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Kaf-Kur, DÇB ve Kaf-Der'in kuruluş süreçlerini içeren bu yazı, kuruluş aşaması öncesi ve sonrasındaki toplantı
tutanaklarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu yazı, birlik sürecinin unutulmaması amacıile belgeselniteliğin-

de hazırlanmıştır. Özellikle bu süreç hakkında bilgisi olmayan ve/veya süreci merak eden okuyucularımızın ilgisi-

ni çekeceğini umuyoruz.

Türkiye'de Kafkas Derneklerini merkezi bir örgütte toplama çalışmalarına 1975 yılında Ankara'da yapılan
bir toplantıyla başlanıldı. Takiben İstanbul, Kayseri, Antalya ve tekrar Ankara toplantılarıyla devam edildi.
Çerkeslerin çok dağınık olması nedeniyle demografik durumun tespiti, ulusal bilinç düzeyinin belirlenmesi,

siyasi haklar ve Dönüşolayıo tatihlerdeki toplantıların asıl konulatıydı.

5 Kasım 1977 tarihinde yapılan toplantıda, o tarihteki Dernekler Yasası'nın Federasyon olarak ötgütlen-
meye elverişli olması nedeniyle önemli bir adim atılma aşamasına gelinmişti. Ne var ki toplantı sonrasi
otobüs durağında beklenirken bilinmeyen kişilerce Çerkes gençlerinin taranması sonucunda Tsey Mahmut
ÖZDEN hayatını kaybetti ve böylece çok önemli bir çalışma yarıda kaldı. Ardından 12 Eylül dönemi ya-
şandı. 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren dernekler yeniden açıldılar ve 1977'de yarıda kalan toplantı-
lara 90'u yılların hemen başında yeniden başlandı.

BİRİNCİ TOPLANTI:

26 Mayıs 1990 tarihinde Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği'nde gerçekleştirildi. KUZEY KAFKAS.
YA KÜLTÜR DERNEKLERİ KÜLTÜREL DANIŞMA vw DAYANIŞMA TOPLANTISI adı altında
yapılan toplantıya Ankara, Bursa, Düzce, Çorum, İstanbul, Kayseri, Konya, Metsin, Sivas ve Samsun der-

nekleri katıldılar.

Toplantı sonucunda yayınlanan sonuç bildirgesinde yer alan önemli hususlar şunlardır:

e oTürkiye'deki Çerkes nüfusu, dünyadaki toplam Çerkes nüfusu içinde önemli bir yer tutmaktadır.

Bu nedenle K. K. K. Derneklerinin sorumlulukları büyüktür.

se Asimilasyon oranı ve hizi çok yüksektir. 50 sene sonra arşivlenmek için bile olsa kültürel değetle-
timiz bulunamayacaktır. Bu nedenle, kuşağımız çok önemli bir sorumluluğu taşımaktadır.

e oDünyada ve Kuzey Kafkasya'da çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler izlenmeli,
ortak tavır koyabileceğimiz, daha aktif olabileceğimiz bir yapı oluşturulmalıdır. Bu yapı sayesinde gelişme-

lere paralel olarak hazırlıklı olmalıyız.

e Dernekler arası koordinasyonu sağlayacak bir yapı modeli öncelikle belirlenmeli ve gereği yapıl-
malıdır.

Kaf-Kur'dan Kaf-Der'e giden süreçteyapılan diğer toplantılar, katılım durumu ve alınan ararlar özetle şöyledir:

İKİNCİ TOPLANTI: İ

28 Ekim 1990 tarihinde 11 dernek temsilcisinin katılımı ile Kayseri'de gerçekleştirilen bu toplantıda nasıl
bir örgüt çatısı altında birleşilebileceğitartışıldı. Hukukçular tarafından hazırlanan rapor tartışıldı. Mevcut
Yasalara göre Kamu Yararı statüsü olmayan derneklerin Federasyonlaşmasına şimdilik imkan tanınmadığı,

Merkez-Şube ilişkili yapıya derneklerin henüz hazır olmadığı, Vakıflaşmak mümkün olmakla beraber zot
ve uzun bir yolu gerektirdiği sonuçlarına ulaşıldıktan sonra “Yasal sorunlar halledilinceye kadar K. K. K.

Derneklerinin işbirliği ve güç birliğine gitmek, imkanları birleştirmek, ortak programlar tespit etmek üzere

 



  

KARMASRAAMzir

     

bir Koordinasyon Kurulu oluşturmak” en makulyol olarak görülmüş ve böylesi bir yapının hazırlıklarını
tamamlamak üzere Kayseri'den Sabahattin DİYNER, Ankara'dan Süleyman YANÇATAROL ve Bur-
sa'dan Şamil JANEden oluşan 3 kişilik bir Teknik Komite oluşturulmuştur.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI- KAF-KUR KURULUYOR:

16 Şubat 1991 tarihinde Düzce'de, 14 Dernek temsilcisinin katılımıyla yapılan üçüncütoplantıda Teknik

Komitenin hazırlamış olduğu taslak statü tartışılmış ve oylanarak benimsenmiş ve Bandıtma'dan Nejdet
HATAM, Bursa'dan Şamil JANE, İstanbul Bağlarbaşı'ndan Yusuf TAYMAZ, Ankara'dan Süleyman
YANÇATAROL, Antalya'dan Mehmet UZUN'dan oluşan beş kişilik ilk KAF-KUR YÜRÜTME KO-
MİTESİseçilmiştir.

Belirsiz bir süteyle ve geçici olarak oluşturulan KAF-KUR statüsünün göze çarpan KURULUŞ AMAÇ-
LARI şöyleydi:

e Oluşturulacak merkezi yapılanmaya hazırlık yapmak,

e Toplumumuzun dil, kültür ve toplumsalyapısıile ilgili araştırma ve etkinlikler düzenlemek,

e Kamuoyunda etkili olmak, toplumumuzla ilgili görüş oluşturmak,

e oOGerektiğinde derneklerimiz adina temsil görevini üstlenmek.

(Üçüncü toplantıdan hemen sonra kuruluş çalışmaları başlayan DÇB'ye delege belirlenmesi ve götürülme-
si, Türkiye Detnekleri adına KAF-KUR tarafından işte bu yetkiye istinaden organize edilmiştir. Zaman
zaman Kaf-Der'in yetkisiz ve bireysel girişimi ile DÇB kongresine katıldığına ilişkin yazılar ve söylemlere .
rastlanmaktadır ki, bunlar gerçekleri yansıtmamaktadır)

KAF-KUR'un Götevleri;

© K. K. K Derneklerini yılda en az iki kez toplantıya çağırmak ve gündemi belirlemek,

e (oKültütel etkinlikleri planlamak, izlemek ve değerlendirmek,

e Derneklere bilgi akışını sağlamak,

e Derneklerin tümünün katılımını gerektiren kültürel toplantılara temsilciler seçmek ve katılmak,

e Derneklerin Kültür politikaları alanlarında götüş oluşturmak ve öneriler yapmak, Derneklerin tü-
münüilgilendiren konularda kampanyalar açmak,

e (Basında çıkan haberleri izlemek, gerekirse tepki için icap eden işlemleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ TOPLANTI:

Üçüncü toplantıdan sonraki birlik olma çabaları tümüyle KAF-KUR öncülüğünde yürütülmüştür. 17 Der-
nek temsilcisinin katılımı ile 16 Haziran 1991 tarihinde YALOVA'da yapılan dördüncü toplantıda dernek-
lerin nasil bir ilişki içerisinde olacakları, dernekler arası toplantılara katılacak delege sayısı ve Kaf-Kur'un
harcamalarını finanse etmek üzere her derneğin ödeyeceği parasal miktar belirlenmiştir. Buna göre der-
nekler üye başına 1000. -TL.?si katkıda bulunacak, bundan sonraki toplantılara da aşağıdaki tabloya göre
belirlenen delege ile katılacaklardı. Gözlemci sayısında herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktı.

e 16-50 arası üyesi olan Detnekler 2 delegeyle

e 51-100 arasi üyesi olan Dernekler 3 delegeyle

e 101-150 arası üyesi olan Detnekler 4 delegeyle

e 151-200 arası üyesi olan Detnekler 5 delegeyle

ie 201 ve daha yukarısı için 6 delegeyle
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BEŞİNCİ TOPLANTI:

Derneklerarası toplantıların beşincisi; Kaf-Kut öncülüğünde İstanbul Kafkas-Abhaz Derneği salonunda ve
ilk kez 26 derneğin ( Adana, Ankara, Antalya, Balikesir, Bandırma, Biga, Bursa, Düzce, Eskişehir, Gebze,
İstanbul Bağlarbaşı, İzmir, Kayseri, Kütahya, Reyhanlı, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Turhal, Uzuntarla,
Yalova, İnegöl, İstanbul Abhaz Dernekleri ve Şamil Vakfı) 49 temsilcisi ve 35 de.gözlemcinin katılımı ile

18-19 Ocak 1992 tarihlerinde yapılmıştır.

Kaf-Kur yetkili komitesince yapılan açıklamalarda daha ziyade dünyadaki, Kafkasya'daki ve Türkiye'deki
gelişmeler özetlenmiş, Kaf-Kur'un organize ettiği etkinlikler, Abhazya'daki tehlikeli gelişmeler ve bit an

önce merkezi bir yapi için izlenecek yol uzun uzuntartışılmış ve sonuçta;

e Derneklerimizin etkili olabilmesi açısından bir an önce tüzel kişiliği olan merkezi bir yapının o-

luşturulması ve Kaf-Kut “un çetçevesi konusu, bir sonraki toplantıya bırakılmış,

e Nejdet HATAM, Sönmez BAYKAN,Fahti HUVAJ, Uğur APİŞ, İlhan ÖNDER,İlhan CAN-
BOLAT, Mehmet ŞIKLAROĞLU'dan oluşan 7 kişilik yeni KAF-KUR yönetimi çekişmeli bir seçim so-

nucunda belirlenmiş,

e oAbhazyaile ilgili ortak bir deklarasyon kabul edilip neşredilmiştir

Tarihi önemi olması bakımından bu toplanti sonucunda yayınlanan sonuçbildirisi aynen yayınlıyoruz:

“ Dünyadaki gelişmeler önümüzetarihi bir firsat çıkarmıştır. Bu gelişim sürecini çok iyi değerlendirerek
insanlarımız adına en iyi sonuçlara ulaşmak zorundayız. Büyükbir hızla ortaya çıkangelişmelerin yaşandığı
günümüz Türkiye'sindeki tümKuzey Kafkasyalılar (Çerkesler) olarak örgütlülüğümüzü hizla artırmak ve
geliştirmek zorundayız. Bununiçin yerel örgütlerimiz olan detneklerimize büyük götevler düşmektedir.

Kisaca Kaf-Kur olarak adlandırdığımız Koordinasyon Kurulu, kutuluşu ve statüsü itibariyle ihtiyacımıza
cevap vermekten oldukça uzaktır. Kaf-Kur çok ivedi olarak çalışma çerçevesini ve yetkilerini somutlaştır-

malı, bir yandan da mümkün olan en kısa zamanda detnekletimizi bünyesinde birleştirebilecek merkezibir
yapı oluşturmaya, bir yandan da bunu gerçekleştirinceye kadar, merkezi bir yapının işlevlerini görmeye

çalışmalıdır.

Günümüzde Anayurt Kuzey Kafkasya'da yaşanan değişim ve gelişmeler, yeni bir çok sorunu da berabe-
rinde getirmektedir. Bu sotunlara, diğer muhaceret ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye'deki Çerkeslerin de

ilgisiz kalması düşünülemez. Dolayısıyla dünya genelindeki Çerkes ulusal sorununa Türkiye Çerkesleri

olarak bizler de çözümler düşünmeli ve önetmeliyiz. ”

Seçilen Kaf-Kur üyeleri 2 Şubat Pazat günü Ankara'da toplanıp şu şekilde görev bölümü yapmışlardır:

e Başkan : Nejde HATAM

e Bşk. Yrd. : Fahri HUVAJ

e Sekreter : İlhan ÖNDER

e Üyeler : Sönmez BAYKAN,İlhan CANBULAT, Mehmet ŞIKLAROĞLU, Uğur APİŞ .

Görev bölümü yapan yönetimin ilk açıklamasında şu maddeler dikkat çekicidir:

i. Kaf-Kur Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreter, Kaf-Kur adına her türlü kurum ve kutuluşlar
nezdinde temsil yetkisine sahipletdir.

ii. Derneklerimizi ve halkimizı ileilendiren bütün konularda ilk ve tek müracaat mercii Kaf-Kur'dur.

Bütün derneklerimiz ve üyeletimiz, herhangi bir şekilde kendilerine intikal eden bu tür konularıi-
vedilikle Kaf-Kur'a intikal ettirecektir.

 



 

 

 

i. Kaf-Kur, derneklerimizin muhtemel merkezi örgütlenme modelleri üzerinde yoğunlaşma katatın-
da olup, çalışma sonuçları somut tasarımlar biçiminde İzmir toplantısı öncesinde dernekletimize
sunulacaktır.

Kaf-Kur, bu dönemde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel dahil Devlet yönetimiyle, Parti Başkanlarıyla
görüşmeler gerçekleştirmiş, Çerkesler ve sorunlarınailişkin birer döküman takdim ederek örgütlü olmanın
ilk olumlu sonuçları görülmeye başlanmıştır.

ALTINCI TOPLANTI:

7 kişilik yeni Kaf-Kur yönetimi ile çalışmalar ivme kazanmış ve 17 dernek temsilcisi ve gözlemcisinin katı-
mi ile altıncı toplantı 30-31 Mayis 1992 tarihlerinde İzmir derneğinde İzmir, Adana, Ankara, Balikesir,
Bandırma, Bozüyük, Bursa, Düzce, Eskişehir, İçel, Konya, İskenderun, İstanbul Bağlarbaşı, Sakatya, Sivas,

Reyhanlı, Uzuntarla, İnegöl ve İstanbul Kafkas Abhaz Detneği temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş-
ür.

Bu toplantıda örgütlenmeye yönelik önemli adımlar atılmış ve toplam 147 önerge görüşülmüş ve sonuçta
Kaf-Kur yönetimine Merkez-Şube yapılanmasıiçin tüzük taslağının hazırlanmasıyetkisi vetilmiştir.

Yeni kurulacak merkezi örgütün kutuluş karatının tahmetli Mahmut Özden'in hatırasına binaen Balike-
sir'de yapılması katatlaştırılmışsa da 14 Ağustos 1992 tarihinde Gürcüstan'ın Abhazya'yı işgali nedeniyle
bu toplantı yapılamamıştır. Onun yerine İstanbul Kafkas-Abhaz Derneği salonunda 22 Ağustos 1992'de
28 derneğin çok kalabalık sayıda gözlemcinin katılimi ile toplanılmış ve Abhaz Dayanışma Komitesi oluş-

turulmuş ve yetkiler verilmiştir.

KAF-DER (KAFKAS DERNEĞİ) KURULUYOR

Tüzelkişiliğe sahip ve tüm kesimleri kucaklayacak merkezi örgütlenmenin hayata geçirilebilmesini teminen
Kaf-Kur yönetimi 10-11 Ekim 1992 tarihlerinde Ankara'da bir toplantı yapılmasını kararlaştırıp gerekli

tebligatları yaptı. 41 Dernek ve Vakıf çağtılı olmakla betabet toplantıya 23 detneğin temsilcileri katıldı.

Bu toplantıda;

e (Merkezi Ankara'da olmak üzere KAFKAS DERNEĞİ(KAF-DER) “in kurulmasına katar verildi.

Ve bu tarihi karar tüm katılımcılarca ayakta alkışlandı.

e oOHazirlanmış olan tüzük madde madde görüşülerek kabul edildi.

e oAnkara'da 21-22 Kasım 1992 tarihinde KURUCULAR KURULU toplantıya çağırıldı.

Kurucular toplantısının yapılacağı günlere yakın günlerde tüzük hükümleri ve tüzük konusunda tabanın

yeterince bilgilendirilemediği gibi gerekçelerle bir çok telgraf teatisi oldu.

Kaf-Kur toplantıyı iptale yetkili olmadığını bir tebliğle duyurdu ve sonuçta toplanan Kurucular Kuru-
nun çalışmasında kararlı tavıt koyan denekler yanında etteleme isteyen dernekler de olmuşsa da süreç

içerisinde kuruluşun tamamlanması doğtultusunda karar alındı. Ayrica yeni bir müteşebbis heyet kurularak

diğer derneklerle temaslara devam edilmesi benimsendi.

Sonuçta kurucu üyelerle 4 Nisan 1993 tarihinde Ankara'da yapılan toplantıda ve 21 Dernek çevresinden
104 kutucu üyenin imzasiyla Kaf-Der'in kuruluş beyannamesi 5 Nisan 1993 tarihinde Ankara Valiliği'ne
teslim edilerek, Türkiye Çerkeslerinin tek merkezli yegane örgütünün tesmen kurtuluşu gerçekleştirildi ve
geçici yönetim seçildi. Böylece Kaf-Kur dönemi tamamlanmış, KAF-DER dönemi başlamış oldu.
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KAF-DER'İN GENİŞLEME SÜRECİ(İKİNCİ ETAP TOPLANTILAR):

Kaf-Der'in kurulmasından iki yıl kadar sonta Kayseri'de yapılan bir toplantıda Dernek yöneticileri Kafkas

Derneklerinin birlik ve dayanışmasını sağlama doğrultusunda bir çalışma başlatmak istediklerini belirtince
Kaf-Der yetkilileri bu öneriyi olumlu karşılayıp destek vereceklerini beyan edince Kayseri derneği yeni bir

çalışma başlatır.

Peş peşe ve değişik kentlerde yapılan muhtelif toplantılarda örgütsel birliğin sağlanması doğrultusunda
güçlü bir isteğin varlığı tespit edilir. Bu toplantıların yetleri, toplanılış tarihleri, katılımcı dernekleri ve özet

halinde alınan kararları şunlardır:

27. 05. 1995 KAYSERİ TOPLANTISI:

Kaf-Der'in kurtuluşuna karar vetilirken son anda ortaya çıkan ve “tabanla yeterince tüzüğün tartışılmadığı”
gerekçesiyle bir süre daha beklenilmesi doğrultusundaki önetilerin kabul edilmemiş olmasının yarattığı

ortamda aslında birleşme yanlısı olmalatına tağmen bit kisim dernekler, Kaf-Der'in kuruluşuna katilama-
mıişti.

Türkiye'deki tüm dernekler için birliktelik aranırken Temmuz 1993 tarihinde Kaf-Der dışında ve farklı
görüş iddiasıyla Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği adında yeni bir dernek kuruldu. Böylece adeta iki başlı
bir gidiş kendisini gösterdi. Kaf-Der'in kuruluşundan sonra başlanılan şubeleşme süreci de beklenilen hizi
henüz kazanmamıştı ki Kayseri'de 27. 05. 1995 tarihinde birtoplantı yapıldı.

Toplantıya Kaf-Der, B. Kafkasya Konseyi Derneği, Eskişehir Derneği, Bursa Derneği ve ev sahibi Kayseri

Derneği temsilcileri katılmışlardır. Toplantıda belirlenen ilk tespitler şöyledir. “Değişen bu dünya koşulları
ve Kafkasya'daki gelişmeler karşısında Kuzey Kafkasyalıların, bir ana hedefte birleşmeleri, bir ulusal politi-
ka oluşturmaları gerekir. Türkiye'de yaşayan Kuzey Kafkasyalıların tek örgütleri olan dernek ve vakıfların
hedef ve ufukları da bu anlamda değişmeli, örgütsel olarak buna uygun bir şekilde yeniden yapılanmalıdır-
lar.

Hiç kuşkusuz bahsedilen yeni yapılanmada da Türkiye'nin üniter yapısı, laik düşünce, demokratik sistem,
hericraatta hukuka uygunluk, Kafkasyaile ilişkilerde Türkiye'nin politik çıkarlarına ters düşmeden Kafkas-
ya'nın da yararına politika üretilmesine katkıda bulunma, Yasal ve demokratik hak ve hoşgötü sınirlati
içerisinde kültürel faaliyetlerimizi yürütme gibi bu güne değin önem verdiğimiz değerler aynen devam
ettirilecektir. ”

Bu ikinci süreci başlatan çalışma gurubu olarak “Asla taraf değiliz. Tek hedefimiz birlikteliği sağlamaktır .
Toplum olarak sahip olduğumuz biteyci yapidan uzaklaşıp kollektif hareket etmeyi öğrenmek için adımlar
atmak zorundayız bunun dışında hiçbir beklentimiz yoktur. ” Deniliyordu. Bu toplantıda belirlenen mer-
kezi yapılanmanın yararları da şunlardır.

e oTemsilde birliğin sağlanması ve çok başlılığın yok edilmesi,

e Mahalli ve güçsüz detneklete bağlı bitimlerin imkanlarını sunma ve o yöre insanına da hizmet
götürme,

e Devlet ve uluslar arası kuruluşlarlailişki kurma kolaylığı,

e Merkezi kuruluşun tüzüğüdiğer birimlerde de uygulanacağından mevzuatta birlik sağlama,

e Bölgelerarası sosyal, kültürel ve hatta ekonomik işbirliğini attırma,

e Değişik nedenlerle derneklerden uzak dutan hemşehrilerimizin yeniden ilgisini çekme ve ilişkiye
geçme imkani sağlama. i

Yukarıda sayılan yararlar umulan merkezi yapiya hakim olması gerekenilkeler de şu şekilde ifade ediliyor-
du:

 



 

  
 

e oKurulacak örgüt hukuk sistemimizde ifadesini bulan sivil bir kitle örgütüyani dernek olmalıdır.

se OKurulacak örgüt, katılımcı, çoğulcu ve demokratik bir örgüt olmalıdır.

e Merkezi örgüt, herhangi bir ideolojinin ve siyasi düşüncenin takipçisi ve destekçisi olmamalıdır.

e İDetneğin merkezi mutlaka ANKARA'da olmalıdır.

Kayseri görüşmesinde; Kaf-Der kayıtsız şartsız başlatılacak çalışmaları destekleyeceğini beyan eder. Buna
karşın Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği temsilcisi ise bir çati altında toplanmaya karşı olmadıklarını an-
cak Merkez-Şube modelinin yeterli olmayacağını ifadesindebelirtir.

Kaf-Der ve Konsey ile yapılan görüşmelerden sonra katılımcı dernek temsilcileri; başlatılacak bir genel
çalışmadan olumlubir sonuç alınabileceği görüşündeittifak sağlayınca, Kayseri Derneği Başkanı Sn. Saba-
hattin Diyner'in imzasıyla tüm Dernek, Vakıf ve Dayanışma Komitelerine biter yazi çağri mektubu gön-
derilir. Böylece, Kaf-Kur'un kuruluş sürecindeki dernekler arası görüşmelerin bir benzeri olan ikinci bir
çalışma dizisi başlatılmış oldu.

22. 07. 1995 SAKARYA TOPLANTISI:

Kayseri, Eskişehir, İzmit, Düzce(2 dernek), İnegöl, Uzuntarla, Bursa, Alan Kültür Derneği ve Sakarya

Detnekleri katılmıştır. Alınan tavsiye kararları özeti şöyledir. “İçinde bulunduğumuz dağınıklığı gidermek
ve tüm toplumu kucaklayacak bir üst örgüte ihtiyaç mutlaka gerekmektedir. Kaf-Der ve Konsey'in örgüt-
lenmeleri yetersizdir. Iki başlılığı kaldırmak için bu iki kuruluşu birleşmeye zorlayalım. Bilim adamlatımız,
düşünürlerimiz ve dernek temsilciletinin oluşturacakları bir üst kurul da düşünülebilir. Örgütlenmenin
şekli ne olursa olsun merkezi Ankara olmalıdır. Çalışmalara devam için Sekreterya Dernek olarak Kayseri
görev yapmaya devam etmelidir. Ankara ve İstanbul Dernekleri ile temasları; Sakarya, Eskişehir, İzmit,

İnegöl, Bursa, Kayseri ve İskenderun derneklerinden oluşan bir Çalışma Gurubu tarafından organize e-
dilmelidir. ”

20. 08. 1995 SAMSUN TOPLANTISI:

Tokat, Samsun ve Kayseri dernekleri ile Kaf-Der'in Sinop, Ladik, Erbaa Şubeleri katılmışlardır. Alınan

karar özeti: “Türkiye'deki merkezi örgütlenme çalışmalarıile Çerkesletin tek örgüt çatısı altında birleşmele-
ri çalışmaları doğtu çalışmalardır. Yarıda bırakmadan sonuca kadar gidilmelidir. “şeklindedir.

10. 09. 1995 MERSİN TOPLANTISI:

Adana, Mersin, Konya, Reyhanlı, K. Maraş ve Kayseri dernekleri temsilcileri katılmıştır. Alınan karar özeti
şöyledir: “Sekreterya görevini yapmakta olan Kayseri Derneği'nin çalışmalarını destekliyoruz. Çerkes top-

lumu olarak birlikteliğe ihtiyacımız bu gün daha fazladır. Bu güne kadaralınan kararlar dernekler tabanında

da tartışılıp olgunlaştırılmalıdır. ”

24-26. 11. 1995 İSTANBUL TOPLANTILARI:

24 ve 25 Kasım günleri İstanbul'daki dernek, Vakıf ve komitelerle ayrı ayrı görüşmeler yapilmiştir. Bu
görüşmelere Marmara Derneklerinin iştirakiyle Sakarya'da yapılan toplantıda alınan karar uyarınca Kayseri

ile birlikte Sakarya, Eskişehir, İzmit ve İnegöl dernekleri temsilcileri de katılmışlardır. Daha sonra da 26
Kasım günü İstanbul Abhaz Derneği salonunda yapılan toplantıya Pendik-Kaynarca, Gaziosmanpaşa,

Uzunyaylalılar, İstanbul Bağlarbaşı, Fatih, Kartal, Kafkas Abhazya, Kocaeli, Sakarya, Uzuntarla, Kayseri ve

Konya Dernekleriile, İstanbul Dostluk Kulübü, Kafkas Vakfı, Kafkas-Abhaz Dayanışma Komitesi ve
Çeçen Dayanışma Komitesi temsilcileri katılmıştır. 36 katılımcı üyenin ekseriyeti kişisel ve örgütü adına

lehte-aleyhde görüşlerini açıkladığı bu toplantıda merkezi bir yapılanmaya ihtiyaç olup olmadığı eğiliminin
tespitini teminen yapılan oylamada 34 kabul, 1 çekimser ve 1 red oyu ile merkezi bir yapılanmanın kesin
bir ihtiyaç olduğutespit edilmiştir. Yine bu toplantıda İstanbul derneklerinin birer temsilcisinin katılımıyla
30. 11 1995 tarihinde aynı yerde bir toplantı yapılmasıile bu toplantıda Istanbul Dernekleri adina hareket
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etmek üzere Teknik bir komitenin oluşturulması benimsenmiş ve 30. 11. 995tarihli bu toplantıda Rahmi
Tuna, Saffet Öztürk, Ertuğrul Çolak, Muktedir İlhan ve Aytek Kurmel'den oluşan bir çalışma gurubu

oluşturulmuştur.

Seçilen 5 kişilik komitenin 04. 12. 1995 tarihli toplantı sonucu hazırladığı ve sadece Rahmi Tuna'nın imza-
sını havi raporda, Türkiye'deki derneklerin geçmişi, Kaf-Der ve Konsey'in yapı ve özellikleri, yeni şartlar
karşısında örgütlenmeye olan ihtiyaç, kurulacak yeni örgütün hangi şartları taşıması gerektiği vurgulanmış
ve mevcut yasalar karşısında yapılabilecek örgütlenmenin Merkez-Şube biçiminde örgütlenme olduğu an-
cak bunun da bazi sakıncaları taşıdığı, ikinci model olarak da tüm derneklerin kendi aralarında oluştuta-
cakları bir üst organ, kurul veya Konseyönerilmektedir. Kurulun tüzüğüne paralel olarak derneklerin ken-
di tüzüklerini de değiştirebilecekleri ve adı Federasyon olmasa bile bir nevi federatif bir yapının daha uy-
gun olduğu kanısıyla tapot sonuçlanmaktadır. Bu taporda kurulacak üst organın taşıması gereken nitelikler

de 6 madde halinde sıralanmıştır.

02. 03. 1996 ANKARA TOPLANTISI:

Toplantıya, Kayseri, İst. Bağlarbaşı, Konya, İzmit, Sakarya, İstanbul Abhaz Dernekleri ve Kaf-Der Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri katılmıştır. Bu toplantıda; Üst bir birlik altında toplanmanın zaturiyeti ve aciliyeti
konusundafikir birliğine varılmış ve nihai kuruluş konferansına hazırlık anlamında 14 Nisan 1996 tarihin-
de Eskişehir'de bir toplantı yapılmasına ve bu toplantıya mevcut tüm derneklerden ikişer delege çağırılma-

sına karar verilmiştir.

14. 04. 1996 ESKİŞEHİR TOPLANTISI:

Bu son toplantıya katılan dernekler şunlardır, Sakarya, İskenderun, Sivas, Kayseri, Samsun, Osmaniye,

Eskişehir, Orta Asya K. Derneği, Karaçay-Balkar Derneği, Kocaeli, Pendik-Kaynarca, Ankata ve İstanbul

Dostluk Dernekleri, Birleşik Kafkasya Konseyi D. , Alan Vakfı İst. Şubesi, Kaf-Der Antalya Şubesi, Ay-
dın, Alan Vakfı Ankara Şubesi, Kaf-Der Genel Metkezi, Çeçen Day. K. , Bozüyük, Başhüyük, Konya,
Düzce, Düzce Abhaz ve Sakarya Abhaz.

Toplantıda; kurulacak örgütün hukuki kimliği olan, demokratik işleyişe sahip merkez-Şube şeklinde bir
yapılanmaiçinde getçekleştirilmesi katarı alındı. Katılımcıların önemli bölümübir an önce örgütlenmenin
biçimi ve kutuluş yöntemini belirlemek üzere bir KURULUŞ KONFERANSItoplanmasını önerdiler ve
bu öneri kabul edildi.

Eskişehir toplantısına katılan tüm delegeler ayrı ayrı görüş beyan ettiler. Yürürlükteki yasalara göre tek
çıkış yolunun metkez-şube örgütlenmesi olduğunda önemli bir delege ekseriyeti fikir birliğine vardı.

İsminin, tüzüğünün ve üye yapısının değiştirilmesini de kabul eden Kaf-Der'in; “Küçük görüş ayrılıkları
olsa bile önemli olanı önce birlikteliğin sağlanmasıdır. Diğerleri zamanla giderilebilir” önerisine karşın

Konsey Derneği de “Birleşik Kafkasya ideali etrafında birleşmiş bir örgütlülüğü tercih edeceklerini, Kaf-
Der ve Konseyden seçilecek eşit sayıda üye ile bir üst kutul kabul edilmediği takdirde iki yapının zotunlu
olarak devam edeceğini “savundu. Ve sonuçta oylamayla MERKEZ-ŞUBE şeklindeki yapılanma kabul

edildi. Yapılacak olan Hazırlık Konfetansını organize etmek üzere Sadettin KARAERKEK, Hikmet
KANDEMİR,Bislan Salih HURMİ, Sönmez CAN, Seyfettin DİYNER, Haluk KUTLU, Cihan CAN-
DEMİR, Çetin ÖNER, Süleyman YANÇATAROL, Atay CEYİŞAKAR “dan kurulu olan bir komisyon
seçildi. Artık bundan sonraki çalışmaların planlanması ve konferansin getrçekleştirilmesi yükümlülüğü tü-
müyle bu komisyonaaittir.

Seçilen komisyon üyeleti anında yaptıklarıilk toplantıda Komisyon Başkanlığına Sadettin KARAERKEK,
ikinci Başkanlığa Hikmet KANDEMİRve Sekteterliğe de Cihan CANDEMİR'İ getirerek Eskişehir'den
ayrılırlar.
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KURULUŞ KONFERANSI(29-30 HAZİRAN 1996)

Başkanlığını Sn. Sadettin Karaerkek'in yaptığı komisyon, Ankara'da mevcut iki başlılığı ve toplumumuzu
ikiye bölen KONSEY- KAF-DER ayırımını ortadan kaldırmaya yönelik olatak özelbir gayret göstermiştir.
Taraflarla ayrı ayrı götüşmeler yapılmış olmasına rağmen Konsey kendi görüşünden hiçbir koşulda vaz-
geçmezken Kaf-Der her seferinde uzlaşma ve birleşme iradesini açık olatak ortaya koymuş ve tavizler
vermiştir.

KONSEY: Kendi yapılarını koruyacağını, herhangi bir yapının altına gitmeyeceklerini, yeni bir yapı içeti-

sinde yer almayı düşünmediklerini belirttikten sonra Kaf-Der ve Konsey'in “050-050 temsil edildikleri bit
üst yapı oluşturulmasını, Kaf-Der'in sadece ve sadece sosyal ve kültürel faaliyetlerle meşgul olmasını buna
karşın Çerkes toplumu adına büroktrasiyle, siyasetle, Devletle, Kafkasya ile ilişkilerin ve Lobicilik faaliyetle-
rinin tümünde temsil yetkisinin Konsey'e birakılmasını istiyordu. Önetiden de anlaşılacağı üzere Konsey
Derneği, 170 civarındaki üyesiyle, o tarihlerde mevcut 22 şubeli Kaf-Der'den kendisini daha büyük ve
Çerkes toplumu adına daha geniş yetkilere hak sahibi görmektedir.

KAP-DER: Eskişehir kararları doğrultusunda bitliğin sağlanmasını, 22 Şube ve Merkezin feshinin hem
zaman alacağını ve ham de maddi kayıp yaratacağını, Kaf-Der tüzüğünü değiştirmenin mümkün olduğunu,
Konsey'in ve katılacak tüm derneklerin bildireceği üyelere kuruculuk hakkının verilebileceğini ve söz sahibi
olmalarının sağlanabilineceğini, mal varlığı konusunda bir endişe varsa bunun için de tüm dernek ve Va-
kıfların temsilcilerinin katılacağı bir Vakıf kurulmasını tüm mal varlıklarının bu Vakfa devredilmesini ve
özellikle Konsey üyelerinin tümüyle bu Vakıf da yer almalarını ama mutlaka olumlu sonuca ulaşılmasını
önermişlerdi.

Komisyona vetilen yetki, Metkez-Şube tarzı birlikteliği sağlamaktı bu nedenle Konsey'in önerilerini sadece

bilgi olarak Genel Kurula sundu. Kongte devam ederken Konsey adına 10 sayılı bülten katılımcılara dağı-
tıldı. Bu bültende birleşmeile ilgili olarak şu ifadeler yer alıyordu:

“Kaf-Derin kayıtsız şartsız kabullendiği birleşme çalışmaları, Türkiye'deki Kuzey Kafkasyalıların sessiz
çoğunluğunun düşüncelerine ters ve bu güne kadar büyük özveri ve gayretleri ile değerli hizmetler vermiş
dernekleri feshederek başka bir ad alında kendisine bağlama gayretleridir. Buna, bilerek veya bilmeyerek
katkıda bulunanlar, bunun sonuçlarına katlanmak ve tarih önündebirlik ve betabetlik çalışmalarını gecik-

tirmenin hesabını vermek zorundadırlar. .. ”

Kongrede, komisyon tarafından detaylı bilgi sunuldu, tüzük tadilatı madde madde görüşülerek yapıldı,
Kafkas Derneği yerine “KAFKASLILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ”ismi kabul edildi, Şubeler hariç katılımcı
22 derneğin temsilcilerine bir bir söz hakkı vetildi ve katılıp katılmayacakları açıkça sotuldu. 17 Dernek
sözcüsü katılacaklarını beyan etti. Konsey ve Osmaniye dernekleri katılmayacaklarını ifade ettiler. Biga
Derneği ise prensip olarak katılma yanlısı olmakla beraber tüzüğüyetetince inceleyemediklerini o nedenle

şimdilik katılmayacaklarını bildirdi. Ankara İstanbul Dostluk Dernekleri ile Abhaz Dayanışma Komitesi
birleşim yanlısı olmakla beraber fonksiyonları farklı olduğu için katılamadılar.

Katılacaklarını beyan eden dernekler de şunlardır: Bodrum, Bozüyük, Göksun,İçel, İskenderun, İstanbul

Abhaz, Kayseri, Kocaeli, Konya, Pendik, Samsun, Sivas, Tokat, Turhal, Bandırma, Sakarya.

