bulunuyorlar. 70'den çok
üyesi var. İçinde bulunduğumuz güç koşul-
lar göz önünde tutulursa bugün Gufes gibi
oluşumlara çok ihtiyacımız var. .

“Biz, her yanımızdan mal-mülk saçılan

insanlar değiliz.” dedi Çetaw İbrahim. “Çok
iyi olanaklara sâhip olan insanların var ol-
duğunu biliyoruz. Onların da olanakları
ölçüsünde genç öğrencilere, kültür ve sanat
çalışanlarına yardımcı olmalarını istiyoruz.”
Halkımızın geleceğinin bağlı olduğu etmen-
lerden biri olarak, kültürümüzü geliştirenle-

re destek olmak üzere Yedic Memet'in baş-
. lattığı gibi çalışmalara çok ihtiyacımız var.

Cumhurbaşkanı nezdinde kurulmuş Oo-
lan Kültür ve Sanata Destek Vakfı Başkanı
Carım Fatime de Gufesiin yaptığı bu iyi
başlangıca destek verdi. Gelecekte de
Gufes'in yeni yöntemler geliştirerek gelişece-
ğini sevinçle karşıladı.
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Adığey Cumhuriyetinin Kültür Bakanı

Çemışüe Ğaziy de insanın kendi gönlünden

koparak iyilik yapmasının güzelliğini vur-
guladı. Çemışüe Gaziy, “Gufes”in kurucula-
rından Yedıc Memet'e “Kültür Bakanlığı”
adına verdiği “Şükran Belgesi”nde şöyle di-
yor: “Adığe kültürünün korunmasına ve
geliştirilmesine katkılarınız nedeniyle teşek-

kürlerimi ifade eder, gelirlerinizin de gönüllü
yardımlarınızın da artmasını vesizin gibi

  

 

  
UliyzsağıpıMxap 3siğpatılerrıx3mp3 elybac hi» X3TK3MP3 HANJENAb CYPIYAİM ATBİX.

ulusunun geleceğine ilişkin kaygı ve ilgi
duyan insanlarımızın sınırsızca çoğalmasını

diliyorum.”

OCAĞIMIZIN ATEŞİNİ
SÖNDÜRMEYELİM!

Almanya'dan gelen Hatko Bilal, bilim a-
damları Şhalaho Abu ve Tharkhuaho Yu-

nus, “Jöğobın-Takımyıldızı” çocuk dergisi

genel yayın yönetmeni ve yazar Peneşü Se-
fer, Cumhuriyetin gazeteleri olan “Adığe
Makh-Adığe Sesi” ve “Sovyetskaya Adığe-
ya'nın genel yayın yönetmenleri Khuyekho
Asfar ve Prenko Anatoliy, Devlet Halk Müziği
ve Oyunları Topluluğu “İslamey”in sanat
yönetmeni kompozitör Nexaye Aslan gibigibi
birçok bilim, kültür ve sanat çalışanı da
toplantıya katıldılar ve konuştular.

“Gufes”in ödüle layık gördüğü genç bilim
adamlarından Tığuj Goşsım bilimsel çalış-

 

masını Adığece olarak yaptı. Onun bilim
danışmanlığını da Filoloji Bilimleri Profesö-
rü Doktor Tharkhuaho Yunus yaptı. Radyo-

Televizyon Kurumu'nun “Adığece Haberler”
programını hazırlayan gruba da ödüllerden
biri layık bulundu. Şhalaho Abu, genç ga-

zetecileri kutladı ve iyi dileklerini ifade etti.
Adığey Devlet Halk Müziği ve Oyunları Top-

luluğu “İslamey”in sanatçılarından Hok'ue

Susan da ödüle layık görülenlerdendi.
d e “P'a dağeme pşha

| şıfej-Elin yağlıysa ba-
I şına sür” der Adiğeler.
| Böylesi sözlerin top-
ilantıda birçok kez
İ yinelendiğine tanık
| olduk. “Ti cenikhue

İİ maş'üe we-remık'uase
|- OOcağımızın ateşi
| sönmesin” ya da “Ti
| cenikhue ma-ş'üe
| döek'ueseştep- Oca-
)ğımızın ateşini sön-
| dürmeyeceğiz” türün-
den sözler de az du-
| yulmadı. Prenko Ana-
itoliy, Peneşü Sefer
| gibi yazarların ve di-
| ger konuşmacıların

| altını çizerek vurgula-
idıkları ortak görüş,
| yola çıkan gence des-

Retek verilip özendirildi-
ği takdirde gencin bundan sevinç duyacağı
ve yürekleneceği düşüncesioldu.

Dayanışırsan güçlüsün. Ekonomik du-
rumu uygun olanlar el ele verirlerse ulusa,
cumhuriyete, ülkeye yararlar sağlayabilirler.
Gençlerin oyeteneklerini geliştirmelerine,
uzun erimli ideallerine, amaçlarına kavuş-

malarına yardımcı olabilirler. “Gufes” bunu
kavramış olarak ulusun tarihinde silinme-

yecekizler bırakan adımlar atıyor.
Toplantıya Politika ve Halklararası İliş-

kiler Bakanlığının 1.Bakan Yardımcısı
Şhalahue Murat da katıldı.

( Adığe Makh-Adığe Sesi Gazetesi, 31 Mayıs
2001, Adığece'den Çeviren: Fahri Huvaj )
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- Khabze Üzerine İki Yazı-
 

Bu sayımızda Adıge Khabze üstüne iki ayrı görüşe yer veriyoruz. Birincisi, Zarina Kanukova'nın
IWPR'de yayımlanan “Adıge Khabze'nin İflası” başlıklı yazısı, ikincisiyse Kanada'da Murat Yağan
tarafından kurulan Kebzeh Foundation'dan gelen “Ahmusta Kebzeh'in Yeniden İhyası” başlıklı cevap.
Okuyucularımızın bilgisine sunarız...
 

1. ADIGE KHABZE'NİN İFLASI
Zarina Kanukova

Uyuşturucu kullanma ve alkol gibi yeni sosyalol-

gular, hiçbir şeyden habersiz yeni Adıge jJenerasyonu-

nu avcunun içine almış durumda.

. Adıge görgü kurallarının (Adıge Khabze) modern
toplumun gerekleri karşısında yeterli olmadığı görü-
lüyor. Sosyologlar, Kuzey Kafkasya'daki aile hayatı

üzerinde hakim olan kuralların, genç nesil tarafından
reddedildiğini söylüyor.

Ve Adıge Khabze; Batı filmleri, ucuz filmler ve
Rus gangster kültürünün egemen olduğu yeni değerler

düzeniyle yer değiştiriyor.

1917'deki Ekim Devrimi öncesi Adıge görgü ku-

ralları, Çerkes, Kabarday ve Adıge boylarının sosyal

- o davranışlarının köşe taşlarını oluşturuyordu. Khabze

en başta, yerel toplumda yüksek bir konuma sahip
eski nesle saygıyı gerektiriyordu. Adıge Khabze'de

ayrıca her fert, işlediği suçu toplu olarak paylaşan

kendiailesine karşı utancını yansıtıyordu.
© Sonuç olarak Adıge Khabze, sadece aile çevresine

değil sosyal etkileşimin tüm yönlerine hakimdi. Daha
kesin bir ifadeyle söylersek Khabze, gayrıresmi "halk .

mahkemesinin" esaslarını oluşturuyordu.

Çocuklar, Adıge görgü kurallarını doğduklarından
itibaren öğreniyorlar, aile fertlerinden ve daha sonra
emsallerinden öğrendikleriyle geliştiriyorlardı.

Eve misafir geldiğinde genç neslin masaya otur-
ması yasaktı. Bunun yerine misafirlere bakmakla
yükümlüydüler. Gençler, kendinden büyüklere karşı
doğrudan konuşamazlar ya da onların tartışmalarına

giremezlerdi. Sadece doğrudan soru sormalarına izin
veriliyordu.

Adıge Kabze, eski jenerasyonun mensuplarına;
kuralları ihlal edenleri cezalandırma ve işlenen suçun

utancını ailelerine yükleme hakkı veriyordu. Böylece
aileden olmayan bir yaşlı, uygun şekilde giyinmeyen,
kötü davranan ağzı bozuk delikanlılara yaklaşabiliyor
ve uygun gördükleri cezayı verebiliyordu.

Sovyet otoriteler, kolektif varlık için bir tehdit o-
larak gördükleri Adıge görgü kurallarının kökünü
kurutmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ve

 

 

Adıge Kabze prensipleri; devlet programına tam

tabiyet isteyen bürokratik bir makineyle hızla tahrip
edildi.

Ancak çoğu Adıge ailesi - özellikle kırsal bölge-

lerde yaşayanlar- eski gelenekleri ayakta tutuyorlar.

Kimileri için bu, Sovyet cumhuriyetlerinin Ruslaştı-

rılması sürecine karşı bir direniş çabası olarak görü-

lürken kimilerine göre ise bu, eski hayatın son kalın-
tılarının korunmasıisteğini ifade ediyor.

İşin farkında olan birkaç komünist lider, Adıge
Khabze'nin -özellikle Sovyet ideolojisi tarafından
yıpratılan ahlaki değerler olarak- bölücü bir anakro-

nizm (çağaşım) olmaktan çok toplumu bir arada tutan

bir tutkal olduğunufarkettiler.
Sovyet döneminde; yaşlı bir köylünün otobüste

kendisine yer vermeyen genç bir adamı ayıpladığını

veya ters ters baktığını ya da milletin içinde ona söv-

düğünü görmek olağandışı bir davranış değildi. Kapalı
kapılar ardında Adıge Kabze, zor zamanlar geçiren
veya büyük kayıplar verenler için bir refah kaynağı
olmayı sürdürdü.

Bugün Adıge görgü kurallarını tatbik edenlerin

sayısı çok az. Geçmişte Adigeliler, maddiyata saygı

göstermiyorlar ve bir insanın sahip olabileceği en

değerli varlığındoğruluk, dürüstlük ve şeref olduğuna

inanıyorlardı.

Ancak sahiplik ve mülkiyetle ilgili yeni kanunlar;

aileler arasında ayrılıkların meydana gelmesine sebep

oldu. Babalarının arazisini paylaşamayan kardeşler
birbirlerini yemeye başladılar. Adıge Khabze'nin,
Adıge toplumunda yeni bir olgu olarak göze çarpan
uyuşturucu ve alkol kullanımıyla mücadele etmede
yetersiz kaldığı açıkça meydandadır.

Genç nesil, ataerkil toplumun kurallarını reddede-

rek, Sovyet dönemi sonrası yaşanan kültürel boşluğu

dolduran Batı kültürünün istilasına maruz kaldılar.
Adıge Khabze'nin bugün Kuzey Kafkasya'da ken-

disine yeni bir rol biçmesi konusunda fazla ümit yok.
Çeçenistan'daki savaş, Dağıstan'daki saldırılar ve

Karaçay-Çerkes'teki ayaklanmalargibi son gelişmeler,
maceraperestlik duygusunu ön plana çıkardı.
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2. AHMUSTA KEBZEH'İN YENİDEN
İHYASI
Kebzeh Foundation

Zarina Kanukova'nın (WPR Caucasus Reporting
Service No:80, 1 Mayıs 2001'de yayınlanan) Adıge

Xhabze'nin çağdaş (topluma uymadığı yolundaki

beyanına cevaben yazıyoruz.
Bayan Kanukova, Adıge Habze'nin çağdaş toplu-

ma uymadığı şeklindeki kanaatinin sebebini, büyük

çapta Rus ve Batı etkilerine dayandırmaktadır. Biz,
daha kuvvetli bir sebepten bahsedeceğiz.

Abhazdilindeki ifadesiyle Ahmusta Kebzeh gele-

neğinin 20,000 yılı aşan bir geçmişi vardır ve orijinal
olarak Kafkasya dağlarında yerleşik olarak korun-
muştur. Bu eski geleneğin üç seviyesi vardır. Bunla-
rın birisi Aleishwe veya bayan Kanukova'nın tarif

ettiği görgü kurallarıdır. Bu kişilik geliştirme yönte-
miyle günlük hayattaki sosyal davranışların daha

kaliteli olması amaçlanır. Bu kurallar manzumesiyle

topluma yapılan rehberliğin amacı, çalışma hayatında,
giyimde, selamlaşmada, evlenme, cenaze törenleri ve
özel olaylarda olumlu, yapıcı ilişkiler geliştirmektir.

İkinci seviyede Kebzeh gelir. Bu seviye hayatın

yönetim alanında gerekli olan bilgiile ilgilenir. Tarih

içindeki feodal sistemin ferdine verilen Kebzeh eği-

tmiyle, yaşadığı topluma faydalı bir kişilik geliştir-

mesi amaçlanır. Bu eğitim her vesileyle verilir. Yaşa-

dığı toplum çocukiçin sınırsız bir okul sınıfı gibidir.

Üçüncü seviye Ahmusta Kebzeh'tir. İnsanların

beşeri yeteneklerini sınırsız olarak kullanabilmeleri

için insanları hazırlama bilimidir. Burada insanlara

uzun süren fiziki, zihni ve ruhi egzersizler yaptırıla-

rak, beşeri sinir sistemini aklın emrine hazırlamaktır.

Ahmusta Kebzeh bir din midir, diye sıkça sorulur.
Cevap, hayır'dır ve ayrıca herhangi bir din ile de karşı

karşıya değildir. Bu tatbiki bir bilimdir. Bereketli bir
yaşama ulaşmakiçin insanca yaşama sanatıdır.

Bunların her üçü, Çerkes toplumunda homojen
değer yargıları olarak, birbirini tamamlayan, destekle-
yen bir şekilde bir arada varolmuşlardır. Bunlar yakın

zamana kadar sözlü gelenek olarak tatbik edilmiş ve

Zarina Kanukova'nın tarif ettiği görgü kuralları kıs-
mıyla günümüzeerişmiştir.

Ahmusta Kebzeh ve Kebzeh ise, en yaşlılarca bi-
Jinebilir. Yeni nesiller bunları belirsiz rivayetler şek-
linde algılayıp, geçmişte kalmış ruhi disiplin dene-
meleri diye hatırlamaktadırlar. Gerçek teknik ve tatbi-
kat tamamen ortadan kalkmıştır. Çerkes Kebzeh top-
lumunda, "Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiziiçin'
hayata geçmişti, yaşanıyordu. Özgeciliğe dayalı kar-
şılıklı bir dayanışmaydı. Liderler ve yaşlılar gerçek
hizmet veriyor, halk da lider ve yaşlılara gerçek des-
tek veriyordu. Bunlar yiğitçe kavramlardı, ama bu
günün dünyasında bunlar unutuldular,

 

 

Sosyal davranışlardaki alçalma, toplumların mev-

cut problemleri (uyuşturucu, alkol, gangster kültürü)

çözmedeki başarısızlığı, Kuzey Kafkasya'ya mahsus

bir olay değildir. Dünyayısaran ve ağır sonuçları olan
bulaşıcı bir hastalıktır. Kanada'da yaşayan bizler,
sosyal davranış ve ahlakın çöküşüne şahidiz. Televiz-

yon kültürü nesilleri silip süpürmüş ve her şeyde öz-
gürlük teşvik edilmiştir. Post modernizm küresel teh-

ditlere hiçbir çare sunamamaktadır. Aksine, gerçek bir

medeniyette olması imkansız özgürlük kavramına

dayanan, bencil bir bireyselciliği teşvik etmektedir.
Kafkaslardaki Sovyet egemenliğinde Ahmusta

Kebzeh geleneği, kültür mirasının ürünü bir müze
eşyası gibi terkedilmiştir. Ruslaştırma yıllarından
kısmen kurtarılan yalnızca görgü kurallarıdır,.ki bu-
nunla Batı kültürü ve Sovyetizasyonun olumsuz etki-
lerinden korunulmaya çalışılmıştır. Ahmusta Keb-

zeh'in her bir seviyesinin tatbiki faydası vardır. Ama
toplumun azami istifadesi, her üç seviyenin birlikte

tatbikatına bağlıdır.
Aleishwe, Kebzeh ve Ahmusta Kebzeh'in üçü

birden eşzamanlı olarak ve birbirine paralel olarak

tatbik edildiklerinde, bugün başa çıkmaya çalıştığımız

konuları göğüsleyecek beşeri derinlikler elde edilebi-

lir. Büyük bir geleneğin yalnız bir parçası olan görgü
kurallarını (ki bunlar Kafkasya'da uzun süredir buz-

dolabındaydı) yargılayıp başarısız ve geçersiz ilan

etmek gerçekçi değildir. Uzun süre ahırda tutup uzun
süre binmediğiniz atınızı birgün aniden sarp bir arazi-

ye çıkarıp dörtnala geçmesini istemenize benziyor bu.
Netice olarak, Ahmusta Kebzeh geleneği insanla-

rın daha fazla insan olmalarını sağlayan bir ruh bili-
midir. Bununla daha iyi bir komşu, daha iyi bir koca

veya daha iyi bir eş, daha iyi bir vatandaş ve dahaiyi

bir arkadaş olunabilir. Bugün bunlar, tarihin hiçbir

döneminde olduğundan dahakolaylıkla tatbik edilebi-

lir çünkü bilimsel gerçekler ve entelektüel gelişme

bunları desteklemektedir. Kafkasyalı yaşlıların ve
yiğitlerin asırlarca bilip yaşadıkları cihanşümul ger-
çekler ve prensipler bugün bilim tarafından onaylan-
maktadır. Ahmusta Kebzeh eğitimi alan insanların
yaşam ve toplum sevgisi onları efsanevi kahramanlara

dönüştürmektedir.

Bugünün dünyasında ve Kafkasya'da bastıran

problemleri çözmek için görgü kurallarının yetmediği
bir gerçektir. Beşeri yeteneklerini sınırsız kullanabilen
insanlara ihtiyaç vardır. Ahmusta Kebzeh, geçmişte

olduğu gibi şimdi de, bu beşeri yetenekleri canlandırır
ve geliştirir. Bir gelenek ancak tam olarak yaşandığın-
da, bayan Kanukova'nın "Uysal, itaatkar ve soyut

değerler" olarak tanıttığı değerleri aşar. Ve işte ancak
o zaman, Adıge Habze bugünün Kuzey Kafkasya'sın-
da etkili bir rol üslenebilir... Allah bize geleneklerimi-
zi unutturmasın.

(Marje&yahoogroups.com'dan alınmıştır.)
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Gürcüstanİle Abhazya Arasındaki Durum

Nasıl Çözülebilir?

 

Gürcüstan'daki bazı aydınlar bu soruyu kendi kendilerine sorup çözüm arıyorlar ve “Biz öyle sanı-
yoruz ki öncelikle “Abhazya ile aramızdakiikili ilişkileri belirleyen bir anlaşma" tamamıyla kabul edilebi-
lir bir anlaşma olur”diyorlar.

Gürcü aydınları tarafından hazırlanan iki çağrı metnini değerli okurlarımızın bilgisine sunuyoruz.
İlki, 37 Gürcü aydını tarafından imzalanan çağrı 12-13 Ağustos 1997 tarihli Tiflis gazetelerinde Akhali
Taoba (Yeni Çağ), Dilis Gazetesi (Sabah)ve Şvidrdge (Yedigün) yayımlandı. İkincisi ise 24 Nisan
2001'de Kavkazski Aktsent gazetesinde ve 17-18 Mayıs 2001 tarihlerinde Respublika Abhazia gaze-
tesinde yayımlandı.
 

ÇÖZÜM BULUNACAK!

14 Ağustos tarihinde Gürcü-Abhaz Sava-
şı'nın başlamasının beşinci yılı oluyor. Geniş
çapta savaş devam etmiyor lakin barış da
yok/mevcut değil. Anlaşmazlığın kurbanlarının
sayısı artıyor. Rahat yaşamayan, çalışmayan ve
çocuklarını eğitemeyen binlerce insanın geleceği
belli değil. Barış sürecifiilen çıkmaza girmiş bu-
lunuyor.

Gelecekte ya soğuk savaş sonsuza doğru
devam edecek, ya da daha yoğun kan dökücü
yeni çatışmalar olacak. Rusya'nın yardımı ile
anlaşmazlığın çözümüne olan umudumuz bek-
lendiği üzere iflas etti. Sadece Birleşmiş Milletler
Örgütü'ne, AGİT'e ve dost devletlere güvenme-
nin hiçbir dayanağı bulunmuyor. Son yılların tec-
rübeleri, Gürcü ve Abhaz sorununu Gürcülerle
Abhazların kendilerinin çözeceğini ispat ediyor.
Rusya'nın yardımı ile anlaşmazlığın çözümüne
olan umudumuz beklendiği gibiiflas etti.

Diğer devletlerin bu işteki rolü ikincil öneme
sahiptir. Sorun ise iyice zorlaşmış bulunuyor. Çok
kan döküldü. Tarafların pozisyonları birbirine

 

tamamen zıt durumda. Toprak bütünlüğü ve ba-
ğımsızlık: Bu sorunun savaşla çözümü mümkün
değil. Mevcut olan güçleri ile tarafların her biri
topyekün bir zafere ulaşmak için kendi düşünce-
lerini düşmana dikte ettiremez. Yeniden başlaya-
cak bir savaşın sonucu sadece ölüm kurbanları
ile yıkımlardan oluşmayacak. Bunun sonuçları
bütün Gürcüstan'ı etkiler. Fakat bundan da ö-.
nemlisi iki halkın arasındaki güvensizlik uçuru-
munu daha da derinleştirmesi, düşmanlığı yo-
ğunlaştırması ve birbirinden nefret eden insanla-
rın miktarını çoğaltmasıdır. Sonuçta bu, ileride de
bir uzlaşmaya varmayı daha da güçleştirir.
Abhazları özerklik/otonomi tatmin etmiyor, Gür-
cüler de ısrarla toprak bütünlüğünü savunuyorlar
ise mevcut olan bu durumdan nasıl bir çıkış yolu
bulunacak? Ya da Abhazya devleti ve birleşik
devlet düşüncesinasıl uyuşacak?

Büyük ihtimalle 1992-1993'te savaş olma-
saydı, oOGürcü devleti sınırlan (içerisinde

Abhazya'nın statüsü açıklığa kavuşurdu. Fakat

bugünkü mevcut durum Gürcülerle Abhazların
yan yana yaşamaları için yeni formüller aranma-
sını gerektiriyor. Buna dayanarak bizler Abhazya
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ile anlaşmaya dayananilişkiler kurulmasını öne-
riyoruz.

Fakat bu ilişkiler Abhazya'da barış, Gürcüler
ile Abhazların tamamen uzlaşmasını, Abhazların,
Gürcülerin ve Abhazya'da yaşayandiğer ulusla-
rın temsilcilerinin hukuksal ve realitebakımından
savunmasını, Abhazya'nın tüm yurttaşlarının
kişisel ve ulusal değerlerinin dokunulmazlığını,
Abhazya'nın çok yönlü gelişmesiiçin gerekli olan
siyasal ve ekonomik temellerini yaratmayı sağ-
larsa, veya yukarıda belirtilen konularıtoparlaya-
rak insanların normal olarak yaşamasıiçin gere-
ken şartları sağlayabilirse.

Göçmenlerin geri dönme sorunu, Abhaz-
ya'nın statüsünün belirlenmesi bağlamında (kon-
tekst) çözümlenecek, Önce göçmenlerin şartsız

ve tamamen geri dönmeleri, daha sonra statü
belirlenmesi prensibi (ilkesi) imkansızdır.

Soğuk savaş şartlarında göçmenlerin kitle
- halinde geri dönmesi mümkün değildir. Böyle bir
olanak yaratılmış olsa bile, büyük bir olasılıkla
savaşılabilecek bir bölgeye insanları göndermeye
müsaade edilir mi?

Siyasal statüsünün belirsizliği, savaşın yeni-
den çıkması tehlikesini içeriyor. Mevcut olan
realiteleri göz önüne alarak, ortak siyasal, eko-
nomik ve enformasyon alanını yaratmak ama-
cıyla Abhaz ve Gürcülerin doğrudan görüşme
vakti geldi.

Gürcüstan kendi olumlu iradesini göstermek
amacıyla Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan
Abhazya'ya karşı uygulanan ambargoyu kaldır-
mayı istemelidir.

Ahlaki yönünden hiç söz etmesek dahi, bu tür
tedbirlerin hiçbir yararı bulunmadığını dünyadaki
tecrübeler gösteriyor. Ambargonun -yükü önce-
likle sosyal bakımdan savunmasız durumdaki

insanlara dokunuyor. Abluka siyasal fikirlerin
radikalleşmesini sağlıyor ve birbirinden kopuk
olan toplumda düşmanın imajını kuvvetlendiriyor.

Bu durum barış sürecini tehlikeye sokuyor. So-
nuç olarak Abhazya'daki trajik olayların ahlaki
bakımdan değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu
yapmaksızın biz iç temizliğimizi sağlayamayız ve
ortak geleceğimizi yaratmak için manevi güç
bulamayız.

Sorunun yukarıda anlattığımız şekilde çöZül-
mesi, Abhaz sorununun barışçı bir şekilde ÇÖZÜ-
mü için sağlam bir temel yaratacağını ve bunun
tüm Kafkasya'nın entegrasyonu yolunda çok
önemli bir adım olacağını sanıyoruz.

1. Abramişvili Tamar — Eğitim ve Enformas-
yon Merkezi Koordinatörü

2. Abramişvili Anna — Kadın hakları Danış-
manı Vakfı Başkanı

 

 

Ançabadze Georgii — Tarih Bilimi Doktoru
Aşanişli Leita — Kafkasya Sanatçılar Bir-
liği Koordinatörü

5. Azikuri Nanuli — Etnograf
6. Badridze David — Tıp Doktoru
7. Bağişvili Ziala — Öğretmen
8
9

s
w

Beroşvili Mihail — Tercüman
. Buhnikaşvili Maria — Öğretmen

10. Gabaşvili Manana — Tıp Doktoru
11. Gaidorova Maroa - Filoloji

12. Gelaşvili Naira - ..."Kafkas Evi" Başkanı
13. Darjania Manana — Gazeteci
14. Vahania Manana - Öğretmen
15. Zukakişvili Gamlet — Resim Galerisi

“Sololaki” Memuru |
16. Kaçkaçişvili Manana — Ressam
17. Kekelidze Marina — Filoloji
18. Kvaşilava İrma — Etnograf
19. Kvarçia Madiradze Nazi — İnşaat Mühen-

disi
20. Kvirkvetia İrina — Fizikçi
21. Magomedova Manana — Ressam |
22. Mamaladze Tengiz — Biyolog
23. Mirziaşvili Mihail — Barış, Demokrasi ve

Gelişme Enstitüsü'nde Memur
24. Masonelidze Dali — Fizik
25. Nadıradze Guram — Doçent —TGU
26. Othozoria Guram — Tarihçi
27. Paiçadze Sisina Tercüman
28. Papaşvili Murman — Tarihçi
29. Jvania Nino — Matematik
30. Sarcveladze Nodar —

Doktoru

31. Siharulidze Leila — Redaktör
32. Tatatadze Ketevan — Gazeteci
33. Husişvili Georgii- Anlaşmazlığın Uluslara-

rası Merkezi Başkanı — Filazofia Bilim
Doktoru

34. Cakeli Lia — Filoloji — Tercüman
35. ÇeliJze Gina — Tercüman
36. Çikovani Ürii -— Gürcüstan JenoolojiBirliği

Başkanı
37. Suladze Georgii — Tarih Bilim Doktoru

Psikoloji Bilim

GÖRÜŞ-YAKLAŞIM

Son günlerde, Gal bölgesindeki durum olduk-
ça gerginleşmiştir. Bölgede insanlar öldürülmek-
te, çocuklar sakat kalmakta, taraflar birbirinden

rehineler almaktadırlar. Durum kontrolden çıkar-
sa bu bölgede yeni kanlı çatışmalar başlayabilir.

