
 



 

 
 

Air Ticketing

TIPOHAXKA ABYABWNETOB
 

Visa Services

OGHOPMMEHME B43

 

Hotel Reservation

BPOHMPOBAHVE TOCTMHULI
 

! Transfer Services

TPAHCDEPBİ
 

Daily City Tours

 OBCJYIKUBAHVETYPTPYTIMI
 

Aviation Services ,

ABAAOBCMYMKMUBAHME
 

Cargo Services

KAPTOOBCJYKUBAHYE
 

Renta Car Services

APEHJA ABTOMOBWJE
 

 
  ISTANBUL / AKSARAY : M. Kemalpaşa Caddesi No:27 * Tel : 490(212) 632 84 97 PBX

Merkezİşhanı Kat: 4 Fax 1 490(212) 586 3621
34300 Aksaray - İSTANBUL Tix : 30102 NOGY-TR#

İSTANBUL / TAKSİM : Aydede Cad. No: 12 Kat: 1 el : 490(212) 237 26 01 PBXa

Taksim / İSTANBUL ax : 490(212) 254 51 79#

e-mail: nerltoyrOsuperonline.com
  

 

 



 

 

İKİ AYLIK DÜŞÜN VE SANAT DERGİSİ
İSSN 1302 2539

Sayı 28 e Ocak Şubat 2002

Sahibi |
Kafkas Derneği adına Muhittin Ünal

Yazı İşleri Müdürü
Hikmet Kandemir

Kapak

Ahmet Tayyar

Emeği Geçenler
Mevlüt Atalay, Hicran Bolat, Murat Canlı,

Kansu Dinçer, Filiz Durdu, ÖmürEnes,
Sine Göksoy, NefinHuvaj, Rahmi Lale,

Ziya Mis, Özdemir Ozbay, Kanşav Pöç,

Anıl Sevim, Erol Taymaz

Yazışma adresi

Nart Dergisi

Şenyuva Meriç sokak No:44
Beştepe Ankara

Tel: (0312) 222 8589—22351 59
Fax: (0312) 221 0918

elektronik posta
nartdergisi © kafder.org.tr

Web sitesi
http://www.kafder.org.tr/

Yurtiçi Abonelik İçin Hesap No
Kafkas Derneği adına 105 150 numaralı

posta çeki hesabı

Yurtdışı Abonelik için HesapNo

Kafkas Derneği

Halkbank Emek / Ankara Şb.
DM Hesabı: 19356
EURO Hesabı: 140008.

USD Hesabı: 19265

Abone Koşulları

Yurtiçi yıllık abonelik (6 sayı) 15 milyon TL

Avrupa yıllık 75 DM(31.12.2001 son)

Avrupa yıllık 40 EURO
ABD yıllık 50USD

Yayın İlkeleri
Gönderilen yazılar yayımlansın veya ya-

yımlanmasın iade edilmez. Dergideki yazı

ve resimler kaynak göstermek koşuluyla

yayımlanabilir. Yayımlanan yazıların -so-

rumluluğu yazarlarına aittir.

Dizgi
Nart Dergisi

Baskı

THK Basımeviİşletmeciliği
(0 312) 341 90 60

Yeni dönemde
yenibir içerik ile

Merhaba...

Bu sayımızdan itibaren, okuyucularımızdan

gelen istek doğrultusunda toplumumuzun gündeminde

olan maddeleri kapak konuları kapsamında inceleye-
ceğiz.

Bu sayımızda, modern kent yaşamının kültü-

rümüz üzerine olan etkisini inceliyoruz. Şu an okudu-

gunuz dergide bu konu hakkında büyüklerimiz ile ya-
pılan röportajlar, inceleme yazıları bulacaksınız.

Bundan sonraki sayılarda ise, Tarih; Dernek-
ler; Kafkasya; Medya ve Sözlü Tarih konu başlıkları-
nı inceleyeceğiz.

Tarih adlı dosyamız, mitoloji, Çerkeslerde
anma ve kutlama törenleri, Sürgün, 21 Mayıs nasıl
anılmalıdır konuları ve Çerkes tarihinden oluşmakta-

dır. | İ
En önemli toplumsal yapılarımızdan biri olan

Dernekler, Mayıs-Haziran sayımızın dosya konusu |

başlığı olacaktır.
31. sayımızda Kafkasya'ya tarım, turizm ve iş

imkanları penceresinden bakacağız.
Sonraki sayımızın dosya konusu ise Medya.

Çerkeslerin medyada nasıl yer aldıkları, medyayı na-
sıl kullandıkları, ve nasıl kullanabileceklerini işleye-

ceğimiz bu sayımızın hoşunuza gideceğini umuyoruz.

Bu yılın son sayısında ise Tarih başlığından
özellikle ayrı tuttuğumuz Sözlü Tarih konusunu ve bu

alanda yapılan çalışmaları inceleyeceğiz.
Bu dosya konuları içerisinde yayımlanabile-

cek her türlü katkıya açık olduğumuzu belirtmeden de

geçmeyelim.
Bunun dışında bu sene her sayımızda yeni ki-

tap tanıtımları, dernek ve köy tanıtımları, hikayeler,

şürler ve yeri geldikçe okur mektupları ve karikatür-

ler bulacaksınız.
Okuyucularımızın Kurban Bayramını kutlarız.

Yeni bir sayıda görüşmekdileğiyle...

 



 

Deneyip de başaramayanları değil, denemeye
bile kalkışmayanları yargılamak gerekir.
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Dernekler yasasında yapılan değişiklikten sonra Kaf-Der önderliğinde tüm şubelerimizin, diğer

derneklerin katılımı ile oluşturulması düşünülen Federasyon hakkında yapılan çalışmalardan

sonra, Kaf-Der Genel Merkgzi tarafından Türkiye'deki tüm Kafkas derneklerine yapılan çağrı

metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca Kaf-Der kuruluş süreci, amacı, ilkeleri ve Kaf-

kasya politikası ile DÇB konusunda geniş bilgi www.kafder.org.ir adresinde görülebilir.

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

Kaf-Der Başkanlar Kurulu 27.01.2002 tarihinde Ankara'da toplanarak gündemindeki konular ile birlikte
yeni dernekler yasasının getirmiş olduğu FEDERASYON kurma imkanı ve NARTCARD konularını detaylı
olarak görüşmüş bulunmaktadır. Toplantıda görüşülen konuları ve karar özetlerini aşağıda görüşünüze
ve değerlendirmelerinize sunuyoruz. Bilgi alınmasını, değerlendirilmesini, değişiklik önerilerinizle bir-

likte FEDERASYON oluşturulmasına ilişkin değerli görüşlerinizi iletmenizi önemle rica eder, bilvesile
hayırlı çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla,

Muhittin ÜNAL Cihan CANDEMİR

e (Kültürel kuruluşlarımızın finansal sorunlarını çözebilecek yegane Visa kartı olan NARTCARD konur-
sunda her şubenin ve derneğin kendi yöresinde geniş hemşehri kitlesine ulaşılmasıiçin profesyo-
nel yaklaşımla çalışma yapması uygun görüşülmüştür. Bu amaçla yakında gönderilecek yeni tanı-
tum afişlerinin çok sayıda hemşehrilere ait mağazavitrinlerine astırılması, şubenin bulunduğuil ve-
ya ilçe kitle ulaşım araçlarında gerekirse ücreti mukabili tanıtıma sunulması kararlaştırılmıştır. Baş-
langıçta her yeni kart için 1.500.000.-TL.sı tutarında bir bağışın kart sahibine fatura edileceğinin
hemşehrilere söylenmesi , yeni kart alanlardan tahsil edilecek bu meblağa Vakıf tarafından da .
500.000.- TL.sı ilave edilmesi suretiyle NARTCARD pazarlaması için çalışanlara kart başına
2.000.000.-TL.sı ödenmesi, Şubenin veya derneğin bulunduğu yerleşim yerine yakın ve dernek
bulunmayan yerlerde de aynı çalışmanın şubelerimiz veya diğer dernekler tarafından yapılmasının
istenmesi uygun görülmüştür.

e İkinci olarak da yeni Dernekler Yasasının getirmiş olduğu bir FEDERASYONçatısı altında birleşme
imkanı görüşülmüştür. Bu yeni imkanın toplumumuza' neler kazandırabileceği ve federasyonlaşma
yöntemleri üzerinde bilgi alışverişinde bulunulmuş, taslak Federasyon tüzüğünün Şubelerimizin ü-
ye tabanlarıyla tartışarak Şubat ayı sonunda Başkanlar Kurulu'nun yeniden toplanmasına karar ve-
rilmiştir. Şubemiz olmayan dernekler tarafından da Federasyon örnek tüzüğü yeterince tartışıldık-
tan sonra, muhtemelen Mart ayı sonuna doğru da tüm dernekler temsilcilerinin katılımıile ortak
bir toplantının mümkün ve uygun olacağı bu arada bilgilendirme gezilerine devam edilmesi konu-
larında hemfikir kalınmıştır.

Dernekler yasasındaki yeni düzenlemelere ilişkin olarak Kaf-Der Başkanlar kurulu toplantısı ve Ankara
dışında ve Aralık ayında yapılan üç görüş alma toplantısında üzerinde durulan görüşleri bir arada de-
gerlendiren Merkez Yürütme Kurulumuz; aşağıdaki tespitleri fiili gerçekler olması bakımından bir kez
daha hatırlatma gereği duymaktadır:

1. Türkiye'nin değişik kentlerinde kurulu dernekleri bir çatı altında birleştirme çalışmalarının yoğun-
laştığı 1990-1996 yıllarında Kamu yararı olmayan derneklerin federasyon kurması imkanı olmadı-
ğından zorunlu olarak Merkez-Şubeilişkisi içinde Kaf-Der kurulmuştur.

2. Tek çatı altında toplanma fikrini kabul eden ve Kaf-Der'e katılma taahhüdünde bulunan bazı der-
nekler mal varlıklarını ve bağımsızlıklarını yitirecekleri endişesiyle yeni oluşuma katılmamışlardır.
Bu derneklere, tüzüğe konulan geçici maddeyle 2 devre Kaf-Der organlarında temsilci bulundurma
imkanı tanınmış ve bir kısmı da fiilen görev almıştır. Yeni yasa ise malvarlığı ve bağımsızlığın kay-
bedilmesi endişelerini tümüyle ortadan kaldırmış bulunmaktadır.

 



 

  
 

3. Kaf-Der, 33 şubeden oluşan geniş tabanıyla önemli icraatlar başarmış, ileriye dönük projeleri, a-
maç veilkeleriyle Yurt içinde ve Yurt dışında (Kafkasya, Almanya, Amerika, Hollanda, Ürdün,İsra-
il, Suriye) kabul görmüş, Türkiye dışında ve dünyada var olan ve üye ağırlığı Adige-Abhaz halkla-
rından oluşan tüm derneklerin oluşturduğu “DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ”nin kurucusu ve DÇB'de ö-
nemli bir yeri olan tecrübelibir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. ”

4. Toplumumuzun bugünkü ihtiyacı, sorunlarımıza köklü çözümler üretecek ve ortak amaçlarımızın
gerçekleşmesini sağlayacak geniş katılımlı bir güç birliğinin oluşturulmasıdır. Ancak bu ihtiyaçlara
yarar getirmeyecek zorakibir tabela birlikteliğini ileri bir adım olarak düşünememekteyiz.

5. Kaf-Der Merkez İcra Kurulu olarak yukarıda arz edilen tespitlerin ışığında, Kaf-Der'in amaç ve ilke-
lerini, Kafkasya politikasını, toplumsal sorunlarımızı ve yükümlülüklerimizi kısaca ana başlıklar ola-
rak bir kez daha hatırladığımızda :

e (Geleneksel yapısı gereği, Kuzey Kafkasyalı halkların demokrat ve laik toplum yapısını koruma-
ya çalışmak, bu çalışmaları yaparken de inançlara saygılı olmak,

e Çok büyük ekseriyeti sürülen Kafkaslıların Anavatanları'nın Kafkasya olduğunu ve orada hak
sahibi olduklarını unutmadan çifte vatandaşlık ve sürgün halk statüsü için mücadele vermeye de-

vam etmek, i

e Kafkasya'ya dönüşü teşvik ederek dönmek isteyenlere yardım etmek, Kafkas halklarının insan
sayısını azaltacak savaşlara karşı olarak Abhazya, Çeçenistan ve Güney Osetya'da onurlu barışlara
ulaşılmasına katkıda bulunmak,

e Bölünmüş ailelerin ve halkların yaşamakta olduğu Kafkasya ile Türkiye arasındakiişbirliğini ve
beşeriilişkileri artırarak bölünmüş ailelerimizin zamanla bütünleşmesine çalışmak,

e (Yaşadığımız ülkelerde Kafkaslı kimlik ve kökenimizin bilincinde, dilimizi ve kültürümüzü yaşd-
tarak ,diğer halklarla birlikte barış ve huzur içinde kardeşçe yaşamak, .

e 5 milyonu aşkın nüfusumuz ve almış olduğumuz eğitim anlayışıyla, Türkiye ve Kafkasya Cum-
huriyetleri arasında ekonomive kültür köprüsü oluşturarak her iki tarafın karşılıklı çıkarlarına kat-
kıda bulunmaya çalışmak,

e» Gerek Türkiye'mizin ve gerekse Kafkasya'daki Cumhuriyetlerimizin rahatsız olacağı ve zarar
göreceği söylemlerden ve eylemlerden kaçınmak, tersine Kafkasya ve değişik ülkelerde yaşayan
Çerkes kökenli kardeşlerimizle kuracağımız sağlıklı ilişkilerle her iki tarafa da olumlu katkılarda bu-
lunmak,

e Son 40 yıl içerisinde giderek hızlanan, kırsal kesimden kentlere taşınma olgusunun beraberin-
de getirmiş olduğu kültürel aşınmanın ve yok oluşun durdurulmasıiçin toplumsal dayanışma ruhur-
nu yeniden ayağa kaldırılmak,

e Dünya Çerkes Birliği'nin bünyesinde olması gereken tüm derneklerimizin birlikteliğini gerçek-
leştirip, altıncı kongresinin 2003 yılında Türkiye'de ve bizlere yakışır bir şekilde yapılmasını sağla-
mak, bu kuruluşumuzuntarih, dil ve ansiklopedi çalışmalarına ve özellikle de uzay kanalı kiralama
yoluyla diasporaya yönelik dil TV ile eğitimine başlama projesini desteklemek,

gibi vazgeçilmez yükümlülüklerimizin bulunduğu net olarak ortaya çıkar. Bu nedenle de oldukça geniş
bir Kafkasyalı kitleye dayanan, her alanda etkili, saygın ve sonuca gidebilecek güçlü bir Federasyonun
kurulmasının yararlı olacağına inanıyoruz. Ekli olarak gönderilen taslak federasyon tüzüğünün Şubele-
rimiz tabanında yeterince tartışılmasından sonra nihai kararımızı vereceğimiz tabiidir. Ancak, prensip
olarak Kaf-Der bir bütün halinde ya da zamanla bağımsızlaştırılacak şubeleriyle birlikte Federasyon için
üzerine düşen görevi yapmaktan kaçınmayacaktır.
 

Tüm hemşehrilerimize ve okurlarımıza çağrı,

Kuruluş çalışmaları devam etmekte olan Demekler Federasyonu'nun Çerkes toplumunun kültüre
sorunlarını çözebilmesi ve etkin bir yapı olarak ortaya çıkması için size göre çalışma konuları ve
öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? Önerilerinizi lütfen 20 gün içerisinde bizlere ulaştırınız. Katkıla-
nnız için şindiden teşekkür ediyoruz.

NART    



 

OAK ŞUBAT 2002 « SAYI 28
 

 

Kavram, kapsam ve ilkeler

Türkçe'de “gelenek” kavramı genellikle “gelenek ve

görenek”, “örf, adet”, “an'âne”, “töre”, “görgü kural-
ları” gibi deyimlerle ifade edilir. Ahlak kurallarıyla

birlikte bütün bu deyimlerle ifade edilen kavramlar,

toplumu düzenleyen geleneksel kurallar kapsamında

değerlendirilebilir. “Din kuralları” ile “Hukuk kuralla-

ri” da toplumu düzenleyen diğer iki temel kural gru-

budur.

Geleneksel kurallar içinde yer alan kurallar nispeten

farklı olmakla birlikte bu farklar çok belirgin ve kesin

değildir.

Görgü kuralları : İnsan ilişkilerinde uyulması. hoş
olan nezaket ve saygı kurallarıdır. Bu kurallara uyan-

lar nazik veya kibar insan olarak takdir edilirken uy-

mayanlar ise “kaba” ya da, argo deyişle, “kıro” gibi

olumsuz nitelemelerle dışlanırlar.

Görenek : Daha çok iş ve meslek yaşamında bir şeyi

eskiden beri görüldüğü şekilde yapma alışkanlığıdır.

Uyulması uyan kişiye bir takım kolaylıklar sağlarken,

teknoloji gelişimi açısından da geciktirici , olumsuz

rol oynayabilir.

Gelenek : Daha çok sözlü kültür alanında olup, uzun
süreden beri kuşaktan kuşağa aktarılan mitolojik ve

tarihsel olaylar, öyküler öğretiler toplumsal alışkanlık

ve yapış-ediş-lerdir. Aynı geleneksel değerleri payla-

şan insanlar aynı şeylerden aynı biçimde hazalırlar ve

kendilerini birbirleriyle daha yakın hissederler. Bunla-

ra an'âne de denir,

Adet: Toplumda aynı şekilde yapılagelen davranışlar,

uyulması gereken davranış kuralları olup, öncekilere

göre daha etkilidir. Adetlere uymayanlar ayıplama,

kınama gibi geleneksel yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Adet ile Töre aşağı yukarı aynı değerdedir. Töre bir

toplumda benimsenmiş toplumsal alışkanlık ve uygur-

lamalar bütünü demektir.

 

Av. Fahri HUVAJ

i

Her ne kadar genellikle örf-adet biçiminde söyleniyor
olsa da örf kavramı, adetten daha önemli kurallar

içermekte olup, yaptırımlarda daha etkilidir. Hatta örf

kuralları yerine göre hukuk kurallarına dönüşebilir,

veya kaynaklık edebilir veya hukukun referans kabul
ettiği somut bir dayanakoluşturabilir.

Ahlak kuralları ise iyi veya kötü biçiminde değerlen-

dirilebilen insan davranışlarına ilişkin olup, manevi

boyutuda olan, toplumun daha önemli saydığı davra-

nış kural ve kalıplarını ifade eder.

Sosyoloji bilimi bu kavramlar arasında daha belirgin
sınırlar buluyorsa da sosyolog olmayanlariçin sınırlar

o kadarbelirgin değildir.

Din kuralları genel olarak Tanrısal kökenli ve inanç

temeline dayanmasıile ayrılır.

Hukuk kuralları ise yetkili yasa koyucu otoriteler

tarafından oluşturulan aynı yolla değiştirilebilen veya

yürürlükten kaldırılabilen pozitif kurallardır.

Çerkes kültürü içinde “geleneklerimiz” denildiği vakit

(din kuralları dışında)bütün bu kurallar ve kavramlar

ifade edilmiş olur.

Esasen hepsinin amacı insanı ve toplumu daha iyiye

daha güzele götürmek, birey ve toplumun huzur ve

güvenini sağlayacak mutlu bir dünya ve yaşam kur-

mak ve bunu korumaktır.

Adıge gelenekleri, geniş kapsamlıdır

Görgü kurallarından hukuk kurallarına kadar
bütün toplumsal davranış kurallarını içerir. Ne-
redeyse İslam dinigibi, doğum öncesinden ölüm
sonrasına kadar insan yaşamının ve toplum iliş-
kilerinin her evresini kapsar.

Toplumsal yaşam pratiği içinde doğa-insan, insan

toplum ilişkileri çerçevesinde kendiliğinden oluşan,

tam anlamıyla “geleneksel” boyutu ve kesimi olduğu

için, doğrudan demokrasiilkeleri çerçevesinde bilinç-

 



 

 
 

li, istençli çabalarla oluşturulan doğal hukuk kuralları

denilebilecek boyutu ve kısmı da vardır. Bu anlamda

gelenek daha doğru ve özgün deyişle “Xabze”” ,

“Xase*” nin aldığı veya yasamagrganının kabulettiği

kanun anlamına gelir.

*Bu kelimedeki “x” harfi “ks” değil, Adıgecede ki

ince “k” ve “h” seslerinin karışımı olan özel bir sesi

ifade eder.

Evet, Xase'nin aldığı karar Xabze'dir.

Xase toplumun en yetkili ve biricik yasama organıdır.

Bir toplum kesiminde (örneğin bir yerleşim merkezin-

de, köyde) geneli ilgilendiren bir konuda bağlayıcı bir

karar almak gerektiği takdirde, toplumunileri gelenle-

ri tarafından Xase için toplantı çağrısı yapılır. Burada-

ki “ileri gelenler” daha önceden seçilmiş, görevlendi-

rilmiş yöneticiler olabileceği gibi, böyle yöneticiler

yoksa toplumun yaşlılarından, bilgelerinden bir grup,

o da yoksa soruna vakıf olan, toplumun nispeten saygı

duyup ciddiye alacağı duyarlı bir grup da olabilir.

Ancakyine de toplantının yöneticiliğini yaşlı vebilge

kişilerin yapması esastır, daha önemli ve etkili sonuç-
lar doğurur.

Köy bazında Xase toplantısını el alalım.