Konferans, 6 maddelik bir bildirinin neştiyle kapanırken yeni esaslar üzetinden seçimli Genel Kutula gide-

bilmek bakımından Kaf-Derin Olağanüstü bir Genel Kurula gitmesi ihtiyacı doğmuştur. Bundan sonraki
işlemleri koordine etmek üzete sayın Sadettin Karaerkek, Olcay Mis, Hikmet Kandemir, Muhittin Ünal,
Çetin Öner, Recep Bayve ErolKılıç'tan oluşan bir teknik komiteye görev vererek sona ermiştir.
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KAF-DER OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİYOR:

29-30 Haziran 1996 tarihlerinde yapılan Hazırlık Konferansının almış olduğu katarların işleme konulabil-
mesiiçin Kaf-Der 6 Ekim 1996 tarihinde Olağanüstü Genel Kurula gitti.

Genel Kurulda yapılan hararetli görüşmeler sonucunda mevcut Kaf-Der tüzüğüne bir geçici madde ek-
lenmek suretiyle katılmak isteyen tüm derneklerin temsilcilerinin 22 Aralık 1996 tarihinde yapılacak olağan

Genel Kurula katılmaları imkanı sağlandı.

Alınan kararlara göre katılacak her dernek, Kaf-Der'e 10'ar isim belirleyip bildirecek. Kaf-Der de bukişile-
ri Genel Merkez üyesi yapacak . Bu kişiler ilk Genel Kuruldan itibaren seçme ve seçilme haklarından fay-

dalanabilecektir. Işte bu karar sayesinde 22 Aralık 1996 tarihinde yapılan kongreye katılma hakkı olan üye
sayısı 371 kişiye ulaşmış ve hazirun cetvelini 197 kişi imzalamıştır. Artık sıra katılma taahhüdünde bulunan
derneklerin şubeleşmesine gelmiştir.

Bu gün itibariyle gelinen noktada katilim taahhüdünde bulunan bazı dernekler şubeleşme yoluna gitme-
mişlerdir. Sözlerinde durup katılımları gerçekleşen dernekler Samsun, Kayseri, Kocaeli, Konya, Tuthal,
Tokat gibi Çetkes nüfusun yoğun olduğu yöreler oluşu Kaf-Der'e temsil anlamında önemli katkı sağlamış-
tür. Katılma hazırlığında bulunan 6 detneğin de katılımı halinde genişleme süreci çalışmaları önemli oranda

hedefine ulaşmış olacaktır.

KAF-DER'İN ŞUBELERİ

Kuruluş işlemleri tamamlanmış Kaf-Der Şubeleti şunlardır:

1- Susurluk 12- Şarkışla 23- Konya

2- Bursa 13- Ankara 24- Pinarbaşı

3- Gönen 14- Sinop 25- Samsun

4- Sincan 15- Orhangazi 26- Müânisa

5- Soma 16- Kocaeli 27- Turhal

6- Antalya 17- Reyhanlı 28- Sungutlu

7- Mustafa Kemal Paşa 18- Burhaniye 29- Yozgat

8- Adana 19- İzmir 30- Kuşadası

9- Çotum 20- Mersin 31- Pendik-Kaynarca

10- Balıkesir 21- Kayseri 32- Zile
11- Erbaa 22- Tokat 33- Suluova

Not: Yetkili kurullarımız tarafından faaliyetleri yeterli görülmeyen Ladik, Gaziantep, Pazar, Merzifon ve

Çanakkale Şubelerimiz, Şubelerin uygun iradeleri de alınarak feshedilmişlerdir. Şubeleşme talebinde bulu-

nan 3 ll ve 3 ilçeye de yeterli potansiyelin yokluğu gerekçesiyle bu yetki verilmemiştir.

KAF-DER'İN AMAÇLARIve ÇALIŞMA İLKELERİ:

Kaf-Der'in tüzüğünde Derneğin amaçları şu şekilde ifade edilmektedir:

“Derneğin amacı, üyeletinin kültür ve sanat düzeylerini yükseltmek, ekonomik bilgilerini geliştirmek, Kaf.
kas kültür değerlerini derleyip incelemek, korumak, bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri Türk ve Dünya
kamu oyuna tanıtmak, Kafkas toplumu ile üyeleri arasındaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, Kafkas
toplumunun sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, böylece topluma ve üyelerine çok yönlü hiz-
metler sunmaktır”
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Ancak, Dernek yaptıkları ve başardıkları ile yasal tüzükte kısıtlı şekilde ifade edilebilen işlevini çok fazla-
sıyla aşmıştır.

ÇALIŞMA İLKELERİ:

e Ülke bütünlüğüne, laikliğe, demokrasiye inanan demokratik bir kitle örgütüdür. Kendi vatlığına,

demokratik değerlerine, ulusalcı görüşlerine ters düşmeyen tüm görüşlere açıktır.

e oODetnek, tüm çalışmalarında Anayasa ve yasalara, uluslararası anlaşmalara ve evtensel hukuk ku-
rallarına bağlı kalır. Dernek, üyelerinin düşünce, inanç, felsefi ve siyasi kanaatlerine saygi gösterir.

e oDetnek, farklı kültürel kimlikleri eleştiren değil, bu kültür çeşitliliğinin, toplumdaki birlik ve beta-
berlik duygusunu pekiştiren bit zenginlik olduğunu kabul eden bir anlayışı benimser.

e oÇeşitli ülkelerde yaşayan Kafkaslıların, Anavatanlartına dönüş isteklerini tarihi bir hak olarak kabul
eder ve dönmek isteyenlere sempatiyle bakarak destekler.

e oAnayurtlatına öznel şartları nedeniyle dönemeyenlerin, bulundukları ülkelerde ulusal kimlik ve

kültür değerleri içerisinde yaşayabilmesi için gerekli çaba ve desteği gösterir.

e (Kafkas ulusal kimlik ve kültürünün korunması, yaşatılması ve tanıtılması için yapılan tüm girişim-
leri destekler ve işbirliği yapar.

e OKafkas kültürü konusunda Kafkasya'nın birikiminden azami derecede yararlanmak ve ülkemizin

Kafkasya'ya politikalarının doğru, gerçekçi ve karşılıklı yararları gözetir şekilde oluşmasına katkıda bulun-
mak üzere hem Türkiye'mizin ve hem de Kafkasya'nın devlet organları ve sivil toplum örgütleriile işbirli-
ğine özel önemverir.

e oDetnek, çeşitli ülkelerde yaşayan Kafkas topluluklarının yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve ba-
rış köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk
ilişkisinin güçleneceğine inanır.

e oODernek, Kafkasya ile ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçı-
nır, Builişkileri geliştiren ya da olumlu yönde etkileyen girişimleri destekler.

e oOGünlük yaşamı kolaylaştırıcı (iş, yardımlaşma, kooperatif, Vakıf ve benzeri) tüm çaba ve gitişimleri
destekler.

e oODernek, kararlarını oluştururken ve faaliyet programlarındaki öncelikleri belirlerken Şubelerin dü-
şüncelerinialir ve göz önünde bulundurur.

e oGeniş katılımlı, etkin ve kalıcı bir Kafkas lobiciliği oluşturmak ve fonksiyonel kılmakiçin, geniş ve
yaygın örgütlenmeyi amaçlar. Bu nedenle dışlayıcı ve bölücüdeğil toparlayıcıdır.

KAF-DER'İN KAFKASYA POLİTİKASI:

1990 yılından itibaren dünyadaki iki kutuplu siyasal sistem, Sovyetler Birliği'nin çöküşü ile tek kutuplu bir
yapıya dönmüştür. “Serbest Pazar, Serbest ekonomi, özgüt toplum, özgür birey, özgür fikir” ile devletlerin
küçültülmesine yönelik yapı değişikliğine gidilmiştir. Bazı ülkelerde bu alanda mesafe alınırken bazı ülke-
lerde tartışmalar sürmektedir. Sosyalist sistemi de içine alan bu yapı değişikliği sonucunda dünyada insan
haklarına saygılı, demokratik, çok sesli, örgütlü toplumlara doğtu bit gelişme olmuştur.

“Barış içinde ortaklık” şeklinde özetlenen yeni dünya düzenine karşılık Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu,
bazı Uzak Doğu ülkeleri ile Afrika'da etnik ayrılıklar körüklenerek soykırım boyutuna varan iç savaşlar
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yaşanmaktadır. Tek kutuplu, Ametika metkezli oluşuma karşılık Avrupa Birliği devletleri siyasal ve eko-
nomik bir bölgesel güç oluştutmaktadır. Vladimir Putin yönetiminde Rusya yeniden eski gücünü kazanma
uğraşındadır. Çin ise hızla büyüyen ekonomisiile siyasi atenada etkin bir güç olarak rol almaya başlamıştır.
Tüm bu güç odaklarının çatışma alanları ise Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu bölgeleti olmaktadır. Bu
bölgeler bizleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmanın yanısıra Çetkes halkı olarak çok yakındanilgi-
lendirmektedir. i

Dernek olatak, 200 yıla yakın Rus devlet yapısının ve toplumunun etkisinde kalan Kafkasya'nın sosyalist
sistemle başlayan örgütlenme biçimini ve bugün aldığı yapıyı, ve olabilecek siyasal gelişmeleri doğru anla-
yabilmek için Rusya Federasyonu'nun dünyaiçindeki etki ve gücünü iyi anlamak gerekmektedir. Ortodoks
dünyasında da her zaman etkin olan Rusya, 1990 lı yıllarda yaşadığı ktiz sonucu parçalanma sürecine git-

mişse de büyük kaynakları ve devlet geleneği ile topatlanma sürecine geçmesi uzun sütmemiştir.

Buna karşın, Sosyalist sistemin çökmesini sabırsızlıkla bekleyen batı dünyası, şimdi büyük bir nükleer güce
sahip olan Rusya'nın daha fazla parçalanmasını ve nükleer güçlerin kontrolsüz ellere geçmesi tehlikesini
önlemek istemektedir. Rusya'nın istikrar içinde kontrol edilebilmesi Batı için vazgeçilmez olmaktadır. Tle-
ride Karadeniz sahilinin serbest bölge olması ihtimali, batının da doğunun da üzetinde titrediği petrol ve

ulaşım yollarının güvenliği dikkate alındığında Kafkasya'da meydana gelebilecek istikrar bozucu, siyasal
yapı değişikliklerinin Batı'dan destek bulma şansı çok azdır. Bunlara, Birleşmiş Milletler, AGIT ve Avrupa
Konseyi gibi uluslararası kuruluşların savundukları kriterler de ilave edildiğinde toprakları işgale uğrayan
Abhazya yerine işgal eder Gütcistan'ın niçin desteklendiği, keza, her türlü insan haklarının ihlal edildiği ve
yeni bir soykıtımla karşı karşıya kalan Çeçenistan'a neden AGİT misyonu ve Birleşmiş Milletler batış gü-
cünün gönderilemediğini anlamak çok daha kolay olacaktır.

İzahına çalışılan bu genel durum dikkate alındığında;

e Türkiyede ÇERKES ortak adıyla bilinen tüm Kafkasyalılar kardeş halklar olup, Kafkas kültürü;
aynı coğrafyada binlerce yıl birlikte yaşayan bu halkların tümünün ortak ürünü, dedelerimizin aytılmiş ol-
duğutarihi toprakların tümüde ortak vatanlarıdır.

e Kafkasya'nın Ruslar tarafından işgali ve 1864 Çerkes sürgününün doğal sonucu olarak mevcut
Cumhuriyetlerin tümünün farklı farklı problemleri vardır. Ve bu problemlerin en başında gelenleri ve Kaf-
kasya'nın geleceğiyle direktilgili olanları nüfus eksikliği ile devam eden savaş ve uyuşmazlıklardır.

e Kendi topraklatında yerli halklar bakımından 9050'nin çok üzerinde nüfus yoğunluğuna sahip olan

Osetya, Çeçenistan ve Dağıstan ile yerli nüfus oranı son zamanlarda “050 seviyesine ulaşan Kabatdey-
Balkar Cumhuriyetleti'nin fazlaca bir nüfus sorunları yoktur ya da çok azdır. KÖK HALKavantajının
kalkması bu Cumhurtiyetlerimizi fazlaca etkilemeyecektir.

Buna karşılık; 022yeri nöfmwa sahip Adığey Cumhuriyeti, 9018yerli nüfusa sahip Abhazya Cumhuriyeti, 9043 yerli
nüfusa sahip Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Yo 1 yerli nöfusa sahip Kıyıboyu Şapsığ Bölgesi için nüfus problemi hayati
önemi haizdir. Bir gün bile kaybetmeden belirli bir zaman dilimi içerisinde tatihi haklarımızı da kullanarak
bu dört yötenin nüfus eksikliği sorununa çözüm üretilmesi birinci öncelikliğe sahiptir. İdeal veya hayali
hedefleri en ön plana alarak bu sorunların çözümünü, uzun yıllara veya belitsiz bir zaman dilimine ettele-
me lüksüne sahip değiliz. Adığey?'de yapılan son seçimlerde Slav Birliği yanlılarının Kök halk uygulamasının
kaldırılması doğrultusunda yaptıkları yoğun çalışmalar, nüfus önceliğiyle ilgili Kaf-Der'in öngörü ve söy-
lemlerinin doğruluğunu çok açık ve çok net bir şekilde ortaya koymuştur.

e oOKafkasya'da yaşayan halkları birbirine düşman hale getitecek her türlü kışkırtıcı söylemlerden ve
davranışlardan kaçınılması getekir.

 



  

     
 

e (“Ülkelerin içişlerine karışılmaması”ilkesinden hareketle, Kafkasya'daki Cumhuriyetletimizin siya-
sal tercihlerine dışarıdan karışılmaması ve buna, orada yaşayan halklarca karar verilmesinin doğru olduğu-
nu düşünüyoruz. Onların verecekleri kararlar bizim için saygin ve muteberdir.

e (Kafkasya'daki Cumhuriyetlerimiz arasında yakınlaşma ve kaynaşmayı sağlayacak ekonomik, sosyal,
hukuksal ve kültürelbirliktelikler tesisi suretiyle kaybolan eski bağların yeniden kutulmasına imkanlar ölçü-

sünde destek verilmesi lazımdır.

e OKafkasya'daki Cumhurtiyetletimize,halklarının istekleri yönünde, insan haklarına saygılı, demokta-
tik, laik, çağdaş bir devlet yapısına kavuşmaları için gerekli desteğin verilmesi, laik yapı dışındaki halk ter-
cihlerine de en azindan saygi duyulmasıye istismar edilmemesi getekir.

e Yüzyıllar boyunca vatanını korumak uğruna büyük kayıplar veren halkimizin daha fazla kayba ta-
hammülüyoktur. Bu nedenle savaşlara destek olmayıp batışı teşvik etmeye çalışiyotruz. Kökeni ve inancı
ne olursa olsun her Kafkaslıya orada ihtiyaç vardır. Bu düşünceyle Abhazya'da ve Çeçenistan'da onutlu
barışa ulaşılabilmesi için uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması veya var olan gitişimlere
destek verilmesini görev sayıyoruz. Zira, Kuzeybatı Kafkasya'nın nüfus eksikliğini gidermek üzere sadece
bir ailenin bile götürülmesi hem zor, hem de önemsenmesi gereken acil bir görev iken Çeçenistan'da yüz
binlerle ifade edilen insan kaybı Kuzey Kafkasya'nın geleceği bakımından çok düşündürücüdür. O nedenle
Çeçenistan'da savaşın ve soykirtimin bir gün önce durdurulmasını, Çeçen halkının hür iradesiyle seçmiş
olduğu meşru yetkililerinin Rusya tarafından tesmen muhatap alınarak barış antlaşmasına varılmasını isti-
yor ve destekliyoruz.

e Gerek diasporadaki iş adamlarımızın kuracakları ortaklıklar ve gerekse yabancı ortaklarla birlikte
Kuzey Kafkasya'daki ekonomik amaçlı yatıtımların teşvik edilmesi ve yaşam standardının artırılmasına
çalışılmalıdır.

e (Eğitim olanaklarından, kültürelişbitliği ve turizmin imkanlarından maksimum düzeyde yararlanı-
larak karşılıklı ziyaretler yoluyla ilişkilerin arttırıdmasına ve kaybolan değerlerimizin ve dilimizin birlikte
derlenmesine önem vetilmelidir.

e Dünya Çerkes Birliğinin 1997'de UNPO genel kurulunda aldirmiş olduğu kararın desteklenmesi,

Rusya'nın, 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ ve SOYKIRIMDnıtanımasıiçin sivil inisiyatif olarak uluslararası
kuruluşlar nezdinde hak talebinde bulunmaya devam edilmesi ve Anavatan'a dönmekisteyenler için het
türlü olanağın resmen sağlanması, dönemeyeceklere de ÇİFTE VATANDAŞLIK-ÇİFTE PASAPORT
imkanının tanınmasınıistemeye 1srarla devam edilmelidir.

e (Kafkasya politikasını belirlerken ve uygularken içinde yaşadığımız ülkeler olarak Türkiye ve Rus-
ya'nın devlet ilişkilerindeki dengeye özen göstermek zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Buna katşın,
parçalanmış bir halk olarak içinde yaşadığımız bu iki güçlü Devletten de sorunlattmızın çözümüne azami
derecede katkı, kültürel ve ekonomikilişkilerimizi artırma gaytetlerimize destek ve kolaylık beklemeyi de
bir hak olarak görüyoruz.

KAF-DER'İN ÇALIŞMALARI ve PROGRAMINDAN KISA NOTLAR:

Kafkas Derneği kurulduğu günden bu güne çok sayida önemli etkinlik gerçekleştirmiş olup bunlardan bir
bölümü de kitaplaştırmıştır. Sadece örnek olması baktmından ve gerçekleştiriliş sırasına bakılmaksızın bazı
etkinlikleri sıralıyoruz;

e OKuzeybati Kafkas Dilleri ve atalatındaki ilişkiler, Türkiye Çerkeslerindeki Sosyokültürel Değiş-

meler, Kimlik ve Çerkes Kimliği, Türkiye'nin Kafkasya Politikası, Çerkes Tarihi, Çerkes Ethem Olayı, 21

Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımı, Abhazya ve Çeçenistan konularında ciddi katılımlı paneller dü-
zenlenmiş ve sunulan tebliğler üç ayrı kitap halinde yayınlanmıştır.
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e oKaf-Der Bülteni 40 sayi halinde yayınlanmış olup bu bültenin dergiye dönüştürülmesinden sonra

yayına başlayan NART Düşün ve Sanat Dergisi 25. sayıya ulaşmıştır. Dernek merkezinden iki cilt halinde

temin edilebilir.

e (Kafkasya'daki üniversitelerde öğrenci okutulmasına devam edilmektedir. Bu üniversitelerden me-
zun gençlerin Muadelet sorunlarının çözülmesi ve YÖK tarafından bu ünivetsitelerin ÖSS kapsamına

alınmasını teminen çalışmalar devam etmektedir.

se oAlmanya'da kutulu Adığe Sandığı isimli ve az sayıda hemşehrimizin mali katkılarıyla oluşan fonun
öncülüğünde Adığey Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nden gelen Bilim Adamlarımızın derleme çalışmaları iki
yıl süre ile Dernek ve Şubelerimizin de yatdımlarıyla organize edilmiştir. Ayrıca Nalçık'tan davet edilen

araştırmacıların bir ay süren çalışmaları da Detnekletimiz ve hemşehtilerimizin katkılarıyla gerçekleştiril-

miştir.

e oOGeçmiş de dernekçiliğimize ve kültürümüze emek veren katkısı olan değerli büyüklerimizle dizi
röportajlara başlanmış olup, görüntülü çekim imkanı sağlayarak bu çalışmalara devam edeceğiz.

e 50 Dernek Başkanı ile Cumhurbaşkanı ziyaret edilmiş, Anıtkabire çelenk konulmuş, geleneksel

yapımızdan kaynağını alan laik ve demokrat düşünceye ve ülke bütünlüğümüze olan bağlılığımız vurgu

lanmış ve bazı taleplerde de bulunulmuştur.

e (Milli Eğitim Bakanı, Talim Tetbiye Kurulu Başkani ve üyeleriyle görüşülüp ilk ve orta dereceli o-
kulların ders kitaplarındaki Çerkes Ethem bölümünde “Hain” ve “Çerkes” sözcüklerinin çocuklarımızı
incitici tarzda kullanılışının rahatsızlığı anlatılarak önemli oranda değişiklik sağlanmıştır. (Bu değişiklik,

devam edecek olan çalışmamızın ilk etabıdır.)

e oOBu güne kadar 16 kitap yayınlanmış olup sadece bu yıl için hazırlığı devam eden 9 önemli ayrı ki-

tabımız daba dizgi ve baskı aşamasındadır. Bunlardan Abhazya'nın Beyaz Kitabı, Anadolu ve Kafkasya
Arkeolojisinin Karşılaştırılmasına dair Adiğe Dışa Pasır, Yusuf İzzet Paşa'nın esetleri, M. Fetgeri
Şoenü'nün tüm eserleri, Aytek Namitok'un Çerkeslerin Orijini gibi eserler çok çok önemli eserlerdir.

e OKanalE, IRT-2 (4 kez) ve IRT-INTde 5 ayri program yapılmış ve Çerkeslerin kimler olduğu,
dilleri, dinleri, kökenleri, Anavatanları, Çerkes sürgünü ve soykırımı, bu günküyapıları, geri dönüş ve diğer
sotunları ile Kafkasya'daki Cumhuriyetler hakkında tanıtıcı geniş bilgiler verilmiştir. Yakında iki ayri tele-
vizyon ptogtamimız daha hemşehrilerimizin karşısına çıkacaktır.

e oOÜrdün Prensi Ali, İsrail ve Ürdün Dernekleri, DÇB, Adığey ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetleri
Adiğe dernekleriyle beraber Amman'da yapılan ortak program uyarınca Kafkasya'ya geri dönüşü sembolize
etmek üzere meşhur “ATLI YÜRÜYÜŞ” gerçekleştirilmiştir. Yürüyüş sırasında çekilen filmler ve Kaf
Der'in kültürel organizasyonları esas alınarak CNN'de seyretmiş olduğumuz “ÇERKESLER” filmi ta-
mamlanmıştır.

e Doç. Dr. Sevda Alankuş başkanlığında İletişim Fakültesi son sınıf öğrencilerine sağladığımız ola-
naklarla iki adet kisa mettajlı film tamamlanmıştır. Her iki film de bu güne kadar katıldıkları yarışmalar da
ödüller almışlardır. Ayrıca Kabardey-Balkat Cumhuriyeti ile ilgili bir çekim daha sağlanmış olup sadece bir
bölümü neşredilmiştir.

e Her sene iki bölgede büyükkatılımlı BÖLGESEL KÜLTÜR ETKİNLİĞİdüzenliyoruz. 5000 ile

20. 000 arasında insanımızı bir ataya getiren bu etkinlikler sayesinde Kafkasya'daki ve Türkiye'deki sotun-

larımızı halkımıza doğtudan anlatma firsati bulduğumuzgibi bir-iki gün bile olsa Kafkasya'dan da katılım-
larla özgün kültürümüzü yaşiyot ve gençlerimizin öz kültürümüzün güzelliklerini fark etmelerini sağlamaya
çalışıyoruz. Bu programların, giderek daha geniş katılımlı ve ekonomik içerikli hale dönüştürülmesini dü-
şünüyoruz.

e Geçen yıl Uzunyayla etkinliğinin ikincisi öncesinde Şarkışla, Pınarbaşı ve Göksun'da bilimsel pa-
neller düzenleyerek yöre çiftçilerine yararlı olmaya çalıştık. Bu yıl 7-8 Temmuzda ÇORUMetkinliğine
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yağışlı havaların etkisiyle ancak 15. 000 kişi katılmıştır. ve ilk kez olmak üzere“Anadolu Hitit, Hatti, Hurt,
Urartu kültürü ile Kafkasya Maykop, Kuban Kültürü arasındaki ilişkiler”i irdeleyen bir bilimsel panel dü-
zenlemiş olup, tebliğler kitaplaştırılmaktadır..

e oŞubelerimiz ve derneklerimiz tabanında çalışan gençlerimizle yurt dışındaki Derneklerden ve Kaf-
kasya'dan gençlerin katılımıyla 100”ü aşkın gencimiz iki kez Bodrum'da ve Efes'te birlikte tatil yapmışlar ve
güzel arkadaşlıklar kutmuşlardır. Bu yılki tatili Kafkasya'da 13 günlük bir tur halinde geçirmişlerdir. Diğer
bir grup gencimizde Bolu Aladağlar'da düzenlenen otman kampına katılmışlardır. İkinci Bodrum tatili
sırasında aldıkları kararla tatil dönüşü yaptıkları çalışmalarla deptemzede 124 öğrenciye burs verme imkani
sağlamışlardır Burs vermeye 4 yıldır deyam edilmektedir. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda burs alabilecek
gençlerin derneklerimizde fülen çalışan gençler olmasını aranan ilk koşul olarak göz önünde tutacağız. .

e Sakarya veDüzce depremleri sirasında gençlerimizin de katılımıyla kurulan 7 ayrı ekip köy köy ih-
üyaç taraması yaparak ilaç, gıda, çadır, battaniye ve para yardımları sağlanmıştır. Gençlerimiz, yılbaşı günle-
rinde veya uygun zamanlarda moral katkısı bakımından Düzce yötesi gençletiyle birlikte olmaya devam
etmektedirler.

e 2000 yılında, şubelerle değişik derneklerden katılan 300'ü aşkın gencimizin katıldığı ve iki gün sü-
ren seviyeli görüşmeve tartışmalara konu olanı ve het aşamasi yine gençler tarafından planlanıp gerçekleş-
trilen mükemmelbir Genç/i& Kurultayı gerçekleştirilmiştir. İkincisi de bu yıl 10-11 Kasımda yapılacaktır.

e Kafkasya'dan getittilen nitelikli öğreticilerle profesyoneller seviyesinde folklor ekipleri yetiştirilmiş
olup diğer kültürel eğitim programları da halen devam etmektedir. Amaç, sadece folklor ekibi değil komple
bir eğitimdir.

e İletişim çağındaki gelişmelere ayak uydurmak ve hizlı iletişimi sağlamak üzere tüm şubelerimizi
bilgisayara kavuşturma çalışmamız amacına yaklaşmıştır. Bu yıl 22 Şubeye bilgisayar temin edilmiş olup Bu
gün için 26 şubemizde bilgisayar kullanılmaktadır. En kisa zamanda diğerlerine de temin etmek amacında-
yız.

se oOGenel Merkezimiz, Kabardey-Balkar ve Adığey Cumhuriyetinin kültür ve Sanat Kurumlarıyla ikili
anlaşmalar imzalamış olup bu anlaşmalar kapsamında ortak programlar yapılmakta karşılıklı kültürel katkı-
da bulunulmaktadır. Geçen sene gerçekleştirilen “1. Dünya Adığe Müzik Festivali” ve “Nart Efsanelerinin
3000.yılı programları”na ekipler götürülmüş ve katkıda bulunulmuştur.

e 27 Şubat 2000 tarihinde Ankara'da düzenlenen ÇEÇENİSTAN konulu panele Türkiye genelin-
den 58 dernek katılmış ve hazirlanan deklarasyon üç dilde, dünyanın büyük ajans, televizyon ve gazetele-
riyle uluslar arası kuruluşlara gönderilmiştir. İlaveten AGİT ve Avrupa Konseyi'ne gönderilmek üzerç
diplomatik bir metin, emekli diplomatlarahazırlattırılmıştır.

e Adığeyli Arkeolog Lopaçe NURBİY'in Türkiye'deki incelemeleri ve mevcut yazılı kaynaklardan
tespitleri ile Kafkasya'da Maykop-Kuban kültürletinin mukayesesi sonucu Hitit, Hatti, Urartu, Hurri dö-

nemlerine ait tesim ve bilgileri içeren özel bir eset hazırlattırılmıştır. Anadolu ve Kuzey Kafkasya kültürle-
tinin mukayesesini teminen bu eser renkli ve kaliteli olatak basılacaktır.

e oODÇB'nin hazırlamakta olduğu Adığe Ansiklopedisinin Türkçe basımı için anlaşma ve taahhütte
bulunulmuştur.

e Gerek Türkiye'de ve gerekse Kafkasya'ya yönelik problemletimizin temelden halledilebilmesiiçin
4 önemli yasada yapılması gereken değişiklik konusunda ilgili bakanlar ve yasa komisyonlarıyla görüşmeler

yapılarak çalışmaların iyi bir aşamaya gelebilmesini teminen aralıksız temaslarımızı devam ettirdik.

e oGeçenyil Adiğey Devlet Başkanı sayın Carım Aslan'ın eşi ve Adığe Sanatına Destek Vakfı başkanı

Carım Fatime Türkiye'ye davet edilmiş, değişik yöremiz insanlarıyla görüşmüştür. Buradaki görüşmeler

sayesinde ortak gençlik eğitim programları ve eğitim malzemesi hazırlanması kararlaştırılmış olup bu yıl ki

gençlere yönelik eğitim vetatil olanakları hazırlanmıştır.
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e oOKaf-Der'den arkadaşların bireysel organizasyonları ve gönüllü katılımlarla Adığe sanatını ve sanat-

çısını destekleme ptogtamı iki yıldır GUFES adı altında başarıyla yürütülmektedir. Düşünen, öncülük ve

gönüllü katılımda bulunanları kutluyotuz.

e oOKaf-Der'in öncülüğünde kurulan “KAFKAS ARAŞTIRMA, KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAK-
FI (KAFDAV)” sayesinde bilimsel araştırmalar ve yayınlara başlama imkanına kavuştuk. 11 kişilik BİLİM
KURULU son derecede ciddi çalışmalar planlamış ve icraatına başlamışlardır. Böylece amatör yayınlardan

bilimsel, inandırıcı ve kabul görebilir yayın dönemine geçmiş bulunuyoruz.

e Tarihimizde ilk kez toplumumuzaait olmak üzere VISA KARTI uygulamasına iki ay önce geçil-
miştir. Toplumsalbilinç ve sorumluluk sahibi tüm hemşehtilerimizin kendi toplumuna ait NARTCARD”ı
edinmek üzere şubelerimize, detneklerimize veyahut da ŞEKERBANKşubelerine uğramaları yeterli ola-
caktır. Bu kartın fazla kullanımıyla tüm derneklerimiz ve kuruluşlarımız mülk edinmede veya büyük otga-
nizasyonlarda finans imkanına kavuşacaklardır. Hepsinden önemlisi KUZEY KAFKASYA'YA yönelik
yükümlülüklerimizin ifşasında NARTCARD anahtar rolü oynayacaktır.

e KAFKASYA İÇİN AYDA BİR DOLAR kampanyası önemli oranda taraftar bulmaya başlamıştır.
Yasal hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte fiilen başlanacak olan bu kampanya sayesinde hem Türkiye'ye
ve hem de Kafkasya'ya önemli hizmetler verme imkanına kavuşacağız. Kafkasya'yı seven herkesin bu kartı
kullanması ve çevresine de kullandırması halinde kisa sürede Kafkasya için çok şey yapabileceğimizi biliyo-
tuz.

e Sadece bir şubemiz üyelerinin gönüllülük esasına ve bireysel katkılarıyla iki yıldır Abhazya Gençlik
Spor Genel Müdürlüğüile birlikte ve Sohum'da icra edilmek üzere atletizm müsabakaları düzenliyor ve
derece alanları ödüllendiriyoruz. İki sene sonra tüm Kafkasya'yı kapsayacak hale getirilecektir.

e Toplumumuzu ve sotunlarımızı dünyaya anlatabilmenin yegane yolu, sanat ve sanatçılara değet
vermek ve onların projelerine destek olmaktır. Bu düşünceyle Sayın Çetin ÖNERİN projelendirdiği ve
senaryosunun esasları belirginleşmeye başlayan#/4 hazırlığımız vardır. Bunu başaracağımıza da inaniyotuz.

Zira her fırsatta alt yapı hazırlıkları için katkılar gelmeye başlamıştır.

e Türkiye'nin yaşayan en iyi fotoğraf sanatçısı OZAN SAĞDIÇ ile ÇETİN ÖNER, Kafkasya'daki
4 Cumhuriyetin her karışını gezerek yüzlerce mükemmel resimler çekmişlerdir. Duyarlı bir hemşehtimiz
mali destek verdiği takdirde guturla her tarafta açabileceğimiz ve filmlerde kullanabileceğimiz fotoğrafları

her meraklıya sunmaya hazır beklemekteyiz.

e oÇerkeslerin Sürgün tarihi olan 21 Mayıs'ta, Kaf-Der Şubelerinde sürgün şehitleri saygiyla anılmış,
günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapılmıştır. Marmara bölgesindeki Şubelerimiz ve Der-
nekler Biga'da ortaklaşa düzenlemiş oldukları etkinlikle bir araya gelmişlerdir. Genel Merkezimiz ise bu yıl
anma ptogramıi için daha büyük bir kitleyi hedef alarak, sürgünü tüm halka duyutmak amacıyla IRT-2 de
yayınlanan ve Sayın Seynan Levent'in sunduğu Akşama Doğru Progtamında “Çerkeslerin Sürgünü” konu-

sunu ele almıştır. Ayrıca “Çerkeslerin Sürgünü”adlı bir kitap yayınlanmıştır.

e oTaşradan Ankara hastanelerine tedaviiçin gelip burada vefat eden bir çok fakir hemşehrimizin
cenazesi memleketlerine özel ambulanslarla nakledilmişlerdir.

e Fitre, zekat, adak ve benzeti amaçlarla fakirler arayan ve sonuçta da hiçde isabetli olmayan şekil-
lerde ayırdığı parayı veten hemşehrilerimizin çokluğuna karşın çok sayıda da fakirimizin bulunduğunu

bildiğimiz için iki yıldır sosyal yardımlaşma amacıyla ayırdıkları paralatı yatırmaları için özel bit hesap açıp
hemşehrilerimizi haberdar ediyoruz. Bu hesapta biriken paraları 9 kişiden oluşatı saygın büyüklerimizden

oluşan bir komisyonun kararve inisiyatifine göre Ramazan ayında çok sayida fakitimize ulaştıtıyoruz.
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DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ

KURULUŞ SÜRECİ:

Ekim 1989'da Ankara'da gerçekleştirilen ve ilk Uluslararası etkinlik olarak Çerkes tarihinde önemli bir yeri
olan 125. yıl organizasyonundan bir yıl sonra Hollanda'da yine uluslararası katılımlı olan ikinci bit toplantı
gerçekleştirilmiş ve bu toplantıdan itibaren de Kafkasya'da bir kongrenin toplanması çalışmaları başlamış-
tür. Adiğey, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Abhazya Cumhuriyetleri yetkilileri, Rodina kuruluşları ve
Adığe-Abhaz derneklerinin mutabakatı sonucunda 19-21 Mayıs 1991 tarihlerinde dünyada yaşayan tüm
Adığe-Abhaz halklarının temsilcilerininkatılacağı bir kongre yapılmasına karar verilmiştir. Dünyada yaşa-
yan tüm Çerkeslerin yarısından fazlasının fiilen yaşamakta olduğu Türkiye Çerkesletinin bu kongreye ka-
tılmaları gerekiyordu. O nedenle hazırlıklara başlandı.

Kaf-Kur delegasyonunun yolculuğu ve kongredeki çalışmalarına geçmeden önce DÇB'nin 29 - 30 Haziran
2001 tarihlerinde Nalçık kentinde gerçekleştirdiği Başkanlar Kurulu toplantısına sunmuş olduğu uzunca
bir yazıdan bir bölümünü kisaltarak bilgi için buraya aliyoruz:

©Sürgünün ilk günlerinden itibaren konuşmaya çalışan Anavatan ve muhaceret kanadı, ilk olarak sürgü-
nün 125. Yılı dolayısıyla dünyanın bir çok ülkesine dağıtılan Çerkeslerin temsilcileri, Ankara Kuzey Kaf.
kasya Kültür Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştitilen programla bir araya geldi. Muhaceretin 125. Yılı
dolayısıyla düzenlenen kültür haftası; 1989 yılının 21 Ekiminde başlamış ve 7 gün devam etmiştir. Anava-
tandan, Suriye'den, Ürdün'den, Amerika'dan, Almanya'dan, Türkiye'nin farklı illerinden gelen temsilciler

toplantıyı şu sözlerle açmışlardır:

Kuzey Kafkas Kültür Derneği adına bütün dünya devlet yöneticilerine, politikacılara, bilim adamlarına,
yazarlarına, gazetecilerine, sürgünün 125. yılı dolayısıyla düzenlenen kültür haftasından sesleniyoruz;

e (Bir dünya oluşturalım, bu dünyada halklar arasındaki batış ve katdeşlikler sağlamlaşsın, batış rüz-
garları “savaş” sözcüğünü bütün dillerden silsin.

e Bu dünyada hiçbir insan düşüncesinden ve inancından dolayı suçlanmasın,

e (OBu dünyada dilini ve kültürünü korumakiçin çalışanlara engel olunmasın,

e Bu dünyada halkalara bahaneleri ne olursa olsun Anavatanlarını terk etmeleri için zorlanmasın

e İnsanlığa ve barışa değer veten insanlar; size sesleniyoruz gelin hep beraber dünyayı sevgi ile süs-
leyelim.