Bu durum BM, AGİT ve diğer uluslar arası
kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilmeye çalışı-
lan barış çabalarına ters düşmektedir. Yalta gö-

rüşmelerinde imzalanan belge Gürcü-Abhaz
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taraflarının birbirini anlaması anlamında önemli

bir adımdır. Yalta görüşmelerinde tarafların tar-
tışmalı konularda güç kullanmayacaklarına dair
tam bir mutabakata varmışlardır.

Biz Gürcüstan'ın sivil kuruluşları olarak, bu
olayların, barışı ve barış sürecinin başarıya u-
laşmasını istemeyen kişilerin bir başka provo-
kasyonu olarak görüyoruz. Bu güçlere, “Savaş
Taraftarı Parti” adını vermeliyiz. Bu güçlerin tem-
silcileri devletin üst düzey görevlileridir. Bu kişiler
buradaki olayların devam etmesini de, sona er-

mesini de sağlayabilecek güçtedirler. Bu güçler,
Gürcüstan ile Abhazya'nın yakınlaşması ve barı-
şın sağlanmasına kendi politik ve parasal menfa-
atleri için tehdit olarak görmektedirler. Bu ne-
denle de, taraflar arasında yakınlaşmaya
yönelindikçe faaliyetlerine hızlandırmaktadır.
Barış sürecinin bu kadar yavaş gitmesinin mü-
sebbibi bunlardır. Bu gidişat, Gürcüstan politika-
sına “çifte standart politikası” görüntüsü veriyor
ve küçük olumlu adımları da yok ediyor. Bunun
en güzel örneği Gal Bölgesindeki son olaylardır.
Bu olayların ana nedeni, Gürcüstan Devleti'nin
anlaşmazlığın çözümlenmesi. yolunda gerçek bir
politik stratejisinin bulunmamasıdır.

Bizler Gürcüstan Hükümeti'nin, toplumumuza
somut bir çözüm programını sunmak zorunda

olduğu kanaatindeyiz. İlk önce hükümet, 1998
Mayıs ayında Gal bölgesindeki, Gürcü halkının
tekrar göçüne neden olan olayların resmi değer-
lendirmesini yapmak zorundadır. Aynı zamanda,
savaşa bile neden olabilecek bugünkü gerginliğin
de değerlendirmesinin gerekli olduğuna inanıyo-
ruz.

Gürcüstan Hükümeti'nin aşağıdaki soruları-
miza cevap vermesiniİstİyoruz:

Gürcüstan Hükümeti barış politikasını mı
sürdürüyor, yoksagizli savaş politikasını mı gü-
düyor?

Gal Bölgesi'ndesilahlı grupların görevi nedir?
Onların statüleri nedir, bunların hareketleri
Gürcüstan Yetkililerinin açıkladığı barış politika-
sına ne kadar uygun düşmektedir.

Gürcü-Abhaz savaşının başlamasında
Gürcüstan yönetiminin büyük suçu vardır. Dökü-
len kanların yaşlı ve çocukların çektikleri eziyetin
Gal Bölgesinde son olayların sebep olduğu ölüm
ve yaralamaların sorumluluğundan Gürcüstan
Hükümeti kaçamaz.

Biz bunları hatırlatmakisteriz.
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Gürcü ve Abhaz halklarının haklarını facia-
lardan kurtarmak Gürcüstan Hükümetinin so-
rumluluğundadır.

1. N. Sarçveladze —Tiflis devlet Üniv. Profe-
sörÜ

2. D. Çavahişvili — Halkları Geliştirme Vakfı
3. M. Kuparadze — Stüdyo Re.
4. M. Mirziyaşvili — Stüdyo Re.
5. Ş. Çaoşvili — Tiflis Devlet Üniv. Profesörü
6. G. Siyamaşvili — Gürcüstan Teknik Üniv.

Gazeteci
7. Vi. Doborçiginidze — Abhazya'da Kaybo-

lanları Arama Gürcüstan Vakfı
8. N. Andriadze - Abhazya'da Kaybolanları

Arama Gürcüstan Vakfı
9. M. Beroşvili — Kafkas Evi
10. G. Ançabadze — Prof.
11. M. Pagava — Abhazya'dan Göçmenlerin

Vakfı
12. İ, Merkveladze — Kadınlar Merkezi
13. G. Huçişvili — Prof.
14. T. Tsihistavi — Koordinatör |

15. Ts. Odişarya — Anlaşmazlıkların Araştır-
ma merkezi (Abhazya'dan Göçmen)

16. N. Tsihistavi — Gürcü Hanımlar Vakfı
17. T. Asatiani — Anlaşmazlıkların Merkez A-

raştırmacı

18. G. Gambaşidze — Arkeoloji Kafkas Bilim
19. N. Gelaşvili — Kafkas Evi Müdürü
20. T. Hidaşeli — Gürcüstan Genç Hukukçu-

ları Birliği
21. O. Ruhadze — İnfo Başkanı
22. G. Çigogidze — Yayın Evi Homli
23. C. Kvarashelia — Abhazya Barış Yolu
24. A. Abramişvili — Kafkas Halklarının Da-

yanışma Vakfı
25. N. Papuaşvili — Gürcüstan E| Yazıları

Enst.
26. G. Odişaria — Yazar
27. D. Mikadze — Filolog
28. M. Elbakidze — Barış, Demokrasi ve Ge-

lişme Kafkas Enst.
29. E. Adelhanov - Barış, Demokrasi ve Ge-

lişme Kafkas Enst.
30. P. Gurgenidze - Barış, Demokrasive Ge-

lişme Kafkas Enst.
31. M. -Buhsianidze - Barış, Demokrasi ve

Gelişme Kafkas Enst.
32. P. Zakareişvili — Adalet Savcısı
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      Asırlık Portre

Artık ne başımdaki kalpağım
Ne belimde gümüş kakmalı kamam

Rüzgarlarla yarışan -

| Atalarımıda öldürdüler!

     

       

 

Ama

Gözlerim hala vadiyeşili

Saçlarım güneş boyalı
Ve bedenimin onurlataşıdığı
Mızıka kokulu
Bır dağlı yüreği...

   
        

  

 

  

 

  

  

Sosren MAZE
İ Bir GünOlur

Bitmeyen sevdadır özgürlük .

Yüzyıllarca onun uğruna öldük
Bir ulu ağaçtık

Toprağımızdan sürüldük.
Kopardılar dallarımızı tek tek

Yapraklarımızıyel
Çiçeklerimiziel aldı İ

Yerinde kaldı ama kökümüz

Değiliz köksüz.

Günolurfiliz filiz
Aynı yerde yükseliriz.
Sürgün olduk, göçmen olduk

Bir gün olur döneriz.

   
  

( Kafdağı Ekim-Kasım 87 )

   

      

  
    
    
  
      

Rahmi Uğur Dipşov

  

(Kafkasya Gerçeği, Sayı: 3, Ocak 1991)
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Hasan Kanbolat
ASAM,Kafkasya Araştırmaları Masası

Kuzeybatı Kafkasya'da bulunan Adigey Cumhu-
riyeti Rusya Federasyonu içinde yer alan 21 federe

cumhuriyetten biridir. 7.800 km? yüzölçümü ve
450.000 nüfuslu bu küçük cumhuriyetin yalnızca

yüzde 27'sini Adigeler oluşturmaktadır.? 1860'da ku-
rulan ve Çarlık Rusyası ile yaşanan savaşnedeniyle
ancak iki yıl yaşayabilen ilk devlet deneyiminden

sonra 27 Temmuz 1922'de oluşturulan Adigey Özerk
Bölgesi, 1924'de kadar Kuban-Karadeniz Eyaleti'ne,
1934'de kadar Kuzey Kafkasya Eyaleti'ne, 1937'ye
kadar Azov-Karadeniz Eyaleti'ne ve 1991'e kadar

Krasnodar Eyaleti'ne bağlı olmuştur. Adigey Özerk
Bölgesi Meclisi 5 Ekim 1990'da Cumhuriyet olma
kararını almışve Rusya Federasyonu Yüksek Meclisi
bu kararı 3 Temmuz 1991'de kabul etmiştir.?

4 Mart2001 Genel Seçimleri Öncesi
Şovenist Hareketler

Adigey Cumhuriyeti'nde 4 Mart 2001'de parla-
mentonun yenilenmesi için genel seçimler ve 2002'de

Devlet Başkanlığı seçimi yapılacaktır.* Sovyet siste-
mine göre toprakların tarihsel (asıl) sahibi olan mil-
İetler için uygulanan kota sistemi nedeniyle, yerel halk

nüfus olarak azınlık olsa bile yerel hükümeti yöneti-
yordu. Söz konusu sistemin Rusya Federasyonu'nda

yer alan federe cumhuriyetlerde de devâm etmesi bu

cumhuriyetlerde yaşayan Slavlardan (Rus, Ukraynalı,
Kosak) destek alan,ovenist hareketleri artan ölçüde

rahatsız etmektedir.” Adigey'de yaşayan Slavlar tara-

fından desteklenen Adigey Slavlar Birliği, Adigelerin
ülke nüfusunun azınlığını oluşturmalarına rağmen
devlet kontrolünü ellerinde bulundurmalarını kabul
etmemektedir. Bu nedenle, Adigey'de seçim böl-

gelerinin tümünde milletvekili adayı gösteren Adigey

Slavlar Birliği yayınladığı seçim bildirgesinde aşağı-
daki sözlere yer vermiştir: "Rusya tek bir devlettir.
Adigey kanunlarının federasyon kanunlarına uygunlu-

gu için çalışma yapılması gerekmektedir. Hepimiz

aynı haklara sahip olmalıyız. Adaletsiz seçim sistemi-
. ni ve vatandaş haklarını kişilerin milliyetlerine baka-

rak veren kanunları en kısa sürede kaldırmak gerek-
mektedir. Her milletten vatandaşa aynı haklar sağla-

malıdır. Ekonomide ve devlet kurumlarındaki kadro-

laşma değiştirilmelidir. Yerel yönetim her türlü hakka
sahip olmalı ve halka her türlü sorunun çözümünde
referandum hakkı tanınmalıdır." Demokratik. eşitlik

itibariyle haklı gibi görünen söz konusu bu tezler,
Slavların Adigey'e Çarlık Rusyası devleti tarafından

yerleştirildiği göz önüne alınırsa demokratik-sosyal
eşitlik itibariyle antidemokratiktir. Ülkedeki Slav
şovenizmine karşı Adige aydınları tarafından destek-
lenen Adigey Devlet Başkanı Aslan Carımov, Rusya
Federasyonu'nun ve Adigey Cumhuriyeti'nin federatif

yapısının budanarak üniter bir yapıya dönüştürülmesi-
nin kabul edilemeyeceğini ve bu durumun Rusya

Federasyonu için tehlikeli bir gelişme olacağına dik-

kat çekmektedir."
Adigey'de genel seçim sonrası dikkate alınması

gereken diğer potansiyel gelişme de Adigey,
Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes Cumhuriyetleri

arasında oluşturulmuş olan Ortak Danışma Kurulu'na

(Sovyet'ine) yeniden işlerlik kazandırılmasının ve bu

üç kardeş cumhuriyet arasındaki ilişkilerin devlet

düzeyinde de yakınlaşmasının beklenmesidir.? Ku-
zeybatı Kafkasya'da bulunan üç federe cumhuriyet
arasında oluşabilecek bir ittifakın Kuzey Kafkasya ve

a, . 29

 

 



   
 

  
 

 

MAYIS HAZIRAN 2001e SAYI 24
 

Rusya Federasyonu içindeki dengeleri yeniden değiş-
tireceği düşünülmelidir.

Rusya Federasyonu Ekonomik Krizinin

Adigey'e Yansımaları

1998'de Rusya Federasyonu'nda meydana gelen

ekonomik kriz ile birlikte ülkedeki bankacılık sistemi

ve ödemeler sistemi :çökmüş, dış ticarette akreditif

işlemleri azalarak barter ön plana çıkmaya başlamış,

toptan satışlar azalmış, spekülatif yabancı sermaye

ülkeyihızla terk etmiş,ithalatın kısılması ürün sıkıntı-

sını yaratmış, işçi çıkartmaları artmış ve orta sınıf

büyük darbe almıştır.” Söz konusu bu durum,

Adigey'de üretim düşüşüne ve sosyal alanda halkın

alım gücünün azalmasına yol açmıştır. 9 Ancak, özel-

likle gıda ve gıda işleme sektörlerine olumlu yönde

yansımıştır. Nitekim, ekonomik kriz karşısında

Adigey Devlet Başkanı Aslan Carımov "Kendi güçle-

rimize dayanmamız hayatta kalabilmenin ana yolu-

dur" mesajını vererek Adigey ekonomisinin hedefini

ortaya koymuş ve yerli üretime destek verdiğini açık-
lamıştır. Kriz nedeniyle ithal mal fiyatlarında meyda-
na gelen hızlı artış, Rusya Federasyonu halkını yerli
gıda mallarına yöneltmiştir. Söz konusu yöneliş,

Adigey gıda ve gıda işleme sektörünün canlanmasına

neden olmuş, hem üretim artışını hem de bütçeve

bütçe dışı fonlara giden vergilerde artışı sağlamış-

tr," Böylece 1999'da, özellikle konserve, bira, kar-

ton, redaktör, makine ve süt fabrikalarının üre-

timlerinde sağlanan artış ile Adigey'de sanayi üre-

timinin büyüme hızı Rusya Federasyonu'nda ikinci,

Kuzey Kafkasya Ekonomik Bölgesi'nde birinci ol-

muştur.” Sanayi üretimindeki artış bütçeye en çok

vergi ödeyen kurumlarca sağlanmıştır. Bu sektörler

gıda maddeleri imalatı, makine ve metal imalatı, or-
man ve ağaç ürünleri imalatı, yakacak maddeleri,

enerji ve inşaat malzemeleri imalatı yapan kuruluşlar-
dır. Bütçeye gelir getiren 110 büyük ve orta ölçekli

kuruluştan 86'sı (yüzde 78'i) 1998'de üretim artışı

gerçekleştirmiştir. 1999'da daha fazla vergi toplanması

için çaba gösterilmiş ve 1998'e göre yüzde76 oranın-
da dahafazla vergi geliri sağlanmıştır.”

Adigey'de Tarım

SSCB'nin dağılması sonrası Adigey'de gerçek-
leştirilen ekonomik reformlarla tarımsal üretimde
gerileme durdurulmuş ve son yıllarda hem ekilen
alanlarda hem de hektardan alınan verimde büyüme
sağlanmıştır. *

yüzde 31, şeker pancarında yüzde 230, patateste yüz-
de 140 üretim artışı sağlanmış ve 1999'da333.4 bin
ton tahıl, 85,1 bin ton şeker pancarı, 77,3 bin ton pa-
tates ve 81 bin ton ayçiçeği üretilmiştir. 1999'da
Adigey'de hayvancılık sektöründe de olumlu geliş-

 

 

Böylece 1999'da -1998'e göre tahılda |

meler olmuştur. Canlı büyükbaş ve kümes hayvanları-
nın satışında 1998'e göre yüzde 3,5 artış gerçekleşerek

20,5 bin ton satış olmuştur. Süt üretimi yüzde 4 arta-
rak 110 bin ton, yumurta üretimiise yüzde 150 artarak
80,4 milyon adet gerçekleşmiştir. 2000 yılında
Adigey'de çiftçiye devlet desteği devam etmiştir.

Tarım sektörüne devlet desteği, tarımsal mal üre-
ticilerinin işbirliğinin sağlanması, tarım sektöründe
leasing sisteminin yerleşmesinin yardımcı olunması,

toprağın kullanımına ilişkin yasal düzenlemelerin

yapılması ve yeni sistemin yerleşmesinin sağlanması,

köylerde sosyal yaşama yardımcı olunması konuların-

da olmaktadır.”

Adigey'de Yatırım

Adigey Cumhuriyeti'nde yapılacak yatırımların

başarısı Rusya Federasyonunun. Kuzey Kafkasya
Bölgesi'nin siyasi, uluslararası ve sınır problemlerinin

başarılı bir şekilde çözülmesine bağlıdır. 2000 yılında

Adigey Cumhuriyeti'nde yatırımlarda canlanma ya-

şanmaktadır. 1999'da federal ve cumhuriyet yatırım

programlarında öngörülen finansmanın sağlanması

olumlu bir faktör olmuştur. Ayrıca, Çernobil Nükleer
Santralı kazasının yarattığı sorunların ortadan kaldı-

rılması için federal bütçeden sağlanan ek finansman

Adigey'in yatırım ve büyüme hedeflerinin gerçekleş- . .

mesine katkıda bulunmuştur. Adigey Cumhuriyeti
Maliye Bakanlığı, "2005 Yılına Kadar Kuzey Kafkas-

ya Ekonomik Bölgesi'nin Sosyal, Siyasi ve Ekonomik

Gelişmesi" adındaki program çerçevesinde Adigey'in

temel hedeflerini içeren programı uygulamaktadır.

Günümüzde, 2002 ve 2006 yılları için Adigey Cum-

huriyeti'nin sosyal ve ekonomik gelişmesine yönelik

bir program da hazırlanmaktadır. "Adigey Cumhuri-
yeti'nde Gerçekleştirilecek Yatırımlar" kanununa göre
Adigey'de yapılan yatırım projelerine ayrılan finans-
man için bankalara bir takım muafiyetler verilmekte-

dir. Ancak, yatırım projeleri için çağırılan ticari ban-

kalar böyle bir durumda seyredici bir pozisyon al-

maktadırlar. Adigey Cumhuriyeti Devlet İstatistik
Komitesi'nin bilgilerine göre, 1999'da işletmelerin
verimlilik artışı yüzde 6,5'dur. Yüksek faiz oranların-

dan dolayı yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasında

banka kredileri çok az kullanılmaktadır. Bundan dola-

yı Adigey Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı yatırım

projelerinin gerçekleştirilmesinde destek vermekte-

dir.

Adigey Cumhuriyeti'nin Yabancı

Sermayeye Bakışı

Adigey Cumhuriyeti, özellikle üretim artışı ve sa-
nayi tesislerinin teknik donanımlarının yenilenmesi
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amacına yönelik yabancı sermayenin ülkeye yatırım
yapmasını ekonomik politikanın temel ilkesi olarak
kabul etmektedir. Adigey'de yabancı sermaye ile ku-

rulan "Lokoil-Adige Ltd. Motor Yağı Ambalajlama

Tesisi" ve polipropilen çuval üreten "Kurmel-Gül

Sentetik Ambalaj Sanayisi Maykop Ltd."faaliyettedir.

Komennomostsky'de inşası süren doğalgaz boru hattı-

nın tamamlanmasından sonra doğalgaz kullanımının
Maykop (Miyeguape) bölgesinde yerel hammaddeleri
kullanılması bazında inşaat malzemeleri sanayisini

canlandıracağı düşünülmektedir. Ayrıca, söz konusu

doğalgaz boru hattı ile Adigey'in doğalgaz alt yapısı

tamamlanacaktır. Bu durumun ülkenin sosyal refahını

arttıracağı gibi kış turizmine de katkı sağlaması bek-

lenmektedir.

Girişimcilik

Adigey ekonomisinin gelişmesinde büyük rol oy-

nayan küçük ve orta ölçekli işletmeler devlet ta-

rafından desteklenmekte ve piyasa ekonomisinin o-
luşturulması için kayıt dışı çalışan küçük ve orta öl-

çekli işletmelerin de yasalar çerçevesinde çalışması

teşvik edilmektedir. SSCB'nin dağılması sonrası

1990'lı yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin

sayısı ve çalışanların miktarı artmıştır. Böylece, 1994

yılında Adigey'de çalışanlardan yüzde 13'ü küçük ve
orta ölçekli işletmelerde çalışırken 2000'de bu oran

yüzde 23'e çıkmıştır. Adigey'de piyasa ekonomisinin

daha iyi yerleşebilmesi, küçük ve orta ölçekli işlet-

. melerin gelişebilmesi için Ekim 1999'da "Adige İşa-
damları Konferansı" düzenlenmiştir. Söz konusu kon-

feransta küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklen-

mesi yönünde alınan karar "Adigey Cumhuriyeti'nin

küçük ve orta ölçekli işletmelerinde devlet desteğinin.

| sağlanması" başlığı altında Adigey Devlet Başkanlı-

ğı kararına yansıtılmış ve 2000 yılında Adigey Cum-

huriyeti'nin bütçesine küçük ve orta ölçekli işletmele-

rin desteklenmesi için 3,5 milyon ruble ek ödenek

konmuştur. Bu miktar, 1999'a göre 7 kat daha yük-

sektir. ?

Tüketim Piyasası
Rusya krizinden sonra ithal mal fiyatlarının hızlı

artışı ithalatın kısılmasına ve tüketicinin yerli

mallara dönmesine yol açmıştır. Böylece

Adigey'de yerli sanayinin kalkınması için doğal

koşullar oluşmuştur. Adigey'de tarımsal üretim
artışı ve gıda işleme sanayisinin gelişmesi saye-
sinde genelde halkın temel gıda ihtiyaçları karşı-

lanmaktadır. Bununla birlikte, Adigey'de kişi ba-

şına tüketim harcamaları 4,6 bin ruble ile Kuzey
Kafkasya Bölgesi'nin en düşük seviyesine sahip-

tr. Adigey'de kişi başına tüketim harcamaları

3İ

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nden biraz daha dü-
şük iken Krasnodar ve Stavropoleyaletlerindeni-
ki kat daha düşüktür. Ancak, sözkonusu veriler e-
konominin kayıtlı kısmını kapsamaktadır.. Günü-
müzde Adigey'de mal arzının büyük kısmı yasa
çerçevesinin dışında kayıtdışı ekonomide bulun-
maktadır. Perakende mal arzının büyük bölümü-
nün kayıtdışı gerçekleşmesi, ticari işletmelerin ve
işadamlarının gerçek rakamlarını saklamaları
kayıtdışı ekonominin büyüklüğünü ortaya koy-
maktadır. Adigey'in mevcut kayıtdışı ekonomisi-
nin kayıt altına alınması için vergi ve kontrolü

kuvvetlendirecek önlemler alınmalıdır. Günü-
müzde alkollü malların üretimi ve satışlarını
sabitleyip kalitesinin kontrolünü yükseltmek ve

böylece vergi tahsilatının yükseltilmesi amaçlan-
maktadır. 1999 Aralık sonunda Maykop
(Miyeguape) kentinde 25 çeşitten oluşan temel gı-

da paketinin fiyat düzeyi 522 rubledir. Sözkonusu
fiyat düzeyi paketi, Rusya Federasyonu ortalama-
sından yüzde 7,4 daha düşüktür. Ancak,
Krasnodar'dan yüzde 4,9 (479,81 ruble) daha
yüksektir. Adigey'de 11 temel gıda ürününün
6'sının fiyat düzeyi Kuzey Kafkasya Bölgesi or-

talamasından daha düşüktür.”

Sonuç

Rusya Federasyonu içerisinde bir federe cum-

huriyet olan Adigey Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya'da

yaşanan çatışmaların dışında, ılıman iklimi, verimli

toprakları ve yabancı sermaye girişini sağlayan sana-

yisi ile bir istikrar bölgesidir.” Bu nedenle Adigey,

Rusya Federasyonu içinde emeklilerin tercih ettiği

yerleşim yerlerinden biri olmuş ve Adigey nüfusunun

yüzde 28'ini (125.000) emekliler oluşturmuştur. Bu

oran, Rusya Federasyonu ortalamasının on katıdır.”

19. yüzyılda Çarlık Rusyasıile yaşanılan savaş sonrası

nüfusunun yüzde 95'ini soykırım ve zorunlu göçten

oluşan etnik temizlik ile kaybeden Adigeler, Küçük

cumhuriyetlerinin yeni bir çatışma karşısında -

Wubıhlar gibi- tamamen silinebileceğinin farkındadır.
Bu nedenle Adigey yönetimi, Rusya'nın federatif
yapısını savunarak bağımsızlığını güçlendirmek çaba-

sındadır.>

1998 Rusya krizinden sanayisini güçlendirerek

çıkan Adigey Cumhuriyeti, SSCB'nin dağılması son-
rası merkez ile federe birimler arasında imzalanan

Yetki Paylaşımı Anlaşması ile kazandığı haklarla
diğer devletlerle ilişkiler kurarak dünyaya açılmaya ve

ekonomisini de bu yönde yenilemeye başlamıştır.

Böylece Adigey, Kuzeybatı Kafkasya'nın ve Karade-
niz'in bir parçası olduğu kadar Güneydoğu Avrupa'nın
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da parçası olduğunun farkına varmaya başlamıştır.

Adigey, 1990'lı yılların başından itibaren Türkiye'nin

de dahil olduğu Batı Avrupa ile her düzeydeilişkileri-
ni geliştirmiş, bu ülkelerle dış ticaret hacmi giderek

büyümüş ve Batı sermayesi artan oranda bu ülkeye

girmeye başlamıştır.” Turizm, hayvancılık, tarım,

gıda işleme sektörlerine dayalı olan ülke ekonomisinin
en önemli sorunu olan finansman darboğazının gide-
rilebilmesi için yabancı sermaye girişi teşvik edil-

mektedir. Yabancı sermayenin yeterli düzeyde girişi

ve ekonomikişbirliğinin oluşturulması halinde, olum-

suz koşullarda düzelmeolabileceği düşünülmektedir.

SSCB'nin dağılması sonrası Sovyet coğrafyasını

öğrenmeye başlayan Türkiye, Rusya Federasyonu'nun

yalnızca Ruslardan oluşmadığını artık dikkate almalı-
dır. Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğü ve ya-

saları çerçevesinde gerek Adigey ve gerekse diğer

federe cumhuriyetlerle ikili ilişkilerin geliştirilmesi
hem Ankara hem de Moskova için yararlı olacaktır.
Ankara, özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinin

yaptığı gibi, Rusya Federasyonu'nu oluşturan federe
cumhuriyetler ile merkez

arasında imzalanan Yetki Paylaşımı Antlaşması'-

na dayanarak federe cumhuriyetler ile ilişkilerini ge-

liştirebilir. Çünkü söz konusu antlaşma, federe cumr-

huriyetleri siyasi ve askeri alanlar dışındaki alanlarda,
ekonomik, sosyal ve kültürel konularda diğer ülkelerle
ve uluslararası kurumlarla ilişki kurmada serbest bı-

rakmakta ve anlaşmalar kurma yetkisini tanımakta,

ticari temsilcilik açma yetkisini vermektedir.