Girişimci grup, toplantının konusunu, uygun yer ve

zamanını belirleyip tüm köylüye duyurur. Her ailenin

büyüğü, ailenin diğer ileri gelenleriyle, katkıda bulu-

nabileceğini düşündüğü bireyleriyle görüşüp görüşle-

rini belirler, netleştirir. Xase'ye doğrudan kendisi

katılır veya güvendiği birini gönderir.

Böylece aile temsilcilerinden oluşan kurultay açılır.

Toplantıyı yönetmek üzere en az üç kişilik bir kurul

seçilir. ( Thamate/Thamade Başkan, Thamate

suadze/Thamade OKhuedze: Başkan yardımcısı,

Pşeriha/ Pşşaf'e: yaver, ulak) Başkan toplantıyı yöne-

tir. Herkese söz verilir. Genel eğilime göre farklı

görüş ileri sürenler ikna edilmeye çalışır. Tam ikna

olmayanlar bile nezaketen çoğunluğun görüşüne katı-

lır ve kararlar oybirliğiyle alınır. Alınan kararlar dele-

geler tarafından aileye, aile bireylerine tebliğedilir.

Artık kararlara uymak zorunludur. Bu zorunluluğun

temel nedeni saygı, özsaygı ve sözünde durma ilkesi-

ne dayanandisiplin anlayışıdır. Toplantıya katılan ve

kendisine söz hakkı verilen kişi, kendi iradesi ile o

 

' Bu kavramlardaki “x” harfi “ks”değil, Adigecedeki

ince “k” ve “h” seslerinin karışımı olan özelbirsesi

ifade eder. (Bkz: “Adige Alfabeleri”adlı eser-Av.Fahri

Huvaj)

kararın oluşmasına katıldığına göre ; bundan sonra

öyle yapacağına söz vermiş olmaktadır. İyi bir çerkes

sözünde durmalıdır,öyleyse bu karara uymaması sö-

zünde durmamak anlamına gelecektir. Sözünde dur-

mamak ise onur kırıcı, aşağılık bir davranıştır. Kişinin

kendisine saygı duymaması anlamınagelir.

Alınan karar, kişinin kendi görüşüne aykırı bile olsa,

çoğunluğun aldığı karara uymak, topluma saygının

gereğidir.

Köy bazındaki bu Xase uygulaması, bölge ve ülke

düzeyinde de aynıdır. Yalnızca bölge Xasesinde aile

temsilcileri değil köy temsilcileri, ülke düzeyinde de

bölge temsilcileri görev yapar. Bu görevler ilke/kural

olarak onursal görevlerdir.

Adıge Xabze thamate/Thamade odaklıdır

Denilebilir ki Adıge Xabze Thamate/Thamade çevre-

sinde örülmüştür.

Thamate : Thame yate : Tanrılara veren ( sunakta

yiyecekler sunan) demektir.

Thamade: Thaxem yade : Tanrıların (huzura ) kabul

ettiği kimse demektir.

Tanrıların huzuruna çıkmak onlara yiyecekler, kur-

banlar sunmak sıradan insanların değil ancak seçkin

kişilerin işidir. Dolayısıyla Thamate/Thamade toplu-

mun en bilge, yetenekli, becerikli, ehliyetli, seçkin

kişilerine verilen bir onursal ünvandır.

Thamade. belirli toplum kesimine özgü bir görev,

yadâ nitelik değildir. İslam'daki imamlık statüsüne

benzer. Herkes, kendisinden daha “ehliyetli birinin

bulunmadığı bir toplumda, ortamda, imamlık yapabi-

lir. Thamadelik de öyledir. Herkes kendisinin herhan-

gi bir zamanda, herhangi bir zamanda bir şekilde

Thamate olabileceğini hesaba katarak buna hazırlan-

mak zorundadır. Her aile de çocuğunu buna hazırlar

ona göre yetiştirir.

Adıge toplumu, örgütlü bir toplumdur. Xabze'ye göre

iki kişi birlikte bir iş yapacak olsa, biri Thamate, diğe-

ri yardımcısı (Khuedze/Guadze)dir. Her iş olabildi-

Since grup halinde yapılmaya çalışılır. Her ailenin,

mahallenin, köyün, bölgenin ve ülkenin bir

Thamade'si vardır. Ayrıca yapılacak işlere ve toplum

kesimlerine göre grup Thamade'si (Gup Thamade) de

olur. Düğün Thamade'si, Gençlerin Thamade'si, Genç

kızların Thamade'si v.b gibi)

Thamade, bu görevi yerine getirdiği sürece sorumlu

O'dur ve O mutlak otoritedir. Ama bu otoritenin kay-
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nağı da toplumsal, yani demokratik ve Xase'de olduğu
gibi saygı, özsaygı ve disiplindir. Zira Thamade, bu
görevi yürüttüğü sürece kararlarını Xabze gereği ve
Xabzeye göre davranarak oluşturur. Kararlarını müm-
künse toplumun tümüne veya değişik kesimlerine,
küçük grup Thamadeleri'ne, en azından varsa
Nexhıjj Thamade?*ye, hiç değilse yardımcısına 'danışa-
rak alır. Nispeten demokratik olarak alınan kararların
uygulanmasında merkeziyetçilik esastır. Bu anlamda
Thamade otoritedir. Genel olarak ona mutlak itaat

esastır. ©

Thamade, toplumun yapılacak işe göre en bilgili, .
birikimli ve dirayetli kişisidir. Bukişi genellikle top-

lumun en yaşlılarından biri olur. Çünkü dirayetli ol-

mak, öncelikle bilgi birikimi gerektirir. Geleneksel

toplumda bilginin yegane kaynağı tecrübedir. Çok
yaşayıp çok görmüş olan, çok bilgi sahibi olduğundan

daha dirayetli olma şansına da sahiptir. Dolayısıyla

Thamade olmaya daha layıktır. Amacı bir kez daha

vurgulayalım ki ; genellikle yaşlının Thamade olması-

nın temel nedeni bilgili ve dirayetli olmasıdır.

Thamade olmak için yaşlı olmak değil, bilgili, bece-

rikli ve dirayetli olmak esastır. “Savaşta kılıcı, barışta

dili ile önde olan başımızdır” sözü, Adıge kültüründe-

ki demokrasi ve Thamade anlayışının özlü bir anlatı-

mıdır.

Thamadelik, yalnızca bir saygınlık statüsü değil aynı

zamanda bir görevdir, bir sorumluluk ve yükümlülük

ifade eder. Dolayısıyla Thamadelik bir külfettir de. Bu

nedenledir ki; hem bu külfetten esirgenerek korunma-

sı, hem de Thamade'nin saygınlığından yararlandırı!-

mak üzere, bir bakıma eylemsi, Thamade denilebile-

cek bir Nexhıjj Thamade (Yaşlı Thamade) statüsü

vardır. Thamade kim olursa olsun, yaşlı Thamade

daha saygın yerde, Thamade'nin sağında ve doğal

danışmanlık konumunda bulunur.

Adıge toplumunda bilgisi, birikimi, yeteneği, dirayeti
ne olursa olsun her yaşlı daima saygıdeğerdir ve saygı

görür. Yaşlıya kayıtsız, şartsız saygı esastır. Amaitaat

yaşlıya değil, Thamade'ye, yani fiilen toplumu yöne-

© ten, sorumluluktaşıyan kimseye yapılır.

Adıge Xabze, geniş ve etkili bir otokontrol mekaniz-

ması ile denetlenir.

Klasik Adıge toplumunda, toplumun en uç kesimleri-

ne kadar uzanan etkili ve geniş bir sanal devlet örgüt-

lenmesivar gibidir. Zira herkes her koşulda kendisi ve

toplum karşısında, Xabze kurallarına uymakla ve

uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu kavramdaki

temel ilke şudur: “Pfeşuaşer getsaç'e, selheç'ı P'ow

şüaşem Wyimıç”!/ Pxuefaşşer &ezaş'e solheç'ir jip'ew

 

ice

şşapxhem wyimıç'! : Sen sana layık olanı yerine ge-

“tüirlGücüm yetiyor diye sınırı / haddi aşma!”

Buna göre her Çerkes, her yerde daima kendisinin,

ailesinin, toplumunun kendisinden beklediği, bekleye-

ceği, hiç değilse onaylayabileceği biçimde davranma-

lı, başka türlü davranmaya gücü, fırsatı ve olanağı var

olsa bile başka türlü davranmamalıdır. Bu Adıge

Xabze'nin enbüyük güvencelerinden biridir.

Buetkili ve yaygın oto kontrol mekanizmasının, başka

deyişle, Adıge yaşamının ve anlayışının temel daya-

nağı ve kaynağı olan bir başka ilke de şöyle ifade
edilebilir. “Zıfeşuaşem feşüaşer feğeşüaş!
Zıfemışüaşem pfemışüaşe khızfyemığeşüaş!
Zıxueffaşşem xuefaşşer xueğefaşşe, Zıxuemıfaşşem

pxuemıfaşşer khızxuyemiğefaşşe! : Layık olana layık

olanı layık gör! Layık/ haddi olmayanın sana, layık

olmadığını layık görmesine izin/fırsat verme!”

“ Bunun en önemli anlamı; toplumda herkese karşı

ölçülü, saygılı, adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun

davranmak, herkesten de aynı şekilde bir davranış

beklemektir.

Adıge Xabze geniş bir aile ve akrabalık ilişkisini ön-

görür.

Denilebilir ki; insan, çevre ile zamanın ürünüdür.

Yaratılış/oluş ilke ve kurallarını/doğa yasalarını Tanrı

koymuş/kurmuştur. Ancak bu kurallar gereğince ya-

ratılış veya oluşa, insanın da katılması Tanrı iradesi-

nin gereği olup, bu; insanın sorumluluğunun da kay-

nağıdır. Bir bebeğin, şöyle veya böyle, şu veya bu

yetenekte olmasında anne ve babasının, yedi kuşak

boyu dede ve ninelerinin, onların aldığı gıdaların,

yaşadıkları ortamların, bedensel, ruhsal/psişik yapıla-

rının dahietkisi/katkısı vardır.

Bu anlamda her Adıge bireyi, Adıge anlayışının,

Adıge yaşam biçiminin, Adıge Xabze'nin, anayurt

Kafkasya doğal çevresinin ve bu doğal çevrede doğup,

oluşmuş Adıge toplumsal çevresinin ve tarihsel yaşam

deneyim , birikimlerinin (yani zamanın) ortak ürünü

ve bileşkesidir. Bu yüzdendir ki; özgündür, özeldir,

daha güzeldir. Ve başka yerde yaşatılması, korunması,

kendi iç dinamiği ve anlayışı içinde geliştirilmesi hiç

kolay değildir, hatta olanaksızdır.

Evet, insan ve değerleri çevre ile zamanın ürününün

bileşkesidir. Insanın en önemli ürünü ise sözdür. Her

söZ bir öz taşır, bir yaşam deneyiminin ifadesidir.

İnsanın başkainsanlara karşı bulduğu ilk sözler belki
selamlaşmayailişkin sözlerdir.



 

  
 

Adıge kültüründe eylemden soyut bir selamlaşma

söylemi yoktur. Bütün selamlaşma söylemleri bir

eyleme bağlıdır. Bu selamlaşma söylemlerine burada

giremiyorum. Ancak bu söylemlerin hemen hepsinden

sonra söylenen “yeblağ/yeblağe!” veya

“Gyeblağ/geblağe!” söylemi üzerinde duracağız.

Adıgece'de “blı” yedi demektir ve en ilginç eklerden

biridir. Sanki biraz kutsal gibidir. Adıgeler'in, hafta-

nın yedi günü olduğunu ötedenbildikleri anlaşılıyor.

Pazartesi: blıge/blışha: “yedinin başı” demektir. Gök-

teki takım yıldızı “Jöğue zeşibi / veğue zeşibi: yedi

yıldız kardeştir. Yedi gün, yedi yıl, yedi kuşak Adıge

kültüründe önemlidir.

Selamlaşma sözlerinden sonra söylemler gelen
“yeblağe/gyeblağe” söylemi “yaklaş”, “yakınlaş”,

“akraba ol”, “akraba arasına katıl”, “yedi kuşak arası-

na gir” anlamlarına gelir. “L.'ewıjjir bijibiç'e

mawe:soy/gen yedi kuşak öteye sıçrar deyişi hem

tubbi/genetik bir yaşam pratiğine, bilimsel ve teknolo-

jik bir düzeyde işaret eder, hem de Adıgeler'deki

geniş akrabalık anlayışını belirtir. Adıgeler'de aynı

soydan gelen yedi kuşak, akraba sayılır ve bu akraba-

lar arasında evlenme olmaz. Buanlayışın tam olarak

geçerli ve egemen olduğu dönemlerde Adıgeler'de

doğuştan, zeka engelli veya özürlü insanların görül-

mediği, yabancı gözlemcilerin tespitlerindendir.

İşte “ Yeblağe” bu yedi kuşak arasına katıl anlamına
gelir ki Adıgeler'de bir aileye hamil olan kimse ile o

aile arasında, akrabalık düzeyinde bir saygı ve bağlılık

oluşur.

Blağe : yakın akraba hısım demektir.

“Blaner gızşalhfiğem yek'uel'eji / blaner şşalhxuam

yok'uel'ej: yiğit olan doğduğu yere döner” anlamına

geldiği gibi “hiç değilse yedincisi doğum yerine döner

anlamına da gelir.”

Kısacası, Adıge Xabze'de yedi kuşağı kapsayan geniş

bir akrabalık anlayışı esastır. Bu da sağlıklı ve güçlü

bir toplum oluşumuve düzeni açısından büyük önem

taşır.

Adıge Xabze'ye göre toplumda herkes özgürdür.

Gençler daha da özgürdür.

Denilebilir ki; Adıge yaşamının temeli bireysel öz-

gürlük ve buna karşılık bireysel sorumluluktur. Top-

lum özgüvenitam,kişilikli özgür bireylere dayanır ve

böyle bireyler yetiştirmeyi hedefler. Adıge toplumun-

da, feodal dönemde kölelere bile dahili ölçüler içinde

Hak ve özgürlükler tanınmıştır. Başka bazı toplumlar-

 

da görüldüğü gibi, Adıge toplumunda kölelerin mal

yerine konulduğu, eza ve cefa edildiği (belki bazı çok

özelistisnalar dışında) görülmemiştir.

Adıge toplumunda her birey, oluşumuna aileler bazın-
da özgürce katıldığı düzenleyici toplumsal kurallara

Xabze'ye veya Adıgağe'ye (Çerkeslik ilke ve kuralla-

rına, değerlerine, anlayışına) veya Ts'ıfığe'ye (insan-

lık değerlerine) uygun davranma sorumluluğu dışında

tam anlamıyla özgürdür. Bu kurallar evlenmemiş

gençlere daha büyük ve geniş bir özgürlük tanır. An-

cak gencin de bu geniş özgürlüğü hak edecek biçimde

Xabze kurallarını öğrenmesi, ona uygun davranmayı

becermesi, o şekilde yetişmesi/yetiştirilmesi esastır.

“Wıç'eleme widyel, widyeleme wetxhe/wış'elexu

wodyele, wıdyelexu wotxhe: Gençsin/genç olduğun

sürece delisin, deliysen/deli olduğun sürece mutlusun”

deyişi gençlere gösterilen hoşgörünün tanınan geniş

özgürlüğün mizahibir anlatımıdır.

İnsan evlendikten sonra ise artık sorumluluğu armış,

doğal olarak özgürlük oranı daralmıştır. Kabul ve

itiraf etmek gerekir ki; burada kadının özgürlüğü

kocasına göre daha dardır. Örneğin evli erkek evlilik

öncesinde olduğu gibi düğünlere katılarak gönlünce

oynayıp eğlenebildiği halde, evli kadın düğünlerde

ancak pasif bir seyirci olarak yer alır. Evli erkek

dilediği her yere gidip dilediği herkesle dilediğince

görüşüpilişki kurabilirken, evli kadının özgürlük alanı

kendi ailesi ve yakın akrabaları, kocasının ailesi ve

yakın akrabaları ve yakın arkadaşlarıyla sınırlı gibidir.

Kocasının, büyüklerinin bilgisi ve izni dışında bu
sınırı aşamaz. Bu anlayış da toplumda ailenin taşıdığı

büyük önem ve değerden kaynaklanır. Aile toplumun

temel yapı taşıdır. Aile oluşturan bireylerin bu yapı

taşını koruyup, güçlendirme, örnek olma sorumluluk-

ları da vardır. Yeni evlenen delikanlı da zamaniçinde

bu ölçülere uymak zorundadır, bu ölçülere uyduğu

ölçüde ailesini ve toplumunu temsil yeteneği kazanır,

saygınlık ve itibarı artar.

Adıge Xabze katı, dogmatik kurallar bütünü olmayıp,

kendi mantalitesi içinde esnek, devingen ve değişken-
dir.

Her Çerkes, bulunduğu yer, zaman ve konuma göre

davranır. Bu duruma uygun bir Xabze kuralı yoksa

veya bilmiyor olsa bile, o, kendisinin ve toplumun

kendisinden obekleyebileceği oObiçimde davranırsa

Xabze'ye uygun davranmış olur.

Nitekim “Yek'ur Xabzeşş: uygun olan töredir” ve

“Mixhume zerexhow Şş'ı!: olmuyorsa olduğu gibi

yap/nasıl oluyorsa öyle yap!” deyişleri bunu ifade

eder. Buikinci söylemin bir başka anlamı da şudur:
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“Giriştiğin birişi, baştan kararlaştırdığın gibi gerçek-

leşemeyecekolsa bile, vazgeçme, bir başka biçimde; o

işi gerçekleştir, sonuca ulaştır.

Adıge Xabze, esas olarak feodal dönemde ve sınıfsal
temelli olarak oluşturulmuş olsa da bireysel başarı ve

üstünlük temelinde biçimlenir.

Adıge Xabze, aslında, feodal öncesi dönemden, belki

en eski, ilkel dönemden bu yana oluşan yaşam dene-

yimi, birikimleriyle oluşmuş olmakla birlikte, feodal

dönemin derin izlerini ve damgasını taşır, hatta Adıge

Xabze'ye “Werkh Xabze”: soylu töresi de denilir.

Ancak Adıge feodal/sınıfsal yapısı, başka bazı top-

lumlarda olduğu gibi doğuştan ve aşılmazsınırlarla

çevrili bir kast yapısı taşımaz. Yukarıdan aşağıya

doğru Pşı: prens, “Pekhuel'eşkhşövalye, Werkh: soylu

sanları, liyakat ölçüsüne göre Xase tarafından demok-

ratik usullerde oy birliğiyle verilir ve geri alınır. Yu-

karıda değinildiği gibi, savaşta kılıcı, barışta dili ile

önde olan başımızdır.” ilkesi esastır. Daha çok Batı

Adıgelerinde egemen olan wıl'ime wil'akhu: erkek-

sen/yiğitsen soysun/soylusun/sülalesin/ailesin deyişi

bu ilkenin daha açık bir başka anlatımıdır.

Adıge Xabze'nin erkek egemen bir toplumsal yapının

damgasını taşıdığı inkar edilemez. Bununla birlikte,

Adıge töresinde kadının çok özel, çok saygın bir yeri
ve konumuvardır. Çerkes toplumunda, erkek egemen

görüntüye rağmen, asıl egemenlik kadındadır. Özel-

likle bilge Adıge kadını, bilge kadınlar piri Setenay

Guaşe örneğini izleyerek, erkeğin egemen görüntüsü-

nü bozmadan, onu yönetir ve yönlendirir.

Zorunluluk olmadıkça kadın evi dışında çalıştırılmaz.

Çalışıp kazanmak erkeğin, kazanılan şeyi evde de-

gerlendirmek, kullanmak, kadının işidir. Evde, avluda,

bahçede kadın egemendir.

Toplumsal yaşamda en saygın yer ve statü öncelikle

kadına, sonra konuğa, sonra yaşlıya, sonra

Thamade'ye ve sonra da toplumsal statü önceliklerine

göre diğerlerine aittir. Kadın, kim olursa olsun, ilke

olarak erkeğin sağında, daha saygın konumda yeralır.

Yalnızca o erkeğin kendi karısı, bu özelilişkiyi be-

lirtmek üzere solunda yeralır.

Adıge Xabze korunmalı mı?

Adıge Xabze elbette korunmaya çalışılmalıdır ama

tümüyle korunması elbette düşünülemez. Çağa, yaşam

koşullarına uygun düşmeyen, gelişmeyi, ilerlemeyi

engelleyen ve zorlaştıran kalıplar elbette ayıklanmalı
ve terk edilmelidir. Atın toplumsal yaşamdan çekildiği

bu dönemde ata bağlı kuralların, davranış kalıplarının

 

korunması hem anlamsız hem olanaksızdır. Aynı

şekilde, feodal sınıflara bağlı kurallar ancak sosyal

statüye uygulanarak korunabilir.

Çocuk eğitimine ilişkin P'ur veya Khan uygulaması
aynı biçimde uygulanamaz ama tatil dönemlerine

uyarlanarak sürdürülmesi düşünülebilir.

Bilindiği gibi ailede çocuğun eğitimi, babadan çok
dede-nine, amca-dayı vb. büyüklere, aileye aittir.

Çocuk, bu geniş aile ortamında eğitilir ancak bu tür

genel ve doğal eğitim de yeterli olmadığından, çoğu

zaman aileler annesine bağımlılıktan kurtulan çocuk-

larını eğitilmek üzere, güvendikleri başka bir aileye
gönderirler. 10-12 yaşlarına kadar özel bir özenle

yetiştirilen ve eğitilen çocuk, o ailenin P'uru yani

Khan'ı olur. 10-12 yaşında özel hediyelerle ve tören-

lerle çocuk kendi ailesine götürülür, teslim edilir. Bu

ilişki nedeniyle iki aile akraba haline gelir.

