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Üçüncütaraflar, uygun ölçüleriçinde, ülkedeki

bütün değişik dilleri konuşan gruplar arasında
karşılıklı anlayışı ve özellikle, ülkesindeki eğitim

ve öğretimin amaçları içerisinde, bölgesel ya da

azınlık dilleriyle olan ilişkilerin saygı, anlayış ve

hoşgörü kapsamında olmasını, yazılı ve görsel
basının da aynı amaç için cesaretlendirilmesini
sağlamayı taahhüt eder.

Aşağıda imzası bulunan Avrupa Konseyi üyesi
devletler, Avrupa Konseyi'nin üyeleri arasında daha

geniş çaplı birbirlikteliği; özellikle, ortak mirasları
olan ideal ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek
amacıyla, sağlamaya çalıştığını göz önünde bulun-
dururlar.

Bazıları bugün yok olma tehlikesiyle karşı kar- -
şıya bulunan Avrupa'nın tarihi bölgesel ve azınlık

dillerinin korunmasını, kıtanın kültürel zenginliği-
nin ve geleneklerinin geliştirilip, korunmasına kat-
kıda bulunacağını;

Toplumsal ve özel hayatta bölgesel ya da azın-
uk dillerinin kullanılması hakkının; Birleşmiş

Milletler'in Uluslararası Sivil ve Politik Haklar
Sözleşmesi'nde ve Avrupa Konseyi'nin İnsan Hak-
ları ve Temel Özgürlüklerini Koruma Anlaşması'na
uygunluğunu ve bunun kesinlikle geri alınamaya-
cak bir hak olduğunu göz önünde bulundururlar.

C.S.C.E.içinde yapılan çalışmaları ve özellikle
1975 Helsinki Konferansı ve 1990 Kophenhag
Toplantısı'nda açıklanan bildirileri kabul ederler.

Kültürler arası iletişimin ve çokdilliliğin öne-
mini vurgulayan bölgesel ya da azınlık dillerinin
korunması ve desteklenmesinin resmi dillere ve

 

onların öğrenilmesine duyulan ihtiyaca zarar ver-
meyeceğini kabul ederler.

Avrupa'nın farklı bölge ve ülkelerinde, ulusal
bütünlük çatısı altında ve ulusal sınırlar içerisinde
azınlık ya da bölgesel dillerin korunup geliştirilme-
sinin, demokrasi prensipleri ve kültürelfarklılıkları
kabullenme temeline dayanan sağlıklı Avrupa'nın
yaratılması yolunda çok önemli yardımlar sunacağı
gerçeğini;

Avrupa devletlerinin farklı bölgelerindeki özel
durumları ve tarihsel gelenekleri kabul ederler;

Ve aşağıdaki hükümlere uyarlar:

BÖLÜM 1: Genel Şartlar

Madde 1: Açıklamalar

Sözleşmenin amaçlarına uygun olarak
a- bölgesel ya da azınlıkdilleri;
İ)bir ülkede kendileri dışında kalan yurttaşlar.

dan nüfus itibariyle daha az olan yurttaşların belirli
bir bölgede kullandıkları ve

Iİ) o ülkenin resmi dilder)inderi farklı olan dil-

lerdir
b- Göçmenlerin kullandığı diller ile o ülkedeki

resmi dil(ler)in ağızları(lehçeleri) bu kategoriye
girmez

c- Alansal olmayan diller kavramı ülkedeki nü-
fusun belli bir bölümütarafından geleneksel olarak
kullanılan ve nüfusun kalanının kullandığı dil ya da
dillerden farklı olan ve bunun yanı sıra ülke içinde-
ki belirli bir bölgeye özgü olmayandilleri gösterir.

Madde 2: Taahhütler
1- Taraflar |. maddedeki açıklamaya uygun o-

larak kendi alanlarında konuşulan bütün bölgesel ya

 



 

  
 

da azınlık dilleri için 2. bölümdekişartları uygula-
mayı taahhüt eder.

2- Her taraf 3. maddeye uygun olarak 3. bölü-

mün 8. ve 12. maddelerinin her birinden en az üçer
tane ve 9., 10., 11., ve 13. maddelerinin herbirin-
den de en az birer tanesini mutlaka içermek üzere
toplam 35 ya da daha fazla sayıda paragrafı uygu-
.layacağını garanti eder ve bunusöz konusuolan her

dil açısından imzalı onay, resmi dil kabul ya da
katılımın verilişi aşamasında kesinlikle belirtir.

Madde 3: Uygulamalı Düzenlemeler
1. Bu sözleşmeye imza atan her ülke, kendi

imzalı onay, resmi kabul ya da katılım belgesinde;
her bölgesel ya da azınlık dilini, sınırlarının
bütününde ya da bir bölümünde daha az kullanılan
resmi dili, 2. madde 2. paragrafa göre uygulanacak
olan seçilmiş paragrafları kesinlikle belirtecektir.

BÖLÜM 2: 2. Madde 1. Paragrafta Belirti-
len Amaçlar ve Prensipler:

Madde 4: Varolan Koruma Rejimleri
1- Bu anlaşmadaki hiç bir şey Avrupa İnsan

Hakları Bildirgesini kısıtlayıcı ya da küçültücü
olarak yorumlanmayacaktır.

2- Bu anlaşmanın maddeleri, bölgesel ya da a-
zınlık dillerinin statüleriyle ya da bir parti içinde
olabilecek azınlıklara mensup insanların meşru
rejimi ile ya da geçerli ikili ya da çok taraflı anlaş-
malarla ilgili daha uygun maddeleri etkilemeyecek-
tir.

Madde 5: Varolan Yükümlülükler

Bu anlaşmadaki hiç bir şey, birleşik devletler
anlaşmasının ya da uluslararası hukuk içindeki
diğer yükümlülüklerin egemenlik ve toprak bütün-
lüğü prensibi de dahil olmak üzere amaçlarına kar-
şıt hiç bir faaliyete katılmak ya da gerçekleştirmek
hakkını veriyor olarak yorumlanmamalıdır.

Madde 6: Bilgi
Partiler, taraflar ilgili yetkililerin, kurumların

ve kişilerin bu anlaşma ile oluşturulan haklar ve
ödevlerden haberdar olduklarını görmek için görev
alır.

Madde 7: Amaçlar ve Prensipler

1- Taraflar bölgesel ya da azınlık dillerinin kul-
lanıldıkları alanlar ve dillerin buralardaki konumla-
rına göre kendi siyasetlerini kanunlarını ve uygu-
lamalarını aşağıda belirtilmiş olan amaç ve prensip-
ler çerçevesinde şekillendireceklerdir:

a) bölgesel ya da azınlık dillerinin kültürel-zen-

ginliğin ifadesi olarak tanımlanması;

 

b) herhangi bir yönetimsel değişiklik o bölge-
deki bölgesel ya da azınlık dilinin konumunuetki-
lememesi;

c) bölgesel ya da azınlık dillerinin geliştirilmesi
için gereken kararlı azimli tavrın, aynı zamanda bu
dilleri korumakta da geçerli olması;

d) toplum hayatında ve özel hayatta, konuşma
ve yazma faaliyetlerinde bölgesel ya da azınlık
dillerinin kullanılmasının kolaylaştırılması ya da
özendirilmesi;

e) bu sözleşme çerçevesinde, bölgesel ya da a-

zınlık dilleri kullananlarla, ülke içinde bir dilin

benzer ya da özdeş şekillerini kullananlar arasında-

ki bağların korunması ve geliştirilmesi, buna ilave-
ten farklı dilleri konuşan gruplar arasında kültürel
bağların oluşturulması;

f) bölgesel ya da azınlık dillerinin eğitimi ve
öğretimi için uygun olanakların her düzeyde sağ-
lanması;

g) bu dilleri konuşamayanlar eğer öğrenmeki-
çin istekliyse, uygun şartlar sağlanması;

h) bölgesel ya da azınlık dilleri üzerine yapılan
çalışmaların ve araştırmaların üniversiteler ve eş-

değerde enstitülerde arttırılması;
i) bir ya da daha fazla ülkede, benzer ya da öz-

deş biçimleri kullanılan bölgesel ya da azınlık dille-
ri arasında, bu sözleşmedeki hükümler çerçevesin-

de, uyguntipte düşünselalışverişin geliştirilmesinin

taahhüt eder.

2- Taraflar (henüz yapmamışlarsa) bölgesel ya
da azınlık dilinin kullanımıyla ilgili olarak, tercihe
yönelik, herhangi birini diğerinden farklı gören,
onları reddeden ya da kısıtlayan budillerin koruma
ve gelişimlerini tehlikeye düşürecek maddeleri
programından çıkarmayı taahhüt eder.

3- Taraflar, uygun ölçüler içinde, ülkedeki bü-
tün değişik diller konuşan gruplar arasında karşılık-
lı anlayışı ve özellikle, ülkesindeki eğitim ve öğre-
timin amaçları içerisinde, bölgesel ya da azınlık
dilleriyle olan ilişkilerin saygı anlayış ve hoşgörü
kapsamında olmasını yazılı ve görsel basının da
aynı amaç için cesaretlendirilmesini sağlamayı
taahhüt eder.

4- Taraflar bölgesel ya da azınlık dilleriyle ilgi
politikalarını karşılaştırırken budilleri kullananların

istemlerini dikkate alacaklardır. kullandıkları dille
ilgili tüm sorunlar hakkında yetkililere tavsiyede
bulunmak üzere birimler kurabilmeleri için taraflar
tarafından destekleneceklerdir.

5- Taraflar, yurtsuz diller için 1.,2.,3..4. parag-
rafları, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra uygu-
lamayı garanti ederler.
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BÖLÜM 3: Sosyal Hayatta Bölgesel ya da

Azınlık Dilerinin Kullanımının İlerletilmesiyle
ilgili 2. Madde 2.Paragraftaki Taahhütlerin Öl-
çütleri:

Madde 8: Eğitim
1- Eğitim ile ilgili olarak taraflar, söz konusu

dillerin kullanıldığı yerlerde, bu dillerin konumları-
na uygun olarak, ülkenin resmi dilinin öğretilmesi-
ne karşı çıkmadan aşağıdaki yükümlülükleri yerine
getirmeyi taahhüt ederler.

a.l) İlgili bölgesel ya da azınlık dillerinde okul
öncesi eğitim olanağı sağlanması; ya da

a.lI) Bölgesel ya da azınlık dillerinde okul ön-
cesi eğitimin kısmın sağlanması; ya da

a.) Yukarıdaki iki maddeden en az birinin,

eğer sayıları yeterliyse ve aileleri de istekliyse söz
konusu kişilere uygulanmasını; ya da

a.IV) Eğer yetkililer okul öncesi eğitim alanını
doğrudan müdahale edemeyecek konumdaysalar,
en azından, bundan önceki üç maddenin uygulan-
ması konusunda özendirici ya da yardımcı olacakla-

rn;
b.İ)İlgili bölgesel ya da azınlık dillerinde ilko-

kul eğitimi olanağının sağlanması; ya da
b.IM)İlgili bölgesel ya da azınlıkdillerinde il-

kokuleğitiminin kısmen sağlanması; ya da
b.IIM)İlkokul eğitimiiçerisinde,ilgili bölgesel

ya da azınlık dillerinin öğrenilmesinin müfredat
programında zorunlu tutulmasının sağlanması ya da

b.IV) Yukarıdaki üç maddeden en az birinin,
sayıları yeterli ve aileleri istekli olan kişiler için
uygulanması.

c.1)İlgili bölgesel ya da azınlık dillerinde orta-
okul eğitim olanağının sağlanması; ya da

c.I) İlgili bölgesel ya da azınlık dillerinde or-
taokul eğitiminin kısmen sağlanması; ya da

c.1Li) Ortaokul eğitimi içerisinde,ilgili bölgesel
ya da azınlık dillerinin öğretilmesinin müfredat
programında zorunlu tutulmasının sağlanması; ya
da

c.IV) Yukarıda üç paragraftan en az birinin, sa-
yıları yeterli ise,ilgili kişilere uygulanması.

d.M)İlgili bölgesel ya da azınlık dillerinde tek-
nik ve meslek eğitim olanağının sağlanması; ya da

d.IM) İlgili bölgesel ya da azınlık dillerinde tek-
nik ve mesleki eğitim olanağının kısmen sağlanma-
sı; yada

d.11) Teknik ve mesleki eğitim içerisinde, ilgi-
li bölgesel ya da azınlık dillerinin öğretilmesinin
müfredat programında zorunlu tutulmasının sağ-
lanması; yada

 

d.IV) Yukarıdaki üç paragraftan, en az birinin,

sayıları yeterli ise, ilgili kişilere sağlanması,
e.) Bölgesel ya da azınlık dillerinde, üniversite

ve diğer yüksek eğitim kurumları düzeyinde eğitim
olanağı sağlanması; ya da

e.li) Budillerin, üniversite ve diğer yüksek eği-
tim kurumlarında çalışma konuları olarak kabul
edilmelerinde kolaylıklar sağlanması; ya da

e.L11) Yüksek eğitim kurumları karşısında, dev-
letin konumu nedeniyle, ilk iki madde uygulanamı-
yorsa en azından uygulanması konusunda özendiri-
ci ve yardımcı olunması;

f. 1) Başlangıç itibariyle ya da bütünüyle, böl-
gesel ya da azınlık dillerinde yapılması düşünülen
yetişkin ve daha ileri düzeyde eğitim kurları için
şartların hazırlanması; ya da

f.II) Yetişkin ve daha ileri düzeyde eğitim için
bölgesel ya da azınlık dillerinin önerilmesi; ya da

f.II) Eğer yetkililer yetişkin ve daha iler sevi-
yede eğitim alanına doğrudan müdahale edemeye-
cek konumdaysalar, bu dillerin yetişkin ve daha
ileri düzeyde eğitimde çalışma konusuolmaları için

özendirici ya da yardımcı olmaları;
g) Bölgesel ya da azınlık dil tarafından yansıtı-

lan bir tarih ve kültür öğretiminin sağlanması için

hazırlıklar yapılması;
h) Parti tarafından, a maddesi ile g maddesi a-

rasında kabul edilen maddeleri uygulayacak olan
öğretmenlerin, her düzeyde eğitiminin sağlanması;

i) Bölgesel ya da azınlık dillerinin öğretiminin
gelişimi ya da başlatılması ile ilgili ilerlemelerin
kontrol edilmesi ve bunlarla ilgili periyodik rapor-
ların hazırlanmasından sorumlu denetçi(ler)in göre-
ve başlatılması;

2- Eğitimle ilgili olarak, yukarıda verilen
konuların dışında kalan ve bölgesel ya da azınlık
dillerinin geleneksel olarak kullanıldığı bölgelerde,
taraflar, bu dilleri kullananların sayıda yeterli ise,
uygun olan tüm düzeylerde bölgesel ya da azınlık
dilleri ile öğretime ya da budillerle ilgili öğretime
izin verir, özendirir ya da korur.

Madde 9: Hukuki Yetkiler

1- Taraflar, belirli sayıda insanın azınlık ya da
bölgeseldilleri konuştuğu bir bölgede aşağıda belir-
tülen ölçütlerin, bu dillerin her birinin konumuna
göre (ilgili hukuki durumlarda) bu paragraf vasıta-
sıyla belirlenen olanaklarının kullanımını (ilgili
yargının gözünde adaletin yerine gelmesini engel-
lememek koşuluyla) taahhüt eder;

a. suçun soruşturulmasında

 

 



 

  
 

I) Mahkemeler (taraflardan herhangibirinin ta-
lebi ile) davaların azınlık ya da bölgesel dillerden
birisi ile sürdürülmesinin sağlanmasına; ya da

1) sanığın kendi bölgesel ya da azınlık dilini
kullanma hakkının garantiye alınmasına; ya da

İH) sözlü ya da yazılı olarakiletilen istek ve
delillerin kabul edilmemesine gerekçe olarak, bir
azınlık ya da bölgesel dil kullanılarak hazırlanmış
olmalarının dikkate alınmamasını sağlamayı, ya da

IV) istenildiğinde yasal uygulamalarla ilgili,
söz konusubölgesel ya da azınlık dilinde doküman-
ların sağlanması ve gerekli ise, ilgili kişiye ekstra
bir masraf yüklemeden çevirmen ya da yardımcı
sağlanması.

b.|) Mahkemeler (taraflardan herhangi birinin
isteği ile) davaların azınlık ya da bölgesel dillerden
birisi ile sürdürülmesinin sağlanmasına; ya da

b.1l) sanığın mahkemede ifadesini verirken
kendi bölgesel ya da azınlık dilini kullanmasına
izin verilmesine; ya da İ

b.Hi) dokümanlar ve delillerin bölgesel ya da

azınlık dillerinde hazırlanmasına izin verilmesine.
Eğer gerekli ise çevirmen ve yardımcı kullanı-

larak.

c. İdari sorunlarla ilgili mahkemelerden önceki
soruşturmalarda;

Iİ) mahkemeler (taraflardan herhangi birinin ta-
İebi ile) davaların azınlık ya da bölgesel dillerden
birisi ile sürdürülmesinin sağlanmasına; ya da

Ti) sanığın mahkemede ifadesini verirken kendi
bölgesel ya da azınlık dilini kullanmasına izin ve-
rilmesine; ya da

TH) dokümanlar ve delillerin bölgesel ya da a-
zınlık hazırlanmasına izin verilmesine.

Eğer gerekli ise çevirmen ve yardımcı kullana-
rak;

d. b ve c paragrafının ilk iki alt paragrafının
uygulanmasında yardımcı/çevirmen kullanımında
ilgili kişiye herhangi bir masraf yüklenmemesinin
sağlanması.

2- Taraflar taahhüt eder;

a. ülke sınırları dahilinde hazırlanmış yasal
belgelerin yalnızca bölgesel ya da azınlık dilleri ile
hazırlanmış olmasından dolayı geçerliliklerinin
inkar edilmemesini; ya da

b. bu tip belgelerin, bölgesel ya da azınlık
dillerinin kullanıcısı olmayanlara sunuluşu
sırasında içeriğinin hazırlayan tarafından
açıklanabilmesinin sağlanmasını;

c. taraflar arasında, ülke sınırları dahilinde ha-

zırlanmış yasal belgelerin yalnızca bölgesel ya da

 

azınlık dillerinde hazırlanmış olmalarından dolayı,
geçerliliklerinin inkar edilmemesini;

3- Taraflar, azınlık ya da bölgesel dilleri kulla-
nanlar için en önemli ulusal yasalarını ve özellikle
bu dilleri kullananlarla ilgili olanları yayınlamayı
taahhüt eder.

Madde 10: İdari Yetkeler ve Kamu Hizmetleri
1- Taraflar, belirli sayıda insanın azınlık ya da

bölgesel dilleri konuştuğubir idari bölgede, aşağı-
daki yükümlülüklerin mümkün olduğunca sağlan-
masına çalışacağını garanti eder:

a.l) İdari birimlerde bölgesel ya da azınlık dil-
lerinin kullanılmasının sağlanmasını ya da;

a.ll) idari birimlerin, bölge halkıile olan ilişki-
lerinde bölgesel ya da azınlık dillerinin kullanılma-
sının sağlanması; ya da

a.llI) bölgesel ya da azınlık dillerini kullanan-
ların, her türlü başvurularını bu dillerde yapabilme-
si ve karşılığının da budillerle almasının sağlanma-
sı; yada |

a.IV) bölgesel ya da azınlık dilini kullananların
hertürlü başvurularını, yazılı ya da sözlü olarak, bu
dillerde yapabilmelerinin sağlanması; ya da

a.V) bölgesel ya da azınlık dillerini kullananla-
rın, en önemli başvurularını bu dilde yapabilmele-
rinin sağlanması

b.Çok yönlü kullanımı olan idari belgelerin ve
formların, bölgesel ya da azınlık dillerine mensup
nüfus için budillerde ya da iki dilde sağlanması

c. İdari yetkilerin, her türlü dokümanın bölgesel
ya da azınlık dillerinde hazırlanmasına izin verme-
lerinin sağlanmasını.

2- Yerel ve bölgesel yetkeler açısından, belirli
sayıda olan ve bölgesel ya da azınlık dillerini kulla-
nanların, aşağıda belirtilen hakları kullanabilmeleri
için taraflar izin vermeyi ya da destek vermeyi.
garanti ederler:

a. bölgesel ya da yerel yetkinin çatısı altında,
bölgesel ya da azınlık dillerinin kullanılması;

b. bölgesel ya da azınlık dillerini kullananların,
sözlü ya da yazılı her türlü başvurularını budillerde
yapabilme olanağı;

c. bölgesel yetke tarafından yayınlanan hertür-
lü resmi dokümanınilgili bölgesel ya da azınlıkdili
ile yayınlanması;

d. yerel yetke tarafından yayınlanan her türlü
resmi dokümanın ilgili bölgesel ya da azınlık dili
ile yayınlanması;

e. bölgesel yetke tarafından, ülkenin resmi
dil(ler)inin kullanılmasını odışlamadan, resmi
dil(len)le beraber meclislerde bölgesel ya da azınlık
dillerinin kullanılması;

 

 



 

TEMMUZ AĞUSTOS 2001 e SiYI 25
 

f. yerel yetke tarafından, ülkenin resmi
dil(ler)inin kullanılmasını odışlamadan, resmi

dil(ler)le beraber meclislerde bölgesel ya da azınlık
dillerinin kullanılması;

g. gerekli hallerde resmi dil(ler)deki karşılıkları
kullanılmak kaydıyla, yer isimlerinin bölgesel ya da
azınlık dillerindeki gerçek ve geleneksel şekliyle

kullanılması.
3- Taraflar idari yetkeler tarafından ya da onlar

namına başkaları tarafından yürütülen kamu hiz-
metleri açısından, ve herdilin o bölgedeki konumu
itibariyle aşağıdaki hakların kullanımının mümkün
olduğunca, sağlanmasını garanti eder;

a.hizmetlerin verilmesinde bölgesel ya da azın-
lık dillerinin kullanılmasının sağlanması; ya da

b.bölgesel ya da azınlık dillerini kullananların
taleplerini bu dillerde iletebilmelerine ve bu diller-
de cevap alabilmelerine izin verilmesini; ya da

c.bölgesel ya da azınlık dillerini kullananların,
budillerde taleplerini iletebilmeleri,

4- Taraflar 1.,2.,3. paragraftaki şartları yürürlü-
öğe koymayı kabul ettiklerinde, aşağıdaki koşullar-
dan bir ya da birkaçını dikkate almayı kabul eder:

a.gerektiğinde çevirmen ve yardımcı

b. iş olanakları yaratmak ve gerektiğinde, resmi
ve diğer kamu görevlilerinin ihtiyaca bağlı olarak
eğitimi;

c. bölgesel ya da azınlık dillerinin kullanıldığı
bir bölgeye atanmış kamu görevlisinin söz konusu

diller hakkında bilgilenme isteğini olduğunca karşı-
iamak,;

5- İlgili kişilerden gelen istek doğrultusunda,
taraflar aile isimlerinin bölgesel ya da azınlık dille-
rinde kullanılmasına ya da benimsenmesine izin
verilmesini taahhüt eder.

Madde 11: Medya
1- Taraflar; bölgesel ya da azınlık dillerinin ko-

nuşulduğu alanlardaki kullanıcılar açısından, her
dilin konumuna uygun olarak, doğrudan ya da do-
laylı, genel yetkelerin bu alandaki yeterliliğine,
sahip olduğu güce ya da oynadığı role, ve medya-
nın bağımsızlığının ve özerkliğinin esaslarına saygı
duyarak aşağıdaki maddeleri garantialtına alır:

a. radyo ve televizyonun kamu hizmeti görme
misyonutaşımasıdolayısıyla;

I) bölgesel ya da azınlık dilinde yayın yapan,
en azından bir radyo istasyonu ve bir televizyon
kanalının açılmasının sağlanması; ya da

II) bölgesel ya da azınlık diliyle yayın yapan en
azından bir yayın istasyonu ve bir televizyon kana-
lının açılmasının desteklenmesi ve açılmasına ko-
laylık sağlanması; ya da

 

HM) yayıncıların bölgesel ya da azınlık dillerin-
de program yayınlayabilmeleri için uygun şartların
oluşturulması.

b.I) bölgesel ya da azınlık dilinde yayın yapan
en azından bir radyo istasyonunun açılmasının
desteklenmesi ya da kolaylık sağlanması; ya da

b.Il) bölgesel ya da azınlık dilerindeki radyo
programlarının belirli bir düzenle yayınlanmasının
desteklenmesi ya da kolaylaştırılması.

c.I) bölgesel ya da azınlık diliyle yayın yapan,
en az bir televizyon kanalının açılmasının destek-
lenmesi ya da kolaylaştırılması; ya da

c.11) bölgesel ya da azınlık dillerindeki televiz-
yon programlarının belirli bir düzenle yayınlanma-

sının desteklenmesi ya da kolaylaştırılması; ya da
d. bölgesel ya da azınlık dillerinde görsel ve

görsel / işitsel çalışmaların üretim ve dağıtımının
desteklenmesi ya da kolaylaştırılması

e.l) bölgesel ya da azınlık dillerinde yayınla-
nan, en azından bir gazetenin yayınlanması ya da
varolanın var olanın devamının desteklenmesi ya da

kolaylaştırılması; ya da

e.li) belirli bir düzende, bölgesel ya da azınlık
dilerindeki makalelerin yayımının desteklenmesi ya
da kolaylaştırılması,

f.I) medya için yasaların sağladığı finansal des-
teğin, bölgesel ya da azınlık dilini kullanan medya
için de geçerli olması

£.1I) bölgesel ya da azınlık dilindeki görsel i-
şitsel ürünleriçinde, finansal destek açısından varo-
lan hükümlerin uygulanması

g. bölgesel ya da azınlık dili kullanan medya-
daki gazetecilerin ve diğer personelin eğitimlerinin
desteklenmesi.

2- Taraflar bölgesel ya da azınlık dillerine ben-
zer ya da özdeş dillerde, komşu ülkelerden yapılan
radyo ve televizyon yayınlarını doğrudan izleme
özgürlüğünü ve komşu ülkelerden yapılan radyo ve
televizyon yayınlarının aktarımının engellenmeme-
sini garanti ederler ve aynı zamanda, taraflar, böl-
gesel ya da azınlık dillerine benzer ya da özdeş
dillerdeki yazılı basındaki bilgilerin serbest dolaşı-
mının ve ifade özgürlüğünün üstünde hiç bir yasa-
ğın olmayacağını da taahhüt ederler. Bu özgürlük-
lerin kullanımı; ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü
ya da toplum güvenliğini ilgilendiren durumlarda,
karışıklık, suçun önlenmesi toplum ve bireylerin
sağlık ve moralinin, kişilerin hak ve itibarlarının
korunması,gizli bilgilerin ifşasının engellenmesi ya
da yargının tarafsızlığı ve otoritesinin sürdürülmesi
gibi; demokrasilerde gerekli olan ve yasalarla ön-

 



 

ceden belirlenmiş olan durumlar, sınırlamalar ya da
yasaklamalararacılığıile kısıtlanabilir.

Madde 12: Kültürel Etkinlikler ve Olanaklar

1- Kültürel etkinlikler ve olanaklar açısından

bölgesel ya da azınlık dillerinin kullanıldığı bölge-
lerde genel yetkelerin yeterliliği, bu alanda oynadı-

ğı rol ya da sahip olduğu güç de göz önüne bulun-
durularak taraflar aşağıdakileri taahhüt ederler:

a. bölgesel ya da azınlık dillerdeki spesifik giri-
şimler ve kendine özgü ifade yöntemlerinin bu
dillerdeki farklı açılımlara sahip çalışmaların özen-
dirilmesini;

b. farklı açılımlara sahip (başka dillerdeki) ça-
lışmaların çeviri, dublaj, alt yazı tıpkı basım gibi
yöntemlerin yardımıyla bölgesel ya da azınlık dille-
rinde yayınlanmasının özendirilmesini;

e. bölgesel ya da azınlık dilleriyle yazılmış ça-
lışmaların aynı tekniklerle başka dillerde yayınlan-
masının özendirilmesini;

d. çeşitli kültürlerin etkilerini organize eden ya

da ya da destekleyen kişilerin, bu etkinliklerde,
bölgesel ya da azınlık dilleri ile ve kültürleri ile
ilgili bilgilere ve bu dillerin kullanımına uygun
oranlarda yer vermelerinin sağlanmasını;

e. kültürel etkinliklerin planlanmasında ve ola-
nakların sağlanmasında bölgesel ya da azınlık dille-
rinin kullanılmasında temsilcilerinin katılımının

özendirilmesini;
ft. bölgesel ya da azınlık dillerinde yayınlanmış

ya da yayınlanmakta olan çalışmaları biriktiren,
kopyasını çıkaran kişi ya da kişilerin çoğalmasına
olanak sağlanması ve özendirilmesi;

g. özellikle idari, ticari,ekonomik, sosyal, tek-

nik ve hukuki terminolojinin korunması ve gelişti-

rilmesi için araştırma ve çeviri servislerinin oluştu-

rulması ya da mali destekle güçlendirilmesini; ta-
ahhüt ederler.

2- Taraflar bölgesel ya da azınlık dillerinin
kullanıldığı alanlar dışında kalan yerlerde (bu
dilleri konuşanların sayısı, yeterliyse) kültürel
etkinlikleri ve olanakları desteklemeyi ya da

saplamayı taahhüt ederler
3- Taraflar bölgesel ya da azınlık dilleri ve kül-

türlerini yansıtan ve kendi mevcut politikalarına
uygun yükümlülükler oluşturmayı taahhüt ederler.

Madde 13: Ekonomik ve Sosyal Hayat

1- Taraflar ülke genelinde, ekonomik ve sosyal
aktivitelerde aşağıdakileri taahhüt ederler:

a. ekonomik ve sosyal hayatla ilgili sözleşme-
lerde, teknik dokümanlarda bölgesel ya da azınlık
dillerinin kullanımını haklı nedenlere dayanmadan

 

 

  

 

kısıtlayan ya da yasaklayan hükümleri kanunlardan
çıkarmayı;

b. en azil

kullanıcıları ar

rinde ve özel

a azınlık dillerinin

> talimatnamele-

illerin kullanımı

delerin yasaklan-

 

ması;

c. ekonomikve sosyal einviklerle ilgili olarak

bölgesel ya da azınlık diilerinin kullanın

lenmesine yönelik uygulamalara karşı k

d. bölgese! ya da azınlık Geinin d

lirtilen durumlar dışinda ularının destek-
lenmesi ve özendirilmesi;
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hazırlanmışd. bölgesel ya da azıni
iN ı olanaklarlagüvenilir bir eği

sağlanması;
e. ilgili birimler tarafında

nusunda bölgesel ya da azınlık dilleri ile bilgilen-
dirme yapılmasının sağlanması: -

Madde 14: Taraflar taahhür eder ki:

Aynı dilin benzer ya da özdeş formlarının kul-
lanıldığı ülkelerin arasında varolan iki ya da çok
taraflı anlaşmaların uygulanması ya ada bir çok
ülkede aynı dili kullananların kültür, eğitim, enfor-
masyon, mesleki ve sürekli güjtim ganrında ara-

larında ilişkiler kurulmasını özendirici anlaşmaların
yapılmasının sağlanması;
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BÖLÜM 4: Sözleşmenin Uygul:
Madde 13: Periyodik Raporlar
1- Taraflar, bakanlık komisyonunun onayı ile,

periyodik olarak bu sözleşmenin 2. maddesine uy-
gun olarak izledikleri politikaları ve 3. madde de
yar alan ve önceden kabul edilmiş koşulların uygu-
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lanması ie ilgili raporu sunacaktır. ilk rapor söz-
leşmenin kabulünden itibaren geçen bir yıl içinde
diğerleri her üç yılda birilgili parti tarafından Av-
rupa Konseyi Genel Sekreterine sunulacaktır.

2- Taraflar raporlarını halka açık olarak hazır-
layacaklardır.

Madde 16: Raporların İncelenmesi
I- Madde 15'e göre Avrupa Konseyi Genel

Sekreteri'ne sunulan raporlar madde 17' ye göre

kurulan Uzmanlık Konseyine incelettirilecektir.
2- Taraflar ya da yasal kuruluşlar uzmanlık

komisyonunun dikkatini taahhüt edilmiş 3. bölümle
ilgili sorulara çekebilirler. İlgili tarafa danışıldıktan
sonra, uzmanlık komisyonu aşağıda paragraf 3'te
belirtilen şekilde raporun hazırlanmasında bubilgi-
yi dikkate alır. Bu kişiler ya da kuruluşlar ayrıca
taraflar tarafından izlenen bölüm 2 ileilgili politika
hakkında demeç verebilirler.

3- Paragraf |' de kesinlikle belirtilen rapor ve
paragraf 2'de belirtilen bilgiler temelinde uzmanlık
komisyonu, bakanlık komisyonuna rapor hazırlar.
Bu rapor tarafların gerçekleştirmek istediklerini
içerecektir ve bakanlık komisyonutarafından halka
duyurulabilir.

4- Paragraf 3'de belirtilen rapor ikinci kişilerin
tarafların bir ya da daha fazlasına yaptıkları önerile-
rin hazırlanması için uzmanlık komisyonunun ba-
kanlık komisyonuna yaptığı önerileri içerir.

5- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, sözleşme-
nin uygulanmasıyla ilgili olarak iki yılda bir ayrın-
tulı bir raporu Parlamenter Asamblesine sunacaktır.

Mudde 17: Uzmanlık Komisyonu

i- Bu komisyonun üyeleri her taraftan bir üye
olmak kaydıyla, bu sözleşmenin anlamını ve gerek-
lerini anlayıp uygulayabilecek düzeyde kişiler ara-
sından, Bakanlık komisyonutarafındanatanırlar.

2- Komisyon üyeleri6 yıllık süreler için atana-
bilir. her üye uygun görülürse yeniden atanabilir.

Çeşitli nedenlerden görev sürelerini tamamlayama-

yan üyelerin yerine paragraf 1'de belirtilen prosedü-

re göre yeni bir üye atanır. Yeni üye selefinin görev
süresini doldurur.

3- Uzmanlık komisyonu prosedür kurallarını
benimser. Bu komisyonun sekretaryası Avrupa
Konseyi Genel Sekreteri tarafından sağlanır.

BÖLÜM 5: Final Şartları

Madde 18: Bu Sözleşme Avrupa Konseyine
üye ülkelere imzaya açılacaktır. Avrupa Konseyi
Genel Sekreteri imzalı onay, resmi kabul ya da
katılım şeklindeki başvuruları kabul edecektir.

Madde 19:

 10

1- Bu sözleşme ile 5 Avrupa Konseyi üyesi
devlette, madde 18'deki koşullar çerçevesinde, bu

sözleşmede olan hükümlerin bağlayıcılığını kabu-
lünden sonraki 4. ayın ilk günü yürürlüğe girecek-
tr.

2- Busözleşmenin bağlayıcılığını sonradan ka-
bul eden ülkeler için, imzalı onay, resmi kabul ya
da katılım tarihlerinden sonraki 4. ayın ilk günü
sözleşme yürürlüğe girer.

Madde 20:
1- Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra,

A.K. Bakanlar Komisyonu, A.K. ya üye olmayan
ülkeleri de bu sözleşmeyi onaylamaya davet edebi-
lir.

2- Sözleşmeyi onaylayan ülke açısından, bu
sözleşme muvafakat tarihinden sonraki 4. ayınilk
günü yürürlüğe girer.

Madde 21:
1- Herhangi bir ülke, bu sözleşmeyi imzaladığı

ya da imzalı onayı, kabulü, katılımı ya da muvafa-
katini yaptığı esnada sözleşmenin 7. maddesini
2.,.3..4. ve 5. paragraflarından bir ya da birden faz-
lasına uyulmasına zorunluluk getirebilir.

2- Bir ülke üstteki paragrafa uygun olarak ge-

tirdiği zorunlulukların hepsini ya da bazılarını kal-
dırmak için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri' ne
bildirimde bulunabilir. Genel Sekreter bu bildirim
tarihindenitibaren geri dönüşü uygulamaya sokar.

Madde 22:
1- Her ülke istediği anda bu sözleşmeden Genel

Sekretere bildirerek ayrılabilir.
2- Bildirimden 6 ay sonra sözleşme resmen

fesh olur.

Madde 23:
Genel Sekreter;
a. bütün imzaları;
b. bütün imzalı onay, kabul, katılım; ya da mu-.

vafakat

c. madde 19 ve 20'ye göre yürürlüğe giriş tari-

hini
d. madde 3, paragraf 2'ye göre uygun olan her

kabul bildirimini
e. bu sözleşmeile ilgili her eylem, bildirim ya

da haberleşmeyi;
bütün ülkelere bildirecektir.

*5 Aralık 1992'de Strasbourg'da yapılmıştır.

 



  
 

  

 

Adığey Başkanı Aslan Carım 2 Ağustos tari-
hinde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı üç ana
konuüzerineydi. Yılın ilk altı ayı itibariyle Cumhu-
riyette ekonomik gelişmeler, Adığey'in cumhuriyet
oluşunun 10. yılı nedeniyle yapılacak kutlamalar,
Başkan Putin ile yapılan görüşme sonuçları. Başkan
konuşmasına başlarken yılın ilk altı ayında cumhu-
riyetteki toplumsal-politik huzurun korunmakla
kalmayıp daha da güçlendirildiğini ve birçok prob-
lemin çözümünde bunun yararını gördüklerini,
Cumhuriyet halkının yasalara ve yönetime güven
duymalarından memnun olduğunu, başarıda basının
da büyük payı olduğunu dile getirdi. Geçen yılın
sonunda yapılan bin yıldan bin yıla geçiş toplantı-
sında benimsenen ilke ve prensiplerin yararlarını
gördüklerini dile getiren başkan, bu ilkelerin halk-
lar arası ve etnik sorunlarda genel insani prensiple-
rin öne geçirilmesi olduğunubelirtti. Yılın ilk altı
ayında karşılaştıkları sayısız güçlüklerden bu ilke-
ler sayesinde çıkmayı başardıklarını sözlerine ekle-
di. Başkan Adığe Cumhuriyeti yasalarının Rusya
Federasyonu yasalarına uygun bir şekilde yeniden
düzenlenmesi ve iki kanatlı parlamentonun oluştu-
rulması esnasında çıkarılan tartışmalardan, bu ko-
nuda merkezden gerek Adığey yönetimine ve ge-
rekse kendisine ağır baskılar yapıldığından,
Adığey'in parlamento seçimlerini geçersiz saydır-
maya uğraşan güçlerin varlığından söz etti. Merkezi
basın organları ve kimi devlet görevlilerinin cum-
huriyetteki huzur ve sükunu bozmak için çaba gös-
terdiklerini, diğer bir deyimle cumhuriyetin kendisi

için belirlemiş olduğu rotayı değiştirmek ve Cumr-
huriyetimizi ortadan kaldırmak için uğraştıklarını
ancak bunda başarılı olamadıklarını dile getirdi. Bu
konuda Rusya Federasyonu Yüksek Mahkemesi
Prezidyumu ve Başsavcıdan büyük destek gördük-
lerini, bu organların Cumhuriyetimizin haklarını
koruduklarını belirtti. “Tüm bunları şimdi söyleme-
den geçemiyorum çünkühepsi buyılın ilk altı aylık
döneminin olaylarıdır” diyerek konuşmasını sür-
dürdü. Parlamento seçimlerine halkın: çoğunlukla
katılarak oyunu kullandığını, yönetim için kendi
göstermiş olduğu adayların seçilmelerini kendisine
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güven olarak algıladığını söyleyen başkan “huzur
ve sükunu korumakla kalmayıp daha da güçlendir-
dik” demesinin bundan kaynaklandığını söyledi. Bu
gelişmeler Cumhuriyetin sosyo ekonomik alanda
yılın ilk altı ayında ilerlemeler yapmasına neden
olmuştu. Bu süre içinde üretim “o 7.3 oranında
artmıştı. Bu yılki tahıl üretimi de iyiydi ve geçen
yıla göre 80 bin ton daha fazla tahıl elde edilmişti.
Başkan Cumhuriyetin 10. yılı kutlamaları hakkında
da bilgi verdi. 5 Ekim tarihinde yapılacak törenler-
de abartıya kaçılmayacak. Törenlere merkezi yetki-
liler, Komşu Cumhuriyetler, -Adığey ile ekonomik

ve kültürel işbirliği ilişkileri bulunan Moskova ve
Kareliye bölgeleri çağrılacak. Başkan 27 Temmuz
tarihinde Putin ile yaptığı görüşmede Cumhuriyet-
teki sosyo ekonomik ve politik durumu kendisine
anlattığını, Başkan Putin'in Cumhuriyetteki duru-
mu olumlu bulduğunu ve aynı politikayı devam
ettirme konusunda görüş birliği içerisinde oldukla-
rını dile getirdi. Putin görüşmede Cumhuriyetin 10.
yıl törenlerine imkan bulduğu takdirde katılacağını
söyledi. Görüşmede Başkan Carım Putin'e
Adığey'in turizm potansiyelinden, kış sporları ve
kayak turizmi için uygun imkanlara sahip olmasın-
dan söz etti ve Adığey'de bu alanlarda turizmin
geliştirilmesi için destekte bulunulmasını istedi.
Putin bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasıiçin
ilgililere talimat verdi. Görüşmede, Aslan Carım'ın
başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması konusu
da ele alındı ve Putin bunda bir yasal engel bulun-
madığını dile getirdi. Başkan Carım'ın görev süresi
12 Ocak 2002? de doluyor. Daha önce iki devre
Başkanlık ve 3 yıl da Cumhuriyetin liderliğini
yapmış olan Carım, halkın kendisini isteyip isteme-
diğini araştıracağını ve istediğini anladığı takdirde
aday olacağınıdile getirdi.

(4 Ağustos tarihli Adığe Mak gazetesinden özetleyerek
çeviren: İbrahim Çetao|
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ÖNTARİH
Rusya toplum bilincinin klişe tipleri olarak Kafkas

halkları. özellikle Gürcüler ve Abhazlar bütün halinde,
ayrılmayan ve farksız etno-kültürel bir birlik olarak algi-

lanırlar. Oysa OAbhazlar ve Gürcüler akraba olmayan

halklardır. Farklı genetik kökenleri vardır. birbirine

benzemeyendilleri Kafkas dil ailesinin farklı kollarınaaittir;

kültürel-yaşantısal dış benzerliğin ardında esaslı gelenek-

görenek, maddi ve manevi kültür, etnik mentalite

farklılıkları yatar. Kültürel planda Abhazlar her zaman

Kuzey Kafkasya dünyasına. en başta da en yakın etno-

genetik akrabaları Adığelere yakın oldular. Ancak Kafkas

Sıradağları'nın ogüney oeğimindeki oOcoğrafi (oOkonumu

Abhazya'nın tarihi yönelimlerine. onu Transkafkasya'nın

tarihi sürecinde en önemli özne yapan başka bir istikamet

çizdi.