DİPNOTLAR:

I SSCB'nin Aralık 1991'de dağılmasından sonra

Kafkasya'da: oOKuzeybatıdan kuzeydoğuya doğru

Krasnodar ve Stavropol Bölgesi (Kray'ı), Adigey,

Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar, Alanya (Kuzey

Osetya), Inguşetya, -de facto bağımsız- Çeçenistan

(İçkeriya) ve Dağıstan Federe Cumhuriyetlerini kap-

sayan Rusya Federasyonu yer almaktadır. Güneybatı-
dan güneydoğuya doğru -de facto bağımsız -Abhazya,
Acaristan ve özerk bölge statüsü kaldırılmış, de facto
Alanya ile birleşmiş Güney Osetya'yı kapsayan Gür-
cistan; Nahçıvan ve -Ermenistan işgali altında bulu-
nan, Azerbaycan tarafından özerk bölge statüsü kaldı-
rılmış- Dağlık Karabağ'ı kapsayan Azerbaycan ve
Ermenistan bulunmaktadır. Kuban nehri bölgenin
kuzey sınırını, Aras nehri ise bölgenin güney sınırını
oluşturmaktadır (Rusya Federasyonu'nun idari yapı-
sında ve Kuzey Kafkasya Ekonomik Bölgesi'nde Don
nehri Kafkasya'nın kuzey sınırı olarak alınmıştır.

 

 

Böylece Rostov vilayeti (Oblastı) Kafkasya içinde

bırakılmıştır. Ancak, 23 Haziran 2000'de Rusya Fede-

rasyonu yedi bölgeye ayrılmış ve Kuzey Kafkasya
Federe Bölgesi'nin adı Güney (Yujniy) Bölgesi olarak

değiştirilmiştir. Söz konusu yeni bölgeye, eski idari

birimler (Oyanında (Kalmukya Cumhuriyeti ve

Volgagrad vilayeti bağlanmıştır. Böylece "Kuzey"
terimi ortadan kaldırılmış, "Güney" terimi benimsen-
miştir. Bölgenin coğrafi alanı Rusya'nın içlerine doğru

büyültülerek, Rus nüfusun yerel halklara oranı arttı-

rılmıştır).

> Adigey nüfusunun etnik dağılımı: 6 27 Adige,

Yo 30 Rus, Yo 15 Kosak, “o 15 Ukraynalı, © 2 Ermeni,
“o 11 diğer (Toplam 50 farklı etnik grup). Adigey'de
Adigeler ve Ahıska Türkleri Müslüman (sunni-

hanefi), diğer etnik gruplar Hıristiyandır (doğu
ortodoks). (Discover Adyghea, Adygheatourist State

Company, Finland, 1996, s. 3; Rusya Federasyonu'nda

ve Transkafkasya'da Etnik Çatışmalar, Hazırlayan:

Fahrettin Çiloğlu, Sinatle Yay., Istanbul 1998,s. 70).

* A. A. Carımov, Özerklikten Cumhuriyete Adige,
T.C.Dışişleri Bakanlığı TIKA Yay., Ankara, 1996,s.
9-16, 26, 27; Adigey Cumhuriyeti'nin 9. kuruluş yıl-

dönümü nedeniyle Adigey Parlamento Başkan Yar-

dımcısı Adam TI'iuju ile yapılan söyleşi, Adige Mak,

Maykop, 4.10.2000, Röportaj: Hazret Gogo, Çev: I.

Çetao.

“ Yürürlüğe giren yeni seçim yasasına göre

Adigey Parlamentosu iki ayrı kanattan oluşan 54 mil-
letvekilinden oluşacaktır. Milletvekillerinden 27'sini

Adigey'i oluşturan 9 yönetim biriminden (2 kent ve 7

ilçe) her biri 3'er milletvekili seçerek oluşturacaktır

(Kentler: Maykop, Adigekale.İlçeler: Cace, Koşable,
Krasnagvardeysk, Maykopski, Tohtomukuay,

Tevucoj, Sevucen). Buna göre Adigekale, Tevucoj ve

Sevucen'de her 4 bin kişiye, Cace'de her 8 bin kişiye,

Koşable ve Krasnâgvardeysk'de her 7 bin kişiye,.

Maykopski'de her 15 bin kişiye, Tohtomukuay'da her

16 bin kişiye, Maykop'da ise her 44 bin kişiye bir

milletvekili düşmektedir. Geri kalan 27 milletvekilliği

ise toplam seçmen nüfusu 27 eşit parçaya bölünerek

seçilecektir. Buna göre kent ve ilçelere düşen millet-

vekili sayısı şöyle olacaktır: Adigekale 1, Cace 2,

Koşable 2, Krasnagvardeysk 2, Maykopski 4, Maykop
kenti 10, Tohtomukuay 4, Tevucoj 1, Sevucen ||.

Adigey Cumhuriyeti için önem arzeden Adige ve

Rusların parlamentoda eşit temsili (paritet)'nin bu

sistemle korunabilmesidir. (Adyge Press, Maykop,

21.12.2000, Çev: 1. Çetao)

” Adigey'in güneyinde bulunan ve 1 'de Gürcis-
tan'dan tek yanlı ayrılarak bağımsızlığını ilan eden

Abhazya Cumhuriyeti'nde de 10 Mart 2001'de yerel
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yönetim seçimi yapılacaktır. Abhazya anayasasına

uygun olarak 98 yılında üç yıl için seçilen yerel yöne-

timler görev sürelerini 2001'de tamamlamaktadır.

(Kuzey Kafkasya Dergisi, Nalçık; Ocak 2000, No: 4

(510), Çev: D. Çetaoj

“ Adyge Press, Maykop, 22.02.2001, Çev: 1. Çetao
7 A. Carımov, 26.12.2000'de Maykop'da "Bin

Yıldan Bin Yıla Geçiş" adlı toplantıda federatif siste-
me değinmiş ve şu sözlere konuşmasında yer vermiş-

tir: "Ülkede federalizmi budayıp üniterizme gidilmesi

gerektiği görüşlerini asla kabul edemeyiz. Bu yol,

Rusya Federasyonu için tehlikelerle doludur. Ülkemi-

zi güçlendiren ve tarihinde düştüğü zor durumlardan

başarı ile çıkmasını sağlayan onun çok uluslu halkla-

rıdır. Bölgesel ve etnik farklılıkları dikkate alarak,
halkların kültürlerini geliştirerek devletimizi güçlendi-

rebiliriz. Merkezde oturan, düzenden değil bozgundan

yana olan, pay kapmaya ve koltuğa alışmış kimi poli-

tikacılar bölgesel farklılıkları göremeyebilirler ve

anlayamayabilirler. Ancak, bizler yani merkez dışında

yaşayanlar bu gerçeklerin açıkça farkındayız ve kısa

zamanda da değişmeyeceğini biliyoruz. Adigey halkı
on yıl önce mevcut yasaların kendisine tanımış olduğu

hakkı kullanarak statüsünü yükseltmiş ve doğrudan

Rusya Federasyonu'na katılan bir birim haline gel-

miştir. Bunun gereği olarak üst yönetim organlarımız
için seçimler yapmamız, anayasamızı kabul etmemiz,

devletimizin bayrağını, armasını ve marşını kabul

etmemiz bizi zayıflatmayıp aksine dayanışmamızı

güçlendirmiştir Kuzey Kafkasya'nın ve Rusya'nın

birçok yerinde görülen kötü gelişmeler cumhuriye-

timizde meydana gelmemiştir Dostluk, halklar arası

anlayış ve güven büyük bir sınavdan geçmiştir (...)

Özerklik döneminde ülkemizin temelini atmış olanla-

ra, Cumhuriyet döneminde birinci dönem milletvekil-

liği yapmış olup Adigey'in anayasa ve yasalarını kabul

etmiş olanlara, ikinci dönemde milletvekili olup ya-

sama çalışmalarını daha ileri götürmüş olanlara bura-

da teşekkür ediyoruz. Mart 2001'de iki kanattan olu-
şan parlamentomuzu da oluşturduğumuzda

parlamenterizmin demokratik prensiplerinde geliş-

meler sağlamış olacağız. Bu da federalizmi güçlen-

dirmek için yeni arayışlar içinde olduğumuzun bir

kanıtı olacaktır. " (Adige Mak, Maykop, 15.03.2001,
Çev: I. Çetao). A. Carmov, 10 Mart 2000'de

Maykop'da Adigey Anayasası'nın kabulünün beşinci
yılı nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuş-

mada da Adigey'deki şovenist eğilimlere değinmiştir:
"Rusya Federasyonu'nu oluşturan her federe Cumhu-
riyet, Rusya Federasyonu Anayasası temelinde hazır-

lamış olduğu kendi anayasasına sahiptir. Rusya Fede-

rasyonu üniter bir devlet değildir. Federal bir devlettir

 

ve federasyona katılan her cumhuriyetin kendisine
mahsus özellikleri de anayasalarında yer almıştır.
Adigey Cumhuriyeti Anayasası da federal devletin
hukukunun bir parçasıdır. Rusya Federasyonu'nun
birlik prensipleri temelinde merkez ile cumhuriyetler

arasındaki yetki dağılımını onun temelini oluştur-

maktadır. Birçok hukuk bilimcisi Adigey Cum-
hur9yeü Anayasası'nın dikkat ve titizlikle hazırlanmış

önemli bir hukuksal doküman olduğu konusunda

görüş belirtmişlerdir (....) Paritet (Halkların parla-

mentoda eşit sayıda temsil edilmesi) Adigey Cumhu-
riyeti Anayasası'nın temel ilkelerinden biridir. Bundan
güdülen amaç Cumhuriyeti oluşturan ana halkların

(Ruslar ve Adigeler) temsilcilerinin yasama ve yü-

rütme organlarında eşit sayıda yer almalarıdır. Üzün-

tüyle belirtmek gerekirse bu demokratik prensip baş-

kentteki (Moskova) kimi politikacılar ve kimi basın

organlarınca eleştirilere uğramaktadır. Bu prensibe

sadece saldırılmakta, onun temelindeki gerekçeler
dikkate alınarakyapıcı eleştiriler yapılmamaktadır.
Onlar demokrasiyi sayı ile hesaplamaktadırlar ve

onlara göre çoğunluk olan azınlık olana istediğini
yaptırabilmeli ve ona görüşünü kabulettirebilmelidir.
Halbuki gerçek demokrasi azınlığın haklarını da koru-

yabilen demokrasidir. Burada söz konusu olan azınlı-
ğın bu toprakların en eski halkı olduğunu ve cumhuri-

yetin temelini oluşturduğunu da söylemeliyiz. Adigey

Cumhuriyeti Anayasası'nın beş yıllık uygulaması

göstermiştir ki paritet toplumsal anlaşma ve uzlaşma-

nın bir temel unsurudur. Çok uluslu cumhuriyetimizde

bir ulusun diğeri üzerinde baskı oluşturmasını önle-
yen, aşırı eğilimli etnik uçların radikal taleplerini
frenleyen bir mekanizmadır. Paritet'den vazgeçmek,

ona karşı olanların politik amaçlarını gerçekleştirme-

lerine ve Adigey'de huzur ve barışın bozulmasına yol

açmak demektir. Paritet Adigey halkının büyük ço-
gunluğunca iyi anlaşılmıştır. İnsanlarımızın geleceğini
umursamayanlara halkımızın destek olmayacağına
inanıyorum. Paritet, Adigey'in önemli bir demokratik
kazanımıdır. Büyük toplumsal ve politik önemivardır.
Onu her halükarda korumalıyız." (Adige Mak,
Maykop, 15.03.2000, Çev: 1. Cetao).

* Rusya Federasyonu Basın Günü nedeniyle ga-

zetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Adigey Devlet
Başkanı Aslan Carımov'a "Adigey, Kabardey-Balkar,

Karaçay-Çerkes Cumhuriyetleri parlamentoları ara-

sında oluşturulan Sovyet'in kesintiye uğramış olan

çalışmalarının 4 Mart 2001 'de yapılacak olan yeni
parlamento seçimleri sonrasında canlandırılıp canlan-

dırılamayacağı" sorulmuştur. Bu soruyu A. Carım
şöyle cevapladı: "Üzüntü ile belirtmek gerekirse

Karaçay-Çerkes'de meydana gelmiş olan olaylar par-
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lamentolar arası ortak danışma kurulundan (Sov-

yet'ten) beklentilerimizin yeterince gerçekleşmemesi-

ne neden olmuştur. Şimdi Karaçay-Çerkes parlamen-

tosu yenilenmistir. 4 Mart'da Adigey parlamentosu da
yenilenecektir Söz konusu kurulu (Sovyet'i) yeniden 5 ©

canlandırabiliriz. Bu konuda şahsen üzerime düşeni;

yapacağım". Adyge Press, Maykop, 02.01.2001, Çev:

I. Çetao.

? 1998 Rusya Federasyonu Ekonomik krizi için
bkz: Dr. Mensur Akgün, Turan Aydın, Türkiye-Rusya
İlişkilerindeki Yapısal Sorunlar ve Çözüm C7nerileri,

TÜSLAD Yay,., İstanbul, 1999, s. 147-165.
9 A, Carımov'un 26.12.2000'de Maykop'da

"Bin Yıldan Bin Yıla Geçiş" adlı toplantıda yaptığı

konuşma.

" Adigey Cumhuriyeti'nin 1999 Yılı Sosyal ve

Ekonomi Geliştirme Sonuçlan ve 2000 Yılına Yö-

nelik Amaçları, Adigey Cumhuriyeti Maliye Ba-

kanlığı Raporu, 2000, Maykop, s. 1.; A. Carı-

mov'un 10 Mart 2000'de Maykop'da Adigey Ana-

yasası'nın kabulünün beşinci yılı nedeniyle dü-
zenlenen toplantıda yaptığı konuşma.

> Kuzey Kafkasya Ekonomik Bölgesi'nin ola-

ğan toplantısı 2 Şubat 2001'de Maykop'da yapıl-

mıştır. oToplantıya Adigey, Kaberdey-Balkar,

Kalmukya, Karaçay-Çerkes, Alanya (Kuzey

Osetya), Çeçenya, Abhazya Cumhuriyetleri ile

Krasnodar ve Stavropol Eyaletleri, Rostov ve

Lugans vilayetlerinin yöneticileri, Rusya

Federasyonu'nun Güney Rusya Temsilcisi Viktor

Kazantsev, Kuzey Kafkasya Askeri Bölgesi Ko-

mutanı Genadi Trasov, Rusya Federasyoonu Ta-

rım Bakan Yardımcısı Anatoli Mihaylev katılmış-

lardır. (Adyge Press, Maykop, 03.02.2001, çev: I,

çetao)

> A. Carımov'un 10 Mart 2000'de Maykop'da

Adigey Anayasası'nın kabulünün beşinci yılı ne-

deniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma.

MS Rusya Federasyonu'nda toprak yasasının

“değiştirilerek toprağın özelleştirilmesi girişimleri-

ne Adige aydınları karşı çıkmaktadır. Toprağın ö-

zelleştirilmesi halinde Adigey topraklarının Adige

kökenli olmayanların eline geçeceği korkusu ay-
dınlar arasında yaygın bir düşüncedir. (Aslanbiy
Kuas, "Toprağın Sahibi Ülkenin de Sahibidir",
Adige Mak, Maykop,21.06.2000, Çev: 1. Çetao).

5 Adigey Cumhuriyeti'nin 1999 Yılı Sosyal ve
Ekonomi Geliştirme Sonuçlan ve 2000 Yılına Yö-

o nelik Amaçları, s. 4,5.

16 Adigey Cumhuriyeti'nin 1999 Yılı Sosyal ve
Ekonomi Geliştirme Sonuçlan ve 2000 Yılına Yö-
nelik Amaçlan; s. 5, 6.

 

 

77 Adigey Cumhuriyeti'nin 1999 Yılı Sosyal ve
Ekonomi Geliştirme Sonuçları ve 2000 Yılına Yö-
nelik Amaçları,s. 3.
“İS Adigey Devlet Başkanı A. Carımov'da ser-
“best“piyasa ekonomisini desteklemektedir: "Ser-
best piyasa ilişkilerini iyi anlamalı ve zamanında
isabetli kararlar alabilmeliyiz. Tüm imkanlarımızı

-- en.fazla yarar sağlayacak şekilde kullanabilmeli-

- yiz. Yeraltı ve yerüstü doğal kaynaklarımızı, boş
--. duran sanayi işletmelerimizi, boş tarım arazileri-

mizi faaliyete geçirebilmeliyiz. Yıldan yıla kendi
kendimize yeterli olacak bir ekonomiye sahip ol-
mak için çaba göstermeliyiz." (A. Carımov'un 10

Mart 2000'de Maykop'da Adigey Anayasası'nın

kabulünün beşinci yılı nedeniyle düzenlenen top-
lantıda yaptığı konuşma.). İ

9 Adigey Cumhuriyeti'nin 1999 Yılı Sosyal ve

Ekonomi GeliştirmeSonuçları ve 2000 Yılına Yö-

nelik Amaçları, s. 6, 7.

* Adigey Cumhuriyeti'nin 1999 Yılı Sosyal ve
Ekonomi Geliştirme So nuçları ve 2000 Yılına Yö-
nelik Amaçları, s. 7-8.

” Kuzey Kafkasya'da yaşanan çatışmalar ve

gerilimler (Abhaz-Gürcü, Rus-Çeçen, Oset-Inguş,

Karaçay-çerkes) zaman zaman Adigey'e de yansı-

mıştır. Ancak, olaylar cumhuriyetin istikrarını bo-

zacak kadar büyümemiştir. (Rusya Federasyo-

nu'nda ve Transkafkasya'da Etnik Çatışmalar, s.
69-71)

> A. Carımov'un 26.12.2000'de Maykop'da
“Bin Yıldan Bin Yıla Geçiş" adlı toplantıdayaptğı
konuşma.

> 5 Ekim 1990'da özerklikten cumhuriyet statü-
süne yükselen Adigey Cumhuriyeti, 1991'de Adigey
devletinin istiklal marşını, forsunu ve bayrağını res-
men kabul etmiştir. 1992'de Moskova'da sürekli tem-

silciliğini açmıştır. 10 Mart 1995'de de Adigey Cum-
huriyeti Anayasası yürürlüğe konmuştur. (A. A.-

Carımov, Özerklikten Cumhuriyete Adige, s. 55, 94;

Adigey CumhuriyetiAnayasası için bkz: Adigey

Cumhuriyeti Yasalan, Çev: Fahri Huvaj, Adige Yay.,

Ankara, 2000, s. 19-61).
” Günümüzde. Adigey'in eski SSCB cumhuri-

yetleri ve aralarında Çek, Fransa, Almanya, Türkiye'-

nin de bulunduğu 17 ülkeyle dış ticareti bulunmakta-
dır. (The Republic of Adygea, Ministiy of the

National Policy, Press and Foreign Relations of the
Republic of Adigea,s. 10).

  

(Stratejik Analiz Dergisi, Cilt 1, Sayı 11, Mart
2001'den alınmıştır.)
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İstanbul'da bir hurdalıkta, küflü bir kitap enkazının
arasında, nicedir bilinmez orada olduğu, üç beş eski

tip teksir sayfasından oluşan fransizca metin has-
belkader, bulduğumuz bu paha biçilmez belge, ola
ki yazıya geçirildiğinden bu yana ilk kez bu yayınla

gün işığına çıkmış oluyor.

Fransızca'dan Türkçe'ye ilk aktaran Simıha Orhan
Alparslan

Bildirileştirerek 1937/Patis 'İlk Dünya Folklor

Konferansı'na kendi kişisel çabalatıyla sunan(veya
sunmak için hazırlayan) merhum Adığe Bilge Aytek
Namitok ve otantik ağızlardan çoktitiz bir çalış-
mayla derleyip büyük bir özenle Fransızca ya çevi-

ren Adiğeşairi rahmetli Melek Hunç.

Geçtiğimiz yüzyılın sonlarına kadar uzanan ta anti-
kitenin de çok daha ötesindengeliyor olmaolasılığı
dahi oldukça yüksek bir Adığe geleneğidir, az bu-
çuk dikkatli gözlere takılmadan edemeye gelmiştir;
TILEY

Ne genelde ne dar anlamdaki bilimsel edebiyatın
hiçbir türünde, hala da onay alınmamış olmakla bir-
likte, bilim dünyasının neredeyse topyekün ve bü-
yük ölçüde günümüzde bile cahili bulunduğu bir
anahtar uygarlığın anaç koordinatlarını ele verebile-
cek nicelikteki bu gizemli olduğu kadar da çok

çarpıcı geleneği, “Çok Geç”ten hayli sonra da olsa
dünya geneli açısından “Aşırı Geç”in az öncesinde
olsun diye şöyle bir gün ışığına setmeyi artık ken-
dimizeiyiden iyiye farz olmuşsayarız.

Düşmanın katı, ezici ve ıstarlı saldırıları karşısında
halkın yeterli etkinlikte direnememesiolasılığından

SIMHA ORHAN ALPARSLAN

derin endişeye düşüldüğü durumlarda, kim olduğu
veya olacağı önceden bilinmeyen, bu gidişle olabi-

leceklerden derin kaygı duyan herhangi bir Adiğe
genci, kendi kendisiyle derinden derine bir iç he-

saplaşama sonucu hem kendisi, hem halkı ve de
vatanının. yüksek onutu, özgürlük ve bağımsızlığı
uğruna tam bilinçli ve pürüzsüz bir gönüllülükle
kendini ölüme adardı. Tanımlamadaki “herhangi

 

bir Adiğe genci” kavramını değerlendirmede
Adiğelerin kastsistemi göz önünde bulundurularak,
bu gencin genellikle üst tabakalardan bir aileye
mensup olduğu anlaşılmalıdır. Ortaya çıkışı ve
bunu izleyen durumlarıyla bu adak, bir tür bağımsız
adaktır. Şöyle ki, bu kimsenin adanmışlığı, adağın
bizzat kendi öz iradesi ve kararı dışında hiç kimse-
den kaynaklanmaz. Diştan kimsece şu ya da bu
biçim altında ortaya çıkarılmamış, bir “uç nokta
fedakarlığına tipik bir Kafkasi örnektir söz konusu

olan. Buçıkış, geleneğe göte, çok doğal bir örnek
oluşturmalı; cesaretleri canlandırmalı, enerjileri
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sonuna kadar uyandırmalı; onun duygusunu ötesiz
yüksekliğe değin bileylemeliydi.

İşte bu kesinlik düzeyindeki koşullara uygunluk
içinde kendini feda eden bağımsız gönüllüye
Adiğeler, Tiley adını vetirlerdi. “Fazlalık Koç”, .
“İtiyadi Koç” gibi etimolojik görünümünün öte-
sinde, bazı koşullarla “Kurban” olarak nitelenebilen
bir olgudur Tiley. Kavramın kayganca yanından

sakınılarak, pratikte Tiley'i “Fedai” anlamına da
alabiliyoruz. Ancak, “Kurban”, dıştan tayin edilebi-
lirliği, ağır basan dini rengi ve daha çok kişisel di-
leklerle de sınırlı oluşu gibi nedenlerle Tiley'i tam
karşılayamamaktadır.

Durumu olasılıklar karmaşasındaymış görünümün-
de bırakmamak için toleranssız çevirip ve ödünsüz
bir smio-kozmografik analizle buraya konsept dü-
zeyindeki içeriği de eklemeyi tedbirlilik gereği sayı-

yoruz: “TıkDıtLetYıt(Ğ7)” — mükemmel devi-
nim üretenışın/ışınım(S.O.A)

Tarih öncesi devirlerden yakin zamanlara değin
kanıtlı tanıklı Tiley çıkışları olagelmiştir. Tarih bilgi-
sinin ulaşabildiği en uzak antik devirlerden bu yana
ne içerik ne de biçim açısından hiç bir değişikliğe
uğtamadan tektarlana gelmiş Tiley dutumu, çok
sade bir dini törenden sonra gerçekleşmiş olurdu.
Bu törende Adığe dünyasının en saygın kişile-
ri(Ihamade'leti) tam bir bütünlük içinde hazir bu-
lunurdu. Tiley zotunlu olarak, çarpıci tonlu kirmizi
giysiler giyerdi. Geleneğe tanık olunalı, yani eskiden
bu ana hiç değişmemiş bir renkti bu. Hiç istisnasız
Adığe'lerin savaşlarda çok canlı tonda kırmızı gi-
yindikleri bilinmektedir. Daha sonraki devirlerde

bu çok canlı tondaki kırmızı giysi geleneği sadece
Tiley'e özgü kalmıştır.

Bu özel kırmızı renkteki kumaşa ilk makası, kan
bağı yönünden en yakın bir genç kız atardı (ki bu
çoğunlukla Tiley'in kız kardeşidir). O andan itiba-
ren Tiley'in gerçek yaşamla tüm bağları kesilmiş
olurdu. Bu kumaş Thamade'lerin de eksiksiz hazir
bulunduğu büyük bir odanın ottasında bulunan
ane'ye (büyük aile sofrası olarak kullanılan masaya)
yayılırdı. Daha sonra en yaşlı Thamade Tiley'e altın
miğferini, altın işlemeli kırmızı kınında bir kama,
altın işlemeli gene kirmizi kınında uzun bit kı
liç(gate) ve daha eskilerde bunlara ilaveten bir yay
ve ok dolu sadak verirdi.

Bir Tiley hiçbir zaman hiçbir savunma silahi taşı-
mazdı. Fakat en üstün nitelikli saldırı silahlarıyla

donatılırdı. Silahları en yaşlı Thamade'den teslim
alan Tiley hiç değişmeyen şu sözlerle başlayan bir
and içetdi:

“Düşmanın üzerine kiliç gibi keskin
Ok gibi hizlı gideceğim.
Ayaklarımın altında sert toprak
korkudan sarsılabilir
Fakat ben hayır!

Dehşet karşısında gökiki büklüm olabilir ,
Fakat ben hayır!
Gökle yer birbirine katışabilir
Ve daha başkaca birçok imkansızlık mümkün du-
ruma gelebilir.
Fakat ben yoldan asla dönmeyeceğim?”

Çok eski Adığe şarkılarının sık sık anımsattığına
göre bu Tiley eylemi, adet edinileli beri pek sıklıkla
başvurulmuş bir gelenek olmasa gerek. Tatih bili-
minin yeterlilikle ulaşmadığı uzun geçmişlerine
karşın Adığelerin kendi onur ve özgürlüklerini
korumak için böylesi uç çarelere başvurma duru-
munda kaldığı anlar oldukça sınırlı sayıda gözükür.
Tarih öteletinden bu yana Adığelerin kendilerine
özgü savunma sistemleri her türlü saldırıdan ko-
tunmada genellikle yeterli olagelmiştir. Ancak çoğu
zaman çok eski şarkılarda geçen Tiley'in tanımı kafi
belirginlikte olmadığından ve bu geleneğinbaşlan-
gici cati tarih bilgimizin çok ötesine uzandığından
başlangiç zamanını tamı tamına söyleyebilmek kim-
sece mümkün götünmemektedir. Fakat, bizatihi bu

imkansızlıklar bile bu geleneğin bir köşesinden çok
manidar bir sesle, çok önemli bir şeyler fisılda-

maktadırlar; Bir kere Adiğe tarihi ve uygarlığının
tarihin bilinebilen kadarının çok daha ötelerine
taştığı; ikinci olarak da, bu Adiğeler ne zamanların
kimleri idiyselet, mükemmel savunmalarıyla, ödün-
süz yüksek ilkelilikleriyle insanlığın bir zamanlar
gerçekten bir altın çağ yaşamış olduğuna dair altın
kanıt oluşturdukları gibi ...

Tam başlangıç zamanları konusunda her ne kadar
kesin konuşmak mümkün değilse de, daha yakın

devirlerde vuku bulmuş Tiley vakalarını konu alan
şarkılarda törenin ana çizgilerini yeterli kesinlikte
belitlemek için kafi derecede aytıntı ve ipuçlatı
gözlenebilmektedir. Ve uzun bit süte tanık olun-
muş tiley ötnekleti arasında, Recep Adejokhe'nin
hareketi çatlara karşı bir yüzyıl boyu verilen savaş-
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larda iz birakıcı bir ibret konusu ve yüksek bir va-
tanpetverlik örneğidir Adığelerin indinde. Antik
Yunan'daki Gordos'un ve Romenlet için Cirtius ve
Decius”ların olduğu gibi.