Bu uygulamanın, aynen korunamayacağı açıktır. An-

cak bu uygulama, tatil dönemlerinde, bir bakıma staj

mahiyetinde olmak üzere, çocuğun bir iki hafta/ay

süreyle, başka bir aileye, tercihen de anayurt Kafkas-

.ya'ya gönderilmek suretiyle günümüze uygulanabilir
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ve taşınabilir.

AdıgeXabze gerçekten korunabilir mi?

Başta da belirtildiği gibi insan, çevre ve tarihin ortak

ürühü/bileşkesi olduğuna göre Adıge Xabze'nin ger-

çek yapısıyla kendi mentalitesi doğrultusunda, kendi

iç dinamiği ile geliştirilerek sürdürülmesi ancak o

kuralların oluşup doğduğu çevrede yani anayurt Kaf

kasya'da mümkün olabilir. Başka deyişle Kafkasya'da

oluşup biçimlenen değerlerin başka yerlerde aynen

korunması ve yaşatılması hiç de kolay değildir, hatta

olanaksızdır.

Buna rağmen, Adıge törelerini öğrenmek, çağdaş

yaşam koşullarına uygulayarak yaşamaya ve yaşatma-

ya çalışmak, her Adıge için ve onların örgütlü olduk-

ları yegane sivil toplum kuruluşları olan kültür der-

nekleri için en önemli doğal ulusal görevlerden biri

olarak değerlendirilmelidir.

Av. Fahri Huvaj'ın 19-01-2002 tarihinde Bursa'da
ve 20-01-2002 tarihinde Bandırma'da verdiği kon-
feransların özetidir.



  
 

 

 
 

XABZE NEDİR? NASIL DEĞİŞİR?

“Xabze”, toplumun ihtiyaçlarını gidermek
için geliştirilen, tarihin süzgecinden geçmiş
bir kurallar ve yaptırımlar bütünüdür.
Toplumsal yaşam içinde, Çerkes meclisi
yerini tutan, demokratik bir kurum olarak
tüm halkın fikir birliğini temsil eden “Xase”
tarafından oybirliği ile ortaya çıkarılır, ve
zaman içinde gelişime, değişime uğrar.
Bireyin diğer bireylerle ve toplumla ilişkisi-
ni düzenleyen tüm unsurları içerir. Bu un-
surların en önemli bölümü toplum düzenini

Ziya Mis, Kansu Dinçer, Ömür Enes

temsilciye söz verilir ve görüşülen mesele-
nin çözümü için ne önerdiği sorulur. Müza-
kereler sonunda ortak görüş ortaya çıkar
ve bu görüş hemen her zaman oybirliğiyle
kabul edilir. Daha büyük ölçekteki sorunlar
için de köy temsilcileri, bölgesel temsilciler
vs. bir araya gelerek daha büyük Xaseler

oluştururlar. Bu yapı, Xabze'nin dinamik
olmasını ve günün koşullarına uyum sağ-
lamasını garanti eder.

Xabze'nin değişmesinin bir diğer yolu, ihti-
- yacın ortadan kalkmasıile birlikte artık o

oluşturan ve İngilizlerin common law de- |
dikleri yazılı olmayan örf ve adet hukuku-
dur. Xabze'nin bu bölümü bir makale bo-

yutunda ele alınamayacak genişliktedir.
Amacımız hukuk kuralları dışında kalan
gelenek ve göreneklerden bahsetmektir.

Modern toplum yaşamının ve kentlerdeki
hayatın, Xabze üzerindeki etkilerini ortaya
koymak için önce geleneksel yaşam içinde
Xabze'nin nasıl ortaya çıktığını veya değiş-
tiğini incelemek gerekir. Kuşkusuz Xabze
ihtiyaçlar sebebiyle doğmuştur ve aşağıda
da açıklanacağı gibi toplumun gereksinim-
leri değiştikçe, veya yeni gereksinimler
ortaya çıktıkça yeni duruma adapte olur.

Yeni bir durumla karşılaşan, veya karşı
karşıya olduğu sorunu çözmeye çalışan
toplum, Xase kurumunu göreve çağırır.
Xase, önce köyde toplanır. Köydeki her
aileden birer temsilci, bir komite tarafından
toplantıya çağrılır. Bu toplantının gündemi,
amacı önceden tüm ailelere duyurulur. Bu
yolla, toplantıya katılacak her temsilcinin,
ailesinin görüşünü önceden belirleyip, top-
lantıya katılması sağlanır. Toplantıda her

 

ihtiyaç sebebiyle ortaya çıkan adetin top-
lumca kendiliğinden terk edilmesidir. Ör-
neğin, silah taşıma ve kullanma ile ilgili
geniş ve ayrıntılı bir Xabze var olmasına
rağmen, silah kullanımın, silah ihtiyacının

azalması, hatta yok olmasıyla birlikte bu
adetler de terk edilmektedir.

Toplumsal yaşamdaki değişikliklere uyum
sağlayan Xabze'nin bir örneği de yaygın
ulaşım aracı olarak atın yerini otomobile
bırakmasıyla birlikte, at binmekle ilgili a-
detlerin de modern yaşama adapte edil-
meye çalışılmasıdır. Eskiden, yaya bir bü-
yüğü ile karşılaştığında atından inip, atını
yedeğine alıp bir süre yoluna yaya devam
ederek büyüğüne hakkettiği saygıyı sun-
mayan bir Çerkes genci büyük bir kusur
işlemiş sayılırken, günümüz kent yaşamın-
da otomobil kullanan bir gencin aynı adeti
tekrar etmesi beklenemez. Özellikle Ana-
vatanda, çoğunluğu Çerkeslerin oluşturdu-
ğu çeşitli kentlerde gelişen yeni bir Xabze,
Çerkes gencine, bir büyüğüyle karşılaştı-
ğında, otomobilinden inip, onu gideceği
yere kadar götürmeyi teklif etmesini, en
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azından sağlığını, halini-hatırını sormasını
buyurmaktadır.

KENTLEŞME
Kentleşme, endüstri devrimi ile birlikte,
özellikle sanayi merkezlerinde ortaya çikan
işgücü ihtiyacı, bu işgücünü sağlayan in-
sanların sanayi merkezlerine yakın yaşam
alanlarına yerleşmesi, ve buraların birer
cazibe merkezi haline gelmesi ile birlikte
oluşan bir etkidir.

 

Kırsal bölgede, geleneksel bir yaşam
süren her toplum gibi Çerkes toplu-
mu da kentleşme ve modernleşme-
den payına düşen kültürel erozyona
uğramıştır.  
 

Köyden kente göç eden insanların, mo-
dernleşmenin de etkisi altında geçirdikleri
kültürel değişim olarak da tanımlanabilir. .

Kırsal bölgede, geleneksel bir yaşam süren
her toplum gibi Çerkes toplumu da kent-
leşme ve modernleşmeden payına düşen
kültürel erozyona uğramıştır. Anavatanda,

feodal sistem içinde doğan Xabze, hızlı bir
değişim/yok olma sürecine girmiştir. Tele-
vizyonun ve hatta radyonun köylere ulaş-
masıyla birlikte yaşanan değişim, modern-
leşmenin etkilerine örnek gösterilebilir.
Köylerde kahvehanelerin yapılması, genç-
ler gibi büyüklerin de radyo, televizyon
takip etmek istemesi, normalde birbiriyle
bu kadar samimi ilişkiler yaşamayan bu iki
yaş grubunun, aynı dar mekanı paylaşması
sonucunu doğurmuştur. Bu durum, büyüğü
ile küçüğü arasındaki ilişkileri düzenleyen
Xabzenin (Thamade geleneği) ortadan
kalkmasına/değişmesine veya başka bir
ifade ile birlikte yaşadığımız toplumun de-
ğerler bütünü içerisinde yok olmasına se-
bep olmuştur. Hızlı modernleşme ve kitle
iletişim araçlarının günümüz yaşantısına

hızla girmesi, çocukların anadillerini öğre-
nememesi ile birlikte Çerkesce konuşan
insan sayısını azaltmıştır. Bu da Çerkesce

düşünmeyen ve onun gereklerini yerine
getirmeyen insanları ortaya çıkarmıştır.

Dar yaşam alanlarının bir başka etkisi de
kentleşme ile birlikte ortaya çıkmaktadır.
Köyde, geniş bir evde yaşarken (örneğin

 

gelinlerle aile büyüklerinin ilişkilerini dü-

zenleyen) geleneklere rahatça uyabilen

“büyük bir aile, kente, bir apartman daire-
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sine taşındığında bu gelenekler, hızlı kent
yaşamında, aile fertlerinin önüne engel

olarak çıkmaya başlamakta, neticede deği-

şime uğramaktadırlar. Bu da Çerkes yaşa-
mına uygun olan geniş aile kalıbından çe-

kirdek aile kalıbına dönüşü beraberinde

getirmiştir. 1991 yılında Ankara ve Adana

kentlerinde. yaşayan Çerkesler arasında
aileler baz alınarak yapılan bir araştırmanın

sonuçlarından bazıları şu şekildedir!”
Örnekleme içindeki ailelerin aile büyük-
lükleri Ankara'da 3.7 kişi, Adana'da ise
4.3 kişi, genel örneklemede ise 4 kişidir.
Örnekleme grubu içinde çekirdek aile
oranı Ankara için 9673.8, Adana için
“583.1'dir.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Adıge Xabze
kurumu esasen bir kurallar bütünüdür ve

bu bütünlük kontrolsüz şekilde bozuldu-
ğunda, parçaların bir kısmının uygulanması
da güçleşmekte veya anlamını yitirmekte-
dir. Adigelerde erkek çocukla, babasının
arasındaki ilişkinin son derece resmi ve .
mesafeli olduğu bilinmektedir. Bir çok
Çerkes baba, modern kent yaşamında da
bu ilişki şeklini muhafaza etmeye çalış-
maktadır. Ancak gözden kaçan bazı nok-
talar şöyle sıralanabilir:

e Köy yaşamında aileler daha kalabalık
olmakta, çocuğun eğitimini amcalar,
dedeler, dayılar, halalar üstlenmekte
ve böylece ailenin sahip olduğu görgü,
çocuğa kayıpsız aktarılabilmekte; ço-
cuğun terbiyesi, baba-oğul! arasındaki
bu resmiyet bozulmadan verilebilmek-
tedir. Oysa kentte yaşayan çekirdek a-
ilede bu eğitim süreci sekteye uğra-
makta, her yeni kuşak, kendinden ön-
ceki kuşağın görgüsünün önemli bir
kısmından mahrum kalmaktadır.

e Yine çocuğun eğitiminde büyük rol oy-
nayan ve Batı Adigelerinin “Pur”,
Kabardeylerin ise “Çan” diye nitelen-
dirdikleri atalık geleneği, kentte uygu-
lanamamaktadır. Artık annesinden ay-
rılabilir yaşa geldiğinde erkek çocuğu,
bir başka ailenin yanına, terbiye almak,



 

  
 

yetiştirilmek üzere göndermek olarak
özetlenebilecek bu gelenek, eşsiz eğit-
sel özelliklerinin yanında, aileleri ya-
kınlaştırıcı bir görev#de yerine getir-
mekteyken, maalesef kent yaşamında
kendine yer bulamamaktadır.
 

Bir başka önemli nokta ise kent ya-
şamında toplumsal olarak beraber
yaşayamamanın getirdikleridir.   

Görülüyor ki, bu üç gelenek (erkek çocukla
babası arasındakiilişkinin mesafeli olması,
çocuğun eğitiminde babadan başka âile
büyüklerinin önemli rol sahibi olması ve
atalık geleneği) bir sacayağının üç bacağı-
dır. Bunların ikisi eksikken bir tekini uygu-
lamak, faydadan çok zarar getirmektedir.

Bir başka önemli nokta ise kent yaşamında
toplumsal olarak beraber yaşayamamanın
getirdikleridir. Köy yaşamında kendisiyle
aynı kültürün içinde doğan insanlarile
etkileşim/iletişim içerisinde olan Çerkesler
kent yaşamında bu olanağı bulamamakta-
dır. Bu da aynı kültür içerisinde bulunan
Çerkes insanları arasındakiilişkileri düzen-
leyen Xabze'ye olan gereksinimi azalt-
maktadır. Örneğin geleneksel yaşam içinde
bir büyüğü veya konuğu karşılarken ayağa
kalkan Çerkes insanı, beraber yaşadığı
toplumun kültürüyle arasındaki etkileşim
sebebiyle bu Xabze'ye artık ihtiyaç duyma-
dığına karar verebilmektedir.

Aynı şekilde, her iki toplum içerisinde bu-
lunan Çerkes insanı kültür şoku denilen
duruma düşerek, Xabze'yi yaşayamamak-
tadır. İki kişilikli insan diye tabir edilen
durum ortaya çıkmakta, kişilerin toplumsal
ilişkilerimizin en üst seviyede olduğu der-
neklerimizde, düğünlerimizdeki davranışları
ile normal yaşantıları içindeki davranışları
arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır.

SONUÇ

“Anavatanla ve birbirleriyle olan ilişkileri
cılız, düzensiz olan; yaşadıkları ülkede da-
ğınık yerleşen”" Türkiye Çerkeslerindeki
 

“(Cahit Aslan, Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-
kültürel Değişme)

 

kültürel değişimin, Adige Xabze üzerindeki
etkisini böylece özetlemeye çalıştık. “Tür-
kiye'de kaldıkları sürece kültürlerini, kim-
liklerini
yandan da modern yaşam standartlarını
yakalamak isteyen Çerkeslere önerebilece-
ğimiz acil tedbirler şöyledir:

e o Çerkesler arasında sosyal dayanışmayı

güçlendirmek

e Siyasal kararlar alabilmek

e oOEkonomik dayanışmayı güçlendirmek

e Kültüreletkinlikleri artırmak”

Fakat unutmamak gerekir ki, bütün bu
tedbirler, Türkiye Çerkeslerinin yaşadığı
kültürel bozunum sürecini yavaşlatmak,
veya geçirilen değişimi olabildiğince sancı-
sız atlatmak için alınacak tedbirlerdir.
Xabzeyi yaşatmak, Xabzeyi yaşamakla
olur. Toplumumuzun, kültürümüzün ayırt
edici özelliği olan, yaşam biçimimizi belir-

“leyen bu kiymetli varlık, anavatanımızdan
uzak kaldığımız her an kan kaybetmekte-
dir. İşin doğrusu, Xabze de (tıpkı Adigeler
gibi) doğduğu yere dönmezse yok olmaya
mahkumdur.
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Nejan Huvaj

Kentieşmeye Genel Bakış

Kente göç ile birlikte “kenilileşme” kavramı karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram, kentleşme
sonucunda toplumsal değişmenin, insanların davranışlarında, ilişkilerinde ve değer yargılarında,
maddi manevi yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratması süreci olarak tanımlanmaktadır. Yaşa-
nan bu değişimler, kente göç eden insanın bizzat kendisinde etkisini daha az gösterse bile gele-
cek kuşaklar, sonuçta ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kentli durumuna gelmektedir.

Kentleşme, dolayısıyla yaşanan kültürel etkileşim, söz konusu etnik grubun çözülüşüne yol
açar. Sosyal olarak etnik grup, kentleşmeden önce sahip olduğu kültürel ve. sosyal kurumlarının
çoğunu kaybeder. Dolayısıyla kültürünü kentte yeniden üretememe sorunuile karşı karşıya Kalır.
Özellikle dil ve gelenekler gibi ancak grup içinde yaşatılabilmesi mümkün olan kültürel unsurların
erozyonu hızlanır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, kentleşme asimilasyonu oluşturan etkenler arasında en önemlile-
rindendir. Ancak bu, kentleşmenin zorunlu sonucunun asimilasyon olduğu anlamına gelmemek-
tedir. Asimilasyon, etnik grup kentte kendivarlığını sürdürebilecek sosyal, kültürel ve ekonomik
müesseselerini oluşturamadığı zaman zorunlu sonuç olmaktadır.

Kentleşme ve Kuzey Kafkasyalılar

Çerkeslerin kaderi diyebileceğimiz “sürgünler tarihi” 1863-64'te Kafkasya'dan Osmanlı İmpa-
ratorluğu'na yaşanan büyük sürgünle belirginleşmiştir. Tarih sürecinde sürekli savaşlar ve sür-
günler yaşayan Kafkas halkı dağıldığı farklı diasporalarda varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Türki-
ye'deki Çerkeslere baktığımızda 1960'lı yıllarile birlikte çeşitli toplumsal dinamiklerin neden oldu-
ğu göç dalgaları yaşandığını görüyoruz. Bu dönemde Çerkesler, Türkiye'nin doğusundan batısı-
na, köylerden büyük kentlere, Almanya'ya, Hollanda'ya göç etmişlerdir. 1970'li yıllardan itibaren
de köylerde kalan Çerkes gençlerinin çoğunlukla yüksek öğrenim için büyük kentlere doğru gel-
mesiyle bu göç dalgası başka boyutlarda devam etmiştir.

Yerlerinden oldukları her zorunlu ya da gönüllü sürgünle birlikte, Çerkeslerin göreli olarak
kapalı olan topluluk yaşamları çözülmeye uğradı. Büyük kentlere ve başka ülkelere göç ettikçe,
eridiler, yalnızlaştılar. Yalnızlaştıkça yeni yeni dayanışma biçimleri içine girdiler. Çerkeslik kimlik-
leri giderek evlere hapsedildi. “Çerkes” oluşları bayramdan bayrama görüşülen akrabalarla, bir-
iikte yenen Çerkes yemekleriyle, ya da düğünlerde orkestradanfırsat bulunursa 5-10 dakika çalı-
nabilen mızıka sesine dönüştü. Diasporanın en önemli özelliği kuşkusuz “içe kapanma'dır. Kendi
içlerine kapanan diaspora insanları yaşadıkları toplumlarda gettolar oluşturarak kendilerine özgü
melez kültürler yaratıyorlar. Bu ne onların öz kültürüyle ne de yaşadıkları toplumun kültürüyle
örtüşüyor.

Bununla beraber “köylerimizde dil, kültür, xabze hala yaşatılıyor. O halde köye dönelim. Şe-
hir bizi yok ediyor, şehirde değerlerimizi kaybediyoruz, en iyisi köy yaşamı!” seklinde bir düşünce
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oluşabiliyor. Fakat böyle bir gerçek yok! Günümüze gelindiğinde sunu kabul etmemiz gerekir ki,
artık köylerde yaşamıyoruz. Bilgisayar ve teknolojinin bu denli hızlı gelişimine bakarak, bizden
sonraki nesillerin de köyde yaşamayacağını söyleyebiliriz.

Kuzey Kafkasyalıların dâha önceki devirlerde kendi kent kültürlerini yaratamamış olması, ya-
şanan bu çözülüşün önemli nedenlerinden. Ancak, kültürel varlığımızı yaşatabilmenin yolu
“kentleşmemek” değildir! O halde, bundan sonra şehirde Çerkes kimliğimizle, Çerkes olarak ya-
şamalıyız noktasında birleşmeliyiz. Kendi müesseselerimizi kurmak, kendi kent kültürümüzü o-
luşturmak kültürel erozyonu yavaşlatmanın bir yolu olabilecektir. Tabii ki şehirde, modern toplum
yaşamında adetler gelenekler yüzyıllar öncesinde olduğu gibi yaşanamaz, ama “temel olan, öz
olan” korunursa şehirde bir Çerkes gibi nasıl yaşanacağını bilebilir, o şekilde yaşantımızı seçebili-
İZ.

Kendi Kent Kültürümüzü Oluşturmak

Diaspora Çerkeslerinin yerleştikleri coğrafyalarda yaşanan farklı uluslaşma ve modernleşme
süreçlerinin etkisiyle, farklı vurgular taşıyan kimlikler oluşturdukları, yani artık anavatandaki
Çerkeslerle ayni olmadıkları, ayni toplumsal süreçleri yaşamadıkları için de ayni olamayacakları
bir gerçektir. Fakat oluşan bu farklı Çerkes kimliği (Türkiye'de örneğin) kendini asimilasyona karşı
koruma çabası dışında yeni bir “diasporik Çerkes kültürü” üretimine yol açmamıştır. Kafkasya'da
var olan kültür ürünlerinin taklidi yoluyla diasporada kültürlenmeye çalışılmıştır. Oysa burada
farklı toplumsal süreçlerde yasayan Çerkeslerin, farklı kültürel ürünler ortaya koyması beklenirdi.

Kuzey Kafkasya Kültür öğelerini, kendi iç dinamiğiile çağdaş dünya genelkültürüne ve gele-
neklerine göre değiştirip yeniden üretememenin çok önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum.
Burada kurduğumuz folklor ekipleri Kafkasya'dan gelen video kasetleri izleyip taklit etme çaba-
sındadır, oluşan müzik grupları yeni üretimlere, derlemelere gidememişlerdir. Sonuçta bu taklit
süreci bir kısır döngüye dönüşmüş ve diasporada güncel hayat içerisinde şekillenen bir Çerkes
kültürü oluşmamıştır.