Abhazya eski bir Hıristiyanlık diyarıdır. Sonradan, 17-

18 yy.da İslam'ın etki alanına girse de Abhazya'daki

Ortodoks Hıristiyan topluluk her zaman, özellikle bu

yüzyılda daha kalabalıktı. Sık sık rastlanan. Abhazların

istisnasız Müslüman olduğu iddiası ya tarihi-etnografik

cehaletin, ya da “İslam fundemantalizmi” kartının bilinçli

olarak oynanmasının sonucudur, ki böylelikle Abhaz-Gürcü

anlaşmazlığı için basitçe “ebedi Hıristiyanlık-Müslümanlık

çatışması” şablonuiçinde hüküm vermek mümkündür.

8. yüzyılda güçlenen Abhaz Krallığı aktif fetihçi bir

politika izledi. Sonraki yüzyıllarda kendi etnik sınırlarının

dışına çıktı, o zamana kadar dağınık olan batı ve doğu

Gürcü topraklarını kendi hükümdarlık asası altında

birleştirdi. Gelecekteki Gürcü Krallığı'nın toprak ve siyasi

bütünlüğünün temeli de böylece atıldı. Gürcü Krallığı. nihai

olarak, Abhaz hanedanlığının sona ermesinden ve iktidarın

Gürcü Bagrationi hanedanına geçmesinden sonra oluştu.

Gürcü Krallığı Moğolistilası sonucunda yıkılarak. birbirine:

 

sürekli düşmanlık eden parçalara bölündü. Abhazya da

birkaç yüzyıl bağımsız olarak kaldı.

17.-18. yüzyıllarda Abhazya Osmanlı İmpara-

torluğu'nun güçlü siyasi ve kültürel etkisi altına girdi.

Rusya'nın Kafkasyasınırlarına doğruilerlemesi burada yeni

bir çekim hattı meydana getirdi ve bu. Abhaz yönetici

çevresinde “Rus yanlısı” ve “Türk yanlısı” grupların ortaya

çıkmasına yol açtı. Sonuçta Rusya'ya meyledenler baskın

çıktı ve Abhazya'nın hükümran prensi Georgi Çaçba-Şerva-

şidze'nin başvurusu üzerine Çar 1. Aleksandr. 17 Şubat 1810

tarihli omanifestosuyla Abhazya'nın Rusya'ya ilhakını.

Abhaz halkının ise “Rusya İmparatorluğu'nun yüksek

himayesi, Çarlık küresi ve koruması altında bulunduğunu”

ilan etti.

İlk zamanlarda Rusya. Abhazya'nın iç yönetimine ve

geleneksel yapısına karışmadı. Ancak 1864'te hükümran

prenslik lağvedildi ve Abhazya, önce “Suhum Askeri

Bölgesi”, 1883'ten itibaren de Kutais Eyaleti'ne bağlı

“Suhum Okrugu (Bölgesi)” adını alarak doğrudan Rusya

İmparatorluğu'nun idari sistemine dahil edildi. İdari

düzenlemeler daha sonra da devametti: 1904 yılında Bzıb

nehrine kadar Gagra toprakları Karadeniz (Çernomore)

Eyaleti'nin Soçi Okrugu'na verildi (1920'li yılların sonunda

SSCB MKkararıyla Abhazya'ya iade edildi).

1870'li yıllarda Abhazlar etnik felaket yaşadılar.

Rusya'nın Kafkasya'da nihai olarak yerleşmesi, hükümetin

“barışçı oOoolmayan” OoDağlılara Okarşı Oouygulamalarını

sertleştirmesini mümkün kıldı. Abhaz isyanları bastırıldı.

İlerideki kolonizasyoniçin toprakları boşaltma hayali kuran

Çarlık memurları tarafından teşvik edilen. Türk yanlısı yerel

feodal yöneticiler tarafından da kışkırtılan Abhaz kitleleri

(bazı verilere göre nüfusun yarısı) vatanlarını terk etmek

zorunda bırakıldı. Sürgünler Osmanlı İmparatorluğu'na,

Yakındoğu'nun diğer ülkelerine gittiler ve zamanla oralarda

dü
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kök salarak büyük bir Abhaz diasporası oluşturdular.

“Muhaceret”, yani sürgün; Abhazlar bugün hâlâ acısını

hissettikleri, tarihlerinin en trajik sayfalarından birini böyle

adlandırıyorlar. Sürgün Abhazların etno-kültürel gelişimine,

coğrafik. ekonomik ve demografik potansiyeline büyük

darbe indirdi. Sürgünden sonra boşalan Abhaz topraklarına

Gürcülerin. Rusların, Ermenilerin. Rumların, Estonların ve

diğer halkların büyük göç seli yaşandı. Esas olarak tekuluslu

Abhazya hızla çokuluslu, çok dilli bir bölgeye dönüşmeye

başladı. Sürgün ve sonuçları, 20. yüzyılın sonunda bölgede

cepheleşmeye ve silahlı çatışmaya kadar varan anlaşmazlık

.düğümününatılmasında kendi rolünü oynadı.

Rusya İmparatorluğu'nun çökmesiyle Gürcüstan'ın

Abhazya üzerindekisiyasi ve toprak talepleri hemen kendini

gösterdi. O zaman var olan iktidar organları -Gürcüstan

Ulusal Konseyi ve Abhazya Halk Konseyi- arasında

imzalanan ilk antlaşma, Abhazya'nın sınırlarını belirliyor

(Gürcüstan'la İngur nehri) ve “tek Abhazya'nın gelecekteki

sivasi yapı biçiminin Abhazya Kurucu Meclisi'nde,

halkların kendi kaderini belirleme hakkı ilkesine uygun
olarak hazırlanacağını “ tespit ediyordu.

Ancak Haziran 1915'de problem, Gürcü birliklerinin

Abhazya'ya girmesiyle “çözüldü”. Abhazya Halk Konseyi

defalarca dağıtıldı ve her yeni kadrosu Tiflis yönetiminin

açık baskısı altında çalıştı. Mevcut durumu A. İ .Denikin

“Oçerki Russkoy Smutı”da tam olarak tarif ediyordu:

“Gürcüler tarafından zorla işgal edilen Soçi ve Suhum

okruglarında yerlilerin ve Rusların zor durumu, Gürcü

yönetiminin zulmü, ölçüsüz bir Gürcüleştirme ve yıkıcı

ekonomik politika...”. Gönüllü Ordu iktidarının olaylara

yaklaşımını açıklarken başkomutan. “Gönüllü Ordu,

iktidarın zorla ele geçirilmesini kabul etmek istemeyen Rus,

Ermeni ve Abhaz nüfus üzerinde uygulanan baskılara,

oradan gelen şikayetlere ve çağrılara kayıtsız kalamazdı”,

çünkü bu “Rus devletine yönelen oOunsurları himaye

geleneğine” uymuyordu.

Fakat Tiflis yönetiminin büyük politik baskısı altında

Abhazya Halk Konseyi, 20 Mart 1919 tarihinde

“Abhazya'nın özerklik antlaşmasını” kabul etti. Antlaşma

Abhazya'nın Gürcüstan Demokratik Cumhuriyeti'ne özerk

birim sıfatıyla dahil olduğunu ilan ediyordu ve merkez
iktidarıyla karşılıklı ilişkilerin Ooanayasal esaslarını

hazırlamak için özel bir komisyon kurulmasını karara

bağlıyordu. Ancak OSuhum ve Tiflis arasındaki

anlaşmazlıklar giderilemedi; bu nedenle Gürcüstan Kurucu

Meclisi pratikte tek taraflı olarak “Abhazya'nın Özerklik

Kararını kabul etti ve Gürcüstan  Anayasası'nı onayladı.

Anayasada da aynı şekilde Abhazya'nın (Anayasa metninde

“Suhum Okrugu”) özerklik esasıyla Gürcüstan'a dahil

olduğu maddesi yer alıyordu. Bu iki aktın 1921 yılı

Şubat'ında, Rusya Kızıl Ordusu'nun Menşevik Gürcü

hükümetini devirip Gürcüstan'da Sovyet egemenliğini

kurduğu günlerde kabul edilmesi de tarihi bir paradokstur.

Abhazya'da Sovyet egemenliğinin kurulması (21 Mart

1921) Gürcü varlığını son erdirdi ve Abhazya'ya yeniden

siyasi-hukuki devlet formlarına dönme olanağı verdi. O

zamanın tarihi koşullarında Abhazya “sovyet sosyalist

cumhuriyeti” ilan edildi (31 Mart 1921). Ancak aynı yılın

aralık ayında Abhazya SSC, Gürcüstan SSC ile “birlik

antlaşması” yapmak zorunda kaldı. Buna göre “taraflar
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aralarında askeri, siyasi ve mâli-ekonomik birliğe

giriyorlardı”. Askeri, mâli, halk ekonomisi, posta ve telgraf,

adalet. deniz ulaşımı gibi bazı halk komiserliklerinin

birleştiği ilan edildi. Dışişleri tamamen Gürcüstan'ın

yetkisine, demiryolları ise Transkafkasya Demiryolu

Idaresi'ne veriliyordu. Antlaşma Abhazya'nın

Transkafkasya Federasyonu'na

girdiğini” tespit ediyordu.

Gürcüstan ve Abhazya'nın karşılıklı ilişkilerinin

anayasal-hukuki esasları daha sonra. Il. Abhaz Sovyetleri

Kongresi'nde (1 Nisan 1925) kabul edilen Abhazya

Anayasası'nın maddelerinde de yer aldı. Anayasa'nın 4.

maddesi “Abhazya Sovvet Sosyalist Cumhuriveti'nin özel

birlik antlaşması temelinde Gürcüstan SSC ile birleştiğini,

onun aracılığıyla Transkafkasya Sovyet Sosyalist Federatif

Cumhuriyeti'ne ve Transkafkasva Cumhuriyeti bünyesinde

de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'ne girdiğini”

tespit ediyordu. Aynı anayasanın 5.. maddesinde Abhaz-

ya'nın egemen yapısı şöyle ifade ediliyordu: “Abhazya SSC,

kendi topraklarında devlet iktidarını müstakil olarak ve

başka herhangi bir iktidardan bağımsız olarak

gerçekleştiren egemenbir devlettir”

Hukuki sürecin bundan sonraki gelişimi Abhazya'nın

egemenlik haklarının sınırlandırılması yolunda ilerledi.

Abhazya Anayasası'na yapılan ekler temel yasanın metnine

“Abhazya SSC ve Gürcüstan SSC'nin anlaşmalı ilişkileri

hakkında” özel bir bölüm dahil ediyordu ve bu bölümün

maddeleri Abhazya'nın yetkilerini (önceki düzenlemede

olduğu gibi) sadece Transkafkasya Federasyonu ve SSCB

anayasalarıyla değil. Gürcüstan'la anlaşmaya dayalı ilişkiler

olgusuyla da sınırlandırıyordu. Diğer taraftan. hemen

sonrasında kabul edilen Gürcüstan Anayasası da (1922 ve

“Gürcüstan aracılığı ile

1927) keza bu çizgiyi yansıyordu. 1927 Anayasası,

Gürcüstan Merkez lcra Komitesi'nin bütün aktlarının

Abhazya topraklarında da mutlak yürürlüğü olduğunutasdik

ediyordu. 1922 Anayasası'nda böyle bir düzenleme yoktu.

İlişkilerin yeni şeklinin kayıt altına alınması Nisan

1930'da oldu. Abhazya Merkez İcra Komitesi. “bu

cumhuriyetlerin birleşmesi hakkındaki temel nokta dışında

bütün bölümlerde reel anlamını kaybettiği” gerekçesiyle

cumhuriyetin anayasasından 16 Aralık 1921 tarihinde

Gürcüstan'la yapılan antlaşma zikrini çıkardı. Yine a

zaman, OoGürcüstan Oobünyesinde (“anlaşmaya (dayalı

cumhuriyet” formülü Gürcüstan bünyesinde “özerk

cumhuriyet” ile değiştirildi. Şubat 1931'de bu kararlar

Abhazya Sovyetler Kongresi ve “Abhazya SSC'nin özerk

cumhuriyet sıfatıyla Gürcüstan SSC'ye dahil olduğu”

kararını kabul eden VI. Tüm Gürcüstan Sovyetler Kongresi

tarafından onaylandı.

Psikolojik olarak Abhazlar Sovyetler döneminde

Gürcüstan bünyesinde bulundukları zamanı, bu dönem

onlarda Tiflis yönetiminin Abhazya'ya. halkına ve kültürüne

karşı baskı politikasıyla özdeşleştiği için son derece negatif

algılıyorlar. Öyle ki. 1930'lu yıllarda Stalin'in baskıları

Abhaz siyasi ve entelektüel elitini tamamen yok olma

noktasına getirdi. Yine bu yıllarda Komünist Parti

makamları Abhazya'yı Gürcüleştirme amacıyla bilinçli bir

politika uygulamaya başladılar: Abhaz dilinin öğretimi okul

müfredat programından çıkarıldı ve yerine mecburi Gürcüce

öğretim kondu. Abhaz alfabesi Gürcü temelli alfabeyle
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değiştirildi. Yer adlarının Gürcüce adlarlabirçoğu

değiştirildi. Abhazların sosyal gelişimi yavaşlatıldı, fakat

kişinin etnik aidiyetini değiştirmesi durumunda birçok

konuda engeller ortadan kalkıyordu. oGürcüleştirme

politikasının temel öğesi bilinçli olarak uygulanan iskân

politikasıydı. 1940'lı yıllarda ve 1950'lerin başında

Gürcüstan'ın iç bölgelerinden Abhazya'ya on binlerce

Gürcü yerleştirildi. Bunların yerleşmesiyle özel olarak

kurulan, İkinci Dünya Savaşı yıllarında bile devlet

bütçesinden cömertçe beslenen “Gruzpereselenstroy” adlı

bir organizasyon ilgileniyordu. “Göç” seli sonucunda

Gürcüler oAbhazya'daki en kalabalık topluluk oldu.

Gürcüleştirme politikasının ideolojik dayanağı da, bazı

Gürcü tarihçiler tarafından ortaya atılan, Abhazya'yı ezeli

Gürcü toprağı, Abhazları da Gürcülerin etnik alt kollarından

biri ilan eden teoriydi.

Stalin sonrası dönemde politik diktanın en baskıcı

yöntemleri biraz törpülendi, ancak Tiflis'in Abhazya'ya

yönelik idari baskısı değişmedi ve bu, Gürcü-Abhaz

ilişkilerini tahriş eden faktör olmaya devam etti. Ayrıca,

Sovyet “federalizminin” dört basamaklı sisteminde özerk

devlet yapısının formal karakteri, cumhuriyet denen yapıya

ulusal-politik ve ekonomik çıkarlarını birlik cumhuriyeti

yönetiminin kasıtlarından koruma imkanını ve reel haklarını

vermiyordu. Abhaz aydınlarının yönetimin uygulamalarına

karşı protestoları daha Stalin döneminde duyuluyordu,

ancak asimilasyona direnişin organize olarak doğmasıStalin

sonrası dönemeaittir. Birkaç kez açıkça Gürcüstan'la karşı

karşıya gelindi: özellikle 1957, 1964. 1967 ve 1976

yıllarında Abhazya'nın Gürcüstan'dan ayrılıp Rusya

SFSC'ye katılması talebiyle kitlesel mitingler ve gösteriler

oldu.

18 Mart 1989'da onbinlerce Abhazın katıldığı bir

toplantı yapıldı. Burada, SSCB'nin üst makamlarına,

Abhazya'nın bir zamanlar kaybettiği birlik cumhuriyeti

statüsünün iade edilmesi çağrısı yapıldı. Bu, aynı yılın

temmuz ayında 19 kişinin öldüğü kanlı Gürcü-Abhaz

çatışmalarına yol açan yeni bir gerginlik için gerekçe oldu.

O zamandan itibaren tansiyon hiç düşmedi. Gürcüstan ve

Abhazya'nın ilişkileri daha da gerginleşti ve Gürcüstan'ın

toplumsal-politik yaşamında şovenist ve ünitarist eğilimlerin

artmasıyla iyice keskinleşti.

Gürcüstan yönetiminin uygulamalarından biri de,

Gürcüstan'ın bütün Sovyet dönemi devlet yapılarını ve

bunlar tarafından kabul edilmiş devlet-hukuk aktlarını yasal

olarak geçersiz sayan bir dizi hukuki kararları kabul etmesi

oldu. Gürcüstan”da “komünist ve Sovyet kolonyal mirasıyla

mücadele” sloganı altında gürültülü bir kampanya yürüten

rejimin sorumsuz yöneticileri, bununla Gürcüstan SSC'yi

bir arada tutan anayasal-hukuki esasları yıktıklarını

anlamadılar, zira Gürcüstan ve Abhazya'nın birliğine esas

teşkil eden (1921) ve Abhazya'nın özerklik esaslarıyla

Gürcüstan'a dahil olduğu (1931) hukuki antlaşmalar

geçerliliğini yitiriyordu.

Gürcüstan'da bu gelişmeler, büyük önem verilen,

ülkenin iç yapısının üniterleştirilmesi yolunda atılan etkili

adımlar olarak yarı resmi bayram havasıyla karşılandı.

Abhazya'da ise devlet yapılarına yönelik ciddi bir tehdit

olarak değerlendirildi. 25 Ağustos 1990'da Abhazya Yüksek
Sovyeti “Abhazya oOÖSSC'nin Devlet (Egemenliği

 4

Deklarasyonu'nu kabul etti. Deklarasyon Abhazya'yı “akit

edilen anilaşmalar temelinde gönüllü olarak SSCB 'ye ve

Gürcüstan SSC'ye devredilen hukuk alanları dışında, kendi

topraklarında iktidarın tamamına sahip, egemen, sosyalist

bir devlet” olarak ilan ediyordu. Gürcüstan Yüksek Sovyet

Prezidyumu deklarasyonu geçersiz saydı. Bu, Tiflis

yönetiminin, Suhum'da kabul edilen bütün kararları ve

yasaları kendi okaramameleriyle iptal ettiği “yasalar

savaşı”nın ilk adımı oldu. Buna rağmen 1991 yılından

itibaren Abhazya Tiflis yönetiminin kontrolünden de facto

olarak daha fazla çıkmaya başladı.

Başlarında Zviad Gamsahurdiya'nın bulunduğu radikal

milliyetçilerin Ekim 1990'da iktidara gelmesinden sonra

Gürcüstan'da gelişen olaylar. tarafların tutumlarında

kutuplaşmayı artırdı. Birçok siyasi ve dini liderin açıkça

seslendirmekten çekinmediği “Gürcüstan Gürcülerindir”,

“Gürcüler Tanrı'nın seçtiği ulustur”” sloganları eşliğinde

ulusal azınlık mensupları cumhuriyetten zorla çıkarıldı,

savaş ilan edilerek Güney Oseiya'nın özerkliği kaldırıldı,

aynı şeyi Abhazya için de yapma tehditleri başladı. Hatta,

silahlı muhalefetin darbesiyle devrilen Gamsahurdiya,

iktidarının son haftalarında parlamentodan asi Abhazya'yı

yola getirmek için ek yetkiler istemişti.

Mart 1992'de Eduard Şevardnadze'nin Tiflis'e gelişi

olayların olumlu yönde gelişmesi umudunu doğurdu. Ancak

beklentiler gerçekleşmedi. Bir konuşmasında Şevardnadze

açıkça “Abhazya meselesinin Tiflis'de çözüleceğini” belirtti.

Gürcüstan yönetiminin somut yasama ve yürütme faaliyeti

ise, Tiflis'in devletin bünyesinde Abhazya ÖSSC diye bir

yapının oObulunduğu (Ogerçeğini oOgörmezden ogeldiğini

gösteriyordu. Durum, Şubat 1992'de Gürcüstan yönetiminin

cumhuriyetin 1978 Anayasası'nı yürürlükten kaldırması ve

Sovyet öncesi 1921 Anayasası'na dönüldüğünü ilan

etmesiyle daha da kötüleşti. Abhaz tarafının karşı adımı,

Yüksek Sovyet'in “1978 Abhazya ÖSSC Anayasası'nın

yürürlükten kaldırılması” kararı oldu (23 Temmuz 1997).

Yeni anayasa kabul edilinceye kadar Abhazya'nın özerklik

öncesi statüsünü tespit eden 1925 Anayasası'na dönüldüğü

ilan edildi.

O sırada Abhazya'da, idari sınırlara göre bölünen

Sovyet sonrası coğrafyanın gerçeklerinin kendilerini

Gürcüstan'la bir şekilde devlet birliği biçimi aramaya

zorlayacağını biliyorlardı. Bu nedenle 1925 Anayasası'na

geçilmesi kararını alırken Abhazya Yüksek Sovyeti.

Gürcüstan'la bir antlaşma taslağı hazırlanması için çalışma

grubu kurulmasına karar verdi. Ayrıca Abhazya basınında,

hukuk bilimleri doktoru Taras Şamba tarafından hazırlanan.

Abhazya Cumhuriyeti ve Gürcüstan Cumhuriyeti arasında

karşılıklı ilişkilerin esasları hakkında bir antlaşma taslağı

yayınlandı. Bu belgenin maddeleri oOGürcüstan ve

Abhazya'dan egemen devletler olarak bahsediyordu. Aynı

zamanda bu cumhuriyetlerin devlet birliği. federatifilişkiler

kurulması esasına göre teklif ediliyordu. Örneğin 3.

maddede şöyle deniyordu: oO(“Abhazya Cumhuriyeti

Gürcüstan Cumhuriyeti ile gönüllü olarak birleşir ve

Gürcüstan ve Abhazya anayasalarıyla Gürcüstan Cumhuri-

yeti'nin yönetimine bırakılan yetkiler dışında kendi

topraklarında yasama, yürütme ve yargı erklerine tam

olarak sahiptir”. Yasamainisiyatifi olarak antlaşma taslağı
Abhazya Yüksek Sovyeti oturumlarının gündemine alındı.

Parlamentonun 14 Ağustos 1992 tarihli oturumunde
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görüşülecekti, fakat o günün şafağında Gürcü birlikleri Ab-

hazya'ya girdi.

SAVAŞ
İlk başta başarı Gürcü birliklerinden yanaydı; dahailk

günün ortalarında Suhum'un kenar mahallelerine çıktılar.
ardından şehre girdiler. Hükümet binalarını, televizyon

merkezini. en önemli ulaşım yollarını ele geçirdiler.

Abhazya Hükümeti ve Yüksek Sovyeti Gudauta'ya geçihek

zorunda kaldı. 15 Ağustos'ta Gürcüler Gagra bölgesine

denizden çıkarmayaparak direniş göstermeye çalışan Abhaz

sahil güvenlik birliklerini dağlara doğru çekilmek zorunda

bıraktılar.

Ancak daha sonraki olaylar Tiflis'in senaryosuna göre

gelişmedi. Gürcübirlikleri savaşın ilk gününde, daha sonra

günden güne artan bir direnişle karşılaştılar. Suhum'dan

çekilen Abhaz birlikleri Gumısta nehrinin sol kıyısında

tutundular ve burası Batı Cephesi Hattı oldu. Gürcü

birliklerinin gerisinde, esas olarak Oçamçira bölgesinde

gerilla hareketinin merkezi olan Doğu Cephesi kuruldu. En

önemli faktör ise. Abhazya'yı savunmak için savaşın ilk

günlerinde başlayan ve gittikçe güçlenen gönüllü hareketi

oldu. Gönüllülerin kadrosu enternasyonaldi: Adığeler,

Abazalar, Çeçenler, Ermeniler, Ruslar v.d. ii

Çatışmalar gün geçtikçe sürekli bir savaş niteliği

kazandı. bu da güç gösterisi veya blüzkrieg (yıldırım

harekatı) hesapları yapan Tiflis yönetimi için tatsız bir

sürpriz oldu. O sırada Rusya Gürcüstan'la mutabık olarak

barışı sağlama inisiyatifle ortaya çıktı. 3 Eylül 1992'de

Moskova'da Boris Yeltsin. Eduard Şevardnadze ve

Vladislav Ardzınba'nın görüşmesi oldu. Zorlu geçen

görüşmeler bir sonuç belgesinin imzalanmasıyla sona erdi.

Bu belgeye göre ateşkes yapılması. Gürcü birliklerinin

çekilmesi. savaş esirlerinin değişimi. o sıralarda sayıları 20-

30 bin kişiye ulaşan sığınmacıların dönüşünün sağlanması.

Abhazya iktidar organlarının faaliyetinin tüm cumhuriyet

topraklarında yeniden kurulması öngörülüyordu. Ancak

antlaşmanın hiçbir maddesi yerine getirilmedi ve Gürcü

birlikleri önceki mevzilerinde kalmaya devamettiler. Savaş

önceki yoğunluğuyla yeniden şiddetlendi.

o Kısa süre sonra Abhazlar ilk askeri başarılarını elde

etiler: 2-6 Eylül'de Abhaz silahlı güçleri Gagra'yı geri

alarak Psou nehrinde Rusya-Abhazya sınırına çıktılar;

böylece Gudauta çevresindeki askeri ablukayı yarmış

oldular. Savaş bundan sonra da devametti. fakat taraflardan

hiçbiri kesin bir üstünlük sağlayamadı. 1992 yılı sonunda.

savaşın başlamasıyla pratikte (Abhazya'nın okalan

bölümünden kopmuş olan dağlık maden şehri Tkuarçal'da

durum iyice ağırlaştı. Gudauta ile irtibat ancak insani hava

koridoru yardımıyla sağlanıyordu. fakat 14 Aralık 1992'de

Gürcü tarafının abluka altındaki şehirden ayrılan

sığınmacıları taşıyan helikopteri düşürmesinden sonra dış

dünyayla her türlü bağlantı kesildi. Rusya MÇS'nin 1993

yazında yürüttüğü olağanüstüinsani yardımla Tkuarçal halkı

açlıktan ve acılardan kurtarıldı.

1993 yazında savaş yeniden şiddetlendi. 2 Temmuz'da

Doğu Cephesi (Oçamçira) sahilinin bir bölümünde Abhazlar

denizden çıkarma yaptılar. Doğu Cephesi'ndeki başarılı

operasyon Batı Cephesi'ndeki faaliyetlerin aktifleşmesi için

de işaret oldu. Gumısta nehrini geçen Abhaz birlikleri

 

Suhum'un kuzeyinde bulunan yerleşim yerlerini birbiri

ardına kurtararak şehrin kapılarına dayandılar. Gürcü

birliklerinin oOiçine düştüğü umutsuz durum Rusya

hükümetini Abhaz tarafına baskı yapmaya zorladı. 27

Temmuz 1993'de Soçi'de ateşkes antlaşması imzalandı.

Antlaşma savaşı sona erdirme ımkanı veriyordu. Zira

antlaşmanın temel noktasını Gürcü birliklerinin ve bütün

gönüllülerin Abhazya topraklarından çıkması ve cumhuriyet

topraklarında Abhaz iktidarının yargı gücünün yeniden

kurulması oluşturuyordu. Ancak iki târaf da karşı tarafın

belgenin altındaki imzasına itimat etmiyordu.

16 Eylül 1993'de, Rusya'da anayasa krizi yaşanırken

Abhazya'da savaş yeniden başladı. Abhazlar Doğu

Cephesi'nde Gürcü mevzilerine hücuma geçtiler: aynı anda

Batı Cephesi'nde de muharebe hattı açtılar ve Suhum'a

hakim tepeleri kontrolleri altına aldılar. Abhaz kuvvetleri

taaruza devam ederek. 20 Eylül'de şehri tamamen kuşattılar:

29'sinde havaalanını ele geçirdiler. 27 Eylül'de Suhum

tamamen Abhazların kontrolüne geçti. O sırada şehirde

bulunan Eduard Şevardnadze Boris Yeltsin'in özel emriyle

Karadeniz Filosu denizcileri tarafından kurtarıldı. Abhaz

kuvvetleri ogönüllülerle birlikte geri çekilen Gürcü

birliklerini kovalayarak 30 Eylül'de. bir yıl önce savaşın

başladığı İngur nehrindeki Abhazya-Gürcüstan sınırına

çıktılar.

GÖRÜŞMESÜRECİ
Gürcüstan ve Abhazya arasında karşılıklı kabul

edilebilir bir çözüme ulaşmak için görüşmeler, muharebe

faaliyetlerinin sona ermesinden iki ay sonra başladı. İlk

raunt | Aralık 1993'de, o dönemiçin oldukça iyimserlik

uyandıran bir dizi karar içeren “Anlayış Memorandumu”'nun

imzalandığı Cenevre'de oldu. Taraflar. “anlaşmazlığın tam

siyasi çözümü için görüşmeler devam. ettiği dönemde

birbirlerine karşı güç kullanmayacaklarına veya kullanma

tehdidinde bulunmayacaklarına” dair yükümlülük

üstlendiler. “Herkese karşı herkes” prensibiyle savaş

esirlerinin değişimi, sığınmacılar probleminin çözümü

konusundaki yükümlülükler ve Abhazya'nın siyasi statüsü

konusunda tavsiyeler hazırlanması için uzman grupların

çalışmalara başlaması hakkında anlaşma sağlandı.

Daha sonra da görüşmelerin yoğunluğu azalmadı, aylık

olarak yetkili heyetlerin toplantıları gerçekleşti. bu da bir

sonraki belgenin imzaya açılması olanağı verdi. 4 Nisan

1994'de Moskova'da Gürcüstan-Abhazya anlaşmazlığının

siyasi çözüm tedbirleri hakkında Bildiri yayınlandı. Bu

aşamada taraflar dış politika ve dış ekonomikilişkiler, sınır

hizmeti, gümrük hizmeti. enerji. ulaşım. haberleşme. ekoloji

ve doğal afetlerin sonuçlarının giderilmesi, insan ve

vatandaş hak ve özgürlüklerinin. ulusal azınlıkların

haklarının sağlanması alanlarında ortak faaliyet için yetkiler

konusunda karşılıklı anlayışa ulaştılar. Tam ölçekli çözüme

ulaşma çabalarını sürdürme konusunda anlaşmaya varan

taraflar “aşamalı faaliyet programı hazırlanacağını. devlet-

hukuk ilişkilerinin yeniden kurulması konusunda öneriler

hazırlanacağını” kayıt altına aldılar.

Hemen sonrasında görüşme terminolojisine. 21 Aralık

1991 dönemindeki Gürcüstan SSC sınırlarıyla kurulacak

Gürcü-Abhaz devlet yapısını ifade eden “birlik devlet”

terimi girdi. Bu tanımlama bazı ara görüşme belgelerinde
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er ahyvordu ve Gürcü tarafından farklı alarak Abhaz tarafı

 

 )
b unda sürekli israr ediyordu. Gürcü tarafı Şubat 1995'de

veni bir formül ortaya alir buna görü Abhazyabileşik

 

yapılı (lederal) devletin âğer 4

öznesi” oluyordu.

Aynı yılın temmuz ayında, görüişmelerdeki arabulucu -

RP- tarafları Gürcüstan-Abhazva enlaşmazlığının çözüm

   

protokolünü görüşmeleri için öneride bulundu. Bu arada

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bu belgenin görüşme

sürecinin bundan sonraki için esas olması

gerekliği ilan edilç ceki antlaşmalarla

karşılaştırıldığında. bu protokolum birçok bakımından

gelecekte Gürcüslünia ©Ortak devlett yapısı içinde yer alacak

Abhazya'nın haklarının dozunu arlırdığıgı görülüyordu.

Protokolün söylemi “biriki teriimi kaybolmuş ve

onuP yerini Öle

belglerle

bunlar

görüşmelerin pro

önceki

barakılmışı. ancak

Bundan osanrak!

vetkilerin belirlenmesi ydi.

etkilerin belirlenmesi. federal orga

nb sorunlar da keza gel

mlere. anlaşmaya varılan yetkiler

yönetim alanları değildi.

olemli konusu ise

iederatil devletin yapısı,

nların yapısı veişlevleri

müzakerelerin konusu

Yöncü

ortak

1
İEK

iecekteki

uldular. Protokol gelecekte tek para biriminin, bankacılık

sleminin. silahlı kuvvetlerin, sınır ve gümrük hizmetlerinin

vür OLMUS! ÖNEÖTüyordu.

Cederal yasama organı. Abhazya'ya belli sayıda

parlamenla ivordu. Önceki

Abhazya ile Heili kararlarının

yürürlüğe gireceği

korunuyordu. ancak

Abhazya ile ilgili olup

görüşmelerin

kontenjan ayrılan

adsdmnd Ö

İmei ili
olarak ali

ile

 

belgelerde & vganının

ancak Abhazya'nın onayından

Protokolde bu

 

   dison

beliruliyurdu, norm

problemin doğrudan

daha sonraki

Maruşmalı
  

olmadığı çözümü”

konusu olarak

SOLUNUNUR

bırakıldı.

1995'de Abhazya

onun Abhazlar için kabul

Protokol metninin 22

Parlamentosu'nda görüşülmesi

edilemez OoOolduğunu Ogösierdi. Parlamento. oAbhazya

Cumhurivei Anayasası'na dayanarak bir karar aldı: buna

göre Abhazya “egemen bir devlet ve uluslararası hukukun

öznesidir ve bu sıfatıyla diğer devletlerle, ki buna Gürcüstan

da dahildir, rebilir”

Bundan sonra görüşme süreci kesildi ve uzun bir

sessizik dönemi yaşandı. Yeni bir hareket aynı yılın

vazında, taraflara bir çözüm protokolü

edildiğinde ortaya çıkı. Bu protokolün maddeleri önceki

protokolde yer alana katı federatif yapıyı önemli ölçüde

gevşeliyordu. İlk önce protokol tasarısı iki tarafça da

antlaşmailişkisine gi

yeni

heyecan'a Karşılandı. özellikle Şevardnadze onu takdirle

Karşıladı. Ancak sonradan yine Gürcü iarafı belgenin

müzakere edilmesini reddetti,

Sonraki diplomatik iaaliyet 1997 yazında zirveye

sn barışçı çözümü yolunda ciddi ilerleme

Gürcüstan ve Abhazya yöneticilerinin

ağustos buluşması oldu. Ancak

iki taraf da başlatılan

ulaşan. anlaşmazlığ

umutları doğuran.

Dilis'deki sansasyonel

bo

i

geçen aylar umunları a çıkardı.

hareketliliği durdurdular. o kadar heyecanla ve amaçlı

olarak bu işe soyunan arabulucu dDeklenmedik şekilde

veniden gölgeye çekildi: görüşme süreci alışılan durgunluk

evresine geçi, Genel olarak. yazın yaşanan diplomatik

karışıklık yarardan çok Zarar getirdi. Sadece sonuçsuz

bilmekle kalmayıp taraflarda birbirlerine Karşı güvensizlik

 

ek İcderati! devlet” formülü almıştı. Federatif

teklif

için yeni gerekçeler doğurdu. Şimdi Şevardnadze'nin ve

Ardzınba'nın yeniden görüşme masasında buluşmaları için

çok büyük diplomatik çabalar gerekli, ya da iki lideri reel

anlaşma düzeyine çıkmaya zorlayacak koşullar...

Ancak bugün taraflardan hiçbirinin bundan sonraki

uzlaşmalara hazır olmadığı görülüyor. Hem Suhum hemde

Tiflis kendi taraflarından taviz limitinin aruk dolduğundan

eminler ve bu yolda bundan sonraki ilerleme olanaksız

olarak değerlendiriliyor. Diğer yandan hiç kimse İngur'un

iki tarafındaki çıkarları uzlaştıracak yeni. tarafsız bir çözüm

önerisinde bulunma durumundadeğil.

Şevardnadze tarafından Kişinev'deki BDT başkanları

toplantısında (Ekim 1997) Rusya tarafına iletilen sert

talepler, Gürcüstan devlet başkanının Rusya'yla uyuştuğu

çözüm yollarından ayrıldığını açıkça gösteriyor.

Buna bağlı olarak Cenevre görüşmelerinin canlanması

hiç de tesadüf değil. Görüşmelerin son raundunda (17-19

Kasım 1997) mevcut problemlerin operatif çözümü için

koordinasyon konseyi kurulması kararlaştırıldı. Konseye

taraflardan başka, istişari oy hakkıyla Rusya ve BM Genel

Sekreteri oGürcüstan Dostları üyesi ülkeler girdiler.

Koordinasyon Konseyi'nin bünyesinde üç çalışma grubu -

güvenlik, sığınmacıların dönüşü ve sosyo-ekonomik

sorunlar- bulunuyor. 25 Aralık 1997'de yapılan ilk

toplantıda * Koordinasyon oKonseyi'nin  faaaliyetlerinin

organizasyonu. ayrıca ayda iki kez yapılması planlanan

toplantının periyodu görüşüldü. Ancak Abhaz tarafının

teklifiyle Gal bölgesindeki terörizm sorununa ayrılacak

sıradaki görüşme henüz yapılmadı.

TARAFLARIN TUTUMU

Gürcüstan

Gözle görülür gerçeklere rağmen Gürcüstan hâlâ

Abhazya topraklarında askeri faaliyetlerin başlamasındaki

sorumluluğunu kabul etmek istemiyor. Şimdi yaygın olan

resmi görüşe göre Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze

ordusunun faaliyetleri hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve

savaşın ilk 24 saatinde. o zaman Gürcüstan Savunma Bakanı

olar komutan T. Kitovani ile durumu öğrenmekiçin hiçbir

şekilde bağlantı kuramadı. Bu yüzden bugün savaşın

başlamasının bütün sorumluluğu hapisteki T. Kitovani'ye

yükleniyor; suçu Ağustos 1992'de kendisine verilen

yetkileri aşmak. İkinci sorumlu tarafise, özerk cumhuriyete

sadece “demiryolunu korumak”için giren Gürcübirliklerine

ilk olarak ateş açan “Abhaz ayrılıkçılar”

1992-1993'teki olayların resmi açıklamaları da aynı

şekilde evrim geçirdi. Savaşın ilk günlerinde Tiflis'de, daha

başında söndürülmesi vaat edilen yerel bir “çatışmadan

bahsetmek tercih ediliyordu. Ancak ağustos sonuve eylülde

Gürcü ve Abhaz birlikleri arasındaki çarpışmalar büyük

çaplı muharebe faaliyetlerine dönüşünce “çatışma” ifadesini

kullanmak zorlaştı. Bu nedenle Tiflis'in resmi söyleminde,

zamanla propaganda makinası tarafından “Gürcüstan'ın

toprak bütünlüğü için mücadele” olarak sunulmaya başlanan

“savaş” kavramı ortaya çıktı. Ancak askerifaaliyetlerin daha

ilk evrelerinde Eduard Şevardnadze'ye ait daha “güçlü” bir

tespit de vardı: bir röportajında bunun “uluslararası

terörizmin egemen devlete karşı bir saldırısı” olduğunu

söyledi. 1992 Ekim başında Gürcü birliklerinin Gagra
yakınlarında (oyenilgiye (uğramasından sonra “saldırı”



 

  
 

kavramı Gürcü tarafının resmi açıklamalarının

propaganda klişesinin ayrılmaz parçası oldu.

Buna uygun olarak Gürcü tarafı savaşın sonuçlarını da

aynı kavramlarla değerlendiriyor. “ezeli Gürcü topraklarının

bir kısmının ilhakından veya işgalinden” bahsediliyor.

Anlaşmazlığın barışçı çözüm olanakları Tiflis'de,

ancak oGürcüstan'ın toprak bütünlüğünün korunması

çerçevesinde görülüyor. Tiflis ve Suhum arasındaki

ilişkilerde idari dikey çizginin korunması gerektiği doğal

kabul ediliyor. Daha birkaç yıl önce Gürcüstan'da,

cumhuriyetin gelecekteki devlet yapısının üniterliğin dışında

mümkün olması düşüncesine izin verecek az sayıda kişi

vardı. Eduard Şevardnadze'nin tutumu da çokbelirli değildi.

17 Kasım 1992'de parlamentodaki konuşmasında Gürcüstan

ve Abhazya arasında federal ilişki fikrini reddetmiş,

Gürcüstan yönetiminin “ancak Abhazya otonomisinin

hukuki statüsünü kesinleştirme konusunu incelemeye hazır

olduğunu” açıklamıştı. Şevardnadze'nin düşüncesine göre

Abhazlar bekleyebileceklerini ancak Gürcüstan bünyesinde

bekleyebilirlerdi. 4 Nisan 1994 antlaşması Gürcüstan

parlamentosunda oOtamamen semptomatik bir havada

görüşüldü. Bu antlaşma yasa koyucuların düşüncesine göre

Gürcü devletini federatif ve dahası konfederatif yapıya

mahkum ederek ünitarizmini bozuyordu: bu yüzden sert

eleştirilere uğradı.

Bugün Gürcüstan'da birçokkişiartık klasik ünitarizmin

devletin iç yapısının temeli olabilmesinin zor olduğunu

anlıyor. Ancak Tiflis'de ülkenin gelecekteki devlet yapısının

reel çizgisi nasıl tasavvur ediliyor, anlamak güç. Gürcüstan

yönetiminin Şevardnadze de dahil en üst düzey temsilcileri,

Gürcüstan'ın bünyesinde Abhazya'ya dünya tecrübesini göz

önünde bulunduran ve hukuki standartlara uygun, azami

genişlikte özerk yönetim yetkilerinin sağlanacağını birçok

kez açıkladılar. Abhazya'nın özerkliğinin göstergeleri olarak

kendi anayasasına. amblemine, bayrağına, marşına v.d.

sahip olması sağlanacak.

Gürcüstan'ın tutumunun diğer (onüansları oda

karakteristiktir. Zamanında oGürcüstan'ın oAbhazya'ya,

Rusya'nın Çeçenya'ya vereceği aynı yetkileri vereceği

açıklanmıştı. Çeçenya'da askeri faaliyetlerin en şiddetli

olduğu sırada E.Şevardnadze tarafından seslendirilen bu

tutum, Gürcüstan devlet başkanının federal merkezin

ayrılıkçı Çeçen güçleri üzerinde kesin zaferinden olduğu

kadar. savaştan sonra Moskova'nın merkezle Çeçenya

arasında ilişkileri katı bir yaklaşımla yapılandıracağından

emin olduğunu gösteriyordu. Rusya-Çeçenya ilişkilerinde

bugünkü durum. anlaşılır nedenlerden Abhazya'nın

gelecekteki hukuki özneliğinin prototipi olarak Çeçenya'nın

statüsüne göndermeleri uygunsuz kılıyor; bu nedenle bu

konuya retorik resmi Gürcü söyleminden kayboldu. Dahası

eski Çeçen “ayrılıkçılar”, Rusya'ya şantaj için Çeçen kartını

aküf olarak oynayan Gürcüstan'da arzu edilen konuklar

oldular.

Gürcüstan problemin barışçı çözümüne uyumunu

deklare ederken diğer varyantları da gözden uzak tutmuyor.

Zamanında Şevardnadze Balkan savaşı sırasında Sırp

mevzilerinin NATO tarafından bombardımanını

destekliyordu. Bir süre önce (1997) Bosna örneğine göre

“barışa zorlama” operasyonu çağrısını yeniden yapmıştı.

Bütün bunlar Abhazya ile olan duruma da uygulanıyor,
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ancak benzeri operasyonların gerçekleştirilmesi için henüz

Gürcüstan'ın kendi olanakları yok. Bu amaç için,

korumacılığını genişletmek yoluyla Rusya barış gücünden

yararlanma girişimleri de başarıya ulaşmadı.