Bize burada Tiley töteninin kesin çizgilerini tam bir
açıklıkla ottaya koyma olanağı sağlayan, Recep
Adejokhe'nin fedakarlık öyküsüdür. Bu öykü de,
bir gün uygun bir yer ve zamanda yayınlatılmak
amacıyla bizzat Adiğe şairi Malek Gunçebağ tara-

fından Fransızca'ya çevtilmiştir.

Diğer taraftan belirtmeliyiz ki, Tiley'in eylemi hiçbir
zaman Japonlarda olduğu gibi vatani bir intihar
anlamına gelmez. Ayrica burada da dinsel bir kur-

ban olayı söz konusu değildir. Tiley'in akti, kendi-
siyle kutsadığı veya kutsallık düzeyinde yüksek
değer atfettiği varlıklar arasındaki ikili bir akittir.
Zaman, mekan ve toplum içinde insanın kendisini
kendisi eden onur, özgürlük ve vatanpervetlik anla-

yışının fedaiden talep ettiği bir yüce davranıştır
Tıleyinkisi. Özetle, Tiley “in akti genel anlamda
bile, insanı insan eden bu üç yüksek değerin bir gün
yeri geldiğinde bir ağızdan talep etme durumunda
kaldıkları fedakarlığın büyük bir gönüllükle karşıla-
nışidir.

Tileyin andı hiçbir şekilde doğaüstü güçleri konu
etmiyor. Yani, tehlike karşısında halk adına Tantı-
lardan imdat dileme söz konusu değildir. Tiley'in
eylemi yalnızca yüksek düzeyli ahlaki değer eylemi
olup tasavvufi bir yanı yoktur. Yani herhangi bir
dinsel coşku ürünü sayılabilmesi ınümkün değildir.
Buna karşın görünüşe bir erkek kahramanlığı ha-
kimdir. Özde de derinlikli bir inanç söz konusudur.
Yeterince açıktır ki Tiley'in başlıca güven kaynağı
doğrudan doğruya kendine olan özgüveni, özgücü
ve öz vatlığıyla, halkının cesaret durumudur.

Bu irdeleme ve sergilemenin hemen ardından ek-
lemek, zaten neredeyse, zotunludur ki, Adığe gele-
neği baştan sona, genelinde de özelinde de, -sivil

veya resmi, bireysel, ailevi veya toplumsal düzlem-
de- herhangi bir tür ototitenin istemi, katarı veya
buyruğuyla ya da doğtuca “devlet”sel nedetletle
insanın konu edildiği bir kurban çeşidi tanıma-
maktadır. Diğer taraftan, sözünü etmekte olduğu-
muz fedai türünün hayatta kaldığı da vaki değildir.

Başka uygarlıklarda bu tuhaf kutuma benzet öt-
nekler aranacak olursa, eski Yunanlılarda Kordos

 

 

ve Roma Adağı ilk düşünülebilecek yakın örnekler-
dir.

Efsanelerin yansıttıkları değişik durumlar bir yana
bırakılırsa getiye Kotdos sınırlı tek bit örnek olarak
kalmaktadır.

Roma Adağr'na gelince, burada da, düzenli olatak
uygulanması açısından bir sınırlılık vardır. Sayılabi-
lecek üç başlıca örnekten biri yalnizca (efsaneye
göre) Sirtilus'un beyaz bir savaş atının üzerinde
kendisini uçutuma salması, ikincisi Allia Sava-
şöndan sonra yaşlıların kendilerini feda etmeleri, (ki

bunun asilsiz olma olasılığı da varsayılmışıtt bilim-
ce). Sonuç olarak üzerinde dutulabilecek özsnek
üçüncüsü olup, o da 340 yılında Destus ve Oğ-
İwnun vatan için hayatlarına kıymaları. (lit Live;
Valeti Maksim. Çiçeron)

Roma Adağı'nın Adığelerinki ile doğal yapısı ve
güttüğü amaç yönündenbir benzerlik göstermesine
karşın, ahlaki, dinsel ve hukukiaçılardan ciddi fark-
lılıklar göstetmektedir:

1. Romen Kurbanı; tayin edilir veya kendi kendini
tayin edebilir.

2. Roma kurbanında dinsel ve büyüsel yön ağır
basar.
a. oKurbanla cehennem zebanileri arasında bir

anlaşmadır.
b. Kurban adayı, bu kişiyi gözden çıkaranlar-

ca öldütülmelidir. Ölmemesi halinde akit
geçetsiz kalır, bu da bir dizi hukuki sonuç
doğurur. —yaşam haklarında kısılmalarla
sonuçlanan ceza-

c. Atanan bir kurbanın yetini bir diğer gö-
nüllü alabilir.

3. Adığe Tiley'inde bu hallerden hiç birine tast-
lanmaz.

Bununla birlikte farklar daha çok biçim açısından
göze çarpmaktadır. Bundan bir sonuç çıkiyot ki,
başlangıçta aynı nitelik ve nicelikte olan fakatfarklı
tatih, coğrafya ve zaman etkenleriyle değişik gelişim
düzeylerinde görülen, ama özdebir ve aynı olan bir
olay söz konusudur.

Burada inceleme konusu ettiğimiz Adiğe Adağı
doğrudan doğtuya tanıyabildiğimiz biçimdir. Yani
modern çağlardaki durumudur. Başlangıçta Roma-
lilarınki ile aynı olmadığı kesin olarak söylenemez.
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Salı/24 Ağustos 1937
Aytek Namitok

Kendi halinde, ocak başında altın işlemesiyle meş-
gul genç kız, çelik namlunun sett kapıya vurulma-
sından çıkan keskin sesle yerinden sıçradı. Sonuna
kadar açılan konuk kapısında dik vücutlu, uzun
boylu bit savaşçı belirdi. Sivri tepeli miğfetindeki
yatı etimiş kar kütlecikleri aşağı kayıp petvazdan
damlıyordu. Gümüş grisi gür bıyıkları sarkıtçıklar
halinde buz tutmuşlardı. Göğsünde bir gümüş
kancayla kenetli geniş omuzlu yamçısını biraz yana
kaydırdı, silahlı sağ elini ve fişekliğinin bit bölümü-
nü açığa çikarttı. Kapı çetçevesinin iki yanında
kalan aralıklardan dışatısı görülebiliyordu. Saz
damlı beyaz evletle çevrili geniş avluya bazı pence-
releeden göz kırpar gibi yansıyan zayıf ışık
hüzmeleri dökülüyordu. Açık cümle kapısından
içeri bir atlı grubu girdi. Önden, omuzlarında ne
olduğu seçilemeyen bir yük ile kare düzeni içinde
dört atlı ilerledi. Bunların hemen ardından eğeti
boş bir at geliyordu. Daha gerilerde, henüz eve
ulaşmamış,tek sıra halinde bir dizi siyah atlı yakla-
şiyordu. Yokuş yukarı çıkıyorlardı. Derin kara, bata
çıka ilerleyen atların ayaklarından yayılan soluk
gıcırtı insana tuhaf bir ürperti veriyordu. Eve önce,

önden gelen dörtlü girdi. Uçlarında biret savaşçının
tuttuğu iki tüfek arasında beşik biçimde gerili bü-
yük yamçinın üzerinde, alev rengi kıtmızı giysili bit
genç yatıyotdu. Hafifçe yana kaymış miğferinin
altından, kan pıhtılarının şakaklarına yapıştırdığı sarı
saçları parliyordu. Gözler açık fakat gözbebekleri
hafif içeri dönmüştü. İki eli hala kamasının kabza-
sına yapışıktı. Kırmızı meşin çizmeler dizlere kadar

çekili, altın işlemeli kıtmızı kınında bulunan uzun
kılıcı yanı başında duruyordu. Kusutsuz bit genç
kız yüzü kadar taze bu henüz sakalsız yüz, şuutlu
bir yaratığın kesin bir ölüme yüce bir güçle göğüs
getişinin ifadesini korumaktaydı hala. Hemen oda-
nınottasına serilen yatağın üzetine uzatıldı. Bu
arada yetişen diğer savaşçılar, atlarını yamçılarıyla
örtüp, kaşla göz atası bir çeviklikle, dizginleri, avlu
ortasında buiş için özelolarak çakılı dev kutu ağa-
cın budaklarına taktılar. Sivri miğferleri başlatında
ve silahlı olarak yatağı çember örneği çevirip, kab-
zalarını yete dayalı uzun tüfeklerine tutunmuş du-
tumda korkunç ve yumuşak bir bekleyişe geçtiler.
Bunların karşısında bereleti altın işlemeli genç kız-
lar ikinci bir dizi oluşturdu. Demir halkalı bit pa-
çavta meşale, baca başından odaya kan tengi dalga

dalga güt bir ışık saçıyordu. Avluda, atlar huzur-
suzluk içindeydiler. Kölehaneden ve onun komşu

cevlerinden atadaki mesafenin yari boğuklaştırdığı

dibek sesleri sürekli duyuluyotdu. Savaşın devam
etmekte olduğu anlamını taşıyan bu sağır seslerin
kaçınılmaz etkisiyle, savaşçılatın burun kanatları
kopacakmışçasına inip kalkıyordu. Cepheye sürekli
barut gerekti. Aile ocağında barut hazırlayan ka-
dınların savaşı, aralıksız sürmekteydi.

Kısa bir süre sonra içeri bir kadın girdi. Çember,

bir yetinden hafifçe açılıp, yatağa yaklaşması için
ona yol verdi. Bu, otada yatan gencin anasiydı.
Uzun boylu ve dimdikti. 'Telaşsız bir yüzü ve antik
tanrıça heykelletine özgü bir butnu vardı. Koyu
renkli bir tül, oval yüzünü çevrteledikten sonra sol
omuzunda yumuşak bir düğüm oluşturup, topukla-
tina dek süzülüyordu. Dudaklatı mutad tebessü-
münü, kaşları yay şeklini kotuyotdu. Güzel yüzün-
de herhangi bir heyecan belirtisiniaçığa vurabilecek
en ufak bit getilim izi sezilmiyotdu. e

Cenazeye yaklaştı ve yumuşak, şakaci bir tonla; “Ah
oğlum, bu küçücük çocuk haliyle böylesine şerefli
bir töreni hak edecek ne yaptın»”diye konuştu

Gerçekten Adiğe ileri gelenlerinin en ileti gelenleri
eksiksiz hazır bulunuyotdu naaşın başında. Olanca
gücünü kullanmasına tağmen yeğeni yolundan
döndüremeyen amca........ Destanlara özgü mett-
likleriyle ünlü prens........ Küçükpaşa, ardından
sayısız kahramanlık ve aşk şarkıları bestelemiş şık
savaşci...... , kisaca, şu ana kadar hiçbir gücün
karşısında eğilmemiş o dimdik ve bembeyaz başlar,
bu yüce ölümün karşısında siradan bükülmüş dutu-

yorlardı. Prens........ saygıyla ileri bir adım atıp,
metin anaya şu cevabi verdi:

Mn, Oğlun bütün konularda bizi geçti. Bize
ancak kendisine refaket etme şerefi kaldı.”

Anne aynı soğukkanlılık ve sadelikle eğilip oğlunu
gözlerinden öptü, çenesini kavuşturdu, kama ve

kılicıni göğsünün üzerine çapraz olarak koydu,
oğlunu son kez alnından öpüp odadançıktı.

Diğer ölüm olaylarında olduğu gibi köy bu kez,
kadın çığlıklarıyla çinlamadı. Zira gelenekte düş-
manla savaşirken ölene ağlamak yoktu. Abla ve
bacılar bu kurula saygılı kalmak için canlarını dişle-
tine takmış, kiyasiya dudaklarını ısırıyorlardı. Ve
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diğer evlerden koro halinde atalıksız duyulan dibek
sesleri, barut hazırlıklarını ve savaşın devam et-
mekte olduğunu bir an olsun kimseye unutturmu-
yordu. ©

1. BÖLÜM
il

a. Ni

Vatan için gönüllü olarak en önde ölmüş olan sa-
vaşçıyı kirmizi elbiselerle giydirmek ve Tiley adını
vermek Adığeler'de ancak bir gelenek olarak götü-
lür. Kendini böyle ölüme adayan bir kimse, olağa-

nüstü ciddi bir Thamate heyetinin hazır bulunduğu
fakat sade bir dini tören sırasında sözleri en eski

antikite devirlerden beri aynı kalmış bir ant içerdi.

Bu arada gönüllünün en yakın kan histmlarından
bir genç kiz (ki bu çoğunlukla bir kız kardeştir)
biçilmek üzere ottaya konan kitmizi kumaşa ilk
makası atardı. Tiley'e özgü silahları da kendisine
beş Thamate kuşandırırdı. Alün nakışlı bir kama,

üzeti yine altın işlemeli kırmızı deri kınında uzun
bir kılıç, sivri tepeli altın kaplamalı bir miğfer ve
daha eski devirlerde bunlardan başka yay ile içi ok
dolu sadak Tiley'e verilen başlıca saldırı silahlatıydı.
Ayrıca savunma silahı verilmezdi ve Tiley hiçbir
zaman geti dönmezdi. Kirmizi kumaşa vutulan ilk
makasla, bu kişiyi yaşama bağlayan tüm bağlar ke-
silmiş sayılırdı.

Küçük ptens, ........ Recep ürpettili, neşeyle parıl-
dayan bu kırmızı giysilere bürünmeden önce uzun
uzun düşünmüştü. Çepeçevre, her tarafta, herşey
kıyasıya yetle bir oluyordu. Civarköylerden göklere
çilgin alevler yükseliyordu. Bu haliyle, vahşi bit

törende birer paçavta gibiydiler. Ormanlat cayır
cayır yanıyordu. Bu atada defalarca bir zamanların
asırlık, ağaçlari göklere uzanan alevli dallarıyla adeta
evrenden umutsuzca imdat diliyor, çok geçmeden
de dayanılmaz bit çatırtıyla ateş tufanına bir bir pes
ediyordu. Recep seyirci kaldığı bir dizi olayın atdın-
dan babasını da kaybetmişti. Ve bütün bunların
üstüne son ölüm kalım toplantılatında, Prens
Kangot tüm meclise hitaben haykirmişti:

“Sizler Kabardey gururunuz uğruna gücünüzün kat
kat üstündeki umutsuz bir savaşı uzatmakta hala
inat ediyorsunuz. Karşısında bir sonsuz boyutlara
sahip dev bir impatatorluk var. Düşüreceğiz bir
alayın yerine ellisi gelecek ve hepiniz yok edilecek-
siniz?” |

 

 

 

Ve diğer etkekler hep birden ayağa kalkıp hep bir
ağızdan; “silahlarımız ellerimizde olarak, ayakta

öleceğiz. Kimse düşmanın önünde dizleri üzerinde

yaşamak istemiyor.”

İçteri içe bütün karşıt çabasına rağiınen Küçük
Prens, ruhunun ta derinlerinde düşmanın boyundu-
ruğuna düşme olasılığını fısıldayan kahredici bir
esinti sezmeye başlamıştı. Bu düşünce onun körpe

beynini aci acı sızlatıyot, damarlarındaki özgür ata

kanını ölçüsüz bir isyanla alevliyordu. Yaşlı
Kangot'un uyarısesi ve diğerlerinin karşı haykırışla-
ri genç yüreğinde kıyasıya çarpışıyor, tüm benliği
anlatılmaz bir aci ile kıvtanıyordu. 5

Sonunda kalktı, biraz dolaşmak için otmana gitti.
Bir asırlık bir ağacınaltında duraladı. Yerleri okşadı.
Nazik elinin toprağı tittettiğini hissediyordu. Böyle-

ce hayli dolaştı. Vaktiyle ataları için kutsal bir vatlık
olan antik bit meşe ağacının altında, eğreti otların-
dan kendine bir yatak yapıp üzerine uzandı. Tüm
geceyi orda geçirdi.

Bir ata kutsal ağacın büklüm büklüm dalları küçük
prensin üzerine eğildiler. Alev alev yanan alınını
okşayarak, yumuşak bir dille ona seslendiler: Küçük
Prens söyleneni çok iyi anladı.

Şafakta, dudaklarında tuhaf bir tebessümle iki kız
kardeşinin kendisine doğru geldiklerini gördü. İki-
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sini de muhabbetle kollari arsına aldı, heyecanlı bir
sesle konuştu:

“Şimdi bana bir Tiley elbisesi getek.”

Bu söz üzerine, iki kızkardeş de küçük prensin
ayakları dibine yığıldılar. Sesleri sedaları kesildi.
Aynı anda ruhları önüne geçilmez bir matem duy-
gusunun baskınına uğtamıştı. İri, şaşkın gözlerinde
çaresizlik parıldıyordu.

Anne etkisiz kalacağını bilerek hiç bir şey deme-
miş. Fakat amca....... böyle bir şeye kesinlikle
razi olmak istemiyordu. Vaktiyle onbeş yaşında
silaha sarılıp, elli yıl vatani ve özgürlüğü için savaş-

mayi çok doğal bulmuştu, ama şimdi neslinin son
kuşağının da söndüğünü görmek, ona belirli belirsiz
bir hiçlik duygusunaeşdeğer bir dehşet vetiyordu.
a, kısa boylu, ince yapılı, esmer, karagözlü,

genç bakışlı bir ihtiyardı. Kisa ve düzgün kesilmiş
bembeyaz sakalı yüzünü alttan gün işıklı bit hilal
gibi çevreliyordu. Yerinde duramıyor, huzutsuzluk
içinde kıvtanıyordu. Yeğenini çağırıp hiddetle hay-
kırdı.

“Recep demek sen, şu dün doğmuş bebek, biz

Thamedelerin önünde savaşa gidecek kadar büyü-
müş saniyorsun kendini.” Ve daha sonra otoriter
bir jestle emretmişti: “Yerine dön ve sıranı bekle,
anlaşıldı mı?”

Küçük Prenste, gözler saygıyla öne eğik yüzünde
sanki bu dünyaya ait olmayan bir işik hüzmesi,
hiçbir söz etmeksizin bir adım bile geti çekilmeden

orada kaldı. İhtiyarın yüzünü, ürperten bir solgun-
luk kapladı, başı eğildi.

Basık tavanlı geniş odanın kat çıplaklığı içinde, en
yaşlılar dahi, tek çizgi halinde dizilmiş olarak
thamadelerin tümü hazirdılar. Uzun yaşamın binbir

. güçlüğü karşısında başlar hala dimdik, fakat sakallar
bembeyazdı. Gözler soğuk bir onur tabakasıyla
kaplıydı ve herbiri yıllar yılı derinlemesine yığılmış
binbir meşakkati uzaklardan yansıtan birer dünya
gibiydiler. Aktoprak badanalı bembeyaz duvatlar
paha biçilmezsilahlarla kaplıydı. Ayaklatının altında
ne bir halı nede bir hasır, yalnızca pekişik toprak
vardı. Ateşsiz bacadaniçeriye ocağın küllerini hafif-
çe kımıldatan bir rüzgat esiyor, camsız dar bir pen-
cereden de çok az işık girebiliyordu. Odanın otta-
sında büyükmasanın üstünde taze kan rengi bir

  

kumaş yayılı duruyor, küçük prenseslerden daha
büyükçe olanı kardeşinin yanı başında dikiliyordu.

Küçük prens, yaşlı Thamadenin uzattığı silahlara
doğru uzandı, yumuşak fakat kararlı bir sesle andını
içti.

“Düşman üzerine, kılıç gibi keskin, ok gibi hizli
gideceğim. Ayaklarımın altındaki sert toptak kor-
kudan titreyebilir, fakat ben hayır! Dehşet karşısın-
da gök iki büklüm olabilir fakat ben hayır! İmkansız
denen şeyler olabilir, yetle gök birleşebilir, fakat
ben yolumdan dönmeyeceğim.”

Silahlar Thamadenin elinden küçük prense
devtolundu. Kızkardeş hafif bir ürpertiden sonta
kırmızı kumaşı biçmeye koyuldu.

Ertesi gün, cepheye doğru tüzgar gibi ilerleyen
siyah kitlenin elli metre önünde, bembeyaz atının
üstünde alabildiğine mutlu, olağanüstü göz alıcı

Küçük Prens, dolu dizgin ebediyet yoluna düştü.

Düşman saflarının ta içlerine dalmış, savaş duman-
lari arasında şimşek örneği zigzaglar çizerek ilerle-
yen kirmizi noktayı, yaşlı amcası olanca gücüyle
izlemeye çalışıyordu. Bütün hatlar boyunca, gırtlak
gırtlağa acımasızca boğuşuluyordu. Tarih böylesine
vahşi, bu denli umutsuz bit göğüs göğüse bir sava-
şa tanık olmamıştı.

Her yanını çepeçevre sarmış ve kendisini adim
adim ve nefes nefese izleyen ölümü tınmiyotdu
ihtiyar artık. Ele avuca gelmez hayal örneği, kıtan
kitana savaşları yarıp geçetek ilerliyordu. Yeğeninin

yüksekten gelen sesi onu çağıtıyordu çünkü. Niha-
yet Recep'i, toz duman bulutlarının ötesinde yuka-

tilardan aşağı bakar durumda gördü. Zavallı körpe
vücut, bir grup Kazağın süngüleri ucunda göğe
kaldırılmıştı. Artık ölümle buluşmuş yüzünü solgun

bir tebessüm aydınlatiyordu. Bembeyaz kesilmiş
dudaklarından son olarak şu bir kaç söz döküldü:

“Ey amcam! Sen ki benden onca yaş fazla yaşadın,
hiç bu kadar yükseğe çıktığın olmuş muydur”

(Kafkasya Yazıları Dergisi, 1998 Yaz sayısından
alınmıştır.)
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KAF-DER

Gençlik Eğitimi ve Tatili Organizasyonu
1. Tatil organizasyonu 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri
arasında yapılacaktır. Gidiş Uçak, Dönüş Gemiile yapı-
lacaktır.( İstanbul-Nalçik / Soçi-Trabzon ) Gemi ücreti
60 $ * Uçak ücreti 100 $ * vize 40 $ — 200 $. Tatile
katılacak kişilerin isimlerini, kimlik bilgilerini ve 200 $
ulaşım bedelinin T.Halkbank A.Ş Emek/ Ankara Şubesi
19265 no lu Kafkas Derneği USD hesabına yatırıldığına
dair makbuz suretini 13 Temmuz 2001 Cumatarihine
kadar KAF-DER Genel Merkezine faks, e-mail veya
posta yoluyla ulaştırmaları, ayrıca bu tarihe kadar pasa-
port ile 4 adet vesikalık fotoğrafın KAF-DER Genel
Merkezine ulaştırılması gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan 200 $ lık ulaşım ve vize giderlerine
ilaveten Kafkasya içi ulaşım bedeli, konaklama ve diğer
zorunlu giderler için kişilerin harcamalarına göre 200 $
ile 250 $ arasında değişebileceği hesaplanmıştır. Uçak
Atatürk Havalimanından 23 Temmuz günü saat 20:00
da kalkacak ve tahminen saat 23:00 da Nalçik”da olacak-
tır. Aynı şekilde Soçi'den saat 20:00'da kalkacak olan
Feribot Trabzon'a 4 Ağustos günü sabah 10:00 da ulaşa-
caktır.
Şehir ve Cumhuriyetler arası transferler Otobüs ile yapı-
lacaktır.
2. 23 Temmuz sabahı Nalçik'te DÇB ( Dünya Çerkes

Birliği) tarafından hazırlanmış olan 4 günlük programla
Cumhuriyetin tarihi ve doğal güzellikleri yanında, mü-
zeler, kültür merkezleri gezilecektir.
3. 5. Gün otobüsler ile Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinin
başkenti Çerkessk'e gidilecek ve HABEZ gezilecektir. 1
Gece Çerkessk'te kalındıktan sonra ertesi gün DOM-
BAYturistik bölgesi ve DOMBAYdağı gezilecektir ve
akşam Adığey Cumhuriyetinin Başkenti MAYKOP' a
ulaşılacaktır.
4. 7.gün MAYKOP şehrinde 4 gün sürecek olan toplan-
tılar ve programlara katılınacaktır. 11. gün sabahı oto-
büsler ile Maykop, Tuapse, kıyı boyu yolu takip edilerek
Lazarovski'ye varılacak. Gece orada kalındıktan sonra
I2.gün Soçi'ye geçilerek akşam buradân gemiyle yola
çıkılacak ve 13. Gün sabahı Trabzon limanına varılacak-
tır.
5. Katılım sayısının yeterli olmaması durumunda KAF-
DER Gençlik Eğitimi ve Tatil Organizasyon Komitesi
tatil programınıiptal etme hakkını ve program içerisinde
değişiklik yapma hakkınısaklıtutar.
6. Tatil programına katılım için 18 yaşını tamamlamış
olmakesastır.
7. DÇP kanalı ile Nalçik'te evlerde ve gençlik tesislerin-
de 13 - 14 gün kalmak üzere 12 - 16 yaş grubundan iki
kafile halinde 40 gencimizitatil ve eğitime göndereceğiz.
Sadece vize, gidiş dönüş uçak ücreti ve az miktarda
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harçlık dışında konaklama ve yemek giderleri olmaksızın
gidebilecek bu yaş grupları için müracaat bekliyoruz. En
geç 13 Temmuza kadar kesin müracaatların yapılmış
olması esastır. 150 $ ücretin de "KAF-DER Genel Mer-
kezinin Halkbank Emek Şubesi 19265 nolu USD hesabı-
na" yatırılması gerekmektedir.
8. Kuzey Kafkasya'daki tarım imkanları konusunda
araştırma yapmak ve daha sonra da orada arazi kiralaya-
rak tarımla uğraşmak isteyen insanlarımız için 7-8 gün
süreli seyahat Temmuz ayı sonunda gerçekleştirilecektir.
Yolculuk Trabzon-Krasnodar-Trabzon olarak gerçekleş-
tirilebileceği gibi İstanbul-Nalçik- İstanbul olarak da
gerçekleştirilebilir. Özel indirimli Gidiş-Dönüş ve vize
giderleri dışında çok tasarruflu hareket edilerek 150 USD
'lık bir ek hazırlıkla gidip gelinebileceğini düşünüyoruz.
Bu grupla gitmek isteyenlerin de 100 $ ücreti aynı banka
hesabına yatırıp kimlik ve pasaport bilgilerini * 4'er adet
fotoğraf ve vize paralarını 13 Temmuz tarihine kadar
doğrudan veya şubelerimiz kanalı ile Genel Merkezimize
ulaştırmaları gerekmektedir. Talep yeterli olduğu takdir-
de Ağustos ayında da tarıma yönelik bir başka tur daha
düzenlemeye hazırız.

" 9. Dil öğrenmek üzere göndermeyi hedeflediğimiz 18 -
25 yaş grubuile ilgili olarak gidiş - dönüş uçak biletle-
rinde elde edilen indirim sonucuna göre gidiş geliş ve
vize ücreti için 225-250 $ yeterli olabilir. Konaklama ve
yemek için de 30 — 40 gün kalınacağına göre 300 $ ın
yeterli olacağını hesaplıyoruz. Müracaatçıların az da olsa
dil biliyor olmaları esastır. Zira, hazırlanan program az
dil bilenler için hızlandırılmış bir programdır. Talep
azlığı nedeniyle bu grup bu yıl sadece Maykop'da eğitim
görecektir. Gitmek isteyenler asgari 200 Doları KAF-
DER'in banka hesabına yatıracaklar, 13 Temmuz tarihi-
ne kadar da pasaport, 4 fotoğraf ve para yatırma makbu-
zu fotokopisini KAF-DER Genel Merkezine ulaştırılmış
olacaklardır.