Burada çok önemli bir tespit daha yapmak lazım, toplumumuz bu tarz yeniliklere açık bir
toplum değil, kültürel öğelerin değişimini kabullenmek çok zor geliyor insanımıza, çok köklü bir
feodal yapımız var. Bu değişime karşı oluş, Çerkes halkının tarihsel süreçte yaşadıkları düşünül-
düğünde gayet normal görülmeli aslında. Diasporanın en önemli özelliği içe kapanmadır dedik.
Çerkes insanı, beraber yaşadığı, aynı coğrafyayı paylaştığı diğer kültürlerden “mümkünse hiçbir
şey almayalım, etkileşmeyelim” düşüncesiyle, içe kapanmış durumda ve hatta bü içe kapanma
burada da sınırlı kalmıyor, “gelişen modern dünya düzeni içine de girmeyelim, etkileşmeyelim,
bozulmayalım, köylerimizi koruyalım” boyutlarında bir içe kapanmaya varıyor. Bunun örnekleri
nelerdir? Mesela Çerkesce pop müziğini yadırgarız. Mesela Çerkes gençleri kızlı erkekli beraber
tatil yapabilir mi” yi konuşuruz. Ben işte bunların nedenini, diasporada yeniden-üretilemeyen, kısır
döngüye girmiş bir Çerkes kültürüne bağlıyorum.

Çözümün yine toplumun yeniden bir uyanışla, harekete geçmesinde olduğunu düşünüyo-
rum. Örneğin Anadolu'da oluşturulan Çerkes müzikleri, sözlü kültür ürünleri, tekerlemeler, ninniler
ciddi bir arşiv çalışmasıyla derlenebilir. Örneğin, folklor ürünlerinde, halk dansları
kareografilerinde yeniliğe gidilebilir. Bunun en güzel örneği, 1994-95 yıllarında Ankara ekibinde
yaşanmıştı. “Kara Suyun İki Yanı” adli bir metin ve tiyatral dans hazırlandı. Bu metinde
Çerkeslerin tarihine, savaşlarına, sürgüne, yaşayış ve geleneklerine diaspora Çerkesleri gözüyle
bakıldı. Bu gibi örnekler çoğalmalı. Çerkes jazz müziği, Çerkes tiyatrosu, günümüz Çerkes miza-
hı olabilmeli. Bunların tabii esasında anavatanda gelişmesi doğal ve doğru olandır ama

diasporada da bu gibi yollarla Çerkes kültürünü, yaşayan, dinamik ve güncel bir kavram haline
getirebiliriz. Aksi takdirde her türlü gelişmeye kapalı, anavatan kültür ürünlerinin taklidi olmanın,

bizi buradan daha iyiye götürmeyeceğini düşünüyorum.
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Yani, kentleşmeli, modernleşmeliyiz, ama kentte beraber kentleşmeliyiz! Bunu biraz açar-
sak, yaşadığımız modern toplum dinamiklerini beraber yaşamalı, modern hayatı beraber algıla-
malı ve kendi kültürümüze göre beraber yorumlamalıyız bence. Bu da nasıl olabilir? Modern top-
lum yaşamı içinde Çerkes gimayanlarla birlikte paylaştığımız ortamları, konuları, Çerkesler olarak
birbirimizle de paylaşabilmeli, paylaşım alanlarımızı artırabilmeliyiz. Örneğin, tatilimizi beraber
yapmalıyız, beraberticaret yapmalıyız gibi. Çerkes kültürünü-yaşayışını, sadece folklora, kaşen
muhabbetine, aguavo'ya, Kabardey fıkralarına hapsetmek son derece yanlış olur. Çok köklü,
zengin ve aslında modern yaşayışa son derece yatkın bir kültürümüzvar. Bunları, Çerkesliğimizi
hayatımızın her alanına dahil ederek yaşayacak olanlar da yine bizleriz.

Burada görev çok önemli bir biçimde derneklere düşüyor. Bu saydıklarımın ya da herhangi
bir kültürel çalışmanın derneklere gidilerek yapılabileceğini düşünüyorum. Dernek dışında,
Çerkeslerle toplu olarak bir araya gelebildiğimiz, bir şeyler paylaşıp, bir şeyler üretebildiğimiz
başka bir ortam yok mesela. Sanalortamların da yüzyüze insan iletişimi yoğunluğunu vermediği-
ni ve aynı paylaşımı-üretimi sağlayamadığını ortaya koyabiliriz. İnsanın sosyal bir varlık olduğu
ve toplum olmadan tek başına bir insanın çok anlam ifade etmediğini göz önüne alırsak,
Çerkeslerle bir arada olmamız gerektiğine de inanıyorsak derneklere gitmeliyiz. -

Halkını sevdiğini iddia eden herbireyin az ya da çok bir sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk-
tan kaçmak ve bireysel anlamda kendi kendine yettiğini düşünmek, toplumsal paylaşıma uzak
durmak, kendi kabuğunu örüp onun içinde bir dünya yaratmak çözüm değildir. Şunubilelim ki,
derneklerin bize ihtiyacı var, en az bizim onlara ihtiyacımız olduğu kadar: Dolayısıyla dernekleri
sahiplenmeli, kendimizi ait hissetmeli, kültürümüzü yaşama-yaşatma adına en ufak.bir kaygımız
varsa derneklere gitmeliyiz diyorum.

Derneklerde Neler Yapılabilir? Çözüm Önerileri

Dernekler eskiden gençlerin —kültürel ve sosyal anlamda- kendilerini geliştirdikleri, yetkinleş-
tirdikleri bir eğitim yuvasıymış. Artık çoğunlukla böyle değil, ama böyle olmalı diye düşünüyorum.
Derneklerde üyelere ne verilebiliyor? Bu konuda 1977-78 dönemi Ankara Kuzey Kafkas Kültür
Derneği Çalışma Raporu'na dikkatinizi çekmekistiyorum: İ

“Kafkas Kültür Dernekleri, halkımızın bugünkü diaspora koşullarında hızla yok olan kültürel
değerlerini koruma ve geliştirme, bunun yanında üyelerinin kültürel düzeylerini yükseltme gerek-
siniminin bir sonucu olarak kurulmuşlardır. Üyelerin gerek ulusal gerekse çağdaş genel kültür
açısından bilgilenmeleri ve bir ulusal siyasetoluşturulmasına etkin katkılarda bulunabilecek yet-
kinlik kazanmalarını sağlamak önemlidir. Bu amaçla ulusal ve çağdaş genelkültür birikimi sağla-
yabilmek üzere saptanacak temelkültürel ve bilimsel eserler okunmalı, seminerler halinde üye-
lerle tartışılmalıdır. Seminerlerde, bugünkü Kafkasya, diasporada sorunlarımız, asimilasyon, etnik
kimlik, azınlık hakları, çift dillilik vb. genel kavram ve olgularözellikle toplumumuzaetkileri acısın-
dan ele alınmalıdır. Bunlara paralel olarak, toplumumuzla ilgili güncel konularda çeşitli demokra-
tik kuruluşlarla işbirliği yapılmalıdır.”

Toplumsal sorunların çözümünde o toplumun sosyo-ekonomik yapısını, kendi sorunlarına il-
gisini ve yaklaşımlarını, bilimsel bir objektiflikle saptamak doğru bir hareket noktası belirlemek
açısından zorunludur. Çerkesler arasında yapılacak kapsamlı bir sosyal araştırmaya ihtiyacımız
var. Sanırım bu tip bir çalışma Demokratik Çerkes Platformu tarafından başlatıldı, ne aşamada
olduğunu bilmiyorum. Ama bu çalışmayı desteklemeli, elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Bu
çalışmalar sayesinde durumumuzu tespit edip, nasıl çözümler getirebilirizi konuşmalıyız. Bu açı-
dan baktığımızda sosyal konularda yetkin insanlara ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Sosyal a-
lanlarda üniversitelerde Çerkeslerleilgili araştırma yapılması için fon-destek sağlamalıyız. Bunun
yanında sosyal alanlarda okuyan öğrencilerimize de kendi toplumsal sorunlarımıza yönelmelerini
desteklemek için burs verilebilir.
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Gençlik kolları, farklı ilgi alanları olan gençleri derneğe çekebilmek için çalışmalar yapmalı,
folklor ve tiyatro ile ilgilenmeyen bir insanın da derneklere gelip başka alanlarda çalışabilmesine
imkan sağlamalıyız.

 

Hangi alanda olursa ol8un, işinde başarılı, bilinçli, duyarlı Çerkeslere ihtiyacımız var. Önce-
iikle gençlerin kendi ayakları üstünde durabilen, bilinçli insanlar olması gerekiyor ki, daha ileriye
gidebilelim. Gerek Kafkasya'ya gerekse diasporaya yönelik yapacağımız her tür çalışmada üret-
ken, çalışkan ve kendi toplumuna karşı duyarlı insanlarla bir şeyler yapılabilir bence. Bu yüzden
biz gençlerin kendimizi geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Çerkes gençleri olarak bizler, çok
okumalı, düşünmeli, tartışmalıyız, projeler üretip hayata geçirmeye çalışmalıyız. Bunun için so-
mut bir öneri olarak, hepinizi OKUMAYA davet ediyorum.

Sonuç

Öyle çok yoğun dinamikler yaşayan, tepki verebilen bir toplum değiliz. Reflekslerimizi kay-
betmişiz denilebilir. Süregelen hayat şartları içinde yuvarlanıp gidiyoruz, en ufak bir yok olma
kaygısı duymuyoruz ya da duyuyorsak da göstermiyoruz. Ama birilerinin yok oluşa dur demesi
gerekiyor. Bununiçin, diasporada Çerkes olarak kalmakisteyen tüm Kuzey Kafkasyalı insanların,
her türlü siyasi ve şahsi tartışmaların üstünde BİRLİKTE OLMALARIgereklidir. Ve şu unutulma-
malıdır ki, Çerkeslerbirlik ve beraberlik içinde olmadıkları sürece yok olmaya mahkumdurlar.

Buraya gelen 250-300 genç insanın yenive taze kan olarak, uyanışın, canlanmanın, yeniden
Çerkesleşme sürecinin başlangıcı olmasını diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Yararlanılan Kaynaklar:

1. Kültür Kavramına bir Yaklaşım, Kafdağı, Nisan 1987.

Asimilasyon, Şamil Jane, Yamçı, sayı:7-16

Diasporik Bir Topluluk Olarak Çerkesler, Sevda Alankuş Kural, Nart Dergisi, sayı: 12

Diaspora ve Çerkes Kimlikleri, Sevda Alankuş:Kural, Nart Dergisi, sayı: 4

Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Yönetim Kurulu Çalışma Programı,1977-78

Asimilasyonun Kentleşme Boyutu, İmdat Kip, Kafdağı, Şubat-Mart 1988 |

Günümüzde Kuzey Kafkasyalıların Kültürel Sorunları, Fahri Huvaj, Kafdağı, Ocak 1990
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Cankat Devrim ile Kentleşmenin Xabzemiz üzerine etkisi

» Geleneklerimiz ne yönde nasıl değişti?

Geleneklerimizin şimdiki hali nedir? Sonrası

için öngörüler?

 

Cankat Devrim'in el sanatları atelyesinden

Xabze'nin, rasgele bir gelenek yapısın-

dan çok farklı bir hali var. Xabze eski

Çerkes yaşantısında, hayatın bütün anlarını

kapsayan bir kılavuz, doğru olduğu için de,

herkesin uyduğu bir kılavuzdur. Ama yerin-

de doğru. Çerkes vatanında, Çerkes gibi

düşünen insanların vatanında doğru. Ama

Xabze, olduğu gibi kalmıyor, çünküo, birta-

kım beklentilere çözüm getiren bir çok a-

nahtardan oluşuyor. O gerekler ortadan

kalktığı zaman, doğal olarak yok oluyor.

Kilitlenecek bir kapı artık yoksa, o anahtar

da ortadan kendi kendine kalkıyor, evvela

bir rafta duruyor; unutuluyor, orda bekli-
yor, sonra da kaybolup gidiyor. Xabze, Kaf-

kasya'dan geldikten sonrada köylerimizdeki
yaşamda zamanla, artık bazı etkenlerin tesi-

riyle, azalmakla birlikte sıkı bir şekilde de-

vam etti. Ama orada da, devreye radyonun,
sonra televizyonun girmesiyle, köylere kahve
hanelerin açılmasıyla şekil değiştirdi. Yaşlı-

lar da gençler gibi televizyon seyretmekisti-

 

yorlardı. Ayrı ayrı binalar yapılamadığıiçin,

gençler ve yaşlılar aynı ortamda, bir arada

olmaya başladılar. Dolayısıyla kendi arala-
rındaki münasebetlerde değişimler başladı.

Şehirde bu, daha çok, daha etkili. Eskiden

mesela, gelen misafire bir kurban kesmek,
bir hayvan kesmek adeti vardı. Bu adeti
nasıl yerine getiriyorsunuz; hayvanı kesi-

yorsunuz ve misafire; o hayvanın, kendisi

için kesildiğini gösteriyorsunuz. Onun için

de, hayvanın kesilmiş olan kafası, pişiril-

dikten sonra, kulaklarıyla beraber sofraya

konuyordu. Bunun daha başka merasimleri

de var. Şimdi; şehirdeki yaşam ile köydeki

yaşam arasındaki farkı henüz kavrayama-

mış olan bazı hemşehrilerimiz, şehre gel-

diklerinde, “bana niye gerekli saygıyı gös-

termedi, niye hayvan kesmedi” diye sızlan-

dılar, onları biliyorum. Bir hemşehrimiz de,

ismini bilmiyorum ama olayı duydum, De-

rince'de yaşıyormuş. Yer yok-apartmarı-,

ama o, kendine bir şeysöyletmemek için

misafirine balkonda hayvan kesmiş.

Peki geleneklerimizde kadın erkek ilişkile-

rine bakış açımıza gelirsek?...

Kadın erkek ilişkileri Çerkesler'de çok
değişik. Çoğu zaman resmi. İ

 

Cankat Devrim'in el sanatları çalışmalarından

bir.örnek
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Köylerde tabi, büyük aile tipi oluyor, o
zaman büyüklerimiz de oluyor, avluda, bü-
yüklerin gölgesinde, büyüklerden sakınarak
yaşam sürdürülüyor. Şelre geldiğinizde ne

yapıyorsunuz, bir apartman dairesine sıkı-

şıp kalıyorsunuz. Karşılaşmamak imkansız.

(Bir Çerkes evinde, böyle büyük babalar

varsa, evin oğlu, eşiyle birlikte, babasının

yanında, ortalıkta gözükmez. Aynı sofraya

oturmaz.) Aile, bir sebeple köyden ayrılıp

şehre geliyor, bu sefer ne yapacaklarını şaşı-

rıyorlar. Küçücük bir apartman dairesi, na-

sıl olacak şimdi? Bir müddet, balkonda,

şurda burda idare edilmeye çalışılıyor. Artık

evin reisi bakıyor ki; şartlar çok değiştirmiş,

çok zorluyor, ondan sonra “gelin şuraya

oturun” diyor, emri vaki yapıyor. O andan

itibaren o davranış şekli, Xabze'nin o şeklio

mekanda değişmiş oluyor. Bazıları biraz

daha gayret ediyorlar, bir süre daha sürdü-
rüyorlar onu, Mesela benim, geçen oturdu-
gum evde apartman dört kardeşe ait idi.

Büyük kardeşlerin olduğu yerde gelinlerin

konuşmadıklarını gördüm. Seslerini onlara

duyurmuyorlardı. Bunlar, çok varlıklı aile-

lerdi. Ama şımarmamışlardı. O, onların gör-

güsüydü ve onu sürdürdüler. Günümüz
insanlarına bir bakın, arada bir sınır bırak-
mıyorsanız karşınızdaki insanla, bazen onur

kırıcı, rencide edici davranışlarla karşılaşa-

biliyorsunuz. Artık, karşılıklı alışkanlıktan

doğan bir sonuçla, birbirine karşı dikkat

ortadan kalkıyor, birbirlerini kırmaya başlı-

yorlar. Bu gibi şeyler oluyor. Ama o âile di-

retti, o ailenin büyükleri hayatta olduğu

sürece, Xabze o evde devam etti. Onlardan
sonra gelen nesilde, -onlar köy kökenli in-
sanlardı- onların çocuklarında artık böyle

şeyler yok. En sonunda, elimizde ne kaldı

şimdi, şehirde yaşamla? Eski yaşamın

problemlerine cevap verecek olan anahtar-

lar, artık onlara hayatta gerek kalmadığı

için yalnızca hatıra olarak kaldılar.

Xabze'den şehirde sadece görgüye dayalı,

insanların toplumla ilişkileri, karşılıklı bi-

reysel ilişkileri seviyesindeki kısmı kaldı.

Şimdi şehir hayatında geçerli olanlar onlar.

Atımız yok, artık atla ilgili Xabze — ki onların
her birinin bir sebebi vardı- ortadan kalktı.

Eskiden karşınızdan gelen adamın dostunuz

mu, düşmanınız mı olduğunu kestiremiyor-

dunuz, ona göre tedbir alıyordunuz. İnsanın

silahını en rahat kullanabileceği yer sol ta-

raftır. Tüfeğinizi oraya çeviriyordunuz. Ok ve

 

yay kullanırken de en rahat, oku o tarafa

atıyorlardı. Onun için, karşıdan gelen er-

kekse, onu hep sol taraflarına alıyorlardı.

(Yalnız bizde değil, mesela; zeybeklerde de

var bu. Hiç güvenmedikleri adamı sağ ta-*

raflarına geçirmezlerdi.) Yani her davranışın

bir sebebi var, Xabze'yi özel kılan şey de bu
belki... Şehir hayatında bunlara yer kalma-

dığı için, bunlar ortadan kalktı ama, “yük-

sek insanlık prensipleri” diyebileceğimiz,

toplumsal ilişkilerdeki görgü kuralları; işte

bunlar yaşamak zorunda. Bunların ortadan

kalkmasını gerektirecek bir mazeret yok.

Şehirde kala kala elimizde kalanlar bunlar-

dır. Değişmelerin sebepleri malum, işte de-

min bahsettik, köydeki büyük aile ortamın-
dan, dolayısıyla daha büyük bir çevreden, (0
köy bir aile sayılıyordu.) şehre gelince ister

istemez bir apartman dairesine veya bir ge-
cekonduya sığındığımızda otomatik olarak,

eskiden lazım olan anahtarlar çalışmaz olu-

yor. Bu, insanın içinde yaralar bırakıyor,
eskiler birden bire terk etmiyor bunları, ça-

resiz kaldıkları ana kadar mücadele ediyor-

lar, sonra da iş bitiyor. Ben de şehirde ye-

. tiştim, köyde büyümedim ama; Çerkesliği-
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min farkına vardığım zamandan beri bir

şeyler öğrenmeye çalıştım, bir şeyler görme-

ye çalıştım. Aklımı kullanmaya çalıştım,

çünkü Xabze'nin insanlara verdiği bir ko-

laylık var. Xabze'yi hazır olarak birisinden

öğrenirseniz, O zaman Çerkes toplumu içeri-

sinde zahmet çekmiyorsunuz, sırıtmıyorsu-

nuz. Zor duruma düşmüyorsunuz. Her dur-

ruma uyan bir anahtar var orda da. Şimdi

günümüz hızlı yaşantısına bir bakın. Eski-

den çocukları; büyük anneler, büyük baba-

lar büyütürlerdi, artık bunlar yok. Tek tek

ayrılmış insanlar, genellikle, anne çalışı-

yor, baba çalışıyor. Dolayısıyla çocuk, öğ-

renmesi gereken o kurallardan habersiz
büyüyor. Kreşte yetişiyor. Bu da şehir ha-

yatının bir sonucu, eskiden bir kadının ça-

lışması gerekiyorsa büyük anne bakıyordu

çocuklara, şehirde bunlar yok.

e Xabze'de değişmesi kaçınılmaz olan

kurallar var. Ama toplumsalilişkileri düzen-
leyen kuralların mazereti yok. Kentleşmenin
bunlara olumsuz etkileri var mı, bu değişim
hakkında neler düşünüyorsunuz?

Etkileri çok. Bu anlatmaya çalıştığım

şartlar içinde yetişen gençlerin, buraya

(derneğe) gelenlerini görüyoruz. Pırıl pırıl

gençler. Ama, Çerkes inceliğini herkeste
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görmek ihtiyacındayım. Şimdi, gördüğüm

Çerkes görgüsü üzerine davranırsam; ha-

nımlarla karşılaştığım zaman onlara öncelik

tanırım. Özellikle kendi adıma değil, bir
Çerkes olarak, bir insars olarak. Benden

yaşça büyüğümle karşılaştığım zaman, ge-

reken saygıyı gösteririm. Ben bunları öğren-

dim. Bu da, Çerkes görgü kurallarından

tabi. Onların olduğu yerde her zaman, ön-

celiği onlara tanırım. Bir kişi konuşuyorsa

bir camiada- tabi söz hakkı tanınmışsa o

kişiye- ben susarım, ötekiler susar. Ama

gelen gençlerin kimisi bunlardan bihaber.

 

 

Cankat Devrim'in el sanatları çalışmalarından

bir örnek

Yaşadıkları toplumda hangi değerler

yoksa, o değerler açısından eksik geliyorlar

buraya. Kimi gençler ne büyük biliyor, ne

küçük biliyor... Şimdi siz benden yaşça kü-

çüksünüz diye lakayt otursam olur mu?

Olmaz. Askerlerde de böyle mesela disiplin
gereği olarak uygulanmaya konmuş. Ama

bizim geleneğimizde bunlar doğal olarak var.