Farklı ülkelerden gelen delegeler dışında binlerce insanın emek verdiği bu oturumlara, Dünya Çerkes Birli-

&Vnin temeli diyen, ilk adım diyenler az değil. Bu toplantıda toplumumuzla ilgili bütün sorunların konu-

şulması ile birlikte en önemli konu, Muhacetetin Anavatanına kavuştutulması idi. Bu toplantının sonuç
bildirgesinin ana temasını da bu düşünce oluşturmuştu.

İkinci toplantı Hollanda Adiğe derneğinin ev sahipliği yaptığı 4-5-6- Mayıs 1990 tarihinde getçekleşti.

Toplantıya, Kabardey Adığe derneğinden Kabardey-Balkat Rodina detneğinden, Türkiye'de ve Alman-

ya'da bulunan derneklerden, 61 kişi katıldı ve 19 Mayıs 1991 tarihinde Dünya Çerkes Birliğinin kurulması
karari alındı.

Halkın temsilcileri, 19-20 Mayıs 1991 tarihinde üçüncü toplantılarında, Kabardey-Balkar Adığe Derneği

ve Rodina'nın ev sahipliğinde ilk Dünya Çetkes Bitliği kongresi yapıldı ve DÇB kuruldu. DÇB'yi kuranlar
kuruluş amaçlarını şu şekilde yazdılar:
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19. yy'da uzun yıllar Kafkasya'da yaşanan kanlı savaşlar sonucu Adığe ve Abhazların büyük bir çoğunluğu
zorla Anavatanlarından çıkarıldılar, halk dünyanın her bir tarafında dağıtıldı. Halkın tamamen yok olma-

sından, dilini, tarihini, geleneğini, kültürünü tamamen kaybedeceği endişesiyle Adığey Adığe Derneği,

Kabardey Adığe Derneği, Kabardey-Balkat Rodinası, Karaçay-Çerkesk Adığe Detneği, Şapsığ Derneği,
Moskova Krasnodar Adığe Detnekleri, Aphaz-Abaza Dernekleri, Ürdün, İstail, Amerika, Hollanda Adiğe
dernekleri, Almanya Çerkes Kültür Gtuplatı, Türkiye'de bulunan derneklerin ortak toplantılarında seçtikle-

ti KafKur temsilcileri, Yugoslavya'da yaşayan soydaşlatimizın temsilcileri, 19-20 Mayıs'ta Kabardey-
Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'te toplandılar. Halk olarakvar olabilmek için halkın kendi katarla-
rını alabilmesi gerektiği düşüncesinde mutabık kaldılar. DÇB'yi kurarak tüzüğünü kabul ettiler. Katılım

talebi olmasına rağmen Suriye delegasyonu izin alamadığı için fiilen katılamadı.

DÇB;batışı, hümanizmi, eşitliği ve özgürlüğü ilke edinmiş bir dünya insanlık organizasyonudur. Çalışmala-
rında demokrasiyi, insanlığı, dünya değerlerini, Onların fülen yaşadığı ülkelerin yasa ve geleneklerine saygi
duymayı, birbirine benzemeyen halklara da saygı duyup, hiçbir aytim yapmayan bir kuruluş olan DÇB,
hangi halk olursa olsun batış, özgürlük, dürüstlük ilkelerini benimseyenlerle çalışmak, ilişkilerini geliştir-
mek için çaba sarf etmektedir.

Alınan kararlar içerisinde, zotla vatanlarından sürülen soydaşlarının çocuklarından Anavatanına dönmek
isteyenlere yardımcı olmayı kaçınılmaz bir görev olarak benimsemiştir. Toplantılarına delegeler dışında
büyüklerimiz, halkımızın yetiştirdiği bilim adamları, muhacerette yaşayan binlerce soydaşimız katılıp, ernek
verdiler. Bunun dışında toplantıya katılan binlerce kişi 21 Mayıs'ta Nalçik Stadyumu'nda bir araya gelerek

yas günü yaptılar. Halkı ve vatanıiçin caninı feda eden soydaşlarımıza, hastalık ve kıtlıktan ölenlere, muha-
ceret yaşamında Anavatanlarını göremeden ölenlere ve anavatanımızda bir araya gelip birlikte yaşamamız
için aytıca dünya durdukça bütün halkaların batış içinde yaşamasıiçin dua ettiler...”

O tarihlerde Türkiye'deki dernekler adına hareket etmek üzere 16 Şubat 1991 tarihinde Düzce'de toplanan
14 derneğin seçmiş oldukları, 5 kişilik yönetimiyle Kaf-Kur (Kafkas Kültür Dernekleri Koordinasyon
Kurulu) yetkili olduğu için Türkiye Çerkesleri adına kongreye katılacak 8 kişiyi bu kurul belirlemiştir. Alı-
nan çağrıya göte gidecek olan 8 kişiden 4 kişi delege 4 kişi de misafir delege statüsünde katılacaktı. Bu
istem uyarinca seçilen 8 kişi şu isimlerden oluşuyordu: Nejdet HATAM, Fahri HUVAJ, Özdemir ÖZ-
BAY, Sabahattin DİYNER, Sönmez BAYKAN, Muhittin ÜNAL, Yusuf TAYMAZve Şamil ASLAN.

Kongre düzenleme komitesinden alınan çağrıya göte ilk önce DÇB'nin statüsünü oluşturacak olan Tüzük
görüşülecekti. Bunu dikkate alarak Türkiye'den katılacak olan ekip; 15 gün gibi bir zaman, taslak tüzük
üzerinde hararetli tartışmalarla iyi bir hazırlık safhası yaşadı. Tüzük taslağı dışında “GÜNÜMÜZDE .
ÇERKESLERİN ULUSAL-KÜLTÜREL SORUNLARI”konulu 10 maddelik güzel bir deklarasyon ka-
leme alinip olgunlaştırıldı.

Nejdet Hatam ve Sabahattin Diyner'e ait küçük vasıtalarla 15 Mayıs 1991 tarihinde Cemal Gürsel cadde-
sindeki geçici dernek binası önünden törenle uğurlanan ekip, 15 Mayıs akşamını Trabzon'da, 16 Mayıs

gecesini SOHUM Olimpiyat tesislerinde, 17 Mayıs gecesini Maykop'ta geçirdikten sonra 18 Mayıs akşamı
Nalçık kentine ulaşıp, ertesi gün de tarihi kongreye katıldı. Ne vat ki Maykop kentinde aniden hastalanan
Sn. Özdemir Özbay hastaneye kaldırıldığı için 8 kişilik ekip 7 kişi olarak kongreye katılmak zorunda kaldı.

Devlet Başkanlarının, yöredeki diğer halklar temsilcilerinin, üst düzey büroktatların, Moskova'dan gelen

merkezi hükümet temsilcilerinin ve kalabalık bir halkın katıldığı, yöredeki radyo ve televizyonların anında

naklen verdiği kongre 19 Mayis sabahı saat 09. 00 da NALÇIK OTELİ konferans salonunda açıldı. Divan
başkanlığında Nalo ZAVUR, Fethi RECEPve Clağıstan EFENDİ bulunuyordu ve Türkiye'deki uygula-
manın tersine, yaklaşık 50 kişilik protokolüyeleri, toplu halde sahnedeki Divan Başkanlığı'nın yanında yer
almışlardı. Kongreye katılan dernekler ve delege sayıları şöyleydi:
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Nalçık Adığe Derneği Maykop Adiğe Derneği

Karaçay-Ç. Adığe Derneği Kiyıboyu Ş. Adığe Derneği
Moskova Adığe Derneği Krosnadar Adığe Derneği
5. Petersburg Adığe Detneği Kabardey-Balkar-Rodina Derneği

Osetya Mazdog Adığe Derneği ABD Adiğe Dernekleri (2 dernek)

Almanya Çetkes Federasyonu(8 şubeli) Hollanda Çerkes Derneği

İsrail Adığe Derneği (2 dernek) Ürdün Çerkes Hayır Detneği (8 şubeli)

Karaçay-Çerkes Abaza Derneği Abhazya-Aydgılara Derneği

Kaf-Kur delegeleri (14 dernek) Yugoslavya Adiğeleri

Protokol konuşmaları ve iyi dilek mesajlarının tamamlanmasından sonra başlayan asıl görüşmelerin ilk

- maddesi tüzüğüngiriş kısmiydı ve Çerkes halkının tarihte maruz kaldığı haksızlıklardan ve bunların telafi
edilmesi gerektiğinden bahsediliyor en son cümleyle de kongtenin adı konulmaktaydı.

Organizasyon komitesince hazırlanan taslağa göre kurulacak olan yeni örgütün adi DÜNYA ADIĞE
DERNEĞİolarak öneriliyordu. Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti ve Abhazya'dan gelen AYDGILARA der-
neklerinin varlığı da dikkate alınarak DÜNYA ADIGE-ABAZA DERNEĞİ adının kabulü konusunda
görüşler kesinleşmek üzereydi ki, Türkiye'den giden Kaf-Kur delegasyonu het iki isme de itiraz edip, yeni
örgütün adının mutlaka DÜNYA ÇERKES DERNEĞİolmasi gerektiğini önerdi. Gerekçe olarak da
şunlar ileri sürüldü.:

“Türkiye'de yaşayan Kuzey Kafkasyalılar olarak aramızda hiçbir ayırım yoktur. Çeçen, Abaza, Adığe, Oset,

Dağıstanlı, Karaçay gibi bir ayıtım yapmadan hepimiz bit atada aynı derneklerde olduğumuz için bu güne
kadar kendimizi koruyabildik. Şayet sizin öneriniz kabul edilirse yakın zamanda bizim derneklerimiz par-
çalanmaya başlar. Birliktelik ve güçlü olmak için bit arada olmalıyız. Hatta bu kongrede Çeçen, Oset, Da-
ğistan Cumhuriyetlerinin temsilcileri de bulunmalıydı. En azından bundan sonraki kongrelere onların dele-
geleri de davet edilmelidir. Ya da diğer Cumhuriyetler halkları da benzeri biter oluşumlara giderlerse o
zaman da daha üst bir yapıda bir araya gelinebilir...”

Bu öneri kabul görmedi. Dünyada yaşayan Çerkeslerin önemli bölümünün yaşadığı bir ülkeden giden dele-
gasyon olarak acele bu durum değetlendirildi ve sonuçta 7 kişi birlikte kongreden ayrılma kararı alındı ve
anında da uygulandı. Beklenmeyen bu gelişme, Kaf-Kur delegasyonunun olmadığı salonda 4 saat kadar
tartışıldı ve sonuçta Kaf-Kur önerisinin kabul edilmesi kararı alındı ve böylece DÇB ismi kabul edilmiş
oldu.

Kongre sonuçlandıktan sonta yapılan özel görüşmelerden edinilen bilgiler ışığında kongrenin Kaf-Kur
tezini kabul ederken dünya Çerkeslerinin çoğunluğunu dışlamamak ve birlikteliği bozmamak amacını ön
planda tuttuğu anlaşılmıştır. Kaf-Kur delegasyonu dışında diğer tüm delegasyonun ittifak halinde olduğu

gerekçe şöyleydi ve bu gün de ayni düşünce hakimdir:

“Dağıstanlılar, Osetyalılar ve Çeçen halkları kendi tarihi topraklarında yoğun bir nüfusa sahip olup buna
karşın diasporadaki nüfusları oldukça azdır. Dolayisiyla onların nüfus ihtiyacı ve geri dönüş diye bir so-
runları yoktur. Ya da çok azdır. Buna mukabil, Abhazya, Adığey, Karaçay-Çerkes, Kabardey-Balkar ve
Kiyıboyu Şapsığ Bölgesi'nde Adığe-Abhaz-Wubıh halkları Yo 80-90'lar oranında sürgünetabi tutulmuşlar-
dır. Tarihi topraklarına dönüş hakkının kazanılması, kazanılan bu tarihi hakkının süratle kullanılması yo-

luyla asimilasyonun ve kültürel yok oluşun önlenmesi gerekmektedir. Esasen DÇB'nin kuruluşunun bitinci
amacı da budur. Diğer amaçlar ikinci derecededirler. ”
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DÇB'NİN AMAÇ ve GÖREVLERİ:

Tüzükte kayıtlı amaçlar ve uğraş alanları dışında değişik kongrelerde ve yönetim kurullarında benimsenen

kararları şu şekilde maddeleştirmek mümkündür:

e Dünyadaki tüm Çerkesletin ve Anayurtta yaşayanların ilişkiletini artırmak ve kardeşlik bağlarını

güçlendirmek,

e Tüm Çerkeslerin ayni yazı ve alfabeyi kullanmalarını teminen çalışmalar yapmak,

e oOÇerkes kültürünün dünyaya dağılmış olan parçalarını anavatanda bütünleştirmek,

e Çerkesleri konu edinen tüm yayınları bir araya getirmek,

e Tüm Çerkeslerin ana dilleriyle okuma ve yazmalarını sağlamak için çalışmak,

e oDetneklerin güçlerini birleştirmeye yardımcı olmak, daha üst aşamada birlikte örgütlenmelerini

sağlamak suretiyle tek örgüt haline gelmelerini sağlamak,

e Farklı ülkelerde yaşayan Çerkeslerin birbirlerini tanımasını, akrabaların birbirlerini bulmasını, 6-
zellikle de geleceğimiz olan genç kuşaklatımızın dayanışma içinde olmasını sağlamak için Gençlik Spor
Olimpiyatları düzenlemek,

e oUluslararası kuruluşların da yardimiyla Çerkes Sürgün ve Soykirimini Rusya'ya kabul ettirerek tes-
cilini sağlamak,ayrıca, “Çifte pasapott-çifte vatandaşlık” hakkını elde etmeye çalışmak,

e OEn başta gelen görevi muhacerette yaşayan Çerkesletin Anavatana dönüşlerine, adaptasyonlatına
ve yasal haklarını zamanında almalarına yardımcı olmaktır.

e oMuhacerette yaşayanlarla birlikte ortaklaşa ve güçlü radyo, televizyon yayın istasyonu kurmak, uy-
du kanal bağlantısı kiralamak suretiyle sınırlı süreli de olsa Kafkasya'dan yayınların sağlıklı olarak izlenme-
sini ve bu yolla Kafkas tarihi, kültürü, gelenekleri konusunda eğitici bilgiler vermek ve özellikle de dil öğ-
tetimine katkida bulunmak,

e oGerek diyasporada ve gerekse Anavatanda yayınlanmakta olan dergi ve gazetelerde Çerkes toplu-

munuilgilendiren her türlü gelişme ve habetin ayni anda yet almasını teminen karşılıklı haber iletişim ağı
ve muhabirlik sisteminin kutulmasına çalışmak,

e oDaha önce üç Cumhuriyet Parlamentosu arasında oluşturulan Parlamentolar arası birliğe yeniden
işlerlik kazandırmak ve genişletmek,

e İş adamlarının, yazatların, sanatçıların ve benzeri grupların sık sık bir araya gelmelerini, tanışmala-
rını ve dayanışmalatını sağlamak,

e oMuhacerette yaşayan insanlarımıza kültürel eğitim ve tanıttım malzemeleri ve getekli hallerde kü-
çükeğitici grupları göndererek yardımcı olmak,

e Çerkeslerin muhaceret yaşamlarının da içinde yer alacağı “Çerkes Tarihi” ve “Çerkes Ansiklopedi-
si” hazırlamakta olan iki komisyonun çalışmalarının bir an önce tamamlanması ve değişik dillerde yayın-
lanmasını sağlamak.

DÇB İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER:

» DÇB'nin merkezi NALÇIK'dır. Bir ara ÇERKESSKkentine götürülmüşise de 2000 yılı kongfe-
sinde metkez yeniden Nalçık kentine alınmıştır.

e DÇB'nin kendine özgü flaması, pulu, mühürü, matşi ve amblemi vardır. (Son amblem Dünya

Adığe Derneği olarak hazırlanmıştır. Oysa örgütte Abazalar da vardır. Bu nedenle onaylanmamıştır. İlk
toplantıda yeniden ele alınacaktır. )

27 

 



 

  
 

se DÇB 1994 yılında UNPO'ya üye oldu ve halen Yönetim Kutulu üyesidir. 1997 yılında UNPO'da
alınan kararda “Moskova tarafından 19. yil sonlarında uygulanan sürgün ve soykirimın kabulü ile tüm so-
nuçlarının verilmesi “istemi Moskova yönetimine tebliğ edilmiş olup henüz alınmış bir sonuç yoktur.

e DÇB, bu güne kadar 1993 yılında Maykop'da, 1996 yılında Çerkessk'de, 1998 yılında

Krosnadar'da ve 2000 yılında Nalçık kentlerinde olmak üzete toplam dött normal kongre süreci yaşamış-
tr.

e ODÇB'nin bu güne kadar ki, Genel Başkanları sırasıyla *Hukukcu, Rusya Fedarasyonu'nun eski A-
dalet Bakanı Kalmuk YURA,*Prof. Dr. Şhalako ABU, *ikinci kez Kalmuk YURA,*Parlamenter, Prof.

Dr. Boris AKBAŞ, *Kabardey-Balkar Parlamento Başkanı Nohuş ZAVURBİY

e ODÇB'nin kisaltılmış adında uyumsuzluklar var gibi görülse de gerçekde farklılık yoktur. Tütkçe
DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ (UÇD—Uluslararası Çerkes Detneği), Rusça MÇA (Mejdunarodnaya

Çerkesskaya Assosiasiya) İngilizce ise UÇD(International Citcassian Association), Çerkesce (Dunaypso
Adığe Xase) dir. Aslında doğru olanı (Dünyapso Adığe-Abaza Nase)dir.

e ODÇB bu güne kadar, Kosova Adiğeletinin geri dönüşüne katlıda bulunmuş, Adiğe Tarihinin yeni-
den yazımı son aşamasına getirilmiş, Adığe Ansiklopedisi hazırlatılmış, Adiğece tek alfabe konusunda mu-

tabakat sağlamaya yaklaşmış, Adığe yerleşim yerlerinin zamanla Rusça'ya çevrilen eski adlarının yeniden
canlandırılmasına başlamış, Diasporadaki Adığe-Abhaz halklarının hem birbirleriyle ve hem de Kafkasya
ile diyalogunun arttırılması gibi konularda mesafe kat etmiş durumdadır.

e ODÇB'nin 29-30 Haziran 2001 tarihlerindeki Başkanlar Kutulu toplantısında önemli karat alınmış
olup bir bir uygulamaya konulacaktır. Bunlardan biri bu yıldan başlamak suretiyle 12-15 yaş gruplarına
yönelik dil eğitim ptogramıdır. Sadece gidiş-geliş yol parası dışımda mastaf yapılmadan 15 veya 20'şetlik
gruplar halinde gençletimizi spor merkezlerine veya rayonlarda evlere konuk ederek dil öğrenmelerine
yardımcı olunacaktır.

e oBaşkanlar Kurulu toplantılarında alınan bir başka katar da 2002 yılında Maykop kentinde “Dünya

Kafkas Gençliği Spor Olimpiyati” düzenlenmesidir. Güreş, Boks, Judo, Atletizm, tenis ve benzeri spor

branşlarında Dünya'nın her tarafından gençler katılıp hem yatışacaklar hem de tanışacaklar ve kalıcı ilişki-
ler kuracaklardır.

e Başkanlar Kurulunda mutabik kalınan bir başka husus da dil, folklor ve geleneksel yaşamımızın
gençlere öğretimi için gönderilecek eğiticilerin astronomik maliyetine engel olmak üzere Maykop'daki
Sanata Destek Fonu ile birlikte hareket edilerek eğitici gönderilmesi, gelen eğiticinin birbirine yakın 2-3
Şube veya derneğe birlikte hizmet vermesi suretiyle ucuz bir maliyetle hizmet katkısında bulunulacaktır.
(Diğer kararlar zamanla ayrı ayrı duyutulacaktır.)

e oDÇB, örgütlülükte birlikteliği yakalamak adına her ülkeden ancak bir derneği üye olarak almakta-
dır. O itibarla Almanya,İsrail, Suriyeli, Ürdünlü ve ABDli Adığeler ya federasyon çatısı altında birleşerek
ya da DÇB'nin kuruluşunda fiilen katılmış olmak koşuluyla 4 delegeyi 2*2 olarak bölüşebilmektedirler.

Örneğinİsrail 4 delegeliği Kfar-Kama ve Reyhaniye dernekleri arasında, ABD ise New Jersey ve Kalifor-
niya detnekleri arasında ikişer ikişer bölüşüp kongreye katılmaktadırlar. DÇB'nin kuruluşuna katılmamış
olan hiçbir dernek 21-2 şeklindeki delegasyon paylaşımından faydalanamamaktadır.

o© DÇB Yönetim Kurulunun görev sütesi son kongrede 3 yıla çıkartılmıştır . 3 yıl sonra yapılacak o-

lan olağan kongrenin Kafkasya dışında bir ülkede belki de Türkiye'de toplanması mümkün olabilecektir.

DÇB Kongrelerinin tümünde değişik deklarasyonlar yayınlanmıştır. Bunların tercümesi yapıldıktan sonra
sırasıyla tümü yayınlanacaktır. Diğer tercümeleri beklemeden “Kadınlarımıza” yönelik 1996 yılı çağrısını
buraya alıyoruz:
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Saygın ve sevecen analarımız, bacılarımız!

Şu koca dünyada Adiğe halkı vatolalı beri ulusal ocağımızı tüttüren, ateşimizi söndürmeyen, bebelere ana-
dilimizi ilk dinleten ve öğreten, halkımızın törelerini, güzel değerlerini, yurt ve insan sevgisini onlara aşıla-
yan, aile mutluluğumuza, ulusal onur, gutut ve huzutumuza temel harcı olagelenler hep sizlersi-

niz;kadınlarımız analatımızdır.

Eşsiz Adığe töremizin yurt sevgisinden sonra en anlamlı ve önemli ilkesi olarak kendini gösteren yaşam
pratiği, kadına vetilen değer ve o'na gösterilen saygıdır. Bilge Nartyiğitlerinin içlerine sindirerek her zaman
Setenay Guaşe'ye danışma gereği duymalatı, atalarımızın; (kadın lehine en önemli şeyden bile fedakarlık
edilir anlamında; kadını yücelten) “Bzılhxuğhem pşhetih xuşhane” söylemindeki anlayışın gereğidir. Erke-
gin, evladın, köyün, hatta yurdun mutluluk ve esenliği, dün olduğu gibi bu gün de kadının şiddetsiz ama

sınırsız gücüne,tatlı diline, beşikteki ninnisine, tükenmeyen sevecenliğine bağlıdır.

Dünyada darmadağın, kendi atayurdumuzda bölük pörçük olduğumuz, büyük ulusların gölgeleri altında

kaldığımız, pekçoğumuzun anadilimizi, ulusal kültürümüzü ve değerlerimizi netedeyse kaybeder hale gel-
diğimiz günümüzde;günümüzün bu acımasız ve katmaşık ottamında, halkımızın yeniden derlenip topar-
lanması, sağlıklı kuşaklar yetiştirilebilmesi, ulusal varlığın ve değetletin korunması bakimından güvenilebi-
lecek tek güç sizlersiniz;kadınlarımızdır, het zaman üzetimize titreyen analatımızdır.

Biz erkekler, kendimizi ne denli büyük görürsek götelim, ne denli yüksek makamlara ulaşmış olursak ola-
lim, içimizde bir kadının/ananın hayat vetmediği, o'nun beşikte kundaklamadığı kimse yoktur.

Ailede dünyaya gelen her bebeğin nasıl bir insan olacağı, en çok annesinin anlayışına, onun kalbinden ve-
rebildiği gönül sicaklığına bağlıdır. Halkımızın varlığını sürdürmesi de yok olup gitmesi de kahramanlar
yetiştirmemiz de içimizden korkakbirilerinin çıkması da sizin elinizdedir.

Dünya Çerkes Birliği 3. Olağan Genel Kurul delegeleti olarak bizler; yukatıda belirttiğimiz ulusal kültürü-
müz, gelenek ve göreneklerimiz çetçevesinde, sizin gücünüze ve becerinize inanıp güvenerek, halkimiz için
bugüne değin yapageldiğiniz, halen de yapmakta olduğunuz büyük fedakarlıklar karşısında saygıyla eğilerek
yalvariyot ve diyotuz ki;

Şu yer yuvatlağının hangi köşesinde yaşıyor olursanız olunuz, ama anadilimizi çocuklarınızın ağzından

düşürmeyiniz! Zira hangi ulusal adla anilıyot olursa olsun,

Anadilini kaybeden ulus, ulus kalamaz. Dikkat edin ve anadilinden yoksun kalan evlatlarınızın ahindan

kendinizi koruyun. Ulusumuzun huzurunda, her halde cevabı ondan daha zor bir sorgu, cezası ondan daha
ödenemez bir suç düşünülemez.

Sizden. Adığe ulusal onurumuzu yeni kuşaklara aktarmanızi diliyoruz. Zira Adığeleri diğer halklardan ayı-

tan en belirgin özelliklerden biri, kendine hakim olmayı bilmesi, güzel ve onurlu yaşama geleneği, özsaygıyı
ve aynı saygıyı başkalarına da gösterebilmesidir.

Sizler ve evlatlarınız, nerede doğmuş, nerede yaşıyor olursanız olunuz, şunu asla unutmayın ki; dünya üze-
rinde “Bu benim Atayurdumdur.” diyebileceğiniz yegane toptak parçası Kafkasya'dır. Oşhamaxuenin e-
tekleridir, üç denizin çevtelediği vadilerdir. Sizleri hep canından birer parça olarak gören soydaşlarımız, her
zaman sizleri orada hastetle beklemektedir.

Şu koca dünyada adı hep iyilikle, saygıyla, onutla anılan analarımız !

Sizlere sesleniyor ve diyoruzki; binlerce yıllık tarihinde kendi öz gücü ve kahramanlıklarıyla bizleti bugün-

lere kadar getirmiş olan ecdadımıza layık olabilmek; birleşip bütünleşmiş, çoğalıp güçlenmiş onlata layık

yeni kuşaklar olarak tarihteki yerimizi yeniden alabilmek ve koruyabilmek için tüm gücünüzü ve olanakla-
rımızı seferber edelim !

Bu konuda sizlere yüce Tantı'nın da yardımcı olmasını diliyoruz.

DÇB.3. Olağan Genel Kurulu Delegeleri, Çerkessk, 26. 07. 1996
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ABHAZYA'DA SAVAŞI DURDURUN .

Abhazya'da yeniden alevlenen savaşa dikkat çekmek üzere, yüksek tirajlı iki gazetede (Milli-

yet ve Yeni Şafak) tam sayfa ilan yayımlanması hedeflenmiştir. 13 Ekim 2001'de İstanbul'da
yapılan derneklerarası toplantıda kabul edilen çağrı metni ve metni ilk olarak imzalayan ilk

imzacıları aşağıdadır. İlana katılım bedeli kişi başına minimum 15 milyon olarak belirlenmiştir.

Ancak imkanı olanların mümkün olduğunca daha yüksek bedelle katılımını sağlamak gerek-

mektedir. Kampanyayı, kullanabileceğimiz tüm yollarla geniş kesimlere duyurmak gerekmek-
tedir. Kampanyaya destek verelim. Abhazya'da savaşı durdurmakiçin ses verelim.

 

Kampanya Banka Hesabı:

Yapı ve Kredi Bankası İstanbul Göztepe Şubesi,

Handan Demiröz - Bülent Özbelli Ortak Hesabı,

TL Hesap No : 37290-4

USD Hesap No : 3007651-3

Kampanya Koordinasyonu:

İrfan Argun (0532 - 263 30 00)
Sezai Babakuş (0532 - 28785 83)

Handan Demiröz (0532 - 436 57 56)
Bülent Özbelli (0532 - 264 60 14)
Yusuf Taymaz (0532 - 582 61 04)

Ömer Duran (0532 - 5112320)
Erol Karayel (0542 - 234 38 05)

Kampanya Metni:

Cumhurbaşkanlığı,
TBMM Başkanlığı,
Başbakanlık,

Genel Kurmay Başkanlığı,
Dışişleri Bakanlığı makamlarına,

Siyasi parti başkanları ve milletvekillerine,

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AGİT, NATO temsilciliklerine,
Büyükelçilik ve konsolosluklara,
Basın / medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kamuoyuna çağrı;

Bir ülke, bir halk. bir kültür soykırım tehditi altında

Abhazya'da savaşa hayır!...
" 1992'de ilhak için Abhazya'ya saldırarak etnik ve kültürel soykırım yapan Gürcistan, BM ve
AGİT gözetiminde devam eden barış sürecini sabote ederek Abhazya'ya karşı yeniden savaş

başlattı. Uluslararası teröristlerle takviye ettiği ve ağır silahlarla donattığı özel savaş grubu ile

Abhazya'ya saldıran Gürcistan, topyekün bir savaş için Abhazya sınırına askerve silah yığınağı
yapıyor. Gürcistan yönetimi, Abhaz halkının beş bin yıllık etnik kimliğini ve kültürünü
yoketmek, Abhazya'nın tarihi, hukuki ve idari haklarını ve statüsünü gaspetmek istiyor.
Abhazya'ya ve Abhazya halkına karşı terör ve soykırım uygulayan saldırgan Gürcistan” pro-

testo ediyoruz.

Gürcistan yönetimi savaş ve şiddetten sabıkalıdır; sadece Abhazya'ya değil, Güney

Osetya'ya da savaş açmıştır. Acaristan”ı sindirmek ve haklarını gaspetmek için baskı yap-

maktadır. Mesket Türklerini yurtlarından sürmüştür. Megrellere karşı 'etnik temizlik” uygula-
maktadır. Şovenist Gürcistan yönetimini ve Gürcü savaş lobisini protesto ediyoruz.
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* Abhazlar ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerini oluşturan tüm diğer Çerkes halkları, Gürcis-

tan'ın bu saldırgan tutumunda en büyük cesareti Türkiye'den aldığı endişesindedir. Bu endişe-

nin kaynağı, Türkiye'nin Gürcistan'a verdiği askeri, ekonomik ve politik destektir. Ve Türki-
ye'de yaşayan 7 milyonu aşkın Çerkes, Gürcistan'ı Abhazya'ya saldırı için teşvik eden bu des-

teği şaşkınlık, tedirginlik ve hayal kırıklığı ile izliyor.

" Kendimize ve çocuklarımıza, Abhazya'daki varlığımızın, kimliğimizin ve kültürümüzün, ver-

gilerimizle sağlanarak Gürcistan'a hibe edilen silahlarla yokedildiğini anlatmak istemiyoruz.
Abhazya'yı gözden çıkaran ve bizi rencide eden politikaları içimize sindiremiyoruz. Gürcistan”ı

Abhazya'ya saldırı için cesaretlendiren desteği protesto ediyoruz.

" Türkiye'de bazı sorumsuz politikacı ve devlet adamlarının, Gürcistan temsilcisiymiş gibi

davranarak, Türkiye'nin dış politikasını Gürcistan'ın çıkarlarına ipotek etmeye çalıştığını esefle

izliyoruz. Gürcistan'ın saldırgan politikalarını besleyen ve kışkırtan, Türkiye'nin tüm Kuzey

Kafkasya Cumhuriyetleriile iyi ilişkilerini baltalayan bu sorumsuzları protesto ediyoruz.

" Gürcistan'ın isteği doğrultusunda Abhazya'ya altı yıldır ağır ambargo uygulanıyor. Abhazya'yı

yalıtmak-yalnızlaştırmak-yıldırmak ve bizlerin Abhazyaile ilişkisini kesmek amacıyla uygula-

nan ambargoyu ve buna destek veren tüm ülkeleri protesto ediyoruz.

* Sağduyulu Gürcistan halkını, “monoetnik-üniter-büyük Gürcistan” hayali ile kan akıtan Gür-

cistan yönetiminin ve Gürcü savaş lobisinin şovenist-maceracı tahriklerini boşa çıkarmaya ve

barışı sağlayacak adımlar atmaya davet ediyoruz.

" Abhazya'da adil ve kalıcı barış istiyoruz. Tarih boyunca Kuzey Kafkasya'nın ve Abhazya'nın

kaderinde etkin rol oynayan Türkiye'yi ve Rusya'yı, faturası hep Çerkeslere ödetilen çekişme

ve rekabet yerine, bölgenin barış ve istikrar içinde gelişmesine olanak sağlayacak çözümler

üretmeye davet ediyoruz. i

“ Gürcistan'ın barbar saldırılarına karşı Abhazya'yı koruyacağımızı; tarihi, hukuki ve idari hak-
larını savunacağımızı; Abhaz halkına ve Abhaz kültürüne sahip çıkacağımızı, tüm dünyaya ilan

ediyoruz.

KURUMVE ORGANİZASYONLAR:
Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi, Kaf-Der Genel Merkezi ve 40 Şubesi, Birleşik Kafkas
Konseyi, Şamil Vakfı, Kafkas Abhazya Kültür Derneği, Kafkas Vakfı, İstanbul Dostluk Klubü,

Sakarya Kafkas Kültür Derneği, İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Uzunyayla Kafkas Kültür Der-
neği, Kafkas-Çeçen Dayanışma Derneği, İnegöl Abhaz Kültür Derneği, İstanbul Kafkas-Çeçen

Kültür Derneği, Birleşik Kafkas Derneği, Güngören Kuzey Kafkas Kültür Derneği, Poyrazlı Kaf-
kas Derneği, Gaziosmanpaşa Kuzey Kafkas Kültür Derneği, Demokratik Çerkes Platformu,

Dünya Abhaz-Abazin Halkları Daimi Kongresi

ŞAHISLAR:
Abdurrahman Özdil, Akın Bal, Alaattin Sinan, Asım Berzeg, Atilla Ceyişakar, Bekir Yıldız, Ber-
rin Üngör, Bülent Özbelli, Cengiz Gül, Duran Dinçer, Enver Derinbay, Erdeşan Kobaş, Erdoğan

Yılmaz, Ergun Tapşın, Erkut Aşoğlu, Erol Karayel, Esat Özen, Fikri Doğan, Gündüz Yıldırımgeç,

Gürtekin Aş, Hakkı Özdemir, Handan Demiröz, Hava Karadaş, İrfan Argun, İrfan Kobaş, Kadir
Ural, Kamuran Özcü, Mahinur Tuna, Mecdi Cengiz, Mehdi Nüzhet Çetinbaş, Mesut Akman,

Mesut Cıba, Metin Ayhan, Muhittin Ünal, Muktedir İlhan, Musa Ramazan, Nail Sönmez, Necati

Özdemir, Nesrin Şener, Ömer Duran, Ömür Yalçın, Perit Berzeg, Rahmi Tuna, Recep Yılmaz,

Sezai Babakuş, Süha Kandı, Şahabettin Yıldız, Turgut Cilo, Uğur Gül, Yurdaer Erşan, Zekeriya
Ağralı
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Sayın Ahmet Necdet SEZER

T.C. CUMHURBAŞKANI

ANKARA

Muhterem Cumhurbaşkanımız,

1992 yılında hiçbir gerekçe göstermeden ağır silahlarla Abhazya'yı kısmen istila eden Gürcistan güçlerini
Abhazyalılar 30 Eylül 1993 tarihinde bütün olumsuz şartlarına ve imkansızlıklarına rağmen (saldıran ve
etnik yapı itibarıyla saldırıya uğrayan ülkenin kendi ülkeleri de olduğunu adeta unutarak saldırganlarla
beraber olanlar da dahil) yurtlarından kovmuşlardır. Abhazya bugün yeni bir savaşa sahne yapılmak

istenmektedir. İlk savaşın bitiminden itibaren Gürcistan sınırındaki Gal bölgesinde Gürcü güçlerince
gerçekleştirilen terör eylemlerinde bir çok Abhaz yurttaşı hayatını kaybetmiş, kimileri de kaçırılmış ve bir
daha bu kişilerden haber alınamamıştır. Ne acıdır ki, tüm bu olaylar BM Barış Gücü yetkilileri gözü
önünde cereyan etmiş, bugüne kadar da bu üzücü olayların önü alınamamıştır.