Abhazya anlaşmazlığı bağlamında Tiflis'in Kuzey

Kafkasya stratejisi de yeniden kuruluyor. Bunun ana hedefi

Kuzey Kafkasya'yı Rusya'dan kopararak onu sarsmak,

orada Rusya'ya düşman küçük devletler kurmak; bu da

saklanmıyor. Son zamanlarda Kuzey Kafkasya başkentlerini

sık sık ziyaret eden Gürcü parlamento, kültür v.d. heyetleri

bunu (Ohemen hemen açıkça deklare (ediyorlar.

Şevardnadze'nin Gürcü diplomasi ve enformasyon

kanallarıyla yoğun şekilde popülerleşen “Barışçıl Kafkasya”

inisiyatifi de keza bu amaca yönelik. Grozni ve Tiflis'in fark

edilen yakınlaşması geniş perspektifte, muhtemelen

Kafkasya coğrafyasında nüfuz bölgelerinin paylaşılması

amacını taşıyacak.

Abhazya

Abhazyaiçin 1992-1993 yıllarındaki olaylar, Gürcüstan

ve Abhazya arasında devletlerarası savaştır. Daha savaşın en

başında, 15 Eylül 1992'de Abhazya Yüksek Sovyeti

Prezidyumu “Gürcüstan Devlet Konseyi birliklerinin 14

Ağustos 1992'de Abhazya'ya silahlı saldırısının ve

topraklarının bir kısmını işgalinin Abhazya Cumhuriyeti'ne

karşı tecavüz eylemi” olduğunu deklare eden bir karar aldı.

Daha sonra Abhazların resmi ideolojisinde ve toplumsal

bilincinde, Abhaz halkının Gürcüişgalcilere karşı yürüttüğü

savaşın “vatan savunması” olduğu görüşü kökleşti. Buna

göre savaş, işgalcilerin kovulması, vatanın kurtarılması ve

Abhazya'nın ulusal-devlet bağımsızlığı hakkının

savunulması anlamına geliyordu ve mücadele Abhazya'nın

zaferiyle bitmişti.

Bugün Abhaz liderleri ilk ayların romantizminden

kurtulmuş görünüyorlar. Zaferden sonra Suhum'da ciddi

ciddi Gürcüstan'dan kesin ayrılış, tam bağımsızlığın ve

uluslararası hukuk özneliğinin elde edilmesi planları

yapılıyordu. Şimdi Abhazya Gürcüstan'la bir şekilde tek

devlet yapısı (ki bu şekilde Gürcüstan SSC'nin Sovyet

sınırları yeniden kurulacak) çerçevesinde birlikte yaşama

ihtimaliyle uzlaşmak zorunda. Aynı zamanda Abhazya'da,

bu devletin Tiflis'den teklif edilen iç yapı modelleri,

özellikle Abhazya'nın özerk olarak Gürcüstan'ın bünyesine

gimesini öngören her türlü seçeneği kabul edilemez

bulunuyor. Abhazya'ya anayasa, marş, amblem, bayrak v.b.

dahil geniş özerklik hakları verileceğine dair vaatler

Suhum'da boş deklarasyon olarak görülüyor. Birincisi,

Abhazya'nın Gürcüstan bünyesinde özerk olarak bulunduğu

dönemde bu sayılan haklardan çoğuna Abhazlar zaten

sahipti, ama bu Gürcü-Abhaz ilişkilerini güçlüklerden ve

anlaşmazlıktan kurtaramadı. İkincisi, Abhazya'da şimdi,

vaat edilen “geniş hakların” pratikte Tiflis yönetimi

tarafından hiçbir zaman gerçekleştirilmeyeceğinden eminler.

Ancak her şeyden önce Suhum'da Gürcü tekliflerinin

bugünkü gerçeği, özellikle savaşı ve sonuçlarını göz önünde

bulundurmadığını düşünüyorlar.

Sonuç olarak Abhazya Gürcüstan'la ilişkilerini ancak

eşit haklı özne temelinde kurmaya hazır ve Suhum'da bu

ilkenin gelecekteki devlet yapısının esasında yer alması

gerektiğini düşünülüyor. Buna göre de Suhum, devlet  
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yaşamının dış politika, savunma, maliye, sınır ve gümrük

hizmeti gibi alanlarında ortak yetki konusunda anlaşmayı ve

Tiflis'e herhangi özel yetkiler vermeyi reddediyor.

Sığınmacılar

Gürcüstan-Abhazya. savaşının sonuçlarından biri de

Abhazya'daki Gürcü nüfusun çoğunun cumhuriyetin

sınırları dışına, en başta da Gürcüstan'a yer değiştirmesi

oldu. Günümüzde sığınmacı problemi, Gürcüstan ve

Abhazya'nın savaş sonrası tutumlarında en keskin ve

tartışmalı, çözümünün birçok bakımdan anlaşmazlığın genel

çözümüne bağlı olduğu problemlerden biridir. Üstelik bu

evrede, popüler söylemde Gürcüstantaralı için sığınmacılar

problemi Abhazya'nın siyasi statüsü probleminden bile daha

önemlidir. Şevardnadze de dahil Gürcüstanliderleri sürekli

olarak sığınmacıların dönüşünün “asıl problem” olduğunu,

“bütün diğerlerinin” ondan sonra çözülebileceğini

tekrarlıyorlar.

Durumu gerginleştirmek için çaba gösteren Tiflis

zorunlu göçmen durumuna düşenlerin sayısını açıkça

abartıyor. Gürcü yönetiminin iddiasına göre günümüzde

sığınmacıların sayısı 300 binden fazla (hatta 320 bin sayısı

telaffuz ediliyor). Ancak 1989 sayımına göre Abhazya'da

yaşayan Gürcülerin sayısı 239 bindi. Bunlardan 20 bini

Abhazya topraklarını terk etmedi. Gal bölgesinde durumun

nispeten istikrara kavuşmasından sonra oraya, Barış Gücü

Komutanlığı'nın verdiği bilgilere göre 70 binden fazla kişi

döndü. 2 bin civarında Svan da Abhazya'nın Kodor

vadisinde obulunuyor. Ayrıca, Abhazyalı 20-30 bin

Gürcünün şimdi, savaş sırasında ve savaştan sonra gittikleri

Rusya Federasyonu topraklarında yaşadığını göz önünde

bulundurmak gerekir; dolayısıyla onlar şimdi Gürcüstan

topraklarında bulunan sığınmacılara dahil edilemezler.

Sığınmacılar probleminin Tiflis'in siyasi çabalarınınilk

planında olması bir dizi nedenle açıklanıyor. Kuşkusuz

sığınmacılar Gürcüstan ekonomisine ağır bir ek yük

getirdiler. Tiflis makamları hükümetin zorunlu göçmenlerin

ihtiyaçlarına hassasiyetle yaklaştığını, baba ocaklarına

dönünceye kadar yaşamlarını kolaylaştırmak için mümkün

olan her şeyi yaptığını yorulmadan tekrarlıyorlar. Ancak

Gürcüstan'ın şu andaki ekonomik durumunda verilen bütün

sözlerin oyerine ogetirilmesi oOolanaksız. Bu nedenle

sığınmacıların sosyal rehabilitasyon programları son derece

kısıtlı. bunların gerçekleştirilmesiise yapılan planlardanbile

geride kalıyor. Diğer taraftan sığınmacıların varlığı ve

sayılarının olduğundan Oyüksek gösterilmesi, çeşitli

biçimlerde ve türlerde bütçesinin üçte ikisi kadarını

oluşturan Batı'nın insani yardımını almak için Gürcüstan'a
gerrekli.

Sosyo-psikolojik Oalanda problemler de mevcut.

Sığınmacılar ve yerliler arasında hoşnutsuzluk duygularının

hızla arttığı gözleniyor. Sığınmacılara karşı aşırılıklar hem

Tifis'de hem de diğer bölgelerde gittikçe daha sık

duyuluyor. Sığınmacıları başkasının sırtından geçinmekle,

kendi problemlerini diğer Gürcülerin üzerine yıkmakla,

Abhazya'daki evlerini korumayı becerememekle v.b.

suçluyorlar. Sığınmacıların diğerlerinin ekmeğine ortak

olduğusuçlaması gündelik hale geliyor,

Gürcüslan'da Abhazya'dan oeelen sığınmacıların

yarattığı kriz durumunun bazı güçlerin çıkarına olduğu

 

görülüyor. Sığınmacı faktörü, özellikle muhalefet için siyasi

mücadelenin araçlarından biri haline dönüştü. Muhalefet

problemin Ooçözümünde ilerleme oOlmamasını devlet

başkanının aczi olarak göstererek Şevardnadze'den zorunlu

söçmenlerin Abhazya'ya derhal geri dönüşünü talep ediyor.

Elbette. Abhazya probleminin zora dayalı çözümü söz

konusu Olduğunda umutsuzluk içindeki sığınmacıların

duygularıyla oynamak da mümkünolacak.

Bu arada sığınmacıların dönüşünün hukuki temeli 1994

yılından beri mevcut. Sığınmacılar ve dönüş düzenleri

hakkında Gürcüstan. Abhazya, Rusya Federasyonu ve BM

temsilcileri otarafından imzalanan bir antlaşma var.

Antlaşmaya göre sığınmacıların dönüşünde şu ilkeler

uygulanacak;

“Yer değiştiren kişilerin tutuklanma, alıkonma, hapis

ve cezai kovuşturmaya uğramariski olmadan barış içinde

dönme hakları vardır. Bu dokunulmazlık şu durumlardaki

kişiler için geçerli değildir: Askeri suçlar veya insanlığa

karşı suçlar işlediğine, ağır cürümişlediğine, daha önce

muharebe Jaaliyelerine kaldığına günümüzde ise

Abhazya'da muharebe jaalivetlerine hazırlanan silahlı

oluşumlariçinde bulunduğuna dair ciddiişaretler varsa,”

Ancak antlaşmanın maddeleri opratikte işlemiyor.

problemin kendisi ise kısır tartışmaların konusu olarak

kalmaya devam ediyor. Tiflis sığınmacıların dönüşünün

siyasi çözüm sürecininin dışında, ayrı bir Konu olarak ele

alınmasını istiyor. Abhaz taralı ise aksine. sığınmacıların

dönüşünün karşılıklı kabul edilebilir siyasi bir çözüm

bulunursa esaslı şekilde hızlanabileceğini belirtiyor. Tiflis

yer değiştiren kişilerin savaştan önce yaşadıkları yerlere,

ayın anda olmasa bile. ama mutlaka toplu ve hızlı

dönüşünde ısrar ediyor. Abhaz tarahi antlaşma maddelerinin

tam olarak uygulanmasında ısrar ederek bu yaklaşımı

reddediyor; dolayısıyla elinde silahla Gürcü birlikleri

tarafında savaşanların dönüşünü kabul etmiyor ve geri

dönecekleri “ayıklama” hakkını kendinde görüyor.

Tarafların sığınmacılar konusundaki ouzlaşmazlığı,

genellikle dile getirilmeyen, fakat tarafların karşılıklı

hesaplarında daima var olan çok önemli bir problemi daha

yansıtıyor. Ne pahasına olursa olsun sığınmacıların geri

dönmesi için çaba sarfeden Tiflis bir an önce Gürcülerin

Abhazya'da savaştan önceki demosrafik üstünlüğünü

yeniden sağlamak istiyor, ki bu Gürcüstan'ın Abhazya'da

hukuki erkini yeniden kurması için sağlam bir sosyo-etnik

dayanak yaratacak. Bunun sağlanması ise ancak Gürcülerin

toplu olarak dönmesi halinde mümkün. Sığınmacıların

aşamalı olarak dönüşü onların “politik” asimilasyonu ve

Abhaz devlet yapısı sistemiyle aşamalı bütünleşmesi

tehlikesi içeriyor. ki Suhum makamları bu yönde somut

adımlar atıyorlar: Abhazya parlamentosu milletvekilleri

arasında şu anda Gal bölgesi nüfusundan seçilen iki Gürcü-
Meerel bulunuyor.

BDT, ÇEÇENYA, KUZEY KAFKASYA

BDTülkelerinin çoğu için Abhaz-Gürcü anlaşmazlığı,

onların temel siyasi çıkarlarının dışında kalıyor. Aynı

çamda eski birlik cumhuriyetlerinin devlet sınırlarının

apaylığı, kendi “Abhazya ve Karabağ'larından korkuları,

dostluk adına önlerine konan her türlü “ayrılıkçılığa karşı”

belgenin itirazsız imzalanmasını sağlıyor. Olgu olarak
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ayrılıkçılığı Okınayan resmi açıklamalardan başlayarak

Abhazya'nın abluka mekanizmasını onaylayan: kararlara

kadar bu tür belgeler az değil.

Bütün bu kararları Gürcüstan'ın bölgesel komşuları

Ermenistan ve Azerbaycan her zaman destekliyorlar. Ancak

Azerbaycan'ın tutumu tahmin edilebilirken, Ermenistan'ın
“ayrılıkçılık karşıtlığı” daha çok siyasi kurnazlığı andırıyor

(Gerçi Erivan'ın dostluk çerçevesinde başka bir resmi

tutumunun kabul edileceği şüpheli).

BDT ülkeleri, anlaşmazlığın giderilmesiyle ilgili

kararlar alırken bunların pratikte hayata geçirilmesi yükünü

seve seve Rusya'ya yüklüyorlar; örneğin, barış gücü

operasyonlarına katılma konusunda en küçükbir istek

göstermiyorlar.

Anlaşmazlığın çözümünde doğrudan yardım

göstermeye hazır olduğunu ifade eden tek ülke Ukrayna.

Kievin bu inisiyatifi, son zamanlarda Ukrayna ve

Gürcüstan arasında beliren siyasi ittifaktan kaynaklanıyor.

İki ülke de sürekli olarak açıklamalarında “stratejik” önem

taşıyan ilişkilerinin özelliğini vurguluyorlar. “Strateji”

elbette Kiev'in ve Tiflis'in anti-Rus yönelimlerine, bölgede

Rusya faktörününetkisini azaltma çabalarına dayalı. İkincisi

oldukça geniş coğrafi sınırlarda tasavvur ediliyor, bu

nedenle Kiev ve Tiflis Ukrayna'nın ve Gürcüstan'ın

ilişkilerinin “Doğu Avrupa'nın ve Transkafkasya'nın”

geleceğini belirleyecek, “komünizm sonrası coğrafya için

belirleyici anlamı” olacağından eminler.

Beliren stratejik ortaklık çerçevesinde Ukrayna, başta

Abhazya probleminin çözümü için uluslararası konferans

toplanmasıfikri olmak üzere Gürcüstan'ın bütün dış politik

girişimlerine destek veriyor. Ukrayna “Gürcüstan dostları”

grubuna girme arzusunu belirtti, keza arabulucu sıfatıyla

görüşmelerde ve toplantılarda hizmetlerini sunmaya hazır.

Ancak Ukrayna'nın bu role çıkma şansı az. Tiflis'in

bütün aleni Ukraynaseverliğine karşın Kiev'in arabuluculuk

makamına en uygun aday olduğu hiç düşünülmüyor:

Arabuluculuğu uluslararası hale getirmeye çalışarak

Gürcüstan yüzünü Ukrayna başkentinden daha batıya

dönmüş durumda. Ayrıca, Kiew'in arabuluculuk gayretleri

Abhazlara karşı Gürcü ordusu saflarında çarpışan

, UNAUNSO “gönüllülerin” unutmayan Suhum'da
hoşnutsuzlukla karşılanıyor.

Abhaz-Gürcü anlaşmazlığında yeni bir dış faktör,

Çeçenya'nın beliren aktivitesi. Çeçenya da arabuluculuk ve

barış sağlayıcı rolüne soyunuyor ve bu istek Tiflis'de, en

azından görünüşte çok olumlu karşılandı. Başkabir tepki de

beklenemezdi. Rusya'yla çatışan Çeçenya'nın en başta

Rusyakarşıtı güçler arasında bölgesel bir müttefik arayacağı

belliydi. Bu bakımdan Grozni'nin Tiflis'le yakınlaşması

tamamen obeklenen ve doğal bir gelişmeydi. Bu
yakınlaşmanın yolundaki ciddi bir engel, bazı Çeçen

liderlerinin Çeçen gönüllü birliklerinin savaşta Gürcüstan'a

karşı Abhazya safında yer almasını kınayan açıklamalarıyla
aşıldı.

Diğer bir engeli ise Gürcü tarafının aşması gerekti.

Zamanında Çeçen sorunu Tiflis tarafından Moskova'ya

baskı yapmak için yoğun şekilde kullanılmıştı. Aralık

1994'te doğrudan Tiflis'den verilen akılla uygulamaya

konan Abhazya'ya karşı abluka yaptırımlarının ilk aşaması,

güya savaşan İçkerya'ya Abhazya'dan giren askeri ve

 

gönüllü yardımını kesme gerekliliğiyle açıklanıyordu. Bu

arada Tiflis Moskova'ya Çeçen sınırının “kendi” parçasını

kilit altında tuttuğuna dair sürekli teminat veriyordu.

“Abhazya olmasaydı Çeçenya olmazdı”; bu da Gürcü resmi

propagandasının Rusya'ya baskı için yoğun şekilde

kullandığı başka bir nakarattı. Her iki cumhuriyetteki

olayları aynı kefeye koyarak Tiflis Moskova'yı Abhazya'nın

daha kararlı, esas olarak da zor kullanılarak “yola

getirilmesi” için zorlamaya çalışıyordu.

Bugün yeni taleplere uygun olarak Gürcüstan'ın

pozisyonu 180 derece değişti. Artık Tiflis Çeçenya'nın ve

Abhazya'nın durumları arasında büyük fark görüyor.

“Çeçenya Rusya'dan ayrılmaya çalışıyor, Abhazya ise

girmeye...” - problemin yeni karakteristiği böyle.

Gürcüstan'ın politikasında başka çifte standartlar da var:

Ayrılıkçı oOAbhazya'yla dışarıdan her türlü temasa

kıskançlıkla ve öfkeyle tepki gösteren Gürcüstan, kendisi

hevesle Çeçenya ile siyasi ilişkiye giriyor. Her yerde ve

kayıtsız şartsız ayrılıkçılığın kınanmasını isterken, Grozni

ile ilişkilerindeki açık seçik benzerliği görmezden gelmeyi

tercih ediyor. BDT ülkelerini kendi toprak bütünlüğünü

koruma konusunda etkisizlikle suçlarken, kendisi aynı

Topluluğun buçabaları üst seviyede ihlal eden üyesi.

Bu arada Abhazya beliren Çeçen-Gürcü yakınlaşmasını

hoşnutsuzluk ve umutkırıklığıyla izliyor, Grozni'nin barış

sağlayıcı: girişimlerine soğuk bakıyor. İçkerya'nın barış

sağlayıcı önerileri Gürcüstan'la siyasi ittifak koşullarında

formüle edildiği sürece Suhum'da koşulsuz reddedilecek.

Ancak Abhazya'nın Kuzey Kafkasya faktörüne

umutları korunuyor. Savaş sırasındaki olayların doğruladığı

gibi, Gürcü-Abhaz anlaşmazlığının Kuzey Kafkasya'daki

durumla sıkı bağının olduğu görülüyor. Savaş bütün

bölgeyi, fakat özellikle Abhazların etnik akrabaları olan ve

savaşın daha ilk günlerinde Abhaz gönüllü birliklerinin

önemli bir bölümünü oluşturan Adığeleri ve Abazaları

ateşledi. Ekim 1992'de Kabardey-Balkarda öfkeli

kalabalığın hükümet binasına saldırmasına ramak kaldığı

toplumsal-politik gerginlik, yine Abhazya'daki durumla

ilgiliydi ve bu olayları birçok bakımdan Rusya'nın Abhaz-

Gürcü anlaşmazlığındaki tutarsız tutumu, Gürcüstan'a

verdiği destek tahrik etmişti. Her halukârda Kuzey

Kafkasya'da Rusya makamlarının faaliyetleri öyle

değerlendiriliyordu. ”

Abhaz-Gürcü anlaşmazlık bölgesinde olayların gelişimi

Kuzey Kafkasya'da şimdi daha dikkatle izleniyor. Rusya

diplomasisinin (faaliyeti oOorada sadece hoşnutsuzluk

yaratıyor. RF Dışişleri Bakanlığı'nın hem Kozirev

döneminde, hem de Tiflis doğumlu Primakov döneminde

Gürcüstan için “ateşten kestane çıkardığına” inanılıyor.

Bugün, aslında Rusya Kuzey Kafkasyası'nın Rusya'dan

uzaklaşan doğu (Çeçenya, İnguşetya, kısmen Dağıstan) ve

Ruslardan başka esas olarak Abhazlarla akraba Adığelerin

yerleşik olduğu Rusya'ya sadık batı diye ayrıldığı durumda
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birçok vatandaşının sadakati Rusya'nın Abhazya sorununun

çözümündeki nihai pozisyonunabağlı.

Abhazya'da savaşın yeniden başlaması durumunda

Kuzey Kafkasya halklarının yeni olaylara

katılmayacaklarından en yakın zamanda emin olmak
Gürcüstan için önemli. Burada, vatandaşlarının gönüllü

hareketini kınayan Çeçenya'nın otoritesine de çok umut
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bağlanıyor. Fakat Çeçen yönetiminin resmi tutumunun bu

durumda etkili bir set olup olmayacağı şüpheli. Aslında

1992'de de Çeçen gönüllüler Abhazya'ya Dudayev'in ya da

herhangi bir resmi Çeçen yapısının emriyle gitmediler.

General Dudayez bu anlaşmazlıktan özellikle uzak durmaya

çalıştı, hatta Abhazya'ya yardım konusundaki ağır tutumu

Kafkas Halkları Konfederasyonu tarafından eleştirildi. Yine

aynı şekilde, yeni bir savaş çıkması durumunda gönüllü

hareketi, savaş sonrası bölünmüş Çeçenya'da Mashadov

yönetiminin görüşüne değil, adamlarıyla geçitlerden geçip

Abhazya'ya gitmeye karar verebilecek herhangi bir arazi

komutanının şahsi tütumuna bağlı olacak. Yeni bir savaş

durumunda Çeçen. birliklerinin iki tarafta da savaşmaları,

ihtimal dışı değil.
Kuzey Kafkasya'nın diğer halklarına, en başta da

Adığelere gelince, Gürcülerin onları tarafsızlaştırma çabaları

henüz amacına ulaşamadı. Savaş sırasında hakim olan

Gürcüstan'a karşı negatif ruh hali bugün de tamamen

korunuyor. Abhaz savaşı, gönüllü hareketi, verilen kayıplar

kendi tarihlerinin en önemli olguları olarak Adığeler

tarafından yoğun olarak yaşanıyor. Gürcü-Abhaz

anlaşmazlığının çözümünde hangi seçenek uygulanırsa

uygulansın Kuzey Kafkasya'nın tavrı kesinlikle

Abhazlardan yana olacak.

TÜRKİYE, BATI ÜLKELERİ
En yakın bölge komşusu Türkiye de Abhaz-Gürcü

anlaşmazlık bölgesinde gelişmeleri dikkatle izliyor.

5SCB'nin dağılması hemen Ankara'nın geleneksel

jeopolitik emellerini canlandırdı. Bu da kuşkusuz, eski

Osmanlı İmparatorluğu'nun perspektif stratejik hedefi olan

“Kafkasya'yı sağlam şekilde kendi nüfuz bölgesine,

Karadeniz'in doğu eksenini ise rakipsiz askeri hakimiyet

bölgesine almaktır”. Pratikte bu yönde adımlaratılıyor. Türk

sermayesi obölgenin ekonomik boşluğunu başarıyla

dolduruyor. Dini yayılmacılık birçok yerli halkın

uyandırılmış İslami duygularına dayanıyor. Propaganda

yoğun şekilde, onların politik bilincine Türkiye'yi sosyo-

ekonomik ve kültürel gelişim için en cazip model olarak

yerleştirmeye çalışıyor.

Gürcüstan'la ilişkiler genelde bu jeopolitik strateji

çerçevesinde gelişiyor, ancak Gürcü-Abhaz anlaşmazlığı

faktörü Türkiye'nin tutumunda bazı nüansların varlığına

neden oluyor. Örneğin Ankara Kafkasya'daki herhangi bir

etnopolitik anlaşmazlığın içine doğrudan çekilmekten

çekiniyor; buna Abhaz-Gürcü anlaşmazlığı da dahil. Bu

nedenle Türk diplomasisi somut eylemler gerektirecek

keskin ve tek anlamlı açıklamalardan özellikle kaçınıyor.

Bununla birlikte, örneğin barış gücüne ne maddi ne de insan

kaynağıyla katılmak Ankara'nın planlarına dahil değil.

Ancak belli koşullarda Türkiye görüşme sürecinin

koordinatörü ve arabulucusu rolünü reddetmeyecektir,

çünkü bu misyonun başarısı Ankara'nın nüfuzunu bölgede

ölçüsüz artıracaktır. Bu “belli koşullar” ise anlaşılır:

Rusya'nın barış misyonunun başarısızlığa uğramasıve itibar

kaybetmesi, her iki tarafin bu meselede Moskova'nın

arabuluculuğunu reddetmesi, Tiflis'in ve Suhum'un uygun

önerilerle Ankara'ya resmen çağrıda bulunması. Zaten iki

taraf da, özellikle Tiflis, arabulucu rolüne başka adaylar

arayacakları yolunda işaretler verdiler.
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Ankara'nın Kafkasya elinde. Türkiye'nin nüfus

bileşiminde kalabalık Kafkas. en başta da Abhaz-Adıiğe

diasporasının varlığı faktörü olmaması mümkün değil. Bu

nedenle Ankara dış politik konuların iç politik istikrarsızlık
ve huzursuzluk faktörüne dönüşmesini hiç istemiyor. Öyle

ki Ankara, Abhazya ile Türkiye'nin Karadeniz limanları

arasında aktif ticari ilişkiler olduğu. oralardan Abhazya'ya

yakıt ve yiyecek maddeleri götürüldüğü konusunda geniş

ölçüde bilinen gerçeklere gözünü kapıyor. Türkiye, abluka

altındaki Abhazya'ya kültürel ve ticari sızmayı. orada

Türkçe eğitim veren okullar açılmasını v.b. teşvik ediyor.

Bunlar Tiflis'de de biliniyor. Ancak Moskova'yla

diyoloğunda Gürcüstan belki her konuda hoşnutsuzluğunu

dile getirirken, bu arada devlet başkanı bazen de daha alt

rütbedeki görevliler Rusya'ya akıl öğretir tarzda öğüt

vermeyi makul kabul ediyorken, bunu da son derece laubali

bir tonda yapıyorken, Türkiye'ye yönelik resmi söylem

“yağ-bal” saçıyor. Sıradan vatandaşlar ise büyük güney

komşusunun (oartık . yüzyıllarca Gürcü topraklarını

boyunduruk altında tutan ve yağmalayan “o ülke”

olmadığına temin ediliyorlar. Doğal olarak bu durumda

Tiflis'in Ankara'yla ilgili anlaşmazlık yaratacak her türlü

sorunu hariçte tutuluyor, bu nedenle Türkiye-Abhazya

ticaret-ulaşım koridoru problemi Tiflis'in özenle gizlediği

hoşnutsuzluğuyla birlikte Gürcüstan-Türkiye ilişkilerinin

çerçevesi dışına taşınıyor. Çok mütevazı bir tazminat olarak

Gürcüstan sadece, Ankara'nın toprak bütünlüğünükoşulsuz

tanıdığına dair değişmez açıklamalarıyla yetinmek zorunda.

Batı'ya gelince, Gürcü-Abhaz anlaşmazlığı son

zamanlara kadar onun politik dikkatinin. biraz uzağında

bulunuyordu. Her halukârda bu bölgedeki olaylar onu,

mesela Balkanlardaki ya da Çeçenya'daki olaylardan çok

dahaaz ilgilendiriyordu. Batı, anlaşmazlığın tarihi fonugibi,

Gürcü-Abhaz ilişkilerinde meydana gelen somut durumu da

iyi değerlendiremiyor. Dolayısıyla Batı ülkelerinin krizden

çıkış konusunda kendi hazırladıkları önerileri ve planları

yok. Büyük çoğunluğu Gürcüstan'ın toprak bütünlüğünü

koşulsuz destekleyen deklarasyonlarla yetiniyorlar ve genel

olarak Abhazya'ya karşı abluka yaptırımlarını siyasi barışa

ulaşmanın en etkili yöntemi olarak onaylıyorlar.

Batı ülkelerinin bu kadar kenera çekilmiş tutumları

Gürcüstan'ın umudunu kirıyor ve Gürcüstan problemin

çözümünde onların katkılarını artırmayı her şekilde deniyor.

Ancak Şevardnadze'nin Batı ülkelerinin. en başta da

ABD'nin görüşmelerde arabulucu rolü üstlenmelerini

sağlama düşüncesi başarıya ulaşmadı. Gürcüstan ciddi ciddi

Rusya barış gücü kontenjanını BM'nin diğer üyelerinin

mavi berelileriyle değiştirmeyi hesaplasa da, Batı yine

anlaşmazlık bölgesinde bu yükütaşımayı reddettti.

Ancak petrol üzerine kurulu yeni hesaplar Batı'yı genel

olarak Kafkasya'ya ve özellikle de Gürcü-Abhaz

anlaşmazlık obölgesindeki duruma yeniden bakmaya
zorluyor. Petrol boru hattının geçme ihtimali olan bölgede

huzur ve istikrar, ilgili bütün taraflar için çok arzuedilen,

fakat henüz ulaşılabilirliği az bir hedef.

RUSYA İÇİN ÇIKARIMLAR
Bugünkü Rusya ve yönetimi için Gürcü-Abhaz

problemi en zor çözülür problemlerden biri. Anlaşmazlığın

en başından beri “kime yardım etmeli?” düşüncesi sadece



 

 

  
 

toplumda değil Rusya Federasyonu hükümetinde de ayrıştı.

Devletçi-vatansever kanat “Abhaz halkının haklı davasına”

sempati duyarken. Şevardnadze'ye karşı naif bir sempatiyle

dolu ve onu bazen “asil mağribi”. bazen Lir'in çağdaş kralı

olarak nitelendiren liberal-demokratik kanat Abhazya'da

“komünizm sonrası Vandeya” görüyordu. Savunma Bakanı

Pavel Graçevw'in. ailelerini Abhazya'nın ateş altındaki askeri

sanatoryumlarından tahliye etmek zorunda kalan generalleri

seve seve Abhaz askerlerine yol gösterdiler (Gürcüstan bunu

hâlâ unutmuyor). O zaman Yuri Skolov'un başkanlık ettiği

RF Güvenlik Konseyi ise Rusya topraklarından Abhazya'ya

silah ve gönüllü geçişine parmaklarının arasından

bakıyordu. Yine o zaman ve özellikle askeri faaliyetlerin

sona ermesinden sonra Kozırev'in Dışişleri Bakanlığı, eski

Sovyet diplomasisinin açık sözlü lobicisi gibi davrandı.

Bakanın kendisi ise Abhazya'nın ekonomik olarak

boğulması planını kendi eliyle çizdi, bunu yaparken de yerel

narenciye-turizm (kurort) ekonomisinin özelliklerini iyi

bildiğini gösterdi. Şüpheci Gürcüstan'da Rusya yüksek

görevlilerinin bu tutarsızlığı Moskova'nın Bizans politikası

olarak görüldü.

Öyle veya böyle Rusya'nın Gürcü-Abhaz probleminin

çözümüne resmi yaklaşımı, Abhazya'nın, içinde en geniş

haklarla temsil edileceği Gürcüstan'ın toprak bütünlüğünün

değişmezliği esasına dayanıyor. Rusya'nın arabuluculuğu bu

genel fikirde temellendi. Bunun başlıca sonuçları olarak,

anılan Anlayış Memorandumu'nu (O(Aralık 1993).

sığınmacılar konusundaki antlaşmayı ve siyasi çözüm

tedbirleri hakkındaki bildiriyi (Nisan 1994). keza heriki .

tarafın isteğiyle 1500 kişilik Rusya barış gücü birliğinin

Temmuz 1994'de İngur nehrinin kıyılarında anlaşmazlık

bölgesine yerleşmesini saymak gerekir. Bu tamamen

sağduyulu. Omantıklı adımları attıktan sonra Rusya

diplomasisi Gürcüstan'ın etkisi veya baskısı altında Abhaz

partnerinin bileğini bükme yarışına dahil oldu.

Çeçenya'daki askeri faaliyetleri gerekçe göstererek

Rusya hükümeti Aralık 1994'de Abhazya ile ekonomik

ilişkilerde abluka rejimi kararı aldı. Çeçenya'da savaşın

bitmesiyle birlikte, Ocak 1996'da, yine Rusya'nın

inisiyatifiyle abluka yaptırımları BDT devletleri başkanlar

konseyinin kararıyla “takdis edildi” (Sadece Lukaşenko

karşı oy kullandı). Rusya, prestij mülahazalarıyla BDT
slatüsü OVermeye karar verdiği kendi barış gücü

operasyonlarının kaderi gibi, önemli nüfuz manivelalarını

daha az kontrolü altındaki Topluluğun yönetimine devretti.

Barış gücünün bütün yükünü çeken Rusya'nın ablukayla

sadece Abhazya'nın ekonomisini değil Krasnodar eyaletinin

turizm bölgesinin ekonomisini de çökerterek BDT

zirvesinde yaptıklarına icazet aramak zorunda kalması da

paradoksal bir durum oluşturuyor. Ve Kişinev'de olduğu

gibi her zaman bunubaşaramıyor.

Oysa Transkafkasya'da durum Rusya için iyi bir örnek

oluşturmuyor. Hazar'daki petrol hesapları bölgede nüfuz

alanı elde etme mücadelesinin temelini attı: Bu mücadeleye

kimin katılacağı en azından petrol projelerinde payı olan

ülkelerden biliniyor. ABD),bilindiği gibi, Kafkasya'nın özel

çıkar alanı olduğunu çoktan ilan etti. Bu tür açıklamaları

senellikle bölgede Amerikan siyasi, ekonomik ve kültürel,

sonra da askeri varlığını güçlendirmeye yönelik pratik

adımlarizliyor.
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Rusya. doğal-tarihi çıkarlarının olduğu bölgeye bu yeni

sızmaya karmaşık bir şekilde karşı duracaktır. Burada

stratejisini oformüle ederken Rusya'nın göz önünde

bulundurması gereken, Gürcüstan'ın şahsında minnettar bir

partner ve samimi bir müttefik obulamayacağıdır.

Gürcüstan'ın Batı'nın ve NATO'nun rotasına girmesi bugün

sadece, Rusya olmadan sağlanması henüz mümkün olmayan

toprak bütünlüğü problemiyle kendini gizliyor.

Kuşkusuz Abhazya, mağlup Gürcüstan'ın merhametine

nihai olarak bırakılır bırakılmaz, Gürcüstan, mümkün

olduğu ölçüde Rusya'yla mesafeyi açacak, ekonomisinin

asıl sponsorlarına zahiri bağlılığını ayrıca göstermeye

çalışacaktır. Çok gerekli olmayan BDTÜ'den ayrılma,

Rusya'nın askeri üslerinin (biri zaten Abhazya'da, diğeri de

Acara'da bulunuyor) kaldırılması kampanyası : veya var

olmayan Karadeniz filosu mirası tartışması Rusya'yla büyük

bir ayrılık için gerekçe olacak kadar önemli değil. Fakat

böyle bir sonuç, gerek iktidar gerekse muhalefet, Gürcüstan

politikacılarının müşterek anti Rus eğilimi tarafından

garantilenmiş durumda.

Hem şimdi hem de gelecekte öyle görünüyor ki

Abhazya, Güney Osetya ve bir derecede Acara otonomisi

Rusya'nın Gürcüstan'la ilişkilerinde doğal müttefikleridir.

Fakat bu durumda da anlaşmazlığın Abhazya lehine

çözümlenmesinin Rusya'nın çıkarına olmadığı anlaşılıyor.

İster bölge içindenister dışarıdan, neredengelirse gelsin anti

Rus eğilimlere ve fikirlere karşı denge unsuru olarak

Abhazya'yı bölgede önemli bir politik güç olarak muhafaza

etmek gereklidir. Bununiçin siyasi, tarihi ve sosyo-kültürel

temeller vardır. Rusya nüfusunun geniş kesimleri. güney

bölgeleri, merkez iktidarından farklı olarak Abhazya

Cumhuriyeti'nin Rusya'yla birleşmek için defalarca yaptığı

başvuruyu bilmiyormuş gibi davranamazlar. Abhazya

Yüksek Sovyeti'nin Rusya Federasyonu Yüksek Sovyeti'ne

yaptığı 23 Mart 1993 tarihli “Abhazya Cumhuriyeti'nin

bölgede barışını ve güvenliğini, Abhazya halkının korun-

masını, onun RF ile ortak ekonomik ve kültürel coğrafyada

var olmasını sağlamak için uluslararası hukuki formlara

uygun olarak Rusya Federasyonu bünyesine veya

himayesine tekrar alınmasını israrla rica eden”

başvurusunun anlamı da buydu. Veya yine, 16 Nisan

1995'de Suhum'da Abhazya'nın Rusya'ya gönüllü

katılışının 185. yılı toplantısındaki çağı: “Rusya

Federasyonu yönetimine ve halkına Abhazya'nın Rusya 'yla

yeniden birleşmesi isteğiyle başvuruyoruz”. Rusya iktidarı

kendi iç sebeplerinden veya uluslararası koşullardan dolayı

bugün bu teklifi olumlu değerlendirmek durumunda değilse

bile tutumunda bunu göz önünde bulundurmak zorundadır.

Bugün her şey tersine işliyor: Rusya Federasyonu

hükümeti Gürcü propagandasının telkin etmeye çalıştığı şeyi

gerçekleştiriyor. Rusya güçlerinin Abhazya'ya abluka

uygulamak için kullanılması. cumhuriyette Rusya yanlısı

eğilimlerin yavaş yavaş aşınmasıiçin etkili bir gerekçe oldu.

Savaş bittikten sonraki ilk aylarda ve hattta yıllarda

Abhazya'da kitlesel eğilim olarak görülen Rusya'ya

yaklaşma çabası şimdi artık o kadar gözle görülür değil.

Rusya'nın her zaman koruyacağına, destekleyeceğine ve

yardım edeceğine dair koşulsuz güven şimdi artık yerini

Abhazya'da hayal kırıklığına ve gücenikliğe bıraktı.
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Abhazların sempatisinde Rusya'nın yerine başka

adaylar da iddialılar. Örneğin Türkiye. Tarihi boyunca

hiçbir zaman camii olmayan Abhazya'da İslam'a ilginin

artması, Kurban Bayramı'nın resmi bayram ilan edilmesi,

Türkiye'nin yardımıyla öğretim kurumları açılması ve

nihayet Abhaz elitinin Türk çevrelerinin temsilcileriyle

sıklaşan kişisel temasları, bütün bu olgular çok anlamlı bir

şekilde sıralanıyorlar. Paradoks şunda ki BDT adına abluka

uygulayarak Rusya Abhazya'yı kendi eliyle BDT için

yabancı olan Türkiye'yle ilişkilerini geliştirmeye itiyor.

(NATO ülkesi ve Gürcüstan'dan geçecek petrol oboru

hattının lobicisi olarak Türkiye'yle çıkar ilişkisi olan

Gürcüstan, Abhazya'ya Türk sızmasına sessizce katlanıyor).

Abhazya'nın petrol potansiyeli veya topraklarından geçerek

“ Novorossiysk'e bağlanacak petrol boru hattı söylentilerine

bağlı olarak BM Genel Sekreteri özel temsilciliği misyonu

ile ABD Kongresi'nin Abhazya'ya doğrudan insani yardım

yapılması planlarının korunduğunu ve hattta genişletildiğini

de belirtmek gerekir.

Gürcüstan'la ve Rusya'yla özdeşleşen abluka, inisiyatif

sahiplerine arzu ettikleri sonucu, yani Abhazya'nın

görüşmelerdeki tutumundan vazgeçmesini sağlayamadı.

Bozulan Abhazya ekonomisi artık “acı hissetmeme” sınırına

geldi. İnsanlar (okıt imkanlarla hayatta kalmaya uyum

sağladılar: Sonuçta Abhazya Kuzey değil Güney. Rusya'da

artık, zaten birçok kişi tarafından suç kabul edilen abluka

yaptırımlarının kaldırılması düşüncesi ağırlık kazanmaya

başladı. Devlet Duması'nın bu konudaki görüşü 24 Haziran

1997 tarihli açıklamasında ifade edildi. Açıklamada abluka

Rusya'nın anlaşmazlıkta taraflardan birine açık desteği,

barış ofaaliyetlerinin oOve koşullarının ihlali (olarak

değerlendiriliyor. Sadece geleneksel Duma muhalefeti değil,

muhalefet olarak adlandırılamayacak bazı resmi veya yarı

resmi kişiler, Boris Berezovski örneğin, -bu bölgeyi

“saldırgan ayrılıkçılığın” abluka altında tutulan adası olarak

değil, Rusya sınırının bölgedeki politik dengesinin önemli

bir halkası olarak görmeye eğilimliler.

Rusya'nın güney bölgelerinin Abhazya'yla ilişkilerin

normalleşmesinde son derece büyük çıkarları var. Abhaz

tarım ürünlerinin ihracı (daha Sovyet zamanından beri) hiç

de Gürcüstan'a değil, Stavropol ve Krasnodar eyaletlerine

yönelikti. Buralarda bugün de Abhaz narenciyesine,

cevizine, üzümüne v.d. büyük talep hissediliyor. Rusya-

Abhazya sınırında geçen yılın son haftalarında kopan

narenciye kıyameti durumun anlamsızlığını açıkça gösterdi:

Psou nehrindeki sınır köprüsünden geçerken bir kilo

mandalinanın fiyatı, anlaşılması güç olmayan nedenlerden

en az bin ruble artıyordu. Ambargo uygulama hizmetinin

rüşveti, Rusya sınırının o veya bu tarafına geçen her malın

fiyatının ayrılmaz parçası oldu ve bu Abhazyalı üreticileri

ürünlerinin satışı için başka yollar aramaya itiyor.

Gümrükçüler ve sınır görevlileri Psou köprüsünde kendi

ekonomik çıkarlarının nöbetini uyanık şekilde tutarken,

Rusya barış gücü İngur köprüsünde münhasıran güvenliği

korumakla meşgul. Bunun sonucunda Abhazya'nın Gal

bölgesi kendine özgü bir “serbest ekonomik bölge”ye

dönüştü. Her türlü anlaşmazlığa karşın Abhaz ürünleri

buradan nakit karşılığı Gürcüstan'a ve hatta daha uzağa,

Poti'den üzerine fiyat eklenerek Rusya'ya gidiyor.

Abhazya'yla sağlıklı ekonomik ilişkilerin olmaması nazik

turizm sektörüne, Rusya'nın başta gelen turizm kenti
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Soçi'ye zarar veriyor. Önceki elektrik dağıtım zincirinin

kopması ve enerji darboğazına girilmesi yüzünden geçen

yıldan beri Soçi kış aylarında düzenli olarak elekiriksiz

kalıyor.