Yanlış yapmamaya çalışırım, niye? Çünkü

toplumumuz içerisinde, bizim toplumumu-
zun değer yargılarına göre hareket etmek

gerektiğini ben biliyorum. Bilmediğim bir
şeyler varsa, aklımı kullanıyorum. Büyüğü-

mün önüne geçmiyorum, onun sözünü

kesmiyorum. Ama davranış olarak bu gibi
şeylerden habersizseniz, sadece ana-babası

Çerkes olmak yetmiyor. Bir Çerkes'in aldığı
terbiye gösteriyor ki; en azgın Çerkes bile,

yanlış bir hareket yaptığında utanabiliyor,

korktuğu tek şey o, fakat bir kısım gençler-

de bunlar yok artık. Bir Çerkes İngiltere'de

yaşıyorsa; bir İngiliz nasılsa öyle davrana-

caktır. Arabistan'da yaşıyorsa, bir Arap nasıl
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davranıyorsa o şekilde davranacaktır. Yani o

ölçülere göre düşünüp, o ölçülere göre dav-

ranacaktır. Çerkes ölçülerine göre değil.

Gençlerden bir kısmı gerçekten çok iyi ni-

yetlidir, kendilerine, yoluyla izah ederseniz,
uyum sağlıyorlar. Çünkü bizim milletimizde
çocuk, sadece kendi ailesine ait değildir.

Önce bütün akrabalarına, sonra köye, sonra

da bütün millete aittir. Büyüklerinizin Sizi
ikaz etme hakkı ve görevi var, bunu bu

gençlerin bir kısmı bilmiyor. Bir kısmı da

söylediğinizde “özür dilerim ben bunu bilmi-

yordum” diyor. Önümüzdeki zamanlarda

nesil öylesine değişecek ki artık, bu konuş-

tuğumuz her şey raflarda kalmış bir hatıra

olacak. Dediğim gibi, İngiltere'de yaşıyorsak

tamamen İngiliz gibi davranacağız şimdi,

sağda solda, vaktiyle babaları Kafkasya'dan

gelmiş, Avrupa ülkelerinde kalmış insanlara

rastlıyoruz. Hiç umurlarında değil birçoğu-

nun.

- e Kentleştik evet ama güzel değişen
geleneklerimiz var mı? Kentleşmeye ayak

uyduran geleneklerimiz oldu mu?

Kent yaşamına ayakuyduran... Demin

söylediğim görgü kuralları, kent yaşamında

da geçerli, insanın hayatının her safhasında

geçerli. Dolayısıyla onlar her yere uyum

sağlıyor. Ama, dağdaki yaşamın şekli de

Xabze olmuş, ormandaki yaşamın şekli de.

Her şey bir Xabze olmuş. Sadece gelenek

değil onların her birinin birer fonksiyonu

var. Çünkü gelenek, yıllarca yapıla gelmiştir,

ama ortalıkta bir faydası, fonksiyonu görül-

memiştir. Xabze öyle değil. Xabze'de her

şeyin bir sebebi var, yani bir problem var ise
o probleme çözüm bulunmuş. En uygun

çözüm bulunduğu için de hiç bir itirazla

karşılanmıyor. Dağdaki, ormandaki

Xabzenin terkedilmiş kısmını da biz terk

etmedik. Buradaki hayatın farklı oluşu,
zorlukları, o değişimi kaçınılmaz kıldı. Ama

köylerde, oranın şartları halen eskiye u-

yumluysa bunlar devam ediyor. Atla ilgili
kurallar bugün burada uygulanmıyor, çün-

kü at yok. Eskiden silah kullanmayla ilgili
Xabze'ler vardı, ismi Xabze ama bu bir tek-

nik, nasıl kullanılır? Artık elimizde kalan

şey, nezaket. Nezaketin fuzuli olduğu bir yer
olmaz. İnsanlığın fuzuli olduğu bir yer ol-
maz. Onun için her yerde geçerli. Değişime

düğünler konusunda örnek vereyim. Çerkes
düğünleri kırlarda yapılıyordu, orada evle-



 

 

nen adam, hiç bir şekilde, kendi düğününe

gelmez. Çünkü büyüklerden bir sakınma

adeti var. Gelini getirirler. Ama bakıyorsu-

nuz, günümüzde, o şekilde ki düğün mas-

rafları çok fazla, o zaman ne yapılıyor, şe-

hirde bir salon tutuyorlar. Böylece düğüne

katılacak olanlar oraya geliyor. Ama çevreye

bakıyorlar ve onlara ayak uydurmakiçin,

bizden olup, zamanla onlara katılmış olanla-

rın da etkisiyle, evlenen adam da düğüne

getiriliyor. Şehirde olan “diğerleri” (Bir ço-
gunun kökleri bize dayansa da aslında artık
onlara böyle demek durumundayız) , Xabze

ile ilgili olumsuz dedikodulara başlıyorlar.

Bundan rahatsız olunuyor, “geçmişte kaldı

bunlar” denip onlara uyuluyor. Salon düğü-

nünün sonucunda, o köydeki Çerkes düğü-
nü görgüsü yer değiştirmiş, kaybedilmiş

olunuyor. Her şey alt üst oluyor. Çerkes

müziğinin çalındığı, çoğunlukla Çerkesler'in

katıldığı ama Çerkes görgüsünün bilerek

çiğnendiği bir olay oluyor. Halbuki Düğün

Xabze çiğnenmeden de yapılabilir, ha kırda,

ha şehirde. Çerkes Xabzesi varsa ben kendi
düğünüme niye gideyim? Çerkeslerde kız

tarafı, kızın annesi, babası düğüne gitmez-

ler konumlarını korurlar. Karşıdaki insanla-

ra sıkıntı vermezler, her şeyin belli bir yolu

yordamı var, ama hepsi beraber olunca doğ-

ru bunlar. İşte bu da yavaş yavaş nitelik

değiştiriyor. Şimdi kendilerinin olmayan

müziklerin eğilimi ile göbek atan Çerkesler
var düğünlerde. Buna karşılık, şehir haya-
tında, gerekli şartlara sahipseniz, yaşam

daha kolay, tarlada çalışmıyorsunuz, odun

kesmiyorsunuz, böyle kolaylıklar var. başka

büyüklerimizle de konuşun, köy hayatını da

yaşamış büyüklerimiz, onlar burada kendi-

lerini nasıl hissediyor? Şimdi ben annemi

buraya getiremiyorum. Geldiği zaman biraz

kalıyor, derhal buradan kaçıyor. Apartman-

da hapis, halbuki memleketinde dostları

var, onun dilinden anlayaninsanlar var,
burada yapa yalnız bir yaşlı olacak, o da çok
çabuk çökecek, akranı yok dostu yok bura-

da.
Hocam biraz da Amerika işinizle ilgili bilgi

alabilir miyiz?

Benim Amerika'da bir arkadaşım var.

Bana Amerika'da bir iş bulmak istedi. Ka-

nada'da Adıge Xabze ile ilgili bir vakıf var.
Bu bir hemşehrimizin, Murat Yağan Bey'in
yol göstermesiyle kurulan bir vakıf. “Yaşam-
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da ancak Adıge Xabze ile mutlu olabiliyoruz”

diyen insanlardan kurulu. Çerkes kültürü-
nü öğrenmek istiyor oradaki Kanadalılar.

Arkadaşım da benden bahsetmiş.

mektup yazıldı. Onlara kültürümüzle ilgili
bir dosya hazırladım, gönderdim. Vakıfın

çok dikkatini çekmiş. Amerika'daki kolu

benim her türlü masrafımı yüklenerek, beni

oraya davet etti. Benden, Çerkes kültürüne

dair yaşantımla ilgili yardım istiyorlar. Ora-

da bir Çerkes köyü kurmak için vakıf, bir

arazi almış. Çerkes kültürüne bu kadarilgi

duyduklarına göre, benden de, ne varsa,

hepsinden yararlanmak isteyeceklerdir. Bu-

rada yaptıklarımız, kafamdakiişler... Bunun

dışında fazla bir şey bilmiyorum, gidince

göreceğim. Şubat ayının başında gideceğim,

oraya çalışmaya gidiyorum yani. Yazın bu-
raya gelebilmeyi umutediyorum .

Bir kaç insanımızı bile olsa, kültürümür-

ğe kazandırabileceksek, herhalde bu da bir

kazançtır.

 
2 Şubat tarihinde Cankat Devrim onuruna verilen

geceden

(Röportaj: Ömür Enes, Kansu Dinçer, Ziya Mis)
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Giriş

İnsanlık tarihi süresince doğru-iyi-mutlu yaşam
kalitesi sunan kültürler var olmuştur. Aynı dil
ailesinden; değişik dilleri konuşan Kuzey Kafkas
halklarından bir bölümünün sahip olduğu
“ÇERKES/KEBZE/Xebze/Khabze” kültürünün ben-

zeri; gelişmiş ve insanlara “doğru yaşam felsefe-
si” sunmuş-öğretmiş bu kültürler, erken zaman-
larda işgal-karışıma uğradıkları için yok olmuşlar-.
dır. Buzul çağları benzeri tabii olaylar bu kültürle-
rin izlerini de maalesef yok etmiştir. Yalnız
ÇERKES/Kebze Kültürü, bölgenin coğrafi yapısının
verdiği avantaj ve Çerkes adı ile anılan halkların
kendi bölgeleri dışına ne işgal ne de başka bir şey
için çıkmamaları sebepleri ile geç zamanlarda
işgal-karışıma uğradığından, ana öğelerinden çok
önemli kayıplara uğramasına rağmen günümüze
kadar devam etmiştir ve araştırmacılar-bilim a-
damları bu kültür ile ilgili verilere ulaşabilmiş-
ulaşabilmekteler. Çerkes adı verilen halkların
kullandıkları dillerine göre, bir iki harf ile ifade
edilen Kebze Kuzey Kafkasya'da ve Kuzey Kafkas
diasporasında kayıplarına rağmen yaşamakta-
yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Kebze: yazılı olmayan pratiğe dayalı yaşanıp öğ-
renilebilen bir doğru-iyi-mutlu yaşam biçimidir,
diye kısaca tarif edilebilen bu öğretinin gerçek
muhtevasını açıklayabilecek kişilerden birisi olan
Murat Yağan!, Kebze için şöyle açıklamada bu-
lunmaktadır:

“Kebze yazılmamış bir öğretidir ve birçokları için
bilinmeyen bir konudur. Bu öğreti Büyük İsken-
der'den Atilla'ya, Aksak Timur'dan Cengiz Han'a

 

' Murat Yağan, (Vernon/Canada), yayan ©home.com

The Kebzeh Foundation, www.kebzeh.org

Society of Friends of Abkhazia (Sofa), www.friends-

of-abkhazia.org

 

Atay Çuşba (Ceyişakar)

ve Osmanlı Türklerine kadar son 2300 yılda
muhtelif işgalciler tarafından; Kafkasya Bölgesin-
de yapılan tahribatın bir sonucu olarak, Anavatanı
Kafkasya olan insanların bazıları tarafından bile
muayyen bir dereceye kadar tam olarak biline-
mez. İşgalcilerin her birisi kendine özgü bir şekil-
de az veya çok tahribat yapmıştır. Ancak, en
büyük tahribat 400 yıldır Rusya tarafından veril-

. miştir ve halen verilmektedir. Çok büyük. bir ihti-
malle, 90 yaşına merdiven dayamış biri olarak, bu
uzaklardaki tradisyonda eğitim alan son kişi ben
olabilirim. Kebzeh öğretisinin tamamı üç uygula-
malı safhadan oluşur. Aşağıdan yukarıya doğru
bunlar:

a) Aleishwe b) Kebze c) Amısta Kebze'dir.

a) Aleishwe

Aleishwe'yi adabı muaşeret/toplum töresi veya
nezaket kuralları olarak adlandırabiliriz. Bu, sos-
yal ilişkileri düzenleyen eğitim/terbiye seviyesidir:
Kişiselilişkiler ile ilgili alışkanlıklar/adetler ve da-
ha fazlasını kapsar. Çalışma hayatını düzenleyen
kurallar, giyim kuşam, görgü kuralları, evlenme
ve cenaze törenleri gibi seremoniler, kısaca gün-
lük hayatı düzenleyen adetlerdir. |

b) Kebze

Bu seviye, yönetme alanında gerekli olan eğitim
ile uğraşan öğreti düzeyidir. Kebze'deki eğitim,
entelektüel bilgilenme ve pratik uygulamanın her
ikisinin de bir arada uygulanarak icra edilmesidir:
Doğumundan ölümüne kadar çocuğun içinde

yaşadığı aile ve toplum; onu kucaklayan, varol-
masını sağlayan, büyümesi-yetişmesi ve terbiye
edilmesiiçin ihtiyacı olan her şeyi kendisine veren

çevreyi teşkil eder.

Toplumdaki değerlerin ve konseptlerin homojen-
liği çocuğa en etkili öğretmen olarak hizmet eder.
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Oturma odaları, sofralar, çiftlik hayatı/işleri, eğ-

lenceler, av partileri, kutlama törenleri ve diğer

sosyal aktiviteler ile toplumun tümü, büyüyen
genç için büyük ve sonsuz $ir dershane haline
gelir. Bu eğitim, kişinin toplum içinde görev al-
ması halinde daha çok gelişir ve onun içindeki O
aynı ortak öğretmenin desteği ile daha da büyür.

b) Amısta Kebze

Kebze'nin uygulamalı pratiğe dayalı bir eğitim
olduğu belirtilmişti ve sadece icra edilerek öğre-
nilebilir. Ancak ilkeleri entelektüel kavrayışla bili-
nebilir. Amısta Kebze, insanın sahip olduğu mele-
keleri tümüyle çalıştırmaya-kullanmasını sağla-
maya yönelik bir yaşam sanatıdır.

Amısta Kebze tatbikatı, şuur için daha iyi çalışa-
bilen bir yer-yuva olabilmesi için, insanın sinir
sisteminin geliştirilmesini hedef alan fizik, ente-
lektüel ve spiritüel (ruhsal) birçok seri çalışmaları
gerektirir.

İnsanlığın İhtiyacı

Günümüz insanlığı giderek bunalıma sürüklen-
mektedir. Özellikle ekonomik yaşam standardı
yükselen toplumlarda bu bunalım üst seviyelere
tırmanmaktadır. Çerkeslerin de giderek doğru
yaşam-mutlu yaşam standardından uzaklaştıkları,
eski mutluluklarına sahip olmadıkları gözlenmek-
tedir. İleriyi gören insanların kendileri, özellikle
kendilerinden sonraki nesilleri için çok ciddi tasa-
rıları-endişeleri vardır. Ve çıkış noktasının ne-nasıl
olabileceği konusunda arayışlar sürmektedir:
Insanlık tarihinde yerini almış öğretileri (yoga,
mevlevilik vb.) araştırmaya-öğrenmeye-
hayatlarına uyarlamaya çalışan kişi-kişiler-gruplar
giderek çoğalmaktadır: Kebze, bu arayışa doğru
cevap verebilecek yegane öğretidir. Çünkü Keb-
ze: Dinlerden binlerce yıl önce doğrur-iyi-mutlu
yaşamın reçetesini insanlığa sunmuştu. Ve Murat

Yağan'ın söyleyişiyle: Kebze bir din değildir. An-
cak dinlere kendi ışığında bir anlam verebilir.
Kebzenin ayıp ile önleyebildiği sosyal eksik-
yanlışları dinler günah cehennemde yanarsın
yasağı ile önlemeye çalışmış-çalışmakta ve maa-
iesef önleyememiş-önleyememektedir. Ancak, bu
kültürün erozyonu süreci hızla yaşandığından
hem Çerkesleri hem de insanlığı büyük tehlike
beklemektedir.
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Araştırmalar

Pozitif bilimciler-araştırmacılar Kebze'nin kaynak-
larına ulaşmakta ve bilim dünyası bu kültürün
önemini ortaya koymaktadır. Gelecek on yıllar bu ...

kültürün tüm özelliklerini şaşırtıcı bir biçimde
gözler önüne serecektir. Ancak devam eden e-
rozyon önlenmez-önlenemezse Kebze, sadece
tarihi bir gerçeğin öğrenilmesinden öte insanlığa
fayda veremeyecektir. İşte bu noktada bu kültürü
tanıyanlar ile Çerkeslerin tarihi bir sorumluğu-
görevi önem kazanmaktadır. Bunlar sorumluluk-
larının gereğini yaparlar-yapabilirlerse kültürün
erozyonu duracak, kültür tekrar yükselmeye
başlayacak ve araştırma sonuçlarının gözler önü-
ne sefileceği zaman için hazırlık yapılmış oluna-
caktır.

Çerkeslerin Gerçeği Görmeleri

Çerkeslerin iki ağır sorumluluğu var. Biri, insanlık

için görevleri. Yani, bu kültürü insanlığa faydalı
olacağı zaman için yaşatma sorumluluğu. .Diğeri,
kendi ve kendilerinden sonraki nesillere karşı
sorumlulukları. Bu sorumluluğun gereği yapılmaz

. ve kültürün erozyonu günümüz yöntemleri ile
önlemeye devam edilirse, korkulan sonuca hız ile
ulaşılacak ve hem insanlık ve hem de yeni nesiller
günümüz neslini hayırla anmayacaktır. Büyük
ihtimalle lanetle anacaklardır. Tehlikenin boyutu
iyi analiz edilip acele edilmeli ama vizyonu olan
ve akılcılığı ön planda tutan bir yol-yönteme-
hedefe karar verilip özveri ile uygulamasına baş-
lanmalıdır.

Diasporanın Sorumluluğu/Görevi

Kebze kültürünün anavatanı olan K. Kafkasya'da
yaşayan Çerkeslerin de doğal olarak sorumluluğu
vardır. Ancak koşuları ihtiyaca uygun vizyon ile
hareket etme-çalışma yapmalarını önlemekte-
engellemektedir. Bu sebeple diasporada yaşayan
Çerkeslerin sorumluluğu-görevi ön plana çık-
maktadır. Diasporadan başlayacak doğru, akılcı,
özverili çalışmalar ile; hem diasporada yaşayan-
lara hem Kuzey Kafkasya Çerkeslerine hem de
insanlığa önderlik edilmeli-yardımcı olunmalıdır.

Nereden Başlamalı

80'li yılların sonlarına kadar diaspora öncüleri
becerebildikleri kadar kimliklerini/örf ananelerini
korumak-yaşatmak için gayret içinde oldular. Çok
az sayıda aydın daha ilerisinde hedefler için ça-
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lışma yapmaya gayret ettiler. 80'li yılların sonla-
rındaki gelişmelerden sonra diaspora öncüleri
yeni durumu analiz edip yeni bir yaklaşım gerek-
tiğini ya görmediler ya da etili olmadılar ve tari-
hin kendilerine sunduğu şansı değerlendiremedi-
ler. Aradan on seneyi aşkın zaman geçti ve artık;
yukarıda değinildiği üzere zamanın iyi-doğru-
akılcı kullanılmasının gerektiği devreye gelindi.
Etkili-doğru çalışmalar ile ihtiyaca uygun hedefe
ulaşılamamasının en önemli sebebi, diaspora
yaşayanlarının “hedef için birlik” ihtiyacını iyi
anlayamamaları olsa gerektir. Aksi durumda bu
kadar dağınık ve değişik hedef söylemleri olan bir
yapılanmaya-kurumlaşmaya gidilmezdi.

Yapılması gereken işlerden önceliği şu iki husus
almalıdır. Çeşitli dış etkenler-şartlanmalar terk
edilmeli, bu husus olmazsa olmaz olarak benim-

senmelidir. İzm” lerin ve 'din' lerin binlerce yıl
öncesinde . Tanrı şuuru-kavrayışından hareketle
doğru yaşam-mutluluk kültürünü felsefesini bu-
lan, uygulayıp mutlu yaşamı kazandıran 'ata' ların
doğru mirasını ve anlayışını; bu doğru anlayışa
bazı şekil töreleri ilave etmekten öte bir yenilik
getirmeyen ve neyin doğru-yanlış olduğunu her-
kesin ayrı yorumladığı bir yapıya kurban edilme-
melidir. Yüce tanrının ayırıcılık gibi bir kavramı-
hastalığı insanlara vermediği-vermeyeceği bilin-
meli-düşünülmelidir. Din ve benzeri şapkalarile

Çerkesliğe yaklaşıldığında henüz iş başında bö-
lünmeyi sağlayarak işe başlandığı önemle dikkate
alınmalıdır: 'Din” in gerçek işlevi için değil bir
ideoloji olarak binlerce yıldır samimi insanları
yönlendirmek-kullanmak-sömürmek için kullanıl-
dığı; insanlığın geleceğini düşünmek isteyen-
zorunda olanlarca artık görülmeli- anlaşılmalıdır.
İkinci önemli husus: dağınık kurumsal yapının
toparlanması olmalıdır. Ortak hedef-hedefler,
ilkeler, kavramlar, belirlenip tarif edilerek; bu
konularda birlikte hareketedildiği-edileceği me-
sajı-bilgisi dünyaya duyurulmalı-verilmelidir. Ve
gerçekten verilen mesajın gereği için olağanüstü
çalışma-gayret sarf edilmelidir.

Sonuç

Aydınların sorumluluğu-görevi, evrensel değerleri
ihmal-göz ardı etmeden bilinç yaratmak ve hede-
fin gerektirdiği aktiviteyi başlatmaktır. Kebze'nin
yaşatılması sorumluluğu her kültürden insanları
ilgilendirmelidir-görevleri
rumluluk önceliği-görevinin Çerkes aydınlarında
olduğu unutulmamalı ve bu sorumluluğun yerine
getirilmesinde genç insanların vizyonu-dinamiği
ile akılcı tecrübenin yan yana gelip elbirliği ile
çalışması ihtiyacı artık fark edilmeli-görülmeli ve
bu bilinç ile yeni bir sinerji yaratılmalıdır.