T.C. Devleti'nin kuruluşunda kanları ve canlarını veren biz Kafkas kökenli Türk vatandaşları Devletimizin
Güney Kafkasya politikasında "yüksek menfaatlerinin" korunmasının bilincindeyiz, ancak, T.C. Devleti
tarafından Gürcistan'a yapılan askeri yardımlarla Abhazyalı kardeşlerimizin yaşam haklarının yok
edilmesine, Devletimizin bigane kalmasıgibi bir kaygı taşımaktayız.

Abhazya yeni ve ağır bir terörist saldın ile karşı karşıya bulunmaktadır. 11 Eylül sürecini fırsat bilen
Gürcistan'ın organize ettiği 600 civarındaki ağır silahlı bir terörist grup Abhazya'nın Kodor bölgesine
girerek kanlı olaylar gerçekleştirmiştir. 8.10.2001 günü bir BM helikopteri düşürülmüş, 6 BM görevlisi ve 3
helikopter mürettebatının ölümüne sebep olmuştur. 9.10.2001 günü de aynı bölge SU-25 tipi uçaklar
tarafından bombalanmış, birçok sivil hayatını kaybetmiş, birçok insan da yaralanmıştır. Bu durum

karşısında Abhazya teyakkuza geçmiş böylece çok gergin bir dönemegirilmiştir.

Bu gergin durum başta Türkiye'dekiler olmak üzere diasporada yaşayan milyonlarca Kuzey Kafkasya

kökenli kardeşlerimizce endişe ve büyük bir dikkatle izlenmektedir. Abhazya'da yaşanan bu olumsuzluklar

Kuzey Kafkasya halklarının da teyakkuza geçmesine neden olmuştur. Umudumuzbuolayların daha fazla

kan dökülmeden son bulmasıdır. Ancak bu temennimizin gerçekleşebilmesi için bütün dünya devletleri

halklarının uluslararası ve sivil toplum örgütlerinin çaba ve acil girişimleriyle mümkün olacaktır. Bunun

için, sorumluluk duyan herkesin kendi yönünden bu istenen çözüme destek vermesi gerekmektedir. Zira

Abhazya'da istilacılarla yurtlarını savunmak zorunda olan insanlar arasında yeniden kanlı bir savaş

yaşanmak üzeredir.

Tarih boyuncadış güçler tarafından tecavüzlere, soykırımlara uğrayagelen dünyanın bu güzel ülkesi, kendi

kültürünü, dilini bir başka deyimle tüm varlığını yaşatabileceği 21.yüzyılın görüntüsüne yaraşır “bir

özgürlük ortamına kavuşturulabilmesi için hür, demokrat, insan haklarına saygılı devletimiz ve tüm

devletlerin soruna sahip çıkmalarım beklemekteyiz.

Dünyanın gözü, kulağı Afganistan'da iken bunu fırsat bilerek bölgedeki olayların kontrolleri dışında

olduğu gibi değişik bahane ve ifadelerle saldırıya geçmiş Gürcülere dur demek için geç kalınmamalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanımız,

Bölge ülkelerinin ve tarafların da menfaatine olacak, bu konuda camiamızı sevindirecek girişimlerinizin

olumlu sonuçlarını duymak heyecanıile derin saygılar ve esenlikler dileriz.

KAFKAS-ABHAZ DAYANIŞMA KOMİTESİ

adına, Başkan

İrfan Argun    
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Adıiğey Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. Yıl

kutlamaları Maykop'ta 4-5 Ekim tarihlerinde
bayram olarak kutlandı. Davetiyelerimizin vak-

tinde ulaşmaması nedeniyle Kaf-Der Genel Baş-

kanımız Muhittin Bey'in vizesini yetiştiremedik.

Ben vize sorunum olmadığı için Kaf-Der ve şu-
beleri adına kutlamalarda Türkiye'den temsilci
olarak katıldım. Benim dışımda Türkiye'den tek

bayan orkestra yönetmeni hemşehrimiz sayın

inci Ozdil Maykop'ta annesi Burhaniye Şubemi-
zin başkanı Sayın İlhan Özdil ile birlikte bulun-
dular. Resmi törenler 4 Ekim günü resmi davet-

lilerin katılımı Tiyatro salonunda başladı. Resmi

törene Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinin Cum-

hurbaşkanları, komşu Krayların yöneticileri ve
Moskova'dan Rus parlamento temsilcileri de

katıldılar. Bu törende açılış konuşmasını Cum-

hurbaşkanı Sayın Aslan Carım yaptı. Cumhur-

başkanı konuşmasında diyasporadaki Çerkes
hemşehrilerimizden bahsederek kültürel çalış-

malara yapılan katkılardan dolayı teşekkürlerini

tüm katılanların huzurunda ifade etti. İsmen
Maykop'ta yaşayan ve 10 yılda Kültür ve sosyal

yaşama katkılarından dolayı 1 Ekim tarihinde

yapılan törenle 8 kişi arasında “Saygın Emektar

Eğitimci” unvanıyla Devlet Şeref Madalyası ve-

rilen Sayın Mehmet Uzun ve Adığey Cumhuri-

yeti'nde yatırımlar yapan Sayın Hakkı Kurmel

büyüğümüzile birlikte benim ismimi de söyle-

mesi benim açımdan hem sürpriz hem de bir
onur vesilesi olmuştur.

Törenlerden sonra Tiyatro salonunda Sayın İnci

Ozdil ile birlikte Adığe şef Sayın Murat Hupe

yönetiminde Adığey Cumhuriyeti Devlet Senfoni

Orkestrası bir konserverdi. İnci Özdil kardeşimiz
2 Ekim tarihinde aynı orkestra ile tek başına bir
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ıyetin

Yaşında...

 

Cihan Candemir

solo konser sunmuştu. Büyük bir katılımın oldu-
ğu konserde İnci Özdil'in performansı Kafkasyalı

hemşerilerimiz açısından büyükbir gurur vesilesi

oldu. Uluslar arası seviyede orkestra yönetme

düzeyine ulaşmış tek bayan orkestra yönetme-

nimizin bir bir Çerkes kızı olması Kafkasya'daki

kardeşlerimizi çok gururlandırdı ve mutlu etti.

Esas kutlamalar 5 Ekim günü Lenin Cadde-

si'nde yapılan toplu yürüyüşle başladı. Yürüyüşe

Adığey Cumhuriyeti'ndeki tüm kültür kuruluşları,
değişik halkların folklor ekipleri milli giysileri ile

katıldılar. Katılanların oluşturduğu konvoy yakla-

şık bir kilometreye ulaştı. Ben de Türkiye'den

giden arkadaşlarımızla birlikte İslamey ve

Nalmes ekiplerinin arasına karıştık. Ekiplerle

birlikte cadde boyunca yürüyerek Cumhurbaş-
kanı, parlamento başkanı, başbakan ve yardım-

cıları ile şehir yöneticilerinin bulunduğu heyetin

önünden geçerek Parka ulaştık. Sabah töreni

parkta sona erdi.

Kutlamaların öğlenden sonraki bölümü May-
kop'un yeni hipodromunda yapıldı. Inşaatı biten

yeni hipodrom açıldı ve at yarışları yapıldı. Aşırı

sıcak havaya rağmen çok sayıda insan yarışları

izledi. Kafkasya da değişik yörelerde yetiştirilen

güzelim Kafkas atlarını görmek benim açımdan

çok hoş oldu.

Bayram stadyumda yapılan gösterilere sona

erdi. Daha önce de ben benzer bir gösteriye

Maykop Şehir günü kutlamaları nedeniyle tesa-

düf etmiştim. Ancak bu defa ki kutlamalar ger-
çekten çok görkemli oldu. Adığey Cumhuriye-

tinde bulunan tüm halkların her yaştan şarkı ve

oyun ekipleri milli giysileri ile topluca stadyum

çevresinde dizildiler. Toplam nüfusu yarım mil-

 



 

 

  
 

yonu bulmayan bir Cumhuriyetin folklor ekipleri-

nin sayısını ve kalitesini görmekle sevinç ve üÜ-
züntüyü bir arada yaşadım. Değişik halkların

hoşgörü içinde aynı bayramı paylaşmaları ve bir
arada barış içinde olmaları çok hoştu ve kültüre
verilen değeri açıkça gösteriyordu. Böylesine bir

ekip zenginliğinin Türkiye'mizin üç beş milyonluk
en büyük şehirlerinde dahi sağlanamayacağını

düşünerek üzülmedim dersem yalan olur.

Oyunlar Nart destanlarından çıkan Sosruko'nun

at üzerinde ateşi stadyuma getirmesiyle başladı.
Bu ateşle sahnenin ortasındaki büyük meşale

ateşlendi ve oyunlar başladı. Tüm ekipler saatler
süren gösteri boyunca sırasıyla sahneye çıkıp

gösterilerini sundular. Gösterilerin sonunda bü-
yük bir havaifişek gösterisi yapıldı. Cumhuriyetin

kurucusu Sayın Aslan Carımov'a stadyuma ge-
len 10 bin civarındakiizleyici alkışlarla teşekkür-
terini sundular. Tören meşaledeki ateşin törensel

olarak tüm insanlığın hizmetine sunulması ile

sona erdi. Adığey Cumhuriyeti'nin kuruluşunun
10. Yıl kutlama törenlerine Türkiye'deki Dernek-

lerimiz adına katılıp kutlama mesajlarımızı ilet-
mek şerefini yaşadığım için ne kadar mutlu ol-

duğumu burada ifade ederek Cumhurbaşkanı-

nın Türkiye'deki hemşehrilerimize selam ve sev-
gilerini iletiyorum.

 
10.YIL NEDENİYLE MOSKOVA'DA YAPILAN

KONSER

 

Adığey Cumhuriyeti'nin 10. Yılı Moskova'da da
kutlandı. Kutlama Moskova Konservatuarının

büyük salonunda değerli sanatçı hemşehrimiz

Muhittin Kandur'un organizasyonu ile yapıldı.
Toplantıya Cumhurbaşkanı Aslan Carımov ve
Eşi Fatma Carimova katıldılar. Misafir olarak

Moskova'da yaşayan Adığe hemşehrilerimizle

birlikte bir çok Rus yönetici ve sanatsever katı|-

dılar.

Kaf-Der olarak bize de bir davet mektubu gel-
mişti. Bu tür toplantılara verdiğimiz önem nede-

niyle ben 'de Moskova'daki işlerimin denk gel-
mesi nedeniyle yine Türkiye'yi temsilen. katıldım.

Maykop'taki kutlamalar sırasında Kültür Bakanı

Gazi Çemiso Türkiye'den katılımın çok olumlu
olacağını söylemiş idi. Dolayısıyla Moskova'daki

törene de katılmak benim için zorunlu hale geldi.

Konser kalabalık izleyici kitlesi önünde tam vak-

tinde Sayın Aslan Carımov'un konuşması ile

açıldı. Daha sonra Muhittin Kandur konuşmasını

İngilizce olarak yaptı. Kaberdey eşi ise tercü-
manlığını yaptı. Bildiğiniz gibi Muhittin Kandur
Ürdün'de doğmuş bir Adığe hemşehrimiz. Uzun

yıllar Amerika'da yaşamış ünlü romancımız ve
film rejisörü, aynı zamanda müzik yönetmeni.

Muhittin Kandur ismini “Çeçen Kılıçları” ve

“Kazbek Kabardey'de" adlı romanlarından bili-

yordum, ancak müzik dalındaki yeteneklerini .

bilmemekten utandım doğrusu. Konser sırasın-

da yine Kafkasya konulu eserler 20 kişilik or-

kesira tarafından Kandur yönetiminde çalındı.
Çalınan parçalar sırasıyla “Setenay'ın Dirilişi”,

“Çerkes Rapsodisi”, “Çerkes Serenadı no.5”,

“Çerkes Serenadı no.6, Maykop”" ve son olarak

Kral Hüseyin hatırasına bestelenen konser eseri
oldu.

Ben de bu vesile ile hem Cumhurbaşkanı ve

eşine bir defa daha selamları iletmek hem de

Muhittin Kandur'u kutlamak şansını buldum.

Kendileri de selam ve sevgilerini Türkiye'ye ilet-

memi benden istediler. Cumhuriyetlerimizin ve

kültürümüzün dünya durdukça yaşaması dilek-

lerimizibirlikte paylaştık.
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ABARDEY-BALI
CUMHURİYETİ'NE

ESİN DÖNÜŞ
YAPMAK İSTEYENLEJLİ

  

  

 

Bu yasalar kesin dönüş yapanlar için KBC'nin onlara tanıdığı statüyü, hakları, yüklediği görevleri (S0-
rumlulukları) ve onlara devletin yapacağı katkıları, yardımları belirlemektedir.

I.MADDE

Anayurda dönecekler;
Bu yasa, 19. yy. da Rus-Kafkas savaşları ve onun devamında Kafkas halklarına yapılan zulümler sonu-
cunda KBC 'yi terk eden ve başka ülkelere yerleşmek zorunda kalan yurttaşlarının çocuklarına ana-
yurtlarına kesin dönüş hakkı tanımaktadır.

TI.MADDE

Anayurtlarına dönecekkişilere yardım konusunda KBC'nin resmi politikası;
1. KBC yetkili organlarının, geri dönüş yapan yurttaşlarına nasıl yardımcı olacakları aşağıdaki yasa
maddeleriyle belirlenmiştir.
a- Rusya Federasyonu ve KBC anayasalarında yer alan ve tüm dünyada geçerli olan insan hakları ve
bireysel özgürlükler geri dönüş yapan yurttaşlarımız için de geçerlidir.
b- Sosyal hayatta, ekonomi ve haberleşme alanlarında KBC vatandaşlarına verilen tüm özgürlükler,
geri dönüş yapan insanlar için de KBC tarafından garanti edilmektedir.
c- Yukarıda sayılan hakların verilmesinde ve tanınmasında yardımcı olmayan ya da bunlara engel olan
KBC yetkilileri ve sorumlu makamlar yasalar karşısında suçlu duruma düşerler.
2. KBC Bakanlar Kurulunun (hükümetinin) teklifiyle KBC parlamentosu aşağıdaki maddeleri yasalaştır-
mıştır;

a- İş alanı yaratıp geri dönüş yapankişileri istihdam etme,
b- Ev - bark kurma, arazi ve mülk edindirme,
c- Hertürlü sosyal güvenlik hakkından ( sağlık vs.) yararlandırma
d- Eğitim — öğretim haklarından yararlandırma,
e- Ülkede geçerli olan yasaların tanıdığı tüm sosyal hakları tanıma.
3. KBC'ye dönen yurttaşların geri dönüşü ve mülk edinmesiiçin yapılacak işlemlerle ilgili tüm harca-
malar KBC bütçesinden karşılanacaktır.

4. KBC bu yasaların yürütülmesi, uygulanması için özel bir kurum oluşturmuştur. Geri dönüşle ilgili
tüm işlemlerin yapılması yetkisi ve sorumluluğu bu kurumaâittir.
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ITI.MADDE

Geri dönüş yapanların yurttaşlık statüsünün verilişi:
i. Geri dönüş yapacakkişi ve aileler öncelikle bu kuruma kayıtlarını yaptıracaklardır.
2. KBC Cumhurbaşkanı'nın öngörüsü doğrultusunda yapılacak çalışmaları içeren kitapçıklar bu kurum
tarafından yurttaşlık statüsü talep edenkişi ve ailelere verilecektir.
3. 18 yaşını doldurmuş, yetişkin tüm bireyler dönüş için Yukarıda sözüedilen kurum tarafından verilen
formları doldurup başvuruda bulunabilir.
4. Geri dönüş yapan kişi ve ailelerin, vatandaşlık statüsü kazanabilmesi için yetkili kurumlar aşağıdaki,
işlemleri yerine getirecektir.
a. Vatandaşlığa kabul dilekçesi,
b. Vatandaşlık hakları kazandığını belgeleyen nüfus cüzdanı, pasaport vb. belgelerin verilmesi.
5. Bu kurum geri dönüş yapan kişi ve ailelere KBC'de konuşulari dillerden biriyle (Kabardeyce, Rusça,
Balkarca) yazılmış vatandaşlık statüsü ile ilgili tüm belgeleri temin etmek durumundadır.
6. İlgili kurum başvuru belgelerini 1 ay içinde sonuçlandırıp başvuru sahibine cevap vermek duru-
mundadır.
7. KBC yetkilileri başvuruları 2 ay içinde sonuçlandıracaktır.
Başvurusu yukarıda belirtilen ( 3 ay ) zamanda sonuçlandırılmayan kişiler yasal yollarla haklarını ara-
makta özgürdür.
8. Vatandaşlık statüsü kazanan kişi veya kişiler bunu kanıtlayan bir belgeyiilgili kurumdan almalıdır.

IV.MADDE

Vatandaşlık hakkını yitirmenin veya bunun geri alınmasının koşulları;
1.Vatandaşlık hakları şu şartlarda yitirilir;
a.Geri dönüş yapan kişinin bizzat vatandaşlıktan çıkmak istemesi,
b.Geri dönüş yapan kişinin ölmesi veya herhangi bir mahkemenin o kişinin öldüğüne karar vermesi,
c.KBC vatandaşı olan geri dönüşçünün Rusya Federasyonu vatandaşlığına geçmesi,
d.Vatandaşlık statüsünün bir yanlışlık veya karışıklık sonucu verildiği hükmünevarılması,
2.KBC Cumhurbaşkanı'nın emriyle aşağıda belirtilen davranışlar içinde bulunan kişilerin vatandaşlık
hakları ellerinden alınabilir:
a.KBC'nin anayasal devlet düzenini kuvvet zoruyla değiştirmeye kalkanlar,
b.KBC anayasasına aykırı faaliyetler yürüten dernek ve kuruluşlara üye olanlar,
c.Ağır cezalık suç işleyen ve bu durumu mahkemelerce belirlenen kişiler,
3. KBC Cumhurbaşkanı'nın vatandaşlık hakkını elinden aldığı kişi veya kişiler mahkemeye başvurup

- yasal haklarını arayabilirler.

V.MADDE

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Rusya Federasyonu anayasası, KBC anayasası ile yasalarınca
kendi yurttaşlarına tanıdığı tüm haklar geri dönüş yapan yurttaşları içinde geçerlidir.

VI.MADDE

Geri dönüş yapanlara iş edinme ve ekonomik açıdan yapılacak yardımlar:
1.KBC ve Rusya Federasyonu vatandaşlarına tanınan ekonomik haklar ( uzun vadeli, düşükfaizli kredi
vs.) geri dönüş yapan yurttaşlara da tanınacaktır.
2.KBC ve Rusya Federasyonu yetkili kurumları yardıma muhtaç ( fakir ) geri dönüşçülere yasalar çer-
çevesinde her türlü yardımda bulunmak durumundadır.
3.Yurttaşlık statüsü kazanan kişilerin herhangi bir afet veya felaketle karşılaşmaları durumunda Rusya
Federasyonu ve KBC yasalarla belirlenen sorumlulukları dahilinde yardımcı olmak durumundadır.
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VII. MADDE

Yurttaşlık statüsü kazanan veya şu anda diasporada ( anavatanın dışında ) yaşayan kişilerin anadille-
rini, kültürlerini öğrenmeleri veya unutmamaları için yapılacak işlemler;
1.Diasporada kalan soydaşlarımızın ana dillerini unutmamaları, ana dille eğitim yapabilmeleri, kültürle-
rini korumalarıiçin - yaşadıkları ülkelerin yasalarına bağlı kalarak — onlara yardım edilmesi. Örneğin;
a.Diasporadaki soydaşlarımızın gelenek ve kültürlerini öğrenmeleri için yardım edilecektir.
b.Kurdukları kültür dernekleri aracılığıyla sanat, edebiyat, müzik vb. ürünlerinin oluşması, arşivlenerek
korunmasıiçin yardım edilecektir.
c.KBC ile diasporadaki soydaşlarımız arasında kültürel mübadelenin ( değişimin) kurulmasına çalışıla-
caktır.
d.Ana dillerini öğrenmeleri , ana dilde haberleşmeleri, ana dille eğitim ve öğrenim görmelerine yar-
dımcı olunacaktır.
e.Diasporadaki soydaşlarımıza ve geri dönüş yoluyla vatandaşlık statüsü kazanan kişilere her türlü
eğitimleri konusunda yardım edilecektir.
2.KBC üniversite ve yüksek okullarına girişte geri dönüş yapan ve diasporada kalan kişilere öncelik
tanınacaktır.
3.Diasporada yaşayan soydaşlarımıza bulunduğu ülkelerle, federatif sistemli devletlerle ve toplu halde
bulunduklarıillerin yönetimleriyle KBC hertürlüilişkiyi kurma ve geliştirme hakkına sahiptir.

VIII. MADDE

Yurttaşlık statüsü kazanan kişilerin kendi dillerinde haberleşmelerini sağlamak:
1.KBC yetkili kurulları ve kurumları vatandaşlık statüsü kazanan kişilerin ana dilleriyle haberleşmelerine
yardımcı olacaktır.
2.Yurttaşlık hakkı kazanan kişiler diledikleri dilde KBC'de geçerli tüm yasaları öğrenmek hakkına sahip-
tir, bu bilgilere ulaşmasında KBC yetkili kurumları yardımcıolacaktır.

IX. MADDE

Yurttaşlık statüsü kazanan kişilerin sorumlulukları:
KBC ve Rusya Federasyonu'nda geçerli yasalara, anayasalara ve devlet sistemlerine
uymak zorundadırlar. Bundan başka KBC ile Rusya Federasyonu arasındaki tüm anlaşmalara bağlı
kalacaklardır. | |

X. MADDE

Yurttaşlık hakkı kazananların ödeyecekleri vergiler: ”
KBC vatandaşlığını kazanan kişiler belli oranda vergi indirimlerinden yararlanacaklardır. Bu tür vergi
indirimleri ve muafiyetler KBC bütçesinden karşılanacaktır.

XI. MADDE

Yurttaşlık hakkı kazananlar için kurulacak Yardımlaşma Fonu:
Yurttaşlık hakkı kazananlara yardım etmek amacıyla yurttaşlık kurumununtalebi
doğrultusunda KBC bütçesinden yardımlaşma fonuna kaynak aktarılacaktır.

XII. MADDE

. Yukarıdaki yasalara aykırı hareket eden KBC yetkili kurumları hakkında yasal kovuşturma ve işlemler
yapılacaktır.
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Bundan 22 yıl kadar önce idi. Bir yaz akşamı
İstanbul'da oturan bir arkadaşımla birlikte
Kızıltoprak tarafında oturan Saygıdeğer Büyü-
gümüz, yaşamını Abhaz Ulusal sorununa ve
Abhaz kültürüne adamış Beygua Ömer'i ziyaret
etmek için buluşmuştuk. Saatlerce süren o do-
yumsuz sohbetten sonra vedalaşmak üzere izin
istediğimizde Ömer Bey kolumu tutarak;
“Yismeylipa...Bak sana bir dosya veriyorum, bö-
lük pörçükte olsa Abhazya üzerine hazır notlar
var, belki dili bu günün gençliğine yabancı gelse
de sen bunu değerlendirirsin. Daha sonra başka
yazılar ve notlarda verebilirim. Şimdilik bunları
incele bakalım” diyerek mavi kapaklı bir dosyayı
elime sıkıştırmıştı.

Çok sevinmiştim, teşekkür ederek ayrıldım. An-
kara'ya döndüm, notları inceleyip bir yayın ola-
yında değerlendirmek üzere bir tarafa ayırdım. O
günlerde Ankara Kafkas Kültür Derneği Başkan-
lığı'nı da yürütüyordum. Terör ortamında, sıkı
yönetim atmosferinde bu dosyayı hemen değer-
lendirmem olanaksızdı. Zira o günlerde “Nart-
ların Sesi” adlı küçük ve amatörce çıkan bir yayın
organımız yüzünden gençlerimizle ilgili olarak
başlatılan kovuşturmaları tedirgin bir şekilde
izlemekten öte hiçbir üretimde bulunamıyordum.

Aradan bir süre geçti, o çok şiddetli olağanüstü
hal rüzgarı 12 eylülile fırtınaya, boraya dönüştü.
Bu fırtına çok geçmeden beni de vurdu. Hersivil
örgütün, her topluluğun, her birlikteliğin altında
bölücü gizli örgüt arayan akımın estiği bu gün-
lerde Kafkas Kültür Derneği'nin yöneticisi olmak,
Potansiyel Suçlu olmakla eşdeğer idi. Kitaplığı-
mın ve kimi değerli notlarımın güvenlik güçlerin-
ce alınarak yok edildiği bu dönemde Rahmetli
Beygua'nın verdiği dosya her nasılsa bir grup
belgelerimle birlikte arkadaşlarca Ankara dışına
çıkartılmış, ama bu güzel olaydan geçtiğimiz Ha-
ziran ayında haberdar edildim ve bu değerli e-
manet yeniden bana döndü. 1979 yılından Rab-
metli Beygua'nın aramızdan ayrıldığı Şubat 2001
tarihine dek, verdiği notları değerlendirip değer-

 »p

Özdemir ÖZBAY

lendirmediğimi bir kaç kez görüşmüş olmamıza
karşın bana sormayan, beni utandırarak üzmek
istemeyen o büyük insanısaygı ile anıyorum.

Bu engin hoşgörülü büyük araştırmacının bana
emanet ettiği dosyaya yeniden kavuşmam beni
tarifsiz mutlu etti. Bu olay bence yaşadığım en
sevimli sürpriz olmuştur. Bu notların kimi bö-
lümlerini bir araya getirerek, günümüz Türkçe-
siyle yeniden düzenleyerek ve dipnotu açıklama-
ları ile zenginleştirerek bir yazı dizisi hazırlamak
ve bana verilen bir kutsal görevi geç de olsa yeri-
ne getirmek istedim.

Rahmetli Beygua'nın notlarından yararlanarak
düzenlediğim bu yazıda, Abhazya tarihini önemli
mekanlarından olan Pitsunda Kentinin arkeolojik
ve turistik açıdan Abhazya için ve biz Diaspora
Çerkesleri için önemini vurgulamaya çalışacağım.

PİTSUNDA: Pitsunda kıyısı insanoğluna coşku
veren lirik duygularla besleyen bir güzellikte 13
km. lik bir ok halinde denize uzanır. Pitsunda
Burnu dağlardan inen Bzıp Suyunun binlerce
yıldan bu yana taşıyıp biriktirdiği topraklardan
oluşan bir deniz terasıdır. Burnun üstü dalgalı bir
düzlük olup, o,5 ile 6 m.arası bir yüksekliği var-
dır. Çok uzak jeolojik geçmişte, bu burun yoktu
ve deniz “Kalaklıku” denilen yere kadar uzanı-
yordu. Daha sonraki çağlarda karanın yükselmesi
ile deniz gerilemiş, Pitsunda Burnununkıyı şeri-
dinde olduğu gibi daha uzak kısımlarında da
kumul yatakları oluşmuştur. Birbirine paralel bir
biçimde uzanan yay şeklindeki kumul sıraları
arasında bataklık haline gelmiş çukur yerler bu-
lunmaktadır. Bu çukurların en derin olanlarında
(3,5-5,5m.) Yınkıt, Anışkhtsara, Abaaga ve diğer

küçük göller yer almıştır. Yüksek kumul sırası(6
m. kadar) deniz kıyısında uzanmaktadır. Bir di-
ger kumul sırası ise, Ortaçağdan kalma Pitsund
Tapınağı'nın kuzeyinden geçmektedir. Böylece
Pitsund Yarımadası Bzıp Irmağının deltası olarak
oluşmuştur. Giderek büyümüş olan ve kum-
çakıldan oluşan burun birkaç km. denize ilerle-
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miş ve denizin derin yerlerine uzanmıştır. Bu
nedenle Pitsunda kıyılarında deniz yüzeyinden
alta inişler sarptır ve zaman zaman bu kıyıların
dikliği 25-35 dereceye' ulaşmaktadır. Pitsunda
düzlüğü Kafkasya'nın Karadeniz kıyılarında in-
sanların yerleşmiş olduğu en eski toprak parçala-
rından biridir.

Bzıp Irmağı'nın aşağı bölgesinde bulunan ilk
"arkeolojik bulgular Paleolitik dönemeaittir. Neo-
litik ve bakır-tunç dönemlerine ait kalıntılarda
vardır. 1935 yılında Pitsund Çam Korusu'nun
doğu ucunda bulunan Ldzaa da tunç baltalardan
oluşan bir define bulunmuştur. Buluntular tunç
devrinin sonlarına(M. Ö. XIV-VMI y.y.) aittir.
Uzun yaprakları ile dikkati çeken savaş, iş ve
tören baltalarının genellikle ağaç sapları, kimi
zamanda tunç sapları vardır. Kolkid uygarlığı
olarak adlandırılan bu uygarlığın özelliklerini
oluşturan bu eşya arasında; çeşitli biçimde tunç
kamacıklar, tunçtan yay şeklinde ve düz iğne ve
değişik formlarda bilezik, yüzük vb. takılarda
vardır.

Çok eski dönemlerde bile Kolkhidya sakinleri
deniz suyundan tuz elde etmesini, bakır eritip
şekillendirmesini, kilden fırınlanmış kaplar yap-
masını ve ustaca dokuma üretmesinibiliyorlardı.
Dokumalardaki motifleri seramik kaplar için
motif olarak kullanıyorlardı. Gün ışığına çıkan
kapların üzerindeki desenlerden bunu görmek
olasıdır. Benzertekstil ve seramikçiliğin kalıntıla-
rı eski çağ Pitsunda Kalesi yakınlarında bulun-
muş olup bunlar M. Ö. Lbinin başlangıç yıllarına
alttir.

Düşmanlarla ve doğa ile savaşımları, sosyal u-
yuşmazlıkları ve o dönem toplumunu etkileyen
diğer olaylar Abhaz Epopesi'ni oluşturan en ö-
nemli (Ookaynaklardır. Abhaz Prometheus'u
“Abrıtskıl” ile ilgili Destan, birkaç farklı varyas-
yon halinde günümüze ulaşmıştır. Halkın sevgisi
yaşamının amacı olan Abrıtskıl Kötülüğe, Tiran-
lara, Acımasız devlere karşı halkı koruduğu için,
Tanrılara baş eğmediği için tarihi Çlow Köyü
yakınlarındaki bir mağaraya kapatılır, demir
direğe zincirle bağlanır.(1, 2)

Günümüze ulaşan destanlar, eski anıtlar, kent
kalıntıları eski Kolhidya sakinlerinin, antik PİT-
SUNDA kentinde yaşamış insanların ulaştığı
uygarlık düzeyini kanıtlamaktadır.

PİTİUNT veya PİTİUS kenti, adını çok eski ve
çok yaşlı Çam ormanından almıştır. Antik Grekçe
de Çam ağacının adı “Pitius” tur. Abhazlar ise bu
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antik yerleşim birimine eskidende şimdi olduğu
gibi Ldzaa ve çam ormanına da “Amzara” demiş-
lerdir. “Amzara” sözcüğü “Çam Ormanı”, “Amza”
ise Abhazcada çam ağacı demektir. Çam ayrıca
aydınlatma malzemesi olduğu için ışık, çıra, me-
şale anlamlarına da gelir.

Eski oDioskurias (Sohum-Akua), Triglipha

(Gagra), Guenosa (Oçamçira), Phasicra (Poti)
kentleri ile Pitiuna da antik Grek Ticaret koloni-
lerinin kurulması sırasında doğmuş bir yerleşim
merkezidir. Antik çağlarda Pitiunt ticari açıdan
işlevi önemli olan bir limanidi. Pitiunt 'dan por-
suk ağacı, şimşir ağacı, gemi yapımıiçin kereste,
reçine, dokumalar, mum ve bal ihraç edilirdi.
M.Ö,II. yüzyılın sonlarında kölecilikilişkilerinin
çözülmesiile, Pitiunt da dahil Kolkhid Krallığının
ekonomikve sosyal yapısında çöküntü başlamış-
tır. Bu zayıflamadan yararlanan Romalılar M. Ö,
65 yılında Kolkhidyayı kendilerine bağladılar.
Pitiunt da dahil Karadeniz kıyısındaki büyük
yerleşim birimlerine sürekli askeri garnizonlar
kurmuşlar, filolar oluşturmuşlardır. Romalıisti-
lacılara yerli halk hemen teslim olmamış, karşılık
vermişir. Bu mücadelede yerli boyların ittifakı,
yani bu gün ki Abhaz Ulusunun ataları olan
“Apsıllar”, Sanıg (Zanik)ler, Misimian'lar ve diğer
boyların birleşmesi M.S. I. yüzyılda Abhaz
konsildasyonu (pekiştirme) ve güçlenmesine
neden olmuştur.

Artemidor'un (M.Ö.I-II yy. ) “BüyükPitiunt” ve
Plıne'nin (M.S. I yy.) “En zengin kent” olarak
adlandırdıkları Pitiunt M.S. 1. yy'da Kafkas Boy-
larından olan Heniokh'larca tahrip ve yağma
edildi. II. yy'ın başlarında Romalılar tarafından
yeniden onarılarak çevresine çok büyük bir sur
çekildi.

Roma kolonizasyonu ile Grek kolonizasyonu ara-
sındaki önemli farklılığı vurgulamak gerekmek-
tedir; Antik Çağ Grekleri, koloni ve ticaret mer-
kezlerini, özellikle ticari değişimi kolaylaştırmak
amacıyla yerli kentlerin yakınlarına kurarlardı.
Başarılı bir ticari ilişki ortamının barış içinde
yaşamak olduğunu bilirlerdi. Romalılar ise; de-
mir pençelerini Kafkas kıyılarına geçirerek sağ-
lam, korunaklı bir biçimde yerleşmeye çalıştılar.
Doğudaki çıkarlarını iyi korumak, politikalarını
başarıyla yürütmek için Kolkhidya'nın kıyı kent-
lerini ve özellikle Pitiunt'u askeri deniz üssü hali-
ne getirdiler.

Roma kolonizasyonun etkisi iki yönde gelişmiştir.
Romalılar bir taraftan yerli halka amansız bir
baskı uygularken, öte taraftan Romaile dahasıkı
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ticari ve politik ilişkiye zorlayarak Kafkas Boyla-
rını daha çabuk ve güçlü gelişimine olanak ya-
ratmışlardır.

Ünlü Abhaz arkeologu ve tarihçisi M. M. Trapş
şöyle demektedir: “Bir bütün olarak ele alındı-
ğında, çok derin ve yerel kökenleri olan, eski
Abhaz boylarının kendilerine özgü gelişmiş kül-
türleri, başlı başına parıltılı bir olaydır. Çok ta-
raflı, kimi zamanda uzaklara giden ticari ve kül-
türel ilişkilerin varlığı, bu kültürün büyük tarih-
sel öneminin kanıtıdır... Sarmat dünyasıile yer-
lilerin ilişkilerini de izleyebiliriz. Bu uygarlık
Roma İmparatorluğu'nun çevresinde, güçlü
Greko-Romen etkisi altında, ancak bize göre, o
çağın kültürel yaratıcılık sürecinde bizzat Abhaz
boylarının katılımıyla oluşan kültür türlerinden
biridir.”

Pitiunt HI. yy'ın ortalarında iki kez İskitlerin
saldırısına uğramıştır. İlk saldırıda Romalılar
İskitlileri püskürttüler. İkinci saldırıda ise kent
İskitlerin eline geçti. Antik Grek tarihçisi
Zosimos bu konuda şöyle demektedir: “Onlar
geçtikleri yerlerde her şeyi yakıp yıktılar. Kıyı
Pitiunt halkı daha iyi berkitilmiş yerlere, ülkenin
içlerine doğru uzaklaştılar. Ve Barbarlar ilk iş
olarak çok büyük ve yüksek bir surla çevrili ve
kullanışlı bir limanı olan Pitiunt kentine saldır-
dılar. “İskitler kenti yağmaladılar, ancak, Pitiunt
kalelerine yakın olan Roma garnizonlarının saldı-
rısından kuşkulanarak kenti boşalttılar. Pitiunt
için artık çöküş süreci başlamıştır.

M.S. TI. yüzyılın sonlarında ve IV. yüzyılın başla-
rında Kolkhidya'nın kıyı kentlerinde ve bu arada
Pitiunt'da da büyük bir kalkınma gözlenebilmiş-
tir; büyük savunma surları yeniden inşa edilmiş,
mozaik döşemeli, mermer sütunları ile zengin bir
biçimde bezenmiş, zengin binalar yapılmış, içme
suyu taşıma kanalları ile hamamlar yeniden inşa
edilmiştir. Kent yaşamının gelişimi ve kalkınması
ile birlikte el sanatları da gelişmiştir.

M.S. ki ilk yüzyıllarda, kent ekonomisi ve yaşa-
mının boy atması Romalıların etkinliklerine bağlı
iken, IV ve V. yüzyıllarda Pitiunt'da ki ekonomik
yaşamın canlılığı önemli ölçüde bağımsız bir
karakter göstermektedir.