Bilgiiçin :

tatilorganizasyonu©hotmail.com

Tel:(312)2228589

ayse demircan©hotmail.com

Tel:(312 ) 222 78 07

omur enes©hotmail.com

Tel: (535 ) 302 69 60

Adres : KAF-DER Genel Merkezi Şenyuva Meriç
Sokak No: 44 Beştepe / Ankara
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Ama bu masalın adını ben de bilmiyorum.
Çocukluğumda annemden dinlemiştim. O da
masalın adını bilmiyordu. Üstelik annemin
okuma yazması da yoktu. Bir yerden okuması
da olası değil. Annesinden dinlemiş, anneside
kendi annesinden... Siz küçüklere bu masal

tanıdık gelebilir, ancak, başlangıçta söyledi-
ğim gibi masalın adı kesinlikle "Külkedisi"

değil. Anlatmaya başlayalım mı? Dilerseniz
masalı okuduktan sonra adını siz veriniz.

Bir varmış, bir yokmuş... Eski zamanlarda

Kafdağı denilen periler ülkesinde yaşayan
küçük bir kız varmış. Bu kız çok yoksul bir

ailenin biricik çocuğu imiş. Çok yoksul dedim
ya, o denli yoksulmuşlar ki bir inekçikleri
dışında bir şeyleri yokmuş. Gel zaman git

“zaman küçük kızın annesi umarsız bir hasta-
lığa yakalanmış, daha sonra da ölmüş. Küçük

kız çokağlamış, çok göz yaşı dökmüş. Ama

ne..? Ağlamanın neyeyararı var? Öleni geri
getirmezki...

Küçük kızın tek tesellisi varmış, ölmeden

önce annesinin ona bıraktığı ve iyi bakmasını

öğü gi... Küçük kız annesinin ar-

mağanıolan inek ile oyalanır olmuş.
Aradan günler geçmiş, derken babasıye-

niden evlenmiş. Üvey annesi küçükkızı hiç mi
hiç sevmemiş. Sevmemesi bir yana, ortalıkta
görünmesine bilekatlanamıyormuş. Kötü yü-
rekli kadın kocasını da kandırmış, küçük kıza
ineği otlatmagörevi verilmiş. Böylece küçük

kız bütün gün kırlarda, ormanlarda dolaşaca-
ğı için üvey anne de rahat edecekmiş. Üvey
annenin kötülükleri bunla da kalmamış; Bir
sabah, ineği otlatmak için evden ayrılmak
üzere olan kızı çağırmış, onun eline çokça yün

'tutuşturmuş:

© “Al bu yünü, tara, eğir, iplik yap. Daha
sonra da bu iplikten bir pantolon örüp getir!"
demiş sert sert..

© Kızcağız kucağında yün yığını ile uzaklaş-
MIŞ, Umarsız bir halde, bir taşın üzerine

bırakıvermiş kendini, ağlamaya başlamış. İ-
nek, küçük kızın ağlamasına dayanamamış;

dile gelmiş:
"Neden ağlıyorsun? Hadi söyle derdini,

küçük kız..." demiş. Kız da olup biten her şeyi
ineğe anlatmış. İnek:

“Üzüldüğün şeye bak, değer mi ağlamaya?
Sen şimdi yünleri benim ağzıma tep, bu soru-

nu hemen hallederim..." demiş. Kız ineğin sö-
züne uyup yünleri ineğin ağzına tıkıştırmış.

İnek ağzındaki yünlerle oradan uzaklaşmış.
Kız bu kez daha da korkarak ve hıçkırarak

ağlamaya başlamış:
“Şimdi ben ne yaparım? Üvey annemin is-

teğini yapamadığım bir yana, yünü ineğe yut-
turdum. İnek de çekip gitti" diye dövünür-
müş.

Akşama doğru inek ortaya çıkmış. Çıkmış

ama, ağzına aldığı yünlerden örülmüş gerçek
bir pantolon da ağzından sallanıyormuş. Kü-
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çük kız sevinçle pantolonu götürüp üvey an-
nesine vermiş. Üvey anne durumdan kuşku-
lanmış ise de renk vermemiş.

İkinci gün ineği otlatmaya çıkaran küçük
kıza yine yün vermiş ve bu kez ondan bir
ceket örmesini istemiş. Küçük kız bir: gün"

önceki yere gelmiş, taşa oturup ağıt tuttur-
muş. İnek sormuş: |

“Yine ne var? Neden ağlıyorsun?" Küçük
kız üvey annesinin isteğini ineğe anlatmış.
İnek yine yünler ağzında uzaklaşmış. Akşama
doğru da üvey annenin istediği türden bir
ceketle çıkagelmiş. Üvey anne ceketi görün-
ce bu işi ineğin becerdiğini anlamış. Kocasını
ineği kesme konusunda kandırmış. İneğin
kesileceğini anlayan kız ağlayarak hayvanın
yanına koşmuş. İnek merakla sormuş: “Aman
Allah, yine ağlıyorsun, bu kez ne oldu...2"

Küçük kız hıçkırarak üvey annesinin niye-

tini anlatmış. İnek:
“Sen üzülme, ama sakın etimden de yeme.

Kemiklerimi toplayıp ambarın altına göm.
Onlar daha sonra sana elbise olacaklar... Hem .

de ne elbisel.. Prenseslere layık..." demiş.
Küçük kız bütün zorlamalara karşın ineğin

etinden yememiş. Onun bu davranışına anlam
veremeyen üvey anne ve üvey kız kardeşler
onunla alay etmişler:

“Vah zavallı... annesinin ineğinin etinden

yemiyor..." diyorlarmış. |
Küçük kız ineğin kemiklerini toplayıp am-

barın altına gömmüş. O sırada ülkede büyük
bir düğünün haberi duyulmuş. Pşı(Prensj)in

büyük oğlu evleniyormuş. Düğünü izlemekiçin
dört bir yandan konuklar gelmiş. Üvey anne
de kızlarını yıkayıp arındırmış, süslü giysiler
giydirip saçlarını taramış. Onlar düğüne gi-
derken küçük kız üvey anneye yalvarmış: “Ne

© olur, beni de götürün düğüne..." Üvey anne ve
kızlar hışımla çıkışmışlar: “Hele de bakın!..

“ Yanımızda düğüne gidecekmiş; pis yaratık!
Seni yanımıza alıp herkesi kendimize güldü-

 

remeyiz. Otur oturduğun yerde, sakın evden
çıkayım demel..”

Üvey anne ve kızları güle oynaya uzak-
laşmışlar. Küçük kız ambara koşup kemiklerin
üzerini açmış, bir de ne görsün? İpekten,
"sırmadanelbiseler, altın ve değerli taşlardan
kemer, düğme ve takılar. Gümüşişlemeli ter-
likler (pkhawak'a - tahta takunya). Hepsi
pırıl pırıl, onu beklemiyor mu? Bütün bunlar

gerçekten prenseslere yaraşır güzellikte
imiş. Hemen giyinip süslenmiş. Düğünün ya-
pıldığı yere gitmiş. Giyimi ile, güzelliği ile

gözleri kamaştırıp herkesi büyülemiş. Tüm |
konuklar onunla ilgilenmişler. Küçük kız, üvey
annesinden ve kızlardan korktuğu için iste-
meye istemeye oradan erken ayrılmış. On-
lardan önce eve dönmüş. Giysilerini ve takıla-
rını ambarın altına gizlemiş yeniden.

Biraz sonra eve dönen üvey anne ve kız-

lar, düğün evinde gördükleri o güzel kızı an-
lata anlata bitirememişler. Küçük kız da:

"Keşke beni de götürseydiniz, o güzel kızı
ben de görseydim" demiş, ama onu bir güzel
azarlayıp susturmuşlar.

Kızın düğünden ayrılırken ayağından dü-
şürdüğü terliğin tekini bulan Prens, bu kez

de küçük oğlunu, bu ayakkabının sahibi kızla
evlendirmek istemiş. Çevredeki bütün kızla-

rın ayağında terlik deneniyormuş, ama kim-
seye uymadığıiçin sahibi de bulunamıyormuş.
Haberi duyan üvey anne kendi kızlarının a-
yaklarını yıkamış, taşlarla bir güzel ovmuş,
ama nafile... terlik kızlara uymamış. O sırada
olanları izleyen küçük kızı çağırmışlar pren-
sin adamları... Terlik küçük kızın ayağına uyu-
vermiş. Kız giysi ve takılarını da çıkartıp gös-
termiş, sır böylece çözülmüş. Küçük kız
Prens'in ikinci oğluyla evlenip yaşam boyu
mutlu olmuş. Masal da böylece sona ermiş...

(Derleyen: Yıldıray Yağan)
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YAKARI

Önemse beni Karadeniz,

Karadenizbenidinle
Taşla fasulye falıma baksan

Minnet duyarım sana. Yalvarırım:

Ben de yabancı değilim sana.

Doğurduğun toprağın çocuğuyum senin.

Ya kötü haber çıkarsa mı fasulye falımdan

Yok, hayır... Yermem seni yinede korkma.

Ama mutlu haberse çıkan fasulyeden,

Geri dönecek demektir Adıge'm benim yabandan

İşte o zaman başlatırız düğünü Anapa'dan

Ve ilk oyunumuzu sana sunarız.

Karadeniz geçen yüzyılda

Sen gördün ya Adıge'mi...

İşte o olup biten benim canımı kurutan

Yitip tükenen insanların yüzünde
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ÇMIRZA

 

Toplumların çağlar boyunca varoldukları süreçte-
ki savaşlarını, acılarını, mutluluk ve refahlarını sos-

yo-politik ve sosyo-ekonomik nedenlerini inceleyen

tarih, aynı zamanda geleceğe yönelik plan ve politi-
kaların belirlenmesi bakımından da önemlidir.

Kuzey Kafkasyalılar'ın tarih boyunca yayılmacı,
saldırgan, barbar gruplara karşı gösterdikleri mücadele

ve direnişleri, çeşitli uluslardan yazarları etkilemiş,

Kuzey Kafkasya'yı fiziki ve beşeri açıdan ilgi alanı
haline getirmiştir. Bu yazarların başında da J.Stan
BELL, Edmound de LAURIRR, David UROUHART
gelmektedir. Kafkasya tarihini ve uygarlığını çeşitli
açılardan ele alan bu yazarların ortak özellikleri ise
Kafkasyalı olmayışlarıdır. Bermıçza ise Kuzey Kaf-
kasyalılar'ı tarih bilinci içerisinde anlatan onların

sosyal sorunlarını dile getiren ve tarihini yazdığı top-

lumun içinden gelen yazar olması bakımından önem-
lidir.

Negumukue Şora 1801'de Piatigorsk (Psıfabe)

kenti yakınlarındaki Cuza Irmağı kıyısındaki Negu-

mukue Köyü'nde doğmuştur. Büyük babası Adigey

yöresinden Kabardey topraklarına yerleşmiş Abzekh
kökenlibir aileden gelmektedir. Annesi Çerkesk yöre-

sinde yaşayan Abazin kökenli Yismeyi ailesindendir.
Eğitimine Arap Harfleri ile başlamış, Arapça ve Türk-

çe'yi, bu dillerin edebiyatlarını inceleyecek derecede
öğrenmiştir. Daha sonra Kumuk Yöresi'ndeki Andrey
Köyü'ne gitmiş, on sekiz yaşına dek eğitimini bu

köyde sürdürmüştür. Bu eğitimden sonra Negumukue
yöresinin dini başkanlığını (bir nevi müftülük) üst-

lenmiştir. Yirmi beş yaşında iken Volga yöresi Kazak
Tümeni Komutanı Luçkin'den Rusça öğrendiği bilin-

mektedir. Daha sonra Çarlık Rejimi'nin Kafkasyalı-

lar'ın toplayıp gözetim altında tuttuğu rehinelere öğ-

retmen olarak atanmıştır. Nalçik'teki bu görevi sıra-

sında kendi toplumunun ana dilinin, tarihi ve sanatının
derlenerek yazıya geçirilmesinin gerekliliği bilincine
varmıştır. Yazarımızın yetişmesi ve bilinçlenmesinde

ünlü Rus Ozanı Kant Aleksandr PUŞKİN ve sık sık
mektuplaştığı özel dostu Mikhail LERMONTOV'un
büyük etkilerinin olduğu bilinmektedir.

Negumukue 1830-1835 yılları arasında Peters-

burg'da Çar'ın özel muhafız birliklerinde görev al-
mıştır. Polonya ile yapılan savaşlarda teğmen rütbesi
ile orduda yer almıştır. Bu savaşlardan sonra askeri

görevini bırakarak vatanına yararlı olabilme düşüncesi

 

ile Nalçik yöresine dönmüştür. Bu görevler gereği
bulunduğu her yerde uzun yıllarını alan “Adige Hal-
'kı'nın Tarihi” adlı yapıtı üzerine çalışmalarını sür-
dürmüş ve 1842'de eserini Rusça olarak tamamlamış-

tır. Negumukue kitabını tamamlayınca Peters-

burg”daki Çarlık Bilim Akademisi'ne sunmak istemiş,
masrafları Çarlık Hükümeti'nce karşılanmak suretiyle

ve Çar'ın fermanı ile başkente çağrılmış fakat hasta
bünyesi böyle bir yolculuğa katlanamayacaği için

Petersburg'a gidememiştir. Kısa bir süre sonra 10

Haziran 1844'te kaplıca tedavisi gördüğü Piatigorsk
Kenti'nde yaşama gözlerini kapamıştır.

Kitap 1861'de oğlu Yavristan tarafından
Pyatigorsk Kenti'nde bastırılmıştır. Paris'te bulunan
Kafkas Eserleri Kurulu Başkanı ve Paris Asya Derne-

ği üyesi Adolph BERGE 1866 yılında Negumu-
kue'nin kitabını düzelterek Almanca'ya çevirmiştir.

Daha sonraları eserin Fransızca çevirileri de yapılmış-
tr. Uzun yıllar sonra kitap ünlü Kabardey Yazarı

Kişoko Alim'in denetiminde bir kurul tarafından

Kabardeyceye de kazandırılarak 1958 yılında Nal-
çik'te yayınlanmıştır. Böylece Çerkes Halkı kendi

tarihiile ilgili yazılmış ilk kitabı kendi dilinde okuma

imkanına kavuşmuştur. Ayrıca kitap Dr. Şefket Müftü

(Habjokuo) tarafından Arapça ve İngilizce'ye de çev-

rilmiştir.

Negumukue'nin bu önemli kitabındaki anlatımla-

rı, Karamzin'in “Rusya Ülkesi Tarihi”adlı yapıtındaki
aynı konuda ve esası değişmeyen olaylarla karşılaştı-
rarak tarihsel gerçekliğe ulaşmıştır. Kitap, anlatılan

olayların, çağdaş ve komşu toplumlarla da ilgisini
inceleme olanağı doğurmaktadır. Bu olanak ise Hun,

Avar, Hazar, Slav, Moğol, Goth, Tatar toplumlarının

tarihini de öğretmektedir.
Ünlü tarihçinin değeri yıllar sonra ancak anlaşıl-

mış ve Kuzey Kafkasya tarihinde hakkettiği yere

yerleşebilmiştir. Bugün Kabardey Özerk Cumhuriye-

tinin Zeyko (Hatukşukoy) Köy'ünde bulunan heykeli

ülkenin tarih ve kültür simgesi gibi kendi halkını

selamlamaktadır.

(| Kafdağı Dergisi, Sayı: 4, Mayıs 1987 ve Kafdağı

Sayı: 29-30 Haziran-Temmuz

o

sayılarından Ayşe

Mermerci tarafından derlenmiştir.|
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İngiliz Diplomatlar Adıgey'i Ziyaret Etti

İngiltere'nin Moskova Elçiliği Birinci Sekreteri
Carlz Lonsdeyl ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı

Rusya Eksperi (uzmanı) Naycel Guld Davis 26-

27 Nisan tarihlerinde Adigey'i ziyaret etti. Dip-

lomatların ziyaret amacı iki taraf arasında ticari
ilişkiler kurulmasına esas olmak üzere Adigey'in

politik ve ekonomik durumu hakkında bilgi sahi-
bi olmaktı. Diplomatlar bu amaçla Cumhuriyetin
üst düzey yöneticileri, Bakanlar Kurulu üyeleri,

kent yöneticileri, siyasi partiler ve basın temsil-

cileri ile görüşmek arzusundaydılar. Adigey Par-

lamentosu'nun alt kanadı Cumhuriyet Meclisi

Başkanı Muharbi Tharkaho konukları 27 Nisan

tarihinde kabul etti ve görüşme dostluk havası
içerisinde cereyan etti. M.Tharkaho konukları

Adigey'in ekonomisi, sosyal yasamı, tarım ve

sanayisi hakkında bilgilendirdi. Adigey'in doğal
güzellikleri üzerine konuklara bilgi vererek tu-

rizm yatırımları için dış sermayeye olan ihtiyacı

dile getirdi. Dış ülkelerde yanlış bir şekilde Kaf-

kasya'nın tamamının bir savaşlar ve huzursuz-

luklar bölgesi olarak tanınmasına rağmen
Adigey'in huzur içerisinde bir Cumhuriyet oldu-

gunu ve Cumhuriyette halklar arası barış ve an-
İaşmanın korunması için Cumhurbaşkanı tarafın-

dan yürütülen politikanın halk tarafından da des-

teklendiğini belirtti. Konuklar M. Tharkaho'yu

dikkatle dinlediler ve bazı sorular yönelttiler.

Sorular Cumhuriyette bir süre önce yapılan par-

lamento seçimleri, M. Tharkaho'nun bir politik

partiye mensup olup olmadığı, Adigey Parla-

mentosu'nun Rusya Federal Meclisi çalışmaları-

na nasıl katılacağı, Rusya Federasyonu Başka-
ni'nın ülkeyi yeni yönetim bölgelerine ayırmış

olması ve Çeçenistan?daki durum üzerineydi. M.

Tharkaho tüm bu soruları ayrıntılı bir şekilde
cevaplandırdı. Aynı gün konuklar, Cumhuriyet-
teki Siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsil-
cileri ile bir araya geldiler ve görüşmede taraflar
birbirlerine karşılıklı sorular sordular. (4 Mayıs
2001, Adige Makh gazetesinden çeviren
D.Çetao). İ

Ankara'da Folklor Şöleni

Kafkas Derneği Ankara Şubesi tarafından 5-6
Mayıs 2001 tarihlerinde Ulus-Yüzüncü Yıl Kül-
tür Merkezi'nde bütün senenin emeklerinin ser-

 

gilendiği bir folklor gecesi düzenlendi. Gecede

- Khabardey Balkar'lı. folklor hocamız Bitok
Beslan yönetiminde Elbruz Kafkas Halk Dansları
Topluluğu, değerli büyüğümüz Cankat Dev-
rim'in çalıştırdığı Minikler Ekibi, Grup Badin,
Kafkas Derneği Ankara Şubesi Korosu, güzel
oyunlarıyla Nıbjouğ Tiyatro Topluluğu sahne
aldılar. Ankaralı hemşehrilerimizin yoğun istek-

leri doğrultusunda 29 Haziran'da benzer bir gös-

teri daha düzenlendi. 29 Haziran'daki gösteride,
programa ek olarak kıymetli hocamız Cankat

Devrim'in önderliğindeki “İkinci Bahar” Folklor

grubu da katıldı. Bir ilki gerçekleştiren “İkinci
Bahar” ekibi, yüreklerinde taşıdıkları gençlik

ateşiile seyircileri coşturdular. 600 kişilik salonu

üç gece hınca hınç dolduran Ankaralı hemşehri-

lerimize, Eskişehir ve İstanbul'dan gecemize

katılarak bizlere destek olan tüm hemşehrilerimi-
ze ilgilerinden dolayı teşekkürediyoruz. Ankara

Derneği ekip ve gruplarına da emeklerinden do-

layı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmala-

rında başarılar diliyoruz. (Nejan Huvaj, Ankara)

Bilkent Üniversitesinde Çeçenistan Paneli

Bilkent Üniversitesi öğrenci kulüplerinden Kulüp
Coşku tarafından düzenlenen "Çeçenistan" adlı

panelde, Çeçenistan savaşı ve Türkiye'de Çeçen-

ler ile ilgili yaşanan olaylar masaya yatırıldı.

Panele Kafkasya üzerine araştırmaları ile tanınan

Hasan Kanbolat, Bilkent Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Hakan Kırımlı ve Ankara Kaf-

kas-Çeçen Dayanışma Komitesi Başkanı Cuma

Beyazıt konuşmacı olarak katıldı. Güzel Sanatlar

Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen top-

lantıda konuşan Hasan Kanbolat, Çeçenistan'daki
bugünkü tabloyu anlayabilmek için Rusya'nın
tarihte izlediği politikalara bakmak gerektiğini

söyleyerek, "Rusya Kuzey Kafkasya' da en bü-

yük soykırımı 1864 yılında Adıge, Abhaz halkla-
rını göçe zorlayarak, hatta sürgün ederek ger-

çekleştirmiştir. Adıgelerin ve Abhazların büyük

bir kısmını ve Wubıhların tamamını Kafkasya

sınırları dışına çıkmaya zorlamıştır. Bu sürgün
edilen halkların bir çoğu Türkiye başta olmak

üzere genelde Ürdün, Suriye ve İsrail'de yaşa-

maktadır" dedi. (3. Mayıs 2001)
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Gürcüler, Çeçenler İçin Yürüyecek

Gürcistan İnsan Hakları Savunma Birliği, önü-

müzdeki günlerde Çeçenler için eylem yapacak.

Konuyla ilgili bilgi veren birliğin yetkilileri, Çe-

çenlerle dayanışma içerisinde olduklarını gös-

termek için Gürcistan'daki Rus temsilciliği ö-
nünde protesto eylemi “yapacaklarını bildirdi.

Açıklamada Rusların Çeçenistan'da yaptığı soy-

kırıma dikkat çekilerek, savaşın bir an önce dur-

durulması gerektiği vurgulandı. Gürcistan İnsan
Hakları Savunma Birliği Başkanı Georgiya
Kervaleşvili, Rusya'nın BM İnsan Hakları Ko-

misyonu'nun 57. oturumunda Kremlin aleyhine

alınan karara uymayacaklarını açıkladığını hatır-

latarak, “Ortaya konan tepki Rusya'nın uluslara-
rası toplumun bir parçası olmayı kesinlikle be-

nimsemediğini gösteriyor” dedi. (8 Mayıs 2001,
marje©yahoosgroups.com'a gönderilen bir e-

maijl”den alınmıştır)

AB Heyetinden Rusya'nın Canını Sıkacak

Açıklamalar i

Avrupa Birliği heyeti İnguşetya'da Çeçenlerin
kaldığı mülteci kamplarında incelemelerde bu-
lundu. İsveç parlamenter Sven Hardman, Belçi-
kalı Andre Mernier, Avrupa Birliği'nin Moskova
Temsilcisi Richard Rayt ve Rusya Dışişleri Ba-

kanlığı'nın Avrupa Masası Birinci Sekreteri
Aleksey Polişuk”un yer aldığı heyet İnguşetya

Cumhurbaşkanı Ruslan Auşev ile de bir görüşme

yaptı. İsveç parlamenter Sven Hardman, yaptığı

açıklamada, Çeçenistan”ı Rusya'nın bir iç mese-

lesi olarak görmediklerini söyledi. Hardman

“Çeçenistan?'daki olaylar bütün insanlığın mese-

lesidir ve bu bize direk olarak ilgilendiriyor”

- dedi. Hardman, İnguşetya'da gördüklerini özel

bir raporla 17 Mayısta yapılacak olan AB zirve-

sine sunacağını kaydetti. Avrupa Birliği'nin 1994
yılından beri Çeçenistan'daki insan haklarının

genel durumuyla yakından ilgilendiğini belirten
İsveç parlamenter, insan haklarının ihlal edildiği-
ne dair ellerinde ciddi delillerin olduğunu kay-

detti. BM İnsan Hakları Komisyonu'nda Rusya

aleyhine alınan son kararı hatırlatan Hardman,

meselenin siyasi alana kaydığını belirterek, insan
hakları ihlallerinin sona ermesi açısından Rusya
ile işbirliği yapmanın zorluklarına işaret etti.

Ayrıca Hardman, mülteci kamplarını gezip

 

 

Auşev ile görüştükten sonra AB'nin buraya yap-
tığı yardımları artırması gerektiği yönünde kana-
ate vardıklarını açıkladı. (7 Mayıs 2001)

Eskişehir'de Cuma Sohbetleri

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür Ve Dayanışma
Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen
Cuma sohbettoplantıları devam ediyor. 11 Mayıs

2001 Cuma akşam saat 8'de derneğin konferans
salonunda düzenlenen sohbette, Yrd. Doç. Dr.
Selahattin Turan ile “Demokrasi: Bir kavram
çözümlemesi” konulu sohbet gerçekleştirildi.
(Hakan Karuk, Eskişehir)

Kafkas Abhazya Kültür Derneği'nde Panel

11 Mayıs 2001 Cuma günü saat 8'de İstanbul
Kafkas Abhazya Kültür Derneği'nde düzenlenen

"Türkiye'nin Oluşumunda Çerkeslerin Yeri ve

Rolü" konulu panele Sn. Cemal Kutay, Sn. Mu-

hittin Ünal, Sn. Cemal Şener veSn. Ali Çurey
konuşmacıolarak katılmışlardır.

George Hewitt”ten “Abhazlar” Kitabı

Curzon Yayınevi tarafından başlatılan Kafkasya

Serisi kitaplarından "The Abkhazians : A

Handbook (Peoples of the Caucasus Handbooks)

adlı kitap yayımlanmıştır. Editörlüğünü Prof. Dr.

George OB. Hewittin yaptığı kitap,
www.amazon.com web sayfasından temin edile-
bilir. Bu web sayfasında Gürcüler'in yoğun ka-

ralama ve iftiralarına maruz kalan kitap,
Abhazlarla ilgili bir başucu kitabı şeklinde kap-
samlı bir içeriğe sahip. Yayınevinin Kafkasya

Serisi'nde yer alan Wubıhlara ait kitap yakın

gelecekte basılacaktır.

Kültürel Haklar Atölyesi

Sivil Anayasa Girişimi tarafından 11-12 Mayıs
tarihlerinde İstanbul-Armada Otel'de “Avrupa
Birliği Devlet-Sivil Toplum Diyalogu” başlıklı

bir toplantı ogerçekleştirilmiştir. Toplantının

“Kültürel Haklar Atölyesi”ndeki çalışmaya De-

mokratik Çerkes Platformu da katılmıştır. Sunu-
munu Murat Belge'nin, moderatörlüğünü Fat-
magül Berktay'ın yaptığı çalışmaya Demokratik

Çerkes Platformu'nu temsilen Yusuf Taymaz,
Sezai Babakuş, Handan Demiröz ve Fuat Uğur
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katılmışlardır. Toplantıya ayrıca Kafkas Derneği

Genel Başkan Yardımcısı Cihan Candemir de
katılmıştır. Kültürel Haklar Atölyesi'nde, kültürel

haklar, Kopenhag kriterleri, Avrupa Birliği süreci
ve katılım ortaklığı çerçevesinde ele alınmıştır.