Rusya yönetiminin çıkarması gereken başlıca sonuç,

Abhazya'ya ve halkına ticari-ekonomik (ilişkilerde

uygulanan ve Rusya'ya itibar kaybetttiren ablukadan hemen

vazgeçmektir. Çok hatalı bir uygulama olan ablukanın arka

planında, uluslararası pratikte en etkililerden biri olan ve

şimdiye kadar askeri faaliyetlerin yeniden başlamasınaizin

vermeyen Rusya barış gücü operasyonunun önemi yatıyor.

Rusya'nın hiçbir şekilde, onun barış gücünü davet eden ve

şimdi oçıkmasını veya tek taraflı çıkar arayışıyla

değiştirilmesini talep eden hiçbir tarafın. yönlendirmesine

uymamalıdır. Gürcüstan'ın hem bu operasyon boyunca

birçok kurban veren Rusya'ya minnet duymaması, hem de

50'den fazla Rus askerinin ve subayının yaşamına mal olan

terör eylemlerine göz yumması esef vericidir. Diğer taraf,

Abhazya, barış gücü misyonunun devamında ısrar ederken

Rusya bölgede barışın korunmasındaki çıkarlarına göre

hareket etmelidir. Barış gücünün ayrılması, gelişinde olduğu

gibi ancak anlaşmazlık içinde bulunan tarafların karşılıklı

isteğiyle gerçekleşebilir.

Bugüne kadar Gürcüstan-Abhazya anlaşmazlığının

bütün aşamalarında askeri rütbelilerin Rusya'nın çıkarlarını

diplomatik rütbelilerden çok daha iyi temsil ettikleri

izleniminin doğması tesadüf değildir. Her şeyden önce bu,

Kozırev ve Primakov döneminde Rusya'nın

arabuluculuğunun yanlış metodolojisiyle (bağlantılıdır.

Dışişleri Bakanlığı'nın obaşlıca oçabaları, (Rusya'nın

potansiyel müttefiki Abhazya'ya baskıyla ifadesini buldu.

Bu baskı altında Abhazya, ablukanın kaldırılması vaadine

karşılık siyasi oOçözümde müşterek (Rusya-Gürcüstan

seçeneğine doğru adım attıkça Gürcüstan tarafı yeni talepler

ileri sürdü. Bu, görüşme pazarlığı sürecinde bir taraf için

gayet doğal olabilir. Ancak arabulucu her şeyden önce kendi

şahsını, dürüst aracılığını düşünmelidir: Rusya'nın yüküm-

lülüğü ilk aşamada Abhazya'ya verilen sözleri yerine

getirmek ve sonra görüşmeleri sürdürmekti. Rusya her

zaman oGürcüstan'ın (oyönlendirmesiyle ohareket etti,

Abhazya'yı diğer tarafın yeni talepleri karşısında kendi

kaderiyle baş başa bıraktı. .

Rusya otarafı, (Obu teslimiyetçiliği sonucunda

görüşmelerin formatının yavaş yavaş değişmesine ve

Moskova'dan Cenevre'ye taşınmasına izin verdi. Kısa süre

önce yapılan Cenevre görüşmelerinden sonra Rusya

arabuluculuk hakkında bir grup ülkeyle (BM Genel

Sekreteri Gürcüstan Dostları, yani ABD, Fransa, Almanya

ve İngiltere) eşit konuma geldi. Rusya diplomatları pratikte

vuruşmadan “teslim oldular”. Esas arabulucu statüsünün

Rusya'da kalarak olayın bu şekilde gelişmesini önlemeye

çalışan, görüşmelerin tek katılımcıları Abhaz temsilcileri

oldular, ancak onlar da Rusyalı meslektaşlarının ataletini

yenemediler. -
Rusya için Gürcüstan-Abhazya anlaşmazlığının temel

dersi de burada yatmaktadır: Politikada 'olduğu gibi
diplomaside de nereye gideceğini bilmiyorsan, gideceğin
yerden çok uzağa gidersin.

(Çeviren: Murat Papşul
Moskova - Ocak 1998



 

  
  

 

1998 yılında başlatılan bölgesel etkinliklerimizin

altıncısı, yaklaşık 15 bin insanımızın katılımıyla 7-8

Temmuz'da Çorum'da gerçekleştirildi. Çorum Şube-

mizin ev sahipliğini üstlendiği şenliğe hem bölge

derneklerden hem de Türkiye'nin dört bir yanından

yoğun ilgi ve katılımın olması şenliğin büyük bir
coşku İçinde geçmesini sağladı.

Amacının oKafkas sosyal adetlerini ve zengin

Kafkas Kültürünü yaşamak ve yaşatmak bunun yanı

sıra dayanışmayı birlik ve beraberlik duygularını

geliştirmek, tanışma ve kaynaşmayı sağlamak, tari-

himizin ve kültürümüzün güzelliklerini genç kuşakla-

ra aktarmak olduğu kültür şenliklerimizin 6.sı olan

Çorum Kafkas Kültür Şenliği 2 günlük yoğun prog-

ramıyla katılımcıların takdirini topladı.

Kafkasya'dan da Yuro Siaş (Çerkes Kıyafetleri),

Guçe Zamudin (El Sanatları) ve Abhazya Kafkas

Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun katılımı şenliğin

Kafkasya bağlantısını gözler önüne serdi.

 

 

Hicran Bolat

Şenlik 7 Temmuz 2001 Cumartesi günü Kafkas-
ya Otantik Eİ Sanatları uzmanı Guüçi Zamudin'in

Çorum Belediyesi önünde 1.5 metrelik “Bjemi”yi

çalarak bütün Çerkesleri toplanmaya çağırmasıyla

başladı.

Bjemi'nin sesini duyan Çerkesler çağrı'ya uyarak

kültürlerinin üst düzey örneklerini izlemek ve soy-
daşlarıyla beraber olmakiçin etkinliklere koştular.

Belediye önünden Atatürk Anıtı'na kadar yapılan

yürüyüş sırasında sürekli alkışlarla desteklenen ve

büyük ilgi gösterilen korteje Kafkas Kültür Şenliği
Tertip Komitesi Başkanı Tümer Akyüz ile birlikte
terüp komitesinin diğer üyeleri ve Kafkasya'dan

gelen konuklar katıldılar. Kortej geçişinden sonra

Anıt'a çelenk konuldu. Bir dakikalık saygı duruşunun

ardından Devlet Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleştiri-

len sergilerin açılışına ve panele geçildi.

Çerkeslerin kendilerine has yöresel kıyafetleri, el

sanatları ve çeşitli enstrümanlarının sergilendiği

sergi büyük beğeni topladı.

"GUÇEZAMUDİN”
Usta bir halk sanatçısıdır. Rusya Federasyonu

Sanatçılar Birliği Üyesi, aynı zamanda Kuzey Kafkas-

ya'da tanınmış bir araştırmacıdır. Eski Adığe Hasır

Piuable” ve Adığe Flütü "Kamıl”-Adige Kemençesi
"Sçepşm” gibi ulusal müzik ensirümanları yapımın-

da ustadır. Z Guçe Adiğe Ulüşalel sanatları alanında

çalışanların en uslalanndandı. Çok sayıda

Finografik araştırmaların yaparak zengin bir koleksi-
va oluşturmuştur. 1990 yılında "Adığe Hasır Sana-

“adlı kitabın kitabını yayınlamışür.

Z.Guçe 16 yıldır, kendi olanaklarıylaoluşturduğu

sergi salonundan ziyaretçilerini kabul etmekte ve

onlarla Adığe El Sanatları ve Müzikaletleri hakkında

bilgi vermektedir. Z. Guçe atölyesinde öğrencilerini

eğitirken aynı zamanda onların sağlam bir Adığe
Kimliği kazanmalarına da özel önem vermektedir.

Cumartesi günü saat 14:30'da Devlet Tiyatro

Salonu Fuayesinde gerçekleştirilen serginin açılışına

Vali Atıl Üzelgün, Belediye Başkanı Arif Ersoy, Emni-
yet Müdürü Vedat Kaymış, Belediye Başkan Yardım-
cısı Orhan Horan, Kafkas Derneği Genel Başkanı

Muhittin Ünal, TSO Meclis Başkanı Mehmet Özdoğan
ve çeşitli illerden gelen Çerkesler katıldı.

Mankenler üzerinde sergilenen yöresel kıyafetler

büyükilgi gördü. Kıyafetlerin yanı sıra, çeşitli eğlen-
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celerde çalınan enstrümanlar ve Çerkes kadınlarının

el sanatlarından örneklerin de sergilendiği sergi

katılanları büyüledi.

Serginin açılışının ardından “Kafkas ve Anadolu

Uygarlıkları (Maykop-Kuban) Medeniyetleri” konulu

panele geçildi. Hititolog Prof. Dr. Ahmet Ünal ile
“araştırmacı yazar Özdemir Özbay'ın konuşmacı
olarak katıldıkları paneli eski Devlet Bakanı Sabri

Tekir yönetti. Panele Vali Atıl Üzengün, Belediye

“ Başkanı Arif Ersoy, Gazi Üniversitesi (Çorum

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Satılmış

Basan KAF-DER Genel Başkanı Muhittin Ünal ve
Başkan Yardımcıları ile birlikte Belediye Başkan

Yardımcıları ve çok sayıda dinleyici katıldı. 4 saat
süren panelde Anadolu, Hitit ve Kafkasya

Medeniyetleri, dilleri ve arkeolojik kazılar ortaya

sürülerek derinlemesine irdelendi.

Münih Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Ahmet Ünal, Alacahöyük, Çatalhöyük ve Doğu
Anadolu'da yapılan kazılar sonucunda ortaya

çıkartılan tarihi bulgulara sahip çıkılması gerektiğini

. vurgularken “kazılarımıza bizden başka herkes sahip
çıkıyor” dedi. Panele katılan diğer konuşmacı Yazar

Özdemir Özbay ise, Çorum'da iki mutluluğun birden
yaşandığını belirterek; “bunlardan birincisi Eski

Anadolu ve Hitit Kültürü'nü derinlemesine bilen

biriyle, Prof. Dr. Ahmet Ünal ile aynı masayı

paylaşmaktır. İkincisi ise Hititlerin bölge ve ırk

olarak torunlarını burada görebilmektr” dedi.

Özdemir Özbay, “adeta bugün burada tarih tekerrür
ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Paneli yöneten eski Devlet Bakanı Sabri Tekir

ise, dilin insan iradesiyle oluşan bir meta olmadığını

belirtirken, şimdiye kadar yapılan deneylerde

bilimsel bir dil oluşturulabildiğini, ancak bunun

sosyal ve kültürel alana yansıtılamadığını kaydetti.
Anadolu'nun tarih boyunca eski medeniyetlere

merkez olmuş bir bölge olduğunu vurgulayan Sabri

Tekir, insanoğlunun sürekli kendini yenileyen bir
varlık olduğunu, insanların da bulundukları yerleri

sürekli yenileyerek geliştirdiklerini ve günümüze

kadar baş döndürücü gelişmeler yaşandığını dile

getirdi.
Devlet Tiyatrosu salonunu dolduran yüzlerce

katılımcı ile yaklaşık 4 saat süren panel, konuşma-

cılara plaket verilmesiyle sona erdi.

İlk gün etkinlikleri panelin ardından saat 20:00

de Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Abhazya

Kafkas Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Müzik

Grubu'nun sergilediği muhteşem gösteri ile devam

etti.

Kandid Tanba yönetimindeki 46 kişiden oluşan
ekip, 2 bölümden oluşan ve toplam 16 değişik oyu-
nu salonu dolduran 3 bin kişinin önünde müthiş. bir
performansla sundu. Abhazya Kafkas Devlet Halk

 

Dansları Topluluğu ve Müzik Grubu daha önce 1995
yılında da Çorum'a gelerek bir gösteri sunmuştu.

Çorum Kafkas Kültür Şenliği kapsamında Türkiye'ye

gelen topluluk 1998 yılında Moskova'da yapılan
Rusya Büyükler Folklor Festivalinde birincilik, 1999

yılında AlmanyaZda yapılan Avrupa Halkoyunları
Festivalinde birincilik, yine 1999 yılında Bursa'da
yapılan ve 20 devletin katıldığı festivalde birincilik ve

2000 yılında Samsun ve Yalova Festivalleri'nde bi-

rincilikler kazanmıştır. Topluluğun usta çalıştırıcısı

Kandid Tanba böyle bir şenlik kapsamında tekrar

Çorum'a gelmekten mutlu olduklarını belirtmiştir.

Çorum Kafkas Kültür Şenliği'nin ilk günü

Abhazya Kafkas Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun

Kapalı Spor Salonu'nda 3 bin kişilik izleyeniyle

gerçekleştirdiği gösteri programıile sona erdi.

Şenliğin ikinci günü 8 Temmuz 2001 Pazar saat.

10:30'da Çatak Kültür Tabiat Parkında başlatıldı.

Kafkas Derneği Çorum Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı
ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen

Geleneksel Kafkas Kültür Şenliği'nin Çatak Tabiat

Parkındaki kutlamalarına Çorum Valisi Atıl Üzelgün,

Belediye Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, Abhazya

Türkiye Temsilcisi Viladimir Eyüzba, Kafkas Derneği

Genel Başkanı Muhittin Ünal ile Sinop, Amasya,

Samsun, Ankara, Yozgat, Eskişehir, Kastamonu,

Tokat, Sivas, Bolu, Adana, Kayseri, Bursa ve

İstanbul'da (faaliyet (gösteren Kafkas Kültür

Derneklerinden yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Yoğun hava muhalefetine rağmen şenliğe bütün
coşkusu ile devam eden hemşehrilerimiz birbirleriyle

doyasıya hasret giderdiler. Şenliğin ikinci günü de

ilk günkü gibi yoğun bir programa sahipti. Program

Kafkas Derneği Genel Başkanı Muhittin Ünal'ın açılış

konuşması ile başladı.Çatak Tabiat Parkında

toplanan binlerce Çerkese seslenen KAF-DER Genel

Başkanı, tüm Çerkeslerden derneklerine, gelenek ve

göreneklerine sahip çıkmalarını, gençleri derneklere

göndermelerini, derneklere destek vermelerini

istedi.

Açılış konuşmasının ardından KAF-DER Ankara

Şubesi Elbruz halk dansları Topluluğu ve Badin

Müzik Grubu, KAF-DER Kayseri Şubesi Aşamez Halk

Dansları Topluluğu, Kuşha Doğan Müzik Grubu,
KAF-DER Ankara Şubesi İkinci Bahar ve Çocuk Ekibi
ve Abhazya Kafkas Devlet Halk Dansları Topluluğu

ve Müzik Grubu sahne aldı.

Günboyu süren şenlikte gösteri (oyapan

halkdansları toplulukları, müzik grupları binlerce
insan tarafından ayakta alkışlandı.

Programın bitiminde teşekkür plaketleri dağıtıl-

dı.

>



  
 

 

I.Ege Kafkas Şenliği, Kafkas Derneği Manisa

Şubesi önderliğinde Ege'deki tüm Kafkas Dernek-

leri'nin işbirliği ve Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla

29.02.2001 tarihinde Manisa'nın Saruhanlı ilçesine

bağlı Yeni Osmaniye (Tepeağılı) köyünde gerçek-
leştirildi.

Yeni Osmaniye Köyü harman yerinin yanındaki

Çamlıkta gerçekleştirilen etkinlikte havanın sıcak

olması dışında hiçbir problem yaşanmadı. Bir gün

önceden çevre il ve köylerden toplanan gençler ara-

sında iş bölümü yapıldı. Sabanın ilk saatleri ile görev

yerlerine giden gençler, konukları karşılayıp ağırla-

maya başladılar.

Antalya, Ankara, Konya, Sivas ile çevre il ve köy-

lerden gelen misafirler programın başlama saatine

kadar geçen zaman diliminde kaynaşarak gruplar

halinde gegu'lar yaptılar, woredler söylediler. Farklı

yörelerden gelen insanların gegu yaparken aldıkları

haz ve coşkugörülmeye değerdi.
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Şenliğe katılanlar alanda kurulan stantları dolaşıp,

derneklerin hazırladığı Çerkes Yemeklerinden oluşan

bol çeşitli menülerin tadına bakıyorlardı.

Öğle saatlerine kadar beklenen tüm konuklarşen-

lik alanında yerlerini aldılar ve şenlik programı başla-

dı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Yeni

Osmaniye Köyü Muhtarı Hasan Hırçıner bir hoş gel-

diniz konuşması yaptı. Sn. Hırçıner konuşmasında

böylesine güzel bir kalabalığı köylerinde her sene gör-

mek istediklerini belirtti.

Kafkas Derneği Manisa Şubesi Başkanı Nihat

Kafkas yaptığı konuşmada KAF-DER Ankara Şubesi

Elbruz Halk Dansları Topluluğu'na, Soma ve Manisa
Minikler Ekibi'ne, ses sanatçılarına, Arıkbaşı, İlk-

kurşun, Yeniköy, Bağyolu, Gülbahçe, Yeni Mahmudi-

ye köy muhtarları ve halkına, İzmir, Soma, Nazilli,

Aydın, Kuşadası Dernek Başkanları ve yönetim kurul-

larına, ayrıca şenliğin ev sahipliğini üstlenen Yeni

Osmaniye Köyü halkına ve muhtarına teşekkürlerini

iletti.
Manisa Şubesi Başkanı Nihat Kafkas'ın konuş-

masının ardından Kafkas Derneği Genel Başkanı

Muhittin Ünal tüm Çerkesleri ilgilendiren ve bir çok.

konuya değinen açıklayıcı bir konuşma yaptı. KAF-

DER Genel Merkezi ile 34 Şubesi ve katılımcı kardeş

dernekler adına tüm Çerkesleri selamladı. Bu şöleni

gerçekleştiren şubelerimize, katılan ve katkıda bulu-

nan tüm kuruluşlara,özgün kültürümüzü bir gün için

dahi olsa birlikte yaşatma çabası verirken bizleri yal-

nız bırakmayan Kültür Bakanlığı'na ve şölenin ger-

çekleşmesinde katkıları olan İzmir Milletvekili Sn.

Rahmi Sezgin'e teşekkürlerini iletti.

KAF-DER'in amaç ve ilkeleri hakkında bilgi ver-

dikten sonra tarihe deyinerek (Kafkas —Rus Savaşları

ve Sürgün) I.Dünya Savaşındaki Yahudi Soykırımı

göz önüne alınmadığında hiçbir halkın Çerkesler'in

uğradığı soykırım ve sürgüne benzer bir duruma ma-

ruz kalmadığını belirtti. Ayrıca Ünal,bir röportajda

Andre Mango'ya Ermeni Soykırımının derecesi ve

boyutu hakkında sorulan bir soruya “Çerkeslerin uğ-

radığı soykırım ve sürgünün yanında Ermeni Soykırı-

mının adından bile söz edilemez” şeklinde cevap

verdiğini hatırlatarak Çerkes Soykırımı'nın boyutunu

ortaya koydu.
Swiss Otel baskınına değinen Muhittin Ünal, tas-

vip etmedikleri bu tür eylemlerin bir sebepleri oldu-

Şunu belirterek Çeçenistan'da yaşanan savaşa dikkat-

leri çekti. AGİT'i, Avrupa Konseyi'ni, Birleşmiş

Milletler'i göreve çağırdı.    
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Dönüş konusunda bilgilendirme amacıyla Anavatanın

şu anki durumu ve Adığey'deki siyasi yapı hakkında.

bilgi veren Ünal, Anavatanda ekonominin düzelmesi

ile birlikte diasporada dönüşün yaygınlaşacağını be-

lirtti.
Kurtuluş Savaşı konusunda araştırmaları bulunan

Ünâl,vatan kaybetmenin acısını bilen Çerkesler'in, bir

daha aynı acılara katlanmamak için Ege'de büyük bir

savunma hattı oluşturduklarını belirtti. Buna rağmen
tarihte hak ettiğimiz yeri alamadığımızı üzüntü ile dile

getirdi.

Genel Başkan Muhittin Ünal'ın konuşması Şenli-

ğe katılan Çerkesler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Bu konuşmanin ardından Saruhanlı Kaymakamı Mus-

tafa Ergün kürsüye gelerek gerçekleştirilen bu şölenin
gelenekselleştirilmesini istedi. Daha sonra şenliğe
katılamayan davetlilerin telgrafları okundu.

-Başbakan Bülent Ecevit

-Kültür Bakanı İstemihan Talay
-Ege Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan

-DYP Genel Başkanı Tansu Çiller
-LDP Genel Başkanı Besim Tibuk

-Manisa Milletvekili Bülent Arınç

-Manisa Milletvekili Rıza Akçalı

-Manisa Milletvekili Hasan Gülay
-Manisa Milletvekili Ali Serdengeçti

-İzmir Milletvekili Rahmi Sezgin
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-Konya Milletvekili Mehmet Gölhan
Programın ikinci kısmında Manisa Minikler Eki-

bi'nin şiir dinletisi katılımcıların yoğun ilgisini çekti.

Soma Folklor Ekibi'nin gösterisi ise seyredenleri

coşturdu. Bu gösterinin ardından sahne alan Kafkas
Derneği Ankara Şubesi Elbruz Halk Dansları Toplu-
luğu ise şenliğe katılan herkesi büyüledi.

Şenliğe katılan ses sanatçıları Hayri Kazbek,

Kuşha Doğan ve Nurhan Fidan konuklara wored dolu

saatler yaşattı. Programda yer alan defilede birbirin-

den güzel kıyafetler açık artırmaya sunularak, halkın

ilgi ve beğenisi sağlandı.

Elbruz Ekibi'nin kapanış gösterisinin ardından

Mahalli Düğüne geçildi. Coşku içinde geçen düğünle-

rin ardından konukların yola çıkma vakti gelmişti.

Yola çıkacaklar çıkmak, kalanlar ise onları yolcu

etmek istemiyorlardı. Bu güzel ortamı birkaç saat

daha yaşamakistiyorlardı.

Bu güzel duygular içinde bir şenlik daha sona er-

mişti. Yeni Osmaniye Köyü Gençliği bu organizas-

yonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu sa-

mimiilişkinin devam etmesiniistediklerini belirttiler.

 



 

 

 

Nevzat Özbay'a

ÇİNGENE BİR RUH

Zıpkın bacaklı çingene bir runum
Bütün kavgalara yeter göğsümdeki soluk
Bütün denizlerinde yüzmeliyim dünyanın -

Bütün sokaklarında gezmeliyim

Acelem var

Gece yarıları çekilen tel gibi

Ellerimdir dünyanın bir yüzü

Öbür yüzü cehennem
Geceler bilirim upuzun sancılı

Askıya alınmış insan gibi

İnsanı tanıdım gecelerde

Ona söyledim bütün türkülerimi
Türkülerim ki delip geçer betonu

Delip geçer demiri

Bağdaş kurar yüreğine direncin

Ordadır şimdi umutların med ve ceziri

Yaşamak, bölmektir bir çığlığı ortasından ikiye
Çırpımnmaktır küflü tavanda | | |

Yalansız sesler gibi çırılçıplak |

Yaşamım!
İşte en büyük hırsızlığım
Çaldım onu tanrılardan...

Var mı ötesi...

Adnan Özveri    
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KAF-DER katkılarıyla düzenlenen 13 günlük

Kafkasya gezisine katılma imkânı bulabilen şanslı

kişilerden oObiri olarak, öncelikle, bu gezinin

düzenlenmesinde emeği geçen KAF-DER yönetimine

ve organizasyonun emektarları, arkadaşlarımız, Ayşe

Demircan ve Ömür Enes'e teşekkür etmek istiyorum.

Görmemiş olan ve özlem duyan birçoğumuz gibi,

benim için de bir büyük özlemdi Kafkasya'yı görmek.

Dolayısıyla, bu gezi, benim açımdan kaçırılmayacak

bir firsat oluşturdu ve kaçırmadığım için kendimi

gerçekten şanslı sayıyorum. Üzüntüm, Kafkasya'yı

görmeyi en az benim kadar, belki daha çok isteyen

birçok arkadaşımızın, çeşitli nedenlerle geziye

katılamayıp, yaşadığımız güzellikleri bizimle

paylaşamamasıydı. İnşallah, bir dahaki sefere birlikte

tekrarlamak kısmet olur. Her bir günü ayrı bir

güzellik. ayrı bir heyecan yaşadığımız Kafkasya

gezimizin hemen hemen her anı, çok değerli

kardeşlerimiz Hasan Okan İşcan ve Hakan Yıldız'ın

Marje'ye gönderdikleri yazı dizileriyle, merak eden

herkese ayrıntılarıyla aktarılmış oldu. Bunun için

kendilerine çok teşekkür ediyorum; çünkü, yaptıkları

iş gerçekten çok önemliydi. Kafkasya gezimiz

hakkında tamı tamına bir kaynakça oldu yazdıkları ve

bizleri de merak dolu birçok sorudan kurtardılar; sağ,

olsunlar... Bunun için, tekrar mahiyeti taşıyacak

anlatımların ogereksiz olduğunu düşündüğümden,

geziyi bir de benim ağzımdan dinlemenin somut bir

fayda sağlamayacağı kanaatiyle, ayrıntıya girmek

istemiyorum. 13 günlük gezi boyunca, Kafkasya'nın

öncelikle gezilip görülmesi elzem olan birçok yerini,

bu sınırlı sürede görülebilecek tüm güzelliklerini -

doyasıya diyeceğim ama doyamadık- gördük,

yaşadık... Tabil ki. tüm bunlar. gittiğimiz her yerde,

verek Kabardey-Balkar Cumhuriyetinde gerek

Karaçay-Çerkesk'te gerek Adığey Cumhuriyetinde

gerekse kıyı boyu Şapsığ'da bizleri karşılayan -resmi

görevliler olsun diğer kişiler olsun- insanların

gösterdikleri candan ilgi, samimiyet ve

misafirperverlikle gerçekleşti. Açıkçası, bu kadar

candan bir ilgiyle karşılanacağımızı, gayet muntazam

bir program dahilinde, bölgeyi tanıyan rehberlerimiz

eşliğinde, her biri ayrı bir neşe kaynağı küçük

yolculuklarımızla, hem de hiçbir sorunla

karşılaşmadan, adım adım Kafkasya'yı
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dolaşabileceğimizi, tabiri caizse tüm işlerin tıkır tıkır

yürüyeceğini pek tahmin etmemiştim. Kendimi birçok

zorluk için hazırlamıştım: çünkü, gitmeden önce

duyduğum, asıllı asılsız, doğru yanlış bir çok şey

vardı. Yolculuklarımız sırasında ikide bir yolumuz

kesilecek, otobüsten indirilip aranacaktık mesela;

ama, bunların hiçbiri olmadı. Tüm yolculuklarımız

gayet neşeli geçti. Burada yeri gelmişken, Kafkasya

gezimiz boyunca gittiğimiz her yerde bizleri sıcak

gülümsemeleriyle karşılayan, bizimle beraber olan,

ilgilenen ve bizi evimizdeymişçesine rahat ettiren çok

değerli büyüklerimize ve tüm arkadaşlarımıza -

isimlerden birini de olsa zikretmeyi ounutma

endişemden dolayı isim belirtmiyorum- sonsuz saygı

ve sevgi göndermek istiyorum. Gezimiz boyunca

bizlere sağladıkları tüm imkân ve kolaylıklar için,



 

 

  
 

bütün resmi kurum ve kuruluşlara, yetkililere teşekkür

ediyorum. Türkiye'den Kafkasya'ya dönüş yaparak

yerleşen ve orada kendilerine yepyeni bir hayat

kurmayı başarabilen, bizleri candan ve samimi ev

sahiplikleriyle onurlandıran büyüklerimize de en içten

teşekkürlerimi iletmekistiyorum. Bütün güzelliklerine

rağmen, benim için bazı yönleriyle eksik kalmadı da

değil Kafkasya gezisi; ancak, yanlış anlaşılmasın,

burada kimseye bir sitemim yok. Gerek zamanımızın

kısıtlı ve gezi programının belirli oluşundan gerekse

kendimden kaynaklanan bazı eksikliklerdi bunun

sebebi... Daha çok: turistik bir gezi niteliğindeydi

seyahatimiz. oOysaki, Kafkasyalıları, gerek köy

gerekse şehir yaşantılarını, çocukları, konuşmalarını,

düğünlerini, sofralarını, oyemeklerini, tarlalarını

bahçelerini; uzalmayayım, yaşantılarına dair birçok

şeyi merak ediyordum. Ama, Şapsığ bölgesinde

geçirdiğimiz son gün dışında, bir Adığe köyünü

ziyaret etme imkânı bulamadık. İnsanlarla oturup.

uzun sohbetler yapamadık. Gerçi orada köyler bizim

bildiğimiz küçük köyler gibi değil, 8-10 bin kişinin,

yer yer çok daha fazla sayıda insanın yaşadığı

yerleşim birimleri; ama olsun... Demek istediğim,

ınsanlarla Odaha yakın bir diyalog kurmayı,

Kafkasya'nın insanıyla daha yakından tanışmayı,

anlattıklarını dinlemeyi hayal etmiştim... Gerçi, şimdi

kendi kendime güldüm biraz... Böyle ortamları sık sık
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yaşayabilseydik de nasıl diyalog kurabilecektim ki, 30

yaşından sonra umutsuz çabalarım sonucu öğrendiğim

birkaç kelime Adığeceyle?! Adigabze bilmemenin

eksikliğini en çarpıcı biçimde hissetmemi sağladı bana

bu gezi. Gerçi, aramızda dil bilen arkadaşlarımız

vardı, onlar bildikleri kadarıyla tercüme ederlerdi;

ama, çok fazla bulunamadık butür ortamlarda... Onun

için, çok önem verdiğim bu yönüyle eksik kaldı bu

gezi benim açımdan. 15 günlük, turistik yönü ağır

basan bir geziyle Kafkasya'yı tüm yönleriyle tahli|

etmenin mümkün olmadığını düşündüğüm için, bu

yönleriyle Kafkasya hakkında bir yorum yapmaktan

kaçınmam gerektiğini düşünüyorum şimdilik. Ancak.

gözlerimin tanık olduğu muhteşem tabiat güzelliği,

hiçbir şekilde yoruma gerek bırakmayacak kadar

açıktı. Tek kelimeyle harikaydı Kafkasya; harikaydı,

Oşhamahue, harikaydı Mavi Göl, Shaguaşe, Guame,

Mezıtha, Guüzeriplh, Laganaki... Dilerim, görmek

isteyen herkese kısmet olur gidip görmek. Bu,

Kafkasya'yı ilk ziyaretimizdi, bir başlangıç; ama,

sanırım son olmayacak... İnşallah... Yalnız, bir şey

beni kara kara düşündürüyor: Ne olacak bu DİL

konusu?!. Bu gezinin düzenlenmesinde emeği geçen

herkese tekrar teşekkür etmekistiyorum; sağ olun.
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İlk Türkiye dışına 1993 yılında gitmiştim, o za-

man uçağa binince ne yapacağımı bilmeyen biri ola-

rak dikkatle, verilen güvenlik izahatlarını dinliyor-

dum. O zaman bana göre uzun sayılacak kadar bir

süre zarfında yurtdışında kalmıştım.

Ancak çok değişik bir kültüre, daha gelişmiş bir

topluma gelmiş ve yaşıyor olmama, tüm bu değişiklik-

lerle karşılaşmama rağmen, bir süre sonra yaşadığım

yere, yani İngiltere'ye uyum sağlamıştım. Kaldığım

süre boyunca da "homesick" olmamıştım. Çünkü

insanın doğasında olsa gerek kolayca bir yere uyum

sağlayabilmesi...

Son Türkiye dışına çıkışını olmasa da, ilk Kaf-

kasya'ya gidişim 2001 senesine kadar sarkmıştı. Bu

sefer uçakta verilen güvenlik izahatlarını dinlemeye-

cek kadar bilgi sahibi idim. Ama ya gideceğim yer

konusundabilgiye sahip mi idim ?

 

İlk Türkiye dışına çıktığım yer olan İngiltere ka-

dar bilgim yoktu. Oysa vatanından kopan bir neslin

çocuklarından birisi olarak gidiyordum oraya ve bile-
rek gitmem gerekiyordu. Bildiğimi zannettiğim şeyle-
rin ise çokkısıtlı olduğunu ancak daha sonra değer-

lendirince idrak ettim.

Kafkasya'ya gidince bana değişik gelmeyen bir

kültüre, bir topluma, bir coğrafyaya geldiğimin farkı-

na vardım, Bu yüzden kaldığımız o kısa sürede dahi

bırakın uyum sağlamayı, kendimi oralı hissetmeye

. bile başlamıştım.

Alışagelmişin otersine (oçalışır Obir şekilde

homesick'in etkisini bu sefer, hem de şiddetli bir şe-

kilde, ilk defa hissediyordum. Daha önce yaşamadı-
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Okanİşcan

gım bir duyguyu ilk defa yaşıyordum ve ne demek

olduğunu ancak Kafkasya'dan ayrılınca anlayacak-

üm...
İnsan - Kafkasyalı olma genetik etkisi ile kendimi

ilk defa bir yere ait hissediyordum.

Oysa, Kafkasya doğası, insanları, yaşam tarzı, sa-

natı, biçimi ile çok karmaşık bir yer. Bu kadar çok

karmaşık. bir yapıyı çok kısa sürede görmek, öğren-

mek ötesinde yaşamak, tabii ki normal şartlar altında

imkansız, ancak başlangıç içinde katıldığımız gezi,

hisseden için, yeterli sayılabilirdi. Genetik etki ise bu
duygunun en üst düzeyde gerçekleşmesini sağladı.

Kafkasya'yı çok güzel/çirkin, iyi/körü bulmakiçin

onlarca sebep mevcut. Nasıl bakarsanız öyle görüyor-

sunuz. Fakat sizin/benim, güzelliyi görmem, görme-

miz için kendini allamasına pullamasına ihtiyaç duy-

muyorki Elbruz...
Güzel/çirkin - iyi/kötü sıfatlarının yorumunun Ö-

tesinde, gerçek sahiplerini istiyor Kafkasya, işte hepsi

bu.

Eğer kendinizi Kafkasya'nın gerçek sahibi olarak

hissediyorsanız farklı düşünüyor; farklı görüyor ve

algılıyorsunuz. Yok eğer görmüyorsanız kapısını size

açmıyor Kafkasya, algılamak için de insanüstü çaba

sarfetmenize gerek yok, bu sefer genler bile yetersiz

kalıyor, gönülden istemediğiniz için kapıyı açan tok-

mağına bile ulaşamıyorsunuz.

Bu durumda da size lütfedilen görev ise sadece

arabayı itmeniz, o da sadece çalışana kadar...

 

homesick - ingilizce, vatan hasreti çeken



 

 

 

  

Hani kaybolmak ister ya zaman, insanın yüreğinin
derinliklerinde. Sonsuzluğa, bitmemecesine. Sıkıca

sarılmak Ananın kucağına... Güveniçinde hani ölmek

ister ya sımsıkı kolların arasında, bırakamaz. İşte

bizim ayrılığımızda bu zorluklar içinde birbirine öz-

lem duyan çocuk ve nice yıldır ona hasret annesinin

duyguları ile oldu, ama bir farkla biz bırakabildik.

Çünkü yabancılaşmıştık ârtık yüzlerce yıldır bıkma-

dan bizi çağıran annemizin sesini tanıyamaz olmuş-

tuk. Özlem ve umutsuzluk içinde yok olma korkusu

içinde ki çığlıklara bile bir anlam veremiyorduk. Ço-

cukları, torunları birbirini yerken sadece ağlamak

geliyordu elinden ve sessizce ağlıyordu kucaklamayı-

şımızın anlamsızlığını düşünürken... İşte biz bıraka-

bilmiştik böyle bir durumda annemizi.

Belki göz yaşı dökmüyorduk ayrılırken belki sa-

dece sevinçlerimiz ve anılarımız vardı. Ama onlarda

sadece bir anı olmuştu artık.Biz annemizi bırakmıştık

her zaman bizi affetmeye hazır bekleyen bizden sade-

ce ona dönüp sarılmamızı kucaklamamızı bekleyen

annemizi bırakmıştık. O ise sadece 13 gün bile olsa

bize olan hasretini gidermenin mutluluğu içinde tekrar
görüşme umudu ile hüznünüsaklıyordu insanlarımızın

gözünde...

İşte böyle bitmişti bizim gezimiz de temenniler

dönmearzuları ve gözyaşları içinde...

Bir sabah vaktiydi Nalçik'e vardığımız da uyu-

mamıştım heyecan içindeydim oysa her sene geliyor-

dum buraya nedendir ki bu heyecan anlam veremiyor-

dum her seferinde daha çok büyüyen bu coşkunun

sebebi neydi. Belki dönüşe bir adım daha yaklaşmaktı

belki de ayrı kaldığım her anın zamanın içinde yitirdi-

gim üzüntülerimin olmasıydı. .
Bir sabah vaktiydi coşku içinde parkın içinde 48

saatlik uykusuzluğa rağmen sevinçle koşmam... Ka-

vuşmanın sevinci belki de.

Peki ne umuyordum insanlardan beklentilerim

neydi 10 senedir ardına kadar açık olan bu kapılara
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lani kaybolmakister ya zaman...
Ansıg'o Ömür

neden bir baş bile koymadan içinde bulunduğumuz

ülkeler içinde yok olmamakiçin direnmemiz. Yüzler-
ce yıldır birbirimizle olan savaşlar neden di neden di

bu ayrılık yoksa hak ettiklerimiz bu muydu. Annesini

bırakan çocukların laneti miydi üzerimizde ki bir

küfür mü sallamaliydık atalarımıza neden bıraktınız

bu toprakları diye; yoksa unutuyor muyduk borcumu-

zu hayatlarımızın değeri için kanlarıyla ödedikleri

borcumuzu peki neden ödemiyorduk koparamayan
neydibizi buralardan...

5 gün kalmıştık Nalçik'te doğasını şehrini güzel-

liklerini gördüğümüz bu şehirde peki neydi insanın

kendisini buraya ait hissetmesinin sebebi yemeklerini

sanki annesinin yemeği gibi yemesinin sebebi neydi.

10 senedir dinsizlikle, ayyaşlıkla suçladığımız

dönmemek ve karalamak için her türlü firsatı değer-

lendirdiğimiz bu insanların suçları nelerdi. Onlara

borcumuz yok muyduvatanım diye bildiğimiz toprak-

ların hala bu isimle anılmasının sebebi kimlerdi

Korkak olan bizler miydik yoksa sonsuza kadar bile

annesinin kucağında kalmaya ant içmiş onlar mı ?

Türkiye” den dönenlerle yediğimiz yemeklerde ve

sohbet imkanlarımız hep güzelliklerinden bahis edil-

mesi bizim kırılmamamız moralimizin bozulmaması

için hep olumlu şeylerin anlatılmasının sebebi neydi

neydi bizim için bunca yapılan sadece hasret kalan

annenin özleminden başka ne olabilirdi sebep ?
.Nakuş Zavurbiy veya parlamento başkanı dönen-

ler için onca ikramı söylerken bizden umdukları çok

fazla bir şey miydi önümüze tepsiyle mi sunacaklardı

cenneti ?Ki sundukları neydi? i

Ya insanları nasıldı bu yabancı memleketin hepsi

aynı dili konuşuyordu bizimle ve ağlıyorlardı köyle-

rinden birinin dönmesinin en azından onları görmeye

gelmesinin sevinci ile tüm akrabalarının adını ezbere

bilmesi neden di acaba ? İ

'Ya Maykop'ta devlet başkanları gibi kabul edil-

memize escortlar eşliğinde yolcu edilmemize sebep ne

olabilir ki yanı başımızda bulunulmasına bunu bir

şeref bir onur olarak görmelerinin sebebi neydi?
Ya Şapsığ'da elinde olan her şeyi size sunmaya

iten şey neydi gelirseniz eğer evini aşını hatta işini

paylaşmayıvaat ettiren şey sizce ne olabilir...

İnsan kardeşinden ayrı yaşayabilir. Ama Annesini

bilmeyen. onun sözünü yakarışlarını yalvarmalarını

duymamazlıktan gelen kulak arkası eden bir insan

bence yok olmaya mahkumdur. Ya sizce ?



 

 

  
Kaçıncı defa bu aytılığı yaşadık ben hesabını

şaşırdım attık. Bu "aytılığın" tarihsel, politik vs

birçok ciddi boyutunun ardından hayatı bire bir
etkileyen “psikolojik” boyutu sanitım hepimiz için
birinci sıradaydı o an. havuzun bir tarafina “onlar”
-ertesi gün Türkiye'ye gitmek için yola çıkacak ar-
kadaşlar-, diğer tarafına da “bizler” -ertesi günüde,
bir ertesi günüde ve daha çok günleri de o havuzun
etrafında geçirecek bizler- geçtik ve ayrıldık.

Dört günlük beraberliğin ardından aslında biraz
saçma geliyordu bu birden bire ikiye bölünmüşlük.
Az önce aya karşı söylenen ğibzeletin güzelliği
birkaç dakikada yok olup gidecek miydi gerçek-
tende... Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz sebepleri
bir kenara bıraktı beyinlerimiz ve o ayrılığı başka

sebeplerle açıklamaya çalıştık.

İçimizden bir arkadaş “hadi geri dönüp gitme-
yin diyelim” gibi bir teklif getirdi. Bir an bunun bir
şey getirmeyeceğini bildiğimiz halde hepimiz dur-
duk ve düşündük. Sonra birbirimize bakıp gecenin
üçünde yolumuza devam ettik usulca. Kimse ko-
nuşmuyordu. Herkesin hesabi kendisiyle ve havu-
zun diğer tarafında kalanlarla idi. Kimisi kafasından

onları suçlu ilan etmişti çoktan. bizleri burada "yal-
nız" bırakıp gidecekleri için. Bir başkası, yapacak
onca işi yine bize bırakıp gittiler diyordu içinden.
Bende aslında hepsinden birazcık vardı bu duygula-

rın. Çok güçlü, dayanıklı, sonuna kadar “buralı”

göstermeye çalışmıştık kendimizi bu dört güniçin-
de. “Siz misafirsiniz çekip gideceksiniz, on sene
gelmeseniz de size aslında ihtiyacımız yok” dedik
belki tavırlarımızla,; butaya “tenezzül” edip gelme-

veceksizlere... Bu doğru muydu peki? Aslında bu-
rada size ne kadar çokihtiyacımız olduğunu söyle-
medik ki biz. Biz “Türkiyeli”, “Suriyeli” kimlikleri-

mizden çoktan arınmış taklidi bile yaptık sizlere.
Burasıile ilgili “bu şehrin merkezi nerede?”, “bu

parkta niye kafe yok?”, “neden su içmiyor bu
insanlar da narzan içiyor?” vs. Aslında ilk defa bu-
ada olmanızdan kaynaklanan ama bizimiçin açık-

lanması güç sorulara, sanki sorularınaltında binler-

ce başka soru varmişçasına kimi zaman savunmalı
kimi zaman kaçamak cevaplar verirken bile aslında
çok güçlü olduğumuzuve “sizsiz de” başa çıkabile-
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Deref Çetao

ceğimizi anlatmaya çalışıyorduk. Gözlerinizdeki
haytet dolu ifadelere bile temkinli yaklaştık. Hayret
haytanlıktan doğmuyor sinyali alınca hemen başka
bir savunma mekanizması mi geliştirdik acaba?
Aynışarkıları dinleyip, avnı melodiyi tutturduğu-
muz zamanlarda gözlerimiz birbirine değmesin
istedik bazen de. Aslında “aynı” olduğumuzu an-
lamanızı istemedik. İşte tüm bunlar geçiyordu eve
dönerken o gece akıllarımızdan. ve birden yine içi-
mizden en gerçekçi olanı bana sarıldı ve “üzülmü-
yorumgittklerine, burada olan ve olacak olan sen-

sin, ben seni seviyorum” dedi. Evet düşüncelerim-

de yalniz değildim. Aslında sizi yeterince sevmemek
için çok uğraştık. Alışmamakiçin... Buradaolursa-
nız, burada bizim gibi onlar daha olursa hem kendi

hayatlarımızın ne kadar kolaylaşacağını, hemde hep

hayalini kurup yapamadıklarımızın nasıl gerçek

olacağını sizlere söylemeye cesaret edemedik. So-
nunda itiraflarla dolu bir “yalnızlık” kalsın isteme-
dik hiçbirimiz... “Seneye yine gelin, her zaman
bekleriz, gezeriz, Dombay'ı da görürsünüz...” cüm-

leleri hep yarım kaldı ağızlarımızda, tamamını geti-
remedik bizlerde... “Gelin lütfen... Size ihtiyacımız
var... Eğitiminize, bildiklerinize ihtiyacımız var...