    
Giriş

Kuzey Kafkas kökenlilerin yaşadıkları ülkelerde
karşılaştıkları sorunlara aklın ve bilimin yardımı-
yol göstericiliğinde çözüm aradıklarını söylemek
maalesef mümkün değil. Mensubu olunan kültü-
rün anlamı ve öğretisi konusunda yeterli bilince
sahip olunsa-olunabilse idi, sorun(lar)ın çözülmesi
daha kolay mümkün olurdu-olabilirdi.

 

İNEDÜŞÜNCELER
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Prensipler

Kebze'nin? tarifinden hareketle Kebze'nin temel
prensiplerinin neler olabileceği konusunda bir
düşünce jimnastiği yapılacak olursa, herhalde,
aşağıda not edilen hususların Kebze'nin olmazsa-
olmaz temel prensipleri olduğu anlaşılır.

Akılcılık, Adalet, Sevgi, Merhamet, Mantık, Bilim-
sel Yaklaşım, Gerçekçilik, Olabilirlik, Vizyon, Ev-
rensel Anlayış, ilahi Anlayış-Kavrayışta Kalıpçılık-

 

Bkz. Erozyonusüren bir kültür üzerine düşünceler.

olmalıdır... Ancak 5o-



 

  
 

tan Uzak Yaklaşım, Evrimci Anlayış-Yaklaşım,
Analitik Yaklaşım, Danışma, Sorunların Görünen
Yüzüne Değil Kökenine İnme ve tüm bu prensip-
lerin doğumdan-ölüme prajjk olarak uygulanması.

Yaklaşım Gerçeğimiz

Eğer Kebze'nin temel prensipleri bu ve buna ben-
zer kavramlar ise herhalde yaklaşık son 500 yılda
be prensiplerden bazıları; özellikle doğru sonuca
götürücü olan bazılarının hiç dikkate alınmamış
olması çok güçlü bir olasılık. Örnek olarak “Ger-
çekçilik” ve 'Olabilirlik” in hiç dikkate alınmadığını
söylemek herhalde yanlış olmaz.

Neden

Not edilen prensiplerin ışığında “neden biz
diasporadayız” diye bir soru sorulabilir. Tüm diğer
prensiplerin de göreceli olarak payı vardır fakat
“Gerçekçilik” ve *Olabilirlik” prensiplerinin dikkate
alınmaması sebebiyle diasporadayız demek yan-.
liş-insafsız bir söylem olmasa gerek.

Kabahatli Kim

Sorun/sorunların kökenine, kaynağına bakmar-

dan-inilmeden. yapılacak tüm öngörüler ve çö-
zümler yeni sorunlar yaratmakta, yeni sorunlara
kaynaklık. etmektedir. Atalarımızı kabahatli gör-
mek, son on yılın olaylarında öncü rol oynayanları
veya karşıfikir ileri sürenleri ya da diasporadaki
yanlışlık-eksiklikler için günümüze kadar hizmet
etmeye gayret etmiş insanları suçlamak, sorunun
kaynağına inilmeden tespit yapma, çözüm üret-
meye kalkmak olur ki; bu yaklaşım yeni sorunlara
kaynaklık etmekten ileriye 'hedef' e götürücü bir
etki yapmaz-yapamaz.

Kebze'nin  ışığından-öğretisinden uzaklaşılmaya
başlanılması büyük olasılıkla binlerce sene önce
başladı ama özellikle son (yaklaşık) 500 yıldır
Kebze öğretisi-işiğı dikkate alınmadan yapılan
çalışmalar-hedef belirlemeler bizleri diasporada
olmamıza kadar getirdi.

Şayet bu varsayım doğru ise o zaman: Ne, göçe
kadar bizleri getiren yaklaşımları-önderleri ne de
diasporada günümüze kadar öncülük etmeye
çalışanları suçlamak yolu ile bir nokta-hedefe
varmak mümkün olmaz-olamaz.

 

Ne Yapmalı

Sorunun kaynağına inilerek çözüme doğru gidil-

meli. Ornek olarak kendimize şu soruları sorabili-

riz: Ne zaman bozulma başladı?

Dogmaların Kebze'nin öğretilerini etkilemeye
başlamasıile başladı.

O halde ne yapmalı?

Sorunumuzun çözümüne 'izm” ve 'dogma' lardan
uzak, Kebze'ye dönerek başlamalı; sorun-hedefin

gerektirdiği ortama yalnız Çerkes şapkası giyile-
rek gelinmeli.

Düşman

Düşman suçlu mu? Tabii düşman suçlu. Ama biz
karşılaştığımız sorunlara aklın-bilimin yani Keb-
ze'nin ışığında —tüm öğelerin yanında- özellikle
“Gerçeklik, Olabilirlik, Vizyon, Evrimci Anlayışla
Hedefe Ulaşma” ilkelerine riayet etmediğimiz için
en az düşman kadar suçluyuz. Suçu salt düşma-
na yükleyerek sorumluluktan kurtulamayız.

Sonuç

Diaspora yaşayanları olarakilişkilerimizde 'izm' ve
“dogma” lardan uzaklaşıp hedef konusunda “net
olmalıyız: Kültürün ışığı-öğretisini bozduğu için

“ bizi bu duruma düşüren ayırıcı kavramları bu defa
hedefimiz ile ilgili çalışmalara karıştırmamalıyız.
Kuzey Kafkasya'ya bakış-ilişkilerimizde de bu kav-
,ramlardan uzak durmalıyız. Aklın bilimin yani
Kebze'nin (tarihi derinlikte uygulanıp-başarılı ol-
muş Kebze'nin) ışığında: Yeniden sorunlarımızı ve
bunların kaynaklarını analiz edip hedefimizi tarif
etmeliyiz. Murat Yağan büyüğümüzün söylediği -
gibi: 'Beynimiz ve yüreğimiz birlikte çalışmalı”.

Varacağı limanı bilmeyen bir yelkenliye hiçbir
rüzgarın yardım etmeyeceği-edemeyeceği gerçe-
ğini aklımızdan çıkarmalıyız.

Ayrıca toplumsal olaylara sosyolojik açıdan yakla-
şılmadan, konu(lar)da uzman insanların olayı
derinliğine analiz etmesi sonucunda önerileri
alınmadan hedefe ulaşılamayacağı (bu defa) göz
ardı edilmemelidir.

2)
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Nart Dergisi olarak bu sayıdan itibaren, Diaspora'da geçen yıllar boyunca kültü-
rümüzü ve dilimizi korumada en önemli ve etkin güç olan; kent yaşamının par-
çaladığı, birbirinden uzâklaştırdığı insanlarımızı biraraya getiren derneklerimizi

yani ikinci evlerimizi tanıtacağız.
 

 

Bursa'da Kuzey Kafkasyalıların ilk örgütü, 1965
yılında Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Der-
neği adıyla kuruldu. İlk dernek, Bursalı Çerkes-
lerin buluşma, dayanışma yeri oldu ve folklor
ağırlıklı çalışmalar yaptı.

70'li yılların ortalarından itibaren, Türkiye'de de-
ğişen ve hareketlenen siyasi ortam ve taleplerin
derneğe yansıması sonucunda, “kimlik” sorunu
dernek gündeminde ağırlıklı olarak yer almaya
başladı ve dernek binasında konuya ilişkin çok
sayıda seminer düzenlendi. Aynı yıllarda folklor,
müzik çalışmaları da, daha örgütlü olarak devam
etti. İlk defa, halka açık organize edilen gece
etkinliklerinde, anadilde şarkılar düzenlendi. Der-
nekler arası ilişkilerin gelişmesine paralel olarak,
Türkiye'de federasyon kurma tartışmaları başladı
ve Bursa Derneği bu sürece aktif olarak katıldı.
Bilindiği gibi, Mahmut Özden'in öldürülmesi, Tür-
kiye'de ilk birlik çalışmalarına uzun bir süre ara
verilmesine neden oldu.

1980 sıkı yönetiminde faaliyetlerin kısıtlanması
nedeniyle, faaliyetsizlikten kapandı. 80 sonrasıilk
dernek, 1985 yılında, Bursa Kuzey Kafkas
Kültür Derneği adında kuruldu. Önceleri folklor
ağırlıklı yürüyen çalışmalar, daha sonra farklı bir
içerik kazanmaya başladı. Asimilasyon, kültürel
hakların elde edilmesi, dönüş kavramları günde-
min ilk sıralarında yer aldı. 'Kimlik” kavramı, özel-
likle gençler arasında daha çok tartışılmaya baş-
landı. Bu tartışmalar, Türkiye genelinde diğer
gençlik tabanlarıyla birleşerek devam etti.

Bölgede etkin iletişimi sağlamak için, köy ziya-
retleri arttırıldı, köylerin genç tabanlarıyla ilişkileri
geliştirecek etkinlikler organize edildi. Dernekte
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bir tiyatro grubu oluşturuldu, dernek içi eğitim
çalışmaları başlatıldı.

1990 yılında yeniden başlayan merkezi yapılanma
çalışmalarında; Bursa aktif olarak görev aldı. KAF-
KUR'un oluşturulmasından, 1993 yılında kurulan
KAF-DER sürecinde yer alan Bursa, 28 Kasım
1993 yılında, tüzelkişiliğine son verip, feshedile-
rek merkezi oluşumda yerini aldı. Bu karar, Bursa
Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nin son olağan
kongresinde ayakta alkışlanarak karşılandı. Bursa,
mevcut örgütlü yapısını terk ederek KAF-DER'e
katılan -ilk dernektir ve bu anlamda öncüdür.
Abhazya ve Çeçenistan'ın işgalinde, Bursa'da tüm

 

“Diaspora'da Çerkes Edebiyatı” konulu panelden

siyasi kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçilerek,
Kafkasyalıların dışındaki kitleye, Anavatandaki
sorunlar ve Çerkes kimliği hakkında bilgi verildi,
basınla daha sık ilişki kuruldu. Kamuoyuna yapı-.
lan tüm açıklamalarda, farklı etnik kimlik ve kül-
türel talepler özellikle vurgulandı.



    
 

 

ii

 

Kitlesel olarak yapılan Sürgünü Anmaetkinlikleri,
Bursa derneğinin öncülüğünde başlatılmıştır. Bu
etkinliklerden ilki 1992 yılınga Kadirçeşme Kö-
yü'nde, 1993 yılında Karaorman ve Hacıkara
Köylerinde organize edildi. Düzenlenen bu etkin-
likler, Türkiye geneli ve Dünya Çerkes Birliği'nin
katılımıyla gerçekleştirildi. Güvem ve Karaorman
köylerinde daha sonraki yıllarda anma etkinlikleri
yeniden yapıldı. Bu gün bu organizasyonlar, böl-
ge dernekleri de dahil edilerek genişletilmiştir.

 

Fatıma Carım Bursalı gençlerle birlikte

Sürgünü Anma etkinlikleri, Çerkeslerin kendilerini
içinde yaşadıkları topluma da ifade etme amacını
taşıması gerektiği düşünülerek, dernek binalarının
ve köylerin dışında da gerçekleştirildi. Bu etkin-
liklerin en önemlisi, 1997 yılında, Bursa kamuo-
yuna açık bir basın açıklaması ve ardından milli
giysiler ve akordeon eşliğinde, Çerkeslerin Türki-
ye'deki varlığını ve taleplerini içeren bildiri dağı-
tılmasıdır.

Bu güne kadar kültür ve asimilasyon, bu. gün ve
gelecekte Kuzey Kafkasya, Türkiye'nin Kafkasya
politikası, Çerkes toplumunda kadının yeri,
Çerkes toplumunun sosyolojik yapısı, Abhazya ve
Çeçenistan'daki gelişmeler, tarihte Çerkeslerin
sınıfsal (oyapısı, Türkiye'nin yakın tarihinde
Çerkesler, dernek ve dernekgilik, Avrupa Birliği,
iletişim, folklor, kimlik, gelenekler vb. konularında
her yönetim döneminde, çok sayıda seminer
verilmiştir.

Shalahova'nın katıldığı, “Diaspora'da Çerkes Ede-
biyatı” konulu söyleşi yapılmıştır. Bu etkinlik,
kültürel yapımızın ve beklentilerimizin, içinde
yaşadığımız topluma anlatılması açısından önem- *
lidir.

Bursa'da yönetime gelen tüm kadrolar, merkezi
örgütlenmeyi önemseyen ve çerkes kimliğini ön
plana çıkaran programlar çerçevesinde çalışmış-
tır. İki dönemden bu yana, yönetim organlarında
ağırlıklı olarak gençler yer almakta ve bu gizgi
doğrultusunda çalışmaktadırlar.

Dernekte 1998 yılında Voreyda isimli bir müzik
grubu kurulmuş ve 3 yıl süreyle çalışmalarını
sürdürmüştür. Bu yıl ara verilen müzik çalışmaları
yeniden başlayacaktır.

Folklor çalışmaları kesintisiz olarak devam et-
mektedir. Derneğimizin halkoyunları topluluğu
geniş katılımlı organizasyonlarda başarılı gösteri-
ler yapmaktadır. Ayrıca küçükler ekibi de çalış-
malarına başlamıştır.

Üç yıldan bu yana yayın komisyonu tarafından
“Timaf” adlı kültür, sanat ve haber bülteni yayın-

4 Haziran 2000 tarihinde, Türkiye'deki Kuzey
Kafkasyalı şair, yazar ve aydınların konuşmacı
olarak yer aldığı, Adıgey Devlet Başkanı Aslan
Carım'ın eşi ve Maykop Kültür ve Sanat Vakfı
Başkanı Fatıma Carım ile vakıf sekreteri Swetlana
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lanmaktadır.

Bursa Derneği'nde gelenekselleşmiş olan Haluj
Geceleri periyodik olarak gerçekleşmekte, yaz
ayları dışında mutlaka gündeme ilişkin konuları
içeren seminer programları uygulanmaktadır.

Dernekte şu anda aktif iletişim, yayın, eğitim-
seminer, gençlik, müzik çalışmaları, maddi
destek sağlama çalışmaları konularında da
çalışmalarını sürdürmektedir.

Ancak tüm bu çalışmaların yeterli olmadığı, mut-
laka daha yoğun çalışma programları ve daha
kalabalık katılımın sağlanarak daha geniş kitlelere
ulaşılması gerektiği dernek çalışanlarının ortak
görüşüdür.

Türkiye'deki oKafkasyalıların tüm örgütlerinde
yaşanan sorunlar ve hızlı asimilasyon, artık büyük
bir kent olan Bursa'nın da en önemli sorunlarıdır.
Türkiye'nin her yerinden göç alması, kenti ve
kentte yaşayan çerkesleri kozmopolit bir yapıya
büründürmüştür. Dernek ortamında konuşulan dil
Türkçe'dir ve gençlerin önemli bir kısmı anadilini
bilmemektedir. Dernekte her yıl düzenlenen
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dil//okuma-yazma kursları da sorunu çözmek için
yeterli değildir.

Bursa'da 30-40 bin civarında #lduğu tahmin edi-
len Çerkes nüfusuna rağmen, etkinliklere bu sa-
yının tamamı dahil edilememiştir. Bu yıl oluştu-
rulan iletişim komisyonu, altı aylık bir çalışmanın
sonunda, dernek üyeleri dışında, hane bazında
1000 adres hedefleyerek çalışmalarına başlamış-
ur. İkincialtı ay için 2000 olarak belirlenmiştir.

Üniversite gençliğinin demek çalışmalarına katıl-
masında zaman zaman kesintiler olmaktadır. Çok
önemli olan bu bağın kesintisiz devamıiçin çalış-
malar yapılmaktadır.

 
Bursa Ekibi Simd'in gösterilerinden

Kafkasya ile daha yakın ve etkin bir iletişimin
olması gerektiği çok açıktır.

Şu anda Şamil Jane başkanlığında, Oğuz
Çelik, Nuran Arslan, Levent Turgut, Akanda
Sah, Özcan Sav ve Hasan Özcan'dan oluşan
yönetim kurulu, yeni dönemin çalışma programı-
nin ana temasını, bilinçlenmeyi arttırıcı ve asimi-
lasyonu azalticiı eğitim çalışmaları olarak belirle-
miştir. |

 

BURSA'YA BAĞLI ÇERKES KÖYLERİ

BOĞAZKÖY-POOJ KÖY

(MUSTAFAKEMALPAŞA)

Köyün bir diğer adı Eski Mezarlık'ır. 1877 Os-
manlı-Rus savaşının ardından yaşanan göçlerden
sonra kurulan köyün tamamı Adıge olup Şhapsığ
boyundandır. Köyde, gençler dahil yaygın dil
Adigece'dir. Çüşha, Kaşıh, Jade, Tituv, Kermit ve
Seyin köyde halen yaşayan ailelerdendir. Geçim
kaynakları tarım ve hayvancılıktır.

GÜVEM-ŞINAH'O HABLE
(MUSTAFAKEMALPAŞA)

1880 yılında, Romanya hattını izleyerek Anado-
luya gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur.
Abzeh köyüdür. Nihaha, Yelyeko, Gut'e, Hak'uç,
Habraçu, Hapaph, Hut, Şhaguj;, Baj, Şovcen,
Tsey, Gış, Dzıbe, Awull halen yaşayan ailelerden-
dir. Mermercilik yaygın geçim kaynağıdır. Anadil
Adıgece'dir ve Türkçe hala ilkokula gidildiğinde.
öğrenilmektedir.

DÖLLÜK (MUSTAFAKEMALPAŞA)
Hatko, Pşicelh, Çemşö, Tuğuj, Xabracu, Hut aile-
lerinin yaşadığı Abzeh köyüdür. Anadili konuşma
oranı gençlerde yüksek değildir. Köy çiftçilik ile
geçinmektedir.

KARAORMAN (MUSTAFAKEMALPAŞA)J

125-130 yıl önce, Kafkasya-Balkanlar-Anadolu
üzerinden gelen Çerkesler tarafından kurulmuş-
tur. Abzeh köyüdür. Hut, Tuğuj, Hatko, Memhı,
Tsey, Baj, Çey, Beçko, Teçko, Bolet, Tahahağ,
köyde hala yaşayan ailelerdir. Köyün tamamının
Çerkesler'den oluşmaması anadil konusunda öÖ-
nemli bir sorun yaratmıştır. Gençlerin çok önemli
bir kısmı Adıgeceyi konuşamamaktadir.

KADİRÇEŞME — NASIBI PSİNE

(MUSTAFAKEMALPAŞA)

Büyük sürgünde, önce Rumeli'ye, sonra Anado-
luya gelen Çerkesler tarafından kurulmuştur.
Köyün tamamı Adigedir ve Şhapsığ, Bjeduğ,
Abzeh boyları birliktedir. Şhapsığlardan Bate,
Şavo, Hizelh, Bzaşho, Meges, Çuşha, Petvoş,
Çermit, Asok, Şahon Bığane, Hakrat; Abzehlerden
Mate, Tuğuj, Çemike; Bjeduğlardan Nabsako,
Nakaruko köyde halen yaşayan ailelerdir. Köyün
geçimi tarım ve hayvancılıktan sağlanmaktadır.
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GÜLLÜCE (MUSTAFAKEMALPAŞA)
Abzeh, Shapsığ olmak üzere 56 hane Adige'nin
yaşadığı bir köydür. Yaşlılarda konuşma dili
Adıgece olmakla birlikte gergler ana dillerini bil-
memektedir. Besmet, Haşıg, Lepsiko, Taymez,
Bastı, Şecer, Koaje, Bjeduğ, Rıjyaho, Şegeşe,
Huüne, Hantej, Guser, Seruj, Jade köyde halen
yaşayan ailelerdir. Köy çiftçilik ile geçinmektedir.

SOĞUCAK (MUSTAFAKEMALPAŞA)

135 yıl önce Kafkasya'dan Anadolu'ya gelen
Çerkesler tarafından kurulan köy mermercilik,
tarım ve hayvancılık ile geçinmektedir. Köyde
gençler ve çocuklar dahil olmak üzere günlük
konuşma dili Adigece'dir. Hatko, Awull, L'işe,,
Hapephı, Shaguj, Siyeğ, Mavğev, Maşıbin, Laşığ,
Laseriko, Taseğ, Dovurko, Hotitiko, Giş, Wuıbj
köyde halen yaşayan ailelerdendir.

SÖĞÜTALAN (MUSTAFAKEMALPAŞA)

Köyde 10 tane Adige hane yaşamaktadır. Orman-
'cılık ve hayvancılık ile geçinen köyde, Bjeduğ,
Plevujaph, Sepetkho, Bloh, Şeşekpo halen yaşa-
yan ailelerdir. Anadili konuşma oranı 9030 dur.

YOLAĞZI-DÜMBE (KARACABEY)

Köy, toplu bir kafile tarafından değil, belirli za-
man aralıklarıyla gelip yerleşen Çerkesler tarafın-
dan kurulmuştur. Bunun sonucunda köyde
Şhapsığ, Abzeh, Bjeduğ, Ubıh, Kabardey ve Da-
ğıstanlılar ve Türkler bir aradadır. Abreg, Havur,
Bırç, Berzeg, Ted, Avulh, Çeremid, Brend,
Hatepş, Çey, Luf, Ziuv, Kınık, Mehgoş köyde ya-
şayan ailelerdir. Şhapsığ ve Abzeh dilleri birlikte
konuşulmaktadır, ancak anadili konuşma oranı
düşüktür. ©

HACIKARA (İNEGÖL)

Büyük sürgünde Çerkesler'in Balkanlar'a gönde-
 rilenlerinden bir kısmı bilindiği gibi sonradan A-
nadolu'ya göç ettirilmiştir. Hacıkara, Balkan hattı-
nı izleyerek Anadolu'ya gelen Çerkesler tarafın-
dan kurulmuştur. Çemuşe, Sehute, Hatij, Tiko,
Çöpsın, Kobi, Hutş, Alaşe, Nejug, Bage, Hurme,

Hantıv, Mişe, Kevh, Taymez, Şovmen, Kale,

Şovmiız, Lepş, Atseko, Çüşha, Yeştale, Ak'ej,
Şajıko, Hağayk, Çemit, Kebj köyde yaşayan
Şhapsığ ailelerdir. Ayrıca Hatukay; Hanapş,
Abzeh; Abid, Bağ, Hankoşaileleri de yaşamakta-
dır. Günlük konuşma dili, gençler dahil olmak
üzere Adigece'dir. Köy, tarım ve ormancılık ile
geçinmektedir.