Pitiuntlular gemilerini düşman saldırılarına karşı
korumakiçin Yınkıt gölü üzerinde iç liman inşa
ederek bu limanı kanalla denize bağlamışlardır.
Kent çevresi 3 km. uzunluğunda bir surla, koru-
ma duvarı ile (Abhazca Abaaga) çevrili idi.
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Abhazca kente verilen “Abaaga” ismi buradan
kaynaklanmaktadır.

Romalıların yerini Bizans, Pitiuntu Kafkasya
kıyılarında Hıristiyanlığın yayılması için başlıca
hareket noktası, büyük bir din merkezi haline
getirmişler ve burada bir Bizans valiliği oluştur-
muşlardır. Pitiunt Piskoposu Yoannis Zlataust
“ırak pitiunt”a sürgüne gönderilmiştir.

Pitiunt Patrikleri onikinci yüz yıl süresince böl-
genin kaderini etkilemişlerdir. Bir zamanlar bu-
raların ruhani egemenliği sadece Abhazya da
kalmayıp, Batı Gürcistan'ı da etkisi altına almış-
tır. Geniş taşınmazlar, topraklar elde etmişlerdir.
Patriklerin koyduğu ve uyguladıkları cezalardan
korunmak isteyen Abhazlar Hıristiyanlığı kabul
etmişler, ancak kendi ataerkil dinleri de uzun
süre yaşamıştır.

XVI yüzyılda Abhazya Osmanlı istilasına uğra-
mıştır. Türkler, İslamiyet'i kabul etmeleri için
Abhazları 300 yıl zorlamışlardır. Birçok Abhaz,
İslamın sünni mezhebini kabul etmek zorunda
kalmıştır. Gregoryen Başpapazlık makamı bu
dönemde Pitsunda'dan Gelata'ya taşınmıştır.

1830 yılında Pitsunda, Çar ordularının işgali
altına girmiştir. Kale surları kuzey-doğu, güney-
batı kesimlerinde ateş etmeye uygun geniş burç-
larla pekiştirilmiştir. Kiliseler yeniden ibadete
açılmış, askeri görevliler için yapılan dinsel tö-
renler alay papazları tarafından yönetilmiştir.

Çarlık Hükümeti 1885 yılında PitsundaKilisesini
büyük emlakıyla birlikte (1043 desyatin arazi,
420 desyatin çam ormanı) yeni Athanasius Kili-
sesi'ne bağışlamıştır ve yeni Athanasius Rahipleri
kilisenin yanına papaz odaları, aşhaneler ve mi-
safirhaneler yaptırmışlardır. Bu inşaatlar 1915
yılına dek sürmüş, akrapol arazisi de meyve bah-
çesine dönüştürülmüştür. Bütün bu faaliyetler,
değerli arkeolojik kanıtların bir bölümünün yok
olmasına yok açmıştır.

Oset Ulusal Ozanı Kosta Hetagati 1899 yılında bir
yazısında bu rahipler için şunları söylemiştir:
“Karadeniz kıyıları hakkındaki izlenimlerimi
bozan bir şey varsa o da bu rahiplerdir. Bu “A-
FON”içeriği bakımından öyle bir riyakarlık, hır-
sızlık, aldatmaca yuvasıdır ki, öyle bir insan saflı-
ğını çirkince sömürme yatağıdır ki, o eşsiz güzel-
liğine bakmadan, ben burayı bütün rahipleri ile
birlikte coşku içinde ateşe verirdim.” Ekim ihtilali
ile bütün bu rahipler ve patronlar Antik
Pitsunda'dan temizlenmiştir.
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Antik Kentlerin, kalelerin, evlerin enkazı günü-

müze ulaşan eski çağ uygarlıklarının anıtları,
yüzyılların birikmiş tozu ve toprak katmanlarıile
örtülüdür. Arkeologların güven veren elleri ile
onarımcıların restorasyon fırçaları ile geçmişin
kalıntıları yeniden canlanır. (Reanimasyon) ve
bize bir zamanlar yaşamış olan insanların gerçek
ve moral yaşamlarını anlatmaya başlarlar.

Pitsunda Kentinin şimdiki merkezine ikiyüz met-
o re kadar bir uzaklıkta “Büyük Pitiuntun”
Akrapolü bulunmaktadır. 1952 yılında Sovyet
Bilim Akademisi Arkeoloji Kurulu tarafından 5
hektarlık bir alanda kazılar yapılmış, ve çok ön-
celeri çökmüş taş duvarların, kent kapılarının,
kiliselerinin, kanalizasyonların toplama boru
hatlarının kalıntıları bulunmuştur. Ayrıca Roma
ve Bizans dönemineait çok sayıda metal paralar,
çok eski zamanlara ait kilise mozaikleri gün ışığı-
na çıkarılmıştır.

Toprak tabakalarında M.S. II-V yüzyıllarda ya-
pılmış olan kırmızı renkli ve cilalı seramiklerle
cam eşya kalıntıları bulunmuştur. Ayrıca kömür,
kül ve maden cüruflarıyla karışık bir şekilde, cam
damlacıklarının varlığı, çok eskiden burada cam
imaledilen üfleme atölyelerinin bulunduğu savı-
nı güçlendirmektedir.

Pitsunda da üçü kentin içerisinde olmak üzere
kilise kalıntılarına sık sık rastlanmıştır. Bu kili-
selerden en eski olanı IV-V yüzyıllara aittir. Çam
ormanları ile kaplı bölgenin denizle birleştiği
bölümde bir kilisenin kalıntıları da ortaya çıka-
rılmıştır. Bu kilisenin planı incelendiğinde; birbi-
rine benzer biçimde, yarı yuvarlak(ek yapı) abi-
deler ve altı kapı ile dikdörtgen bir yapı olduğu
görülür. Bu kilisenin X. yüzyılda kullanıldığı an-
laşılmaktadır. 1970 yılında Akhaşni yöresinde
yapılan kazılarda arkeologlarca bilinmeyen bir
Bazilika'nın temeli gün ışığına çıkarılmıştır.

Kent surlarının yakınında bulunan kilisenin ise
mozaikleri oldukça sağlam kalmıştır. Bu kilisede
yine dikdörtgen bir plan söz konusu olup, beşgen
Absid'li mihrap çıkıntısı vardır. Uzunluğuna iki
sıra sütunla ayrılmış olan kilisede bu sütunlar, üç
uzatılmış bölümü (nefleri) oluşturuyordu. Butip
kiliselere “Üç Nefli Bazilika” denmekte olup, bu
mimari M.S. IV-V yüzyıllarına aittir. Kilisenin
sağlam kalan temeli, on adet mermer sütunları ve
diğer detayları, bu tapınağın nedenli görkemlibir
yapı olduğunu hala vurgulamaktadır. Kilisenin
bezemeleri de çok ilgi çekicidir. Mozaik döşeme-
si, Kafkasya'nın eski mozaik üslubuna uygundur.
Döşeme üzerinde 60m'lik alanda 12 renkli küp
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biçiminde taşlarla, inek, eşek, dana, güvercin,
tavus, balık, meşe yaprağı ve nar yaprağ; resimle
işlenmiştir. Kilisenin mihrabındaki mozaikler,
çok ilgi çekici idi; burada “Yaşam Kaynağı Su
Şadırvanı” ve vaftiz yeri dikkati çekmektedir.
“Yaşam Kaynağı Su Şadırvanı” nın üzerine bir
erkek geyik, yavru geyiklerle ana geyik eğilmiş
biçimde “Yaşam Kaynağı” sembolize edilmekte-
dir. Vaftiz yeri ise , su ile dolu, üzerinde iri bir
çam kozalağı bulunan bir ağaç gövdesinin yük-
seldiği bir kabı sembolize etmektedir. Şadırvan-
dan fışkıran sular altında yıkanan dört kuşun
çevrelediği insanın mozaikle temsil edilmesi çok
güzel bir biçimde işlenmiştir. Akademisyen |.
Matsulevitch'in bu konuda söyledikleri: “mozaikli
kilise, kazılar sonucu incelemeye açılan, Kafkas
kıyılarında, çok eski kilise yapılarının şimdilik tek
örneğidir. Mozaiklerin yerli destanlardan ve halk
karakterlerinden koparılması için bir sebep yok- '
tur. Bunlar yerel ekol mozaikçilerinin Pitsunda
mozaiklerinin yapılmasına katıldıklarına ilişkin
delillerden biri olarak:.yararlı olabilecektir.” şek-
lindedir.

Antik Pitsunda'nın değişik yerlerinde bilim a-
damlarınca gün ışığına çıkarılan, diğer mozaik
örnekleri üzerinde de durmak gerekir. Kale sa-
raylarını bezeyen mozaik işleri arasında özelikle
göze çarpanlar şunlardı: Fillerle aslan avı, su
ejderi Figürü, su perisi ve diğerleri... Karadenizin
doğu kıyılarının başka hiçbir antik kentinde mo-
zaik sanatı büyük Pitiunt da olduğu kadar gör-
kemli değildir.

Antik Pitiunt'un yüksekkültürüne diğer anıtlarda
tanıklık etmektedir. IV. yüzyıla ait antik hama-
mın üç odası, büyük su sarnıcı, iyi korunmuş,
kollara ayrılan kanalizasyon şebekesi ve birde su
ishale hattı başlıca anıtlardır. İnşaat malzemesi
olarak Pitlunt'un yapımında deniz konglomerası,
kum taşı, mermer, kiremit ve nehir taşları ve
kireç harcı kullanılmıştır.

Orta çağ Abhazya'sının en büyük mimari kalıntısı
Pitsunda Kilisesi'dir. Uzaktan bakılınca, hiç sol-
madan sürekli bir yeşilliğin üzerine, serviler üze-
rine yükselen beyaz silindir (tambur) üzerindeki

küçük kubbesi görülür. Yapının en yüksek bö-
lümleri kubbeye dört yandan yaklaşır ve böylece
“Grek Haçı” olarak isimlendirilen şekil ortaya
çıkar. Kilise tipinin adı da bu şekilden kaynak-
lanmaktadır; “Haç Kubbeli”. Kilisenin yüksek
bölümü, cephede (doğu-batı ekseninde) uzunla-

ma olarak giden ve batıda üç yarı yuvarlak
Apsid'i bulunan, bir dikdörtgen oluşturan daha
az yüksek bölüme bitişmekte olup orta apsidi



 

 
 

 

daha geniş ve daha yüksektir ve silindirde (tam-
but) olduğu gibi üç yüksek penceresi vardır.

Yüksekte bulunan dar pencerelerde aydınlatılan
iç, yani dikdörtgen biçimdeki bölüm, uzunlama-
sına, üç uzun bölüme (neflere) ayrılmış olup,
bunlardan orta nef en yüksek ve en geniş olanı-
dır. Kilisenin kubbeile birlikte dış yüksekliği 29
metre, ve duvar kalınlığı 1,5 metredir. Kilisenin
temelleri masif taş bloklardan yapılmıştır. Du-
varları kireç harcı ile taştan Abhazya'ya özgü bir
tuğladan örülmüştür. Kubbesi daha önceden
bakır levhalarile kaplı iken, bunlar geçen yüzyıl-
da demir saç levhalarla çevrilmiştir. Kilise kireç

harcı üzerine kaba örülmüş bir taş duvarile çev-
rilmiş olup taşlar 150-200 metre uzaklıktaki an-
tik kent ve kale enkazındanelde edilmiştir.

Pitsundakilisesinin inşaatı X. yy'ın sonlarıile XI.
yy'ın başlarına rastlar. Bu dönem, Sayın Beygua'
nın değimiyle, “Mimarlık sanatının çiçeklendiği
dönemdir”. Böyle bir anıtın üslubunun yabancı
mimari olduğundan da söz edilemez. Çünkü baş-
ka ülkelere, başka topraklara götürülen bir sanat,
yabancı yöntemlerin ve sanatın tıpkısı olmaktan
çıkar, özgün bir üslup alır. Pistunda kilisesini
yapı tarzı bize göre, Abhaz halkının bitmez tü-
kenmez yaratıcılık kaynağından yeterince bes-
lenmiştir.

Pitsunda burnunu 1933 yılında gezen ünlü Fran-
sız gezgin Frederic Dübois de Monpereux, “Kaf-
kaslar Çevresinde Yolculuk” adlı altı ciltten olu-
şan yapıtında bakınız neler söylüyor: “İşte ben,
şimdiye dek bildiğim harabelerin en görkemlisi,
ve en güzel olanının önündeyim. Harabelerden
bana hayranlıkla söz eden olmuştu. Ancak bende
bıraktığı izlenim her türlü beklentimin çok üs-
tünde olmuştur. Bu görkemli ve cesurca uygula-
nan stil, Abhazya'nın bu muhteşem doğasının
ortasındainsanı şaşkınlığa sürüklüyor.”

Dübois de Monpereux'nun kilisenin dış görünü-
şüyle ilgili sözleri çok ilginçtir. Bu Fransız gezgin,
kilisenin çatısını, üzerinde meyve ağaçları dahil
bir çok ağacın yerleştiği bir “gök bahçesine” ben-
zetmiş ve bu “romantik” manzaranın kiliseyi
çevreleyen peyzaja yeterince uyum içerisinde
olduğunu yazmıştır.

Kafkasya'da incelemeler yapan Alman ozanı ve
çevirmeni Friedrich Bodenstadt, Abhazlar için
çokeski çağlardan beri kutsal olan bir yer olarak,
kilise hakkındailgi çekicibilgiler vermektedir:

“Burada salt dinsel törenler yapılmazdı. Aynı
zamanda savaş yürüyüşlerinden önce görkemli

 :/

and içme törenleri de yapılırdı.” Bodenstadt bu
yapıtına, savaşa gitmeden önce and içen bir grub
Abhaz soylusunun resmini de koymuştur. (Kilise
Bahçesindeki Kutsal Meşe ağacının altında)

Kilise zaman zaman beceriksiz onarımcılardan da
zarar görmüştür. Odessa Antiguite derneğinin
girişimleri ile XIX. yy'ın ortalarında onarımına
başlanmış, duvarların badanası yapılmış, bu ara-
da çok değerli kitabelerde yok edilmiştir. Kiliseye
en büyük zarar, 1869 yılındaki onarımla veril-
miştir. Onarım sırasında kubbe yeni resimlerle
süslenmiştir. Kilisenin kuzey-güney ve batı kapı-
ları çıkartılmış, taş döşemenin üzeri tahta ile
kaplanmış, böylece kilisenin görünümü değişti-
rilmiştir. Ancak yapının ana hatları ve karakteri
olduğu gibi kalmıştır. 1877-78 Osmanlı-Rus sava-
şında kilise Türk askerleri tarafından tahrip e-
dilmiştir.

1958 yılında yeniden onarılmış 1960 yılında bir
müze-sergi salonuna dönüştürülmüşayrıca ilginç -
akustik özelliği dikkate alınarak bir bölümü kon-
ser salonu haline getirilerek bir de org monte
edilmiştir.

Son yüzyılda Pitsunda'nın tarih ve arkeoloji özel-
liklerine bir de Kaplıca tedavisi (Kurort) olanak-

ları eklenerek çok modern dinlence tesisleri açıl-
mıştır. Bu lirik atmosferde tarih, arkeoloji, kum-

sal, orman, deniz ve Abhaz mutfağının o güzel
doğal yiyecekleriile tanrıların kıskanıp insanlara
içirtmek istemedikleri Abhaz şaraplarını bulmak
olasıdır. Burada aranılan mutluluğa erişilebil-
mekte, insanlar tedavi edilirken dinlenmekte ve
eğlenebilmektedir. Özetlenirse, Ephesus ya da
Aphrodisias antik kentleri Türkiye turizmiiçin ne
anlam taşıyorsa Cennet Pitsunda da Abhazyaiçin
aynı anlamı taşımaktadır.

Busatırları bitirirken Diaspora da yaşayan bütün
Kuzey Kafkasyalılara sesleniyoruz; Geliniz, yaz
dinlencenizi, tatillerinizi, Tanrının kendisi için
ayırdığı bu cennet Ata yurdunda geçiriniz. Abhaz
kardeşlerinizle Vatanı, özgürlüğü, güzelliği,
mutluluğu paylaşınız. Pitsunda'ya, Gagra'ya,
Ritsha'ya, Sohum'a, Çlow'a gitmek için olanakla-
rınızı zorlayınız. Böylece yoğun bir istek oluştu-
rulduğunda Abhâzya'ya uygulanan o haksız ve
insanlık dışı ambargo'nun delinmesiiçin bir ey-
lem,bir güç birliği de yaratılmış olacaktır.

Ağustos 2001

 



 

EYLÜL EKİM 2001 « SAYI 26
 

 

B. GEORGE HEWITT

 

Dünyaca ünlü araştırmacı yazar George Hewitt ile yaptığımız bağlantı sonucunda, kendisinin Abhaz
Dili ile tanışması ve yayınları üzerine bize göndermeyi memnuniyetle kabulettiği röportaj içerikli

yazısını “Nart Dergisi” okuyucularının ilgisine sunuyoruz.
 

11 Kasım 1949'da Doncaster (Yorkshire, İngilte-
reyde Tom ve Joan Hewitt'in tek çocukları ola-
rak dünyaya geldim. 11 yaşında Yerel Gramer
Okulu'na girince hayatımda ilk defa yabancı dil-

lerle karşı karşıya geldim ve bu konunun benim

ilgi alanım olduğunu keşfettim. 16 yaşımda bu
dillerin dördünden (Fransızca, Almanca, Latince,

Yunanca) sınavlara girdim (0 - seviye) ve A -
seviye sinavlarım için Latince, Yunanca ve Eski

Yunan - Roma Tarihi konularında yoğunlaşmaya

karar verdim. Başka bir konuda çalışmayı hiç

düşünmedim ve eğitimime 1969 yılında Cam-

bridge St. John's Koleji'nde Klasikler'le devam
ettüm. 3 yıl sonra burslu okuduğum bu bölümden .
mezun oldum.

Bu noktada, o zamanlar oldukça popüler olan
“Linguistik” (dilbilim) alanında yetetlik almak

akıllıca görünüyordu. Cambridge'de verilen bir

yılık Linguistik programına girdim ve Dr. Alan

Sommerstein danışmanlığında tezimi Laün Dili

üzerine yazdım. Fakat, bu bir yıl boyunca aka-
demik hayatın gerçekten bana göte olup olmadı-

ğını düşünmeye başladım ve Liverpool Polis
Kuvvetleri'ne katılmak üzere başvuru yaptım,
fakat başarılı olamadım. Ve Cambridge'de dokto-

ra için çalışmalarıma devam etmeye katat verdim.
Eski Yunan dili sentaksını içeren bir şeyler çalış-

mak istiyordum, uygun bir konu için çevteme

 

danıştım. Bu noktada Klasik Filoloji hocalarım-

dan biti, emekli Sansktitçe Profesörü Harold

Bailey'in bana bu konuda tavsiye verebilecek en

uygun kişi olduğunu söyledi. Bu seçkin bilim

adamı ile bir buluşma ayarlandı ve onun, O sira-

larda oda kiraladığım müstakil evin arkasındaki
bir apattmanda yaşadığını öğrendim. Buluştuk.

Ve bu buluşma benim hayatımın geri kalanına

bir yön çizecekü.

Prot. Bailey, eğer Eski Yunancaile karşılaştırmalı

bir araştırma yapmakistiyorsam, Hint - Avrupa

dil ailesinden Litvanyaca (Lithuanian) veya Er-
menice (Ârmenian)'nin karşılaştırma için uygun
diller olabileceğini söyledi. Benim ilk etapta ter-

cihim, Hint - Avrupa dil ailesinin çok eski,tarihi

özelliklerine sahip olan Litvanyaca oldu, fakat
danışmanım olabilecek tek kişi olan Oxford'dan

Prof.Auty o sıtalarda Estonya'da olduğu için
danışman bulamadım ve olmadı. Daha sonra

Yunanca ve Ermenice atasında karşılaştırmalı

çalışma yapmak üzere, Cambtidge'den Prof.

Bernard Comrtie ve Oxford'dan Etmenice Profe-
sörü Charles Dowsettin ikili danışmanlığında

kayıt oldum. Eski Ermenice gramerinin temelle-

ini Öğtenmek üzere Antonine Meilletin

“Altarmenisches Elementarbuch” adlı kitabını

çalıştım. Fakat kayıt olduktan 3 hafta sonra Prof.

Harold Bailey ile konuştum. Bana, eğer Htmeni-
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ce ile ilgileneceksem Gürcüce de bilmem gerek-
tüğini söyledi. Bunun nedeni olarak da, bu iki

dilin çok fazla birbirleriyle ilgili olmamasına rağ-
men, İranskafkasya'da çok uzun yıllardır bir
arada var olduklarını ve karşılıklı olarak yoğun

etkileşim geçirdiklerini söyledi. Kütüphanesinden

Gürcüce bir kitap çıkardı ve ben o güzel yazıları
görünce bu dile hayranlık duydum. Hans
Voigt'un “Grammaire de la langue Geotgienne”

kitabını aldım ve Gürcüce öğrenmeye başladım.

Hint - Avrupa dil ailesinden olmadığı için Klasik

Ermenice'den daha zor geldi ve Gütcüceile ilgili
özelliklerini öğrendim. 2 yıl Ermenice materyaller
okumaya devam etmeme tağmen gün geçtikçe
yerli Kafkas dillerine daha çok ilgi duyuyot ve
etkileniyorum.

Eski sınıf arkadaşlarımdan biri (şimdi Cam-
brldge'de Karşılaştırmalı Filoloji Profesörü) me-
zuniyetten sonra petrol endüstrisine girmişti ve
ben okulu bitirdikten bir yıl sonra Cambridge'de
Linguistük Diplomasını almak üzere gelmişti.
Geldiğinde bana, şirketin Londra'daki metkez

ofisinde çalışmak üzere Türkiye'den gelen bit

Kafkasyalı dan bahsetti. Bu arkadaş (Fahri Ya-

man) ile Cambridge 'de Prof. Harold Bailey ve

benim için bir buluşma ayarladık. Bu ziyatette,
Fahti'nin neredeyse unutmak üzere olduğu
Abzakh diyalektinden hatırladığı bazı temel keli-
meleri kaydettik. Benim kendi anadiline olan

ilgimi gören Fahri, o yaz (1974) Türkiye'deki
köyüne (Balıkesir'in güneyinde Demirkapı Köyü)
gitmeyi önerdi. Ayatlamalar yapıldı ve o köyde,
dili her gün konuşan insanlardan Çetkesçe üzeti-

ne bilgi toplayarak 3 hafta geçirdim. Bu süre

boyunca, gençletin birbirletiyle konuşurken

Çerkesçe yetine Türkçe kullandıklarında daha

mutlu olduklarını farkettim. Bu, sadece Kafkas

toplumu ile ilgili değil, yerli Kafkas dillerini tehdit
eden “dillerin kaybolması tehlikesi” ile ilgili ilk
gözlemimdi. Ve bu tehlike, 1998'de SOAS'ta

verdiğim profesörlük açılış töreni (inaugural

professotial) dersinde de belirteceğim gibi, sade-
ce diasporayı değil, anavatanlatı Kafkasya'yı da
tehdit ediyordu.

Cemal Cangül ve ailesiyle birlikte kaldığım
Demirkapı Köyü'nde geçirdiğim süre boyunca,

bazı yaşlılar tarafından Ubıhça'nın halen konu-

şulduğunu tahmin ettiğim Hacı Osman Köyü'nü
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ziyaret etmek istedim. 3 haftalık sürecin sonuna
doğru ziyaret ayarlandı ve Hacı Osman Köyü'ne
gittik. Köye varit varmaz, beni Ubıhça konuşan
yaşlı bir amcanın evine götürdüler. Teyibimi çı-
karttım, ve ölmekte olan bu dilden ötnekler kay-
detmeye başladım. İngiltere'den gelen bu yaban-
cıyı merak eden birkaç çocuk hemen etrafımızda

toplandı. Gece için, orda bir kafe sahibi Fuat
Ergün'ün evinde kalmam planlanmıştı. Fuat'ın 7
çocuğu vardı fakat bir tanesinin bile Ubıhça bil-

mediğini söylediler, sadece Türkçe ve Çerkesçe

konuşuyotlardı. O gece Fuat'ın ve köye ilk vardı-
gımda evine gittiğim yaşlı amcanın konuşmala-

rından bazı kayıtlar yapüm.

Köydeki ilk gecemde fark ettiğim garip bir şey;
daha açık olan Demirkapı Köyü'ndekinin tersine,

buradaki kadınlar hiç ottalıkta görünmüyordu.
Ortaya ilk vardığımda kuyudan su çeken bir kadın

görmüştüm, sokaktan geçerken gözlerini başka

tarafa çevirdi ve yütüdü. Hacı Osman Köyü'nde

gördüğüm ikinci kadın, akşam yemeği ve sabah
kahvaltısını getiren Fuat'ın kızıydı, Fuat'ın hanı-

mıyla hiç karşılaşmadım!

Bitan önce Tevfik Esenç'le - Ubihça konuşabilen

son insanla - nasıl irtibat kuracağımı öğrenmek

istiyordum. Minibüsle Manyas'a gitmek üzere

hazitlanıyorken bana, Tevfikin oğullarından

bitinin, Erol'un İstanbul'daki telefon numarasını

verdiler.

Demirkapı'dan şehre döndüğümde cuma günüy-
dü, Ev sahibimin oğlu o akşam Erol'u aradı ve

Erol da bu konuda babasına bilgi vereceğini

söyledi. Ertesi sabah saat Wda eve bir misafir

geldi, tertemiz giyinmiş yüzünde kocaman gü-

lümsemesiyle Tevfik Esenç'le buluşmak isteyen
İngiliz'i arıyordu, bu Tevfik” di. O hafta her gün

geleceğine söz verdi, böylelikle Ubıhça üzerine
çalışabilecektik, ve gerçekten her sabah saat tam

da 9'da geliyordu. Ama imaalesef evinde misafir
olarak kaldığım kişi kanser hastasıydı ve benim

için çeviri yapamıyordu, oğlu ise Tevfik” in gün-

lük ziyaretlerine başlamadan önceki Pazar oku-

luna devam etmekiçin Paris'e gitmişti. Böylelikle

tercümansız kalmıştık. Tevfik ile birçok kayıt
gerçekleştirdim, içlerinde daha önce Demitkapı

Köyü'nde dinlediğim bazı hikayelerile orijinal bir
hikaye vardı; 500 yıl önce Ubıhya'ya gittikleri ve  
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bir gramer kitabı yazdıkları düşünülen 2 İngiliz
hakkında..

Bu bana, James Bell ve John Longwotth adında-

ki 2 İngilizin 1830'larda Karadeniz Sahili'ne

yaptıkları ziyareti ve Çerkesler arasında kaldıkları
dönem yazdıkları muhteşem tasvirleri yansıtıyor
gibi göründü.

Ben Şişl” de kalırken, bir cumattesi sabahi

Tevfik, İstanbul'un değişik bir köşesinde bululan

evine götürdü beni. Ve orada eşiile karşılaştım.

Abaza olduğunu söylediği oldukça yaşlı bir arka-

daşı da gelmişti eve. Abhazca konuştuğunu çok

sonra anlamama ve bu olay benim Abhaz Dili ile

ilk tanışmam olmasına rağmen ben, onun bazı

konuşmalarını kaydetmiştüm. Tevfik beni öğle

yemeğiiçin bir testotanagötütdü ve ondan sonra
birbirimize hoşça kal dileyerek aytıldık.
 

Kuzey Batı Kafkasya Dilleri özerinepek çok şeyi borçlu

olduğumuz sınırsız çalışmalarıyla tanınan eski arkada

şam Prof George Dimmezil ile sıkı bağlarım olduğunu
bilmesine rağmen Tevfik ile birdaha karşılaşmadık.
 

Cambridge'e geri döndüğümde Kafkas Dilleri'ni
araştırmaya daha fazla zaman ayırmaya karat

verdim ve lisans öğrencileri için olan değişim

programları ile beni Tiflis'e göndermeleri için
British Council a başvurdum.. Orada, diğer Kaf-

kas Dillerini daha yakından tanıma fitsatım ola-

caktı ve ayrıca Gürcüce öğrenme niyetindeydim.
Daha önce Yunanca ve Etmenice üzetine çalış-

ma yapmak için kayıt yaptitmiş olmama tağmen
bir şekilde British Councilı beni kabul etmeleri

konusunda ikna ettim. Eylül 1979'te Tiflis'e git-
tüm. Gürcüstan'daki aylatımı bir kursa devam
ederek geçirmeyi düşündüğümden, Gütcü Dili

dersleri ayrica da teorik olarak Çerkesçe, Avat ve

Çeçen dilleri üzerine dersler araştırdım. İngilizce

konuşabilen bir Gürcü, Avar ve Çeçen Dilinde

özel ders verebileceğini söyledi, fakat Çerkesce

öğrenebileceğim İngilizce konuşabileceğim tek

kişi bile yoktu. Daha sonra aktaba Abhaz Dili

üzerine çalışma yapmam önetildi, ben de kabul

ettim (gönülsüzce). Çalışmama,ilk önce kaldığım

yurtta danışabileceğim anadilini konuşan bir

Abhaz var mı diye araştırma yapatak başladım.

Aynı odayı paylaşan Zaira Khiba ve Aza Inal -
Ipa adinda iki kişi olduğunu öğrendim. Onlarla

 40

olan iletişimim sadece, Tiflis'teki öğrencilik yılla-

tımda olmasına rağmen, daha sonta onlari çok

yakından tanıdım. Almir Abredzh Rusça ve İngi-

lizce konuşabilen bir çetkesti. Ben bu Abhaz

kızlarından biri ile gün geçtikçe daha fazla ilgi-

lenmeye başlamıştım; tpkı Almir'in de diğeri ile

ilgilendiği gibi! 1975 yılının sonunda, Almır'in

yardımı olmaksızın Zaira ile Gürcüce konuşabilir

duruma gelmiştim. Zaira hiçbir zaman Gütcüce

çalışmadığı halde, Tiflis'te Gürcüstan Bilim Aka-

demisi'nde kendi anadili'nin sessiz harf sistemi

üzerinde çalışma yaparken kapmıştı bu dili. Uzun

hikayenin kısası, Almir Aza ile evlendi ve ben de
1976'da Zaira ile....

1976 yazında Cambrtidge'e döndüğümde, slavik

olmayan SSCB dilleri üzerine 2 yıllık bir ataştır-

ma ptojesi yapmak için bir anlaşma yaptım ve

böylelikle yüksek lisans kaydımı iptalettirdim. Bu
iki yılı, araştırma projem için Kafkas dilleti hak-
kında yazarak geçirdim. Zaira nihayet SSCB'den
ayrılma iznini almıştı ve 1977 Ocak ayının so-

nunda yanıma gelmişü. Araştırma ptojem ta-
mamlandığında, doktoram için yeniden kayıt

yaptırdım, ancak bu kez karşılaştırmalı Gürcü -

Abhaz dillerini önerdim. İlk kitabım, Bernard

Comrles ve bir arkadaşı tarafından bir dil çalış-

ması setisi için hazırlanan anketlere dayalı olan
Abhazca Gtameri 1979 yılında Hollanda'da ba-
sıldı.. O yal, doktoram için gerekli materyalleri

toplamam için Gürcüstan'a döndüm. Tabii Zaira

ve 1977 Kasım'ında doğan kızımız Amra Shukia
da bana eşlik etler. 1979 - 80 akademik yılını

Tiflis'te geçirdik. ,

Dilbilim diploması ve daha sonra da Ermenice
üzetinde çalışırken yüksek lisans için devlet fo-

nuna yaptırdığım 3 yıllık kaydım dolduğundan
şansımın yardımıyla Oxford'taki Wardrop Fo-
nu'ndan Abhaz ve Gürtcü'ce dillerini araştırmak

için bir burs ayarlamayı başardım. 1980 yılında
İngiltere'ye döndüğümde bu parayla bir yıl idare
ettim. Bu yıl içinde, 1987'de Mouton De Gruytet

tarafından yayınlanan ve Kuzey İngiltere'de Hull

Ünivetsitesi Dilbilim Bölümü'nde bir iş bulama-

mı sağlayan doktoramı yazdım. 1981 yazında
Hulha taşındım. 1988'de bölüm kapanana kadar

7 yılımı dilbilim öğreterek geçirdim ve oradan da

daha sonra da sürekli çalıştığım SOAS'a transfer
oldum. İkinci kızım Gunda Amza - Natia 1984



  

 

 

Eylül'ünde dünyaya geldi. SOAS'ta Gürcü - Kaf-
kas dillerinden sotumluydum ama aynı zamanda
dilbilim bölümündeydim. 1992'de Kafkas dilleri
katibi oldum; aynı yıl Yakın ve Doğu Çalışmaları
Bölümü'ne transfer oldum. 1996'da profesörlüğe
yükseldim ve 1997'de İngiliz Akademisi'ne üye
olarak seçildim. Ayrıca uluslar arası Çerkes Aka-

demisi (Nalçik) ve Abhazya Bilim Akademisi

fahri üyesiyim.

İlk kitabım Abhaz Dili üzetine olduğundan, het

ne kadar kendimi Gürcü dili uzmanı

(kartvelologist) olarak götsem de bir Abhazolog

olarak biliniyorum... Bunların dışında Gürcü'ce
konuştuğum dildi ve onun kardeş dili olan

Mingrel Dili üzerine çalışma niyetindeydim.

1980'lerde birçok kez Gürcüstan/Abhazya'yı
ziyaret etme fırsatım oldu ve Abhazya'dayken
Gürcüce sohbet edebileceğim yerli Mingrellerle
çalışma fitsatı buldum. 1980'lerde Sovyetler Bir-

liği parçalanmaya ve çirkin bir milliyetçilik türü
Gürcüstan'a yayılmaya başladığı dönemde, het
hafta düzenli olarak TTiflisten gönderilen “Edebi
Gütcüstan” isimli gazetede Abhazlara yönlendi-
rilen çirkin sözlü saldırıları okuyordum ve bu
beni Abhaz - Gürcü ilişkiletinin akibeti konu-

sunda ciddi şekilde endişelendiriyordu. Nihayet,

Mayıs 1989'da SOAS'ta yapılan Gürcü Çalışma
Günü'nde bu tehdidi dile getirtmekiçin birfirsat

elde ettim. 1987'nin son beş ayında Gürcüstan /

Abhazya” dayken, 1988 Ocak'ında Londra'da
Gürtcüstan'daki dil planlaması üzetine yapacağım
konuşmaiçin materyal toplamıştım. İşte o zaman

1930 ve 4Olarda neletin yaşandığını keşfetmiş-

tüm. Abhaz Alfabesinin Gütcüce temelli değişti-

rilmesi ve Gütcüce konuşulmayan bölgeletde
Abhazca eğitim yapan okulların 1945 - 46'da
sadece Gürcü okulları lehine kapatılması gibi.
Bunun bomba etkisi yaratacak bir materyal oldu-
gunu biliyordum. Bu konuyu eğitimli Gürcületle
tartıştığımda gördüğüm şey beni şaşırttı. Benim

bir Abhaz ile evli olduğumu öğrtendikletinde
bana sürekli Abhazların Gürcülere karşi neden

çokisteksiz davrandıklarını sormalarına rağmen,

bu çok önemli Stanilism yıllarında Cumhuriyetle-
tinde neletin yaşandığından tamamen bihaberdi-
ler.

Ve Mayıs ayında bir gün, bütün cesatetimi topla-
yarak bu konular üzetinde konuştum. Ve şunları
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ileri sürdüm. 40'larda onların adına Abhazya'da

neler yapıldığını bilseydiler, Abhazların tutumla-

rını daha iyi anlayabilirler; buna ek olarak 1801'de
Rus baskısıyla hareket ettirildikleri için Ruslara
yönelik Gürcü husumeti sempati toplayabilirdi,
böylelikle Gürcüler kendi azınlıklarına (Abhazlar
dahil) ayni kibir ve aşağılama ile muamele etmez

hatta daha anlayışlı olarak onlara daha cömett

davtanırlardı..... özellikle o zamanki Gürcüstan

gayti tesmi liderleri Zviad Gamzahurdia ve
Merab K'ost'ava gibi Gütcüstan bağımsızlığıiçin

kavga edet ve bunun için tüm Gütcüstan nüfu-

sunun desteğine ihtiyaç duyatlardı. SOAS'ta
ptovoke edilen sunumuma dinleyiciler arasındaki
Gürcületden gelen ilk düşmanca tepki, daha son-

ra da Gürcüstanda abattlarak tekrarlandı.