Çok olmakiçin... 9625 olmamakiçin, bu topraklara
daha çok bizim diyebilmekiçin, bizlerden çok şey
almaya ihtiyacı olan buralı gençlerin size ihtvacı
var... Koşhable'deki Rustam'ın, Suriyeli Zaur'un,
Hamiskili Fiji Nane'nin, İslamey'den Samsudin'in,
ve burada gördüğünüz ve sevdiğinize inandığım
daha birçok kişinin, belki kişisel belki toplumsal

sizinde bildiğiniz bir çok sebepten dolayı size ihti-
yacı var. Başı öne eğik giden dedelerimizin sözünü

yerine getirmek için size ihtiyacımız var...” diye ta-
mamlayamadık ocümlelerimizi hiçbirimiz. Sizler
duymaktan bizler telaffuz etmekten korktuk bu

cümleleri.
Sizler gittiniz, Maykop'ta , Nalçik' te, Şapsığ'da

hayat aynen devam etti... Sadece on üç gün boyun-

ca yaşanılan heyecandan bir eksiklik kaldı, o da
birkaç gün sonra silindi, sadece “keşke...” diyen

yürekler kaldı. Her uğurlamanın ardından söylenen

sözler kaldi yüreklerde. Bir daha görme umudu
kaldi hepimizde...

i



 

  
 

 

İnsanlık yüz binlerce yıllık ilkel, karanlık bir
geçmişten sonra Kafkasya veya Aral gölü güneyin-
den geldikleri tahn:in edilen ve Sümer adı verilen

küçük bir toplumun zamanımızdanbeş binyıl önce,
bugün kuraklık ve çöllük, fakat o devirde munta-

zam yağmurlara sahip verimli bir bölge olan Mezo-
potanıya'da büyük bir gelişme göstererek ortaya
çıkmasıyla, uygarlık alanında önemli mesafeler
katetmiştir. Kuzeyden gelen bu göçmenler, yerli
Sami toplumuna hakimiyet kurarak dilini ve mede-
niyetini vererek onlardan da bir takım şeyler alarak.
insanlık için, uygarlık için büyük atılımlar sayılan
heceli yazıyı, sayısal bir işaret sistemini, takvimi. ,
toplu yaşamı düzene koyacak kanunları , endüstri
ve licarete dayana şehir ekonomisini, organize bir

devlet ve orduyu, madeni daha iyi işleyerek, kay-

nak, perçin ve lehim kullanarak geliştirilmiş aletler
ve eşyalar yapmayı, atlı arabayı, harp arabasını.
çarkı, geliştirilmiş fırını, sulamaya dayanan ziraatı

keşfettiler. Bazı keşifleri de insanlığa daha faydalı
hale getirdiler.

Sümerler milli benliklerini kaybettikten sonra
da çok uzun bir müddet dil, yazı, sanat ve dini fikir-
ler yönünden Orta Doğu'da ve çevresinde etkili

Kadir ÖĞÜN(Hoşon)

ne varsa hemen hemen hepsini Sümer ulusunun
öncüçalışmalarına bağla-maktalar(|).

Sümerlerden sonraki iki bin yılda alfabenin
bulunması ve demirin dökülmesi dışında önemli

sayılabilecek bir keşif yapılmamıştır. Yukarıda

sayılan keşifler göz önünde tutulduğunda, bugünün
sosyal, ekonomik ve teknik yönden gelişmiş olan
toplumlarının bu gelişmişliklerinin biraz olsun
Sümerlere borçlu olduğunu söylemek mümkündür.

Uzun süren araştırmalar Sümerlerin dilini ve

gramerini aydınlığa kavuşturmuş ve bu konuda bir
çok eser yayınlanmasını sağlamış-tır. Bugünkü
dillerden bazılarıyla mukayesesi yapılan Sümerce,
bir takım benzerliklere rağmen henüz kesin olarak
bir dile veya dil grubuna bağlanamamış, ancak
Sümerler'in ve bazı eski kavimlerin Kafkasya ile
ilişkileri oldu bir kısım bilim adamı tarafından ka-
bul edilmiş ve bu konuda henüz yeterli seviyede
olmamakla birlikte bazı çalışmalar yapılmış-tır.
Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın M.Ö. üçüncü

bine ait bazı madeni eserleri, Kuzey Kafkasya kur-

- ganlarında bulunan madeni eşya ile mukayese e-

oldular. Bazı sanat eserleri Güney Doğu Avrupa.
Hindistan ve Mısır'a kadar ulaşmış ve taklit edil-

mişlerdir.

Sümerlerden bin yıl sonra Anadolu'da kurulan
Hitit ve Hurri devletlerinin ve Irak'ta kurulan Babir

ve Asur devletlerinin dilinde, sosyal ve dini yapı-

sında, çok açık şekilde Sümerli unsurlar görüldüğü
gibi, bugünkü Sami dillerde ve bazı dinlerde de
Sümerler'in etkisini görmek mümkündür. Hatta eski
toplumlar. hakkında ciddi eserler yayınlamakla
tanınmış yazar C.W.Ceram ve bazı uzmanlar, Babil
ve Ninova'nın kültür başarısı olarak gösterebildiği
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dilmiş, aradaki benzerlik, metalürji alanında geliş-
miş bir toplumun Mezopotamya, Anadolu ve Kaf-
kasya arasında varlık gösterdiğini ortaya koymuş-

tur.
Geoges Polsson (2) ve Gordon Childe (3) gü-

neyin maden kültürleri ile Kafkasya arasında ilişki

bulunduğunu eserlerinde belirtmiş, Leonard
Wooley ve Arthur Keith, Sümerleri büyük ve uzun:

kafalı olarak tanımlamış ve Kafkas tipli halklarla
veya Avrupalılarla akraba bir toplum olarak gör-
müşlerdir. (4) Prof. N. Marr, bazı eski medeniyetle-

ri "Yafetik" dediği Kafkas asıllılara maletmekte,

Ömer Büyüka'da aynı görüşü desteklemektedir(5).
Gordon Childe, bazı değişiklik şehir isimlerine
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dayanarak Sümerlerin muhtelif milliyetlerden mey-
dana gelebileceğini ve ne Sami, ne Sümerli olma-
yan ve teninin beyazlığı ile Sümerlerden ayrılan
"Yafetik" bir halk kitlesinin eskiden Sümer ülkesini
işgal etmiş r'abileceğini ileri sürmektedir. Şehirli
bir medeniyetin yaratılmasını daima savaşçı, hakim
süvari bir kastın egemenliğinde gören Menghin,
Sümerlerin Orta Asya'dan geldiklerini ve Asyalı
göçebelerin mezarları ile ur mezarları arasındaki
benzerlik üzerinde durmaktadır. (Doğunun
Prehistorası, Say: 134) (6).

Sümerlerin "UR" sülalesin krallarının ortaya
çıkarılan mezarları hayret verici bir zenginlik ve
incelikle beraber, dini inançları sebebiyle, krallarla
birlikte karılarının, hizmetkarlarının ve şahsi eşya-

larının gömülmesi gibi geleneği de ortaya koymak-
tadır ki aynı gelenek Karadeniz'in kuzeyinde ve
Kuban bölgesindeki "Karagodenashkh" ve Dnieper
nehri yakınlarındaki "Chertomlyh" tümülüsleri
buna örnek olarak sayılabilir. Atom santralı olayı
dolayısıyla meşhur olan Çemobil güneyindeki
"Chertomlyh" mezarında kral, karısı, hizmetkarları

ve atlarıyla beraber gömülüş olup, içerisinde bulu-
nan eşyalar hem çeşitlilik hem sanat özellikleri ve
hem de altından mamul eşyaların değeri yönünden
çok zengindir ve "UR" kral mezarları buluntularıyla
benzerlik göstermektedir. Ayrıca dil bilimi kuralla-
rında a, e, u, i gibi sesli harflerin zamanla birbirle-

rinin yerini aldıkları bilindiğinden "UR" adıyla
Asetinler'in kendilerine vermiş oldukları, "İR" adı

arasındaki benzerlikte dikkat çekicidir. Sümerlerin
ö-nemli şehirlerinden bir değeri olan Erek (U-ruk

şeklinde de okunmaktadır) kelimesindeki (uk, ek)
eki Asetince çeşitli devirlerde kullanılmış olan ve
aidiyetbelirten ug, ig, ag ekinin benzeri olup, Uruk
adı Asetince Urlara ait anlamına gelmektedir.

Eski medeniyetlerin karanlık yönlerinin aydın-
lığa kavuşturulması sadece arkeolojik buluntulara |
değil, aynı zamanda o medeniyetlere ait dillerin
yapısını, gramerini, kelime haznesini ortaya çıkar-
makla mümkündür. Sümer, Proto Hatti, Kuvi,
Hitit, Hurri, Kas, Eski İran, Hindistan ve Orta Asya

dilleri araştırılırken bilim adamları yanlarında Kaf-
kas toplumlarından kendi dilini iyi bilen, tarih ve

dilbilimi konusunda yetişmiş birere yardımcı bu-
lundurulmalıdır. Budiller ve ait oldukları kültürler
ancak o zamansıhhatli bir şekilde çözülebilir, anla-
şılabilir. J. F. Baddeley'in de belitttiği gibi (8), dil
bilimine dayanılarak karar verilmesi gerekirse,
bugünün Kafkas kavimlerinin çoğu Asya ve Avru-
pa'nın eski medeniyetlerinin yaratan ve bugün bir-
çok yerden silinmiş olan kavimlerini kalıntılarıdır-
lar.

Bazı Sümerce kelimeler, aradan beş bin yıldan

fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Kafkas
dilleri arasında hala canlılığını korumaktadır. Aşa-
ğıda sayılarını çoğalabileceğimiz bu kelimelerden
bazı örnekler görüyorsunuz. Aphazca olanlar sayın
Ömer Büyüka'nın "Aphaz Mitolojisi anaç mı?" adli
kitabından alınmıştır. Araştırma yapmak isteyen
hemşehrilerimize dip notlardaki eserleri ve onlara
ilave edilen kitapları tavsiye ederiz.

SÜMERCE
Sir # Şarkı

Şar, Şeru > Büyük,kral

Sag - Kahraman

Maşku > Deri

Nışşabu # Tahıl

Urudu # Bakır

Gud > Sığır

İştar > Bir tanrıça
Dıngır > Tanrı

Giru < Kuvvetli

Şeg > Keçi

Şal # Kadın

Kın > Yapmak, etmek

Reşu # Baş

Guru — Bezelye

Kalag — Erkekçe, Kuvvetli

Zah — Tahrip etmek

ASETİNCE
Jar # Şarkı

Şer, Şeru < Yönetici, baş, başkan

Şag — Cesur, kahraman

Meşku > Deri
Işşad < Un

Urhu — Bakır

Gug > İnek
Iştır > Önemli, yüce, büyük
Dıncır # Büyük,iri, yüce

Garu — Kuvvet

Şeğ - Keçi

Şıl > Kadın

Klen # Yapmak, etmek

Baju > Başkan, ön, önder

Gedur— Fasulye, Bezelye

Kalag — Yıkıcı, kırıcı, dökücü

Zah - Tahrip etmek, kırıp geçirmek
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Geştu — Kulak, dinleme

Gıg > Hastalık

Zag > Mıntıka, saha

Bar - Kuru eşya ölçüsü

Sam — Fiyat

Buru — Deli, Çukur

Nag > İçmek,içirmek
Gal - Büyük,asil, şef

Az > Ayı

Arah — Zahire ambarı

Azu < Hekim

Hud — Sevinçli olmak
Baku # Ağlamak

Hul — Bozuşmak

SÜMERCE

Abba, Abbu — Baba

Enki # Tanrıça

Adapa - İlk ata; Adem
Şe # Arpa, buğday, dane

Aş, Aşa > Ekmek, buğday

Dıngır > Tanrı

İş At
Gad — Keten bezi

Uraş > Halay,şarkı

Marduk > Birtanrı

Dipnotlar- Faydalanılan Kitaplar:

Guş > Kulak, dinleme
Gıg > Üzüntü, dert
Zeh — Saha, yer, arazi

Bar, barın > Ölçü,tartı, tartmak

. Şom # Gümüş para

Bıru # Çit, toprakset

Naj, Najın > İçmek
Gal > Gururlu, mağdur
Ars > Ayı

Areh Sık,çok, bol

Aza > Hastalıkları iyileştiren , ölüye can ve-ren ağaç (Oset Nart Efs.)

Hud - Gülmek

Baku # Ağla

Hıl < Bozuşmak, kavga etmek

ABHAZCA

Aba, Abe — Baba

An-kı - Baş-ana,ilk ana

Adape - Baş baba, baş ata

Çe, çi - Buğday; Şı # Darı

Açe - Buğday
Jüüankıra < jınkır > Gök tutan anne (Tanrı)

Çı At; Adiğece Şı # At

Kuatpa, Koto — Ketenbezi

Waraşe # Halay dansı

Marduw Büyük güneş (# Güneş büyüğü)

Adegece: Marde > Kuvvet, derece, Marduk > Marderoğlu

Asetince: Mardag — Ölülerleilgili olan

(0) C.W.Ceram. Tanrılar, Mezarlarve Bilginler, Eviren Hayrullaf Örs. Remzi Kitabevi. İstanbul 1982 5.247.
(2) Georges Poisson, Avrupa'nın İskan Tarihi. Çeviren Şevket Aziz Kansu Ankara 1950. s.203

(3) Gordon Chide, Doğunun Prehistoryası, Çeviren Ş. Aziz Kansu. Ankara 1971. s.148

(4) B.Ömer Büyüka, Aphaz Mitolojisi Anaç mı? İstanbul 1971 s. 56

(5) Aynı eser s.40

(6) Doğunun Prehistoryası 5.14 .

(7) Tamara Talbot Rice, The Scythlans. London 1958 s.92-98
(8) Kuzey Kafkasya Dergisi. Haziran - Temmuz 1975. S.4. Çeviren İsmail Yılmaz.

s Prof.Dr.Mebrure Tosun, Prof.Dr.Kadriye Yalvaç. SÜMER DİLİ VE GRAMERİAnkara 1981.
e Mebrure Tosun, Prof.Dr.Kadriye Yalvaç. Sümer, Babil ve Assur Kanunları ve Ammi Şaduga Fermanı TTK

Basımevi, Ankara 1975 ( Bu kitabın sonunda Sümerce-Türkçe sözlük yer alıyor).

e (Edgar Sturtevant, Eti Dili Sözlüğü, Çeviren : Münire Çelebi, İstanbul 1946. (Bu kitapta Hititçe-Türkçe

sözlüğün yanı sıra, Hitit metinlerinde geçen Sümerce kelimeler, Türkçe karşılıklarıyla yer alıyor.)

*(Kuzey Kafkas Kültür Dergisi, Ekim 1986, Ankara' dan alınmıştır)
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Adığey Başkanı Aslan Carım'ın kararnamesi ile

Kosovalı Adığelerin gurup halinde ilk Adiğey'e geliş

tarihleri olan | Ağustos Adığey'de vatanına dönenler

günü kabul edilmiş olup iki yıldır törenle kutlanıyor.

Bu yıl Maykop Puşkintiyatrosunda yapılan törene

Başkan Carım, Dünya Çerkes Birliği Başkanı Nehus,

Adığey Parlamentosunun heriki kanadının başkanları,

Adığey Başbakanı, bakanlar ve milletvekilleri ile

vatanıma dönüş yapmış olanlar, Türkiye'den gezi

amacıyla gelmiş olan 23 kişilik gurup ve Maykoplular

katıldılar.
Törende dönüşe yardım ve katkısı olan kişilere

takdir belgeleri, eğitim ve kültür alanında başarılı

olanlara da ödülleri verildi.Tören şehir parkında

yapılan Çerkes düğünü ile sona erdi. Törende

“Vatanına Dönenlerin Adaptasyon Evi" DAR adına

yapılan konuşma metnini aşağıda veriyoruz.

Ulusumuzuntarihinde öyle günler vardır ki acı ve

kederi anımsatırlar. 21 Mayıs böyle bir gündür. O

ulusumuzun tarihi (topraklarından sürgün edilip

yeryüzüne dağıtılışını anımsatır. Ancak | Ağustos'un

başka bir anlamı vardır. Bu gün ulusumuz için mutlu

bir gündür. Çünkü bu gün, ulusumuza yapılan tarihi

haksızlığı kabul etmeyip, "İnsanları vatanlarından

sürebilirsiniz ama vatanlarını asla kalplerinden

çıkaramazsınız" sözünü doğrulamak istercesine

vatanlarına dönen insanların günüdür. Adığe Cumhu-

riyeti'nin Başkanı saygıdeğer (oOAslan Carım,

ulusumuzun uğradığı tarihi haksızlıkları düzeltmek

için çaba gösteren büyük bir devlet adamıdır.|

Ağustosu vatanına dönenler günü olarak kabul etmesi

de bunun bir kanıtıdır.Bizleri böylesi bir günle

onurlandırdığı için vatanına dönenler adına kendisine

teşekkür ediyoruz.

Ulusal sorunlarımızın başlangıcını ve temelini 19.

yüzyılda Rusya Çarının ulusumuza karşı yürütmüş

olduğu savaş ve onun sonunda gelen sürgün oluştur-

maktadır. Bu savaşın etkisi tüm Kafkas halkları için

aynı olmamış, en ağır darbeyi kuzey batı Kafkasyalı

Adığeler almıştır. Bu savaşın yol açtığı yaraları sar-

mak için ne kadar çaba gösterirsek ulusun geleceği

daha güzel ve aydınlık olacaktır.Bununla dış ülkeler-
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deki Adığelerin vatanlarına döndürülüşüiçin ciddiyet-

le çalışılması gerektiğini kastediyoruz. | Ağustoslarda

kutladığımız günler bizi eğer bu hedeflere yaklaştırıcı

olacaksa bu günün anlamı daha da büyük olacaktır.

Halkımız büyük felaketlerle karşılaşıp yeryüzüne

darmadağın olmuşsa da hiçbir zaman umudunu kay-

betmemiş, her yerde ulusal varlığını koruma çabası

içinde olmuştur. Vatanını terk ettiği günden itibaren

geri dönüşü düşünmeye başlamıştır. Herfırsatta yüzü-

nü vatanına çevirmiştir. Adığelerin en çok yaşadıkları

Türkiye'de, 1908 yılında meşrutiyetin ilan edildiğinin

ertesi günü İstanbul'da kurulan ve tarihimizde önemli

bir yeri olan "Çerkes Teavun Cemiyeti" de bununbir

örneğidir.

Halkımızın gelişimi için Adığe Otonom Bölgesi

ve Adığe Cumhuriyeti önemli birer adım olmuşlardır.

Cumhuriyet olunduğundan bu yana Başkanımızın dış

ülke Adığelerinin dönüşü için yaptığı çalışmalardan

memnunuz. Adığe Cumhuriyeti Anayasasının 10.
maddesi ile dış ülke Adığelerine dönüş ve vatandaşlık

hakkı tanınmış olması, parlamento tarafından kabul

edilen "Ve'anına Dönenlere Dair Yasa", Kosova

Adiğelerinin getirilişi, Mafehable köyünün kuruluşu

ve dönüş yapmış olanlara yardım ve destek amacıyla

yapılan tüm uygulamalara büyük önemveriyoruz.

© Günümüzde dış ülkelerde yaşayan soydaş-

larımızın ulusa! bilinçlenmeleri günden güne daha çok

gelişiyorsa da dil ve kültürlerini kaybetmekte

olduklarına şüphe yoktur. Bizler dış ülkelerdeki

yaşamımızdan edinmiş olduğumuz tecrübelerle

baktığımızda Cumhuriyetimizdeki Adığeler için de

aynı tehlikenin varolabileceğini görüyoruz. Zira Rus

dili ve kültürünün kullanım alanı Adığe dili aleyhine

günden güne genişlemektedir. Bunun nedenlerinden

biride nüfusumuzun az oluşu ve artmamasındandır.

Çarelerinden biride dış ülkelerdeki soydaşlarımızın

dönüşlerinin hızlandırılması için çalışmaktır.

Gerek halkımızın ve gerekse Cumhuriyetimizin

gelişimi için dış ülke Adığelerini önemli bir potansi-

yel olarak görüyoruz. "Gelseler bize ne yapıverecek-

ler?" diyenlere rastlanmaktaysa da biz dış ülke

 

 

 



 

 
 

 

Adığelerinin yararlarını örneklerle açıklamak istiyo

TUZ.
e Dönüş öncelikle insan sayımızı

çoğaltmaktadır. Bugüne kadar dönüş yapanlar 500'u

geçmiyorsa da küçük halkımız için buda önemsiz bir
sayı değildir. Amerika, Kanada, Almanya gibi güçlü

ülkeler başka halkların yetişmiş insan gücünü

kendilerine çekme politikası gütmektedirler. Bizler

kendilerinden yeterince yararlanamıyorsak ta dönüş

yapanların içinde doktorların, dişçilerin,

mühendislerin, öğretmenlerin, kimyacıların,

hukukçuların ve başka mesleklerden insanların varol-

duğunu gözardı etmemeliyiz. 7

e Dönenlerin veya dış ülke Adiğelerinin

sermayeleri ile kurulmuş olan işletmeler

Cumhuriyetimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Sayıları birkaç yüzü bulan insanlar bu işyerlerinde

fena olmayan ücretlerle iş bulabilmektedir. Dış ülke

Adığelerinin ekonomimize katkılarını yinede yeterli

bulmuyoruz. Bunun bir nedeni olarak ta burada
karşılaştıkları güçlükleri oOgörüyoruz. Dış ülke

Adığelerinin sermayelerini ekonomimize katabilmek

için daha çok çalışılmalı, bu amaçla ekonomik

potansiyelimizle ilgili bilgilendirme çalışmalarına hız

verilmeli ve teşvik tedbirleri uygulanmalıdır.

e Turizm tüm dünyada bacasız sanayi olarak

adlandırılmakta ve en önemli gelir kaynakları arasında

sayılmaktadır. Cumhuriyetimize yabancı para

getirenlerin başında dış ülke Adığeleri gelmektedir.

Daha organize çalışılırsa gelecek olanların sayısının

daha da artacağına şüphe yoktur. Bunun için turiste

hizmet veren kuruluşlarda re organize çalışmaları

yapılması gerekmektedir.Bu yıl Ürdün'den toplu

olarak 43 kişinin ve Türkiyeden 23 kişinin gelmiş

olması buolay için verilebilecek örneklerdir. Her yıl

dış ülke Adığelerinden 1000 kişinin getirilmesi

hedeflenip çalışıldığı takdirde mümkün olabileceğini
düşünüyoruz.

e Dönüş yapanlardan çok sayıda insan burada

yuva yapmış olup evliliklerini başarılı bir şekilde

devam ettirmekte oOve aileleri oOgünden güne

gelişmektedir. Bu günkü sosyal problemlerimiz göz

önüne alındığında bunu da anlamlı buluyoruz.

Nüfusun az oluşundan dolayı aynı köy halkından

insanların birbirleriyle evlenmeleri sonucu ortaya

çıkan hastalık ve sakatlıklarda artma olduğunu sağlık

uzmanları dile getirmektedir. Bu yönden bakıldığında

da dış ülkelerden soydaşlarımızın gelişi yararlıdır.

e Cumhuriyetimizde yüksek öğrenim görmek

amacıyla gelenlerin problemleri hiç eksilmiyorsa da

sayıları 50'ye ulaşmıştır. Bu da halkımız ve

Cumhuriyetimiz için önemsiz bir olay değildir.

e oOGünümüzde uluslararası ilişkilerde ulaşılan

gelişmeler göz önüne alındığında yabancı dil bilmenin

 

önem kazandığı görülmektedir. Dil Öğrenim Merkezi

AKTIV'in eğitimimize yapmış olduğu katkıyı da bur-

rada belirtmekistiyoruz.

e Dış ülke Adıiğeleri oOCumhuriyetimizde

kültürün gelişmesine destek olmakta ve kültür

çalışanlarına yardımlarda (bulunmaktadır. Buna

Muhittin Kandur, İhsan Vucuh, Cihan Candemir,

Hakkı Kurmel, Adığe Gençlik Programı GUFES ve

Dil Öğrenim Merkezi AKTIV'i örnek gösterebiliriz.

Örnekleri daha da çoğaltmak mümkün olmakla

birlikte odış ülke Adığelerinin ve dönenlerin

gelişmemize oOçok büyük katkılar sağladıkları

iddiasında bulunmak istemiyoruz. Çalışıldığı takdirde

sağlayacakları katkıların daha da artırılabileceğini

belirtmekistiyoruz.
Bir miktarda dönüş yapanların veya yapmak

isteyenlerin karşılaştıkları problem ve sıkıntılara

değinmemiz gerekiyor.

e (Dış ülke Adığelerinden cumhuriyetimizde her

yıl yüksek öğrenim görmek amacıyla gelenlerin

karşılaştıkları problemler azalmamaktadır. Burada

Adığey Devlet Üniversitesi ve Teknoloji Enstitüsü

rektörlerinin bizleri anlayışla karşılayıp

sorunlarımızda ellerinden Oogeldiğince yardımcı

olduklarını belirterek kendilerine teşekkür etmek

istiyoruz. Ancak her iki yüksek öğrenim kurumunda

mevcut fakültelerde dış ülke Adığeleri için

kontenjanlar ayrılıp bu kontenjanlar için ayrı sınavlar

yapılmasını talep ediyoruz. Yabancı öğrenci okutan

tüm ülke ve üniversitelerin uygulamalarıda bu

yöndedir. Öğrenciolayı salt bir eğitim öğretim olayı

olarak görülmeyip, diaspora Anavatan ilişkilerini
güçlendirici, dönüşe katkı sağlayıcı yönlerini de

gözardı oOetmeyerek osürekli (oOüzerinde çalışma

yapılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

e Dış ülkelerdeki yakınlarımızı getirebilmek

için gerekli olan davetiyeleri bir ayda alabiliyoruz.

Geldiklerinde vizelerinin kayıt işlemleri de bir kaç

günü almaktadır. Bu sureler çağdaş dünyada iş hızının

ulaştığı seviyelerin çok altında olup birer ağır

bürokrasi örneğidirler.

e Bizleri ziyarete oOgelen yakınlarımızın

gümrüklerde oOhoş Kkarşılanmayışları, (kendilerine

misafir gibi davranılmaması, her türlü gereksiz

zorluklarla karşı karşıya bırakılıyor olmaları bizler

için üzüntü kaynağı olup ülke içinde prestij kaybıdır.

e oOOturma izini ve pasaport alımı konusundaki

evrakların hazırlanmaları günden güne zorlaşmakta,

veriliş süreleri uzamakta ve yasal haklarımız gözardı

edilmektedir. Vatandaşlık alımında Adığe olmanın ve

atalarımızın bir zamanlar bu ülkenin vatandaşı olduk-

ları olgusunun bir önemi kalmamıştır. Unutulmamalı-

dır ki Osmanlı Devleti tarafından 1829 Edirne

anlaşmasıyla Adığe toprakları Rusya'ya verildiğinden

beri bu topraklarda yasayan tüm Adığeler resmi olarak
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bu topraklarda yasayan tüm Adığeler resmi olarak

Rusya vatandaşı olmuşlardı. Bu nedenle vatandaşlık

verilirken bir Adığe, Rusya ile hiçbir bağlantısı bu-

lunmayankişi ile ayni statüde olmamalı, Adığe olanın

öncelikleri olmalıdır.

e Kuruluşunda kendisine büyük umutlar

bağlanan Dönenlere Yardim Fonu "Fesijapsi"nin

Kosova Adığeleri dışında kimseye yardımcı

olamayarak faaliyetlerini durdurmuş (olmasına
üzülüyoruz. Fondun, Malehable köyünde kendi

imkanları ile ev yapmak isteyenlere yardımcı

olabilecek imkanlara sahip olacak şekilde yeniden

düzenlenmesini talep ediyoruz.

. e Evleri henüz bitirilememiş olan Kosovalı

Adığelerin üç yıldır evlerine yerleşecekleri günü

sabırsızlıkla beklediklerini biliyoruz. Devlet ve sivil
imkanların kullanılarak bir an önce bitirilmeleri

gerektiğini düşünüyoruz.

e Parlamento tarafından kabul edilen "Vatanına

dönenlere oOdâair yasa" nin tüm yönleriyle

uygulanmamaktadır. İlgili Devlet Organları bu

yasanın tam Olarak uygulanması için konunun

takipçisi olmalıdırlar.

e Bakanlar Kuruluna bağlı olarak vatanına

dönmüş Olanların problemleri üzerine çalışan

komisyonda, dönenlerden bir kişinin bul'ınmasının
yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Dönenlerle

iligili görev yapan tüm birimlerin dönüş yapmış

danışmanlardan yararlanmaları gerektiğine

inanıyoruz.

e Bölgemizde, ülkede ve tüm dünyadaki

haberleri radyo ve televizyondan Adığece olarak

alamamaktan üzüntü duyuyoruz. Bu durum dönüş

yapmış olan birçok insanı çanak antenlerle geldikleri

ülkelerin yayınlarını izleme yoluna sevk etmiştir. Bu

tür haberleri, sadece dönüş yapmış olanlar değil,

Cumhuriyetiniizde yaşayan her Adığeninde Adığece

dinleme ihtiyacı vardır. Bu nedenle günlük haberleri

Adığece olarak alabileceğimiz programların olacağı

günleri hasretle bekliyoruz.

e Dönüş yapmış olan kişilerden hırsızlığa

uğramamış veya suçlular tarafından zarar verilmemiş

olanlar oldukça azdır. Böylesi durumlarda suçluların

ortaya çıkarılması ve yakalanması nadiren olmakta,

polis zanlıyı bulmaktan çok tutanak tutup gitmeyi

tercili etmektedir. İşin üzücü yanı da toplumun zabıta

olaylarını kanıksamış olması, reaksiyon göstermemesi

ve sıradanbir olay olarak görmeye alışmış olmasıdır.

s oODönüş yapanlar içinde iş sıkıntısı çekenler

vardir. Özellikle ev kadınları iş bulmada

zorlanmaktadır. Soydaşlarını vatanlarına geri çağıran

diğer ülkelerde olduğu gibi dönüş yapan kişiler için

büyük işyerlerinde kontenjanlar ayrılmasını yararlı
buluyoruz.
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se Dönüş yapmış olanlar, vatana dönüşe bir

günde karar vermemiş, uzun yıllar: düşünüp

taşındıktan sonra böyle bir yolu seçmiştir. Bununla

belirtmek istediğimiz onların Rusya Federasyonu ve

Adığe Cumhuriyetinin devlet politikalarını anlamış

oldukları ve burayı kendilerine yeni ülkeleri olarak

seçmiş olmalarıdır. Bu nedenle yeni ülkelerinin refah

ve mutluluğuna katkı sağlamaktan başka bir

gayeleride yoktur.Bununla, bizlere kuşku ile bakmayı

alışkanlık haline getirmiş olan kamu görevlilerinin

varlığını belirtmekistiyoruz.

e Günümüzşartları dış ülke Adığelerinin yok

oluşunuhızlandırmıştır. Gelişmeler böyle devam ettiği

takdirde oObirkaç on yıl içerisinde dilimizle

konuşabileceğimiz insan bulmak zorlaşabilecektir. Dış

ülke Adığelerine dil ve kültürlerini korumaları için

yardımcı olabilecek olanlardasadece Adığelerin

yaşamakta oldukları cumhuriyetlerdir. Günümüzde

ulaşılan teknolojik yeniliklerden Ogereği gibi

yararlandığımız takdirde dış ülke Adığelerine

yardımcı olabileceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin

demokratikleşme yolunda olması ve Avrupa Birliğine

giriş (Osüreci oiçinde bulunması sorunlarımızın

çözümünü kolaylaştıracaktır. Bu nedenle dil ve kültür

alanındaki birikimimizi dış ülkelerdeki soydaşlarımıza

aktarmamız gerekmektedir. |

e İçinde bulunduğumuz asrın bize yüklediği

sorumluluk dünyaya dağılmış olan halkımızı yeniden

vatanında toparlamaktır. Bunun gerek halkımız ve

gerekse tüm Cumhuriyetimiz için yararlı olduğuna

şüphe yoktur. Dönüş olayının güçlüklerini biliyoruz

ancak çalışıldığı takdirde olacağına da inanıyoruz.

Sorunun çözümüne uluslararası kuruluşların

katkılarını sağlamanın ve bu alanda Adığelerin

yaşadıkları cumhuriyetler ile diaspora kuruluşlarının

yaptıkları çalışmaların koordinasyonunun Dünya

Çerkes Birliği tarafından yapılması gerektiğine

inanıyoruz. Bu kuruluşun dönüş fikrini topluma mal

etmek ve canlı tutmak için çaba göstermesini

bekliyoruz.

e (Vatanına dönenlerin sivil toplum örgütüola-

rak Adığey'de faaliyette bulunan DAR'ın Dünya Çer-

kes Birliği üyeliğine kabul edilmesinitalep ediyoruz.

e Dönüş yapanlarla ilgili sorunlar Cumhuriyeti-

mizde iki bakanlık bünyesindeki birimlerce çözülmek-

te olup konunun önemi nedeniyle bu amaçla ayrıbir

bakanlık kurulmasının yararlı olacağına inanıyoruz.

Vatanına dönenlerin günü nedeniyle tüm dönüş

yapmış olanları, bizlere dönecek vatan bırakan Cum-

huriyet Adığe halkını ve tüm cumhuriyetimizde yaşa-

yanları kutluyoruz. Bugünün salt bir bayram günü

olarak kalmayıp, ulusal sorunlarımızı daha çok düşü-

nüp güçlerimizi birleştirmeye ve dayanışmamızı pe-
kiştirmeye vesile olmasını diliyoruz.

 



 

 

“Tehdit altındaki dillerin geleceği

Kaybolmakta olan bir dil nedir?

Bugün dünyada 6000 dil mevcuttur ve bunların

yarısının kaybolma tehdidi karşısında olduğu tahmin

edilmektedir. Çoğu durumda, iki ya da birçokdilin bir

arada yaşaması, içlerinden birini yok olmatehlikesiyle

karşı karşıya bırakır: Gerçekten de, yerleşik bir fikrin

tersine olarak, çokdillilik konumlanışları, tekdillilik

konumlanışlarından daha yaygındır. Çokdilliliğin

egemen olduğu bir konumlanışta, bir dilsel cemaat,

çocukları babalarınkinden başka bir dili kullanmayı
yeğledikleri zaman, potansiyel olarak tehlikededir.

Aynışekilde, bir dilsel cemaat, eğer dili ve ekonomisi

egemen durumda olan komşu cemaat, azınlıktaki yerel

dili ortadan kaldırmaya yönelirse, tehdit altına girebi-

lir. Burada, bir dili konuşanların sayısı ve yaşları

işlevinde, o dil için pek çok zafiyet dereceleri ayrış-

trmak gerekmektedir: Eğer o dili konuşanların en

genç olanları 20 yaşında ise, dil yalnızca tehdit altın-

dadır; eğer 50 yaşında ise, kaybolma yolundadır; eğer

yalnızca çok yaşlı bazıkişiler o dili konuşuyorsa, can

çekişmekte olduğu kabuledilir. Nihayet, eğerartık hiç

kimse o dili konuşmuyorsa, elbette ölmüştür. Yine de

bu son durum çok büyük ihtiyatla ele alınmalıdır,

çünkü, ölmüş olduğu kabul edilen bazı dillerin yeni-

den 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 burada tümüyle istisnai

bir durum söz konusudur); kâh, gerçek pratiklerden

habersiz oluşumuz, bizi kamusal erklerin haberi ol-

maksızın konuşulmakta olan bir dili yanlış olarak, ölü
saymaya götürür. Eski Sovyetler Birliği'ndeki durum
budur; burada, Sibirya'nın bazı dilleri uzun yıllar

ölmüş olarak kabul edildikleri halde, gizliden gizliye

konuşulmuştu.

Tekdilliliğe karşı çokdillilik
Uzunca bir süre, tekdil konuşan insanlar, azınlık

dillerinin gereksiz ve sınırlı olduğunu düşündüler:
Dolayısıyla onları egemenlikleri altına almaya, hattâ

ortadan kaldırmaya çalıştılar. Bu, hiçbir direnişle

karşılaşmayan bir proje oldu, çünkü, maalesef, küçük

dilsel cemaatler, kendiliklerini, egemen dili benimse-

meye mecburhissettiler, oysa ki, ve bu konuya döne-

ceğiz, azınlıktaki bir dili konuşanların, kendi etnik ve

dilsel kimlik/özdeşliklerini korumalarına imkân ver-

mek gerekir.İkidilliliği ya da çokdilliliği norm olarak

benimsemek, bu tahripkâr sarmalı kırmakiçin iyi bir

yol olurdu. Beri yanda, bir perspektif problemi de sık
sık orta yere gelmektedir. Egemen bir dili konuşan
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insanlar, genellikle tekdillidirler ve tekdilliliğin nor-

mal olduğuna inanma eğilimindedirler, oysa ki, ger-

çekte Yeryüzünde var olan dillerin 4050'si ikidilli ya

da çokdilli insanlar tarafından konuşulmaktadır: Yeni

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

distan'da, İsviçre'de, Özbekistan'da, Orta Asya'da -

yalnızca (Obu örneklerle yetinerek- halklar

çokdillidirler. Çokdillilik lehinde çalışan bir başka

argüman daha vardır: İkidilli ya da çokdilli bireyler,

tekdilli öznelere kıyasla daha yüksek entelektüel ye-

ginliklere sahiptirler. Gerçekten de, onların bellekleri

daha etkin ve daha seçicidir çünkü dilsel ve kültürel

daha çok evreni depolamak zorundadırlar. Veöğrenim
yeğinlikleri de aynı şekilde daha geniştir; bu nedenle,
yeni bir durum karşısında, değişime olumsuz, hattâ

saldırganca tepki gösteren tekdilli insanlardan daha

kolay bir şekilde uyum sağlarlar.
Azınlık diller neden korunmalıdır?

Her dil dünyaya ilişkin benzersiz bir görüyü tem-

sil eder, ve bu dil kaybolduğunda, onunla birlikte

insan düşüncesinin, yazılı ya da sözlü edebiyatın ve

mitolojinin bütün bir kısmı da yok olup gider. Gerçek-

ten de, herdil, izlerini ve tarihim taşıdığıtikel bir etik

kimlik/özdeşliğe tekabül etmektedir. Bu kimliğiyle,

dil, insanlığın en başta gelen mirasıdır. Ulusal düzey-

de, sorunlar aynı sorunlar değildirler, çünkü bir cema-

atin dilini korumak onun haklarını da korumak de-

mektir ve bu da, ulusal birlik kaygısı taşıyan yöneten-

leri, toprakları içinde konuşulan yerel bir dilin aşın-

masına karşı mücadele açmaya hiçbir şekilde teşvik

etmez. Dolayısıyla halihazırdaki durum uzun bir za-

man: fazla parlak olmamıştır: Bazı uzmanlar, XXI.

yüzyılın sonundan önce, bugün yaşamakta olan diller-

den “690'ının kaybolmuş olacağı tahmininde buluna-

bildiler! Ama, otuz yıl önce, oldukça kabul edilebilir

gibi görünen bu öngörüler, ne mutluki, artık o kadar

da kabul edilebilir değildirler.

Bunun iki temel nedeni var. Bir yandan, hükümet-

lerin dilsel politikaları radikal bir şekilde evrim geçir-
di: Bu politikalar eskiden baskıcı ve tahripkâr olma

eğilimindeyken, bugün giderek daha dışa açık görün-

mekte ve azınlık dillerin gelişmesini desteklemekte-

dirler. Örneğin, hükümetin Kızılderililer ya da Eski-

molar karşısındaki tutumunu değiştirmiş olduğu Ka-

nada'da olan budur, aynı şekilde, Aynu'lar karşısında,

özellikle dilsel alanda bir açılma politikası uygulayan
Japonya'da gözlemlenebilecek olan da budur. Öte

yandan, zihniyet iklimlerindeki bu değişiklik yalnızca
egemen (ve genellikle çoğunluk) grupta ortaya çık-
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mamaktadır: Eşzamanlı olarak, dünyanın her köşesin-

deki birçok azınlık gruplar da, özellikle de Asya,

İskandinavya ve - Japonya'da, kendi etnik kim-

lik/özdeşliklerini yeniden keşfetmişlerdir. Dilsel azın-

lıklar da, aynı şekilde, kendi dillerinin taşıdığı önemin

bilincine varmışlar ve bu dili koruyup mirasçılarına

aktarabilmenin yolları üzerinde kafa yormaya başla-

mışlardır. Bundan ötürü, ikidillilik ve çokdillilik,

atıfları haline gelmiştir. Eskiden, kendini kökensel

dilinde ifade etmek,o dilin taşıyıcı bir dilin altında yer

aldığı koşullarda, toplumsal açıdan hiç de kolaylaştırı-

cı olmadığı halde, kökensel dil ister istemez kısıtlı

toplumsal faaliyetlerde (aile içinde, geleneksel tören-

ler vesilesiyle) kullanıldığı halde, bugün iki ya da
daha çok yerel dili kullanabilme yeğinliği, fazladan

bir koz gibi algılanmaktadır: Egemen bir dil ile bir

azınlık dilini konuşan halklar, kendilerini, egemenbir

dil bile olsa tek bir dili konuşanlardan üstün görmek-

tedirler.