 

FINDIKLI - DEJAETLE (İNEGÖL)

Sürgünde önce Bulgaristan-Türkiye sınırına, ar-
dından Anadolu'ya gelen Çerkesler tarafından
kurulmuştur. Köyün tamamı Şhapsığdır. Mişe,
Votah, Şevmiz, Hantıv, Kofu, Yerğuj, Hatuğuj,

Çıntıj, Alaşe ve Atseko halen yaşayan ailelerdir.
Günlük konuşma dili Adıgece'dir. Dışarıya çok
fazla göç veren köy, tarımla geçinmektedir.

GÜNEY KESTANE (İNEGÖL)

Kuadzbe, Abı, Ayogba ailelerinin yaşadığı karma
bir Abhaz köyüdür. Gençlerde düşük olan anadil
oranı yaşlılarda günlük konuşmadilidir.

MEZİT (İNEGÖL)

Abigbe, Argun, Agırbe, Barzanıye, Sıtçsha,
Bırskill, Mihalıya, Bıgba, Ahba ailelerinin yaşadığı
Abhaz köyüdür. Tamamı Abhazlar'dan oluşmayan
karma bir köydür. Anadil orta yaş ve üzerinde
konuşulduğu halde gençlerde bu oran düşüktür.

RÜŞTİYE (İNEGÖL)

120 yıl önce Plevne-Elmalı üzerinden gelerek
- İnegöl'e yerleşen Abhazlar tarafından kurulmuş-
otur. Akö'v, Ardzınba, K'ardan, Kuadzbe, Re'vta,
Kıbic, Mac, Tan, Kurtgel köyde halen yaşayan
Abhaz ailelerdir. Köyde orta yaş ve üzeri insanla-
rın konuşma dili Abhazca olmakla birlikte genç-
lerde bu oran düşüktür. Köyün geçim kaynağı
çiftçiliktir.

KESTANEALAN(İNEGÖL)

Köyün tamamı Abhazlar'dan oluşmaktadır. Gün-
lük konuşma dili Abhazca'dır. Nartiya, Bırskili,
Phazova, Abjara, Aşharuwa, Ahba halen yaşayan

ailelerdir.

GÜVEMCİK (İNEGÖL) |

Az sayıda Abhaz ailenin yaşadığı karma bir köy-
dür. Ke'çyıpa ve Cugyıpa halen yaşayan ailelerdir.

OSMANİYE (İNEGÖL)

Abgınba, Kabat, Abıgba, Akus, Abrıskil, Mats
ailelerinin yaşadığı Abhaz köyüdür. Orta yaş ve
üzerinde günlük konuşma dili Abhazca'dır. Genç-
lerde anadil konuşma oranı düşüktür. Köyün
tamamı Abhazlardan oluşmaktadır.

KÜTLERKONAK (KUAZERKIT), TÜFEKÇİKONAK
(ACACAKIM), BARZANIYERİKİT köyleri, daha
önce İnegöl yöresinde bulunan Abhaz. köyleri
olup, bu köyler şu anda tamamen kalkmıştır.
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Yıllarca savaşmak zorunda kalmıştır

Kuzey Kafkasyalı. Kanıyla sulamıştır

toprağını. Amacı hiç bir zaman açgöz-

lülük olmaksızın, sadece binlerce yıldır

yaşadığı toprakları zorba istilacılardan

korumak için savaşmıştır. Atikliğine,

cesaretine ve inancına rağmen, hatta

Osmanlı'nın, İngilizler'in yada Lehler'in

sözlerine rağmen yenilmiştir ve topra-

ğını terk etmek zorunda kalmıştır, on-

o larca yıllık vahşi savaşların ardından

hayatta kalabilen bir avuç insan.

Sultan Mecid'e gelir Çerkesler, Ha-

. life'nin topraklarına gelirler ve dağılırlar

Edirne'den Kars'a. Savaş da bırakmaz

peşlerini...

Balkan
Kah Rumeli'de. savaşırlar

Harbi'nde kah Sarıkamiş'da

donarak can verirler yakından tanıdık-

ları düşmana karşı. Ağıtlar yakılır ar-

kalarından. Gene de ayakta kalır

Çerkesler, Türkiye'nin dört bir köşesine

yayılmış köylerinde, Samsun'da, Kay-

seri'de, Düzce'de...

ilk kurulduklarından beri tar-

tuşılagelmiştir Türkiye'deki Çerkes

Köyleri, nerededir, kaç tanedir, ne yer,

ne içer, neyle geçinir insanları... Birçok

araştırmacıilgilenmiştir konuyla zaten.

Birçokları istatistiki araştırmalar yap-

mışlar, eski çalışmaları, nüfus verilerini

derlemişlerdir, birçokları köy köy do-

laşmayı denemişlerdir. Ama maalesef

hiç kimse kesin sonuçlar verememiştir.

Yıllardır hepimizin yarısına dahi razı

 

 

>Ü

 

olduğumuzu söylediğimiz beş milyon

rakamı nereden gelir, yada yedi mil-

yon, eski verilerin analitik harmanı

gerçeklere ulaşır mı? İnandırıcı cevap-

lar bulmak zor. |

Ama cevapları bulmak bizim elimiz-

de...

Türkiye'deki Çerkes Köylerini araş-

tırılmasın da ön biryapı oluşturmak

için Nart Dergisi olarak bir çalışma

başlattık. Bu çalışmanın daha sağlıklı |

ve hızlı olması adına sizlerden destek

bekliyoruz. Bunun için hazırlamış oldu-

gumuz yandaki formu doldurup bize

gönderirseniz köylerimizi tanımak adı-

na atmış olduğumuz bu adım daha

sağlam olacaktır. Artık tahminlerin ar-

kasına saklanmaksızın bileceğiz ne ka-

dar ve nerede olduğumuzu. Ve tanıya-

cağıZ köylerimizi. Bundan sonra her

sayıda bir veya birkaç köyümüzün ta-

nıtımını bulacaksınız bu sayfalarda;

doğduğunuz, büyüdüğünüz köyünüzü

tanıtma şansı bulacaksınız tüm insan-

larımıza.

Bütün köylerimizi bulmak umuduyla....

C'upe Murat CANLI

Not: Köyünü tanıtan arkadaşımızın, köyünün
bağlı olduğu İl ve İlçedeki diğerköyleri adları
ve hane sayılarıyla bildirmesinde fayda bu-

lunmaktadır.
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Türkiye'deki Çerkes Köyleri

Adı, Soyadı

Derleme Tarihi

enim Durumu

Adres

, ilçe

Telefon

E-mail Adresi

Hazırlayan

 

 

İli/İlçesi
 

Resmi (Şimdiki) Adı
 

İlk Adı (Farklıysa)
 

Resmi Olmayan Adı
 

Kuruluş Yılı
 

Kuran Aile/Sülaleler
 

Göç Edilen Yer*
 

Hane Sayısı
 

Köyün Nüfusu
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Çerkes Nüfus Oranı 6 0-20 | 20-40 | 4060 | 60-80 | 80-100

0-157... o , 15-30... Yo | 30-451... Yo
Yaş/Nüfus Oranı — ——

45-601... Yo o 60-80... TM 80 Üzeri/... To

Kadın/Erkek Oranı |

Okuma/Yazma Oranı 9 0-40 | 40-555 | 5570 | 7085 | 85-100
Geçim Kaynakları |

Konuşulan Dıl/ Lehçeler

Çerkes Dillerini 0-20 20-30 30-50

Bilenlerin Oranı © 50-70 © 70-80 80-100

Çerkes Dillerini Sadece 0-20 20-30 30-50

Anlayanların Oranı 9 50-70 70-80 . 80-100   
Köydeki Boylar
  Köydeki Sülaleler   
* Kafkasya'daki yerleşim yeri

Ayrıntılı Bilgi ve Önerileriniz İçin: C'upe Murat Canlı, tugajik©yahoo.com
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Rengin gibi karaydı bahtım da,

Kıyılarında gezdiğim Karadeniz.
Ne acılarvardır gördüğün...

Yakaderler!
arolma savaşı;

ı en soğuk anda
pamakgözlerini

'yalnız başına.

    

     

 

 >2



 

  
 

Çimenler vardır;
Rüzgara karşı duramayıp, eğilen,.

Sonra bunaalışıp,
En küçükesintilerin karşısında duramayan.

Yaşayan...

Sarmaşıklar vardır;
Gücünü tutunduğu ağaçtan alıp,

Geleceğini ona bağlayan.

Ağaçlar vardır;
Yalnız bir bozkırda,

Tek başına, |
Köklerini yerin ta dibine salmış.

Dallarını beyaz bulutlara kadar uzatmış,
Heybetli dağları kıskandırırcasına;

Hiç eğilmemiş.
Rüzgara karşı dimdik durmuş,
Sonunda kırılacağınıbilsede...

Yapraklar vardır;
Dalından kopmuş,

Geleceğini rüzgara bırakıp.

Bir de küçük tomurcuklar;
Gelip gelmeyeceğinibilmeden
Onu mutluluk ülkesine taşıyacak

Uygun rüzgarları bekleyen.
Umut rüzgarlarını...

Vebir de sen varsın;
Yalnız ağaçlara

Çok uzaklardan bakıp,
Onlariçin dua eden.

Lânsıg'o Ömer Enes|
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Milletvekili, Absadgil Başkanı Yura Argun ile Türkiye ziyareti esnasında sohbet etme şansı bulduk.

Hemşehrilerimizden Bediz Tantekin Hanımefendinin evinde Abhazya'nın şu anki durumu ve bizden

beklentileri konularının konuşulduğu sohbetin bir bölümünü sizlere de sunuyoruz.
 

Murat: Abhazya'da Ki son durum
hakkında neler söylemek istersiniz?

Y. Argun: Savaşın bitmesiyle beraber
Abhazya'ya ait gemiler Trabzon - Sohum
arasında çalışmaya başlamışlardı. Önce-
leri Abhaz bandıralı olarak kendi bay-.
raklarıyla gelebiliyorlardı. Kendi başına
Abhazya'yı tümüyle ilhak etmek ve bu-
nun içinde diasporadaki Kafkasyalılar ile
Abhazya'nın bağlantısını kesmek isteyen
Gürcüstan bundan rahatsız oldu. Gür-
cüstan tek başına bunu başaramayınca
Rusya'nın yardımıyla Abhazya'yı ege-
menliği altına almaya çalıştı. Rusya'nın
uyguladığı ambargoyu isteyen Gürcüs-
tan'dı, bu yüzden de Rus askerlerini da-.
vet etti. Sonra Gürcüstan ile Rusya'nın
politikaları farklılaştı ve Gürcüstan Rus-
ya'nın söylediklerini dinlememeye başla-
dı. Bunun üzerine, destek arayışındaki,
Gürcüstan hazırladığı Abhazya programı
ile daha önce katılmadığı Bağımsız Dev-
letler Topluluğu'na katıldı. Programın
amacı Abhazya'ya ambargo uygulayarak
ekonomisini çökertmek ve tekrar ele
geçirmekti ama istendiği gibi işe yara-
madı. Gürcüstan, şimdi, bunu tekrar a-
ma bu sefer Türkiye'nin yardımıyla yap-
mayı deniyor. Bunu anlayabilmek müm-
kün değil. Gürcüstan ne pahasına olursa
olsun Abhazya'yı ele geçirme amacından
vazgeçmiş değil. Türkiye ile ilişkilerini
kullanarak gemi trafiğinin durdurulmasını
sağladı. Rusya ile konuşarak da daha
önce kullanabildiğimiz Sovyet Pasaport-
ları'nın kullanmamızı engeliedi. Rusya

 

içinde halen bu pasaportları kullananlar ol-
masına rağmen bizim kullanmamıza izin
vermiyorlar. Bir bakanımız yurt dışına çıka-
bilmek için Rus Pasaportu aldı. Pasaportunu
kullanarak Trabzon'a geldi, ama Rus pasa-
portu taşıyor olmasına rağmen Türkiye'ye
girmesine izin verilmedi. Bilmeniz için söylü-
yorum, Trabzon'da oldukça güçlü bir Gürcü
lobisi var ve bu işlerden sorumlu Gürcü ba-
yan, bakanımızın Türkiye'ye girmesini en-
gelledi, bakanımız geri dönmek zorunda kal-
dı. Şu an için en büyük sıkıntımız sizlerle ve
sizin aracılığınızla dünyanın geri kalanıyla
ilişkiye girememektir. Hiç istemediğimiz hal-

“de Rus pasaportu almak zorunda kalıyoruz.
Aynı şekilde Türk pasaportunun kullanılarak
Abhazya'ya girilememesi de bizi çok rahatsız
ediyor. Çeçenistan'daki durumu bahane edip
Soçi'den Abhazya'ya girişi, özellikle Türklerin
girişini engelliyorlar. Bunların yanı sıra az da
olsa olumlu gelişmeler de olmuyor değil.
Türk ve Abhaz firmaları kendi aralarında bir
takım görüşmeler, anlaşmalar yapmaya
başladılar.

Murat: Yasal izni Soçi'ye gidiyoruz diye
alarak Sohum'a giden gemiler olduğu,
bir kısım balıkçının avlanmak için
Abhazya karasularını kullandığı hatta
Abhazya'dan kömür getirildiği gibi du-
yumlar aldık, bunlar hakkında neler
söyleyebilirsiniz?

Y. Argun: Biz de benzeri duyumlar aldık.
Kömür getiren o geminin yakalandığını, ve
mallarla birlikte gemiye de el konulduğunu
ve gemidekilerin tutuklandığını biliyoruz.
Gürcüler bizim herhangi bir şekilde Türkiye
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ile ilişkiye girmemizi istemiyor ve bunu
engellemekiçin ellerinden gelen her şeyi
yapıyor.
Türk yöneticileri izin verdiği takdirde
Türk firmalarının Abhazya'fa çalışmasın-
da bizim açımızdan hiçbir problem yok.
Rus askerlerinin konumu da eskisine
oranla oldukça farklı ve onlarda artık
büyük bir problem çıkarmıyorlar.

Murat: Bir web sitesinde yayınlanan
açıklamasında Putin "Abhazya'nın
Gürcüstan içinde yer alıp almaması
artık bizi çok da fazla ilgilendirmi-
yor" dedi, bu konuda neler söyleye-
bilirsiniz?

Y. Argun: Putin başkan olduktan sonraki
dönemde Rusya'nın Abhazya'ya bakışın-
da önemli değişiklikler oldu. Putin
Abhazya ve Osetya'ya eskisinden daha .

sıcak bakıyor artık.

Nefin: Putin'in resmen olmasa da el
altından Abhazya'yı desteklediğini
mi ima ediyorsunuz?

Y. Argun: Seçildikten sonra yaptıkları
Putin'in dolayısıyla, Rusya'nın Abhaz-
ya'ya bakış açısının değiştiğinin ispatı
değil mi?

Bediz Hanım: Peki o halde ambargo-
yu neden kaldırmıyor? Ya da neden
Abhazya'yı resmen tanımıyor?
Murat: Ben de tam Abhazya'nın res-
men tanınmadığı için çektiğiniz sı-
kıntılara gelecektim, ikisini beraber
cevaplarsanız...

Y. Argun: Bunlar hakkında konuşmadan
önce Abhazya'da bundan önceki değişim
ve gelişmelere bakmamız gerekli.
Gürcüstan'ın Avrupa Güvenlik Savunma
İşbirliği şemsiyesi altına girmesi baştan
hatalıydı fakat jeopolitik önemi sebebiyle
diğer devletler bunun üzerinde durmadı-
lar ve aldılar. Oysa Gürcüstan'da iç karı-
şıklık vardı. Amaçları Rusya'ya karşı
Gürcüstan'ı elde tutmaktı. Gürcüstan,
tam egemen, kendi başına bir devlet gibi
başvurdu ama buna hakkı yoktu.

 

Gürcüstan'ı o haliyle tanıyan Avrupa şimdi
bizi tanımıyor.

Murat: Ama gene de soğuk kuzey ve
Fransa, Almanya gibi önderler bunu u-
mursamadılar.

Y. Argun: Onların düşünceleri bizi çok da
fazla ilgilendirmiyor. Birleşmiş Milletlerin tü-
züğünde katılan ülkelerin iç karışıklıkları,
savaşları olmaması gerekir diye bir madde
var ama onlar bunu umursamadı. Şu an
Gürcüstan'ın Abhazya üzerinde hiçbir etkinli-
ği yok. Yada Gürcüstan seçimlerinde biz oy
kullandık mı? Gürcüstan kendini bile yöne-
temeyen terörist bir devlettir. Şevardnadze'yi
kanunsuz olarak getirip oturttular oraya. Se-
çimlerde terör estirdiler. Onu oraya oturtan
teröristler sonra Abhazya'ya yöneldiler ama
başarısız oldular. Şevardnadze teröristtir.
İstendiği takdirde size bunu ispatlayan en âz
100 .belge gösterebilirim. Abhazya'da ki po-

- lislere, sınırdaki askerlerimize keskin nişan-
cılar uzaktan ateş ederek onları öldürüyorlar..
Birleşmiş Milletler görevlilerini zorla alıp gö-
türüyor sonra da suçu bizim üzerimize atma-
ya çalışıyorlar. Uluslar arası paralı askerleri,
teröristleri besliyorlar. Bugün Gürcüstan de-
nilen yer istikrarsız, terörist bir devlettir.
Bizim esas üzüntümüz bu terörist devlete şu
anda en büyük desteğin Türkiye'den veriliyor
olması. Bu afaki söylenmiş bir şey değildir;
halen, Türkler Gürcülere askeri eğitim veri-
yorlar.. İki hücumbot ve helikopterler verdi-
ler. Bunlar, bizim gördüğümüz kadarıyla,
bize karşı kullanılmaları için verildi. Bizi asıl
üzen bu.

Murat: Bu terörist faaliyetlerin bir kıs-
mından biz de haberdarız ama bunu
dünyanın geri kalanına, özellikle böl-
geyle de yakından ilgilenen ülkelere,
örneğin Amerika'ya anlatamadık. Sizce
bu konuda neler yapılabilir?

Y. Argun: Amerika eski konumunda değil
artık. 11 Eylül sonrası tutumunu değiştirdi
gibi görünüyor. i

Murat: Amerika'nın dikkatinin daha gür-
neye ve doğuya kaydığı ortada ama A-
merika ile Türkiye'nin ilişkileri ve Türki-
ye'nin Gürcüstan politikaları da ortada.
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Bu noktada neler yapılmalı, örneğin
buradan ne bekliyorsunuz?

Y. Argun: Diasporadaki komitenin ça-
lışmalarını: olumlu olduğunu düşünüyo-
ruz. Siz Türkiye için savaşmanız gerekti-
ğinde savaşıyorsunuz, hatta en önde
savaşıyorsunuz, Savaştınız. Her türlü

ekonomik ve idari faaliyetin içindesiniz.

Nefin: Yani bizim Türkiye'nin politi-
kalarına elimiz mahkum mu demek
istiyorsunuz?

Y. Argum: Hayır. Vergi veriyorsunuz ve

sizin verdiğiniz vergilerle silah alınıyor.
Sonra bu silahlar kardeşlerimize karşı
kullanmaları için Gürcülere veriliyor. Bizi
asıl üzen bu. Bunu gündeme getirmelisi-
niz. Ayrıca bu sadece bizim içinde geçerli
değil. Gürcüstan'ın oradaki Türklere nasıl
davrandığını biliyor musunuz? Stalin dö-
neminden beri yurtlarına dönemeyen tek
halk Mesket Türkleri. Gürcüstan onlara
da zulüm ediyor. Demek istediğim bun-
ları yapan terörist bir ülkeye Türkiye hala
nasıl yardım edebiliyor, düşünülmesi
gerek. Şevardnadze hala Stalin'in politi-
kalarını uyguluyor.

Bütün insanların yaşam hakkı vardır.
Gürcüstan Abhazyaiçin böyle düşünmü-
yor. Abhazya'yı ele geçirdiği anda bütün
Abhazları yok etmek, tüketmek istiyor.
Ama bize hala Gürcüstan dayatılıyor,
Gürcüstan ile birlikte olun diyorlar. İnsan
öldürüleceğini bile bile nasıl böyle bir şey
yapar. Şevardnadze'ye güvenmiyoruz.
Bundan önce yapılan anlaşmalar BM gö-
zetiminde yapıldı (4 Nisan). Ondan sonra
iki kez Abhazya'ya saldırdılar. Bu garan-
tiye bile güvenemezsek hangi garantiye
güvenebiliriz ki? Şevardnadze önce imza
atıyor sonra sanki hiç anlaşmamış gibi
gene bildiğini okuyor.

Murat: Anlaşıldığı kadarıyla bu ta-
nınmamışlık olayını kısa vadede a-
şamayacağız. Peki o zamana kadar
ticari faaliyetlerimizi geliştirmeye
çalışsak. Örneğin, bildiğim kadarıyla,
Sovyetler döneminde çok popüler
olan birçok turistik alan ve tesise

 

sahipsiniz. Bu konuda neler söyleyebilir-
siniz?