Stalinin adamları tarafından Paris'te suikaste

uğtayan Gütcüstan Menşevik liderlerinden biri-

nin en büyük oğlu olan Dr. Ak'ak'i Ramishvili

de dinleyiciler arasındaydı. Ayağa kalktı ve herne
kadar söylediklerim Gürtcületin hoşuna gitmese
de bunlari yazmamı ve Tiflis'e göndermemi 6-
nerdi. Önetisini dikkate aldım ve SOAS'taki kısa

konuşmamdaki düşüncelerimi detaylandırarak

Gürcü dilinde yazdım. Gütcüler bu açık mektu-
bumu belki yayınlamazlar diye, tekrar İngilizce'ye
çevitdim ve bir kopyasını Abhazya'nın Başkenti
Sohum'daki arkadaşlarıma gönderdim. Ve bu

konu üzerinde daha fazla düşünmedim ta ki yaz
tatilimiz için 3 ay kalacağımız Abhazya'ya uçmak
için Moskova'da uçağa binene kadar...

Uçakta öğrendim ki, benim açık mektubum
Sohum'a ulaştığında, yazının Gürcüstan'da ya-
yımlanıp yayımlanmadığını öğrenmekiçin “Edebi
Gürcüstan” ofisini aramışlar. Her kim cevap

verdiyse telefona, yazının yayımlanabilecek kadar

iyi olduğunu yalnız yayımladıkları takdirde kar-
deşlerinin (milliyetçilerin) onları öldürebilecekle-
tini söylemiş. Ve böylelikle, Abhazlar tarafından
benim mektubum Rusça'ya çevtilerek Sohum
Filarmoni Salonu'nundış cephesine asılmış tüm

Abhazya okuyabilsin diye. Durum, bizim haftada

bir “Edebi Gütcüstan”dan okuyup saptayabildi-
ğimizden daha vahimdi... Abhazya, Gürcüstan

medyasında, Abhazlar “Gürcülete ait” topraklara
sontadan geldiler ve böylelikle onlar “Gürcülere
ait” bölgede ““misafirdirler” şeklinde çıkatcı bit
edebiyat uzmanı tatafından 1940'ların sonunda
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ileri sürülen saptırılmış tarihsel dokümanlatla

sürekli bir suistimale maruz kalmaktaydı. Şimdi
ise, bize söylenen çok uzaklarda İngiltere'de de
olsa en azından bir insanın onların ptoblemletin-
den haberdar olması ve tarihsel, kültürel haklarını

haykırmak için hazırlanması Abhazlar'ın rahat bir
nefes alabilmesini sağlamıştı. Biz 8 Temmuz

Cumartesi günü yetişmişüük ve sadece 7 gün son-

ta Sohum'da Tiflis Üniversitesi'nin bit kısmının

bulunduğu yasadışı boş bir alanda çatışmalar

başladı. Temmuz'un 16. Günü sabah saat 6'da

silah sesleriyle uyandığımız Oçamçıra'ya kadat
yayılmıştı çatışma. İyi ki Sovyetler Birliği hala

vardı. Birkaçsaat içersinde İçişleri Bakanlığı'nın

askerleri iki tarafı ayırmak için bölgeye gitdi çün-

kü Oçamçıra Abhaz ve Mingrellerden oluşan bir

nufüsa sahipti. O askerler olmasaydı çatışma

kesinlikle daha da yayılabilirdi. Dutum oldukça
gergindi. Binlerce Gürcü ve Mingrel Oçamçıra
güneyinde Ghalidzga Irmağı'nın kenarında top-
lanmış Sohum'a ulaşmayı umut ediyotlardı. Gür-

cü Komünist Partisi Lideri Givi Gumbaridza

bölgeye Pazartesi sabahi yetişmişti. Onunla 25

dakika kadar görüşmeyi başarabildim ve bu süre

içerisinde Açık Mektubumun niçin yayımlanma-

dığını sordum. Ben o mektubu Abhazları cesa-
retlendirmek ve Gütcületi kızdırmak için yaz-

mamışım. Eğet Gütcület geçmişlerini öğrenir-

erse, Abhazların durumunu anlamaları daha

kolay olur ve iki milletün de yaratı için onlara
daha iyi davranırlar diye düşünmüştüm. Aynı
haftanın oO(Cuma günü makalem “Edebi

Gürcüstan” da yayımlandı. Fakat Tiflis'teki istek-
siz yetkililerin, okuyuculatını kendi fikirleri doğ-
rultusunda nasıl yönlendirdiklerinin altını çizmek
isterim. Makalem bütün Gütcü medyasında yet

alan makale ya da konuşmaların sadece ilkleri

olan üç düşmancaeleştiri ile aynı anda yayınlandı.

Tabii ki bütün bunlatın amacı, dinlenmeye değet

olan düşüncelerin kaynağı olarak muhatap alına-
bileceğim fikrini baltalamak için hakaret edilme-
siydi. Bu, 1987 Ocak ayındaki OA'kak'i

Shanidze'nin 100. doğum günü münasebetiyle
Gürcü Televizyonundaki canlı konuşmamda

verdiğim cevap ile tam bir tezat oluşturuyordu.
Orada götünmemden itibaren her nereye gider-
sem büyük bir onurla! karşılandım. Hemen he-

men yazın geri kalan kısmında ve zaman zaman
daha sonra da devam etti bu hakatet; ve söyle-
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meme gerek yok sanitım bir daha Gütcü topta-
ğına adım atmadım.

1990'latın başında iki yayıncı bana ulaşarak Gür-

cü gtameri yazmam konusunda istekte bulundu-
lar. Benim Gürcüstan ve Gürcületle olan bağım

kopmuş gibi göründüğünden (1975 - 89 yılların-

da edindiğim arkadaşlarımdan hiçbiti 1989 ya-

zındaki olaylardan sonra benimle bir şey yapmak

istemediğinden) bu işi almamayı ve gelecek yıl-

larda Mingrel ve Abhazca üzerine araştırmalara

devam etmeyi düşündüm. Fakat 1995 - 96'da

“Güre. Başlangıç Seviyesindekiler İçin Dilbilgisi” ,

Gürcüce Dilbilim Yapısal Referansı', Gürcüce Okuyu

c1s1” yayınlandı. 1988'de “Abhazlar. E/ Kitabı”
Cutzon Press için yayına hazırladım ve eşimle

birlikte Amerika'da “Ahhaz Gazete Okuyucusu”'nu

yayınladık. Günün bitinde Abhaz Dilbilgisi'ni
yazmayı umut etüğimden mateiyalleri okurken
rastladığım Abhaz halk hikayelerini tercüme edi-
yotum sürekli. Ayuca Abhaz versiyonundaki

Nart Destanı'nın çevirisi üzerinde de çalışiyo-

rum. Sıklıkla Abhazya'daki siyasi durum hakkın-
da yazı yazmam ya da konuşma yapmam isteni-

yor. Cumhurbaşkanı Vladislav Ardzınba da Gür-

cülere karşı kazanılan zafetin ardından ((992 -
1993) Abhazya Fahri Konsolosu olarak görev

yapmamı teklif etmişti.

Büyük kızım, Cambridge Fransız ve Alman Dil-
lerinden mezun oldu geçen yaz ve şu anda yutt
dışında İngilizce öğretiyor. Hepimiz Abhazya ve
Kafkasya'daki olayları yakından takip ediyoruz ve
bölgeyi üzüntüye boğan anlaşmazlıkların bitan
önce çözülmesini umut ediyoruz. İnsanlar bir

şekilde birbirlerinin dillerine ve kültürlerine saygı
duyarak yaşamayı öğrenmek zorundalar. Ayrıca,
elbette ki bütün insanlar kendi öz dillerine de
saygı gösterip, onun daima yaşaması için herşeyi
yapmalılar. Bir kete dil öldümü, 1992'de Ubıh

Dil'nin ölmesi gibi, onu tekrar hayata döndür-

mek imkansızdır. Henüz oÇerkesçe ve

Abhazca'nın hem Kafkasya'da hem de Yakın
Doğu'daki diaspora ülkelerinde kardeş dil

Ubıhça gibi unutulmasını engellemek için zaman
var. Umut edelim ki gelecek, Kafkasya'ya barışı

tekrar getirsin ve bölgenin içinde bulunduğu

durum onun çok dilli özelliğinin yeniden yeşer-

mesine imkan tanısın.



 

 

 

Nart'ın 24. sayısında Sayın Simha Orhan'ın “Ti-

LEY” başlıklı nefis makalesini genetik hafızamı
yoklayarak okudum. Ve ister istemez “Adığe

Khabze Öldü mü” başlıklı yazının ikinci bölümü
ile ilişkilendirdim. i

Tiley, Sayın Simha Orhan'ın spiritüel kütüphane-
sindeki özel bilginin usta kaleminden bir ça$la-
yış. Onunla sohbet şansını yakalayanların, in-
sanlığın bilinmeyen tarihsel dönemleri hakkında,
yazıya dökeceği daha fazla şeylerin beklentisine
girmemeleri olası değil.

Tıley; yaşayan Çerkes kültürünün doğal bir ürü-
nüdür. Kuzey Kafkasya Kültürü geleneğinden
gelenler için Tiley'i bu kültürün içine yerleştir-
mek son derece doğaldır.

“Adığe Khabze Öldü mü” başlıklı yazının ikinci
bölümünde konu edilen Ahmusta Kebzeh tra-
disyonu ve onun yazarı Sayın Murat Yağan ise;

Türkiye diasporasındaki Kuzey Kafkasyalılar
tarafından yeterince tanınmamaktadır. Merkezi
Kanada'da bulunan Kebzeh Foundation (Khabze

Vakfı) tarafından yayımlanan Bir Kebzeh Toplu-
mu Oluşturmak (Building Up A Kebzeh
Community), Kaf Dağının Ardından Geliyorum (|
Come From Behind Kaf Mountain) ve Ahmusta
Kebzeh üzerine (On Ahmusta Kebzeh) isimli
kitaplarının yayımlanması için son hazırlıklar
bitirilmek üzeredir. Seçkin büyüğümüz ve son
derecede değerli eserlerinin tercümelerinin
yayımlanmasından sonra Kuzey Kafkasya dias-

porasının kültür şuurunda hatırı sayılır bir ay-

dınlanma yaratacağına inanıyorum.

Ahmusta Kebzeh tradisyonunun yeterince anla-
şılmasından sonra, Tileysiz bir Kuzey Kafkasya
kültürünün yadsınırlığı ise daha açık bir biçimde
ortaya çıkacaktır.

Adığe Khabze öldü mü? Yazısının ikinci bölümü,
eksik bilgilerin zayıf bir tesir kuşağı yaratacağı
düşünülmeden kaleme alınmıştır. Ayrıca bu öz-
gün tradisyon 20.000 yıllık değil 26.000 yıllık bir
öz geçmişe sahiptir. Kendisine biçilen bu varoluş
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süreci, aksinin kanıtlanamayacağının hafifliğin-

den değil, spiritüel literatüre dayalı olarak he-
saplanan, evrendeki presesyon! hareketlerinin
sayısal sürecinden kaynaklanır. Son Adem soyu-
nun; yer küreye ekildiği coğrafya olan Kafkas
Dağlarının zirveleri ve kuzeyinde yer alan yaşam

tarihinin yaşıdır ve Nuh Tufanı olarak bilinen
felaketten sonra izlenmeye başlanır.

Ahmusta Kebzeh bir anlamda özeli ile son Adem
soyunun ilk dönemleri ile bugünkü Çerkes
Khabzesi arasında görkemli bir köprü, geneli ile
de insanlığın ilk yılları ile bugünkü yaşamı ara-
sında tarihi ve spiritüel bir bağlantıdır. Sonuç

olarak hem yerel hem evrenseldir.

Sayın Murat Yağan, adı verilen kitaplarında,

insanlığın fırtınalı gelişiminin özellikle Kuzey
Kafkasya ayağını hayranlık verici anlatımı ile

dile getirmektedir. Eğitim - terbiyenin (edifi-

cation) kurumadan ve bozulmadan Kuzey Kaf-

kasya toplumları tarafından nasıl desteklendiği,
yazarın kendi yaşamından verdiği örneklerle
Khabze ile bir uyum içinde anlatılmaktadır.

Bu bağlamda, anlamı bilinsin, bilinmesin, tüm
halk söylenceleri, elde mevcut folklorik malze-

me, mitolojik anlatımlar ve kebzeh verileri;
tarih, folklor, antropoloji ve dilbilim gibi yeni
sentezlere olanak sağlayan bilim dallarının im-
kanları ile yeniden değerlendirilmelidir. Ortaya
çıkarılacak gerçekler, bir görevin yerine getiril-
mesi açısından önemli, insanlığın bugüne kadar
izlediği gelişim çizgisini kavrayabilmek açısından
çok değerli olacaktır.

Eserlerinin tercümesi sırasında farkına varabildi-
Sim yegane tezat, sayın Yağan'ın bir Abhaz ol-
masına rağmen gösterdiği inanılmaz tevazudur.

Khabze, 1800'lü yıllardaki öldürücü son istila

darbeleri sonrasında, Kuzey Kafkasya coğrafyası
dışında çok şey kaybetmiş, ancak kendi dinamiği

 

' Presesyon: Takım yıldızların periyodik devinim

hareketidir.
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içinde özünü korumayı kısmen de olsa başarmış-
tır. Kuzey Kafkasya ve halen orada yaşamakta
olan otokton halkı Çerkesler ise; üzerlerinde

şerefle taşıdıkları “Kaynak”ın, spirito - manyetik
alanı içinde kalmayı sessiz sedasız bir kozmik
talih ve kozmik kader gereği sürdürmüşlerdir.
Ahmusta Kebzeh veya Adığe Khabze, “Kaynak”
tarafından Kuzey Kafkasya'da yaşayanlara veri-
ten bir bağış değil, insan gibi yaşamanın terleye-
rek, diğergsam bir yaşamla kazanılmış onurlu bir
ödülüdür. O nedenle Çerkesya insanlık tarihinin
hem müzesi hem de bugünkü vitrinidir.

Yukarıdaki nedenlerle Khabze'nin çağdaş toplu-
ma uymaması diye bir kanıya varmak akılcı ve
makul bir sonuç olamaz. İnsanlığın kendine biç-
tiği değerler evrenseldir. Bugünkü yaşam tarzın-
da daha çok öne çıkan teknolojik düzeyi ve eko-
nomik çarpıklığı referans noktası kabul ederek

'bir yargıya varmaya çalışırsak bu büyük bir yan-

uşlk olur. Çünkü çağdaşlık kavramı biraz
spiritüel biraz kozmiktir. Khabze ise olabildiğin-
ce spiritüel, en yüksek seviyede insancıldır ve
yeterince kozmik öğeler içermektedir. Çağdaşlı-
Sın özgün öğeleri göz ardı edilerek çekilen in-
sanlık fotoğrafı, gereken berraklığı ve derinliği
yansıtamaz.

Görülen o ki, gerek anavatanda, gerek
diasporada yaşayan çerkesler, sözlerini unut-
tukları evrensel bir müziğin melodisini çok iyi
bilmektedirler. Adı geçen eserlerin yayınlanması
ve tamamlayıcı bilimsel çalışmaların yapılarak
ortaya konmasından sonra, bu evrensel müziğin
bestesi kadar hoş olan sözleri de, kendi
harmoniğindeki yerlerine aynıyla denk gelecek-

lerdir.

Çerkes kültürünün insanlığın gelişim çizgisindeki
yeri araştırıldığında, elde edilecek veriler sevinç
ve kıvanç verici olacaktır.

Bilimin teknolojik yanından olduğu kadar, ant-
ropolojik yanından da yararlanılmalıdır. Bunun

yanı sıra aprion (elden) bilgiler de mercek altına
alınmalıdır. Kayıp tarihsel dönemler bir labirent

gibidir. Ancak bizi çıkış kapısına götürecek ge-
çerli ipuçları daima vardır veya elbette elde
edilebilir.

Kuzey Kafkasya coğrafi ve spiritüel anlamda
kendi insanları tarafından daha iyi araştırılabilir.
Araştırılmalıdır da. Çünkü Kuzey Kafkasya "Ö-
zel” bir alandır. Burayı herkes araştırmaz araştı-
ramaz. Kimine ise bu şans hiç verilmez. Ama
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Kuzey Kafkasya olmadan da dünya tarihi hiçbir
şekilde yazılamaz.

İnsanlığın tarihini arayan Sn. James

Churchward'ın üç cilt eseri Türkçe'ye kazandı-
rılmıştır. Bu eserlerde Mu, Meksika, Mısır, Afri-

ka'nın orta ve batısı, Çin, Orta Asya, Anadolu...

İnsanlığın ortak kültürünün zincir baklalarını
oluşturmak amacıyla samimi bir şekilde araştı-
rılmış ancak bu araştırmalarda Kafkasya'ya de-
ginilmemiştir.

Oysa, insanlığın kayıp dönemleri ile Kuzey Kaf-
kasya'yı ve onun bugün yaşayan dilini kayıp Mu
uygarlığı ile bağlantılandırabilecek bazı sözcük-
lere dikkatinizi çekmek isteriz.

“Yi Ne, Yi Ne, Mu - koe” (Annesi, annesi,

Mu'nun çocuğu)... “Tıs Astlen, Teg Mu Ahmed”

(Otur İsa, kalk Mu'lu Ahmet - Muhammed). Yu-
karıdaki sözcükler Sayın Sasık Kemal Dinç tara-
fından, Uzunyayla'da çocukların oyun esnasında

söyledikleri bir tekerlemeden alınmıştır. Teker-
leme elbette bu kadarcık değildir. Hazreti İ-

sa'nın çarmıha gerilme sürecini diğer ana öğele-
ri ile veciz bir şekilde anlatmaktadır.

İnsanlığın Mu kıtası ile başlayan dünya serüve-
nindeki inisinasyon sürecini bu yaramaz küçükler
nereden biliyorlardı? Bilmiyorlar ise bu tekerle-
me kimler tarafından söylenmişti ve amaç ne
idi?

Değerlendirilmesinde zaruret gördüğümüz aprio-
ri bilgiler bu örnekteki anlatım ve benzerleri
olabilir.

Ahmusta Kebzeh, Tiley kavramında ulaştığı pek
çok doruk realite ile, sadece iyi tasarlanmış,
tecrübeye dayanan sağlam kurallar dizisi değil,
başlı başına spiritüel bir bilgeliğin destanıdır.
Abartısız ve eksiksizdir. İnsanlık nosyonunu taşı-
dıkça her çağda çelişkisiz uygulanabilecek olan
ve insan toplumunun esneyebilen, ancak asla

sarsılmayan bir bilgelik hazinesidir.

Ahmusta Kebzeh bilgileri, insanlığın bilgi çağına
girdiği bu milenyumda Sn. Murat Yağan'ın güçlü

kelimendin sunulmuş, Çerkes toplumunun paha
biçilmez bir spiritüel tarihidir.

TAF - DAV Bilim Kurulunun Kuzey Kafkasya
tradisyonlarının sosyal, spiritüel antropolojik ve
folklorik öğelerinin layık olduğu seviyede ele
alarak, yeni ve anlamla bir yorum - sentez dö-
nemini başlatması gerektiğine inanıyorum.
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neği |, Gençlik Toplantısı” buyıl yine Kafkas Derneği Genel Merkezi katkılarıyla

 

Geçen yılki toplantımızda Kafkasya kökenli
gençler bir araya gelmiş, sorunları üzerinde
tartışarak çözüm yolları üretmeye çalışmışlardır.
Türkiye'de yaşayan Kafkasya kökenli gençlerin,
sorunlarına ne derece duyarlı oldukları konusun-

da nabız tutmayı hedefleyen bu ilk toplantımız
son derece olumlu bir neticeyle sonuçlanmıştır

Bu yılki amacımız, geçen yıl üzerinde tartışılan
konu başlıklarının bizlere açtığı ufukta, Türkiye
genelindeki Kafkasya kökenli gençlerin, kendile-
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10-11 Kasım 2001 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

 

rinin belirlediği iki konu üzerinde yoğunlaşarak,
çözüm yolları aramalarıdır.

Bu yıl Il.si düzenlenecek toplantıda aşağıdakiiki
konu başlığı ele alınacaktır:

e 21. yy'da derneklerimizin vizyonu, misyonu
ne olmalıdır?

(Derneklerin ve Diğer Kurumların daha fazla bir
kitleye hitap edebilmesi ve daha yararlı faali-
yetlerde bulunabilmesi için ve de çağa uyum
sağlayabilmesi için nasıl bir vizyona sahip olması
gerekir, kimler veya hangi kurumlarla iletişim
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içinde olması gerekir, kendisini nasıl ifade et-
mesi gerekir, yapısı, organları, organizasyon

şeması ve görevleri-yükümlülükleri neler olmalı-
dır? Kimler için ne gibi faaliyetlerde bulunması
gerekir?...... )

e Anavatan'a dönüş olanakları / Dönüş için
altyapı çalışmaları

(Türkiye' de yaşayan Kafkasyalıların Anavatanla
ilişki modelleri neler olmalıdır. Dönüşün adımla-
rı neler olabilir. Anavatana dönüş için gerek
anavatanda gerekse Türkiye' de yapılması gere-
ken çalışmalar nelerdir. Anavatanla ilişki halin-
de olabileceğimiz yöntemlerin irdelenmesi; Tu-
ristik, Ticari, Eğitim ve Yerleşme...)

Bu konu başlıkları dahilinde gençlerin bildirileri-
ni sunmalarının yanı sıra uzman konuklar da
toplantıda yer alacaklar ve görüşlerini bildire-
ceklerdir.

Ayrıca ana konular dışında aşağıda belirtilen
veya aşağıda yazılı olmayıp gençlerin düşüncele-
rinde oluşan konularda araştırma, inceleme,
proje ve/veya srup çalışması olanlara bu çalış-
malarını tanıtma ve sunma imkanları da verile-
cektir.

Birliktelik ve Kurum İnancı
Kafkas Gençliği ve Anadil Sorunu
Kentleşme, Modernleşme ve Çerkes Gençliği
Sorunlarımızın Çözümünde Birlikteliğin Ö-
nemi

Kafkas Gençliğinin Anavatanile İlişkileri
e Kafkas Derneklerinde Gençlerin Rolü
e Kırsal ve Kentsel Yasamdaki Gençlerin Yürü-

tebileceği Ortak Projeler
e oKurumsallaşmanın Artması, Kurumlarımızda

Dil Kurslarının Düzenlenmesi
e oDerneklerde Kafkas Kültürü Adına Yapılan

Somut Şeyler Nelerdir/ Neler Olmalıdır?
e oDiasporada Birlik Yolunda Problemler ve

Çözüm Yolları
e Kafkas Kültür ve Medeniyet Tarihi'nin Araştı-

rılması

e Kafkasya'ya yapılabilecek ekonomik des-
tek.........

Bu yıl daha geniş bir katılımla daha etkili ve
daha yoğun olacağına inandığımız toplantımızın
ana amaçlarından biri de Türkiye genelindeki
Kafkas kökenli gençleri bir araya getirmek, ta-
nışmalarına firsat vermek ve çalışabilecekleri
ortak zeminler oluşturmaktır. Bu amaçla iki gün

sürecek toplantımızda Cumartesi akşamı ye-
mekli bir eğlence prosramı düzenlenecek ve

e
e

e
9

©
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gençlerin daha rahat bir ortamda bulunmaları
sağlanacaktır. Ayrıca konaklama da tamamıyla

Ankaralı Gençler tarafından organize edilerek,
katılımcılar evlerde misafir edilecektir. Böyle-

likle ev sahibi-misafir gençlerin daha iyi tanış-
ması sağlanacaktır.

Cumartesi akşamı düzenlenecek eğlence prog-
ramında yapılacak çekilişte şanslı bir genç, Kaf-
kasya'ya seyahat imkanı elde edecektir. Gidiş-
dönüş masrafları karşılanacak olan bu genç se-
yahat hakkını, Kafkas Derneği'nin organize ettiği

“2002 Kafkasya Tatil Organizasyonu'nda” kulla-

nabilecektir.

Toplantının organizasyonu, iki senedir Kafkas
Derneği Ankara Şubesi gençleri tarafından  ya-

pılmaktadır. Ancak Ankara'lı gençlerden oluşan
“Organizasyon Komitesi” bir dahaki senelerde
bu komüiteyi genişletmeyi, Türkiye çapında der-
neklerimizin bulunduğu illerden temsilcilerin de
katıldığı ortak bir komiteye dönüştürmeyi dü-

şünmektedirler ve bunun için gerekli olan altya-
pı hazırlığı içersindedirler. Bu altyapı çalışması
içersinde daha hızlı ve daha pratik bir yolla fikir
alışverişini sağlamak için internet üzerinderi

haberleşmeyi mümkün kılan bir esroups' oluştu-
rulmuş ve komitede var olan kişiler bu seneki
organizasyonu da internet üzerinden takip et-
mişlerdir. Bir dahaki senelerde bu grubun üye
sayısının daha da artacağı tahmin edilmektedir.
Bu egroups'a üye olmak ve organizasyonda yer
almak isteyen arkadaşlar aşağıdaki adrese bir e-

posta göndererek bundan sonraki Gençlik Top-
lantıları organizasyonlarında yeralabilirler.

Toplantıya her türlü desteği vererek gençleri
çalışmalarında teşvik eden Kafkas Derneği Genel
Merkezi programın maddi-manevi sorumluluğunu
almakta ayrıca organizasyon komitesi ile birlikte

daha elverişli koşullarda, daha etkin bir organi-
zasyon hazırlamak için sponsorluk çalışmaları
yürütmektedir.

Ana teması geçen sene olduğu gibi bu yıl da
birliktelik' olan toplantımızda diasporada yaşa-
yan biz Çerkes gençlerinin, sorunlarımızı tartışıp

çözüm yolları arayabileceğimiz birplatformun,
geçen sene attığımız temellerini kuvvetlendir-
mek maksadıyla 10-11 Kasım'da Ankara'da bu-
tuşması dileğiyle.........

 

" gencliktoplantisi©yahoogroups.com



 

 
 

 

İKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU İŞBİRLİĞİ:
BALBALLI GEZİSİ

 
Kafkas Abhazya Kültür Derneği yeni bir bakış

açısı ile Türkiye'de ki diğer Sivil Toplum Kutu-

luşlarıyla ilişki kurma, bu ilişkiyi geliştirme ve

devam ettirme amacıyla çeşitli ptojeler geliştirdi.

Bu projelerin başında Tarih Vakfi ile olan karşı-
lıklı iyi niyet, birlikte çalışma isteği doğrultusunda
vakfın İTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde düzenle-

diği 9. Stklar toplantısına dernek olarak katılım
sağlandı, iki gün süren ve temasi “STK'LAR VE

GÖNÜLLÜLÜK”olan toplantılar esnasında iyi

ilişkiler geliştirdiğimiz vakıf yöneticilerinin kültü-

rümüzü ve insanımızı daha yakından tanımak

istediklerinden hateketle bir köy gezisi düzenle-

me fikri oluştu. Balballı köyünün bu teklife sıcak

bakması sonucunda detneğimiz, Tarih Vakfı ve

Balbalı köyünün ortak çalışması sonucu gerçekle-

şen gezi amacına ulaştı ve yüzelli kişilik seçkin bir

davetli topluluğu, diğer dernekler, Kaf-Der ve

civar köylerde ki Ayhabı, Thamadalatın katılımı

ve köy gençlerinin özvetili hizmetleri sonucunda
son derece başatılı ve tanıtım açısından olumlu

bir gezi gerçekleştirildi.

Atlas Dergisi muhabiri fotoğraf çekimleri ger-
çekleştirdi, TRT 2 Küfür Ne&Tr program ekibi
yemek kültürüile ilgili töportajlar yaptı ve oyun-

 4/

Zehra AÇİÇBE(TORUN)

larımızı görüntüleyerek üç aytı program halinde

sundu. Güzel bir sonbahar günü abartsa(mutfak)
ve iki aytı kapısı olan beyaz badanalı geleneksel
bir abaza evinin ulu meşe ağaçları ile bezenmiş

yemyeşil ve kocaman aştasında (bahçe) azarlar

söylendi, abıstalar yendi.

“Türkiye'de yaşayan Aleviler Sütyanileri, Sünniler

Alevileri, Türkler Çerkesleri ve diğer dini yada
etnik gtuplar birbirletini ya hiç ya da çok az tani-
yor.” Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tatih

Vakfi Genel Sekteteri Prof.Dr Orhan Silier yap-
tığı teşekkür konuşmasına böyle başladı ve “Bize

sofranızı ve gönlünüzü açtığınız için teşekkür

edetiz” diye devam etü. Gezi izlenimleri ve
Çerkesler hakkında genel bilgileri yakında Tarih
Vakfı web sayfasından okumak mümkün olacak.

Ayrıca Derneğimiz Tarih Vakfı ile olan projeleri
ve ilişkilerini karşılıklılık çerçevesinde devam

ettirmekte ve önümüzde ki dönem içinde gezi ve

çalışmalarını sürdür-diğer etkinlikler bazında

mektedir.

  



 

EYLÜL EKİM 2001 « SAYI 26
 

 

 

 

 

Terörizm ve Uygarlıklar Ça-
üşması
Gündüz Aktan

Amerika'nın İslam'la olan ilişki-
leri uygarlık çatışması iddiasını
doğrulamaktan çok uzak.Filistin
ibtilafında uzun süre İsrail'e

temayül ettiği doğru. Ama Oslo sürecinde adil
arabuluculuk yapmakiçin gayret sarf ettiğine de
kuşku yok. Clinton'ın giderayak anlaşma sağla-
mak için İsrail'e yaptığı baskılar sonucu ortaya
çıkan paketi, Filistinlilerin bundan birkaç yıl önce
hayal bile etmeleri imkânsızdı.
İkinci İntifada'ya karşı çekimser davranması

. Filistin ya da Arap/Müslüman düşmanlığından
değil, bu paketi reddedenFilistinlilere dahaiyisi-
ni sağlayamayacağını bilmesinden kaynaklanıyor.
Biraz geriye dönersek, Amerika'nın Avrupalı
dostlarımızı ikna edemediğinden gecikerek de
olsa Bosna-Hersek'e yaptığı askeri müdahaleyle
Sırp saldırganlığını durdurduğu; Kosova Arna-
vutları'nı ezen ve göçe zorlayan Yugoslavya'yı
dize getiren NATO gücünün yüzde 90'ını oluş-
turduğu; Makedonya'da Arnavutlara geniş haklar
tanınmasında da önemli rol oynadığı görülüyor.
Irak'a ilişkin sonuç vermeyen sert politikasını bir
yana bırakırsak, Küveyt'in işgalden kurtarılması-
nın Amerika olmadan olamayacağı ve Irak'ın
kitle imha silahları geliştirememesinin de böylece
sağlandığı unutulamaz. i
Aynışeyi Rusya için söyleyemeyiz. Özellikle Rus-
ya'nın Kafkaslara dönük politikası uygarlıklar
çatışmasının birçok özelliğini taşıyor. Geçenlerde
Almanya'ya yaptığı ziyaret sırasında Putin bası-
nın önünde 'Müslüman teröristlere' atfen, bunla-

rın 'barbar' olduklarını ve Rusya'nın bu bölgede
'medenileştirme' rolü olduğunu söyledi. Davranı-
şı sanki en az bir yüzyıllık bir anakronizmdi. Ça-
gımızda medeni/barbar değil, gelişmiş/gelişme-
miş ayrımının geçerli olduğunun sanki farkında
değildi.
Rusya için Çeçenistan'daki isyanın ne anlama
geldiğini biliyoruz. Türkiye başından beri bu olayı
Rusya'nın iç işi saydı. 1994 ve elan sürmekte olan
1999 savaşında Çeçen güçlerin bazen terörizme
başvurdukları, insanları rehin aldıkları, suikast-

 
 

lar yaptıkları biliniyor. 1996'dan sonra etkin bir
yönetim kuramadıkları ve zor koşulların etkisin-
de köktendinci İslam'la giderektehlikeli bir flörte
girdikleri de malum. Ama bunlar Çeçenistan'ı bir
terörizm olgusu olarak sunmaya yetmez. Çeçen-
lerin bağımsızlık mücadelesi iki yüzyıla yakın
zamandır yani Çarlık Rusyası'nın bu ülkeyi zorla
ilhak etmesinden bu yana sürüyor. Rusya şimdi
Amerika'nın terörizme karşı açtığı savaştan ya-
rarlanarak Çeçenistan'daki savaşını uluslararası
toplumun desteklemesiniistiyor.
BM Güvenlik Konseyi'nin 1373 sayılı kararı, terö-
rizmi terörist eylem' olarak değerlendiriyor. U-
luslararası toplum terörist eylemlere ve bu ey-
lemleri yapanlara karşı mücadelede işbirliği ya-
pacak. Bu bağlamda bir iç çatışmada terörist
eylemler yapılıp yapılmadığına bakmak lazım.
Rus kuvvetlerinin Çeçenistan'da ayrım yapmak-
sızın sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı görülü-
yor. Bunun sonucunda çok sayıda sivil öldü. Yer-
leşim yerleri harabeye dönüştü. Yüzbinlerle insan
komşu ülkelere sığındı. Sırbistan'ın Bosna'da
yaptıkları bir yana bırakılırsa dünyada terörizmle
bu tarz savaşan hiçbir ülke yok. Bu savaş tarzı
Cenevre Sözleşmeleri'ne ek TI. Protokol'ün 51.
maddesine göre terörizm sayılır.
Kendi toprak bütünlüğü konusunda bu derecede
aşırıya gidebilen bir ülkenin komşularının toprak
bütünlüğüne de saygı göstermesi beklenir. Oysa
Rusya Gürcistan'ın Abhazya ve Azerbaycan'ın
Ermenilerce işgal edilen Karabağ ile diğer yüzde
16'lık bölümü konusunda tam tersine bir tutum
içinde. Bu iki ülkeyi hegemonyası altında tutmak
için bölünmelerine katkıda bulunuyor. Terörle
mücadele çerçevesinde bu politikalara göz yu-
mulması sadece büyük bir çelişki oluşturmaz.
Aynı zamanda bu mücadeleyi sekteye uğratır.
Amerika'nın da toprakları Ermenistan'ın işgal
altında olan ve 1.250.000 insanı insanlık dışı
şartlarda yaşamaya zorlanan Azerbaycan'a karşı
uyguladığı anlamsız ambargonun sona ermesi
lazım. Bu yapılırsa hem adalet yerine gelir hem
de Ermenistan'la yürüttüğümüz gayri resmi di-
yalogun başarı şansıartabilir.

13 EKİM 2001 — Radikal Gazetesi
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Gürcüstan İçin İşbirliği
Fikret Bila

 Afganistan olayının gölgesinde kalan
-w Rusya - Gürcistan gerginliği Ankara'-

nın kaygılarını giderek artırdı.
Gürcistan sınırına asker yığan Rusya'nın, ABD-
'nin Afganistan'a müdahalesinde gerekçe göster-
diği "terörist barındırma" iddiasını belli belirsiz
gündeme getirmesi Kafkasya'da tansiyonu yük-
seltti.
Gürcistan Dışişleri Bakanı, Menagarişvili'nin,
Rusya'nın Afganistan operasyonuyla birlikte ger-
ginliği tırmandırmasına dikkat çekmesi gözlerin
Rusya ve Gürcistan'a çevrilmesine neden oldu.
Moskova'daki hava, Afganistan'ın Usame bin
Ladin'i barındırıp koruması gibi, Gürcistan'ın da
Çeçen teröristleri barındırıp koruduğu yönünde,
Ve Rusya, ABD'nin kullandığı müdahale gerekçe-
sini Gürcistan için kullanabileceği izlenimi veren
bir çizgiye gelmesi Kafkasya'daki ısınmayı ön
plana çıkardı.
Bu gelişmeler üzerine Gürcistan Dışişleri Bakanı
Menagarişvili'yi Türkiye'ye davet eden Dışişleri
Bakanı İsmail Cem, konuk bakanla görüşmesin-
den sonra konuyu Başbakan Ecevit'le de masaya
yatırdı.
Gürcistan!daki gelişmelerden kaygılı olduğunu
söyleyen Başbakan Ecevit, Dışişleri Bakanı İsmail
Cem'le uzun bir görüşme yaptı.
Cem - Menagarişvili ve Ecevit - Cem görüşmeleri
ve ABD ile yapılan temaslar sonrasında Ankara'-
da Gürcistan'ı desteleme ve güvenlik açısından
korumaküzere iki karar alındığını söyleyebiliriz:

1- Güvenlik boyutunu da içermek üzere Türki-
ye - ABD - Gürcistan arasında üçlüişbirliği.