Uluslararası bilinçlenme veeğitimin baskın rolü
Bu devinime eşlik eden uluslararası bir bilinçlen-

me, evrimin işareti olarak yüze çıkıyor. Örneğin

UNESCO tarafından hayata geçirilen Linguapax pro-

jesinin iddialı amacı, tekdil konuşanliselileri en azın-

dan ikidilli liselilere dönüştürmektir. Bu program bir

başarıdır ve yakın bir gelecekte, çocukların daha kolay

öğrendikleri yaş olan, 6 yaş altındaki çocuklara doğru

yaygınlaştırılacaktır. Beri yanda, böylesi bir program,

azınlık dillerini daha çok korumak suretiyle, küçük

çocuklarda mevcut (ama genelde, çocuk büyüdükçe

kaybolan) iki dilliliği korumaya da imkân vermekte-
dir. Okulda çok dilliliği desteklemek en verimli yol-

lardan birini oluşturur görünüyor, çünkü, eğitim sis-

teminde birçok dilin kullanılabildiği çok dilli ülkeler-

de cereyan eden şeyin tersine, az sayıda dilin konu-

şulduğu ülkelerde, eğitim, genelde egemen dilde yürü-

tülmektedir. Papua Yeni Gine'de mümkün olan şey,

başka yerlerde neden mümkün olmayacaktır? Bu

ülkede 700'ün üstünde 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 ha-

zırlamak mümkün değildir. Bununla birlikte, Avrupa'-

da bile, çokdilli bazı bölgelerde, eskiden okullarda

birçok dil kullanılıyordu: Dolayısıyla projemiz açısın-

dan özellikle zengin derslerle dolu olabilecek bu sis-

tem tipinin yeniden keşfi yanlış olamayacaktır. İlk

okulda,altı farklı dil konuşan çocuklar aynıbir sınıfta

toplanabilirler: Genel eğitim egemen dilde yapılacak-

tür, ama, günün belli bir saatinde,sınıf, küçük gruplara

ayrılacak ve her bir grup, mensuplarının azınlıktaki

ana dillerine tekabül eden tarihi ve mitolojiyi öğrene-

ceklerdir. Böylece, çocukların kendi dillerini konuş-
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maktan gurur duymalarına ve bu dilin aktarımını sağ-

lamalarına yardımcı olunabilecektir. Bundan birkaç

yıl öncesine kadar, pek az dilbilimci 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, herdil, dünyayı aynı bir sayı-

daki basit kavramlara bölmekteydi. Ama bugün bu

kuram, çok sayıdaki egzotik diller üzerinde yürütülen

direnleştirilmiş araştırmalar sonucu gündemden düş-

müş bulunmaktadır. Bir dönem, bazı uzmanlar, İngi-

lizce konuşulduğu andan itibaren, başka dilleri öğ-

renmenin gerekli olmadığını ve de İngilizce ile, insan

diline ilişkin her şeyi anlamanın mümkün olduğunu

düşünüyorlardı! Dilbilimciler, sonunda, her dilin biri-

cik olduğunu ve farklı bir dünya görüsü yansıttığını

anladılar. Dolayısıyla azınlık dilleriyle ilgilenmeye ve

bunlardan bazılarının ortadan kalkmasından endişe

etmeye başladılar. Aralarında Uluslararası Felsefe ve

İnsan Bilimleri Kurulu ve Uluslararası Dilbilimciler

Sürekli Komitesi'nin de yer aldığı çeşitli Hükümet

Dışı Örgütlerin eylemi, devletleri dii eğitimini destek-

lemeye yöneltti. Şu anki durumda neyi akılcı olarak

düşünebiliriz? Bundan birkaç yıl önce bir Kaybolmak-

ta Olan Diller Atlası yayımladıkve bu kitap düzenli

olarak güncelleştiriliyor. Kaybolma yolundaki dillerin

sayımını yapan ve böylece bu dili konuşan insanları

onu kullanmaya devam etmeye teşvik eden, çok daha

derinleştirilmiş daha başka dilbilimsel çalışmalar

sürdürülmektedir -ve yayım aşamasındadır. Şüphe yok

ki, bu çalışmaların var olması, hayıflandığımız bir

konumlanışa işaret etmektedir: Bugünkü durumda,

çok sayıda di! can çekişir durumdadır ve onu konuşan-

ların gözünde bile hiçbir değer taşımamaktadır. Ama

birkaç on yıl öncesine kadar düpedüz ölmüş olan ve

bugün her biri 100'ü aşkın insan tarafından her an

kullanılan elli kadar dil biliyoruz. Bunlar, bu dillerin

ve bu azınlık kimlik/özdeşliklerinin geleceği konu-

sunda bizi iyimser kılan olumlu değişikliklerdir ve

dillerin kaybolmasının bir gün son bulacağını ummayı

sürdürüyoruz. Her türlü şıkta, yüz yıl içinde dillerin

9690'nın kaybolacağına ilişkin kehanet somut-

laşmamak zorundadır: 2100 yılına kadar, bugün var

olan dillerin 9540 ila 9650'si yine konuşuluyor olmak

zorundadır. Burada başat (ama önemi yeterince algı-

lanmayan) bir hedef, ulusal çerçeveleri aşan bir proje

söz konusudur ve bu projenin gerçekleştirilmesi için

uluslararası kurumların yardımıbelirleyicidir.

*Uluslararası Dilbilimciler Sürekli Komitesi Başkanı, Dilbilim
Profesörü, Avustralya Bilimler Akademisi Başkanı

(İDEA Politika, Bahar 2001, İstanbul'dan alınmıştır)
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“Dünyaşaşılacak kadar büyük, kendimizi her an bulabileceğimiz kadar küçük

Eserim bitmiş son düzeltmeleri yapmam ge-

rekiyordu ve bir konu beni yeni arayışlara yö-

neltmişti. Bu nedenle Türkiye'deydim. Osmanlı

arşivlerini incelerken beklenmedik bir şey oldu,

elime geçen bir İngiliz belgesi beni Londra'ya

yöneltmişti. Bir Çerkes atasözü şöyle der “yolcu

olan yolda kalmaz”. İçinde yaşadığımız zamanı

geçmiş yüzyılla mukayese edecek olursak o dö-

nemdeİngiltere'ye gidip dillerini örf ve adetlerini

bilmedikleri İngiliz Parlamentosu'nda Çarlık Rus-

ya'sının, zulmünü ve Vatanlarının problemlerini

dile getiren Adığe delegelerinin benden çok daha
fedakar, çok daha cesur olduklarını düşünüyo-

rum. Bugün bir iki saatlik uçak yolculuğundan
şikayetçi olmak o günün çileli insanlarına karşı

kendi şahsıma karşı saygısızlık olur.

Boing Türkiye semalarından Londra'ya doğ-

ru yöneldi. Uçakta tanıdık yoksa yolculuk sıkıcı

olabilir ancak İngiliz görevlilerin ilgileri buna pek

fırsat vermedi. Kulaklığı takıp istediğiniz müziği

dinleyebiliyorsunuz, her türlü içecek, yiyecek,
ufak tefek hediyeler, videodan filmler seyretme,

yolu bir nebze kısaltıyor. Güler yüzlü İngilizlerin

bu sıcak ilgisi ile benim düşüncelerim uyuşmu-

yor. Geçen XIX. yy'ın Adiğeleriçin getirdiği fela-

ketler gözümün önünden gitmiyor, aynı acılar,.

problemler bugün için de geçerli değil mi? Soru-

lar kafamda peş peşe sıralanıyor. Adığe yurdu-

nun yakılıp yıkılması, bugün Adığelerin dünyanın

dört bir yanına darma dağın yaşamalarının sebe-

bi ne? Kim suçlu? Neden Adığe halkı taş değir-

meninde öğütüldü?

Videodan Kızılderili-Apaçi filmini seyrediyor-

dum. Birden keşke o filmi görmeseydim dedim.

Onların başından geçen felaketi Adığe Halkının

başından geçen felakete benzetiyorum. Küçük ve

güçsüz bir halk olmak ne kadar acı ama ondan
daha büyük acı cennet bir ülkede yaşamak ve

oradaki halkların birlik ve beraberlik içerisinde

olmamaları. O zaman dünyada hiç yaşamamış
say kendini.

 

»

Bir buçuk saatlik yolculuktan sonra hostesin

sesi duyulur “Londra'da aşırı sis var bu nedenle

Paris'e inmek zorundayız” der.

Hüzünlü düşüncelerim gibi bu haber de beni

üzdü. Yeter dedim, Adığe halkının başından bu

sisler hiç mi eksik olmayacak, bitsin artık, bu

görevimde neden engel oldun bana. Birkaç saat

Orli havaalanında bekleyecektik. Paris'in muhte-

lif yerlerini gezdireceklerdi. Buna çok sevindim

ama beni esas sevindirecek ve hüzünlendirecek

olan şeyler ilerdeydi. Doğrusu otobüse inbin işi

beni yormuştu. Gideceğim Londra'da karşılaşa-

cağım şeyler beni meraklandırıyordu. Paris ant-

ropoloji müzesine girmek istemiyordum fakat

zihnimde canlanan duygu ve düşünceler kendi-

me gelmemi sağladı. Çarın generali Zass'ı hatır-

ladım. Savaşta Adiğelerin. kesik başlarını korku

salmak için sopaların ucunda nasıl gezdirdiği

gözümün önüne geldi. İspirtonun içine kesik

Adığe başlarını koyup dış devlet müzelerine gön-
derdiğini bir daha hatırladım. Müze umduğum

gibi çıkmadı, Zasse'yi orada görmedim, kesik

başlarını da.

Müzenin ilk bölümünde, duvarda asılı olan

dünya haritasına baktığımda dünyada tek başı-

mıza, köksüz, başsız, vatansız olmadığımızı anla-

dım. Karadeniz gözümeilişti, onun doğukıyısın-

da Çerkesya kelimesi yazılıydı. Sonra o bölge;

Şapsığ, Abzah, Vubıh,  Bjediğu, Çemguyı,

Mehoş, Besleney, Abaza, Kabardey gibi küçük

kabilelere bölünmüştü. Sadece Çerkesler değil,

dünyadaki bütün halkların, Apaçiler dahil, isimle-

ri harita üzerinde yazılıydı.

Bugünkü haritalarla kıyasla Çerkeslerin kap-

ladığı alan geçen yüzyılda çok daha genişti.

Bunları görünce çok mutlu oldum, “ait oldu-

gum halk küçük, çaresiz, vatansız değil dedim”.

Geçmişimizle gurur duydum, acı ve hüzünle gü-

lümsedim. Günboyu müzeyi gezseniz usanmazsı-

nız, görülecek pek çok şey var. Bütün dünyadaki
değişik halkların görünüşleri mumdan yapılmış

heykeller halinde duruyor ve bunlar kendiulusal

 



 

  
 

kıyafetleriyle giydirilmişler. Erkek ve kadın olarak.

“aynı ayrı. Almanlar, Fransızlar, Araplar vs.

Çerkesler nerede? Talihsiz Çerkesler yine bir
şansızlığa mı uğradı? Baktığımdaulusal kıyafetiy-

le silahlarıyla Çerkes narin bedeniyle hemen

tanıyorum Çerkes delikanlısını. Çizmelerinin üst
ucunu biraz geçer vaziyette siyah uzun elbisesi,

gümüş kemerinde asılı Çerkes kaması ve taban-

cası, beyaz gömleğin göründüğü açık yakası,

göğsün iki yanını süsleyen beyaz uçlu hazırlar,

tepesi özel dokunmuş mavi atlastan fazla yüksek

olmayan Çerkes kalpağı başında; Çerkes kızı

belinde altın kemer, parmak uçlarına kadar özel

dokunmuş beyaz elbisesi altın ve gümüş sırmalar

ile işlenmiş. Beyaz ince ipek örtüsü, siyah uzun

iki sıra örgülü saçların biri önde biri arkada, u-

zunca esmer güzel yüzü, geniş elbise kolları, na-
rin zarif elleri gizliyor gibi öylece duruyordu.İşte

Çerkes siması, kıyafeti, görüntüsü. Tek kalan şey

sadece oOOonlara selam vermekti, (onlarla

konuşmaktı o kadar canlıydılar. Çerkeslerile ilgili

heykellerin altında Fransızca şusatırlar vardı: Bu

erkekle kadın dünya. halklarından Adığelere

(Çerkeslere) ait sayı itibarı ile üç-beş milyonlar,

Kuzeybatı Kafkasya'da Karadeniz'in doğu sahille-

ri boyunca Kuban (Pşize) ırmağının sol yanı bo-

yunca Kabardey bölgesi dahil olmak üzere doğu-

ya doğru uzanan hat boyunca bu topraklarda

yaşarlardı. Şimdi aynı kabileler aynı yerde yaşı-

yorlar.

“ Kendi kendilerine Adığe derler, yabancılar

Çerkes diye çağırırlar (hitap ederler). Dünyanın

en güzel en bereketli yerlerinde yaşarlar ve dün-

yanın en eski ırklarından biridirler. Tarih boyun-

ca hep güzel ahlak taşımışlar ve bugün de buna

devam etmekteler, yaşlılara büyük saygı gösterir-

ler, gençlere değer verirler. Hoşa giden, gözü

okşayan kıyafetleri aynı zamanda rahat ve kulla-

nışlıdır. Bu kıyafetleri diğer komşu kabileler de

kendi kıyafetleri olarak benimsemiştir. Kadınlara

saygı göstermek erkeklerin şanıdır, şerefidir, na-

musudur. Konuğu sever sayar ve ondan şeref

duyarlar. Güven duyulan insanlardır. Kolay

inanırlar, iyi niyetlidirler. Cömerttirler, asabidirler,

paylaşmayı severler, sır saklarlar. Bağımsızlıkları-

na ve özgürlüklerine çok düşkündürler, bu konur-

da kendilerini kuşlara benzetirler. Yiğitliklerini

halkın şan ve şerefi ile ölçerler, ona layık olmaya

özen gösterirler. Çerkesler şan ve şerefi, kahra-

manlığı XIX. yüzyılda elli seneden fazla süren
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Kafkas-Rus savaşlarında çok bariz bir şekilde

göstermişlerdir. Son beş senede Rusların önünde

yalnız kalınca onlara asla diz çökmediler. Ama
Çerkes kahramanlığına, insanlığına yaraşmayan

ezelden beri yapılarında bulunan benlik davası

Kabilelerinin bir önder çıkarıp onun emrinde

birlik olmamaları davaya ve halka büyük zarar

vermiştir. İ

Yıl 1859 Kafkas-Rus savaşlarının en şiddetli

en kanlı günleri.. Dünyanın hiçbir yerinden yar-

dım almayan Çerkes halkı bu zalim savaşı dün-
yaya duyurmak ve yardım temin etmek maksadı

ile üç kişilik bir Çerkes heyetini İngiltere'ye gön-

dermeye karar verir. Heyete Zanko Seferbiy

(Heyet başkanı - Şapsığların lideri), Hatırbi
(Abhazların lideri) ve Nekroz Time. Heyetin ter-

cümanlığını uzun yıllar Çerkesler arasında yaşa-

mış Çerkesceyi çok iyi konuşan yazar gazeteci

James Bell adlı İngiliz (Kafkasya'daki büyük İngi-

liz casusu) yapmakta.
Kafile deniz yolu ile Istanbul'a gider ve ora-

dan faytonla 27 gün süren zorlu bir yolculuktan

sonra Londra'ya ulaşır. İngiliz parlamento baş-

kanıile görüşülür, parlamento da konuşmakiçin

Zanko Seferbiy'e gün verilir ve o gün parlamento

da Zanko şu konuşmayı yapar: “Parlamentonun
Sayın Başkanına, anlayış sahibi üyelerine saygı-

lar sunarım. Denizlerle, dağlarla, ovalarla, ırmak-

larla, ormanlarla, yaylalarla sizden çok uzak olan

Çerkes Vatanından elçi olarak geliyoruz. Vatanı-

mızdan size selam getirdik. Biz Çerkeslerin çok

güzel deyişleri vardır, bunlardan iki tanesi şöyle:
“Bir yere yerleşirken, ev yaparken önce komşuyu

seçerler diğeri ise, komşuile elbise bir sayılır yani

komşu elbiseye benzetilir”. Biz Rusları komşu

olarak seçmedik, onlar da bizi seçmedi ama.

dünya gidişatı bizi komşukıldı. Avlularımızbitişik

oldu yüzyıllardır, birbirimize güvenerek birbirimi-

ze dikkat ederek yaşadık; bu zaman içerisinde

birbirimize yüzümüzü ekşitmedik, surat asmadık,

birbirimize silah çekmedik. Dinimizde, dilimizde,

kıyafetimizde, şarkılarımızda, düğünlerimizde,

yemeklerimizde ayrı isek de aramızda husumet

olmadan barış içerisinde yaşıyorduk. Şimdi kom-

şumuzdaki değişikliği kuşlar gibi hür ve bağımsız

yaşayan biz Çerkesler anlamıyoruz. Kendisinin

olmadığımız birileri, bizi, kendisinin olmayanı,

almaması gereken Rusya'ya verdiler ve Rusya

topraklarımıza girdi, bizimle savaşıyor, yasalarını

bizim topraklarımızda hakim kılıyor. Yaptığınız
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haksızlıktır deyip karşı koyarsak üzerimize kurşun

yağdırıyor. Otlarımızı, ekinlerimizi yakıyor. Köyle-

rimizi yakıp yıkıyor; çocuklarımız, kadınlarımız,

yaşlılarımız ölüyor. İki taraftan da suçsuz insanla-

rın kanı akıyor. Bir yıl değil, iki yıl değil, elli yıl

oldu bu acılı azabın içerisindeyiz. Komşuile el

bize bir sözü Rusya ile bizim aramızda artık ge-

çerli değil, bu söz bizim için çoktan değerini yitir-

.di. Vatanımızda düğünden çok cenaze var ama

artık düğünde, gelin almada yok, çocuklarımız da

olmuyor manasına gelmesin. Her milletin sahip

olduğu şeyler bizde de var, sadece olmayan hu-

zur ve barış. Doğruluğun ölçüsünü Rus Çarı bo-

zuyor. Sayıca çok olanın sayıca az olanı yok et-

mesi için aydınlatmıyor güneş dünyayı. Büyük

de olsa küçük de olsa bütün insanların nefes

alma şekilleri ayrıysa güçsüz olanın güçlü olana

kendini ezdirmemesi lazım. Sayın parlamento

üyeleri bir gününüzü yüz gün yaşamanızı dilerim,

bu konuşmayı, korktuğumuz için değil, korkudan

yıldığımız için yapmadım. Ondan önce ölümü

seçeriz. Bu haksızlığa Çerkesler küçük, büyük

asla razı değil, yok olacaksak da buna iza gös-

termeyiz. İşte bu büyük haksızlığı bu büyük utan-

cı dünyaya duyurmak için size geldik. Üzüntüsü-

nü açık söyleyen çaresiz olduğu içindir. Bizi ayıp-
lamayın, Rus Çarı kendine gelmezse bu savaşta

birçok halk zarar görecek ve yok olacak.

Biz Çerkeslerin bir sözü daha var “ya ö-

İlüriz ya namus ve şerefimizle yaşarız” başka

sözümüz şimdilik yok.

Sağ olun var olun, sözlerimi fazla açık ifade

ettim ise affedin. Güneş hep tepenizde parıldasın,

hiç derdiniz olmasın, düşüncenizin 'yetiştiği yere

eliniz de yetişsin. Vatanınız barış içinde olsun

çocuklarınız ile mutlu olun hayırı uzun yıllar
yaşayın.

Milli kıyafetler ile kürsüdeninip yerine oturan

Zanko dakikalarca alkışlanır, yerinden kalkar

parlamenterleri bir daha selamlar. Ama ne yazık

ki, bu ziyaret Çerkeslere hiçbir fayda sağlamadı,

hiçbir yardım Kafkasya'ya ulaşmadı.

Aynı heyette bulunan Uble Hatırbi ikinci gün

Londra'daki meşhur Hyde parktaki serbest kür-

süden orada toplanan halka, şu konuşmayı ya-

par ve James İngilizce'ye tercüme eder. Konuş-

ma şöyle; “Gününüz hayırlı olsun, bütün güzellik-

ler sizin olsun, bir gününüz yüz gün olsun. Bizler

Çerkesiz, Çerkesya'nın elçileriyiz. Başkanımız

Zanko dün parlamentonuzda bir konuşma yaptı.

 

Söyledikleri bugünkü İngiliz gazetelerinde yer

aldı.” Çerkes sözünü duyunca parkta toplanan

halk —“Çerkesler hür kalsın hür yaşasın,

Çerkesya'dan elinizi çekin” diye tempo tuttular.
Uble sözlerine devam eder —“Bize güvendiğiniz

bizi anladığınız için sağ olun, mutlu olun. Atasö-

-zümüz “Azsan zavallısın, çaresizsin” dese de biz
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ne zavallıyız ne de çaresiz, “haksızlığa uğrayan

gün gelir intikam almak için büyük bir fırsat

yakalar” dese de bize yapılan haksızlıklara artık

güç yediremiyoruz onun için yollara düştük
buralara geldik ve sizi rahatsız ediyoruz, özür

dileriz. İnsan darda kalırsa uzağı yakını

düşünmez. Koca Rusya devleti ile sınırı olan

Çerkes yurdunda Rusya, bize yaşama hakkı
vermiyor artık. Vatanımızda bizim hürriyetimiz

engellemeye çalışıyor, yıllardır bizimle savaşıyor

topraklarımızı yağmalıyor. Rus Çarlığı kudurdu,

ne yaptığını bilmiyor. Kendi insanları da bizim

insanlarımız da mahvoluyor. Bir Çerkesler

gücümüzün sonunda kadar bağımsızlığımız için

savaşıyoruz ama büyük Çar Ordusu'nun çok

üstün silah gücü, insan gücü ve sayısı karşısında
çaresiz kalıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu, Fransa

ve İngiltere'den gereken yardımı alamıyoruz.

Verilen sözler yerine getirilmiyor. Ama bir

gerçeğe inanmanızıistiyorum, başımıza ne gelirse

gelsin şartlar ne olursa olsun bağımsızlığımızı asla

kimseye vermeyeceğiz, hür kalacağız, hiçbir

düşmana diz çökmeyeceğiz ya ölürüz ya

şerefimizle hür yaşarız”. Uble'nin konuşması

bitince büyükbir alkış kopuyor sonra Üble şöyle

diyor: “Çerkesler bir yere giderken asla hediyesiz

gitmezler, ancak bizim buraya gelişimiz acılı,

üzüntülü, kaderimizle ve vatan davamız ile ilgili;

onun için ayıplamayın” der ve “bunu sevinçle
yapıyorum” diyerek cebinden çıkardığı bir avuç

gümüş parayı topluluğun üzerine serper:

Tercüme eden: Çurmıt Muzaffer

* 1830 yılından başlayıp 1864 büyük sürgününe

kadar devam eden Kafkas-Rus savaşlarını konu

alan Meşbaşe İshak'ın Meşhur tarihi romanı

Taşdeğirmeni'nin ön sözünden bir bölüm

 

  



 

  
 

 

KAF-DER Genel Merkezinin düzenlediği, Kaf—

kasya'da tarım alanında inceleme gezisi.

17.08.2001-24.08.2001 tarihleri arasında

yapıldı. Bu geziye Turhal KAF-DER şube

başkanı Fikret Koç başkanlığında Tur-

hal'dan Remzi Dağdelen, Hamza Batur,

Hakan Alparslan, Ayhan Genç, Hakan Coş-

kun. Pınarbaşı'ndan Fehmi Keçe ve Mer-

sin'den Nazmi Özdemir ile Mutlu Özdemir

katıldılar.

Heyet, incelemelerini Adığey Özerk

Cumhuriyetinde yürüttü. 19 Ağustos Pazar

günü inceleme çalışmalarına, . 1864'ten

sonra Abzeh'lerden alınıp Rus ve Kazakla-

yerleştirildiği, Mezdaxh (Güzeldağ)

bölgesindeki eski çerkes köylerinden baş-

ladı. Şhaguaşe nehrinin de kaynağı olan,

doğa harikası Mezdaxh bölgesinin vadisindeki

rin

topraklar, her türlü tarım ürünü yetiştirmeye uy—

gun olduğu gibi, daha çok meyvecilik ve hayvan-

cılık için elverişlidir.

20 Ağustos Pazartesi günü Adığey Hase

(Çerkes Derneği) Başkanı Peneşu Ruslan'ın aldığı

randevu ile Tarım Bakanı Tsey Aslanbi heyeti

kabul etti. Bu kabulde gezinin amacı ve teknik

konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Yapılan

bu toplantı çok samimi ve sıcak bir ortamda sür-

dürüldü. Ertesi gün Tarım Bakanı'nın belirleyece—

ği, rayon ve köylerin gezilmesi kararlaştırılarak

toplantıya son verildi.

Heyet, 21 Ağustos Salı günü Tarım Bakanının

tahsis ettiği araçlarla, Bakan Yardımcısının reh-

berliğinde Ademey, Hakurnahable, Guşhable

rayonlarını gezdi. Tarım alanında yapılanlar, yapı-

labilecekler konusunda incelemelerini yürüttü. 22

Ağustos Çarşamba günü de Maykop'ta piyasa

ekonomisini tanıma çalışmaları yaptı. Çarşı, Pazar

ve iş yerlerinde bir takım ürünlerin, perakende ve
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toptan satışları hakkında bilgiler topladı.

lamadaki sorunları araştırdı.

Pazar-

 
Resmi görüşmeve çalışmaların dışında Türki-

ye'den oraya gidip iş yapan kişi ve kuruluşları

ziyaret etti. Bu kişi ve kuruluşlardan bazıları, eği—

timci Mehmet Yedic, Esnaf Çetav İbrahim, İnşaatçı

İnal Çetav, Yönetici Yıldıray Yağın ve Cavit Bage,

tarımla ilgilenen Mahmut Kalkan, Müze ve radyo-

da görevli Şengül Kalkan, iş adamı Erdem

Kanbolat ve benzerleridir. Ayrıca Hakkı Kurmel ve

Hikmet Albayrak'ın kurdukları naylon ve kereste

fabrikalarında incelemeler yaptı. Sorunlarını, ba-

şarılı olma nedenlerini araştırdı.

Heyet, Anavatandan ayrılmadan önce 23 A-

ğustos Perşembe günü Tarım Bakanı'na vedaya

gitti. Gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Tokat ve yöresinde sebze ve meyvecilik konula-

rında inceleme yapmak üzere, Bakan ve görevlen-

direceği bir heyeti Türkiye'ye davet etti.

Araştırma ve incelemelerini tamamlayan

heyetimiz 24 Ağustos Cuma günü Türkiye'ye

döndü.
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Davası, meselesi olan, özgürlük kavgası yürüten
altı kitap. Bzteiko Savaşı, -iki çilt- Tek Atlı, Son Ubih,
Kahramanın Ateşi ve Şapsığ Kızı. Dövüşen Adığe

edebiyatını yansıtan bu ve diğer kitaplar Adığelerin
malıdır. Dövüşenlerin edebiyatı kuvvet olur. Adığe
halkının, köylü yığınlarının yarattığı kültür, edebiyata
çok şey vermiştir. Adığe edebiyatçılarının en aydınlık
yerleri kalpleridir. Onların eserlerini okuyanlar, onla-
rin aydınlık kalpleri ile konuşurlar. Çeviriler arttıkça
aydınlık kalplerle konuşanlar da artar.

Adığe edebiyatçıları eserleriyle insanın ütopyaları-
nı besler. Okuyucuya kurtuluş yolu olarak önemli
mesajlar verirler. Doğruluğu, dürüstlüğü, özgür kişiliği
yüceltrler. Esnek, atılgan, ve iyi düşünen ataları gibi
Adiğe edebiyatçıları da kalemle dövüşme sanatını iyi
biliyorlar. İki yüzyıl sonrasının incelenmiş insan du-
yarlılığını esas alıyorlar. Roman kahramanlarının özel-
likleri, Adığe insanının sicaklığına dönüştürülmüş;
onların güzellikleriyle öttüşen bir çizgiye bürünmüş,
bir tarlanın yaralı çiçeğini okşayan incelmiş duygularla
yumuşak ve ağırbaşlı, ay da parlak yeleli güzel bir
kısrağın gemlenemeyişi gibi yer yer sert, haşin, vakur
ve disiplinlidirler. Bu ortak özellik diasporada üretilen
Adiğe edebiyatçılarının eserlerine de yansıtılmıştır.

Hemen tüm esetlerinde, teslimiyet baş kaldıtışla,
aci sevinçle, hasret kavuşmayla, sıla ve sevda kahırla
yan yanadır. İlk göze çarpan öğe;karşılıksız, çıkarsız
mertlik, açık sözlü yalın bir anlatıma dönüşmüştür.
Adiğe insanının elinde iki önemli unsur var: At ve

kama... Herikisi ile de güçlü bir edebiyat yapılmıştır.
Sanatçılar her ikisini de savunmada ve edebiyatta
kullanmışlardır. Adığe edebiyatı içerisinde halkın
hesaplaşamayacağı hiçbir ototite olamaz. Yeri geldi-
ğinde şu veya bu biçimde hesaplaşır. Halk edebiyatı
içerisinde Ceguake ve şiir; yığınların bilinci ve gönül
aynası Olmuştur. Sevincini, özlemini, yaşamını

ğibzelere yansıtmış, dillendirmişlerdir. Halkın elinde
bir başka ikili daha var ki: Alınteri ve kılıç! İkisi de
Adiğe halkına ait olduğu sürece üreticive atılımcıdır.
Bunları Adığe edebiyatçıları, sanatçıları ışıklı yola
koymuştur.

Adığe kültürüne ait her şeyi yazmak gerekiyor.
Halkın yaşamını emerek beslenen Nart ve mitoloji
kültürünü, öyküleri, şiiri, halk yaşamının derinliklerin-
den kopup gelen sözlü söylenceleri kavramanın yolu,

. Adığe halk serüveninin inceliklerini tantmaktan geçi-
yor. Bu okumakla, yazmakla kavranılıyor ve kavratilı-
yor. Bilgi bilginin köprüsü oluyor. Yozlaştrılmanın ve

 

Turabi Saltık

asimilasyonun geriletilişi, alt edilişi, Adığe insan güzel-
liklerini açığa çıkarmaktan geçiyor. Adığe edebiyatı
.özgürleştikçe güçlenir. Güçlendikçe özgürleşir. İleri
büyük atılımları yapan halk gerçeğinin köklerine sarıl-
dikça Adiğe sanatı daha çağdaşlaşacaktır. Halkın ya-
şaimı kozasında ışıyıp duruyor. Edebiyatçı ve sanatçı-
lar, halkın işiyan kozasından faydalandıkça yeni biçim
ve öz arayışlarında daha başarıli olacaklardır. Acının

. sayısız ortaklığını yaşayan Adığe halk yığınlarının
duygularını, düşüncelerini, acısını edebiyatçılar eserle-
rine içirmişlerdir. Acısı anlamlı olan halkin yaşamı ve
edebiyatı da anlamlıdır. Anlamlı halk yaşamından
gelen yurt özlemlerinin ateşi derin bir edebiyat do-
Şurmuştur. Doğan bu edebiyat ve sanat halkın yü-
zünde güçlübir ışıldayışla gülümser.

Kafkas dağlarının hesapsız, gözü pek özgürlüğü
olan o gülüşlerle buluşmuşünr edebiyat. Buluşma ulus
bilincini, yurtseverlik bilincini ve demokrasi bilincini .
dönüştürür. Sonu gelmez müdahaleleri, denetimler

ağını kırar. Adığe edebiyatının ve sanatının vazgeçil-
mez öğesi olan ilerlemenin bu yönü; binlerce Kafkas
dağ çiçekleri gibi açar. Hiçbir dağ çiçeği, edebiyatını
buluşturmayan halkın dağlarını sevmez. Adığe edebi-
yatı dağ çiçekleri gibi, birikmiş problemlerin çığlıkla-
rında buluşunca açar. Çağımızın en ileri edebiyatı bu

çığlıklarınaltında uç verir. Sunje, Kuban, Pışıze sula-
rının toprağı yeşerten parlaklığı, kalplerin güçlü Nart

“ateşi, Adığe edebiyatının zenginliğidir. Bu zenginlikleri
Sosrikua”nın meşalesi, Adığe insanlarının tarihi, kültü-
rü, dili gelecek ütopyasıve rüyası beslemektedir.

Bütün bu iyi özelliklerimize rağmen modern in-
sanı ne kadar yakalayabildik? Belki sormadık. Hiçsesli
düşünmedik, hep sessiz düşündük. Bana kalırsa ses:
sizliği icat eden ilk millet Adığelerdir. Adiğelerin bir
gram kanında bir kilo aci vardır. Sessizlik acıyı emer.
Sessiz ağlayan insanın yüreği kabarır. Acının ocağı
batsın! Sesli ağlayan Adığeletin gözyaşları topraklarını
ıslattı. Islanan toprak bereketlenir. Düşüncenin, dilin,
duyguların kaynağı Adiğey topraklarındadır. Öyleyse
toprak nedir? Toprak,ot, çiçek, kurumuş odun dama-

ri, ot tohumudur. Ölen, çürüyenyeşillik, gür orman-
dır; ve ağacın köklerini toprak, dal ve yapraklarını

Adığey gökyüzü ve güneşi besler. Kıyamet kadar at,
ceylan, geyik yüreği, karınca, kuş, böcek ölüsü, yağ-
mur, ağaç yosunu, top, barut kokusu, direniş ve

Seteney gülü dikeni, Adığe insan güzelliklerini emen
Adığe edebiyatıdır toprak.
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Hocam ve Ustam Lütfü Akat onuniçin “Ya-

şar Kemal, Küçük Asya'nın salt en büyük ro-

mancısı değil, en büyük yalancısıdır da.” demişti
bir söyleşimiz sırasında. Sonra da, “yahu, nasıl
aklında tutuyor bunca ayrıntıyı? Ne güzel uydu-
ruyor!” diye bağlamıştı sözü. Doğrudur. Küçük

Asya'nın en büyük yalancısı olmak kolay mı?

Hele hele, bu kişi destan geleneğinin bereketli

toprağı Çukurova'da doğup, yeşerip, yüce bir
çınar olmuşsa, bir hikmeti olmalıdır elbette. Deh-

şetli bir yetenek, dehşetli bir bellek, dehşetli bir

düşgücü, çaba ile birleşince ortaya Yaşar Kemal
Fenomeni'nin çıkışı doğaldır.

“Çok mal haramsız, çoklaf yalansız olmaz!”

der bir Anadolu bilge. Burada altı çizilen yalan,

Zararsız, kimseyi incitmeyen, çıkarsız, masumve

estetik “mavra”lardır.
“Mavra” sözcüğü Adanalıların “A”ları uzata

uzata, ağır yüz, ses ve beden devinimleriile din-

leyicileri etkiledikleri söyleşi yöntemidir. Ve

Adana'ya özgü bir kavramdır.
Bu yöntem, dinleyicilere (ya da okuyucuları-

na) hoşça vakit geçirtmekten öte, onları Türk-

çe'nin gizemli gücüyle etkileyerek, dikkatlerini

kesintisiz kılma adına başvurulan bir anlatım
yöntemidir.

Anadolulu Homeros'tan başlayarak günü-
müze asırlardan öte süzülerek gelen bu yöntemi
Yazımailk uygulayan kişidir Yaşar Kemal usta-

muz. Ki, bu yöntem, Yaşar Kemal'i tanık olduğu,

duyduğu, dinlediği bir çok olaya salt bir Vaka-
nüvis gözüile bakmaktan da korur.

İnsanoğlunun anlatıcı geleneğinden bin yıl-

dır, on bin yıldır, yüz bin yıldır süzülerek gelen

  4/

Çetin Öner

bu mak, Yaşar Kemal'in usta kaleminde çağdaş
yazın sanatının göbeğine oturur.

Ne ondan öncekiler, ne de ondan sonrakiler

onun yazın biçimine öykünmemiş, öyküneme-

mişlerdir. Çünkü Yaşar Kemal öykülenemez bir
anıttır, tek'tir; unigue'dir.

Nereden gelir Yaşar Kemal'deki bu güç, bu

giz, bu gizem? Sözcüklerle bir büyücü gibi nasıl
bu denli etkiler tüm insanlığı? Ve o tuğla gibi

romanlarını nasıl keyifle okutabilir yerel ve ev-
rensel okuyucuya?
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İşte bunu yeryüzünde kimse bilemez.Bir tek
Yaşar Kemalbilir. Sorsanız anlatamaz da. Zaten

o, roman sanatı üzerine konuşmayı da pek
sevmez. O'nun adına, onun yerine bir yığın insan
laf, yorum ve yargı üretir. Kimine katılır, kimine
katılmaz Yaşar Kemal. Kimileri romanlarında

geçen bitki ve çiçek türlerinin adlarını bile

kendisinin uydurduğunu savlarlar. Bu yargı onu
küçültmez. Tam tersine adı bilinmeyen, kendi
halinde bir otun, bir çiçeğin, bir böceğin Yaşar

Kemal'in isim babalığıyla sanatsal olarak
ölümsüzleştiğine inanıyorum ben; eğer öyle
yapıyorsa.

O da tıpkı dostum ve hemşehrim Yılmaz
Güney gibi, yapıtlarından yeni anlamlarçıkartan
kimi yazıları okuduğu, duyduğu zaman; “bak,

bunu düşünmemiştim ama, ilginç bir bakış

yakalamış...” diyebilecek kadar da açık
yüreklidir.

Dostuna sonuna kadar dost, düşmanına

acıyacak kadar da gani yüreklidir Yaşar Kemal.
Dostlarını abartır, düşmanlarını küçümser bir

yandan da. Dost bildiğini satmaz. Ama bana

kalırsa dostunu düşmanını da pek ayırt edemez.
Ünlüve önemlisayılanbireleştirmenin onun

bir kitabı üstüne yazdığıeleştiri beni dellendirir-
ken, Yaşar Kemal'i mutlu edebilir. Öyle de
hoşgörülüdür.

1970'li yıllarda TRT için gerçekleştirdiğim ve
Türkiye'de ilk “Yaşar Kemal Belgeseli” nde ilk ve
son kez ekrana çıkan Ahmed Arif ustamız:

“Bizim Yaşar Faulkner'den de, Tolstoy'dan

da hatta Malraux'dan da...” diye başladığı
övgüsüne “hadi Malrauxu katmayın, ona

kıyamam ama, ilk ikisinden de büyük
romancıdır.” demiş ve ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Aynı gece bir “Entellectuel Sol Sofrası” nda, çoğu
yazar çizer takımındanolankişiler Ahmed Arif'i
övgüsündeki ölçüsüzlükle eleştirdiklerinde o

güzel insan önce bana bakmış, sonra da

sofradakilere dönüp:

-Ne yani? Yaşar Kemal yazmadı da ben mi
uydurdum onca romanı? Boyumca kitabı var

adamın. Hem de doksan dokuz dile çevrilmiş.

Siz de onun gibi yazın, onun kadarçalışın sizi de

övmezsem namerdim, diye bağlamıştı sözü.
O sıralar Yaşar Kemal yurtdışında zorunlu

bir sürgünü yaşıyordu. Ve Ömer Polat'ın tanık-

lığına göre çok da mutsuzdu. Bunu alaycı bir
biçimde bir yazısında anlatır Ömer.
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Ben de zaten o belgeseli, özellikle “Yaşar
Kemal Gerçeği” çorbasında bir tutam tuzum

bulunsun diye hazırlamış gerek TRT içinde,
gerekse TRT dışında bir çok kişi ve kurumun

eleştirilerine hedef olmuştum. O'nunsa bana

teşekkürü yine Yaşar Kemal'ce olmuştu. Bir

zamanlar dostumolan bir türkücüİsveç'e dönüp

Türkiye'de benim yaptığım belgeselin TRT'de
yayınlandığı ve yönetmeninin de ben olduğunu

söyleyince:
“Yapacak tabi eşşoğlueşşek! Görevi! Ben

onun baba dostuyum, Çerkes Yahya'nın can

kardaşıyım” dediği iletildi bana. Gülüp geçtim.
Kızamadım bile. Zaten Yaşar Kemal'e kızılamaz.

Bunu yeni yeni anlıyorum artık. Zaman zaman
kırıldığım, küstüğüm olmuştur ama ona uzun

boylu küsmenin de mümkün olmadığını anlattı
bir gün bana: i

“Yılanı Öldürseler” (in film yapım
serüveninde, abartılı bir biçimde işbirliğine

çağrılıp, her nedense aniden dışlandığım bu

olaydan sonra, uzun süre görmek istememiştim
yüzünü.Pat diye çıkıp geldi yıllar sonra TÜYAP

Kitap Şenliğine. Ve benim imza standımın
önünde bir yontugibi durup gürledi:

“Ulan eşşoğlueşşek... Babası hariç! (Çünkü

Çerkes Yahya yeni ölmüştü) Gazetede adını
okudum. Taa basın sitesinden senin için kalkıp

geldim buraya!”

Ne diyebilirdim bu sözlerine? Kalkıp
sarıldım kendisine.

Kimdir bu Yaşar Kemal? Ne menem bir

adamdır? Nerden gelir nereye gider? Bu

sorulara yanıt verebilmem için 1950'li yılların
Çukurova'sına, Çukurova'nın

Savrun oIrmağı'na, Sumbas'a, Anavarza'ya,
Binboğa Dağları'na döneceğim. Benim “kendimi
rahvan bir tay sandığım” o yıllara...

Çukurova benim için o yıllarda “dünyanın
en büyük çocuk bahçesi”idi.

Ve o yıllarda Çukurova'da benim için önce

söz değil, görüntü vardı: Çünkü Türkçe'yi çokiyi
konuşamıyordum. Sadece dinliyor ve
bakıyordum.

Devasa oOokaliptüs ağaçları, ceylanları,

eşkıyaları, ağaları, tarım işçileri, sivrisineği,
sarı/sıcağı, kan davaları, köçekleri, karayılanları,
doğanları, (kartalları, lacivert (gökyüzünde

dönenip duran alıcı kuşları, cibinlikli geceleri,
limon/portakal çiçeği kokuları, narçiçekleri...

Kadirli'sine,
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Türkleri, Kürtleri, Çerkesleri, Araplarıile ni-

ce değişik kökenli insan gelip buluşmuştu Çuku-

rova'nın “Bereketli Toprakları” nda...
Binlerce kuş, binlerce çiçek, binlerce böcekti

Çukurova o zamanlar. Bir renkler ve kokular
ülkesiydi.

Arabeskin ilk kaynağı Arap filmleri, yazlık
sinemalar... oSivrisinekler, sıtmalar... Avşar

bozlakları, Kürt ağıtları, Çerkes atlılarının toynak

seslerine karışırdı...
Pamuk, pirinç, buğdaytarlaları uzanırdı göz

alabildiğine. Dünyanın bütün renklerinin bütün
çiçeklerinin dokunduğu Cığcık kilimleri gibiydi

Çukurova'nın düzü.

O zamanlar beş yaşında olan bir çocuğun
bugün bile düşlerine giren düşsel/destansal

görüntülerinden nice etkilendiği değildir önemli
olan.

Önemli olan, oturduğumuz Dere Mahal-

lesi'nin hemen karşısındaki Hükümet Konağı'nın
önüne tezgah kuran bir
görüntüleri bir büyücügibi sözcüklerle yeniden
canlandırmasıdır.

İşte o delikanlı bugünkü “edebiyat devi”
Yaşar Kemal'di.