. Politika, ekonomi, hukuk, sanat, gösteri ve bilim
dünyasından birçok önemli ve ünlü ismin katıldı-

ğı toplantıda uzun tartışmalardan sonra bazı ko-

nularda görüş birliğine varıldı. DÇP sözcülerinin
de talebiyle çalışmalar sonunda bu süreci izleye-

cek bir sekretarya kurulması görüşü benimsendi.

(Fuat Uğur, İstanbul)

Kafkas Gençlik Olimpiyatı Düzenleniyor

Dünya Çerkes Birliği Başkanlar kurulunun 29-30

Haziran 2001 tarihlerinde Nalçık kentinde yap-
mış olduğu toplantıda bir dizi önemli kararlar

alınmıştır. Bunların detayını gelecek sayımızda

bulacaksınız. Kaf-Der'in 2 yıldır Abhazya'da

organize etmekte olduğu atletizm müsabakaları

örnek alınarak gelecek yıl Maykopkentinde tüm

Kafkas Cumhuriyetleri ve DÇB'ye üye Dernek-
lerin bireysel spor alanında (atletizm, güreş,

boks, judo, tenis...) gençlerle katılacakları ilk

Kafkas Gençlik olimpiyatının düzenlenmesi ka-
rarlaştırılmıştır.

Adigey'de 21 Mayıs

21 Mayıs Adigey Cumhuriyeti'nde çeşitli etkin-

liklerle anıldı. Bu etkinliklerin içinde en resmive
geniş katılımlı olanı, hükümet tarafından düzen-

lenen törendi. Tören şehir parkının girişinde Rus-

Kafkas savaşlarının bitişini sembolize eden Sür-

gün taşının önünde başlayıp Devlet Tiyatroları
binasında devam etti. Törene ilgi büyüktü ancak

belirtmek isterim ki katılımcılarının içinde genç-

ler azınlıktaydı. Sahne Adige Sürgününü anlatan
bir resim ve üzerinde "21 Mayıs-Anma ve Yas

Günü, 21 Mayıs- Anlaşma ve Karşılıklı Anlayış

Günü" yazılı bir pankartla dekore edilmişti. Ba-
yanların başları kapalı, erkekler ise kalpak taşı-
yorlardı. Salona hakim olan yas havası dahaiçeri
atılan ilk adımda hissediliyordu. Sunucuların
yaptığı açılış konuşmasının ardından bir dakika-
lik saygı duruşunda bulunuldu. Törende alkış
olmadı. |

İlk konuşmayı yapan Adigey Cumhuri-
yeti Başbakanı Nikolay Avdiyenko, 21 Mayıs'ın
sadece Adige tarihinin değil, dünya tarihinin de

 

 

en acılı sayfalarından birisi olduğuna değindi. Bu
savaşın ve sonuçlarının aklı başında hiç kimse

tarafından anlaşılır bir yanı olmadığını; bölünen

ailelerin, dünyanın dört bir tarafına bilinmezliğe
yelken açan insanların acılarının tarihin en büyük

hatalarından birisi olduğunu belirtti. Bugün

Adıgey Cumhuriyeti'nin Repatriant (vatanına geri
dönenler) Kanunu'nu kabul ederek, geçmişte

yaşanan bu acıyı gidermek için çok önemli bir
adım attığına değinen Başbakan, tarihten alınma-

sı gereken çok ders olduğunu söyledi. Diğer ko-

nuşmacılar da defalarca, 21 Mayıs gününün

Adige halkı için bir muhasebe günü, geçmişe

bakıp değerlendirme yapma günü olması gerekti-

ğini vurguladılar; sürgünün ardından çok sayıda

ülkede yaşamak zorunda bırakılan Adigelerin

yıllardır yaşadıkları kültürel çıkmazları , aidiyet

handikaplarını değerlendirdiler.

Geçtiğimiz yıllarda eski Rusya Başkanı

Yeltsin tarafından yayınlanan bildirgeyle 19.

yüzyılda yaşanan savaş dolayısıyla Adige hal-

kından özür dilenmiş olmasının da küçümsenme-

yecek bir adım olduğu konusunda herkes görüş

birliği içindeydi. 19 yy. Rus-Kafkas savaşlarının
ardından, Adigelerin diğer halklarla beraber bir-

çok acıya göğüs gerdiğini, 2. Dünya Savaşı'nda
Adigelerin arasından birçok savaş kahramanı

çıktığını; değişik sistemlerde, değişik savaşlarda

Rusya halklarıyla gönülbirliği içinde olduklarını

vurgulayan Temsilciler Meclisi Başkanı Tatyana

Petrovna, içinde bulunduğumuz 21. Yy.daartık

acı ve gözyaşı istemediklerini, tam tersine daha

fazla barış, daha fazla anlaşma için çabalarımızın

hiç durmadan devam etmesi gerektiğini vurgula-

dı. Maykop Gamizonu subaylarından Sidjah

Yuriy, yüzyıl süren savaşlarda her iki halkın da

çok kayıp verdiğini; Adigelerin vatanları uğruna

savaştığını, Rusların ise uzaktaki bir Çarın bilin-

mez emellerine alet olduklarını söyledi. Bugüne

kadar savaşın dinmediği Kafkas topraklarında

barış için çalışma zamanı geldiğini söyleyen

konuşmacı, "ateşi yakmak kolaydır, onu söndür-

mektir zor olan" diye sözlerinibitirdi.

Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Shalaho

Abu da toplantıda bir konuşmayaptı. Rus-Kafkas

savaşlarının yüz elli yıl sürdüğünü söyleyen bi-
lim adamı, bu dönemde Adigelerin nüfuslarının

önemli bölümünüyitirdiklerini, Rusların ise her

sene yaklaşık yirmi beş bin asker kayıp verdikle-

rini anlattı. Bugün görevyaptığı enstitünün ar-
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şivlerini ve varolan tüm belgeleri kullanarak,

sürgünün 140. yılında Rus-Kafkas savaşları kah-

ramanlarıile ilgili bir kitap hazırladıklarını açık-

ladı.

Anavatana ilk dönen Adigelerden olan

Libzu Davut ise konuşmasında 21 Mayis'ın

Adigelerin yaşadığı her yerde geleneksel olarak
anıldığını, bugünün bir zamanlar bizleri hem

vatanımızdan hem de birbirimizden ayıran bir

gün olmaktan çıkıp, tüm Adigeleri bir araya geti-

ren güne dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Tarihin iyi ve doğru olarak okunması ve öğretil-

mesi gerektiğine dikkat çeken konuşmacı, bu

şekilde diğer halkların da bizleri daha iyi anlaya-

cağını, barışa giden yolda işlerimizin daha kolay

olacağını söyledi.

Törene şair Khuyeko Nalbiy'in "Abzah
nine" şiiriyle katılan tiyatro sanatçısı Vucuhu

Mariyet dinleyenlere hüzünlü dakikalar yaşattı.

Destanımsı şiir savaşa kocasını ve yedi oğlunu

gururla ve korkusuzca yollayan annenin, savaşın

sonunda yapayalnız kalmasını anlatıyordu.

Müzik Grubu İslamey ağıtları, senfoni

orkestrası ise eski şarkıların modernize edilmiş

versiyonları ile törene katıldılar. (22 Mayıs 2001,

Denef Cetao, Maykop)

TRT 2'de Çerkes Sürgünü

24 Mayıs Perşembe akşam saat 20'de TRT 2 de,

Seynan Levent'in hazırlayıp sunduğu "Akşama
Doğru" programında Kafkas Derneği Genel Baş-

kanı Sayın Muhittin Ünal konuk oldu. Yaklaşık

25 dakika süren program,ilk defa Türkiye Cum-

huriyeti devlet televizyonunda Çerkes

Sürgünü'nün konuşulması bakımından da ayrıca

önem taşımaktadır. Kaf-Der Genel Başkanı,
Çerkeslerin tarihine, 21 Mayıs Büyük Çerkes
Sürgünü'ne ve Kafkas Derneği'nin çalışmalarına

değindi. Programın tekrarı daha sonra 20 Haziran

ve 4 Temmuz 2001 tarihlerinde TRT-INT'te

yayınlanmıştır.

Gaziosmanpaşa Derneği'nin Dostluk ve Folk-

lor Gecesi

İstanbul-Gaziosmanpaşa Kuzey Kafkas Kültür ve

Dayanışma Derneği, 2 Haziran 2001 Cumartesi

günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatro-

 

 

su'nda Dostluk ve Folklor Gecesi düzenlemiştir.
Nart Kafkas Halk Dansları ve Şarkıları Toplulu-
gu, Bağlarbaşı Kafkas Kültür Derneği Korosu ve
Kuşha Doğan'ın katıldığı gecede İstanbullu hem-
şehrilerimizin beğenisini topladı.

Ankara'da Bayanların Kermesi

Kafkas Derneği Ankara Şubesi Hanımlar
Komisyonu'nun düzenlemiş olduğu Kermes, 2-3
Haziran 2001 tarihlerinde, Ankara Üniversitesi
Dıl ve Tarih Coğrafya Fakültesinde gerçekleşti-
rilmiştir. Hazırladıkları birbirinden güzelel işle-
riyle emeklerini sergileyen bayanlar, Ankaralı
hemşehrilerimizin yoğun katılımından mutlu
oldular.

Sapsığ Halk Kongresi Toplanıyor

Dört yıl önce dördüncüsü yapılmış olanŞapsığ

Halk Kongresi'nin beşincisi 9 Haziran tarihinde

Psisuape (Lazarevsk) şehrinde yapılacak. Bilin-
diği gibi Rusya Devlet Duma'sı tarafından “Yerli

Küçük Halkların Statülerine Dair Kanun” kabul

edilmiş ve Rusya Cumhurbaşkanı tarafından da

imzalanarak yürürlüğe konmuş ve Şapsığlar'da

bu kanun kapsamına alınmışlardı. Ancak

Krasnodar Eyalet Meclisi bu kanunu uygulamaya
yanaşmıyordu. Bu kanunun Şapsığlara özel ayrı-

calıklar getireceği ileri sürülerek bölgede yaşa-

yan diğer küçük halklar kışkırtılıyordu.

Krasnodar Eyalet Meclisi son olarak Nisan ayın-

da kabul ettiği bir kararla Şapsığların Yerli Kü-

çük Halklarlistesinden çıkarılması için Merkeze

başvurma kararı almış bulunuyor. Şapsığ Ulusal

Kongresi'nde bu ve başkaca problemler ele alı-

nacak.(31 Mayıs 2001, İ.Çetao, Maykop)

Ulusal Müzikte Gelişmeler

Adigey Devlet Üniversitesi'nde Profesör Hisa
Cıc Cumhuriyetimizde müzik alanında tanınmış

biri olup, “Adigey ve Kuban'ın saygıdeğer sanat

adamı ve ögretmeni” ünvanlarına sahip bulunu-
yor. Kısa bir süre önce toplanan Adigey Devlet

Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bilim a-
damları kompozitör Hisa Cıc'in “Adigeler Üze-
rine Efsane” adlı oratoryosunu değerlendirdiler.

Adigey Cumhurbaşkanı nezdinde oluşturulan ve

“Yılın Devlet Ödülü”nü verecek olan komisyona
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gönderdikleri raporda eseri Adigey'in müzikal

kültürünü zenginleştirici nitelikte bulduklarını

dile getirdiler. Besteci oratoryoyu tanınmış Adige

yazarı Hamit Beretar'ın sözlerini kullanarak yaz-

dı. Rusya Kompozitörler Birliği üyesi Alla
Sokolova'da “Adigeler üzerine efsane” adlı ora-

toryonun müzik sanatımızda önemli bir yeri ol-

duğunu, bestecinin edebiyatın zenginliklerini

ulusal müziğin normları ile bağdaştırarak eserin-

de kullanmayı başardığını dile getirdi. Oratoryo

altı bölümden oluşuyor. Birinci bölüm doğanın

güzelliği, ikinci bölüm Karadeniz kıyı boyundaki

olaylar, üç, dört ve beşinci bölümler halkın ba-

şından geçenler ve çeşitli kahramanlar üzerine,

altıncı bölüm ise “Mutlu gün”le sonuçlanıyor.

(31 Mayıs 2001, D.Çetao, Maykop)

Eskişehir Folklor Ekibi Şıble'nin Gösterisi

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma

Derneği Halk Dansları Ekibi Şıble, 7 Temmuz

2001 tarihinde Eskişehir'de bir gösteri sunmuş-
tur. Porsuk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti-

rilen gösteri, dernek başkanının konuşmasıyla

başladı. Ardından Abhazya Savaşısırasında şehit

olan üç gencimizin yakınlarına sayın Vladimir

Öyzba tarafından törenle madalya verildi. Kore-

ograf Tekin Koçkar'ın çalıştırdığı, ve müzisyen-

lerle birlikte 70 kişiden oluşan Şıble ekibi,

Apsına, Kafe, Simd, Apsuwa, Kızların Dansı,

Akuşinka ve Kafe Guanşe gibi çok çeşitli oyun-

lar sergilediler. Müzik Grubu ise seslendirdikleri
parçalarla izleyenlerin beğenisini topladılar.

Yaklaşık 1500 kişilik spor salonunu dolduran
. Eskişehirli hemşehrilerimiz, coşkulu alkışlarıyla
gösteriye olan beğenilerini yansıttılar.

Gufes-Adıge Gençlik Programı

Adigelerin tüm ulusal değerleriyle var-
lıklarını sürdürebilecekleri tek yer binlerce yıllık
"anavatanlarıdır". Anavatanın da kalıcılığı ancak
oradakilerin çabasıyla mümkündür. Bugün karşı
karşıya olduğumuz bu gerçek nedeniyle bizi her
alanda geleceğe taşıyacak gençlerin yetiştirilmesi
vazgeçilmez bir zorunluluktur, Buna katkı sağ-

, lamakisteyen, anavatana ve halkına karşı kendini
sorumlu sayan herkese çağrıda bulunuyoruz.

Gençlerimizin Adige ulusal değerlerini
özümsemiş, halkına karşı sorumluluk duygusu

 

içinde, çağdaş eğitim olanaklarından eniyi şekil-

de yararlanarak yetenek ve yönelimleri doğrultu-
sunda yetiştirilmeleri için, Adige Gençlik Prog-

ramı "GUFES" adı altında başlatılan gönüllü
girişime, bugününe duyarlı, geleceğe kendini

sorumlu sayan insanlarımızı katılmaya çağırıyo-

TUZ.
e,  GUFES 1999 yılında Adige Cumhuriye-
tünde dil, kültür, sanat ve sosyal bilimler dalında

eğitim .gören üç başarılı gencimize burs vererek

faaliyetine başlamıştır. Çalışmalarını 2000 yılın-

da 16 gencimize aylık burs vererek sürdürmüştür.

. GUFES ayrıca 2000 yılından itibaren her

yıl:

1. İletişim dalında (gazete, radyo, televizyon),
2. Sosyal Bilimler dalında (dil; edebiyat, tarih,

arkeoloji, folklor),

3. Kültür sanat dalında (müzik, dans, tiyatro,

resim )

üç gence “Başarı Ödülü” vermeyi kararlaştır-

mıştır. Bu dallardaki 2000 yılı çalışmalarınaait

ödüller:
I. oODevlet oOHalk Şarkıları Topluluğu

İSLAMEY'denbirsoliste (Susana Shaptleko),
2. Adige Televizyonu Adigece Haberler Servisi'-

ne,
3. Adige Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden "Adige

Dilinde Eş Anlamlı Kelimeler" üzerine tez ha-

zırlayan bilim çalışanı (Gossim Tuguj)'a 24 Ma-
yıs 2001 tarihinde düzenlenen törenle verilmiştir.

Burs ve ödül verilecek olanlar GÜFES

katılımcıları arasında oluşturulan bir komisyon

tarafından belirlenmektedir. GUFES'in yaptığı

tüm etkinlikler hakkında katılımcılara bilgi ve-

rilmektedir.

Buprogramailişkin görüş ve önerilerini-

zi bekliyoruz. Programınyararlı olacağına inanı-

yorsanız yılda 100 dolar ödemek suretiyle

Adigey'de başarılı bir gencimizin yetişmesine

katkı sağlayabilirsiniz. Gönüllülük temelinde

oluşan bu girişimi destekleyeceğinize ve yakın

çevrenizdekilere de anlatarak katılımcıların ço-

galmasını sağlayacağınıza inanıyoruz. Kalbinizde

anavatana ve Adige halkına olan sevgi ateşi hiç

sönmesin.

Bilgi ve iletisim:

Kaya Şenvar: 0532 2642355,İlhan Ön-
der: 0532 3435134,

Mehmet Uzun: active ©maykop.ru , İb-
rahim Çetao: cetao Gadygeya.ru
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Banka Hesap No: Halk Bankası Ankara
Necatibey Şubesi 32865 no'lu Kaya Şenvar Yıl

dız Şekerci dolar hesabı

Abhazya'nın Yeni Başbakanı

Abhazya'da Vyacheslav Tsugba'dan boşalan baş-

bakanlık koltuğuna başsavcı Anri Jergenia ötur-

du. Abhazya Cumhurbaşkanı Vladimir

Ardzınba'nın, atama kararnamesini Perşembe
günü imzaladığı belirtildi. St. Petesburg'da hukuk

eğitimi almış olan 60 yaşındaki Anri Jergehia,
1992'den beri Abhazya başsavcısı olarak görev

yapıyordu. Jergenia'nın yeni hükümetin oluşu-

munu zamana yayacağı ve muhtemelen iki ay

içinde bütün bakanların belirlenmiş olacağı be-

lirtildi. Gürcistan Devlet Başkanı Eduard

Şevardnadze, Jergenia'nın başbakanlık koltuğuna

atanmasını Gürcistan-Abhazya ilişkileri açısın-

dan olumlu bir tercih olarak değerlendirdi. Pri-

me-News'in oOhaberine göre Gürcü lider,

"Abhazya'nın menfaatleri için Ardzınba doğru

adamı seçti" dedi. Şevardnadze, Jergenia için, şu

sözleri kullandı: “Jergenia, barış görüşmeleri

konusunda tecrübeli bir diplomat ve çalışkan bir

kişi." (8 Haziran 2001, Ajans Kafkas)

Kabarday-Balkar'da Gaz Sıkıntısı

Kabarday-Balkar Cumhuriyeti'ne verilen

doğalgaz, biriken borçlar nedeniyle kesintiye

uğradı. Aylık asgari 28 milyon metre küp gaza

ihtiyacı olan Kabarday-Balkar Cumhuriyeti'ne

20,5 milyon metre küp gaz verilmesi öngörülü-

yor. Bu kesintinin 974 milyon rubleye ulaşan

borçlarını ödeyememesi hedeniyle yapıldığı be-

lirtiliyor. Gaza uygulanan devlet sübvansiyonu-

nun cumhuriyete ağır bir fatura çıkardığı belirti-

lirken hükümetin bazı sektörlerde tasarruf ted-

birleri başlattığı kaydedildi. Yetkililerin özellikle
büyük fabrikalara verilen gazda yaptıkları kesin-

tinin de sorunu çözmediği ifade edildi. (8 Hazi-
ran 2001)

AGİT Heyeti Yeniden Çeçenistan'a Gidiyor

Çeçenistan'da insan hakları ihlalleri nedeniyle

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma ile

ortak bir çalışma yürüten AGİT'in gelecek hafta

Çeçenistan'a gideceğibelirtiliyor. Rusya Dışişleri
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Bakanlığı

(o

kaynakları, oOAGİT

O

heyetinin
Çeçenistan'ın Znamenskoye yerleşim merkezini
ziyaret edebileceğini bildirdi. Ayrıca AGİT he-
yetinin Rusya ve Çeçenistan'da yapılacak çalış-
malarla ilgili olarak tüm ayrıntıların geçtiğimiz
aylarda masaya yatırıldığı belirtildi. AGİT'in
çalışmalarını yürüteceği ofisin hazır olduğunu
belirten yetkililer, gerekli güvenlik tedbirlerinin
de alındığını kaydettiler. (8 Haziran 2001)

Abhaz Ekibi SHARATIN İstanbul'da

4. Uluslarası Boğaziçi Festivali kapsamında,

Abhazya'dan gelen ekibimiz SHARATIN; Cemal

Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve Yıldız Sarayı'nda

19 ve 20 Haziran tarihlerinde iki gösteri sundu-

lar. Dünyaca ünlü kareograf E.V.Bebia tarafın-

dan 1970'te kurulan ve dünyanın başlıca şehirle-

rinde gösteriler yapan Abhazya Devlet. Halk

Dansları ve Şarkıları Topluluğu SHARATIN,
şimdiye kadar pek çok saygın ödü! de kazandı.

Pendik”'te Folklor Gösterisi

Kafkas Derneği Kaynarca Şubesi, 22-23 Hazi-
ran'da Pendik Belediyesi'nin düzenlediği 3. Pen-
dik Kültür Etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan

sahil standlarına güzel bir Çerkes standıyla katıl-

dı ve 24 Haziran'da da Uzunyayla Derneği'nin

Altın Kama Ekibi'yle Pendik Atatürk Kültür

Merkezi'nde bir gösteri düzenledi.

Türkiye Abhazları Ve Gürcüleri'nin Barışa

Katkı Çabaları

1992 yılında işgale uğrayan ve Eylül 1993 tari-

hinden beri Abhaz ve Gürcü temsilcileri arasında

yürütülen görüşmelere rağmen somut sonuçlara

ulaştırılamayan anlaşmazlığın giderilmesine kat-

kıda bulunmak maksadıyla Türkiye'de yaşayan

Gürcüler ve Abhazların temsilcileri 14.05.2001

ve 15.06.2001 tarihlerinde İstanbul'da iki kez bir
araya gelmişlerdir.

Abhazya sorununun çözüm yetkisi, hiç kuş-

kusuz Abhazya ve Gürcüstan halklarının ve yö-
netimlerinin yetkisindedir. Bu hususun bilincinde

olarak tamamen bir iyi niyet girişimi ve taraflar

arasındaki problemlerin çözümüne katkıda bu-

lunma amacını taşıyan bu toplantıların ilki A-

CARKENT'de Gürcülerin ev sahipliğinde ikin-
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cisi de İstanbul Dostluk Kulübü Lokalinde ve

Abhaz Dayanışma Komitesinin evsahipliğinde
yapılmıştır.

İlk toplantıda girişimin amacı, izlenmesi ge-

reken yöntem ve tüm katılımcıların Ortak arzusu

olan Kafkasya'da İstikrar için yapılması gere-
kenler çalışmalar vurgulandı. Gürcü tarafın

Abhazya uyuşmazlığının nedenleri ve tıkanık-

lıkların nerede olduğuna dair yeterli bilgi sahibi

olmadıklarına ilişkin ifadeleri göz önünde bulun-
durularak ikinci toplantıda Abhazya tarihi, olay-
ların nedenleri ve Abhazların haklı istekleri ko-

nusunda sayın Sezai BABAKUŞtarafından ha-

zırlanan örnek dosya takdim edildiği gibi slayt

eşliğinde konu net bir şekilde ortaya konmuştur.

Karşılıklı görüşmelerin bundan sonra da de-

vam etmesini, Sivil bir insiyatif olarak başlatılan

çalışmaların oOamaca katkıda bulunmasını,

Abhazya'daki haksız ambargonun bir an önce
kaldırılmasıyla oradaki sivil toplum temsilcile-

riyle karşılıklı ziyaret ve görüşmelere vesile ol-

masını diliyoruz.

GÖRÜŞMELERE KATILANLAR:
ABHAZ TARAFI: İrfan ARGUN Abhaz

D.Kom.Bşk., Cemalettin ÜMİT Komite üyesi,
Sezai BABAKUŞ, Ardeşen KOBAŞ, Recep

YILMAZ, Bülent ÖZBELLİ, Yurdaer ERŞAN,
Muhittin ÜNAL Kaf-Der Gn.Bşk., Enver KAP-
LAN B.Kaf. Konsey Dem.Bşk, Mehmet YIL-

MAZ İst.Kaf.Koord.K.Bşk., Vova AYÜZBA
Tarihçi

GÜRCÜ TARAFI: Nihat GÖKYİĞİT-
İşadamı ve EkipBaşk., İsmet ACAR-İşadamı,

Süleyman ULUDAĞ- Profesör Uludağ Ünv,
İsmet DİNDAR- Doç.Dr. Kardiyolog, Habil
KÜÇÜK- Emekli General, Sami SEÇKİN —
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Demirözü Köyü Pikniği

Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen Demirözü
(Tawguaje) Köyü pikniği bu sene 24 Haziran
2001 pazar günü yapıldı. Sivas'a bağlı Yıldızeli
ilçesinin Demirözü Köyü'nde düzenlenen pik-
ride Uzunyaylalı hemşehrilerimiz bir araya gel-
iler.

 

Gürcistan'a Federal Devlet Modeli
Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze,

bugün Gürcistan Parlamentosu'nda yaptığı yıllık
olağan konuşmasında Abhazya'nın siyasi statü-
sünün belirlenmeden sorunların çözümlenemeye-

ceğini söyledi. Şevardnadze konuşmasında,

"Gürcistan anayasasında gerekli değişikliklerin

yapılıp, Gürcistan'ın federal bir devlet olması
sağlanmalıdır" derken, Abhazya sorununun başka

türlü çözülemeyeceğini savundu. Abhazyalı yö-

neticilerle görüşmeye açık olduklarını da söyle-

yen Devlet Başkanı Şevardnadze, "Gürcistan

kendi toprak bütünlüğünden asla taviz vermeye-

cektir" dedi. (12 Mayıs 2001, IHA)

"Ortak Devlet Projesini KabulEdemeyiz”

Abhazya Cumhurbaşkanı Vladislav Ardzınba'nın

özel temsilcisi Başsavcı Anri Çergeniya, Gürcis-

tan ile Abhazya'nın birleştirilmesini öngören

ortak devlet projesini kabul edemeyeceklerini

söyledi. Çergeniya, Gürcistan Devlet Başkanı

tarafından önerilen ortak devlet projesinin

Abhazya için kabul edilemez nitelikler içerdiğini

belirterek, "Abhazya ve Gürcistan'ın iki ayrı ba-

Şımsız devlet olduklarının anlaşılması ve bu çer-

çevede hareket edilmesi gerekiyor” dedi. Öte
yandan, Abhazya Dışişleri Bakanı Sergeyi

Şamba, rehine krizinin sona ermesine rağmen

Gürcü-Abhaz barış görüşmelerinin Gürcistan

tarafından çıkmaza sürüklendiğini ileri sürdü.

Samba, "Gali ilçesinde dün bir Abhaz askeri

karakoluna Gürcü gerillaların saldırısı sonucu |

Abhaz askeri hayatını kaybetti. Gürcistan yöne-

timi gerillaları kullanarak barış sürecini çıkmaza

sürüklemeye devam ediyor" diye konuştu. (15

Mayıs 2001, IHA) | ii

Noviafon Mağaraları

Abhazya'da turistlerin en gözde ziyaret yeri

Noviafon Mağaraları yeni sezona hızlı girdi.

Özellikle eğitim sezonunun sonuna doğru toplu

gezi oorganizasyonlarının arttığı belirtiliyor.