2- Aynı nitelikte Türkiye - Azerbaycan - Gür-
cistan arasındaüçlü işbirliği.
Türkiye - Azerbaycan - Gürcistan üçlüsünün gü-
venlikişbirliği, Bakü - Ceyhan boru hattının gü-
venliği ve korunmasıyla ilgili ve sınırlı değil.
Gürcistan Dışişleri Bakanı Menagarişvili, Anka-
ra'da oluşanişbirliği zincirleri ve ABD'nin verdiği
güvenceden memnun olarak Türkiye'den ayrıldı.
Bu arada, Ankara'nın, Gürcistan Dışişleri Baka-
nı'na, ülkesinin "teröristleri barındırıp, korudu-

$u" izlenimi verecek hareketlerden kaçınmaları
tavsiyesinde bulunduğunu da söyleyebiliriz. Böy-
le bir izlenimin Rusya'nın tepkisine ve girişebile-
ceği hareketlerin gerekçesi olarak göstermeye yö-
neltebileceği konusunda Gürcistan'ın dikkatli
davranması gerektiği Ankara'nın uyarıları ara-
sında.
Afganistan başta olmak üzere Orta Asya ve Kaf-
kasya'daki sorunlara karşı ABD ve Türkiye'nin

 

 

birlikte hareket etmelerine dönük olarak Dışişleri
Bakanı İsmail Cem'le, ABD'nin eski Dışişleri Ba-
kanı Albright arasında varılan anlaşmaya uygun
hareket edildiği söylenebilir. Son olarak Gürcis-
tan'a destek olunması ve güvenliğinin sağlanması
konusunda da Ankara ve Washington aynı yönde
hareket ederekiki ayrı üçlü işbirliği kurulmasını
kararlaştırmış görünüyorlar.
Aynı eksende hareket etmek üzere Dışişleri Ba-
kanı İsmail Cem'in, Pakistan da dahil olmak üze-

re Orta Asya ülkelerini kapsayan bir geziye çık-
ması da ilke olarak kararaltına alınmış durumda.
Ankara, hem Afganistan hem de Gürcistan konu-
sunda ABD'yle birlikte devrede görülüyor.
Başbakan Ecevit ve hükümetin beklentisi, eko-
nomi cephesinde Türkiye'nin rahatlatılması. Bu
konuda beklenti ABD ve G - 7'lerin kendiliğinden
harekete geçmeleri ve Türkiye'yi, terörle müca-
delede pazarlık eden bir konumaitmemeleri.
Afganistan sorununda G - 7'lerle birlikte her ze-
mine davet edilen Türkiye'ye hem kısa hem de
uzun vadede duyulan ihtiyaç ortadayken, hem
ekonomikkriz hem de terörle mücadelede yalnız
bırakılmaması gerektiği düşüncesi Ankara'da sık
sık dile getirilmeye başladı.
ABD ve G - 7'lerin bugerçeği görmeleri ve Türki-
ye'ye katkı konusunda topu birbirlerine ve so-
nuçta IMF'ye atmalarının yanlışlığı üzerinde
duruluyor.

15.10.2001 — Milliyet Gazetesi
fbilamilliyet.com.tr
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Kafkaslar'da Tehlikeli Tırmanış
Nerdun Hacıoğlu / MOSKOVA

Gürcistan ile Rusya arasında Abhazya ve
Çeçenistan sorunları çerçevesinde son günlerde
başlayan gerginlik tırmanıyor.
Hafta başında Gürcistan'a bağlı Abhazya Cumhu-
riyeti'nde BM helikopterinin düşürülmesi ve Çe-
çen olduğu söylenen bir grup silahlı kişinin
Abhazya Kodor geçidinde belirmesiyle patlak
veren kriz,ilk iki gün Moskovaile Tiflis arasında
protesto notalarının alınıp verildiği “sinir harbi”
biçiminde sürdü. Dün kriz belirgin askeri boyut
kazanmaya başladı. Rusya bölgedeki askeri bir-
liklerini arttırma kararı alırken, Gürcistan da

Abhazya sınır bölgesine kuvvet aktarmaya başla-
dı. Rusya'nın görüşünü destekleyen Abhazya da
Kodor geçidini savaş uçaklarıyla bombaladı.
Çarşamba günü olağanüstü toplanan Gürcistan
parlamentosu, Devlet Başkanı OoEduard
Şevardnadze'den Rus barış gücünün bölgeden
uzaklaştırılmasıiçin gerekli işlemleri başlatması-
nı istedi. Parlamento, Gürcistan Abhazya Oto-
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nom Cumhuriyeti sınırına asayişi sağlamak için
Gürcistan birlikleri gönderme kararı aldı. Mos-
kova'nın Tiflis'e baskı yapması durumunda Gür-
cistan'ın Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan ay-
rlabileceği belirtildi. Şevardnadze de parlamento
kararını hayata geçirmek için harekete geçeceğini
açıkladı.
Rusya ise, 200 kadar Çeçen militanı Abhazya'nın
Kodor geçidine Gürcistan'ın kasten gönderdiğini
söylüyor. Moskova, "Gürcistan Çeçenleri de kul-
lanarak 9 yıl önce kaybettiği Abhazya'yı geri alma
planları yapıyor. İlk başta ortalığı karıştırmak
için Çeçen komutan Ruslan Gelayev bölgeye gön-
derildi. Ardından Tiflis orada güvenlik sağlana-
mıyor gerekçesiyle kapsamlı askeri hareket ger-
çekleştirmek istiyor" görüşünü savunuyor. Rusya
Savunma Bakanı Sergey İvanov, Abhazya'da şid-
detli çatışmaların çıkabileceği endişesiyle bölge-
deki Rus askerivarlığını arttırma kararıaldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Mosko-
va'nın Abhazya krizine müdahale etme niyetinde
olmadığını söyledi. Putin, "Gürcistan BDT'den
çıkarsa biz itiraz etmeyiz. Tersine Moskova'nın
yükü azalır. Bugün Rusya birçok malı, enerji da-
hil Gürcistan'a yarı fiyatına satıyor" dedi.

13.10.2001 — Hürriyet Gazetesi
 

 

 

Gürcistan'da Ne Oluyor?
Mustafa Balbay

Bütün gözler Afganistan ve çevresine dikilmişken
Gürcistan'dan gelen bir haber, önümüzdeki dö-
nemde 11 Eylül'ün öteki coğrafyalara nasıl yansı-
yabileceğineilişkin ipuçları verdi:
Abhazya Özerk Cumhuriyeti sınırındaki Kodori
Geçidi bölgesinde çatışmalar oluyor. Ardından
savaş uçakları bölgeyi bombalıyor!
Bu iki tümcelik olay, Abhazlara göre şöyle oldu:
Saldırılar Gürcüler tarafında gerçekleştirildi.
Uçaklar da onlarındı.
Gürcistan yönetimine göre şöyle oldu:
Saldırılar Rusya'nın işi. Rusya, Gürcistan'ın içini
karıştırıp,etkisi altına almakistiyor.
Rusya'ya göre şöyle oldu:
Saldırı Çeçen militanların işi. Gürcistan, sınırına
hâkim olamıyor. Çeçen militanlar, zaman zaman
Gürcülerle bir olup Abhazlara saldırı düzenliyor.
Gürcistan sınırından lojistik destek alan Çeçen-
ler, Rusya içindeki eylemleri için de güç topluyor.
Bu üç farklı bakışı toplayınca, şu çıkıyor:
Birileri, hazır bütün gözler Orta Asya'da iken,
Kafkaslar'ı karıştırıp, yarım kalan hesaplarımı
bitireyim, diyor.
Bölgeden gelen bu karışık haberleri netleştirme
masasına koyup, duruma biraz daha geniş baka-

 

ım... Gürcistan Devlet Başkanı Eduard
Şevardnadze hafta başında ABD'de şunu söyle-
mişti:
"Gürcistan, Rusya'nın güneyi değil, Türkiye'nin
ve NATO'nün kuzeyidir."
Bölgeden gelen çatışma- bombalama haberleri-
nin bu demeçten sonra duyulması da ayrıca il-
ginç.
Gürcistan'ın Türkiye açısından taşıdığı önemi ve
bu çerçevede atılan adımları satırbaşlarıyla duyu-
ralım:
- Türkiye'nin Orta Asya'ya güvenli açılan tek ka-
rayolu bu ülke topraklarında. Türkiye'nin Azer-
baycan'la Kara-demiryolu bağlantısı bu ülke üze-
rinden sağlanıyor.
- Gerçekleşmesi halinde Bakü-Ceyhan boru hat-
tının geçeceği tek 3. ülke. Bu hat tın resmi adı da
Bakü-Tiflis- Ceyhan.

“- Türkiye'nin askeri alanı da kapsayan stratejik
işbirliği anlaşması imzaladığı 28 ülkeden biri.
Gürcistan'daki bir Rus üssünü geçen aylarda
Türk Silahlı Kuvvetleri kullanıma hazır hale geti-
rip, anlaşmalar çerçevesinde hizmete soktu.

Üç anahtar
Batum'daki kimitelefonlar Artvin koduyla çalışı-
yor. Gürcüler, bu bağlantıyla hem Türkiye'deki
hem öteki ülkelerdekiilişkilerini daha kolay sür-
dürdüklerini söylüyorlar. Karadeniz bölgesinin
dağlık yapısı, Artvin ve çevresine havaalanı ya-
pılmasını engelliyor. Önümüzdeki dönemde Ba-
tum Havaalanı'nın Türkiye iç hat seferlerine a-
çılması ve Doğu Karadeniz'e yönelik hava taşıma-
cılığının bu yolla yapılması gündemde...
Buna benzer iki ülke ilişkilerindeki kaynaşmaya
yönelik pek çok örnek verilebilir. Türkiye'nin
Gürcistan'la ilişkilerini daha ileriye götürmesi,
bugünkü yönetim anlayışının ve bağımsızlığın
sürmesine bağlı. Orada olup bitenlere kayıtsız
kalmaması gerekiyor. Gürcistan Dışişleri Bakanı
Irakli Menagarişvili'nin dün apar topar Türkiye'- |
ye gelişinin altında yatan da şüphesiz bu bağlar.
Türkiye, Kafkaslar'da barış ve istikrarın sağlan-
ması için Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan hattını
gündeme getirdiğinde, Moskova; hemen Rusya,
Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan'ı kapsayan
Kafkasya Dörtlüsü'nü masaya getirmişti. Heriki
girişim de kâğıt üzerindeki canlılığını sürdürü-
yor!

Türkiye'nin Orta Asya politikası üretebilmesi,
Kafkaslar'daki ağırlığına ve istikrara bağlı. Bura-
da kilit ülke Gürcistan. Kilit üç anahtarlı; biri
Gürcistan'la, biri Rusya'yla, biri de Kafkaslar'daki
öteki uluslarla denge.
Hüner, üçünü birden açabilmekte...

13.10.2001 — Cumhuriyet Gazetesi

DÜ
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KAFKAS ARAŞTIRMA, KULTUR VE DAYANIŞMA VAKFI
Şenyuva, Meriç sok. No:44 Beştepe ANKARA

Tel: 03122228589—-2235159

Faks: 221 09 18

e-posta: kafdav Okafder.org.tr

Sayın, ...

Vakfımız, “BİLİM KURULU” 20 Ekim tarihli toplantısında öğrenci bursları konusunu görüşmüş
ve 2001-2007? öğretim yılı için burs uygulamalarında yeni esaslar kabul edilmiştir. Şubelerimize-

derneklerimize, eski bursiyer öğrencilerimize ve bu yıl müracaat edecek öğrencilerimize önemle

duyurulur.

Muhittin ÜNAL Ragıp DOĞU
Vakıf Başkanı Vakıf Saymanı

1998 ve 1999 yıllarında Kaf-Der tarafından, 2000-2001 öğretim yılında KAF-DAV tarafından

verilen burslardan yararlanan gençlerimizden çok azının Kafkas Kültür Dernekleri ve Kafkas kültürü

ile ilgili oldukları, önemli çoğunluğunun burs almanın ötesinde derneklerimiz ve kültürümüzle

ilgilenmedikleri üzüntüyle tespit edilmiştir. Keza, bir çok Şube ve derneğimizin de burs taleplerini

yeterince incelemeden formları onaylayıp gönderdikleri, kıt olan burs imkanımıza katkıda
bulunabilecek yörelerindeki hemşehrilerimizi bilgilendirme ve teşvik için gayret göstermedikleri de

bir vakıadır. |

Burs vermedeki amacımız, yeterli imkanı olmayan gençlerimize yardım etmek olduğu kadar,

geleneksel kültürümüzü gelecek nesillere taşıyacak sorumlu, bilinçli ve öğrenimlerini tamamladıktan

sonra hem ülkemize hem de kültürel kurumlarımızda güzel hizmetler verecek veya mali katkılar

yapabilecek nitelikli gençler yetiştirmektir.

Bu itibarla;

Burs talep eden öğrencinin doğup büyüdüğü veya Üniversite tahsilini yaptığı yerdeki Şube veya

derneğimizin gençlik kollarında fiilen çalışıyor olması, mali durumu yetersiz ama çalışkan ve asgari 4

yıl öğrenim süreli bir fakültede fiilen okuyor olması, öğrenimini bitirdikten sonra başka gençlere de

burs imkanının sağlanmasını teminen Vakfımız burs fonuna katkı yapmayı şimdiden taahhüt etmesi ve
öğrenimini yarıda bırakırsa yapılan yardımları yasal faiziyle birlikte geri ödemeyi velisinin dernek

yönetimi huzurunda taahhüt etmesi, hallerinde dernek yönetimince formlar onaylanacaktır.

LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENİM BURSU:
Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Tarih, İletişim Bilimleri,

Bilişim (İnformatik), Yabancı Diller (İng., Alm., Fr., Arapça, Eski Yunanca, Rusça) alanlarında

yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerden en çok ihtiyacı olan birer kişiye ayda 50.000.000.-

TL'si.

LİSANS BURSU:
Üniversite giriş puanları en yüksek olan okullar sıralaması esas alınarak, (ODTÜ, BOĞAZİÇİ,
BİLKENT gibi) asgari 4 yıl öğrenim süreli, lisansüstü burs için sayılan bölümler ile onlara ilaveten

Hukuk, İşletme, Kamu Yönetimi, Hariciye, Maliye, Basın-Yayın Fakültelerinde okuyan ve en çok

yardıma muhtaç ikişer kişiye ayda 25.000.000.TL.'sı, eğitim yardımı yapılacaktır.
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2000 Yılı

“Fair Play” dülü:;

  

Davranış Dalı ödülünü TMOK Başkan Yardımcısı
Sn. Erdoğan Arıpınar tarafından Sn. M. Kazım
Taymaz'a takdim edilirken.

 

 
2

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play

Konseyi'nin 2000 Fair Play Ödülleri 3
Haziran günü Olimpiyatevi'nde düzenle-

nen görkemli bir tören ile sahiplerini bul-

du. Bu yıl Davranış Büyük Ödülü, yakla-
şık yarım yüzyıldır bitmek bilmeyen bir

enerji ve istekle toplumu için çalışan de-

ğerli büyüğümüz M. Kazım Taymaz'a
takdim edildi. Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi, M. Kazım Taymaz'ı “40 yıldan
bu yana hiç bir karşılık beklemeden köy-

den getirdiği binlerce imkanı olmayan
çocuğu eğitmesi, Köy Çocuklarını Eğitim
Derneği'ni kurması ve ilerlemiş yaşına

karşın deprem bölgesindeki çalışmaları”

nedeniyle ödüle layık gördü.

1925 yılında Düzce'nin Kirazlı (Siyok-

hable) köyünde doğan Sn. M. Kazım
Taymaz, 1952 yılında Ankara'da Erkek
Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nu bitir-
dikten sonra tekniker okullarında öğret-

men ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde

öğretim görevlisi olarak meslek yaşamını

sürdürdü. 1964 yılından sonra İstan-
bul'da kurucusu olduğu Köy Çocuklarını
Yükseltme Derneği ve Köy Çocuklarını

Eğitme Derneği bünyesinde yetenekli
köy çocuklarının ilkokuldan üniversiteye
kadar her düzeyde öğrenim görmesini
sağladı. Sn. Taymaz, yaz / kış demeden
tüm Anadolu'yu gezerek olanaksızlıklar

nedeniyle okuyamayan yetenekli çocuk-
ları tespit etmiş ve özel çabalarıyla sağ-

ladığı desteklerle bu çocukların iyi bir
eğitim görmesini sağlamıştır. Değerli
büyüğümüz emekli olduktan sonra da bu
etkinliklerini sürdürmüş, bu kez Düzce'de

kurduğu dernek ile köy çocuklarının ye-

tiştirilmesine büyük katkıda bulunmuş-
tur. Sn. M. Kazım Taymaz, Düzce dep-

reminden sonra gerçekleştirdiği çalış-
malarla da büyük bir takdir kazanmıştır.
Depremin getirdiği yıkımın duyurulması
ve yardım çalışmalarının örgütlenmesin-

de son derece aktif olarak çalışarak bu

acı olayın etkilerinin hafifletilmesi yö-
nünde önemli bir başarı sağlamıştır. Kaf-
kas kültürünün yaşaması ve geliştirilmesi

  



 

 

 

için göstediği aktif çalışmaları ile de tanı-

nan Sn M. Kazım Taymaz'ın Fair Play

ödülü alması Düzce'de büyük bir sevinç
ile karşılanmıştır. Örneğin Düzce Beledi-

ye Başkanı Ruhi Kurnaz ödül töreninden
sonra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne

gönderdiği mektupta şu görüşleri dile
getirmiştir:

“40 yılı aşan bir zaman içerisinde hiçbir

karşılık beklemeden, Anadolu'nun her bir

yanından seçtiği imkanı olmayan köy

çocuklarının eğitimli birer aydın olarak
topluma kazandırılması yönünde çaba
harcayan, bu alanda kurduğu derneklerle |
yardımseverlerin örgütlenmesine öncülük

eden, gerek kişiliği, gerekse eğitimci

kimliği, gerekse sosyal ve kültürel alan-

daki etkinliği ile örnek insan değerlerini

taşıyan M. Kazım TAYMAZ kelimelerle

ifade edilemeyecek bu güzel ve faydalı

çalışmalarını bölgemizde yaşanan dep-

rem felaketleri sonrasında da sürdür-

müştür. Hatta bu çalışmalarını daha ge-

niş yelpazeye yayarak daha da arttır-

mışOtur.

Ulusumuzla diğer uluslar arasında dost-
luk, kardeşlik, yardımlaşma adına adeta

bir barış elçisi olan bu dünya insanı özel-

likle; İsrail'de bulunan Galile bölgesinde
Kfar Kama beldesi halkı ve buradaki ku-
rumlarla temasa geçip Düzce ve Düzce-

lilere yardım etmiştir. (İsrail Çerkes-
lerinin topladığı yardımının dağıtılması

amacıyla Kfar - Kama Belediye Başkanı

Hani Pşımaf Şovgen başkanlığında bir
heyet depremden hemen sonra Düzce'ye

gelmiştir.I Düzce Belediyesince hazırla-

nan CD ve video kasetlerini bu bölgelere

ulaştırıp Kfar Kamalılara ve İsraillilere

Düzce'yi tanıtmış, son derece iyi ilişkile-

rin kurulmasını tesis etmiştir.

Her yönüyle örnek bir insanımız olan M.
Kazım TAYMAZ'a tarafınızca verilen Top-
lumsal Fair Play Davranış Dalı büyük ö-

dülü bizler için son derece gurur kaynağı
olmuştur.

 

 >»

Geleneksel hale getirilen Fair Play ödül-

leri ile yurdun dört bir yanına hayat fel-

sefeleri, davranışlarıyla toplumsal barış,

huzur ve dayanışmaya katkı sağlayan

böyle örnek kişi ve kuruluşları tespit edip

onurlandıran Değerli Türkiye Milli Olimpi-

yat Komitesi ve Fair Play Konseyi üyele-

rini Düzceliler adına yürekten tebrik e-

derim. Değerli büyüğümüz M. Kazım
TAYMAZ'a ve ona daime destek olan de-.

ğerli eşi Emine TAYMAZ'a böyle anlamlı
bir ödülü bölgemize kazandırdıkları için

minnettarlığımı belirtirim.”

Değerli büyüklerimiz M. Kazım ve Emine
Taymaz'a, toplumumuzun gelişmesine

yönelik gerçekleştirdikleri örnek çalış-

malar için şükranlarımızı sunuyoruz.

 

 

Türkiye Mili Olimpiyat Komitesi

Fa

en lerek,

vöhalkiğizeFiğPlajaplayışıyda

verdiğiği Zn bizierler için.
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Erdoğan Arıpınar
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KAFKASYA

Ey güney dağları günlerimin şafağında sizleri

Kader ayırsa bile istemeden benden!
Aranızda bir kez bulundum, unutmam ebediyen.

Anayurdumuntatli şarkısı gibi,
Severim Kafkasya'yı ben...

Annemi yitirdiğimde küçücük bir çocuktum.
Ama pembe akşam saatlerinde sanki
Bozlar yankılardı o unutulmaz sesi,

Dağ doruklarına bu yüzden tutkunum.
Severim Kafkasya 'yı ben..

Ben silerle mutluydum dağ boğazları.

Beş yıl geçti özlemle yanar tutuşurum hala.
Bir çifi tanrısal göz görmüştüm orada,

Hatırladıkça nasıl da çarpar yüreğim o bakışı!
Severim Kafkasya 'yı Ben...

1830

Mihail Lermontov

Çev: Kayhan Yükseler
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ADIĞE CUMHURİYETİ HALKINA ÇAĞRI

Değerli vatandaşlarımız!

5 Ekim Adığe Cumhuriyetinin 10. kuruluş yılının
kutlanacağı önemli bir gün. Adığe Cumhuriyeti
Başkanı, Devlet Sovyeti, Xase ve Bakanlar kurulu
bu gününüzüiçtenlikle kutluyor, sağlık ve iyilikler,
barış ve gelişmeler diliyor.

Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde toplumumuz zorlu
deneyimlerden başarıile geçti. Cumhuriyetimiz R.
F. nun bir subjekti (öznesi) oldu, devlet deneyimi
edindi, çok uluslu halkı geleceği ile ilgili olarak
sorumluluklar üstlenir oldu. Bu süre içinde devlet
organlarımız oluşturuldu, sosyal ve ekonomik
alanda gelişmemizi sağlayacak temel yasalar
çıkarıldı. Ülkemizde ve Kuzey Kafkasya'da top-
lumsal politik huzurun bozulduğu, etnik anlaş-
mazlıkların meydana geldiği bir dönemde biz
barışı ve halklarımız arasındaki anlaşmayı koru-
yabildik.

Cumhuriyetimizde sosyo ekonomik alanda düzel-
melerin olabilmesi için halen yapmamız gereken
çok isimiz var. Bugün için alınmış olan tedbirler
sayesinde üretim düşüşünün durdurulmuş ve
yeniden artışa geçilmiş olması önemli bir gelişme-
dir. Son üç yıl 9 aylık dönemde üretimimiz 96 20
oranında arttı. Bu yıl 350 bin ton tahıl ürettik. Bu
geçen yılkinden üçte bir oranında daha fazla.
Umut ettiğimiz hedeflere doğru yavaş yavaş iler-
lemekteyiz. Bu hedefler ihtiyacımız kadarını üre-
tebilmek ve ihtiyacımız olan finans kaynaklarını
elde etmektir.

Adığe Cumhuriyeti halklarının yorulma bilmeden
çalışmaları sayesinde R.F.nin gelişmiş bölgeleri
arasına gireceğine Cumhuriyetimizde barışın,
anlaşmanın, halklar arası dostluğun korunacağına
inancımız tamdır.

Adığeyin ilk Sovyet toplantısının yapıldığı
Hakurnehable'de bulanan binanın onarılıp müze
olarak hizmete açılması Cumhuriyetimizin kuru-
luş bilincinin geliştirilmesi ve insanlarımızda
vatandaşlık bağlarının güçlenmesine katkı sağla-
yacaktır.

Bu mutlu gününüzü kutluyor, hepinize iyi bir
yaşam diliyoruz.

A. C. Başkanı Aslan Carım

Devlet Sovyeti Xase'nin Temsilciler Meclisi Baş-
kanı

T. Petrova

Devlet Sovyeti Xase'nin Cumhuriyet Meclisi
Başkanı

M. Tharkaho

Basbakan N. Avdiyenko

 

10 . YILI NASIL DEĞERLENDİRDİLER?
Adığey çok uluslu bir Cumhuriyettir. Çeşitli dinle-
re mensup 50 civarında halkın burada barış içeri-
sinde bir arada yaşamasının ne kadar önemli
olduğunu belirtmek gerekiyor. Kültürden söz
edecek olursak son 10 yılda bu alanda önemli
gelişmeler sağladık. Bu süre içerisinde Senfonik
orkestra, Rus Halk Müzikal çalgıları Orkestrası,
Oda müziği tiyatrosu, Müzik grubu "Vosuten" ve
kukla tiyatromuz oldu. Daha önceden sahip oldu-
gumuz Devlet Halk Dansları Akademik Topluluğu
NALMES ve Halk Şarkıları Topluluğu ISLAMEY
ile Adığe ve Rus Tiyatrolarına bu kuruluşlarda
eklenince Cumhuriyetimizin kültürel yaşamı belli
bir yüksekliğe ulaştı.

"Literatarnaya Adığeya" ve "Glagol Kafkas" isimli
yeni dergiler çıkmaya başladı. Kültürel alandaki
gelişmelerimizde sanat kurumlarının da büyük
payı var. Bestecilere, ressamlara, tiyatroculara ve
yazarlara ait kuruluşlar uyum içerisinde çalışma-
larını sürdürüyorlar. Son yıllarda Ulusal gelenek
ve göreneklerin yeniden canlandırılmasına büyük
önem veriyoruz. Kültür evlerinde yapılmakta olan
etkinliklerde eski konuk ağırlama, yaralıları tedavi
etme, gece sohbetleri ve bebekleri ilk beşiğe bağ-
lama geleneklerini işliyoruz. Cumhuriyetimizde
dokuzuncu kez K. Kafkasya Kazak kültür festivali
düzenlendi. Bu festivallerde 1500 kişi görev aldı.
Bu çalışmalar halkların anlaşma ve dostluk içeri-
sinde bir arada yaşayabileceğini bize gösterdi.
Daha sonra "Halk çocuk oyunları ve folklor" isimli
festival düzenlendi. K. Kafkasya halklarının "Kaf-
kasya ortak evimizdir" adlı festivali de Cumhuri-
yetimizde yapıldı.

Cumhuriyetimizde yaşayan Rumların organizas-
yonu olan ARGO, Almanların organizasyonu olan
VIDERGEBURT, Tatarların organizasyonu olan
DUSLIK halkların birbirlerinin kültürlerini tanı-
malarına ve zenginleştirmelerine katkı sağlıyorlar.

Bakanlığımız dış ülkelerde yaşamakta olan
Adığeler ile kültürel ilişkiler kurmaya da önem
veriyor. Bu bağlamda 2000 yılı eylül ayında Birin-
ci Adığe Müzik Festivalini Maykop'ta düzenlemiş
bulunuyoruz. Bu festival sade Cumhuriyetimizde
değil K. Kafkasya genelinde önemliidi. Festivalde
görev alan 300 kişiden 46'sı dış ülke Adığelerin-
dendi. Son yıllarda bakanlığımız Türkiye, Suriye
ve Ürdün'deki derneklerle işbirliği halinde bazı
kültürel etkinlikler düzenledi. Örneğin Nalmes ve
İslamey dış ülkelerde konserler verdi, ressam
Abdullah Birsir ve Ressam Modelyor Yura Stasu
çeşitli ülkelerde eserlerini sergilediler. Ulusal
Müzemizde bir Diaspora bölümü oluşturmuş

2  



 

EYLÜL EKİM 2001 » SAYI 26
 

olmamızı da son yıllarda elde ettiğimiz gelişme-
lerden saymak gerekmektedir. Dış ülke
Adığelerinin bu güne kadar korumuş olduklar
"Tleperus" ve "Kaso Kuance" isimli dansları da
bize yeniden kazandırmış olmaları da önemli birer
kültürel gelişmedir. Kafkas Savaşlarının sona
erdiği gün yas tutulması ve vatanına dönenlerin
gününün kutlanması Cumhuriyetimizde gelenek-
selleşmiştir.

Cumhuriyetimizin K. Kafkasya kültüründeki
önemi her geçen gün artmaktadır. K. Kafkasya
Cumhuriyetleri arasındaki kültürel koordinasyo-
nun sağlanması görevinin bize verilmiş olması da
bunun bir örneğidir.

Halklar arası birliğin korunmasına yönelik olarak
her yıl "Kafkasya'da barış olsun" festivali düzen-
lenmektedir. Bu festival 1999 yılında Cumhüriye-
timizde, 2000 yılında da Dağıstan'da düzenlen-
miştir. "Vosuten" isimli müzik grubumuz bu festi-
valde görev almıştır.

Eski Adığe halk müzik aletlerini yapan sanatçılar
Asiyet Yevtih ve Zamudin Guce'ye müteşekkir
olduğumubelirtmek isterim. Onların eserleri sade
Cumhuriyetimizde değil başka ülkelerde de ilgi ile
izlenmiştir.

Cumhuriyetimizde, K. Kafkasya'da ve Rusya'da
tanınmış ve kültürümüzün temel direği olan çok
sayıda insanımızın da bulunduğunu burada be-
lirtmekisterim.

Gazi Cemişo, A. C. Kültür Bakanı

Adığe ulusu tarihin en eski zamanlarından beri
devlet yapısı oluşturmaya önem vermiş ve bu
alanda bazı adımlar da atmıştır. M.Ö.V. yüzyılda
Adığe soyundan olan Sindler devlet kurmuş ve
bazı başarılar da elde etmişlerdi. Sindlerin kendi-
lerine ait paraları vardı, toprak işlemede ve hay-
vancılıkta ileri idiler. Yapılan arkeolojik kazılarda
ele geçen bakır ve altından yapılma maddeler
onların zengin bir kültür sahibi olduklarını kanıt-
lıyor. M. Ö. ıV . yüzyılda Sind devletini Bosfor
İmparatorluğuele geçirdi.

Adığelerin devlet oluşturma düşünceleri bununla
sona ermedi. VİİI-X. yüzyıllarda Adığe soylu
Zihler devlet kurdular. Adığe ulusunun ünlü bir
kişisiydi Prens İnal. O, VIII. ve IX. yüzyıllar ara-
sında tüm Adığe topraklarını egemenliği altında
birleştirmişti. Bu devlet de daha sonraları düş-
manları tarafından ortadan kaldırıldı.
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XMI-XV nci yüzyıllarda bazı Adığeler doğuya
doğru göç edip orta Kafkasya'ya yerleştiler.
Kabardeyler onlardan meydana geldiler. XVI-
XVI. yüzyıllarda Kabardeylerin feodal devletleri
vardı. Bu devlet büyük prens tarafından yönetili-
yordu.

Kuban ve Karadeniz bölgesinde yaşayan Adığeler
XVHI-XIX. yüzyıllarda yeteri kadar birliktelik
oluşturamamışlardı. XIX. yüzyılın birinci yarısın-
da prensler tarafından yönetilenleri vardı. Bunlar
Adamey, Besleney, Bledug, Yecerekuay, Cemguy,

Mehos ve Hatıkoylardı. Abadzeh, Şapsığ ve
Natuhaylarında demokratik yönetim şekilleri
vardı.

XIX. yüzyıl Kafkas savaşlarında Adığe ulusu büyük
felaketlere. uğradı. Özgürlüklerini koruyabilmek
için birlik olmak istiyorlardı. Halkın ünlü liderleri
bu amaç için yılmadan çalışmışlardı. XIX.yüzyılın
kırklı yıllarında Abadzeh, Şapsığ ve Natuhoylarin
konfederasyonları vardı. Zaneko Seferbiy ve Naip
Muhammed Emin devlet düzeni kurmak için var
güçleriyle çalıştılar. Bu bağlamda 1861 yılında
Soçi'de oluşturulan Meclis önemlidir.

Kafkas savaşlarında Rus çarlığı galip çıkmıştı ve
Adığelerin büyük çoğunluğu ülkeyi terk etmek
zorunda kalmıştı. Kalanların ise bir devlet yapısı
oluşturma özgürlükleri yoktu.

XX. yüzyılda bu alanda bazı değişimler oldu. 27
Temmuz 1922 tarihinde Adığe Otonom Ülkesi
kuruldu. Ulusun gelişmesi anlamında bu çok
önemlibir olaydı.

Günümüzde ise artık 1991 yılından beri Cumhuri-
yetimiz var. Ulusumuzun arzuladığıdevlet yapısını
elde etmiş olmaktan mutluyuz. İşte bu Cumhuri-
yet 10.yılını da doldurmuş bulunuyor. Bugünlere
gelmemizi sağlayanlara burada teşekkür etmek
istiyorum.İlk başkanımız Aslan Carım'a müteşek-
kiriz. On yıl içinde Adığey çeşitli alanlarda başarı-
lar gösterdi. Bazı eksiklerimizin olduğunu biliyo-
ruz ancak en önemli olanı ulusumuzun bir devlet
düzenine kavuşmuş olması ve bu devletin sağlam
temeller üzerine oturuyor olmasıdır.

Ashad Cirg,

Adığe Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Araştırma
Enstitüsü Direktörü.



 

  
 

ABHAZYA'DAN RUSYA FEDERASYONU
FEDERASYON MECLİSİ VE DEVLET DU-
MA'SINA ÇAĞRI
8 Ekim 2001 günü saat 09. oo da Abhazya'nin
Kodor vadisinde Gürcüstan topraklarından sızma

- yapan uluslararası terörist güçler bölgede görev
yapan BM'e ait helikopteri düşürmüş olup bu
olayda üçü helikopter ekibi olmak üzere 9 kişi
yaşamınıyitirmiştir.

Gürcüstan Başkanı E. Şevardnadze her türlü güç
kullanımına karşı olduğunu beyan etmiş olmasına
rağmen Abhazya'ya sürekli silahlı gruplar gir-
mekte ve terörist faaliyetlerde bulunmakta, in-
sanları esir almakta, silahsız insanları ve güvenlik
güçlerimizden kişileri öldürmektedirler. Barışı
korumak için çalışan Rusyalılar da bu olaylarda
yaşamlarını yitirmektedir.

3 Ekim 2001 günü Gürcistan'dan gelen 500 kişilik
iyi silahlanmış bir terörist grup Abhazya'ya karşı
savaş başlatmıştır. Teröristler önceleri Georgi-
yevsk ve Cine köylerini ele geçirmişlerse de köyler
tekrar Abhaz güçlerince geri alınmıştır. Bu köy
halklarından birçok kişi çatışmalarda yaşamını
yitirmiştir. Çatışmalar halen sürmektedir. Gürcü
yönetimi g Ekim günü teröristlere hava desteği
sağlamıştır. Havadan atılan roketler yerleşim
yerlerine isabet etmiş ve insan kaybına neden
olmuştur. Kodor vadisine Gürcistan'dan giriş
yapmış olan silahlı güçlere destek vermek ama-
cıyla yeni birliklerin yola çıktığı Abhazya yöneti-
mince bilinmektedir. Bu birlikler Abhazya top-
raklarında terörist faaliyetlerde bulunmak üzere
Gürcistan'daki kamplarda eğitilmişlerdir.

Bundan çıkan sonuç ise Gürcü-Abhaz anlaşmazlı-
gının görüşmeler yoluyla çözümlenmesinden
Gürcistan tarafının vazgeçmiş olduğudur. Bu da
bize Gürcü liderlerinin terörizme karşı olduklarına
dair söylemlerinin sözden ibaret olduğunu kanıt-
lamaktadır. Onlar Gürcü topraklarındaki uluslar
arası terörist güçleri görmezlikten gelmektedir.
Teröristler Gürcü resmi organlarının desteği ile
Abhazya'ya girmektedir. Bu durum ülkemizin
Gürcistan'dan gelen uluslararası teröristlerin
saldırısına maruz kaldığını göstermektedir.

Rusya Federasyonu'nun Gürcü-Abhaz anlaşmazlı-
&ının barışçı yollardan çözümlenmesine önayak
olan ülke olduğunun bilincinde olarak Gürcü
tarafına silahlı çözüm yoluna başvurmayacağına

- dair taahhüdünü yerine getirmesi ve tekrar gö-
rüşmelere başlaması için baskıda bulunmasını
istiyoruz.