Kara oşalvarlı oOiti oObedeniyle, Dere
Mahallesi'nden aşağı yuvarlanıp gelirken bir gün

önüne çıkıp:
© - Kemal abi, herkes okuyor, benim bir

romanın bile yok, dediğimde bütün yüzüyle

gülen bu adamın başımı okşayıp ertesi gün Esat
Mahmut Karakurtun “Dağları Bekleyen Kız”

romanını hediye edişi ile başladı roman

okuyuculuğum. Ve onun romanlarını okuyarak

da bir tutkuya dönüştü.
O, benim için bir “Mavi Gözlü Dev” kadar

önemlidir. Tek gözüne sığdımdığı onca
görüntüyü sözcüklerle Edebi kilan “Tek Gözlü
Bir Dev” dir. İkinci gözü yüreği; üçüncü gözü

beyni olan bir masal yaratığıdır benimiçin Yaşar
Kemal. Açıkgözlerin, kör yığınları yüzyıllardır
sömürdüğü bir ülkede O; tanık olduğu bu acıya
dayanamamış, bir gözünü çıkartıp önlerine
atmıştır insanların. Ve insanlar onun gözüyle
gerçeği, sanatı, insanlığı yeninden
kavramışlardır.

Bu ülkenin insanları başta olmak üzere, tüm

insanlık ona çok şey borçludur.

Tüm has yazarlar gibi, gün yirmi dört saat

roman düşünür Yaşar Kemal. Roman yaşar,

roman konuşur, romantartışır...

  

delikanlının O
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Yıllar önce, Ayberkle gittiğimiz evinde,
henüz yarıladığı “Akçasaz'ın Ağaları” ndan bir
bölümü, bizi esir alarak nasıl okuduğunu hâlâ
anımsarım:

“Sarışın bir kurda benziyordu...” derken
kahkahalar atıyordu. Biz O'nun coşkusuyla evine
gidiş nedenimizi unutup saatlerce dinledik

romandan bölümleri, Ruhi Su'ya hazırlanan
kurufasulyeli sofraya oturmadan, sessizce çıktık

evden. Günboyu sesi çınladı kulağımızda. Ve
İstanbul şehrinde nereye baktıysak Çukurova'yı
gördük.

Ve şimdi obaşımı oOGüneye doğru
çevirdiğimde 1950'li yılların Kadirli sokaklarını
anımsıyorum. Çılgın bir kalabalığın bizim
mahalleye gidişlerini ve tüm kasabayı çınlatan
seslerini:

-Kahrolsun

Komünistler!

Evimizin önünden geçip, önce Ortaokul
Müdürü'nü kravatından yerlerde sürükleyip

dövüşlerini; oradan Yaşar Kemal'in evine

yönelip, çamur/ kamış bireşimi huğunu yerle bir

edişlerini; evdeki tüm kitapları dışarı çıkarıp

ayaklar altında çiğneyişlerini anımsıyorum. Bu
olayın ardından yayılan söylentileri
anımsıyorum:

© Kör Kemal komünistmiş... Ayakkabısının

altına (Ookazıdığı Ooorak/çekiç oOyürürken iz

bırakıyormuş... Yalnızdut'un oralarda bir yerle

telsiz kurmuş Ruslara haber veriyormuş...

Okul Müdürü de arkadaşıymış. İkisi de

Komünistler! Kahrolsun

'kummızı kravat takarlarmış... Huğunu yıkmışlar

ama, kendisi kaçıp kurtulmuş...”

© Sonra, araya girenyıllar... İnce Memed'inilk
basımı alıp eve getirişim. Ders kitabının arasına

saklayıp okurken babama yakalanıp zılgıt
yiyişim. Babamın umursamaz bir tavırla kitabı
karıştırırken,takılıp kalışı sayfalara, şaşkınlığı...

O kış, her gece, kitaptan bir bölümü yüksek

sesle babama okuyuşum.
“Beyaz Mendil” filine birlikte gidişimiz ve

Çerkes Yahya'nın yaşadığı ikinci şok! Ve,

özeleştirisi:

“Kadirli Şehirli Kulübüne gelirdi. Sessizce

açardı kapıyı, okunmuş gazeteleri isterdi. Ben de:

- Sen ne anlarsın gazetelerde yazanlardanlan
Allah'ın Kürdü? derdim de gülerdi. Meğer

anlamayan bizmişiz. Görürsen selam söyle.
Gördüm Yaşar Kemal'i yıllar sonra. AST'ın

. bir galasında karşılaştık. Kendimi tanıttım,sarıl-
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dı boynuma. Çok sevindiağaların içinden birinin

oğlununtiyatrocu oluşuna. Sonra tüm kitaplarını
imzaladı babama. “Dünya gözü ile görüşme”
dilediğini yazdı birinin üstüne, ama görüşemedi-
ler. Çerkes Yahya“o güzel insanlar” gibi “o iyi
atına binip gitti...” kısa bir süre sonra.

İkimizin deatları iki kez tökezledi 12 Mart ve

12 Eylül'de; düştük! O İsveç'e gitti eşiyle, ben de
Türkiye'de, yarı açık cezaevi haline getirilen

ülkemde kaldım. Yargılandım, aklandım, sakla-

dım, pataklandım...

İçimi gönendiren mektuplar aldım bir kaç
kez ondan. “Gülibik” üstüne, yaşam üstüne,
insanlar üstüne beni yüreklendiren satırlar yazdı.
Mektuplarını hâlâ bir bergüzar gibi saklıyorum
yüreğimde.

Son kez, bu yıl (1993), Ankara Uluslar ar sı
Film Şenliği'nde buluştuk onun adına düzenle-
nentörenlerde. O'na değinfilmlerde görevalmış

herkese ödüller verildi. Ben unutuldum. Oysailk
“Yaşar Kemal” belgeseliydi yaptığım.

Son gece bir sofrada buluştuk. Sabaha dek
söyleştik bir dostlar ortamında. Unutulmaz bir

gece yaşadık. Günışırken kalktık sofradan. Beni

arabasına çağırdı, gitmedim. Nedenini anladı,

üstelemedi. Yürüyüp gittim Ankara soğuğunun
yüreğimeişlediği sokaklarda. Ve düşündüm:

“Ulan, adamıyıllardır Nobel'e aday gösterip

gösterip kıvırtıyorlar. Sen bir festivalde hakkın
olduğunu bildiğin bir cam küreyi alamayışını

amma da abarttın!” dedim kendi kendime.
Bir taksi geldi, içinde dostum Nart. Binip,

yeni bir şafağa doğruçekip gittik.

Eve varınca doğru kütüphanemegittim o ge-
ce. Yaşar Kemal'in tümkitaplarını önüme yayıp,
sevdiğim bölümleri yeniden okudum sabahaca.
Ve gördü ki, Marguez'den yıllar önce kaleme

aldığı ve bezer bir temayıişlediği “Yılanı Öldür-
seler” in yanında “Kırmızi Pazartesi” ölçüsüz bir

biçimde övülmüştür yazın çevrelerince. Yaşar

abinin romanı Marguez'inkinden gerek öz, gerek
biçim, gerekse biçemolarak çok daha yetkin, çok

daha etkileyicidir bence. Çocuk psikolojisi,

Oedipus karmaşası, Ana/ Oğulilişkisinin bunca
mükemmelortaya konduğuçek az romanvardır
yeryüzünde. Ama ne yazıki “Yılanı Öldürseler”

i yazan bir Güney Anadolulu, “Kırmızı Pazarte-
si” yi yazansa bir Güney Amerikalıdır. Ve şunu

bir kez daha anladımki “aile dehayı inkâr eder”
ve “hiç kimseye kendi ülkesinde peygamber
denmemiştir.”
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Zaman zaman da düşünürüm, acaba Yaşar

Kemal'in yazdıklarını bunca sevmem, onu tanı-
mamdan, onun romanlarının coğrafyasında (ki
“Binboğalar Efsanesi”, “Yer Demir Gök Bakır”

üçlemesi Binboğalar'da doğduğum köye yedi

kilometre uzaklıktaki Yalakköy'de, ötekilerse
çocukluk ve ilk gençlik yıllarımın geçtiği Çuku-

rova'da geçmektedir.) yaşamış olmamdan mıdır

diye. Sanmıyorum. Çünkü, böyle bir düşünce

Yaşar Kemal'e haksızlık olur. Çünkü Yaşar Ke-

malin okuyucuları uluslararasıdır. Kuzey ülke-
lerinden Çin'e kadar tüm okuyucuların beğenile-

rinin bileşke noktası ise O'nun ustalığıdır, anla-
tımındaki büyüleyici tattır.

O'nun bu coşkusu, bu destansı ve fantastic

anlatımı romanlarından aktarılân filmlere neden
yansıyamamıştır? Şundan: “Yaşar Kemal'in ya-
pıtları bir sinemacı için tuzaklarla doludur.” Ve
mesleğinde onun kadar yetkin olmayanhiç kim-
se, onun yapıtlarını, aynı güzellikle peliküle ak-
taramaz. Lütfü Akad dışında da hiç kimse akta-

ramamıştır da. Bir çoğu onun adının gölgesine
sığınarak rezil etmişlerdir romanlarını. Buna

Peter Ustinovdahildir. i

Oysa bir Yılmaz Güney, bir Lütfü Akad, bir

Kurosava, bir Kazan'ın eline düşseydi İnce

Memed, uluslararası düzeyde bir film kazanırdı
dünya seyircisi. Ne yazık ki, acemi nalbantlara
gâvur eşşekliği yapmıştır Yaşar abinin romanları.

Şimdi aradan bunca zaman geçtikten sonra

düşünüyorumda, nedir benim için Yaşar Kemal?

Hemenaklıma gelen ilk tanım: Vazgeçilmez
bir yazar, bir dost, bir ağabey,birusta.

Çabuk parlayan, çabuk sönenbir yalaz...
Duygusal, çalışkan, çılgın...
Çağdaş Homeros!
Kürt kökenli bir Anadolulu

Babam Çerkes Yahya'nın yakın dostu...
Uluslarüstübir insan:

Tıpkı Nazım Hikmet, Yılmaz Güneygibi.
Tanışı olmaktan,

arkadaşı olmaktan,
çağdaşı olmaktan onur duyuyorum.
Merhaba Yaşar Kemal!

Merhaba!

Yüz yıl,

binyıl,
yüz binyıl yaşa sen!

Seni Seviyorum.

 



 

  
 

 

DAMASCUS
(Şam gezisi notları) Nart Barsbey .
14-18 Ağustos 2001

Ekip gösterileri coşkulu olur... Müzik, dans iç içe
geçmiş, yürekler tek bir ağızdan haykırır gibidir
sahnelerde... Aileler ellerinde bebeleriyle koşup gelirler
bu coşkuya. Gösteriler için provalar yapılır, kostümler
dikilir, saatlerce oyun üzerinde kafa yorulur... Bizim
delikanlımız, bizim güzel kızlarımızdır oynayanlar,

çocuklar hayretle bakar, yaşlılar imrenerek izler onları...
Ekipler birbirine konuk olur, şehir şehir turnelere çıkar,
insanlara unutulmuşu anımsatır, içindekini keşfettirir...
Antalya, İstanbul, Mersin, İzmir ve daha nice şehirler
gezilir, otobüslerde şarkılarla yollar geçilir, gece demez

gündüz demez tez o şehre, kardeşlere kavuşulur... Bütün
ekip tek bir yürek gibi kenetlenir. İşte bu yazımda, böyle
hoş, böyle heyecan verici bir turneden bahsedeceğim:
Şam tumesinden. Işıklar kenti, eski çağların medeniyet
abidesi, insanların buluştuğu, ticaret yaptığı yerden...
Damascus'tan...

Herhalde son onyılın en ilginç, en beklenmeyentur-

nesi Şam turnesi olmuştur. Genelde ekip yurtiçinde tur-
nelere çıkar. Yurtdışı turneler pek olmaz, olacak olsa bile
tahminler hep belirli yerlerde odaklanır... “duydunuz
mu... Kafkasya'ya gidiliyo bu yıl... Yazın şenlik var...
Ona katılacağız... Hollanda'dan da istiyorlarmış... Aslın-
da oluryaa... Bi türlü organize edemediler şunu...” Evet,
konuşmalar, tahminler birbirini izler... Az da olsa umut

eder ekipçi yeni yerler görmeyi, yeni insanlar tanımayı,
kendi kanından kendi canından olanları kucaklamayı...

Şam turnesi kendini hiç belli etmedi desem yalan
olmaz... Yine söylentiler oldu, gidilir, gidilmez dendi...
Ama, bi baktık ki pasaportlar hazır, vizeler tamam...
Nasıl olup bittiğini aslında pek anlamadık... Belki de
yazın en sıcak ayının getirdiği rehavetti bizi uyutan. Ekip
yine hazırdı yolculuğa, kızlar en güzel danslarını,
erkekler en hızlı oyunlarını göstermeye gidiyorlardı
Şam'a... Bilinmeyen kent Şam.. Herhalde Ortadoğu'nun
akrebi Beyrut olsaydı, yelkovanı da Şam olurdu... Saatin
kaç olduğunu bilemezdik hiç... Bilinenler o kadarazdıki,
bize ne denirse oydu Ortadoğu, memleket-ül Arap...

Şam'da heryıl düzenlenen birfestivalin konuklarıy-
dık bizler. İki ay gibi uzun bir zamana yayılan bir festi-
valdi bu. Üç akşam gösteri yapılacaktı, ki bu normalde
olmayan bir şeydir ekip için, yapılırsa iki gün olur genel-
de. Meraklı gözler Cilvegözü'ne yaklaşırken camlardan
çevreyi araştırmaya başlamışlardı. Reyhanlı dümdüz,
bahçeler yemyeşil,bize gülümsüyor gibi... Peki ya Suri-
ye? Orası böyle mi, yoksa yoksa kızgın ve arsız bir dev
gibi mi? Medeniyet-Suriye-Türkiye: neresindeydik bu
üçlünün,hiç farkında değildik o an.

Benim dedemin ufak bir bahçesi vardı. Bu bahçede
her sebzenin ve meyvenin bir yeri vardı yetiştiği... De-

 

Karton kutudaki kedi gibiydim o an...

dem hep oraya dikerdi dikeceğini. Bir gün denemekiçin
maydanoz ekildi başka topraklara, genelde pek ekilme-

yen yerlerdi buralar onlar için. Bir verdi, iki vermedi,
gittikçe seyreldi onlar... Ya biz neresindeydik bu bahçe-
nin, peki ya onlar Şam'da yetişen?

Ayrık tohumlar serpilince, nerede nasıl mahsul
alınacağını bilemezsiniz, ozaman gösterir oObunun
sonucunu... Peki ya biz o zaman tüneline girmeye hazır
mıydık bu yolculuğa çıkarken ? .

Çok huzurlu bir yolculuktan ve ufak tefek gümrük
sorunlarından osonra adımımızı nihayet atmıştık
Suriye'ye. Hedef Şam artık... Yorgunluktan kapanan
gözler sabahın o ağırlık verici ışıklarının altında
eziliyor... Pencereden bakmaya, cirafi oOkafamıza
kazımaya çalışırken uyku yakamızı bırakmıyor... Biraz
kestirdiktensonra.ilk izlenimler, ilk gözlemler başlıyor...

Uzun ve bir çok ağacın çepeçevre sardığı düzlükler...

Bunlar meyve ağaçları, ardından kurak ve taş maden-

lerinin olduğu düzlükler çıkıyor. Bir saat kadar daha

sonra ufak bir şehre giriyoruz. İlk göze çarpan şeyler
büsbüyük Esat resimleri, yanında oğlu Beşir Esad ve de
her türden giyimli insan etrafta geziniyor, yabancı
olanlar da var. Kapalı kadınlar, açık kadınlar, sakallı
adamlar, dükkanlar...

Dev reklam panoları, ve hatta kadın iç giyimiyle
ilgili reklamların olduğu afişler... Bu Suriye hiç
beklediğimiz gibi bi yer diil demeye başladım bi ara...

Yavrubi kedi gibi,
zıplayıp kutudan atlayan ve odayı keşfetmeye başlayan
ufacık gözleriyle...

Şam büyük bir metropol olma yolunda,trafiği ve ka-
labalığıyla adeta Suriye'ye meydan okuyor. Üç kadın
gördüm adamın arkasından giden, kapkara çarşaflı ve üç
kadın gördüm ellerinde turizm rehberi saçları boyalı...
“Hayat nasılsa öyle akıyor Şam'da, Büyük resimler altın-
da, trafik ışığının bile kimi zaman olmadığı caddelerde,
pejmürde kıyafetli trafik polislerinin yönetiminde... Pek
dinleyen yokonları... İlk tutturan geçer yoldan, geç kalır-
san beklersin... Kimi arabalar kırık dökük. kimileriyse
son model...

Türk Arab'a nasıl bakar. Arap Çerkes'e nasıl bakar,

Çerkes Arab'a nasıl bakar? Biz nasıl bakmalıyız bu şehi-

re bilemiyordum. Bakanlardan duymak istedim, duyanlar

artık unutmuş duyduklarını, artık beni de anlamıyorlar,

dilimiz farklı...
Çok başarılı gösterilerin ardından tekrar masamın

başındayım ve yazdım yazacaklarımı. Bahçemde neyi

nerde yetiştireceğimi daha iyi biliyorumartık...

Sevgilerimle...



 

TEMMUZ AĞUSTOS 2001 » SAYI 25
 

Hacıköyün Leylekleri

Serdar Eren

KAF-DER'in 1864 sürgününü anma etkinliklerinden birisi de Biga Hacıköy'de gerçekleşti. Köy yakınındaki

bir açıklıkta yapılan etkinlikler güzel geçti. Etkinliğin yapıldığı yerden güzelce görünen bir yerde bir leylek

yuvası vardı: Köy camisinin üstü. Leylek etkinlikler boyunca alanın üstünde süzüldü. Yuvasına indi. Çevre

kirliliği dolayısı ile görmeye hasret kaldığımız bu kuşlar sanki anmanın bir paçasıydı. Bu bana ünlü şair Resul

Hamzatov'unşiirini buldurdu.

LEYLEKLER

Bana öyle geliyor ki bazan

Savaş tarlalarından dönmeyen askerler

Uzanıp yatmamışlar toprağa o zaman

Bembeyazleylek olup birerbirer uçup gitmişler

Ta o gündenberi sanki

Uçuyorlar uçuyorlar ve sesleniyorlar bizlere

Bununiçin mi kimbilir

Sık sık susuveriyoruz ansızın

Hüzünle bakarken göklere

Uçuyorlar uçuyorlar uçuyorlar

Yorgun alacasının sisinde

Ve küçücük bir boşluk var aralarında

Belki de benim için o yer

Kuşkumyok gün gelecek ben de

Uçacağım bu sürününiçerisinde

Aynı sisli alaca karanlıkta

Ve kuşa sesleneceğim göklerden

Yeryüzünde bıraktığımsizlere

©

Resul Hamzatov
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Birinci baskısı 1984 yılında yapılan "Dağlara

Yazılıdır” Çetin ÖNER'iN ilk ve tek romanıdır. İlk baskısı
da "Can Yayınları" tarafından yapılan romanın ikinci

baskısı 1992 yılında aynı yayınevi tarafından yapılmıştır.

Romanın tematik ve sanatsal durumunu; şahıslar
kadrosu, zaman mekan, kültürel unsurlar, kurgu ve dil

açılımında inceleyeceğiz. Tematik ve sandisal
incelemeye geçmeden önce romanda anlatılan
"Çerkes" leri tarihleri, kültürleri ve romanın geçtiği
(Toroslar ve Uzunyayla) mekan bakımından tanımaya

çalışacağız.

Çerkesler

Çerkesler Kuzey Kafkasya'nın otokton halklarıdır.

Binlerce yıldan beri bu topraklarda yaşayan Kuzey

Kafkasya'nın yerli halkları aynı kökten, soydan gelirler.

“Başkalarının onlara taktığı isimler yanında kendi

dillerinde kendi isimleri vardır. Apsua, Adığe, Pekhu,

Waynakh, İron... gibi”.(1)
Farklı isimleri, farklı dilleri olan Çerkesler aynı kültürü

yaşar ve yaşatılar. Dillerinde büyük farlar olmasına
karşın: "Kafkas Dil grubunun Kuzey Kafkasya Dil ailesini

oluştururlar. Kafkas dilleri Fonem dizgesi ve iç yapısı

bakımından öteki diller ve dil ailelerinden büyük ayrılık

gösterir.(2)
Yukanda belirttiğimiz gibi Çerkes Halklarının kendi

dillerinde kendiisimleri vardır. Biz onları: Aohaz, Adığe,

Ubıh, Çeçen, Asetin... gibi isimlerle tanıyoruz. "Çerkes

isminin Kuzey Kafkasya'da yaşayan halklara Eski

Yunanlılar (Grek) tarafından verildiği kabul edilmek-

tedir.”(3)
Hayri Ersoy -Aysun K amacı'nın “Çerkes Tarihi” isimli

kitabında belirttiği (oOgibi oÇerkes Tarihi, tarihin
derinlikleri nde kaybolacak kadar eskidir. İncelediğimiz

kitap dol ayısıyla biz Çerkeslerin Kafkasya'nın otokton-

larından olan Abhaz-Adığe grubunun tarihi hakkında
kısa bilgi vereceğiz.

Abhaz -Adıiğe grubu:
gelen iki aniik uygarlığın
kültürlerinin mirasçılarıdır.” (4)

“Kafkasya'da meydana

-Kuban ve Kolkhide -

Kudret Çiçek
e-mail: nartkundhotmail.com

savaşlar eşit olmayan koşullarda yıllarca sürmüştür.
“Son savaş 1864 yılında Mızımta ınmağının çevresinde
oldu. Bu bölgede Ahçıpsı, Ayıbga, Ciget Abhazları'nın

üzerine yürüyen Rusların “Koaada” ele geçirmesi ile

Çerkes -Rus savaşlar sona ermiştir.” . Savaşın sona

ermesiyle Ruslar, Abhaz ve Adiığelein “e 80'ini

(Vubıhların tamamını) Osmanlı topraklarına sürdü.

Romandaki oKabartay Çerkesleri oOAdiğelein bir
kabilesidir. O smanlıya dağınık olarak yerleştirilen
Çerkeslerin | okal olarak Uzunyayla'ya yerleştiriimeleri-

"nden bahsedeceğiz. Kafkasya'dan gelen Çerkesler

için tek düşünülen iskan alanlarından birisi de
Uzunyayla arazisidir. Sivas ile Kayseri arasında kalan ve

o zamanlar Sivas sancağına bağlı olan bu arczi
ormanlık ve boş idi. Önceleri bu araziyi göçmenlere

kiralamayı düşünen Osmanlı yönetimi daha sonra yine

göçmenlere parasız dağıtmıştır. Ancak bu araziyi

Türkmen -Afşar aşireti yayla olarak kullanmaktaydı.

Aşiret yazları orada, kışları ise Çukurova'da geçiriyordu.

Göçebe yaşayan Afşarlan Uzunyayla'ya Çerkeslerin

yerleştirimesini istememişer oOove engellemeye

çalışmışlardır. Bundan dolayı çatışma ve çarpışmalar

olmuştur. Bu tarihte hükümet göçebelere karşı
göçmenleri daha fazla koruyor gibiydi. Çünkü Afşarları
kontrol alt ına almak ve onları yerleşik hayata geçirmek
istiyordu. 1865 yılında Afşarlanın zorla toprağa

bağlanmaları ile Uzunyayla'ya Çerkes göçmenlerinin
yerleştirmeleri daha kolay olmuştur. 1864'ten sonra

da buraya birçok Çerkes yerleştirilmiştir.(6)

Çerkes Kültürü

Her halk kendi kültürünü binlerce yılda oluşturduk -

ları davranış biçimidir. “Kültür tarihsel bir fenomendir,
ve onun gelişimi sosyo-ekonomik formasyonlar dizisi

tarafından belirlenmiştir. Genel olarak kültür kitlelerin
faaliyetlerinin ürünüdür.”(7)

Çerkes kültürü ulusal içerik taşır. "Köyilişkileri içinde
oluşmuştur. Kentsel üretim ilişkileri, ulusal materyallerin

“değişimi Çerkes kültürünün özellikleri değildir. Çerkes

“Kuban kültürü dört bin yıllık, Kolkhide kültürü İse üç
bin üç yüz seneliktir.“(5) Araştırmacı yazar Ömer Büyüka

"Kafkas oKay naklarna göre ilk insanlık, Kafkas
Gerçekeri” kitabında Kuban kültürüne ait Maykop

kazılarında çıkan tabletlerin Abhazca olduğunu,
Abhazca'nın Sovyet dilleri arasında ilk yazlı dil

olduğunu belirtir.

18.y6' in ikinci yarısında başlayan 18641e son

bulan, tarihe “Kafkas -Rus” savaşları diye geçen
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kültürü içinde birey her türlü iht iyacını kendisi karşılamak
durumundadır. Evini yapar, toprağını eker, çobandır,

ava gider, ata biner, gerektiğinde savaşçıdır.”(8) Bu
özellikten dolayı Çerkeslerde düzenli ordular yoktur. Her

dileden bir ya da iki birey gerektiği zaman savaşa
gider ve gruplar halinde gerilla sav oaşı yapılır.

Çerkeslerde Maddi değerler pek önemli değildir.

Yazılı antlaşma yapmak yerine söz vermeyi tercih

ederler. “Şeref bir Çerkesin en değerli varlığıdır.
Şerefine leke sürülmesi bir Çerkesin başına gelebilecek
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en kötü durumdur (9), “Çerkeserde toplum
terbiyesinin ve fikrinin yüksek ve mükemmel olmasının

sebebi aile terbiyesinin diğer milletlerden tamamen
farkli bir ağırbaşlıık ve ciddiyeti bulunması, ailenin
kadın ve erkek fertlerine şahsi şeref duygusunu hakkıyla

vererek milleti için değerli ve seçkin bir feri olorak
- yetiştirmesidir.” (10)

“Çerkeslerde halk mahkemesi vardır. Toplumun en

yaşlı ve saygideğer insanlar bir araya gelerek suçluya

cezosını veriler. Toplumsal boykot en büyük
cezalardandır. Suçluyla kimse ilişkiye girmez ya da
köyünden kovulur.

Yaşlılar oÇerkes foplumunda en saygideğer

insanlardır. 'Thamada” denilen yaşlılar bir bakıma
toplumu yönlendirir. Çerkes geleneklerinin toplamına

*Kabz-Khabze" denir,
“Çerkesler, "Habla” denilen 50-60 hanelik küçük

köyler ve bu köylerin oluşturduğu “Kita” denilen
yerleşim yerlerinde otururlar.“(1 1)

Toplumsal dayanışma cenaze ve düğünlerde

yüksek boyuttadır. “Evlenme yaşı erkeklerde 27-35,

bayanlarda 25-27 arasıdır.“(1 2)
Geleneksel düğünler azalmasına rağmen hala

sürdürülmekiedir. “Gelin eve getirilirken voredayda
söylenir. Gelinin yanında akhatsayüza (Gelin erkek

arkadaşı) bulunur. Ayrıca gelinin nedimesi Taisayüza
düğün boyunca gelinin yanında bulunur,” (13)

Çerkeslerin tarihleri ve kültürlerini -birçok eksikle-
kısaca tanıtmaya çalıştık.

Çetin ÖNER
Kendisi de bir Çerkes olan Çetin ÖNER 1943'te

Kayseri-Sarız'da doğdu.İlk ve orta öğrenimini Kadirli ve

Kayseri'de, yüksek öğrenimini Ankara'da tamamladı.

-A.LT.LA, Banka İşletmesi Bölümünübitirdi.
-1963'de AST (Ankara Sanat Tiyatrosu'na girdi. Bu

tiyatroda 40'ı aşkın oyunda görev aldı; İsmet Küntay'ın

“Evler... Evler” oyununu yönelii.

TİSEN (fiyairo İşçileri Sendikası) Ankora Şube

Başkanlığı görevini 3 yıl sürdürdü.
-1972-1973 yıllan arasında Milliyet Gazetesi Sanat

Dergisi Ankara temsilciliği, Olay ve Barış gozetelerinde
tiyatro eleştirileri, denemeler yazdı.

-AÇT (Asaf Çiğitepe Tiyatrosu)'nda Erol TOY'un
“Hasan Tahsin Olayı" ni sahneye koydu.

-1972'de Yeni A Dergisinde ilk öyküsü “Keklik”
yayımlandı.

-1975'te ilk kitabının basımı yapıldı. (Gülibik). Kitap

1978'de Almanca'ya çevilerek bu ülkede değişik

yayınevlerince 5 kez basıldı. Hollanda dilinde ilk basımı

yapıldı.

-19731e AST sanat yönetmenliğinden ayrılarak

IRTde Prodüktör olarak göreve başladı. TRT'nin ilk
televizyon dizisi olan “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz"|
yönetti. Çocuk, Eğitim/Kültür, Diş yayınlar (ZDF) ve
Drama Programlar Müdürlüğünde Prodüktör,
Yönetmen, Senarist, Sunucu olarak görev aldı. Bir çok
IV oyununda oyunculuk yaptı, 1977-1978'de Polonya
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Cracov Uluslar arası Kısa Film Yarışması ve Yugoslavya

Portoroj Filim Festivalleri'ne TRT adına gözlemci olarak

katıldı.

-1979'da BBC'nin düzenlediği
Yapımları'nda Yönetmenlik Kursu”nu bitirdi.

-1983'te “Gülibik” öyküsü TRT Kurumunun ilk örtak

yapımı olarak filme alındı. (ZDF-TRT) Film 1984 Uluslar
arası Berlin Film Festivalinde C.İ.REJ. ödülünü
kazandı. Ardından ABD, Yugoslavya ve İspanya'da “En

İyi ÇocukFilmi”, İtalya Padua Üniversitesi, “En İyi Çeviri”
ödüllerini aldı. Film yurtdışında birçok ülkede gösterime
sunuldu.

-“Gülibik" kitabı Almanca konuşulan tüm ülkelerde
okuma kitabı olarak okullara tavsiye edildi. *Gülibik”,

T.C. Küfür Bakanlığı ve "*Velag An Der Dunr

yayınevince 1993'de “Prestij” kitabı olarak çift dilde

(Türkçe-Almanca) yeniden basıldı.

-Çetin ÖNER, 1982-1991 yıllân arasında serbest
gazeteci, yazar, yönetmen, senarisi ve oyuncu olarak

çalıştı. Cumhuriyet Gazetesinde yazar, yönetmen,
senarist ve oyuncu olarak çalıştı. Cumhuriyet
Gazetesinde sanat ve edebiyat üstüne yazılar yazdı.

Varlık Dergisi'nde tiyatro eleştirileri, denemeleri; Yaprak,

Adam, Sanat, Gösteri, Türkiye Yazılan dergilerinde ise
yozı ve şiirleri yayımlandı. Reklam ve tanıtım filmleri

yapıldı.

Bu süre içinde Almanya ve Hollanda başta olmak
üzere, bir çok ülkede düzenlenen Türk Haftalarına
çağrılı olarak söyleşi, panel ve okuma günlerine katıldı.

“Türk Sineması, Tiyatrosu ve Edebiyatı” üstüne bildiriler

sundu.
Polonya Dişişleri ve Küfür Bakanlığının çağrılısı

olarak bu ülkede bir süre kalan Öner, Polonya Sinema

ve Tiyatrosu Üzerine araştırmalarda bulundu. Adampol

Vakfı ve Cracow Televizyonu işbirliğiyle Polonya Ulusal

Ozanı Adam MİSKİEVİC'i tanıtan senaryo çalışmalarına
katıldı.

“Ukrayna Sineması'nın 50. Kuruluş yıldönümüne
çağılan ÖNER, bu ülkedeki Sinema ve Televizyon

kuruluşlarını inceledi ve bir ortak projede (Kanuni Sultan

süleyman ve Roksolana) çalışı, Proe T.C. Kültür
Bakanlığına sunuldu.

-Çetin ÖNER 1987, 89 yılları arasında T.C. Kültür ve
Turizm (Bakanlığı Denetleme Kurulunda Sinema
Sanaiçılan Temsilcisi olarak görev aldı. Telif haklar
yasası ve Meslek örgütleri kuruması çalışmalarına
katıldı. Radyo/Televizyon yasası çalışmalarında Türkiye

Gazeteciler Cemiyeti (GC) Ankara Gazeteciler

Cemiyeti (AGC), Radyo MW Yayıncılar Derneği ve TRT

Prodüktörleri Derneği adına oluşturulan komisyonlarda
görev cildi.

-1.C. Çevre Bakanlığı ve Yerel Yönetimler için
eğitim, tanıtım filmleri ve belgeseller üretti.

-Çevre ve çocuk kitabı “prestij” kitabı olarak

“Drama

- basıldı. İngilizce'ye çeviilen kitap, 23 Nisan Ulusal

4

Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm dünya

çocuklarına armağan edildi.

 

 

 



 

 

 

 
 

-Türk Sineması için iki senaıyo yazdı. Bir yapımda

oyuncu olarak görev aldı. Birçok orak yapımda

sencrisi, Oyuncu, yönetmen ve koordinatörlük yaptı.

ZDE/RT ortak yapımları. İstanbul'da Bir Aşk, Hattuşaş

yanıyor. Avusturya ' yapımı: İntikam Rengi Ulusal ve

Uluslar arası bir çok ödül kazanan Öner'in beş çocuk
kitabı, bir araştırması ve bir romanıvardır.

-Çetin ÖNER Radyo Televizyon Yayıncıları Demeği

Başkanlığı, oAnadolu Ajansı Görsel Bölümü ve
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu oÜyeliği

görevlerinde bulundu. Anadolu Gazeteciler

Federasyonu kuruluşu çalışmalarında görev aldı.
K.KT.C. DAÜ de (Doğu Akdeniz Üniversitesi) bir

dönem konuk öğretim görevlisi olarak çalıştı. Senaryo
yazma tekniği, medya çalışmaları, Filim yönetmenliği

üstüne dersler ve konferanslar verdi.

-IYS (Türkiye Yazarlar Sendikası), ED (Edebiyatçılar

Demeği) PEN. Yazarlar Demeği, Tiyatro Yazarları
Demeği, TüryYunan Dostluk Derneği, TRT Yayıncılar
Derneği, Anadolu Gazeteciler Federasyonu, TRT

Prodüktörler Derneği, KAFDER VE TÜRSAK üyesi olan
ÖNER, halen TRTde  prodüktöyyönetmen olarak
çalışmaktadır.

Kitapları:

Çocuk ve Gençlik Kitapları:
Gülibik (Can Yayınları)
Mavi Kuşu Gören Var mı? (Can Yayınları)

Portakal (Can Yayınları)

Kargalar Karcı Değildi (Can Yayınları)
Piyango (Can Yayınları)

Roman:

- Dağlara Yazılıdır (Can Yayınları)

Araştırma:

-Şu Bizim Çerkesler (Can Yayınları)

Oyunları:

-Bir Ceza Avukatının Anıları

(ASI, Berlin Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu'nda

sahnelendi.)

-Gülibik

(AHL-Ankara HalkTiyatrosu'nda sahnelendi.)

Ödülleri:
- Gülibik-C.İ.F.E.J. Ödülü Berlin/Almanya
- ABD “200" Film arasından eniyi ilk 10 çocukfilmi,
- Yugoslavya “En iyi çocukfilmi.”

- İspanya “En iyi çocukfilmi”
- İtalya “En iyi çeviri Ödülü”
Bischofi)

- T.C, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başarı Ödülü
(Türkiye: Dünyanın Merkezi Belgeseli ile)

- TC, Kültür Bakanlığı Film öyküsü ödülü "Münich'e
Bir Bilet”

- Hümanist Entermasyonal Ödülü/İsveç
(Dağlara Yazılıdır Romanıile)

(Çevirmen-Conelius
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- Yılın  Yayıncısı Ödülü (Çağdaş Gazeteciler

Derneği)

- Yılın TV Yildiz Ödülü(1991  (Radyo/Televizyon
Gazetecileri Derneği) (Yönetmen, Yapımcı,

senarist ve Oyuncu olarak

çalışmaları nedeniyle.)
ROMANIN İNCELENMESİ
ÖZET: Kendini rahvan bir tay zanneden küçük bir

çocuğun çevresinde gelişen roman, Bahar
betimlemesiyle başlar, yarım akıllı Bılızın köye gelmesi

baharın gelmesi demektir. Baharla yağmur gelir, sel

gelir. Kahramanımız Nefo'nun dayısı Zezzey selden

korktuğu için her zamanki gibi dağa çıkar.
Yağmurlar dinince yılkıdaki atlar gelir. Herkes otını

alır. Nefo at delisi. Damış Dede'den ata binme dersleri
alır. Nefo çoğu zaman ninesi Day'la birliktedir. Day

ona kendi yaşamından hikayeler anlatır. Kafkasya'yı;

Kazbek Kuştaiya, Yargola, Elbruz dağlarını, Şamil,

Hacı OoMurafı, Temerisi, Seteney'i, Sosruko'yu,

Wezirmes'i, Phaarmatı, Nartların yaşamını anlatır.
Nefo hep ninesinin yanında yatar. Ninesinin ceviz

ağacından bir sandığı vardır. Nefo her zaman bu

sandığın içindekileri görmeyiister.
Bahar gibi yaz da Bılzla başlar. Bılz hikayeler

anlatır durmadan, şarkılar söyler.
Nefo en çok saçının kesilmesine üzülür. Köyün tek

berberi Hatış Doyısı keser Nefo'nun saçlarını. Saçları
kesilen Nefo: “Öldüm ben dedim içimden. Bir daha
hiç ama hiç koşamayacağım. Hiçbir zaman bir aft
olamayacağım. Yelesi kesilmiş bir tay büyüyemez ki

artık. Bir daha hiç ama hiç koşamayacağım. Bir daha
hiç, hiç... (s. 61)” diye düşünür.

© Bir gün köylerine kamyon gelir. Ninesi onun gemi

olduğunu, onlan Kafkasya'dan Osmanlıya getiren

gemilerden biri olduğunu söyler,
Bir gün Demirci Nasran gelir köye. Nefo Nasran'ın

gelişini: "Bir yaz sonu geldi adam. Araç gereçleri

yedeğindeki katın sıtında çıkageldi. (.77)” diye

anlatır. Köyün bütün demirişlerini yapan Nasran, Nefo-
ların evinde kalır ve ona Demirci Nart Tlepş'in hikayesini

anlatır,

Bllızla gelen bahar yerini kışa bırakır. At delisi Damış

dedetipili bir gecede at sesleri duyduğunu söyleyerek
atıyla beraber kaybolur. “Günlerce aradılar dağlar,

koyakları köylüler Damış'ın ne ölüsünü ne dirisini
bulabildiler.(s. 135)” Karlar eriyinceye kadar bulunama-

yan Damış'ın at leşleriyle birbirine karışmış cesedi bir

gün bir koyakta bulunur. Bütün köylüyle beraber

koyağa giden Nefo koyaktaki manzarayı: “Köylüler bir

çukura birikmiş kemikleri, kürek kürek çuvala
dolduruyorlardı. O kadar çok kemik vardı ki onca

kemik bir devin olabilirdi ancak. Biraz daha yaklaştım.
Parçalanmış otların kokular geldi burnuma. Kemikleri

birbirine karışmıştı. Köylüler leşlerin çevresinden

açıldıkça kimi parçalarını görebiliyordum. Gözleri
oyulmuş bir kafatası, parlak toynaklar parçalanmış

gırtlaklar, yırtılmış karın boşlukları... (s.141)” diye anlatır.

görev aldığı
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Bıız baharla birlikte Tekrar gelir. Damış'ın ölümüne
çok üzülen Bılız ağıtlar söyler. “İlk kez bahar Binboğa
"eteklerine ağrılarla geldi. (s. 148” şeklinde anlatır Nefo

Bılız'ın gelişini.

Nefo'nun ninesi iyice yaşanmıştır. “Ninem artık ev

işlerine okanşmıyordu. İyiden iyiye kocomıştı Beli

kamburlaşmış, derileri kırışmıştı. Kulakları cığır işitiyor,

söylenen her şeyi yineletiyordu. Yavaş yavaş koku

almamaya da başlamıştı. Kişileri karıştırıyor, söylediği
şeyleri unutuyordu. Artık iyice kurumuş incelmişti. (8.

140)" Nefo'nun gözünde bu durumda olan Day,
Nefo'yu bir gün kekik toplamak için dağa gönderir ve
ogün ölür,

KİŞİLER:
Nefo: Kendini rahvan bir tay zanneden küçük bir

çocuktur. Henüz okula gitmez. Bundan dolayı Türkçe

öğrenememiştir. Kendini at zannettiği için bir yerden
bir yere giderken daima koşar, İçinde bir ıslık duyar,

koşar, koşar...
saçlarının uzun olmasını ister, çünkü saçlarını Gi

yelesine benzetir. Yelesiz atın koşamayacağını söyler,

bundan dolayı saçını kesilince çok üzülür. Saçları kızıl

renktedir.

Sürekli ninesiyle beraber yatar. Ninesi ona

hikayeler destanlar anlatır.

Day: Nefo'nun ninesidir. Yaşlıdır. Gözleri mavi
renktedir. Gözleri pek iyi görmez. İnsanları kokusundan

tanır.

Kafkasya göçmenidir. Kafkasya'ya özlem duyaı ve

sürekli Kafkasya ile ilgili anılarını Nefo'ya anlatır.

Evin oftoritesidir, yasa koyucudur. Bifkiden yapılan

yemekleri sevmez. En sevdiği yemek kurutulmuş ettir.

Ceviz ağacından bir sandığı olan Day bütün
hatıralarını bu sandık içinde saklar. Çok güzel çaldığı
mızıkası da bu sandığın içindedir.

Nefoyu oğlu gibi görü; ona "doğumadığım
oğlum” der. Onun bakımını Day üstlenmiştir.

Damış Dede: 90. yaşının üstünde olmasına
rağmen sağlıklıdır. Bilge bir insan olan Damış'ın en

büyük tutkusu otlardır. Damış, atı olmayınca uysal bir

koyuna döner ama ata binince bir delikanlı gibi olur;

kamburu dikleşir, gözleri parlar, yanakları pembeleşir,

sesi soluğu açılır. Adı at hırsızına çıkmıştır. O bunu şöyle
açıklar: “Ben at. hırsızı değilim ben af seviyorum.
sevdalıyım ata ben. Güzel bir ot, güzel bir kadın gibi

onu eniyi sevmesinibilenin hakkıdır der, Afganlılar. İşte

bu yüzden Binboğa'nın tüm atları benimdir.
seferberliğe katilan, yıllarca savaştıktan sonra

köyüne dönebilen birkaç kişiden biridir.

Pek inancı olmayan Damış 90 yaşını geçtiği hade

namaz kılmaz, oruç tutmez.

Bılız: Kocaman gövdesi, bu gövdenin üstünde de
kocaman tıraşlı bir başı vardır. İnce ve yanık seslidir.
Yüz yaşının üstünde olan Bıllz gençken bir kıza
sevdalanır fakat kızı ona vermezler. Bundan dolayı

Çukurova'ya ogider. Yıllarca iz (bulunamaz.
Döndüğünde ise yanm akılıdır. Hep çıplak ayakla
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dolaşır. Çatlak ayakları bıçakla yarılmış gibi kesik kesik,
lime limedir. Ayağının çatlaklarından katran sızar. Öyle

ki yürürken çıplak ayakları yerde katran izi bırakır,

Biliz iyi adamdır. Acı ve doymak nedir bilmez. Yaz

kış bir keçi postunun üstünde yatar.
Bıliz baharın muştucusudur. Bahar da yaz da Biliz'ın

türküleri, Öyküleriyle başlar,

Haje Dede: Day ninenin tek kardeşi. Birçok savaşa
girmiş, kızıl ak sakaılı, kısa boylu, boyunca genişliği olan

omuzlarile yaşı belirsiz bir adamdır.