Abhazya'ya uygulanan ve giriş-çıkışları zorlaştı-

ran ambargoya rağmen geçen yıl 44 bin kişinin

Ziyaret ettiği Noviafon mağaraları bu yıl da ko-

“ nuklarını ağırlamaya devam ediyor. Kış aylarında

bile konukların eksik olmadığı Noviafon'u yılın
başından itibaren 3 bin 776 kişi ziyaret etti. 9
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mağaradan altısı turistlerin ziyaretine açık olan

Noviafon, 50 Rubleye gezilebiliyor. Noviafon'un

Anakopia, Speleologların, Mahadcir, Nartaa,
Givi Smır ve Ayuhaa Salonu şu an hizmete açık.

(22 Haziran 2001, Ajans Kafkas)

Üç Neslin Konseri

Abhazya'nın Gudauta şehrinde yapılan bir konser .

üç neslin sanatçılarını biraraya getirdi. Konserde

ihtiyar şarkı topluluğu Nartaa, folklor grubu

Ritsa ve çocuklardan oluşan dans grubu Adats

sahne aldı. Organizatörler, bir sahnede 3nesli

buluşturmalarının nedenine ilişkin "Bu, kültürün

nesilden nesile geçtiğinin sembolüdür" diyerek

açıklama getirdiler. (22 Haziran 2001)

BM, Gürcü Devlet Başkanı ile Görüştü

BM'nin Abhazya ve Gürcistan sorunu ile ilgili

özel temsilcisi Dieter Boden, Gürcü Devlet Ba-

kanı Giya Arseneşvili ile biraraya geldi. Görüş-

mede Abhazya ile Gürcistan arasındaki Koordi-

nasyon Kurulu'nun yeniden toplanması ve barış

görüşmelerinin alacağı seyir masaya yatırıldı.

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Dieter

Boden, Nisan ayındaki krizin yeniden yaşanma-

ması için bazı önerilerde bulunduğunu belirterek,

"Sorunların çözümü için birtakım yollar araştı-

rılmalıdır. Her şeyden önce tarafların karşılıklı

iyi niyet içerisinde olması gerekiyor" dedi.

Abhazya ve Gürcistan arasında geçtiğimiz Nisan

ayında patlak veren rehine krizi nedeniyle askıya

alınan Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına

17 Temmuz'da yeniden başlaması planlanıyor.
Dieter Boden, tarafların Cenevre sürecine uygun

olarak masaya oturacaklarını söyledi. Koordinas-

yon Kurulu'nda Abhazya'yı Başbakan Anri

Jergenia, Gürcistan'ı ise Giya Arsenişvili temsil

ediyor. (22 Haziran 2001)

Roman — Çingene'lere Eğitim Hakkı

12 Haziran tarihli New York Times Gazetesi'nde

da yer alan bir habere göre Bulgaristan'da yaşa-

 

 

yan Roman - Çingene çocuklarına eğitim hizmeti

verilecek. Yanı sıra bu projenin ülke geneline

yaygınlaştırılacağı, ardından Roman - Çingene

nüfusunun bulunduğu diğer Doğu Avrupa ülkele-
rinde de uygulamanın başlatılacağı ve projeyi

destekleyen vakıfların olduğu da yine aynı ha-

berde belirtilmekte. (23 Haziran 2001, Hasan
Okan İşcan)

Abhazya'da Kültür Festivali

Sosyal-ekonomik ve kültürel işbirliği örgütü
"Kuzey Kafkasya"nin girişimiyle ve Adigey

Kültür Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde 24-29

Haziran tarihlerinde Abhazya'nın Pitsunda şeh-

rinde müzik festivali düzenlendi. Festivale tüm

Kuzey Kafkasya bölgesinden müzik grupları ve

sanatçılar katıldı. Adigey Devlet Senfoni Orkest-

rasıile sanatçı Çeslav Anzoroko ve Janna Met de

festivalde yeraldılar. (30 Haziran 2001, İ.Çetao)

Dünya Adıge (Çerkes) Bilim Akademisi Ça-

lışmaları

Dünya Adige Bilim Akademisi 1-3 Temmuz

2001 tarihleri arasında Maykop'ta toplanıyor.

Toplantının ilk günü "Besleneylerin Adige tari-

hinde ve etno-kültüründeki yerleri" üzerine bir

bilimsel konferans düzenlenecek. Bu konu üzeri-

ne Khabardey Balkar Cumhuriyeti'nden A. H.

Bij, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti'nden Leyle

Becij ve Adigey'den Ashad Cirg konuşacaklar.
İkinci gün ise akademinin 1996-2000 dönemin-
deki çalışmaları üzerine akademi başkanı Adam

Nehuş konuşacak, Üçüncü gün Akademi Başka-

nı, yardımcıları ve bilim sekreterlerinin seçimleri

yapılacak. (30 Haziran 2001) |

Soma Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali

Yapıldı

İlki geçtiğimiz yıl yapılan Soma Karaelmas
Kültür ve Sanat Festivali'nin ikincisi bu yıl 28

Mayıs — 3 Hazirantarihleri arasında ilçe halkının

büyük katılımıyla gerçekleşti.
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Kafkas Derneği Soma Şubesi de; iki yüze yakın

ticari ve çok sayıda dernek ile sivil toplum ör-

gütlerinin katıldığı bu festivalde kültür ve gele-
neklerimizi tanıtmak amacıyla bir stand açarak

festivaldeki yerini almıştır.

Festivalde açılan standta çeşitli kitap, logo ve t-

shirt satışları yapılmasının yanında kültürümüzü

tanıtım amaçlı çeşitli afiş ve bildiriler de hazırla-
nıp dağıtılmıştır.

Festival kortejine dernek yönetim kurulu üyeleri

ve folklor ekibi beraber katılmış olup birinci,

üçüncü ve beşinci gün akşamları folklor gösteri-

leri büyük bir coşkuyla izleyenlerin gönülleri

fethedilerek gerçekleştirilerek diğer gecelerde de

üyelerle beraber düğün yapılmıştır.

Festival süresince derneğimiz standı sabah saat
8'den akşam saat 12'ye kadar açık tutulmuştur.

Festivalin ikinci günü Metaz yapılarak halka

dağıtılmış, son günü de Ege yöresine mahsus

lokma dökülerek izleyicilere dağıtılmıştır

 

    
Festival bitiminde kapanış törenine yönetim ku-
rulu üyeleri, üyelerle birlikte katılmış Somalıların
alkışları arasında ekibimiz festivale veda etmiştir.

Kaysei Şubemizden Etkinlik Haberleri:
Kayserinin minikleri coşturdu

Kafkas Derneği Kayseri Şubesi Minikler Ekibi
Psıne 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bay-

 

 

ramı nedeniyle icra edilen gösterilerde sahne
aldı. Sabah Kayseri meydanında açık havada
diğer folklor grupları ile halka gösteri yapılması-
nın ardından saat 14:30 da Atatürk Kapalı Spor
salonunda düzenlenen çocuk şenliğinde de sahne

alınmıştır. Miniklerin sunmuş olduğu gösteriler
halk tarafından oldukça beğeni toplamıştır. Yerel
kanalların 23 Nisan etkinliklerini yayınlarında
haber olarak verirken sürekli Psıne'ye yer verme-
si de bunun bir göstergesiidi

Kayseri'de Kermes

Kafkas Derneği Kayseri Şubesi Bayanlar Komis-

yonu tarafından 16 Mayıs 2001 tarihinde Kayseri

meydanında bulunan Hunat sergi salonunda ker-

mes düzenlendi. Uzun zamandır çalıştıkları ve
büyük emek sarf ettikleri el işleri halk tarafından

oldukça beğeni topladı. El sanatlarının yanı sıra
Adığe kültürüne ait örnek eserlerinde yer aldığı

kermes 2 gün sürmüş ve hemşehrilerimiz tarafın-

dan olumlu not almıştır. Bu kermesin bir başka

özeliği ise Dernek bünyesinde çalışan bayanların

ilk faaliyeti olması idi. Bu faaliyet dernek konu-

sun da diğer bayan hemşehrilerimizin üzerinde

olumlu düşüncelerin oluşmasında oldukça önemli

bir yer teşkil etmiştir.

Kayseri ekibi gençlerin beğenisini topladı

KAF-DER Kayseri Şubesi Büyükler Ekibi
Aşemez 19 Mayıs Gençlik Bayramı etkinlikleri.

çerçevesinde Atatürk Stadyumunda düzenlenen

gösterilere katılmıştır.

Kayseri Bahçesine kavuştu

Şubemiz binasında bulunan bahçe 23 Mayısta

hizmete açıldı. Yaz aylarının gelmesiile birlikte

her sene olduğu gibi aile çay bahçesi çok sayıda

katılımcının da yer aldığı bir. düğün ve zexesle

açıldı. Bahçede hafta sonları oturumlar düzen-

lenmekte özellikle gençlerin çeşitli konularda

bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Bahçenin açıla-
rak işletilmesini sağlayan ve Adığe müziklerinin

eşliğinde hoş ve nezih ortam sağlayan dernek

gençlerine buradan teşekkür eder şubemizde

açılan bahçede Adığe müzikleri eşliğinde sohbet

etmeye herkesi bekleriz.
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Gençlik Şöleni

25 Mayısta Kayseri Melikgaz? Belediyesi tara-
fından düzenlenen gençlik şöleninde Şube ekip-

lerimiz Aşemez ve Psıne sahne aldı. Ekiplerimiz

yine halk tarafından oldukça beğeni topladı.

Kayseri'de büyük gösteri

Şubemiz tarafından 26 Mayısta Kayseri Atatürk

Kapalı Spor salonunda gösteri düzenlendi. Göste-

ride Aşemez, Psıne ve Yeğoj Hanefi Tiyatro

grubu ve Maze müzik grubu eşsiz müzikleriile

sahne aldı. Yaklaşık 2000 davetlinin katıldığı
gösteride sahne alan Aşemez, Psıne, Maze ve

tiyatro grubunun yanı sıra geceye konuk sanatçı

olarak katılan ve örnek düğünde sahne alan An-

kara Şubesi ekip çalıştırtıcısı Bitok Beslan da-

vetlilere hoş anlar yaşattılar. Özellikle örnek
Adığe düğünü kareografisi davetliler tarafından

hayranlıkla izlendi.

Aşemez yine göz doldurdu

Şubemiz halk dansları grubu Aşemez 13 Haziran

2001 tarihinde özel bir okul tarafından düzenle-

nen yıl sonu gösterisinde sahne aldı. Sahne alan

Aşemez 2 kareografi ile katılımcılar tarafından

oldukça beğeni toplamış Adığe Kültürü katılım-

cılara tanıtılmıştır. Yaz döneminin gelmesi ile

birlikte çalışmalarına ara veren ekiplerin ve der-

neklerin tam tersine şubemiz yaz dönemin de

daha süratli olarak çalışmalarına devam edecek-

tir. Bu konuda şube ekipleri çalıştırıcısı Dumaniş

Avledin'e yaz döneminde yardımcı olması amacı

ile Kaf-Der İzmir Şubesinin çalışmalarına ara

vermesi sebebiyle Bitok Anzor'un da Kayseri'ye

gelmesiile birlikte çalışmalarındaha verimli bir

şeklide devam etmesi planlanmaktadır. Özellikle
dernek gençleri tarafından oldukça ziyaret edil-

mekte olan Yaşar KozokKitaplığı her geçen gün

arşivine yeni kaynaklar eklemekte ve kitap sayı-

larını arttırmaktadır. Fakat bu çalışmanın daha

hızlı bir biçimde ilerlemesi için siz değerli hem-

şehrilerimizden de kitap bağışı konusunda yar-

dım beklenmektedir. Bu konuda bizlere yardım-

larınızı bekler, yardımlarını esirgemeyen kişi ve
kuruluşlara da şimdiden teşekkür ederiz.

 

  

Dil Kursları

Dernek kültür faaliyetleri çerçevesinde her hafta
dil kursları verilmektedir. Pazar günleri yapılan
kurslar özellikle genç insanlarımız tarafından
oldukça ilgi çekmektedir. Bu tip faaliyetlerin

daha selişmesi iemennisiyle.......
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Uşak'taElbruz Gösterisi

17 Haziran 2001 tarihinde Uşak-Üftade İlköğre-
tim Okulları'nın geleneksel bahar şenliği kapsa-

mında Kafkas Derneği Ankara Şubesi Elbruz

Kafkas Halk Dansları Topluluğuçeşitli oyunlar

sergiledi. Şenliğe, DSP Uşak Milletvekili Hasan

Özgöbek ve eşi Reyhan Özgöbek, Uşak valisi

Ayhan Çevik, Garnizon Komutanı Nevzat Arık
ve Kaf-Der Ankara Şube Başkanı Necla Dinçer

de katıldılar.
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Çerkes Sürgünü Kefken?de anıldı.

Kafkas-Rus savaşları sonucu Anayurtta sür-
gün edilen Çerkesler, sürgünün 137. Yılını andı.

Kaf-Der Kocaeli Şubesi Gençlik Komisyo-

nunun organize ettiği anma töreni Kandıranın

Kefken sahili Karaağaç köyündeki mezarlıkta

20.05.2001 günü yapıldı.

 

- Kıyıya inenler bir müddet barındıkları ma-

garaya sürgünün tarihini de kazımışlar 1864.

Ayrıca rakamların altındaki yazılar göze çarptı,

fakat okunamadı.

- İkinci mezarlıktan da anlaşıldığına göre

1878 sürgününde de aynı sahile inilmiş.

- Mezarların çoğundaki yazılar okunamıyor.

Tespit edilen üç aile Öyzba,Argun, Ketsba.
- Karaağaç köyü halkı da törene yoğun bir

Açılış konuşmasını Ender Şenol'un yaptığı (Katılım yaptı ve eski muhtarları da dedelerinden

anmada Sami Korkut sürgünün kısa tarihi, (duyduğu bilgileri aktardı.
Cemalettin Özbay'da sürgünün nedenleri ve so- - İ asır önce onlarcaailenin yerleştiği köyde
nuçları ile ilgili açıklamalarda bulundular. şu anda Abhaz kökenli kimse yok. Son Kalanlar

da 1947 yılında (4 hane) köyüterk etmiş. Genel

de Düzce, Adapazarı civarında yerleşmişler.

- Karaağaç köyüne çıkanların Sürgünle be-

raber 1063kişinin öldüğü ve mezarlıkların bunla-

ra ait olduğunu

- Törene Ankara, Düzce, İstanbul, Hendek,

Ketence, Karamürsel dernekleri ve yakınil, ilçe

ve köylerdeki yoğun katılım vardı.

  

  
Daha sonra misafir derneklerden konuşma-

cılar duygularını aktardılar.

 

Mezarlıktaki tören b itimi toplu halde sah I İ c€ Kalkzıs kokenli Çerkezler ile Rus milisleri arasındaki savaş sırasında &rgür eaherek Kam

11091 i . . . Yanı 2 aği öyü” ğira irkezler için bir anma töreni düzenlendi.inildi ve İstanbulako söylenerek denize siyah VenidikilenarvunctrafındaBirarayagelen Çerkez ve Abaza,duygulunlar yaşadı.   
çelenk ve karanfiller atıldı.

Gelecek yıl ki anmada buluşmak üzere top-
luluk vedalaştı ve geride Karadeniz'in hırçın
dalgalarını bırakarak dönüldü.

  
- Karaağaçta iki büyük mezarlık var. İkisi de

Abaza mezarlığı olarak biliniyor.

  SÖ

 



 

  

 

 

İzmir Şubesinde Panel

21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgününün 137. Yıl

dönümünü münasebetiyle Konak Belediyesi
Kültür Sanat Müdürlüğü Salonunda 20.05.2001
tarihinde düzenlenen panele; Bedri HABİÇOĞ-
LU, Erdal ÖZDEN,Thatsı Tamer ADIGÜZEL,
Çurmıt SABAHATTİN ve Gülsen TUNCER
konuşmaları veşiirleriyle katılmışlardır.

Anma programında sinevizyon gösterisi, Drama-

tik Tiyatro ve Gıbzeleriyle Dernek Korosu da
ayrıca yer almıştır.

 

   

  

  

ZELANDAÇSÜRG

SUTARAS
DİLEK DEMİR

LALE KARAOĞLAN
AHŞAN ERDOĞAN
YASİN KALKAN

  

   
Samsun Şubemizden Etkinlik Haberleri

20 Mayıs Pazar günü Samsun Doğu Park'ta Bü-

yük Çerkes Sürgününün 137. Yılı anmatörenleri

yapıldı. Şiddetli yağmura rağmen çok sayıda

katılımın olduğu törende önce o günün acılarını
yaşayanların anısına saygı duruşuyapıldı.

—zer Törende bir konuş-

  — En MAYIS 1884, # O: ma yapan Av. Onur

ZiSAMARA Güngör olayın tarih-
YALYARATÜRK anlattıktançesini

sonra önemli olanın

bu olaydan ders çı-

karıp (geleceğimizi
sağlıklı oluşturma
konusunda çalışmak

olduğunu söyledi.

Daha sonra denize

çelenk bırakılırken

tüm katılımcılar el-

lerindeki karanfili

 

denize attılar.

 

 

Tören boyunca fon müziği olarak Nart destanları
kullanıldı.

 

03.06.2001 tarihinde Samsun Doğu Parkta bir

piknik düzenlendi. Kalabalık bir grubun katıldığı
ve akşama kadar süren piknikte Çerkes yemekleri

yenildi. Her yaştan hemşehrilerimiz tanışmave
düğünde oynama imkanı bulmuşlardır.

 
Kaf-Der Samsun Şubesi, Klas TV'de bir canlı

yayın gerçekleştirdi. Yapımcı Şakir Demirci'nin

sunduğu programda Kaf-Der'in genel yapısı,

Şube etkinlikleri, Nart ilkyardım ve kurtarma

ekibi'nin etkinlikleri, çocuk kulübü ve gençlik

kulübüile ilgili bilgiler verildi. Okullarda Kuzey

Kafkas 'Halkdanslarının yanlış öğretilmesi ile

ilgili uyarılar da yapıldı.
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Canlı yayında, Çorum Kafkas Kültür Şenliği ile

ilgili bilgi verildi. Halk oyunlarımızdan örnekler

sergilendi.

29.06.2001 tarihinde Geleneksel “Kafkasya Ge-
celeri”nin 12. gerçekleştirildi. Gecede bir ko-

nuşma yapan Şube Başkanı Eyüp Baloğlu değişik

konulara değindikten sonra “Bizi 137 sene önce
topraklarımızdan sürdüler. Dünyanın dört bir
yanına dağıttılar. Yok olacağımızı tükeneceğimi-

zi sandılar. Ama biz dimdik ayaktayız, yok ol-

mayacağız. Her 21 Mayısta dahadirengen, daha

kalabalık daha coşkulu olarak var olmaya devam

edeceğiz” dedi.

Gecede büyük ve küçük ekip gösterileri, tiyatro,

Kafkasya orataryosu, sürgünleilgili slayt gösteri-

si sergilendi. Verilen arada ise TRT 2 de yayın-

lanan Seynan Levent'in sunduğu sürgün konulu

program gösterildi.

Nart İlkyardın ve Kurtarma Ekibimiz, Akut Baş-

kanı Nasut Mahruki'yi Samsundaki imza töre-

ninde ziyaret ederek etkinliklerini anlattılar.

Mahruki Bir sivil toplum örgütünün yaptığı bu

çalışmanın saygı duyulması gereken güzel bir

örnek oluşturduğunubelirtti.

 

Turhal Şubemizden Sürgünü Anma

Tüm şubelerimizde olduğu gibi Turhal Şubemiz-
de de Sürgünün 137. Yılı törenlerle anıldı. Sırf
bu tören için kaleme alınan duygu yüklü bir şiir
sunuyoruz:

Rusya'nın Kafkasya işgalinde doksan yaşında şehit
olan Burak Sait'e ithaf
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VEDA

Kafdağı yas bağlamış,

Her yanı duman.
'Ayrdık var bu gün.
Avula çökmüş kara gün,

svOlmuyor, yakışmıyor ak ülkeye kara gün.
Ya Rab! Bu nasıl veda?

- — Kimseden çıkmıyot ses,seda.
Tereddüt yok kitabında babanın.
Ses bıçak, söz biçak, karar kesin.

Diyor ki: “Kadın, çocuk ölmesin.
Selim, Berkok siz halifenin ülkesine...

Zalım, Ali, Mahmutsiz Elburuz'un tepesine.
Unutmayın, dönmeye kimse yolundan.
Bir gün konuşmayı çıkarma umudundan.
Artık herkes vazifesinibile.

Ben burdayım;
Burda kalacağım ölümüne”

Babanın susmasıyla kayalarda bir çığlık.
Ulu kartal bu, asırlık...

Buçığlıkta öğüt var.
Bu çığlıkta giz var.
Bu çığlıkta matem var.
Çocuklar anlamazken,

Şifreyi baba çözer.

“Ey ölüme giden yolcu!
Biliyorum için için ağlamaktasın.
Seni sen yapan değerlerini
Korumakiçin dağlardasın.
Vadilerde açan her çiçekte

Seni yansıtan bir desen,
Dağlarda esen her rüzgarda busenvar.
Bu toprak: Kevser kadar aziz.
Ölümün: Şahadetten daha leziz olmalı.
O; Cennet kapısını önce sana sunmalı.

Ey yada giden yolcu!
Yüreğin isyanlarda, gönlünde hüzün.
Sensiz Kafkasya daha mahsun, dahahazin.
Eğilmekte haklısın ağla, eğil.
Geride vatan birakmak kolay değil.

Menzile vardığında kaldır başını
Sen Çerkes'sin, sen başkasın, unutma kardeşini.
Ruhun burayaait.
Süzülsün semalarda özgürce,
Bırak naaşını.

Bir gün mutlaka bu ayrılık savuşmal.
Sen Kafkas'a
Kafkas sana kavuşmalı.”

Ahmet Duran ÖZDEN



 

 

 

 

Dr. YURA Musa ŞENİBE Konferans Verdi:

Abhazya'nın işgali sırasında (“Dağlı Halklar
Federasyonu Başkanı” olarak önemli hizmetler

veren ve halen Nalçık Üniversitesinde öğretim
görevlisi olan Dr. Musa Şeribe YURA; Hacette-

pe Üniversitesi Hidropolitik ve Stratejik Araş-
tırmalar Merkezi'nin davetini alarak 12 Haziran
2001 günü Üniversite salonunda “21. Yüzyıl ve

Rusya Federasyonun Siyasal Yapısı: Reformlar

ve Engeller” konulu bir konferans verdi.
SE3

 

13 Haziran tarihinde de Derneğimizsalonunda
hemşehrilerimizle birlikte psıhalıve yiyen Dr.

Şenibe, anılarıyla ve bugünkü genel durumu ö-

zetleyen bir de konuşma yaptı ve kendisine yö-

neltilen soruları yanıtladı.

 

Demokratik Çerkes Platformundan Sürgünde

Yas Aktivitesi

Demokratik Çerkes Platformu'nun çağrısı üZerine
Üsküdar Kızkulesi karşısındaki anma törenine
400'den fazla Çerkes katıldı.

Törene basının ilgisi çok yüksekti. Yazılı ve gör-

sel basından 12 yayın kuruluşu bu töreni izledi.

Kanal D, STV, Kanal 7, NTV ve Star televiz-
yonları çekim yaptı. Sabah, Milliyet, Cumhuri-

 

 

yet, Star, Akşam, Radikal gazeteleriyle, Bianet
internet haber sitesi ve Anadolu Ajansı da töreni
izledi.

Anma töreninden bir gün önce NTVMSNBC
internet sitesinde bu etkinliğin haberi çıktı. Aynı
gün ise Star gazetesinde Köşe Yazarı Halit
Kakınç'ın çok güzel bir yazısı yayınlandı. Bu
yazıyı sizlere aşağıda aktarıyorum. Halit Kakınç
aynı zamanda 20 mayıs akşamı Kızkulesi'nin
karşısında bizlerle birlikteydi.

Törenin haberini görebildiğimiz kadarıyla kanal

D, STV, Kanal 7 yayınladı. Pazartesi günü itiba-
riyle Sabah gazetesinde haberi çıktı. Tören ak-

şam olduğuiçin diğer gazetelerde de yayınlan-
ması beklenebilir.

Sürgünde Yas anma töreni için Kaf-Der Ankara

Şube yönetici ve üyeleri de İstanbul'a geldiler.

Sabah Gazetesinden, 21.05.2001

Çerkesler Üsküdar'da atalarına ağladılar
1864 yılında anayurtlarından gemilere bindirile-

rek sürgün edilen Çerkesler, Karadeniz'de yitir-

dikleri ataları için Üsküdar Salacak sahilinde
toplanarak denize çiçekler ve karanfiller bıraktı-

lar.Demokratik Çerkes Platformu adı altında bir

araya gelen yaklaşık 400 kişilik grup kollarına

siyah bantlar takarak kendi anadillerinde ağıtlar
yaktılar. Daha sonra sahil kenarında mumlar
yakan grup yanlarında getirdikleri çelenkleri ve
karanfilleri çocuklarıile birlikte denize bıraktılar.
Ele ele bir zincir oluşturan grup suya bırakılan

çiçeklerin akıntı ile kıyıdan uzaklaşmasını yaşlı

gözlerle izlediler.

DÇP Basın Açıklaması (20/03/2001)

“DENİZ,
KARDEŞİMİ GERİVER,
GERİ VER SEVDIĞIMI!..”

Halen Kafkasya'da yaşayan Çerkesler 1864'ten

beri, yani 137 yıldır Karadeniz'e böyle seslenir.
21 Mayıs'ta biten savaşın sürgün ettiği, sürgün

yollarında yitip giden kardeşlerini, sevdiklerini
geri isterler. Bizleri geri isterler. Bunun için Ka-
radeniz'e ilenir ve çiçek verirler.

Daha dün gibi hatırlarız, rüzgar kanatlı atları-

mızla Kafkasya'nın bir yamacından diğerine
coşan özgürlüğümüzü. Ağustos yıldızları kadar
sonsuz düşlerimizi. Ve şarkılarımızı...
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Daha dün gibi hatırlarız; savaşı, kıyımı ve acıyı.
Tuapse'den, Soçi'den, Suhum'dan itile kakıla

lanetli gemilere bindirilişimizi. Ölüm gemilerin-. .
de, Karadeniz'in hırçın ve bilinmez sularında yol

alışımızı. Yenik, yorgun ve umutsuz geriye bakı-
şımızı. Hastalıktan, açlık ve susuzluktan kucakla-
rımızda ölen çocuklarımızı. Karadeniz'in karan-

lığına gömdüğümüzbinlerce sevdiğimizi. Anala-
rımızı, babalarımızı ve kardeşlerimizi...

Daha dün gibi hatırlarız; Osmanlı topraklarına

varışımızı. Bataklık kıyılarına çıkışımızı. Sıtma-

dan, tifodan, açlıktan bir kez daha kırılışımızı.

Sağ kalanlarımızın Anadolu'ya, Rumeli'ye, Or-

tadoğu'ya dağıtılışımızı...

Bu deniz, bu toprak, bu gökyüzü sürgünümüze

tanıktır. Bu deniz ve toprak kanımız ve kemikle-
rimizle gebedir. Ve bu deniz, bu toprak, bu gök-

yüzü daha dün gibihatırlar, bütün bunları.

Bugün, onyıllar süren bir savaşın sürgündeki

çocukları olarak burada buluştuk. Bugün diğer

sürgündeki parçalarımız Türkiye'nin başka yerle-
rinde, Suriye'de, Mısır'da, Ürdün'de, İsrail ve
Filistin'de, Rusya'da, Avrupa ve Amerika'da

buluşuyor. Bugün Anavatandaki parçalarımız
Kafkasya'nın pek çok kentinde ve köyünde bulu-

şuyor. Yüreğimizde aynı yas, dudaklarımızda

aynı söz ve gözlerimizde aynı gözyaşı. Çünkü biz

halkız...