/

Gürcüstan'ın terörizme destek olması nedeniyle
uluslararası terörizmle mücadeledeki bu çifte
standartlı politikasının BM Güvenlik Konseyinde
ele alınmasını Abhazya Parlamentosu Rusya Fede-
rasyonu'ndantalep etmektedir.

9 Ekim 2001

Abhazya Cumhuriyeti Parlamentosu sözcüsü

Sokrat Cincoliya

ADIĞE CUMHURİYETİNDE BİR TOPLUM-
SAL ÖRGÜTLENME OLAN ADİĞE XASE'-
NİN ÇAĞRISI

Rusya Federasyonu'nun güney bölgesinde karışık-
lıklar çıkarmaya yönelik üzücügirişimler meydana
“gelmektedir.

Abhazya ve K. Kafkasya halklarının, Rusların ve
Kazakların canlarını feda ederek Abhazya'da
sağlamış oldukları barışı Gürcü politikacılar tekrar
bozmakiçin girişimde bulunmaktadırlar.

Abhazya geçmiş savaştaki yaralarını henüz iyileş-
tirmemişken, terörist güçler tekrar bu ülkeye
saldırmış ve kan akıtmışlardır.

Gürcü yöneticiler amaçlarına ulaşmak için 1992
yılında nasıl suçluları ve mahkumları kullanmış-
larsa bugün de tüm dünyaca kınanan terörisi
güçlerden yararlanmaya çalışmaktadırlar.

Gürcüstan'nın Abhazya'da yürüttüğü silahlı boz-
gunculuk faaliyetleri dünyaca kabul gören insan
haklarına aykırıdır. Bu durum önce Kuzey Kafkas-
ya halklarını derinden üzmektedir. Sonuç olarak
da bölge halklarınısilahlı bir çatışmaya götürebi-
lecek niteliktedir.

Bu şartlar altında Rusya Federasyonu Başkanı ve
yöneticilerinin takınacakları adilane tutumün
büyük önemi olacaktır. Bu nedenle R. F. Başkanı-
na, Federasyon Meclisine ve hükümete Abhazya
topraklarında savaşın yayılmaması ve bölgemiz-
deki terörist faaliyetlerin önlenmesi için tüm
güçlerini kullanmalarınıtalep ediyoruz.

Adığey Cumhuriyeti Başkanından, Parlamento-
sundan ve tüm Adığeylilerden Abhazya 'ya karşı
yürütülen bu savaşa karşı olduklarını beyan et-
melerini ve Abhazya halkıyla olan birlikteliklerini
göstermelerinidiliyoruz.

10 Ekim 2001

Adığe Cumhuriyeti Adığe Xase Yönetim Kurulu  
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DÇB'DEN PUTIN'E ÇAĞRI

Saygıdeğer Vladimir Putin,

Gürcüstan'ın düzenlediği kanlı savaşların acısını
çeken Abhazya halkları ülkelerinin abluka altında
olması nedeniyle büyük sıkıntılar içerisindedir.
Bu abluka Gürcüstan'ın isteği üzerine BDT ülkele-
ri tarafından alınan karar üzerine R. F. hüküme-
tince uygulanmaktadır.

Çeçenistan'daki olaylar nedeniyle R. F. hükümeti-
nin Abhazya'ya karşı 19 Aralık 1994 tarihinde
yürürlüğe koyduğu yaptırımlar sizin girişiminizle
kaldırılmıştı. Gürcüstan'nın uyguladığı vize uygu-
laması da Abhazya'ya tesir etmemektedir. Bunlar-
dan dolayı size müteşekkiriz.

Ancak BDT ülkeleri tarafından 16 Ocak 1996
tarihinde Abhazya'ya karşı uygulanan yaptırımlar
hala geçerliliğini korumaktadır. Bu uygulama
Abhazya'yı dünyadan tecir etmiştir. Karadenizin
en iyi limanı olan Sohum, Abhazya'yı boydan boya
kateden demiryolu ve karayolu kullanım dışı
kalmıştır.

Diğer BDT ülkeleri vatandaşları eski sovyet pasa-
portlarını her yerde rahatça kullanabildikleri
halde Abhazyalılar bu haktan mahrumdurlar. Bu
uygulama kişisel haklara aykırı olup tüm bir halkı
cezalandırmaktadır. Bu durum Gürcüstan yöneti-
cilerinin politikalarından (okaynaklanmaktadır.
Gürcüstan yöneticileri bu alanda tüm uluslararası
organizasyonlardan da yoğun bir şekilde yarar-
lanmaktadır.

Dünya Çerkes Birliği Abhazya'ya karşı uygulanan
bu yaptırımların kaldırılması için yardımlarınızı
umut etmektedir.

Nalçik, 17 Temmuz 2001

Dünya Çerkes Birliği Başkanı Zavurbiy Nehus

ADIĞEY ÜNİVERSİTESİ'NİN 60. YILI

Adığey Devlet Üniversitesi'nin 60. kuruluş yılı
kutlandı. Üniversite bünyesinde bulunan Adığe
Filoloji ve Kültür Fakültesi 1990 yılında kuruldu.
Daha önceleri Filoloji Fakültesinin bünyesinde
Adığe dili ve Edebiyatı Bölümü olarak faaliyet
göstermekte idi. 1999 yılına kadarda adı Ulusal
Okullar Fakültesi idi. 1999 yılında Üniversite
Bilimadamları Kurulunun kararıile adıile birlikte
sorumlulukları da değiştirildi. Filolojinin yanında
kültür konusunda da sorumluluklar aldı. Şimdi
Adığe halkının dili ve edebiyatıile birlikte kültürü
ve tarihinin öğrenilmesi ve bu alanlardaki sorun-

 

ların çözümü görevini de üstlenmiş bulunuyor.
Fakültenin dekanlığını Tirkubiy Cuamiko yürütü-
yor.

Fakültede 550 öğrenci öğrenim görüyor. Bunların
323'u sürekli diğerleri ise dışarıdan (açık öğrenim
gibi) okuyor. Öğrencilerin 312'si Adığe 11'i diğer
halklardan. Başlangıç sınıflarına ögretmen hazır-
layan bölümde eğitim gören bir Rus grubu bulu-
nuyor. Fakülte de öğretmenlik dışında gazeteci ve
kültürolog da yetiştiriliyor.

Fakültede bugün itibariyle 23 filoloji ilimleri
doktoru, 2 master, 19 doçent görev yapıyor. Fa-
külte son yıllarda kendisine ait özel binada faali-
yetini sürdürüyor. Geniş ve rahat sınıfları, büroları
mevcut. Almanyada yaşayan Ihsan Vucuh fakül-
tenin başarılı öğrencilerine kendi adına burs
veriyor. Aynı şekilde ilçe yönetimleri de başarılı
öğrencilere burs veriyorlar. Bu kapsamda 60
başarılı öğrenci burslardan yararlanıyor. Gençle-
rin bilimsel çalışmalara yönelmesine fakültede
önem veriliyor. Adığe dili, edebiyatı, kültürü ve
tarihi alanlarında bilimsel araştırmalar yapmala-
rını sağlamak için çaba gösteriliyor. Bu alanlarda-
ki çalışmaları "Adığe dili öğrenim merkezi" ve
"Adığe kültürü ile tarihini öğrenim merkezi" yü-
rütüyor. Fakültede ünlü Adığe dilbilimci Zaynap
Cerase'nin bilimsel eserlerinin toplandığı bir fon
oluşturuldu. Bugüne kadar 2000 civarında bilim-
sel çalışma toparlandı. Fakültenin kuruluş ve
gelişmesine katkı sağlayanların bilimsel çalışmala-
rı bu fonda çalışanlarca korumaaltına alınıyor.

(4. Mak 2 Ekim)

ADIĞEY UNESCO İŞBİRLİĞİ

Adığey UNESCOişbirliği sonucu bu sene Ameri-
ka'nın Nebraska, Missuri, Oklahama, Kentuky,

Georgetown üniversitelerinden 12 öğrenci
Adığey'de bulundu. Öğrenciler Adığey Teknoloji
Enstitüsü öğrencileri ile birlikte Adığey'in doğal
güzelliklerinin bulunduğuyöreleri gezdiler.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİ
ZİYARET
R. F. Hakimlerindenoluşan bir delegasyon 15-20
Eylül 2001tarihleri arasında Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesi'nin davetlisi olarak Strasburg'da
bulundu. Ziyaretin ana amacı Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi'nin işleyiş şeklini öğrenmek,insan
hak ve özgürlükleri üzerine 1998 Mayıs ayında
Rusya'da kabul edilen konvensiyonun uygulanışı- *
nın mahkemecenasıl takip edildiğini anlamaktı.

Delegasyon, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
hakimleri, Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi
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Parlamenterler Asamblesi temsilcileri, insan

Hakları Avrupa Konseyi Komiseriile insan hak ve
özgürlükleri alanındaki sorunlar ve idam cezaları-
nın kaldırılması konusunda görüşmelerde bulun-

dular.

Adığe Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi Başkanı A.
I. Traho'da delegasyonda bulunanlar arasındaydı.

(4. Mak g Ekim)

ADIĞEY CUMHURİYETİ'NDE CUMHUR-
BAŞKANISEÇİMİ
Adığey Cumhurbaşkanı'nın seçimi 13 Ocak 2002
tarihinde yapılacak. Adığey Merkez Seçim
Komisyonu'nun bu konudaki kararı gazetelerde
yayınlandı ve seçim takvimi oluşturuldu. Buna
göre 11 Ekim g9 Kasım tarihleri arasında adaylık
için başvuru yapılabilecek. Cumhuriyet olundu-
&undan bu yana Adığey'de 3. kez Cumhurbaşkan-
lığı seçimi yapılacak. Bugüne kadar Emekli
Anatoliy Mihaylovic Melnik, Adığey Parlamento-
sunda milletvekili ve Adığey Slavlar Birliği Başka-
nı Nina Nikolayevna Kanavolava ve Adığey Parla-
mentosunda milletvekili, Teknoloji Enstitüsü
Rektörü Aslanceriy Kitovic Thakusinov adaylık
başvurusunda bulundular. Başkan Aslan Carım da
aday olacağını açıkladı.

ALTIN İŞLEME FABRİKASIAÇILDI

Adığey'in Afipsip köyünden işadamı Hazret
Sovmen Sibirya'da altın işletmeciliği yapıyor ve
kısa bir süre önce Krasnoyarsk Eyaletinde yenibir
altın işleme fabrikası açtı. Fabrikanın açılış töre-
nine Adığey Parlamentosu Cumhuriyet Meclisi
Başkanı Muharbi Tharkaho başkanlığında bir
heyet, Krasnodar Eyalet Başkanı Aleksandr
Tkacev başkanlığında bir heyet, Moskova Belediye
Başkanı Yuri Lujkov ve Krasnoyarsk Valisi
Aleksandr Lebed katıldılar. Sovmen Hazret'in

- direktörü olduğu "Pulus" adlı firmanın yaptırmış
olduğu altın işleme fabrikası en son teknolojik
cihazlarla donatılmış durumda. Sovmen Hazret
ekonomik faaliyetlerinin yanısıra sosyal faaliyetle-
ri ile de Rusya genelinde tanınıyor. Kimsesiz
çocuklara, savaş gazilerine, eğitim ve bilim kuru-
luşlarına yardımlarda bulunuyor. Sovmen Hazret
kısa bir süre önce kendi köyü Afipsip'te 50 yataklı
bir hastane inşa ettirdi ve Adığey Devlet Üniver-
sitesi'ni restore ettirdi.

ABHAZYA'DAN SAVAŞ DESTEĞİ
Gürcüstan Abhaz topraklarında bulunan birlikle-
rine destek amaçlı askeri birliklerini harekete
geçirdi. Abhaz Savunma Bakanı Vladimir
Mikanba 11 Ekim 2001 Perşembe günü Rus-

 

 

ya'dan askeri niteliği olmayan savaş desteği iste-
di. Ayrıca Moskova'nın dünya kamuoyunun tep-
kisini çekmeden savaş desteğini nasıl vereceği de
kafaları kurcalıyor...

Abhaz Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasına
göre, 11 Ekim Perşembe sabahıitibariyle Eduvard
Shevardnadze'nin emriyle Gürcü birlikler Kodor
Vadisi'ne doğru harekete geçti. Perşembe günü
Abhazya Başbakanı Yuri Cergenis Krasnodor
Valisi Alexandır Tkaçov ile görüştü. Vali Tkaçov
Abhazya'ya insani yardımda bulunacağına dair
söz verdi.

Bu gelişmeler Gürcü-Abhaz Savaşı'nı tekrar gün-
deme getirmektedir. 11 Ekimde Gürcüstan
Parlementosu oybirliği ile Rusya Barış Güçlerinin
Abhazya'dan geri çekilmesi yönünde karar al-
mıştır. Aynı gece Rus Barış Güçleri düşman as-
kerlerle kısmi çatışmaya girmiştir.

Abhazya Başkanı Vladislav Ardzınba'nın Putin'e
gönderdiği mektubunda, Rusya'nın müdahalesi
gerektiğini ve haklı olduğunu belirtmektedir.
Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinde Gürcüs-
tan'ın uluslararası terörizmi desteklediğini açıkça
ortaya koymasınıistemektedir.

11-12 Ekim 2001 Itar-Tass

RUSYA'DAN SHEVARDNADZE'YE BASKI

Rusya, Gürcüstan Hükümeti'nin saldırganlara
verdiği desteği kesmesi için Eduvard
Shevardnadze'ye baskı yapmaktadır. Rusya Sa-
vunma Bakanı Sergei İvanov, Gürcüstan'ın ulus-
lar arası terörizme karşı savaşmak yerine, Ab-
hazya'nın Kodor Vadisi'nde yüzlerce terörist ba-
rındırdığını ifade etmiştir. BM gözlemcilerini
taşıyan helikopterin düşürülmesinin sorumluları
da bu teröristlerdir. Bu bilgiyi BM olağanüstü
genel kurul toplantısında söz alan Sergei İvanov
da doğrulamıştır. Moskova Yönetimi, tüm dünya
uluslar arası terörizmle mücadele ederken Tif-
lis'in bu tutumunu 'anlaşılmaz' bulduğunu ifade
etmiştir. Rusya Dış İşleri Bakanlığı'na göre böl-
gedeki gerginliğin kaynağısilahlı yasadışı grupla-
rın suç eyleminde bulunmasıdır. Bu grupların
çoğunluğunu Çeçenler oluşturmaktadır ve bu
gruplar Gürcüstan Yönetimi'nin desteğiyle bölge-
ye sevk edilmişlerdir. Bundan çıkan sonuç ise
Gürcüstan Yönetimi'nin sözde terörizme karşı
çıkarak kendi topraklarında uluslar arası terö-
rizmin gelişmesine göz yumduğudur.

13 Ekim 2001 Itar-Tass

DV
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DUMA, ÇEÇENLER İLE RESMİ
GÖRÜŞMELERYAPILDIĞINI REDDETTİ
Duma Emniyet Komisyonu Başkanı Yuri
Shchekochikhin 22 Ekim'de Itar-Tass Ajansı'na
verdiği demeçte Çeçen Başkan Aslan Mashadov
ile herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını
bildirdi. Ancak Shchekochikhin'in Aslan Masha-
dov'un sürgündeki Dış İşleri Bakanı olarak ta-
nımladığı Ilyas Akhmadov ile buluşulduğunu
kabul etti. Ayrca bu buluşma Moskova'nın
“Novaya Gazeta' isimli yayınında açıkça rapor
edildi ve Dumatarafından kabuledildi.

23 Ekim 2001 Radio Free Europe/ Radio Liberty

ABHAZYA GÜRCÜSTAN'I SUÇLUYOR

Abhazya Parlamento'su, Gürcüstan Askerlerini
“Uluslararası Terörist Olarak Suçladı. Abhazya
Cumhuriyeti Parlamentosu 3 Ekim'de ilk başta
Çeçen savaşçılar ve Gürcü gerillalar olarak ta-
nımlanan 500 kişilik bir grubun Gürcü özel ser-
visleri ve uluslar arası terörist grubu arasındaki
koalisyon neticesinde Abhaz Bölgesi'ne girdiğini
açıkladı. Bu grup ayrıca Gürcüstan'daki Birleş-
miş Milletler Gözcüleri'ne ait helikopterin düşü-
rülmesinden de sorumlu tutulmaktadır. Bu du-
rum Türk Milletvekilleri'nin Gürcüstan'ın uluslar
arası teröiizme karışmasını kınamalarını da ge-
rektirmektedir ve Gürcüstan'dan Abhazya'ya
karşı herhangi bir askeri saldırıyı engelleyen BM
odaklı dokümanlara uymalarıistenmektedir.

Interfax'ın yayınladığı haberde Gürcüstan Baş-
kanı Shavardnadze Abhazya'daki çatışmanın,
Kuzey Kafkasya'ya Gürcüstan Bölgesinden ulaş-
maya çalışan kontrol edilemeyen bir grubun ha-
reketinin sebep olduğunu ve bu hareketin olayları
körüklendiğini söyledi.

23 Ekim 2001 Radio Free Europe

RUSYA'DATOPRAK YASASI
KABUL EDİLDİ

Federasyon Konseyi, tartışılmaya en açık konu
olan tarım arazilerinin satışı konusunu açık bıra-
karak uzun süredir devam eden tartışmalara son
vererek toprak yasasını Çarşamba günü hızlı bir
şekilde onayladı.

Yasanın ülkedeki yatırımın yüzde 75ini etkileye-
cek olan, şehir ve kasaba arazilerinin yüzde
2sinin satışını düzenleyeceğini söyleyen Ekono-
mik Gelişme ve Ticaret Bakanı German Gref tasa-
rının onaylanmasından sonra “Bugün oldukça
çok sayıdaki bürokrat için üzücü bir gün. Yasa
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hükümete yılda 1-2 milyar dolara mal olan gizli
sermaye problemini azaltacak” dedi.

Bir hafta içinde Başkan Putin tarafından onay-
lanması ve resmi gazete Rossiiskaya Gazeta'da
yayınlanması beklenen yasa federal sınırların
yakınlarındaki arsalar dışında yabaftılarla Rus-
ları aynı statüde kabul ediyor.

Baker & MeKenzies CIS Real Estate &
Construction'ın ( emlak ve inşaat) St. Petersburg
Ofisi'nin büyük ortağı olan Maxim Kalinin, şimdi
kabineninfarklı arazilerin satış fiyatlarını belirle-
yecek bir mekanizma geliştirmesi gerektiğini,
bunun bir ay içinde yapılacağını umduğunu, sa-
tışların bundan sonra başlayabileceğini söyledi.

Federasyon Konseyi yasayı 9 kararsız oyun kulla-
nıldığı oylamada 103e karşı 29 oyla kabul etti.
Devlet Duma'sı, yasayı geçen ay ki son oturu-

munda büyük bir çoğunlukla kabul etmişti.

Federasyon Konseyi binasının dışında toplanan
yaklaşık 200 gösterici üzerinde “Toprak Satışı —
İşgal” yazan pankartlar taşıdılar ve devrimcişar-
kılar söylediler. Komünist Parti lideri Gennady
Zyuganov çoğunluğu yaşlı olan göstericilere top-
rak satışları için kullanılan oyların Güney Rus-
ya'yı kapsayacak büyük bir savaşın ilanı olacaktır
diye seslendi.

Eski Krasnodar yöneticisi ve şimdiki Güney Böl-
geleri Federasyon Konseyi Temsilcisi Nikolai
Kondratenko oylamadan önce senatörlere yasa
ülkemizi paramparça edecek diye seslendi.
Kondratenko “ Krasnodar Eyaleti hali hazırda
Kürtler, Yahudiler, Mesket Türkleri ve Ermeniler

tarafından yağmalandı ve yasa arazilerin gizlice
yağmalanmasını engellemeyecek.” dedi.

Komünistler anayasa mahkemesine Duma'nın
yasayı geçirmesi ile 36 bölgenin haklarının çiğ-
nendiği yönünde bir şikayette bulundu.

Federasyon Konseyi tarım komitesi başkanı İvan
Starikov, salı günü yaptığı açıklamada sadece bir
bölgenin, Adıgey, Duma'ya protesto gönderdiği-
ni, başvuruda bulunan diğer dokuz bölgenin ise
parlâmento için gerekli kriterlere uymadığını
söyledi. Starikov Interfax'a yaptığı açıklamada
“Anayasa Mahkemesi'nin bu şikayeti red edece-
ğini umuyorum” dedi.

Oylamadan sonra yaptığı açıklamada Gref, hü-
kümetin tarım arazilerinin satışıyla ilgili yasal
düzenlemeleri altı ay içinde tamamlayacağını
belirtti.

  



 

  
 

RUSYA ABHAZYA'DAKİ ÜSSÜNÜ
BOŞALTIYOR(*)
Rusya, Gürcüstan ile yaptığı anlaşmalara uygun
olarak, bu ülkenin bağımsızlık yanlısı Abhazya
Özerk cumhuriyetindeki Gudauta üssünü bo-
şaltma

hazırlıklarına başladı. Abhazya Dışişleri Bakanı
Sergey Shamba'nin Interfaks'a bugün yaptığı
açıklamaya göre, üsdeki malzemelerin vagonlara
yüklenmesine başlandı.

Üssün boşaltılmasına şiddetle karşı olduklarını,
üssün varlığının bölgedeki istikrarın garantisi
olduğunu belirten Shamba, “5 tarafı ile bu ko-
nuda yoğun bir görüşme sürecine girildiğini kay-
detti.

Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları da üsteki
eşyalarının vagonlara yüklenmesinin dün hemen
hemen tamamlandığınıbelirttiler.

Bir yetkili, üsteki silahların istendiğinde derhal
çekilmesine yönelik bir hazırlık yaptıklarını, si-
lahların çekilme tarihiile ilgili nihai kararın he-

 nüz alınmadığını, bu kararın siyasi makamlarca
alınacağını söyledi.

Gürcüstan ve Rusya arasında, Gürcüstan'ın top-

raklarında Çeçen güçlerin barınmasına olanak
sağladığı iddiaları nedeniyle son dönemde yaşa-
nan gerginlik sırasında üssün durumu da gün-
demdeydi.

Gürcüstan, üssün anlaşmalara uygun olarak bo-
şaltılmasınıisterken, Rusya'nın bu işlemi yapmak
istemediğiniileri sürüyordu.

ASKER KALACAK

Rus askeri ve diplomatik kaynaklarin Interfaks'a
verdigi bilgiye göre ise, Gudauta üssünün kapa-
tılacak olmasına karşın, bu cumhuriyetteki Rus
tesislerinin korunması için 600 asker kalmaya
devam edecek.

Bu askerler, bağımsızlık yanlısı Abhazya'da hava-
alanı, askeri rehabilitasyon merkezi ve bir konut
alanını korumakla görevli olacak.

Rus. yetkililer, bu kararın gerekçesi olarak,
"Abhazya'daki Rus tesislerin korunmasıyla ilgili
olarak Gürcüstan ile yapılan görüşmeler henüz
tamamlanmadı" görüşünüdile getirdiler. (AA)

(9)Hürriyet, 26.10.2001

 

 

KADIN PARLAMENTERLER TOPLANTISI

15-16 Ekim 2001 tarihlerinde Rusya Devlet Du-
ma'sında Rusya Federasyonu ve BDT ülkeleri
kadın parlamenterler toplantısı yapıldı. Bu top-
lantıya Adığey adına Parlamentonun Temsilciler
Meclisi Kanadı Başkanı Tatyana Petrova ile
A.C.Çalışma ve Sosyal Gelişmeler Bakanı Raziyet
Natho katıldılar. 24 Ekim tarihinde bir basın

toplantısı düzenleyen Tatyana Petrova toplantıda
ele alınan konular hakkında açıklamalarda bu-
lundu. Tatyana Petrova toplantının birinci gü-
nünde "Adığeyde kadının yeri" isimli bir bildiriyi
okuduğunu söyledi. Toplantının ikinci gününde
kadın parlamenterler konularına göre üç gurup
halinde çalışmalarını sürdürdüler.

Çalışma konuları "Her alanda alınan üst düzey
kararlarda kadınların rolü", "Sosyal ve çalışma
alanlarında kadınların yeri", "Kadın, aile ve an-

© nelik" üzerine idi.
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Toplantıda söz alan konuşmacılar kendilerince
önemli gördükleri konulara değindiler. Buna göre
ülkede değişimlerin başladığı günden bu yana
kadının toplumsal politik yaşamdaki önemi a-
zalmıştı. Örneğin Devlet Duması'nın ilk oturu-
mundaki kadi üye sayısı yüzde 13 idiyse bu oran
bu gün için yüzde 7.2'ye düşmüştü. Yasama ve
yürütme organlarında görevli kadınların oranı
yüzde 9'u geçmiyordu. Rusya hükümetinde Baş-
bakan yardımcısından başka kadın üye bulun-
muyordu. R.F.'nunda kadınların genel nüfusa
oranları yüzde 53 olmasına rağmen toplumsal
politik yaşamdaki yerleri memnuniyet verici du-
rumda değildi. Orta ve yüksek öğrenim kurumla-
rındaki öğrencilerin yüzde 57'si kadın olmasına
rağmen onlar mezun olduktan sonra iş bulamı-
yorlar hele yöneticilik makamlarına hiç yaklaştı-
rılmıyorlardı. i

Kadın parlamenterleri üzen diğer bir konu ise
toplumun gittikçe yaşlanıyor olmasıydı. R.F.'nun
bugünkü nüfusu 145 milyon olmasına rağmen
ölüm oranındaki fazlalık nedeniyle ülke nüfusu
her yıl 900 bin kişi azalıyordu. Bu durumkarşı-
sında 2015 yılında ülkede yaşlıların sayısı genç-
lerden daha fazla olacak. R.F.'nunda bin kişi iti-
bariyle doğum miktarı 8.2, olum miktarı 14. Er-
keklerin yaş ortalaması 60, kadınların ise 75.
Kimsesiz çocukların sayısındaki artış da önemli
sorunlar arasında. Bu nedenle Duma'nın çocuk-
ları ve gençleri korumak için bir yasa çıkarması
gerekiyor. Ülkede uyuşturucu madde kullanı-

mındaki artışta kadın parlamenterlerin dile ge-
tirdiği konular arasında. Bunun içinde gelecekte
çok etkin mücadele tedbirlerinin alınması gereki-
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yor. Sağlığın koruması için Duma'ya sevk edilmiş
olan yasa taslağının acilen çıkarılması gerekiyor.
Kadın parlamenterlerin değindikleri başka ko-
nularda var. Ülkede yaşam koşullarının bozulmuş
olması nedeniyle demografik sorunlar yaşanıyor.
Anne babalar günden güne daha az çocuk yapar
oldular. Kadınların işyerlerindeki sayılarının
günden güne azalıyor olmasını da konuşmacılar
dile getirdiler. Önceleri bankalarda, mahkeme-
lerde, finansal kuruluşlardaki kadın sayısı daha
çok iken bu yerleri de şimdilerde erkekler ele
geçirmeye başladı. Kadınlar daha çok ticarete ve
zor işlere kaydırıldılar. Tatyana Petrova Rusya'-
nın başka bölgelerine bakıldığında Adığey'de ki
kadınların durumunun daha iyi olduğunu top-
lantıda dile getirdi. Örneğin Adığey parlamento-
sunda kadın üye sayısı yüzde 15'e ulaşıyor. Cum-
huriyet nüfusunun yarısının yaşamakta olduğu
Maykop şehri, Maykop Rayoni ve Krasnagvar-
deysk rayonlarındaki Belediye meclislerinde ka-
dınlar başkanlık koltuğunda oturuyor. Adığey
hükümetinde bir kadın üye var ve başkaca birçok
üst düzey makamdakadınların elinde.

Nurbiy Sohute Adığe Mak, 27Ekim

ADIĞEY'DEN KISA HABERLER

Adığe Cumhuriyeti 2001yılı Bilim, sanat ve edebi-
yat ödülleri dağıtıldı. Edebiyat dalındaki devlet
ödülü "Donüşün İlk Adımları" kitabının yazarı
Gazi Cemişo'ye, sanat ödülü "Sevgili Adığeyim"
isimli konser programı yazarı besteci Anzoroko
Ceslav'a verildi. Bilim dalında ödüle layık eser
bulunamadı.

Adığe Cumhuriyeti nin kuruluşunun 10. yılı nede-
niyle eğitime katkısı bulunanlar ödüllendirildi.
Başkan Aslan Carım'ın kararı ile diaspora kökenli
eğitimci Mehmet Yediç'e Adığe Cumhuriyeti'nin
saygıdeğer eğitimcisi ünvanıverildi.

Yessentuki şehrinde yapılan Kuzey Kafkasya li-
derler toplantısından sonra Adığey Başkanı Aslan
Carım Adığey'de bulunan Çeçen Diasporasının
temsilcileri ile görüştü. Carım görüşmede R. FE.
Başkanı Putin'in çağrısı ve Aslan Mashadov'un
buna verdiği cevap doğrultusunda Çeçenistan'da
barışın yeniden tesis edilmesi için temsilcilerden
ellerindeki tüm imkanları kullanmalarını istedi.
Diaspora temsilcileri Adığey deki rahat yaşamla-
rından dolayı Carım'a teşekkür ettiler ve
Çeçenistan'da barışın temin edilmesinin en büyük
arzuları olduğunu ve bunun içinde ellerinden
geleni yapacaklarınıbelirttiler.

28 Eylül tarihli Adığe Mak gazetesinden

 

TOPRAK YASASI...

Değerli Adığeyliler,

20 Eylül 2001 ülkemizin tarihinde kara bir gün
olarak yer alacaktır. Çünkü bugünde Devlet
Dumasında yer alan Birlik, Anavatan, Elma, Sağ

Güçler Birliği, Liberal Demokrat Parti milletvekil-
leri toprak yasasının kabulü yönünde oy kullandı-
lar. Bu yasa Rusya topraklarının alım ve satımının
yolunu açmış bulunuyor. Bu yasaile dış ülkelerin
vatandaşları yani Rusya vatandaşı olmayanlar da
artık topraklarımızın sahibi olabilecekler. Başlan-
gıçta şehirlerde mevcut toprakların alım satımı
yapılabilecek. İnanıyorum ki şehirlerde yaşayanla-
rumız kısa bir zaman içerisinde özel mülklerin
talanı konusunda Cubays'ın özelleştirme uygula-
masından daha ilgincini görmek durumunda
kalacaklardır. Bu yasa ile zenginler daha da zengin
olacak, büyükçiftlikler ve asilzade arazileri oluşa-
cak, park ve bahçeler özel mülk haline gelecektir.
Halkın çoğunluğu ise geçinebilecekleri kadar
topraktan ömür boyu yoksun yaşayacaklardır.

R. F. Başkanının Duma temsilcisi A. A.
Katenkov'un belirttiğine göre toprak yasası tarım
arazilerini kapsamıyor ve bununlailgili olarak ayrı
bir federal yasa çıkarılacak. Bu sözlerin gerçekler-
den uzak olduğuna hiç şüphe yoktur zira toprak
yasası tam olarak kabul edilip yürürlüğe girince bu
yasa toprak üzerine en temel yasa durumunda
olacaktır. Sonradan çıkarılacak olan federal yasa-
lar bu yasaya aykırı olamayacaktır. Yani toprağın
alınıp satılmasına engel bir hüküm içeremeyecek-
tir.

Toprak yasası görüşmeleri Duma'da aceleye geti-
rilmiş ve Duma'nın çalışma prensiplerine aykırı
hareket edilerek çıkarılmıştır. Yasayı anayasa
mahkemesine götüreceklerini söyleyen 100 millet-
vekili, yasanın çıkmamasını isteyen Federasyonun
36 biriminin kararları (Adığey de dahil) çiftçilerin
ve yasaya karşı binlerce insanın gönderdikleri
telgrafların hiçbiri dikkate alınmadan yasa çıka-
rılmıştır.

Toprak yasasına 257 milletvekili kabul (9657. 1),
130 milletvekili red oyu kullanmış, 62 milletvekili
de toplantıya katılmamıştır. Ben de bu yasaya
karşı oyumu kullandım.

Adığe Cumhuriyeti adına Federasyon Meclisinde
görev yapan Başkan Aslan Carım ve Adam
Tliuj'dan oylamalarda bu yasaya karşı oy kullan-
malarını rica ediyorum. Zira yasa uzlaştırma
komisyonuna geldiği takdirde ülke zararına olan
bir çok maddeleri değiştirebilecektir.

G. N. Senin - Adığey'den DUMA milletvekili
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KAF-DER ADANA ŞUBESİNDE SEÇİM

Kafkas derneği ADANA Şubesi 21.10.2001tari-
hinde yapılan Olağan Genel Kurulunda görev
alan yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyor, güzel
hizmetler temenni ediyoruz.

YÖNETİM KURULU

Başkan Bülent ATÇI

Bşk. Yrd. Lütfi BEŞDOK

Bşk.Yrd. Salih HAZAR

Bşk. Yrd. Ünal İNCİ

Sekreter Yalçın TOKUÇ

Muhasip Ahmet BATIR

Üye Ertan KOYUNCU

KAF-DER KAYNARCA
ŞUBESİNDE SEÇİM

Kafkas Derneği KAYNARCA ŞUBESİ21.10.2001
tarihinde Olağan Genel Kurul yaptı. Yeni dönem
için görev alan arkadaşlarımızı kutluyor, kendile-
rine başarılar diliyoruz.

YÖNETİM KURULU:

Başkan Saffet ÖZTÜRK

Bşk. Yrd. Öner KARATAŞ

Sekreter Sezgin SİLAN

Sayman Bahattin MAKARA

Üye Fatma ODABAŞI

Üye Mazhar H. EYİGÜN

Üye Namık KOÇ

BAĞLARBAŞI KAFKAS DERNEĞİ'NDE
SEÇİM
Bağlarbaşı Kafkas Derneği 21.11.2001 tarihinde
Genel Kurul yaptı. Görev alan arkadaşlarımızı
kutluyor, kendilerine başarılardiliyoruz.

YÖNETİM KURULU

Başkan Günsel AVCI

Bşk. Yrd. Mustafa SAADET

Gnl. Sekreter Ercan AYCAN

Muhasip S.Tülay BİR

Üye Uğur GÜL

Üye SANCAR

Üye D. Çağlar DUMAN

 

TEKİRDAĞ KUZEY KAFKAS KÜLTÜR
DERNEĞİ GECESİ

Tekirdağ Kuzey Kafkas Kültür Derneğinin 20
Ekim 2001 akşamı tertiplemiş olduğu yemekli
sohbet toplantısına Tekirdağ civarındaki Kuzey
Kafkasya kökenli tüm hemşehrilerimiz katılmış-
tır. Mini konferans şeklinde geçen yemekte Kuzey
Kafkasya'nın bu günkü durumu. Adığelerin ana-
vatanları, Adığelerin tarihte devlet kurup kurma-
dıkları, Adığelerin diasporadaki durumları, der-
neklerimizin örgütlenmeleri hususunda kıymetli
misafirlerimizden Araştırmacı Yazar Ali Cürey 'in
bir konuşması olmuştur. Yine Dr.Erol Karma'da
gecemizin değerli misafirlerindendi. Gecemizin
bir diğer kıymetli misafiri Akardionisit Yılmaz
Öztürk sadece gençlerimizi değil, hepimizi ogüzel
pşinesi ile coşturdu. Kendilerine teşekkür ediyo-
ruz.

Organizasyon heyeti

Muhammet Görücü

Cemal Türkoğlu

Nurullah Kurtul

Hayri Aydemir

Sevinç Akdoğan

 

 

KAFKASYA İÇİN AYDA BİR DOLAR

e Kuzey  
Bilgi İçin

Tel 0312 22285689 -—2235159

Fax 03122210918
 

6)

  



 

EYLİL EKİM 2001 « SfiYI 26

 

 

 
 

 

  

 

  
NARTCARD

Çerkes Diasporasının ilk ve tek visa kartıdır.  
9

Öz Kültürlerini yaşatmak isteyen gerçek Çerkesler,
sadece NARTCARD kullanır.

©

NARTCARD “Kafkasya için ayda bir Dolar” kampanyasının
selecekteki yegane anahtarıdır.

©

Kredili alış-veriş komisyonlarından :
Çerkes Toplumuna pay veren tek kart

NARTCARD'dır.
9

NARTCARD gençlerimiz için
Lisans ve lisansüstü bursu demektir.
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Hertürlü alışverişte
keyifle kullanacağınız
kredi kartınız

NARTCARD'
Şekerbank şubelerinden

ya da derneklerden

temin edebilirsiniz.

Şekerbank-Ziraat Bankasıarasında imzalanan bir anlaşma ile Şekerbank şubesi
bulunmayan yerlerde kredi kartı ödemelerinizi Ziraat Bankası şubelerine yapabilirsiniz.