Köyün imamıdır. İncecik sesiyle güzel ezan okur,

Geç evlenmiş, İki kızı olmuştur. Kızları on beşine var-

madan kocaya kaçmışlardır. Karsı da ölünce yalnız

kalmıştır. Savaşlara giltiği için tekrar evlenmeye fırsat

bulamamıştır.
Gitiği bir savaşla topuğundan kurşun yer,

Kamasıyla kurşunu çıkarmaya çalışırken bileziği keser

bundan dolayı topaldır.

Demirci Nasran: Araç gereçleri yedeğindeki katırın

sırtında, atıyla köy köy gezip demircilik yapar.

Kızıl sakallı, geniş omuzlu, gök gözlüdür. Alnı kırış

kırıştır,

Hafış; Nefo'nun dayısı, Asker dönüşü getirdiği

“Solingen” marka saç kesme aygılıyla köyün tek

berberi odur.

Zezzey: Nefo'nun dayısı. Yağmurdan, selden

korkar, sebep olarak ta yüzme bilmediğini söyler.

Mamu: Nefo'nun abisi. Çamurdan Oyuncaklar

yapar. Bunun için de sık sık dayak yer. Okula gittiği için

Türkçe öğrenmeye başlamıştır. Nefo'ya Türkçe öğret-
meye çalışır,

- Dode: Nefo'nun. süininesidir. Kaynanası Wowna-

ne'den öğrendiği yöntemle hastalarıiyileştirir. Kırık çıkık,

yara bere, baş ağrısı, diş ağrısı her türlü hastalıktan
anlar.

Naho: Nefo'nun kuzeni.

Asey: Nefo'nun annesi.
Nerfo'nun Babası:

Nefo'nun Ablası:

Muharbey Dede: Köyün Yaşlılarından,

Wownane: Dode'nin kaynanası.

Bıaış: Nefo'nun arkadaşı.

Çoban Husin: Köyün çobanı.
Momi: Nefo'nun arkadaşı.
Nurey: Nefo'nun dayısı,

Mısırbey: Köyün yaşlılarından.

Adaş: Köyün yaşlılarından.
Janbek: Damış dedenin torunu.

Jankat: Damış dedenin oğlu.

Anlatıcı ve Bakış Açısı:

Romanda olaylar henüz okula gitmemiş bir
çocuğun ağzından anlatılıyor. Bu çocuk olaylar,
gördüklerini, izlenimlerini “Birinci oşahıs" oağzıyla
anlatmaktadır. Aktarılan olaylar bu çocuğun algı ve
kavrayış düzeyine uygundur. Çocuk romanda -sürekli

ninesiyle beraberliğinden olsa gerek- anlatımı masolsi,
destansı motiflerle süslemektedir. Zaman zaman

 



 
 

romandaki diğer kişileri de konuşturan çocuk bu
yönüyle “objektif” bir anlatıcı sayılabilir.

Romancı, çocuğun anlattığı, özelikle “Çerkes”
kültürüne dit olay ve durmlan verirken hemen

devreye babaanneyi sokar. Yani bir çocukta bütün bu

zengin kültürel durumları anlatacak deneyim ve bilgi

yoktur. Işte babaanne çocuktaki bu deneyim eksikliğini

gidermek için devreye giriyor. Bir anlamda romanın

asıl anlatıcısı babdannedir. Bu, babaanne-çocuk
birlikteliği anlatıcının ve ona ait bakış açısını “gerçekçi”

kılmaktadır.

Anlatıcı çocuk, romanın önsözünden anlaşıldığına
göre Çetin ÖNER'in kendi çocukluğundan ilhamla
kurgulanan bir figürdür. Önsözdekişu kısımlar: “Çocuk
olduğum günlerden bir bölümünü ak kağıt üzerine

döktüm... Ben de Isada'lı köylülerin, o çok uzakta
yaşayan dağlıların uyarlarna uyup dağılan düşünce-

lerimi yeniden toparlamaya çalıştım. İçlerinden bir bö-

lümünü yitimişsem, acemi bir çoban oluşuma verin;
bağışlayın beni. Binin atımın terkisine, birlikte arayalım

yitirdiğimiz şeyleri.” Bu saptamamızı doğrulayacak

niteliktedir.

Romanda Zaman ve Mekan:

Mekan, Binboğa dağlarının eteklerinde bir Çerkes
köyüdür. Romanın zamanıbir yıldır. Baharın gelmesiyle

başlayan zaman bir yıl sonra baharın gelişiyle sona

erer.
Romanda Çerkes Mitolojisine Ait Unsurlar:

Çerkes mitolojisinin oOİamamını içeren Nari

destanları romanın bir çok yerinde geçmektedir. Nari,

Çerkesçe “gözünü budaktan esirgemeyen" anlamına

gelir. Nar, mitolojik bir milletin adıdır. Çerkesler,

kendilerinin Nart adlı bu milletten türediğine inanırlar,

Orağın Tlepş tarafından yapılması, Sosrıkua'nın

doğuşu, Pharmat'ın Tanrılardan ateşi çalması, Nartların

atı evcilleştrmesi gibi teksile, romanda genelde
babaanneye ya da diğerkişilere -roman tekniğinden

uzaklaşmadan- anlattırılmıştır.

Romanda Çerkes Kültürüne Ait Unsurlar
-Çerkeska (s.10): Ruslar Çerkes elbisesine "Çerkes-

ka" derler. Çerkesçe ismi “Kumju'dur. Eski Çerkes
insanında giyim: pantolon, deri çizme, gümüş işlemeli
kemer, fişeklik, kama, kalpak, Kumju (Kumju belden

üstü vücuda yapışan, belden aşağısı bol dizlere kadar
uzanan bir tuniktir.) ve yamçıdan oluşmaktadır.

-Worea(s. 27): Çerkes halk türküsü. Düğünlerde ve
birçok toplumsal olayda söylenir.

-Çerkesler ör ve adetlerinin bütününe "Xabze"

derler. Çerkes adetlerinde; gelin kaynanasının yanında

(Kayınbabası ve kocasının büyük akrabalarının

yanında da ) çocuğunu sevemez ve dövemez.(5.30)
“Şayet ailede büyükler (Babaanne, hala gibi)

varsa çocuğu yetiştirme sorumluluğu büyük ölçüde
onlarındır... Romanımızda da Nefoyu büyüten ve

bakımını yapan ninesidir.

 

 

/

 

   TARI

“Kadınlar yoldan geçen erkeğin önünden
geçemezler. Durup erkeğin geçmesini beklerler, (8.33)

-Erkeklerin yaralanması durumunda acı çektiğini
göstermesi, ağlaması,inlemesi ayıptır. (5.64)

“Misafir kültürü Çerkeslerde çok gelişmiştir. Her
evde muhakkak misafir odası bulunur. Önceleri evlerin
bahçelerinde ayrıca misafir evi yapılırdı. Adetlere göre
konuğa niçin geldiği sorulmaz. Davetsiz gelen bir
konuğa yemek, kalacak yer sağlanır. Evin çocukları
konuğun yanında oturamaz. Konuğun ihtiyaçlarını
gidermekle gençler görevlidir. (. 78,79)

-Bir meclise büyük, küçük, herhangi biri girince
herkes ayağa kalkar. Aynı kişi meclisten çıkarken de

ayağa kalkılır. Aile içinde kadın kocasına, çocuklar

anne ve babasına bu geleneği uygularlar, Anne ve

babanın yanında bacak bacak üsüne afp
oturamazlar. Yatıp uzanamcazlar. Gençler bir meclisten
misafir ya da büyüklerdenizin alıp o meclisten çıkabilir.

(s.79,81)
-Yaşlılar konüşurken herkes susup onlar dinler,

Yaşlının sözünü kesmek, soru yöneltmek ayıptır. Yaşlı

sözünü bitirmeden odadan çıkılmaz. (5.96)

-Sofraya oturmanın adabı vardır. Konuk . varsa

konuk başköşeye oturulur. Konuk ya da yaşlı kişi
yemeğe başlamadan kimse yemeğe başlamaz.
(5.99)

-Çerkes adetlerinde konuk sofradan kalkmada
önce “Huaho” yapar. Huaho, bir kimsenin edebi ve

parlak sözlerle herhangi bir konu hakkında duygularını

anlatmasına denir. Önceleri tanılar için yapılan Huaho

geleneği giderek bugünkü halini almıştır. (5.99)
-Romanda Çerkes mutfağını tanıtıcı öğelere de

rastlıyoruz. Çerkes ekmeği misir unundan yapılır. Adı

“Mamursa” dır. Ayıca bulgurdan yapılan bir ekmek

çeşidi de "Baste"dir. (s. 48, 80)

Romanın Kurgusu

Roman biçim kurgusu olarak "on" bölümden
oluşuyor:

1. Bölüm: “Bılızla Gelen Bahar" (Bu bölüm kendi
içinde 2 bölüme ayrılır.) *

2. Bölüm: "Kabaray Bir Tay” (Bu bölüm kendi

içinde 2 bölümeayıllır.)
3. Bölüm: “Elma Kokulu Sandık” (Bu bölüm kendi

içinde 4 bölümeayıllır.)
4. Bölüm: “Binboğadan Geçen Gemi" (Bu

bölüm kendiiçinde 2 bölüme ayftılır.)
5. Bölüm: "Demirci Nasran” (Bu bölüm kendi

içinde 3 bölüme ayrılır.
6. Bölüm: "Yerleşik Yabancı"
7. Bölüm: “Haje Dade“

8. Bölüm: Seteney Guaşe" (Bu bölüm kendi
içinde 2 bölüme ayıılır.)

9, Bölüm: “At hırsız Damış Ateş Hırsızı Tan” (Bu
bölüm kendiiçinde 5 bölüme ayrılır.)

10. “'Damış Dade At Oldu" (Bu bölüm kendi
içinde 4 bölümeayıllır.)
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Bölüm başlarında “metinler arasılık" yöntemine
başvurularak önemli, tarihsel metinlerden alıntılar
yapılmıştır:

“Ona kimse nereden geldiğini öğretmemiş... bu

yüzden nereye gideceğini bilmiyordu. (Alex Hailey-

Kökler)” (5.9)
“And olsun soluk soluğa koşanlara.

O tımaklarıyla bastıkça kıvılcım çıkaranlara.
sabahleyin baskın yapanlara,

Her yanı toza dumana boğanlara.

Düşmanın ta ortasına dalanlara,
(Kur'an-Olağan İşler Suresi)” (s. 19)
“Delikanlıyı yurdundan çıkartabilirsin, ama yurdunu

delikanlının içinden söküp atamazsın-Amerikan

Atasözü”(s.29)
"Bak geçiyorlar / Hoplaya zıplaya / Geliyorlar

kişneyerek / Geliyorlar / Koca bir at Ulusu / Bak

geliyorlar / Hoplaya zıplaya / Geliyorlar / Kişneyerek /

Geliyorlar - Bir Kızılderili Türküsü”(5.50)

"Atları da vururlar değil mi?-Horace Mc Coy”(5.56)
“Yaşlıları iyi dinleyin, çok ekmek ve tuz yemiştir

onlar-Mikenli Bir Ozan” (s.88)
“Kutsal bir hayat sürüyorum / Başımı kaldınp

gökyüzüne bakıyorum. / Kutsal bir hayat sürüyorum. /

Atlarım o kadar çok ki. / Sayısını bilmiyorum - Kızılderili
Türküsü” (s.126)

“Hiçbir şey uzun yaşayamaz; Toprak ve dağlardan

başka - Bir Kizilderili Ağıtı” (s. 140)
“Her şey / Ölür / Toprak kalır / derihtiyarlar / Doğru /

söylüyorlar / Haklılar - Bir Kızılderili Ağıtı” (5.148)

Bölüm başlarına yazılan bu alıntılar ile bölümler
arasında "Anlam"ilişkisi vardır. Romana çizilen resimler
de anlafımı güçlendiren bir unsur olarak karşımıza
çıkıyor.

Anlam kurgusuna gelince, romanın destansı,

masalsı bir üslupla anlatılan bir hatıra, anı gibi

kurgulandığını oOgörürüz. Anlatıcı çocuk anılarını

anlatırken, kendini adeta bir masal kahramanı gibi

hisseder.

“Ben o zamanlar kendimi rahvan bir tay sanırdım.”

Cümlesi romanın pek çok yerinde bir *Leitmotiv” (Tekrar
unsuru) olarak geçer. Bu cümlede çocuğun kendi
özlemlerini at imgesiyle verişi okurda çocukla beraber
o hayatı yaşamış olması hissi uUycındırıyor. Yani okur,

çocuğun anılarını öğrenirken, at ve nalsesleri eşliğinde
kendini o kültürün yani Çerkes kültürünün içinde
buluyor,

Çocukolayları anlatırken Çerkes kültürüne git ifade
biçimlerini ve benzetmeleri çokça kullanır. Bu yönüyle
roman Çerkes kültürünün “Anadolu'ya yansıyan bir

aynası olarak da nitelendirilebilir.

Romanın Dili
Cümleler bir çocuğun ifade düzeyine uygun

olarak ksa ve yalındıı. Zaman zaman kullanılan

"Çerkesçe" (Kabarayca) kelimelerin Türkiye Türkçe
sindekikarşılıkları dionotlarla belirtilmiş.
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Romanın dil yönünden dikkat çeken bir yönü de,

Çerkes kültürü içinde yaşayan insanların
konuşmalarına yer vermesidir. Bu dil konuşma dili

olduğu için de cümleler çoğunlukla devriktir.

SONUÇ
Yüz otuz yılı aşkın bir süredir Anadolu'da yaşayan

Çerkesler ülkemizde ne yazık ki yeterince tanınmıyor.

İçimizde yaşayan bu insanların kültürleri Üzerinde
şimdiye kadar yeterli çalışmalar yapılmamıştır. Yapılan
çalışmalar ise şahsi çabaların ötesine geçememiştir,
Anadolu'daki Çerkes kültürünün araştırılması,
kaybolmaya yüz iutan değerlerinin (derlenip

kaybolması önlenmelidir.

Çetin ÖNER, bir aydın olarak içinden geldiği

toplumu, kültü “Dağlara Yazıldır"la bize tanımış ve
sevdirmiştir. Bu kültürü, bu güzellikleri yaşayan herkesin
Çetin ÖNER kadar duyarlı olmasını diliyorum.

Dipnotlar:

|. N. Beeg. Çerkes Sürgünü (.17)

2. Prof, Dr. Doğan Aksan. Her Yönüyle Dil (5.130)

3. Yaşar Bağ. Türklerde ve Çerkeslerde İslam
ÖncesiKültür Din Tanrı (s. 156)

4. H. Esoy-A. Kamacı. Çerkes Tarihi(s.22)

5. H. Ersoy-A. Kamacı. Çerkes Tarihi(5.22)

6. Bedri Habiçoğlu. Kafkasyadan Anadoluya

Göçler(5.167)
7. M. Rosenihal-P. Yudin. Felsefe Sözlüğü (5. 287)
8. H. Ersoy-A, Kamacı. Çerkes Tarihi(s. 158)
9. H. Ersoy-A, Kamacı. Çerkes Tarihi(s. 158)
10. Jabağhi Baj. Çerkesler(5.14)
İl. H. Ersoy-A. Kamacı Çerkes Tarihi (s. 162)

12. H. Ersoy-A. Kamacı Çerkes Tarihi (s. 182)

13. H. Ersoy-A. Kamacı ÇerkesTarihi (s. 183)
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Öncesi Kültür Din Tanrı Çivi Yazıları Yayınları İstanbul
1997

7. Ömer Büyüka, Kafkas Kaynaklarına Göre...

Kafkas Gerçekleri, İstanbul 1986
8. Prof, Dr. Şerif Aktaş. Roman Sanatı ve roman

incelemesine Giriş Ankara 1998
9. Prof. Dr. Doğan Aksan. Her Yönüyle Dil, Türk Dili

Kurumu Yayınları Ankara 1998

10. Jabağhi Baj, Çerkesler.
Ankara 1999

Ayyıldız. Yayınları.

 



 

 

 

Nart Dergisi

Yazı İşleri Müdürlüğüne

| Sayın Yetkili,

Ankara'da KAF-DER tarafından iki ayda bir olmak üzere NART adıyla yayımlanmakta olan

) derginizde Özdemir Özbay imzasıyla çıkan kitabım hakkındaki eleştiri yazısından dolayı

/ mutlu oldum.

g
y
m
m
m
m

Tarihsel roman biçiminde ele almış olduğum romanın ikinci cildi için yazmış olduğu

eleştiriler özellikle kitabın tercümesi ve basımı esnasında yapılan hataları ortaya koyması

bakımından teşekküre değer.

Bu yazının tercümesini görünce, benim kitabımın orijinaline olmayan bir çok cümle,

kelime ve bilgi hatalarının bulunduğunu anladım ve bundan dolayı çok üzüldüm.

Bu nedenle kitabımın tamamını yeniden bastırmaya satışını durdurmaya hatta

tercümesini yeniden yaptırmaya karar verdim. Öyle sanıyorum ki Özdemir Özbay'ın üzerinde

durduğu yanlışlıkların çoğu, kitabın tercümesindeki eksikliklerinde meydana gelmiştir.

Özellikle yanlış yazılan kelimeler bu tip örneklerdir.

Sayın Özdemir Özbay'ın bu yanlışlıkların dışında kalan bazı değerlendirmelerini tarihsel

ve coğrafik şartlar içerisinde tartışmak mümkündür. Ancak ben kitabın yazarı olarak

düşündüğüm şeyleri ve bilgileri kitabımda ifade ettiğim için geri dönüp tekrar onları yazmak

istemiyorum. Esasen yazar olarak da bunu yapmanın bana yakışmayacağını düşünüyorum.

Ancak şunu da kısaca ifade etmekistiyorum. Benim yazmış olduğum romanlar hakkında

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Üniversitesi, Adığey Cumhuriyeti Üniversitesi, Karaçay-Çerkesk

Cumhuriyeti Üniversitesi, Kabardey Cumhuriyeti Bilim Enstitüsü, Moskova Maksim Gorki

Enstitüsü gibi enternasyonal gibi bilim kuruluşlarında görev yapan Akademisyen, Prof. ve

Kafkas Kültürüile ilgili araştırmacılar çeşitli çalışmalar yaptılar. Değerlendirmeleri vardır.

Bunları ben bilgi edinmek amacıile derginize göndereceğim. Sayın Özdemir'in yazısı ve

oradaki değerlendirmeler için gerekli cevapları sanırım onlar vereceklerdir.

Saygılarımla

Muhittin Kandur

30.05.2001

  

 



 

  
 

ADIĞEY HAVAYOLLARI FAALİYETE

GEÇTİ:
İstanbul'dan oMaykop'a gidiş-dönüş seferler

yapmak üzere ADIĞEY HAVAYOLLARIkuruldu ve

seferlere başlandı. Haftanın Pazartesi ve Perşembe

günleri olmak üzere haftada iki sefer yapacak ulan

kuruluşun İstanbul temsilciliğini KİPTUR yap-
maktadır. İstanbul-Maykop normal gidiş ücreti 140

dolar,öğrenciler için 130 dolar,Grup tarifesi 120 dolar

,gidiş-dönüş biletlerde ise sırasıyla 240,230 ve 220

dolar olarak tarifeleri bildirilen organizasyona

ulaşmak için bildirilen adres ve telefonlar şöyledir:

“M. Kemalpaşa Cad. No:27 Merkez İşhanı Kat:3

Aksaray / İstanbul 0212.5891613-6321723 Fx. 0 212.

5890940”

Nart çalışanları yeni Havayollarına başarılar ve

kazasız uçuşlardiler.

BURGAZ'DAN DÖNEN ABHAZ

GENÇLERİNDEN SELAM VAR:
Her sene olduğu gibi Birleşmiş Milletler

Teşkilatının organizasyonu ile Abhazya'daki savaş

yetimi 12-15 yaş arası 13 çocuk öğretmenleri bayan

Anjelika Ladoriya Pha'nım yönetiminde bu yıl da

Bulgaristan'ın Burgaz adasındaki kampa davet

edildiler, 9 Temmuz tarihinde Soçi'den Çorlu'ya

uçakla gelen ve Burgaz adasına otobüsle giden

ekipten Korçheliyapha Linda ani bir rahatsızlık

geçirerek (Ookampı tamamlamadan daha önce geri

döndüğü için diğer 12 genç ve öğretmenleri |

Ağustos tarihinde Çorlu üzerinden Abhazya'ya geri

dönmüşlerdir.

 

Dönüş esnasında ekibi karşılayıp, uğurlayan

Vladimir Ayudzba, Ahmet Hapat ve Enver Derinbay

vasıtasıyla Türkiye'de yaşayan tüm hemşehrilere ve

özellikle de yaşıtlarına NART aracılığıyla saygı,

selam ve sevgilerini iletmişlerdir. Ayrıca,kendilerine

çok büyükilgi ve kolaylık gösteren Çorlu Hava Alanı

 GÜ

ve İstasyon Müdürlerine de minnet ve şükranlarını

ifade etmişlerdir.

26 AĞUSTOS TARİHLİ CUMHURİYET

GAZETESİNDEN:
Cumhuriyet Gazetesinin değerli yazarlarından

Mustafa BALBAY “Gündem”adlı sütununda kaleme

aldığı yazının son bölümünde şunları yazmaktadır:

“Yollardaki selleşmeden beyin-selleşmeye

geçelim. oGeçen gün Kafkas Demeği, son

yayımlarındanbir paket yapıp göndermiş.

Kafkaslar son dönemde hem gazeteci hem gezici

olarak ilgimi çekiyor. Önce Nart dergilerini

karıştırdım. Kafkaslardaki zengin folklor özellik-

lerinden oOKafkas coğrafyasının insan yaşamına

katkılarına kadar geniş bir bilgi yelpazesi. Ardından

kitapları karıştırdım. Son iki yüz yıldır Kafkas

halklarının başına gelenlerden Çerkes masallarına

kadar tam 12 kitap. Kafkaslar gerçekten incelenmeye,

öğrenmeye, gezmeye değer bir yer. Bir köyden öteki

köye dil değişiyor. Her bir köyün tarihini biraz

deştiğinizde birkaç yüzyıl öncesine gidiyorsunuz.

Araplar bu bölgeye cihat için geldiğinde bu adı

koymuşlar: Cebelü'| Elsinex Yani diller dağı.

Kitaplara göz attıktan sonra teşekkür için Kafkas

Derneği'ni aradım. Sonraya bırakırsam unuturum diye

endişe ettim. Dernek Başkanı Muhittin ÜNAL sanki

çok önemli bir şeymiş gibi karşıladı teşekkürümü.

Şaşırdım. Meğer bu 6 dergi,12 kitabı 100'e yakın yere

göndermişler. Sadece 1 milyonliralık şehir içi posta

bedelini de alıcıya bırakmışlar. 20-25 kurum, -kişi

değil- alıp teşekkür etmek, posta bedelini ödememek

için paketleri almamış!

Kitapsızlığın bu kadarına pes ! “

KAF-DER'DEN GENÇLER İÇİN DAĞ

KAMPI:

KAF-DER tarafından gençler için Kafkasya'ya

düzenlenen tatil programından sonra bu sefer de

Ankara Şubesi MEZBJEN DOĞA SPORLARI

TOPLULUĞU'nun öncülüğünde Beden Terbiyesi

Bölge (OMüdürlüğü'nün Bolu Aladağlar'daki
Bungalov tesislerinde 3 günlük dağ kampı

düzenlenmiştir. Program ve diğerbilgiler şöyledir:

GİDİŞ: 13 Eylül günü saat 12.00 de Bolu Şehir
merkezindeki ve bir hemşehrimize ait CAFE SEDİR

(Tabaklar Mah. Hattat Emin Baran Cad. Kemeraltı

Çarşısı 10/25) adresinde buluşma.

DÖNÜŞ: 16 Eylül günü saat 11.00'de kamptan
ayrılıp Bolu'ya dönüş.

Etkinlikler için geniş bilgi ve müracaat adresleri:

mezbjenyahoo.com; 03122228589 telefon ve

0312.221.0918 fx. numaralarıdır.

   



 

 

 
 

İSLAMEY MÜZİK ve DANS GURUBU

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR
Adığey Cumhuriyeti'nin tanınmış İSLAMEY

ekibi 27 Kişilik danscı ve müzisyen kadrosuyla ve

zengin bir repertuarla Türkiye'ye gelip Ekim ayı

sonları ve Kasım ayının başlarında değişik 6-7

büyük kentimizde gösteriler yaparak Adığe Müziğiile
Adığe oyunlarını bir oOoarada tanıtmayı

amaçlanmaktadırlar.

İslamey'i bugüne kadar dinleyen yabancı uzman-

ların ifadelerine göre ekip, tüm dünyaya tanıtılması

gereken OoObir Ookariyere sahip bulunmaktadır.

Unutulmaya yüz tutan Adığe dilinin ve müziğinin

güzelliğinin tüm hemşehrilerimizce ve özellikle

gençlerimizce bir gece olsun yaşanmasını teminen

İSLAMEY'e gösteri yaptırabilecek tüm Şube ve

Dernekler KAF-DER'”le irtibat kurabilirler.

ÇEÇEN KIZI MERYEM'İN DÜNYAYA
ÇAĞIRISI

 

   “Please, No More

Tears!”

(Lütfen; daha fazla

gözyaşına hayır!)

Merhaba,

Çeçen kızı Meryem'-

in, savaşın getirdiği

acılara son verilmesi

yönünde çalışılmasına

dair isteğini yerine

getirebilmek için,

kendisine “The Car-

ing People of the

World?” (Dünyanın

Duyarlı İnsanları)
ismini veren gönüllü bir grup tarafından “Please; No

More Tears!” adı altında dünya çapında bir kampanya

başlatılmıştır.

Grubun yapacağı çalışmaların ilki olan bu kampanya,

Dünya Barış Günü olan 1 Eylül tarihinde başlayacak

ve 7 Eylül'de sona erecektir.

Kampanya süresince dünya liderlerine, uluslar

arası organizasyonlara, tüm medya kuruluşları ile

etkinliği olan diğer bütün merkezlere dünyanın

değişik bölgelerindeki insanlar tarafından mailler

gönderilerek duyarlılığa davet edilecek ve barış için

bu evrensel kampanyaya destekleri istenecektir.

Bu girişimin, Çeçenistan'daki ve Dünya'nın tüm

diğer çatışma bölgelerindeki insanların acısını

yüreğinde hissedip de birşeyler yapmak isteyen, fakat
imkan bulamamış olanlar için de güzel bir fırsat

oluşturacağı düşünülmektedir.

 

 

 

www.no-more-tcars.org adresinde daha fazla bilgi
ve kampanya bannerlarına ulaşabilirsiniz.

Sonolarak, sizden, bu metnin sonundaki yazıyı da

muhakkak okumanızı rica ediyoruz. Çeçen kızı

Meryemve diğer çocukların daha fazla acı çekmemesi

için, Çeçenistan ve dünyadaki tüm savaşların bir an
önce durdurulması için...

“Lütfen; ODaha fazla gözyaşına hayır

kampanyasına katılın. Tüm dünyanın desteğinin

isteneceği böyle bir girişimde Türkiye olarak sessiz

kalmayalım. Ve lütfen bu maili gönderebildiğimiz

kadar çok yere ulaştıralım.
Seğek

(»

Bir hastanede beş yaşında bir kız çocuğuyla

karşılaştım.

Ailesinin hayatta kalan tek üyesiydi...

Şarapnel parçaları ile oluşan yaraları artık

kangrene durmuş, yatağında acılar içerisinde kıvranıp

duruyordu.
Yan odada yatan yaralı bir baba, kızının kolları

arasında nasıl can verdiğini anlattı bana hıçkırarak...

Katil hep aynıydı: beklemedikleri bir anda

tepelerine yağan o bombalar...

Bir gün mültecilerle röportaj yaparken utangaç,

şirin, küçük bir kız çocuğu yaklaştı yanıma ve

İngilizce olarak sordu: “Merhaba, isminiz nedir?”...

Çokaz İngilize biliyordu, geliştirmesiiçin birkaç

İngilizce kaset verdim kendisine.
Ertesi gün annesini gördüm; Meryem'in bütün

geceyi verdiğim kasetleri dinleyerek geçirdiğini

söyledi bana.
Birkaç gün sonra oradan ayrılırken, kendisinin

yazıp elime tutuşturduğu Rusça mektubunda okulunu

ne kadar özlediğini anlatıyor ve şunları söylüyordu

küçük Meryem'in:

ÇEÇEN KIZI MERYEMİN DÜNYAYA ÇAĞRISI
“Ne su, ne elektrik, ne de yiyeceğimiz var... Olan

tek şey, ardı arkası kesilmeyen patlamaların getirdiği

gözyaşı...

İnguşetya kamplarında elverişsiz şartlarda hayat

süren ve körpe bedenleri hastalıkların pençesinde

sarsılan, acılı, gözü yaşlı çocuklar...
Çeçenya'yı bombalayan savaş uçakları

üzerlerinden geçtikçe hep birlikte sadece ağlaşı-

yorlar...

Onlar, öksüz kalan, sakatlanan ve ölen çocuklar...

GENÇLERİMİZİN BAŞARILARINDAN
BİZE ULAŞANLAR

NART dergisine ulaşan haberlere göre her yıl

olduğu gibi bu yıl da gençlerimiz Üniversitelerde

başarılı sonuçlar almışlar ve bunlardan bir bölümüde

kazanmış oldukları yurt dışı sınavlar sonucu olarak

 



 

  
 

birkaç yıl için aramızdan ayrılmışlardır. Yakın

gelecekte başarıyla master ve doktoralarını tamam-

lamış olarak aramızda görmek dileğiyle gençlerimizi

kutluyoruz. Bu tür başarılı gençlerimizle ilgili olarak

dergimize sürekli bilgi gönderilmesini de özellikle

hatırlatıyoruz.

-Dr.Şule ŞENGÜL: Türkiye'de Dahiliye ve
Nefroloji konularında başarıyla ihtisas yapmış ve

kazandığı sınav nedeniyle ABD'ye gitmiştir.

-Jane DOĞAN: Boğaziçi Üniversitesini
dereceyle bitirdikten sonra kısa bir süre bankacılık

yapmış ve yurdışında master için girdiği alternatif

sınavların tümünü de kazanarak master ve takiben

doktora için ABD'ye gitmiştir.

-Nejan HUVAJ: ODTÜ'yü başarıyla bitirip kısa
bir süre asistan olarak çalıştıktan sonra kazandığı

sınav sonucu master ve takiben doktora için ABD'ye

gitmiştir.

-Hakan YILDIZ :Bilkent Endüstri Mühendisliğini

başarıyla bitirdikten osonra girmiş olduğu master

sınavlarını da kazanarak Endüstri Mühendisliği

dalında master için ABD'ye gitmiştir.

-Setenay DOĞAN: Boğaziçi Uluslar arası İlişkiler
bölümünü birincilikle bitirmiş ve master için girdiği

alternatif sınavları da kazanmış ve Bilkent'i tercih
etmiştir.

Bilindiği gibi geçen yıl da aynı tür başarıları

gösteren Barış GÜVEN masteriçin Londra'ya, Narter

Arı'da Amerika'ya gitmişlerdi.

ESKİŞEHİR AZHVALA KAFKA
ŞENLİĞİ YAPILIYOR

 

Eskişehir Kafkas Kültür Derneği tarafından

geleneksel hale getirilen Azhvala şenliği bu yıl 16

Eylül 2001 günü MUSAOZU köyünde

gerçekleştirilecektir.

Şenliğe ilişkin program taslağı şöyledir:

-13.00 Açılış

-13.30 Dernek Başkanının konuşması

-1345 KAF-DER Genel OoBaşkanı veya

Yardımcısının konuşması

-14.00 Ahzvala ağacının dikilmesi

-1430 Eskişehir Derneği Folklor ekibinin gösterileri

-15.00 Çekiliş ve Açık arttırma

-15.15 Yarışmalar İ
-16.00 Mahalli Düğün

KAF-DER ve KAF-DAV İŞBİRLİĞİ İLE

YENİ ESERLER HAZIRLANDI
Geçmiş yıllarda 15 ayrı kitap yayınlamış olan

KAF-DER, kardeş kuruluşu Kafdav ile işbirliği

halinde yeni eserler hazırlatmış olup peşpeşe

okuyuculara sunulacak olan yeni yayınlardan bazıları
şunlardır:

 

 67

- oOAdığe Dışa Pasır (Anadolu ve Kafkasya arkeoloji

kültürlerinin mukayesesi sonucu özel olarak iki
yılık bir çalışma ile hazırlanmış Kafkas

halklarının Omedeniyet geçmişi (bakımından

önemli bir eser
- Hazırlayan Doç.Dr. Lopaçe NURBİY

- oOAbhazya'nın Beyaz Kitabı (Abhazya'nın gerçek

tarihi ve Abhazya'ya reva görülen haksızlıklar)

- Çerkes Terbiye Sistemi ve Sosyal Yaşamı:

ÖZTÜRK |
- oÇerkeslerin Aslı (Lorigine De Circassien)

Aytek NAMİTOK

- M.Fetgerey Şoenü ( tüm eserleri bir arada)

- MET Yusufİzzet Paşa ( sırasıyla tüm eserleri)

- Genç Araştırmacılar için Araştırma Rehberi

(Malatya Araştırma Grb.)

- NART TLEPŞ'in GÜDÜMLÜ OKU:

(Dr.Asker HADAĞATLI)
- Nıva Şhal (Taş Değirmen ):

Meşbaşe İshak”dan tercüme Mevlüt ATALAY

- Geçmiş Zaman Olurki,:

Özdemir ÖZBAY

NART DERGİSİNİN 24 SAYISI 2 CİLT
HALİNDE SATIŞA SUNULDU

1997 yılında yayınlanmasına başlanan NART

dergisi ,elinizdeki 25.sayı ile 4. yayın dönemini

tamamlamış ve 5. yayın dönemine başlamıştır.

Geçmiş yıllarda yayınlanan 24 sayı, 12'şerlik ve

özenle ciltletilmiş 2 cilt halinde okuyucularımızın

istifadesine sunulmuştur. Okuyucu talepleri göz

önünde bulundurularak hazırlatılan iki cildin bedeli
50.000.000.-TI.sı olup Kafkas Derneğinin 105150
nolu Posta Çeki hesabına yapılacak havaleye ilişkin

makbuz örneği ile net adres ;mektupla veya

0312.2210918 No'lu faksla gönderildiği takdirde

kargo ödemeli olarak adreslere sevkedilecektir.
Öte yandan 24.sayı ile aboneliği sona eren

okurlarımızın adreslerine ücret artırımı yapılmaksızın

gönderilmiş (oOolan 12.000.000. TL'lık abone

bedellerinin bir an önce gönderilmesi gerekmektedir.

Aboneliğini yenilemeyi unutan okurlara 25. Sayıdan

sonra dergi gönderilmeyecektir.

ELBRUZ HALK DANSLARI TOPLULUĞU
ve BADİN MÜZİK GRUBU 16 EYLÜLDE
ELBİSTAN'DA

KAFDER Ankara Şubesi ELBRUZ Halk Dansları

topluluğu ile BADİN müzik grubu 16 Eylül günü

akşamında Kahraman Maraşİli Elbistan ilçesinde bir

gösteriye çıkacaktır.
Bilindiği üzere her iki grup bu yılı oldukça

başarılı geçirmiş ve yakın tarihte Suriye'nin başkenti

 

 

 



 

 

  
 

ŞAM Fuarında peşpeşe üç gece gösteriye çıktığı ve

büyük takdir toplayarak gelecek yıl için de şimdiden

teklif almışlardır.

Ayrıca, TRT-2 de yayınlanmakta olan ve sayın

Seynan Levent'in yapım ve sunumu olan “Akşama

Doğru” programı için çekimi yapılıp 6 Eylül için

yayın tarihi verilen özel program milli maç yayını

nedeniyle ileri bir tarihe bırakılmıştır. (TRT tarafından

belirlenecek oOolan yeni yayın tarihi (ayrıca

duyurulacaktır.)
Kafkas folklorunun ve modern Kafkas müziğinin

başarılı örneklerini içeren programın tüm hemşehri-

lerimizce izlenmesini arzu ediyoruz.

ERSİN AŞAN BİR İLKİ BAŞLATTI
7 Eylül 2001 tarihinde Gaziosmanpaşa BEST

OTEL salonunda Etimesgut Belediyesi nikah

memurlarınca kıyılan nikahla ikinci kez dünya evine

giren değerli dostumuz ve arkadaşımız Ersin AŞAN,

davetiyesine koymuş olduğu notla bir ilke imza atmış

oldu. “Çiçek getirilmemesi onun yerine Kafkas

Derneği'ne bağışta bulunulmasını rica.” Şeklindeki

çağırısı ile düğün davetlileri olan hemşehrilerimiz ilk

kez düğün çiçeği karşılığı kendi örgütlerine bağış

yapma imkanı bulmuşlardır. Üyesi olduğu derneği her

imkan karşısında düşünen ve bir yeni uygulamayı

başlatan sayın AŞAN'ı kutluyoruz. Dileriz bundan

sonraki uygulamalarda tüm hemşehrilerimizce örnek

alınır.

Çok sayıda hemşehri ve özellikle İKİNCİ
BAHAR'ın tüm kadrolarının hazır bulunduğu nikah

ve kokteylde güzel saatler yaşatan yeni evlileri

kutluyor ömür boyu mutluluklardiliyoruz.

HIÇIN GÜNÜ
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı arpacı Karaçay

Köyünde HIÇIN GÜNÜ düzenlendi. Bu günde köyde

ve köy dışında yaşayanların tanışma, kaynaşma ve

dayanışmaları amaçlanmıştır. Bu güne köy halkının

dışında Turhal KAF-DER Şubesi . Başkan ve

yöneticileri, Çilhaneliler Derneği yöneticileri ve çok

sayıda konuk katıldı. Gelenek ve göreneklerimizin de

sergilendiği etkinliklerle gün, amacına uygun bir

biçimde kutlandı.

Nart Dergisi'ne Yeni Abone Olanlara

Duyuru

Dergimize yeni abone olan ve aşağıda ismi bulan

sayın okuyucularımızın adresleri dergimize ulaşmadı-

$ı için, adı geçen okuyucularımıza dergilerini gönde-

rememekteyiz. En kısa sürede adreslerin bildirilmesini

rica ederiz.

 6)

Cafer Akman; Hüseyin Aydın; Recep Doğan; Hayret-

ün Fidan; İbrahim Han; Ünalİnci; Aziz Özen; Cafer
Selçuk; Ramazan Uçar; Sabri Yılmaz; Ahmet Deniz;

Tayfun Alparslan; Fazilet Baştürk; Orhan Kavas;

Nizamettin Nogay; Kürşat Yılmaz; Mazhar Yılmaz;

Servet Alcan; Canbek Hurmoğlu; Zafer Cankat

Hurmoğlu; Arzu Akmeşe; Semiha Ceyişakar; Adil
Tüzün; Fikri Özen; Hava Öztürk.

KAYBETTİKLERİMİZ:
- Tokat Kafkas Kültür Derneği'nin kurucu

üyelerinden, Almus ilçesinin Kadıköprü köyü

1950 doğumlu, Zile ve Tokat Ticaret Meslek

Liselerinden sonra Sungurlu Ticaret Meslek

Lisesi öğretmenliği görevinde iken, ani bir Mide

rahatsızlığı sonucu değerli dostumuz ve Adığe
davasını gönülden benimsemiş ve bir an önce

Kafkasya'yı görmeyi çok arzu eden güzel insan

Melgoş Orhan GÜNEŞ, Kafkasya'yı göremeden

30 Temmuz tarihinde vefat etmiş ve Tokat'da
toprağa verilmiştir.

- OoKafkas Kültürü ile yakından ilgilenen ve iyi bir

okurumuz olan Tufanbeyli Akpınar köyünden

olup yıllardır Mersin'de yaşamakta olan değerli

büyüğümüz Şevket KOÇ ,22 Temmuz tarihinde

77 yaşında iken vefat etmiştir.

- Turhal İlçesine bağlı Bahçebaşı Adığelerinden

Semgugh ailesine mensup olup uzunyıllar siyaset

ve tarımla meşgul olan ve aynı zamanda

Bahçebaşı Kafkas Derneği'nin de öncülerinden

olan 1918 doğumlu değerli büyüğümüz Nuri

YANBAY 12 Ağustos tarihinde vefat etmiş ve

ertesi gün toprağa verilmiştir.

- —oDeğerli araştırmacı yazarımız Yismeyl Özdemir

Özbay'ın ablası, Sn. Haydar Özdemir'in kıymetli
eşi, Ümit ve Tülin Özdemir'in sevgili anneleri,
Uzunyayla Kazancık köyü 1951 doğumlu olan

Perihan ÖZDEMİR, muzdarip olduğu menfur
rahatsızlıktan kurtulamayarak 18 Ağustos günü

vefat etmiş ve aynı gün ikindi namazını takiben

Karşıyaka/Ankara Mezarlık Camii'nde kılınan

cenaze namazını müteakip aynı mezarlıkta

toprağa verilmiştir.

- oOUzunyayla eşrafından olup yıllardır Ankara

Sincan mahallesinde yaşamakta olan rahmetli

Ömer Uğurtepe'nin eşi, Yaşar.Doğan ve Metin

Uğurtepe'nin Oodeğerli anneleri Hayriye

UĞURTEPE 20 Ağustos tarihinde vefat etmiş ve

Hacıbayram Camiinde kılınan ikindi namazını

müteakip Karşıyaka/Ankara mezarlığında toprağa

verilmiştir.
- Hamburg Çerkes Kültür Derneği'nin kurucu baş-

kanı Naim TEMİZ (TIMLJ)'in eşi aynı zamanda

Hamburg ve Oyten Kültür Derneklerimizin aktif



 

 

 

 

üyesi Necla TEMİZ (KALMIK)11.06.2001 günü NART ailesi ve KAF-DER camiası olarak; vefat

Hakk'ın rahmetine kavuşmuş 14.06.2001 günü (eden tüm hemşehrilerimiz için Yüce Tanrı'dan sonsuz

Hendek ilçesine bağlı Çerkes Kargalı Hanbaba (rahmet, evlatları, yakınları ve dostlarına başsağlığı

köyündetoprağa verilmiştir. diliyor ve tümünün acılarını yürekten paylaşıyoruz.

 

 

KAFKASYA İÇİN AYDA BİR DOLAR

Tüm hemşehrilerimizi Orta ve Kuzey Batı Kafkasya'ya yönelik ekonomıkve kültü-

rel işbirliğini geliştirmek üzere; “Kafkasya içinayda bir dolar” kampanyası çalışmaları-

na düşünce ve önerilerinizle katkıdabulunmaya çağırıyoruz.

Kafkas Derneği Genel Merkezi

© Bilgilçin ———
Tel0312 222 85 89 -2235159

Fax 0312 221 09 18   
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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 anlaşmaile Şekerbank şubesi
bulunmayanyerlerde kredi kartı ödemelerinizi Ziraat Bankası şubelerine yapabilirsiniz. 