Dün yaşadığımız savaş, kıyım ve sürgün dünde

kalsaydı, belki kötü bir rüyaydı, deyip unutinaya
çabalayabilirdik. Ama savaş ve kıyım bugün de

devam ediyor. Hala yurtlarımızdan sürülüyoruz.
Abhazya elimizden alınmak isteniyor. Çeçe-

nistan?'da soykırım devam ediyor.

Bugüne kadar başkaları için yaşadık, savaştık ve

öldük. Bugüne kadar başkalarının dinleri ideolo-
Jileri, hedef ve çıkarları için kahramanlıklar yap-

tık. Bugüne kadar başkalarının şarkılarını söyle-
dik, oyunlarını oynadık.

Bugüne kadar başkalarının düşlerini gördük.
Artık kendi kendimize soruyoruz:
Böyle devam mı edecek?.. Tarihten silinişimize
kayıtsız mı duracağız?
Ubıhlar gibi tüm kollarımızın tükenişine SESSİZ
mi kalacağız?.

 

 

Karadeniz bizler için sürgün ve ölüm deniziydi.

Karadeniz'le barışmak istiyoruz. Tarihimizle,
coğrafyamızla barışmak istiyoruz. Kendimizle,

kültürümüzle barışmak ve varolmak istiyoruz.

Kendi şarkılarımızı ve kendi düşlerimizi istiyo-
TUZ.

Tarihçi/yazar Cemal Kutay'dan:
“Dünyanın her yerindeki Çerkeslerin bir millet

şuuru içinde birleşip varlıklarını, kültürlerini ve

Kafkasya'daki vatanlarını koruyup yaşatmaları,

tarihi görevleridir.”

Kafkas Tadında Bir Pazar

Sırtımızı verdiğimiz yüzyılların sevincini ve Öf-

kesini bağrında taşıyan karlı tepeleriyle Elbruz
Dağı'dır. Yanı başımızda Maykop,bir ardım ötesi
Nalçik, az yukarda öfkeli hülyalarıyla Caharkale.

Çerkesk, Nazran, Vladikafkas, Suhum ve
Mahaçkale bizi birer birer kuşatan şehirler.

Sabahın erken saatinde çıktık yola buraya gelmek

için. Istanbul'dan 16 otobüs dolusu insan. Ara-

mızda yüreklerinde acılar taşıyan misafirlerimiz

var: Çeçen mülteciler. Istanbul'daki tüm vakıf ve
derneklerin organizesiyle gerçekleşen bu pikniğe

kendi özel aracıyla gelenlerin sayısı da az değil.
Benim tahminim 50'nin üzerinde özel oto var.

Burası Ketenciler. İzmit'in bir köyü. Fakat dedik

ya burası aslında Nalçik, Caharkale, Çerkesk vs.

Kafkasya'dan esen rüzgar burada konaklıyor

sanki.

"Ben bu köyün damadıyım"

Ketencilerden gençler "misafirlerimiz gelecek"

diye göl boyunca ağaçlık alanı hemen güvenlik

şeridiyle çepeçevre kuşatmışlar. Girişte küçük bir

büfe açılmış, hemen yanında bir çay ocağı. Ala-

nın tam ortasında İzmit'in o güzel kaynaklarından

bir tanker içme suyu. Tankerin başında su servisi

yapan orta yaşlarda bir beyefendiye şişelerimizi

doldurduktan sonra -ola ki organizasyon dışında
ticari amaçla hizmet veren bir kişi olabilir zan-

nıyla- "Bayım ücreti falan var mı, varsa ödeye-

lim" diyoruz biraz da çekinerek. "Yok efendim"

diyor ve "Ben bu köyün damadıyım, para alırsam

döverler vallahi" diye espri yapıyor.

Böyle olur Çerkes köyü

ole

 



  

 

  
 

Çerkes köylerinin methini çok duyardık. lik kez

bugün görmek nasip oluyor. Piknik yeri köye 15
dakikalık yürüme mesafesinde. Gruptan beş kişi

Kafkas kültüründen dem vura vura adımlıyoruz.

Hani Hollywood filmlerinde gördüğümüz lüks

otomobillerin akıp gittiği, dalların iki kenardan

üzerinize abandığı kıvrımlı yollar yok mu? Ay-

nen öyle. Canımız üzerimize üzerimize gelen

dallardan erik koparıp yemekistiyor.

Rehberimiz "çitten yola taşanlar helal, alın" di-

yor. Tabi affetmiyoruz...

Asfaltlı yollar, bakımlı bahçeler, yol kenarlarında |

çöp bidonları; tabi gördüklerimiz varlıktan ya da

bolluktan kaynaklanan şeyler değil ama bir köy

için de alışageldiğimiz şeyler değil. Hani köy
dediğin yolları hem patika hem tezekli olur. Bu-

rası 180 hanelik. Evler, bahçeler, köy lokali, ko-

operatif ve bilgisayar donanımlı muhtarlık bina-

sının verdiği mesaj şu; köylünün hali vakti yerin-
de. Anlatılanlara göre en fakir Çerkes köyünde

bile temizlik ve bakımlılıktan taviz verilmezmiş.

Duvarlarına dört tane klima yerleştirilmiş şirin

bir camisi var köyün. Minaresi depremde yıkıl-
mış. Şimdi onarım var. Lokalde şöyle bir

nefeslenip, tabi ikişer bardak çay içtikten sonra

tekrar geri dönüyoruz piknik alanına.

Bir medeniyet buluşması

"Ses kontrol; bir, ki, üç, ses kontrol" Anlaşılan

şenlik başlıyor. Mehmet Can mızıkasını arıyor.

Belli hepimizi kalbinden vuracak. Bizi tarihle,

sürgünle, Kafdağı'nın zafer ve yenilgileriyle,

zaptedilemeyen yüreğiyle ve dahası umutlarıyla

kuşatacak. Yüzyılların hüznünü akıtacak toprağa.

Önce ısınmaturları. Gerilip kasıldıkça nağmeler

yükseliyor mızıkadan, nefes alıp veriyor; müzis-
yenin parmaklarıyla buluşan tuşlar mekaniğin

sesini canlı bir medeniyete dönüştürüyor. Kendi-

ne bir kaşen bulan çemberden kopup alana geçi-

yor. Her figürün, her parmak oynatışın bir anlamı

var. Hepsi de tarihte gizli. Hareketlerden bir ta-

kım yorumlar çıkarmak mümkün. Kaşeniyle dans

eden bayan naz yapıyor, erkek ise kendini ispat

etmenin gayreti içinde. Kadının her adımına karşı

daha büyük ve daha ritmik adım atıyor; bir baya-

nın beğenisini elde etmek asla kolay değil. Başlar

dik, omuzlar kalkık, erkek burada ancak onuruyla

ve cesaretiyle kazanır. Kadın zarafetinden ve

edebinden bir şey kaybetmiyor, yani erkeğin.

 Ol|

karşısında "zor insan" olma rolünden geri adım

atmıyor. Dans ederken kaşenine dokunmak, sır-
naşmak, laubali olmak büyük ayıp. Herkes bu

kuralların farkında. Dahası yeni yeni yürümesini

öğrenen çocuklar bu atmosferle büyüyor. Bu
kurallar Çerkes toplumunun her ferdi tarafından

içselleştirilmiş. Thamate düzeni sağlayan kişi

olarak genel kurallara aykırı hareket edilmesine

asla fırsat vermeyen bir otorite. Her meclisin bir
Thamatesi yani otoritesi var.

Dejuv, dejuv...

Şimdi oynanan dansla bir düğündeyiz, Kafe çalı-

nıyor. Oyun yavaş ve ahenkli. Az sonra sıra

Leperuşta. Hareketler ivme kazanıyor. Adımlar

daha sert, kollar daha hareketli. Bu hızlı ritme

ağızdançıkartılan sesler daha da heyecan katıyor.

Ama ne Kafe, ne Leperuş Çeçenleri tatmin etmi-

yor. Adını bilmediğim orta yaşlarda bir Çeçen

mülteci kollarımı sıkıca tutup kırık Türkçesiyle

"Daha sert olacak, savaş gibi" diyor. Yerinde

duramıyor.

Az sonra Maykop'tan Muratbi akordeonun başına

geçiyor. Maharetli bir çalıcı. Ama Çeçenler daha

fazlasını istiyor. Sert olacak, savaş gibi... Böyle

ortamlarda dans bitmez. Bir çift girer alana bir
çift çıkar. Birtarafta gençler ellerindeki çubukla-

rı üst üste konulmuş tahtalara ritmik bir şekilde
vurarak ritim tutuyor. Mehmet Can "dejuv,

dejuv" diye sesleniyor. Oyuna müziğin notalarına
göre ellerini çarparak ritim tutacaksın. Ve "vo

hayra, hayra, hayra" diye ses vereceksin. Dejuv

özellikle mızıka ve akordeoncunun kanına kan

katıyor. Dejuv bitmedikçe müzik de bitmez.

Danslar Kafkas kültürünün en klasik taşıyıcıları.

Kadınla birlikte oynarken ciddiyetinden bir şey

kaybetmemesi erkeğin kadına ona saygısının

temel göstergesi. Dans figürlerine gurur damga-

sını vuruyor. Dengeli hareket her şeyin başında

geliyor. Dansıbitirirken önce erkek başını hafif-

çe öne hareket ettirerek teşekkür ediyor. Bunu

hiçbir oyuncu atlamıyor. Dansa davet edilip de

"ben beceremem" diyenler çok az. Köylerde bü-

yüyenler istisnasız dansı iyi biliyor. Kültürel

kopukluğun kurbanları ise şehirde yetişmiş o-

lanlar. i

Sert olacak savaş gibi...
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Rus işgalinin kederli yüzleri Çeçenler. Çoğunlu-

ğu çocuk ve kadın. Çehreleri hüzünle kaplı, yü-
rekleri acıyla bilenmiş, savaş her birinden birer

yürek koparmış, bunu yüzlerinden okumamak
mümkün mü? Pikniğin bir tarafında sürekli hü-
zünvar...Çünkü savaş var, yokluk var, işkence ve

ölüm var. O nedenle Çeçenler "sert olacak savaş
gibi" diyor. Bu bir sosyolojik vaka. Kafkas

dansları işte Kafkasya'nın bu acı yüzünü de ken-

dinde saklıyor. Belki bu danslarla insanlar yü-
reklerinde biriken acıyı akıtıyorlar toprağa. Öle-

ninin arkasından ağlayamıyor Çerkes kadını.

Yukarıdan yağan bombalara aldırmadan cenaze

merasiminin gereklerini yerine getiren insanlar.

En kara günlerinde en şık elbisesini giyip tabutun

önünde dimdik ayakta durmasınıbilen bir millet.
Yani ağlayamayan bir millet. O nedenle danslar

sanki bir deşarj aracı. İnsanlar çılgınca eğlenmi-

yor; vakarla ve gururla oynuyorlar sadece, Bu

yetiyoronlara.

Savaş tadında

Çeçenler sahne aldı. Oynadılar. Cesaretlerini

gösterdiler...Önce biz mutlu olduk. Bir Çeçen
kadın akordeon çaldı. Çeçenistan'ın sırtındaki

öfkeyi ve hüznü taşıdı aramıza. Ve Çeçenler
oynadı osavaş tadında. Sonra akordeon
Abhazya'dan Rober'in eline geçti. Abazalar da

sert hani... Çeçenler yine oynadılar, oldukça sert,

savaş tadında. Sonra ağaçlar arasında oyun hal-
kaları çoğaldı. Kimi yöreler oyunlara kendi ka-

rakterini katmış, Kayseri'nin Kafkas dansı
Izmit'inkinden farklı. Oyun aynı, yorum farklı.
Mızıka ve akordeon çalabilen de meğer ne kadar
çokmuş. Burada dikkatimi çeken apayrı bir nokta
daha var. Adıge, Abaza, Asetin, Lak, Kumuk,
Balkarlı, Karaçaylı, Inguş, Çeçen ve daha birçok

ayrı milletten insan birarada, Hepsini buluşturan

ortak bir kültür var. Etnik çeşitliliğe, etnik barış
eklenince ayrı bir tablo çıkıyor karşımıza. Ve bu
insanların dünya görüşleri birbirinden çok farklı.
Biri sol tandanstan, öbürü muhafazakar,bir diğe-
ri başka bir düşünceye sahip. Ama herkes bir
arada. Kavga yok, saygısızlık yok, barış ve güven
var. Darısı hepimizin başına.

Bir pazarımız böyle geçti, Kafkas tadında.

(Fehim Taştekin 11.06.2001, Marje)

 

Şenibe Musa savunmada:

15.06.2001
Kafkas Halkları Konfederasyonu Eski Başkanı
Musa Şenibe, Kafkasya'da silahlı mücadele ile

bir sonuç alınamayacağını bu nedenle de Batıtipi
demokratik yöntemlerle Kafkas halklarının hak-

larının korunmasından yana olduklarınıbelirtti.

Kafkas Vakfı'nın Okmeydanı'ndaki merkezinde :

"Rusya-Türkiye İlişkileri Bağlamında Kafkasya"
konulu bir konferans veren MusaŞenibe, şu an

hiçbir faaliyet gösteremeyen Kafkas Halkları
Konfederasyonu'nun Rusya'nın anayasasını çiğ-

nemeden bir partiye dönüştürülmesi gerektiğini

söyledi.

Türkiye'deki Kafkas vakıf ve dernekleri arasın-

daki işbirliğinin kendi çalışmaları açısından ö-

nemli bir referans teşkil ettiğini belirten Şenibe,

"Abhazya'daki savaşta yaralandıktan sonra tedavi

için Türkiye'ye geldiğimde 3-4 dernek vardı.
Şimdi bu sayının çok arttığını gördüm. Bu der-

neklerin ortak zeminlerde buluşup birlikte hare-

ket ederek sorunları çözmeye çalışmaları çok

ümit verici" dedi. "Birliği yok edersen halkı da
yokedebilirsin" diyen Şenibe, şunları kaydetti:

"Kafkasya'dan bu tarafa gelirken Samsun'a ayak

bastığınızda altta Adıgelerin kemikleri vardır.

Biz birlikte olamadığımız için böyle olduk. Ama

artık bizim birlikteliğimiz bu yüzyılın birliktelik

esaslarına göre olmalıdır.

Türkiye'deki dernekler arasındaki birliktelik be-

nim tanımladığım birlikteliğe çok uyuyor" dedi.

Konfederasyon başkanlığından ayrılma nedenine

de değinen Musa Şenibe, "1994' te Çeçen savaşı

başlamadan önce ben yaralıydım. Bana İbrahim

Yağan geldi ve Şamil Basayev gibi ileri gelen

bütün komutanlarla istişare ettiklerini ve konfe-

derasyon başkanlığından ayrılmamı istediklerini

iletti. Şamil'le Abhazya'da arkadaştık. 'Bizim

ayrılmamız Çeçen kardeşlerimizin durumuna

yardımcı olacaksa ben ayrılayım' dedim.

Kabardey thamateleri 'Neden görevden ayrıldın,

bunu sana yakıştıramadık' diye haber gönderdi-

ler. Birçok sıkıntılar çektim, badireler atlattım.

Beni en çok üzen şey de Çeçenistan meselesine

yardımcı olamayışımdır. Saçlarımın ağarmasına

neden olan da budur. Bu sefer de savaşın çıkma-

ması için elimden geleni yaptım, ama bu savaşı,

savaşın çıkmasına neden olanlar ve savaşın de-
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vam etmesinden yana olanlar hala devam ettiri-

yorlar. Artık olan olmuştur ve savaş devam edi-

yor. Şu anda dengeleri yeniden kurmak geteki-
yor. Ben konfederasyondan ayrıldıktan sonra

konfederasyon aktif olarak çalışamadı, benden

sonra başkan olan arkadaşımız Yusuf Soslanbek

de Moskova'da öldürüldü" dedi.

"Türkiye Rusyailişkileri bizi direk etkiliyor

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin Kafkas-

ya'nın geleceğini etkileyeceğini belirten Şenibe,
"Kafkas halklarının bilmesi gereken bir şeyvar.

Şu an Kafkasyalılar olarak 50 ülkede yaşıyoruz.

Fakat bunlar arasındaiki ülke bizim için çok.

önemli: Rusya ve Türkiye. Kafkasya'nın geleceği
bu iki ülke arasındakiilişkilere bağlı. Ilişkilerin
kötüleşmesinden hem Türkiye'deki hem de Kaf-
kasya'daki Kafkasyalılar zarar görür" dedi.

Konferansın ardından Musa Şenibe davetlilerin

sorularını cevaplandırdı.

"Adıgey'deki seçimlerden sonra Slavlar Birliği"

nin Adıgey'i Krasnodar bölgesine bağlamak is-

temelerini nasıl değerlendiriyorsunuz" şeklindeki

bir soruya "Bu sadece oradaki Kazakların ve

diğer sğjşilerin gündeme getirdikleri bir şey
değil. Bunu okul kitaplarına koyup: çocuklara

öğretiyorlar. Ama Putin böyle bir gelişmeye karşı

çıkıyor. Böyle bir hareketin Kafkasya genelinde

nelere yol açabileceğinden emin değiller" dedi.

"Konfederasyon olarak Abhazya'ya yardım etti-

ğiniz gibi neden Çeçenistan'a yardımcı olmadı-

nız" şeklindeki bir soruya Şenibe, "Çeçenlere bu

iş savaşla olmaz diye çok yalvardık amadinlete-

medik" diye karşılık vererek şunları söyledi:

"1991'deki Çeçenistan'a yönelik planlanan ilk

hareketi bizim yayınladığımız deklarasyon * en-
gelledi. Ölenlerin arkasından konuşmak doğru

değil ama tarihi olayları doğru bir şekilde anlat-
mak gerekiyor. 1991'de Dudayev ile 7 ay birlikte

kaldım. Benim için "büyüğüm" tabirini kullanır-

dı. Bize Grozni'de yer verilmişti. Daha sonra

konfederasyon Grozni'den çıkarıldı. O zaman

kendisine yalvardım. Konfederasyon harcamala-
rının çok yüksek olduğunu ve karşılayamadığı-

mızı, bu nedenle de 'Çeçenistan'da çıkartılan 3

bin tonluk benzinin İ tonunu bize verin' dedim.

Ancak ne bize överdiler ne de sattılar.

Kazaklara bedava verdiler. Daha sonra Vladislav

Ardzınba bize Abhazya'da bir yer tahsis etti.

 

Abhazya'daki savaş bittikten sonra da buradaki

yer de geri alındı ve arşivlerimiz yok edildi. Bü-
tün bu hareketler konfederasyonuyıldırdı."

Şenibe, "Bütün Kafkasya'da yapılamayan savaşın

bitirilemeyeceğini anlatamadık. Rusların bunu

kabul etmeyeceğini büyüklerimiz de anladı. Kon-

federasyonun legal yollardan partiye dönüştü-
rülmesi gerekiyor. Rusya'nın anayasasını çiğne-

meden Kafkas halklarının haklarını korumaya

yönelik bir çalışma olmalıdır. Kafkasya'ya dö-
nünce bu yönde çalışmalara başlayacağım" şek-

linde konuştu. (Ajans Kafkas) |

Rus Yanlıları da İsyan Etti 05.07.2001

Rusların Çeçenistan'a atadığı yöneticiler de si-

villere karşı yürütülen operasyonlara tepki gös-

termeye başladı. Kremlin'in atadığı Sernovodsk

Yönetim Başkanı Vaha Arsamakoyev ve

Assinovskaya Yönetim Başkanı Nazarbek

Terhoyev, sivillere yönelik son operasyonlara

tepki göstererek istifa eti. Her iki yönetici de
istifa gerekçelerini "İki gün boyunca süren te-

mizlik operasyonlarında gereksiz bir şekilde aşırı

güç kullanılmasından duyulan rahatsızlık" olarak
gösterdiler.

Açlık Grevi Sürüyor 05.07.2001
Açlık grevine çıkan Çeçen mültecilere bir Rus

gazeteci de katıldı.

İnguşetya'daki Çeçen mültecilerin savaşın durdu-
rulması için üç hafta önce başlattığı açlık grevi

devam ediyor. Çeçenistan'da bir an Önce
Çeçenistan'da ateşkes yapılarak Cumhurbaşkanı
Aslan Mashadov ile masaya oturulmasını isteyen

Çeçenlere, Moskova'da yayınlanan İnsan. Hakları

ve Özgürlükleri Koruma adlı derginin redaktörü

Aleksandr Lüboslavskiy'den destek geldi. Arala-

rında çocuk ve kadınların bulunduğu 55 kişilik

gruba katılan Lüboslavskiy, Çeçenlerin istekleri-

nin yerine getirilinceye kadar açlık grevine de-

vam edeceğinibildirdi.

Çeçenistan resmi haber ajansı Cheçhenpress

bu olayı "Lüboslavskiy'in greve katılması

Rusya'da Kremlin'in yoğun propagandasına

rağmen alternatif sağlam sivil güçlerin var

olduğunu gösteriyor" şeklinde yorumla-

dı.(Ajans Kafkas)
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Mustafa Kemal Paşa Şubesi Genel Kurulu

18.05.2001 tarihinde olağan Genel kurul yapıl-

mış ve aşağıda isimleri yazılı hemşehrilerimiz

yeni kurulda görev almışlardır.

Kendilerini kutluyor başarılı hizmetler dili-

yoruz. Öte yandan 14.07.2001 tarihinde açı-
lışı yapılacak yeni dernek binası nedeniyle de
yönetimi kutluyor güzel çalışmalar diliyoruz.

Denetleme Kurulu(Asil)

I-Eşref OKUV

2-Erkan SÖZER
3-Hülya DOLAN

Yönetim Kurulu(Asil)

I-Mehmet DİZBAY
2-Ramazan BEYSİ
3-Necmettin ÖZYİĞİT
4-Zeki SEZER

5-İsmail BİRİNÇ
6-Ercan ASA

7-Mesut BALTA

Siyah Kurdelalı bayraklar yarıya indirildi

21 Mayıs 1864 Büyük Savaşın 1864 Büyük sava-

şın resmen bittiği ve Adıge halkının sürgün edil-

diği gün; Bu tarih bütün dünyadaki Adıgeler için

ulusal yas günüdür. Her yıl olduğu gibi buyılda

21 Mayısta gerek Adıgey Cumhuriyetine gerek

Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinde ve gerekse
Kabardey-Balkar Cumhuriyetinde çeşitli anma,

toplantı ve yürüyüşler yapıldı. Adı geçen 3 Cumr-
huriyette de Federasyon ve Cumhuriyet bayrakla-

rı yarıya indirildi ve bayraklara siyah kurdeleler

bağlandı. Şehitler için saygı duruşuyapıldı.

Meşbeşe İshak'a Adige Cumhuriyeti Övünç
madalyasıverildi.

28 Mayıs 2001 de Meşbeşe İshak'ın 50. sanat
yılı kutlandı. İshak'a Adige tarih ve kültürüne,
edebiyatına olan katkısından dolayı Adige Cum-

- huriyeti övünç madalyasıverildi.

 
İ KAFKASYA İÇİN AYDABİR

i | DOLAR
Tüm Hemşehrilerimizi; Orta ve Kuzeybatı Kafkas-.

, Yya'ya yönelik ekonomik ve
kültürelişbirliğini geliştirmek üzere;

“KAFKASYA İÇİN AYDA BİR DOLAR”

 
kampanyasıçalışmalarına düşünce ve önerilerinizle

katkıda bulunmaya çağırıyoruz...

Kafkas Derneği Genel Merkezi
Bilgi için

TI: 0312 2228589—22351 59
Fax: 221 09 18

 

 

 

Adige halkının özellikle 1820 lerden sürgüne

kadar olan dönemde Kuzey Kafkasya da olan

savaşları, Adige halkının Sosyal ve Kültürel ya-

şantılarını merak edenler mutlaka İshak'ın

WMevkromban ( Taş değirmeni ) adlı eserini o-

kumalıdır. Bunundışında İshak'ın Adige tarih ve

kültürü ile ilgili onlarca eseri var.

Carım Fatımet'e Kandurİzzet ödülü verildi.

Kandur İzzet Kültür ve Sanat ödülü her yıl oğlu

Muhittin Kandur tarafından Adige Kültür ve

Sanatına katkısı olana veriliyor. Bu seneki ödül

Adige Kültür veSanat Fonu başkanı Carım

Fatımet'e verildi. Fatımet'in kültür ve sanata

olan katkısı ve bu konudaki gayreti takdire şayan

Törenle ödülü alan Fatımet maddi ödülün

Adige kültür ve sanatının daha çokgelişmesinde

Adige çocukların eğitiminde harcanacağını. ve bir

kısmınında Sürgün anıtının yapımında kullanıla-
cağını söyledi. Törende Muhittin Kandur ve

eşide birer konuşma yaptılar. i

Vıcıhu İhsan Burs ve Başarı Ödülleri

Almanya'da yaşamakta olan ve sürekli Kafkas-

ya'ya katkıları ile bilinen değerli hemşehrimiz

İhsan Vıcıhu, Adıge dili ve edebiyatına katkıla-

rından dolayı Maykop Üniversitesinde 10 öğren-

ciye burs ve başarı ödülü verdi. V. İhsan önder

anne (Nıperıt) ve değişik alanlarda teşfik bursları
vermekle bilinmektedir. (M. KALKAN)

Çorum Basınında 7-8 Temmuz Etkinlikleri ile

Ilgili Yerel Haberler ve Görüntüler

(Etkinlikle ilgili detaylı bilgileri gelecek sayımız-

da bulacaksınız...)
 

Çerkezlerbüyük“...
şenliphazırlanı”-Katkas Şenliği       

   
Tüm Hemşehrilerimize Duyuru

6 Eylül 2001 TRT 2'de Akşama Doğr:;
Programını kaçırmayın!...

. Kafkas Derneği Ankara ŞubesiFolklor
Grubu ELBRUZ, Müzik Grubu BADIN ve
Kuşha Doğan ÖZDEN,Sayın Seynan Le-
vent'in yönetiminde 24 dakika süreyle

sizlerle olacaklardır.
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Air Ticketing
 

(IPOHAXA ABMABYNETOB

Visa Services
 

OYĞOPMNEHYE BU3

Hotel Reservation
 

bPOHMPOBAHME TOCTUHUL,

! Transfer Services
 

TPAHCDEPbİ

Daily City Tours

E
E
E

D
E
E

   

 

OBCJIYIKMBAHME TYPTPYTIMI

Aviation Services
  KEN ABMAOBGJIYXKUBAHME

Cargo Services
 

KAPTOOBCJIYKUBAHVE

Rent a Car Services
 

 

APEHDA ABTOMOBWNE
 

 

İSTANBUL / AKSARAY: M. Kemalpaşa Caddesi No:27 *

Merkez İşhanı Kat: 4

34300 Aksaray - İSTANBUL

İSTANBUL / TAKSİM : Aydede Cad. No: 12 Kat: 1
Taksim / İSTANBUL 7

 

 Tel : -90(212) 632 84 97 PBX

490(212) 586 36 21

30102 NOGY-TR

4-90(212) 237 26 01 PBX

Fax : 4-90(212) 25451 79

e-mail: narttour©superonline.com   
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NARTCARD
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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
bulunmayan yerlerde kredi kartı ödemelerinizi Ziraat Bankası şubelerine yapabilirsiniz. 