Y. Argun: İlk olarak çözülmesi gereken
problem ulaşım problemi. Ulaşım sağlanabi-
lirse bunların hepsi yapılabilir. Rusya yapıyor
örneğin. Hem firmaları hem de turistleri
Abhazya'ya geliyor.

Murat: Ama Rusya'nın Abhazya'ya bakışı
Türkiye'ninkinden farklı.

Y. Argun: Rusya kendi çıkarları doğrultu-
sunda bunları yapabiliyor da Türkiye neden
yapamıyor? Biz hiç kimseyi engellemiyoruz.
Ayrıca bunda sadece bizim çıkarımız yok,
Türkiye'nin de çıkarı var.

Bediz Hanım: Siz yapılacak girişimiere
destek verebilir misiniz?

Y. Argun: Biz üzerimize düşen her şeyi ya-
parız. Fakat problem Türkiye'nin tutumu.
Türkiye ve Rusya'nın bakış açıları farklı bile
olsa Türkiye, kendine de faydası dokunacak
olan, Abhazyaileticari ilişkilere izin vermeli.
Burada pek çok insanımız var, onlar Türki-
ye'ye durumu anlatmalı ve bunun yapılması.
için çalışmalılar. Biz elimizden gelen her şeyi
yapmaya hazırız.

Murat: Son olarak Türkiye'deki gençler-
den neler bekliyorsunuz?

Y. Argun: İstanbul'daki konuşmalarımda da
bu tür sorular sorulmuştu. Geriçlerimize, ö-
zellikle Abhazya'ya gelmek isteyen geriçleri-
mize rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki;
Abhazya'da ekonomik olarak yaşam buraya
oranla çok kolay, 200 $ alan birisi hayatını
rahatlıkla idame ettirebilir. Abhazya'da ge-
çinmek buraya oranla çok daha kolay. Ama
gelecek olanlar yapacakları işi çok iyi düşü-
nerek gelmeli ve burayla olan bağlantılarını,
özellikle Türk firmalarıyla olan bağlantılarını
koruyarak gelmeli. Ortak iş yapabilecek şe-
kilde organize olmalısınız.

Bediz Hanım: Aslında biz bu Zzorunlu-
luktan ve ulaşım probleminden çok ra-
hatsızız. Ulaşım problemini çözmek için
bazı çabalarımız var ve umarım yakında
bunları aşabileceğiz.
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Y. Argun: Ambargodan sonra Gürcüstan
yüzünden ulaşım oldukça zorlaştı. Şu an
için bu çağrıyı yapmak ne kadar doğru
onu da bilmiyorum. Eskigen herkese ra-
hatlıkla gelin diyebiliyorduk ama ulaşım
durumu artık eskisi kadar rahat değil.
Elektrik çok ucuz, geniş ve verimli arazi-
lerimiz var, çıkartılması ve işlenmesi ko-
lay birçok yer altı zenginliğimiz, made-
nimiz var ama önce gelmek, görmek
lazım. İşleri organize edebilmek için
Abhazya'yı ve şartlarını tanımak lazım.
Fakat her sorun çözülebilir, söylenmesi
gereken şu: "Gelin! Orada yapılacak,
birlikte yapabileceğimiz çokiş var."

Murat: Peki ya burada kalanlar, ora-
ya gel(e)meyenler için neler söyle-
yebilirsiniz, onlar neler yapabilir?

Y. Argun: Niçin turist olarak. bile
Abhazya'ya gelmenize izin verilmediğini
sorgulayın mesela. Bunun için çalışmalar
yapabilirsiniz, protesto kampanyaları
başlatabilirsiniz. Bir şeye başladınız mı
bıkmadan, usanmadan sürdürmelisiniz
ama, Israrcı olmalısınız. Sadece o zaman
sonuç alabilirsiniz. Ruslar ellerinde gös-
terecek bir şey kalmadığı için Sohum'u,
bizim doğal güzelliklerimizi gösteriyorlar,
örneğin, getirdikleri turistlere. Bizim ge-
zilebilecek, görülebilecek pek çok yerimiz
var, doğal güzelliklerimiz, yer altı ma-
ğaralarımız inanılmaz. Yavaş yavaş bun-
larda turizme açılmaya başlanıyor.

Tabii ben size yön vermek istemem, bu
yapabilecekleriniz için bir örnek sadece,
işinize karışmak istemem.

Murat: Kastım bizden haberimiz ol-
mayan istekleriniz varsa bunları öğ-
renmekti, ayrıca sizden bağımsız
hareket ederek sizin için problem
yaratacak faaliyetlerde de bulunmak
istemeyiz.

Y. Argun: Benim söylemek istediğim
gelip gerçekleri yerinde görmeniz gerek-
iiliğidir. Ulaşım problemi üzerinde dur-
mamın sebebi de bu. Neler yapılabilece-
ğini, neler yapılması gerektiğini gelip
kendi gözlerinizle görmelisiniz, kendiniz
tespit etmelisiniz. Orayı kendi gözlerinle
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gördüğünde daha bir yakınlık hissediyorsun,
için daha fazla yanıyor. Belki ufak tefek so-
runlar var. Gelin birlikte çalışalım, bunları
beraber düzeltelim, uzaktan sorgulamayın.
Gelin ve oranın gerçeklerini görün, Bunu ya-
pan ve bu sayede oranın şartlarına gayet
rahat adapte olan bir çok insanımız var. Eğer
gelirseniz ufak tefek bu sorunları birlikte ra-
hatlıkla aşabiliriz.

Nefin: Son olarak söylemek istedikleri-
niz...

Y. Argun: Bağımsızlık şansımız var, bunu iyi
kullanmalıyız. Çeçenistan'ın da vardı amaiyi
kullanamadılar. Diasporayla birlikte çalışarak
bunu başarabiliriz. Ancak birlikte hareket
edersek yol alabiliriz. Biz ne zaman ihtiyacı-
nız olursa yardım etmeye hazırız. Sizin bura-
da yaptıklarınızın bize çok büyük faydalar
sağladığını bilmenizi isterim. Şimdiye kadar
yüreğinizde hissediyordunuz toprağımızı,
tarihimizi, bundan sonra da gelip görerek
orada hissetmelisiniz bazı şeyleri. Herkes
elinden geleni yaparsa sonuca ulaşabiliriz.

Nefin, Murat: Bizi kabul ettiğiniz ve ver-
diğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz.

Not: Bizi evinde misafir ettiği, Sayın Yura
Argun ile iletişimimizi sağladığı ve verdiği
bilgiler için Kafkas Abhazya Dayanışma Ko-
mitesi Ankara Temsilcisi Bediz Tantekin

Hanımefendi'ye teşekkürü bir borç biliriz.
/

(Röportaj: C'upe Murat Canlı, Nefin Huvaj|
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Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi'nin öncülü-
öünde, dernek, vakıf ve diğersivil toplum kuruluş-
larımızın yoğun katılım ve desteği ile gerçekleşti-
rilen “Abhazya'da savaşa hayır” kampanyası, ||
Kasım 2001 tarihinde Radikal ve Yeni Şafak gaze-
telerine verilen tam sayfa ilanla sonuçlandı.

Nart Dergisi, kamuoyunda büyük yankı uyandıran
bu kampanyanın oluşumunu, amacını ve sonuçları-
nı, Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi Sözcüsü
Sezai Babakuş'a sordu;

-Bu kampanya fikri nasıl oluştu ve nasıl gelişti?

-Bilindiği gibi, Gürcüstan-Abhazya arasında, 1992-
93 yıllarında yaşanan savaşı sonrasında inişli-çıkışlı
bir barış sürecine girildi. Birleşmiş Milletler (BM)
ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
öncülüğünde ve gözetiminde yürütülen barış gö-
rüşmeleri, Gürcüstan ordu birlikleri ile gerilla
gruplarının sınır ihlalleri ve ölümlerle sonuçlanan
saldırıları yüzünden sık sık kesintilere uğradı. Geç-
tiğimiz Ekim ayında, Gürcüstan'ın, uluslararası
teröristlerin de yer aldığı 500-600 kişilik gerilla
grubunu Abhazya'ya sokarak başlattığı saldırı böl-

geyi yeniden topyekün savaş tehlikesine sürükledi.

Busıcak gelişmeler üzerine, Kafkas-Abhazya Da-

yanışma Komitesi'nin çağrısı sonucunda İstan-

bulda genişletilmiş dernek temsilcileri toplantısı
yapıldı. Komite, bu toplantıda ortaya çıkan yakla-

şımları değerlendirerek sözünü ettiğimiz kampan-
yayı başlattı.

-Kampanyanın amacı ve hedefi neydi?

-Kampanyanın görünen amacı ve hedefi,
Abhazya'da olup-bitenlerin diasporada yaşayan
bizleri yakından ilgilendirdiğini, Abhazya aleyhine
olacak “gelişmeleri kabul etmeyeceğimizi, özetle
Abhazya'ya sahip çıkacağımızı devlete, hükümete
ve kamuoyuna deklare etmek, savaş tehlikesine
dikkat çekmekti. Kampanyanın görünmeyen amaç
ve hedefleri ise Türkiye'de ve diğer ülkelerde bulu-
nan Çerkeslerin, hangi dünya görüşünde olursa
olsun somut bir projede buluşturulması, kendi ca-
miamızda yani Çerkes kamuoyunda Abhazya'ya
ilişkin duyarlılığın artırılması, Çerkes olduğumuz
bilincinin pekiştirilmesi 've elbette Abhazya'yı ko-



 

  
 

rumak için mücadele eden kardeşlerimize “yalnız

değilsiniz” özgüveninin verilmesi...

-Peki bu sağlanabildi mi?”Kampanya başarılı

oldu mu? i

-Tüm bu amaçlar ve hedefler dikkate alınarak ba-

kıldığında, kampanyanın çok başarılı olduğunu
söyleyebiliriz. Dernek ve vakıflar açısından çok
geniş bir katılım sağlandı. Türkiye'nin çeşitli böl-
gelerinden 400'e yakın insan imza attı. Katılım
süresini biraz daha uzatabilseydik, bu sayı elbette
çok daha fazla olacaktı. Kampanya kamuoyunda
büyük yankı uyandırdı. Umarız buses, devletin ve
hükümetin soruna daha hassas ve daha adil yakla-
şımına vesile olur. Bunuilerki zamanlarda görece-
AVA

Kampanyanın Abhazya'da büyük etki yarattığını
belirtmek isterim. Abhazya'daki gazeteler ve tele-
vizyon kampanyaile ilgili geniş haberler verdi. Bu,
halkın moralini yükselten önemli bir olay oldu.

Kampanyanın Kuzey Kafkas Cumhuriyetleri ile
Rusya'da da önemli biretki yarattığını öğrendik.

- Teşkilatı(AGİT),

-Yayınlanan metinde, Türkiye'nin Gürcüstan-

Abhazya sorununa yaklaşımı da sorgulanıyor.
Gerçekten Türkiye Abhazya'yı görmezden mi

geliyor?

-Türkiye baştan beri Gürcüstan'ı destekledi. Önce-
leri ekonomik ve politik alanda verilen bu destek
son yıllarda askeri alanları da kapsamaya başladı.
Türkiye'nin soruna yaklaşımını doğru bulmuyoruz
ve Gürcüstan'a verdiği cömert desteğe karşı çıkıyo-

ruz. Gürcüstan Türkiye'den aldığı desteği Abhaz-
ya'ya kaşı kullanıyor. Türkiye'deki Çerkeslerin
buna sessiz kalması düşünülemez. Verdiğimiz i-
lanlarda bunu ifade ettik.

Sayın Başbakanımız Ecevit'in, Gürcüstan'ın Ab-
hazya'ya saldırı başlattığı 1992 Ağustosu'nda,
muhalefet parti başkanı sıfatıyla yaptığı açıklama-
sında “Abhazya'daki olaylarda Türk Hükümeti'nin
sorumluluğu vardır” diyerek Türkiye'nin yaklaşı-
mını eleştirmişti. Aynı Ecevit'in bugün Abhazya'yı
yok sayan politikaları onaylamasını anlamakta
güçlük çekiyoruz.

Biz, Türkiye'nin Gürcüstan'ı destekleyen tutumu-
nun Abhazya'nın konumundan ya da savlarının
güçsüzlüğünden kaynaklandığını düşünmüyoruz.
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Devlet ve hükümetten kiminle görüşürsek görüşe-
lim Abhazya'nın haklılığına inandıklarını söylü-
yorlar. Ama Abhazya'nın aleyhine politikalar uy-
gulanıyor. O zaman şunu sormamız gerekiyor: Bu

politikalara kim karar veriyor? Biz de bunu soruyo- «
TUZ.

-Abhazya ile ilgili bundan sonra neler yapıla-
cak?Yeni kampanyalar, yeni adımlar var mı?

-Elbette... Türkiye'deki tüm Çerkesler Abhazya'nın
haklı davasına destek olmaya devam edecektir.

Önümüzdeki günlerde, 1995'den beri Abhazya'ya
uygulanan ambargoya karşı kampanya başlatacağız.
Abhazya'yı ekonomik ve politik açıdan yıldırmak
amacıyla uygulanan bu ambargo ile en temel insan
hakları ihlal edilmektedir. - Yüzbinlerce insan
Abhazya'ya hapsedildi, seyahat ve haberleşme
özgürlükleri gasp edildi. Bu kampanya ile Birleş-
miş Milletler((BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği

Bağımsız Devletler  Toplulu-

gu(BDT), Rusya Federasyonu ve Türkiye nezdinde,

bu ambargonun kaldırılmasını talep edeceğiz.

Bu çalışmaların yanı sıra 2002 başından itibaren

diplomatik-politik faaliyetlerimizi hızlandıracağız.
Ocak, Şubat ve Mart aylarında yoğun çalışmalar

yapacağız. Ocak ayında Abhazya Dışişleri Bakanı
Sergey Şamba'yı, Şubat ayında ise Başbakan Anri

Cergenia'yı Türkiye'ye davet ederek İstanbul ve
Ankara'da temaslarda bulunmalarını hedefliyoruz.
Mart ayında ise İstanbul'da ve/veya Ankara'da
Abhazya ile ilgili uluslararası konferans düzenle-
mek için hazırlıklara başladık.

Elbette tüm bu çalışmaları camiamızın desteği ile

yapacağız. Türkiye'deki gücümüzü iyi kullanarak
Abhazya'yı. daha iyi günlere taşıyabileceğimize
inanıyoruz. Bu vesile ile bugüne kadar Abhazya
için yürütülen çalışmaları gönülden destekleyen,
özellikle son kampanyamız için seferber olan der-
nek ve vakıflarımızla diğer kuruluşları ve şahısları,
Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi adına kutlu-
yoruz.
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13 Ocak tarihine kadar Adıgey Cumhuriyeti'nde
ciddi bir seçim atmosferi yaşayan Adıgey Halkı,
geçmiş seçimler dikkate alındığında ilk kez böyle-
sine bir seçim hareketliliği yaşadılar. Son derece
demokratik bir ortamda gerçekleştirilen seçimler-
den halkın büyük çoğunluğu memnun oldu.

Adıgey Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12 aday
arasından oyların 9b68'ini alarak Cumhurbaşkan-
liği görevini, iki dönemdir görev yapan Aslan
Carım'dan devralan işadamı Hazret Sovmen,
Adıgey'in yeni devlet başkanı oldu. Adıgey'in yeni
Cumhurbaşkanı, 8 Şubat tarihinde Maykop Kültür
Sarayı'nda düzenlenecek olan resmi tören ile
göreve başladı.

Cumhuriyetin ilk başkanı olan Aslan Carım, se-
çimden ikinci olarak çıktı. Görev süresi içerisinde
Cumhuriyetin bir Adıge Cumhuriyeti olduğu ger-
çeğini savunan ve Adigeler'in vazgeçilemez hak-
larını korumak için çaba gösteren Carm,
diasporadaki Adigeler'in vatanlarına dönmeleri
için son derece önemli çalışmalar yapmıştır. Onun
önderliğinde hazırlanan anayasanın onuncu mad-
desinde Adıgey'in tüm diaspora Adıgeleri'nin va-
tanı olup buraya dönüş hakları olduğu yazılmıştır.
Son seçimlerin demokratik bir ortamda dürüstçe
yapılmasında da önemli bir role sahiptir. Adige
vatanı için yaptığı hizmetlerden dolayı Adıgey
halkı Sayın Aslan Carım'ı unutmayacaktır.

10 yıldan beri politik çizgisini Aslan Carım aleyh-
tarlığı ile belirlemiş olan Slavlar Birliği'nin adayı
Nina Konovalova ise oyların ancak 9 9.5 'ini
alarak Cumhurbaşkanlığı Seçiminden hayal kırık-
lığı ile ayrılmıştır.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde de Cumhurbaş-
kanlığı seçimi 13 Ocak tarihinde yapıldı. Yeniden
iktidara aday olan Valeri Koko 6 aday içinden
“086 oyla üçüncü kez Devlet Başkanlığına seçildi.

 

Hicran Bolat

Seçilen Devlet Başkanlarımıza yeni dönem çaliş-
malarında başarılar dileriz.

Adıgey Cumhuriyeti'nde oyların “o 68'ini alarak
göreve gelen Hazret Sovmen'in seçim öncesinde
sunduğu seçim bildirisi ve seçimlerden sonra
yayımlanan mesaji Şu şekildedir:

Hazret Sovmen'in seçim bildirisi:

Hazret Sovmen (Sovmen Hazret Mecidovic), 1
Mayıs 1937'de Krasnodar Eyaleti Tahtamukay
Bölgesi Afipsip köyünde dünyaya geldi. Karadeniz
donanmasında askerliğini yaptıktan sonra Sibir-
ya'da şoförlük, sondajcılık ve altın arayıcılığı

. meslekleriyle uğraştı. Leningrad Madencilik Ens-
titüsü'nü bitirdi. 29 yaşında yöneticilik yeteneğini
ortaya koyan Hazret Sovmen, "Voshod" isimli
altın arama artelinin başkanı seçildi. 1980 yılında
Krasnoyarsk Eyaleti'nde "Polyus” artelinin yöne-
timini eline aldı. Bu artel dünyanın en büyük altın
arama şirketine dönüştü. 2000 yılında "Polyus"
Rusya'nın en iyi şirketi yarışmasının galibi oldu.
Teknik bilimler doktoru, profesör Hazret Sovmen,
altin arama dalında büyük buluşlara imza attı.
Aynı zamanda "Vatana hizmet” ve "Onur" nişan-
larına layık bulundu.

Hazret Sovmen'in çıkar gözetmeden vatanına:
verdiği hizmet, onu Rusya'nın en önemli bilim ve
sanat koruyucularından biri haline getirdi. Yalnız-
ca son İki yılda 282 milyon rubleyi (10 milyon
dolar) Rusya'da bilim, kültür, eğitim, tıp, spor ve
dinin gelişimine harcadı. Afganistan savaşçılarına
destek oldu.

Çocuklar, sakatlar ve yaşlılar için vakıflar oluştur-
du. Kendi köyü Afepsip'te kültür sarayı ve mo-
dern donanımlara sahip bir tıp merkezi kurdu.
Merkeze, hakkı olan "21. YY. Kliniği" ismi verildi.
2000 yılında Hazret Sovmen, Tahtamukay Bölge-
si'ndeki yol yapımı, emniyet güçlerinin maddi ve
teknik temellerinin güçlendirilmesi, spor ve sanat

40

 



 

 

 

okullarının açılması gibi çalışmalara 40 milyon
ruble (1,5 milyon Dolar) yardımla destekte bu-
lundu. - *

Hazret Sovmen özellikle bilim ve eğitimin gelişi-
mini destekliyor. Adigey Devlet Üniversitesi'ne 9
milyon ruble (300 bin dolar) bağışta bulundu.
Aynı maddi yardımı Rusya'daki başka 9 üniversi-
teye de yaptı. Moskova'daki Hrist Spasitel tapına-
ğının altın kubbeleri her zaman onun yüce gö-
nüllülüğünün simgesi olarak kalacak.

Adıgey Cumhuriyeti başkanlığına adaylığını ko-
yarak Hazret Sovmen vatandaşlık görevini yerine
getirdi ve vatanı Adıgey'in tek ve bölünmez Rus-
ya çapında ilerlemesi yoluna baş koydu.

Hazret Sovmen'in Mesajı:

Değerli Seçmenler,
13 Ocak tarihinde yapılan seçimlerde beni başkan
olarak seçmiş olmanızdan büyük gurur duydum
ve ağır bir sorumluluğun altına girmiş oldum.
Seçimlerde kirli provokasyonlara, yapılan ağır
baskılara ve demagojik propagandalara karşı
koyarak seçiminizi doğru bir şekilde ve demokra-
tik olarak yapabilmiş olmanızdan mutluyum. Bu
olay toplumumuzdaki olgunluğun bir göstergesi-
dir. Haklı mücadelemizi zaferle sonuçlandırmış
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Verdiğimiz
mücadeleye sizler de tanıklık ettiniz. İnsanlarımı-
zın büyük çoğunluğunun güven ve desteğini
sağlamış olmaktan memnunum. Makam ve servet
için göreve talip olmadığımı anlamış olan seç-
menlerime müteşekkirim. Ağır bir enkaz devral-
mış bulunuyoruz zira ekonomi harap olmuş vazi-
yettedir, sosyal yaşam ise insanlarımıza yakışır
olmaktan uzaktır. Önümüzde çözümlenmesi ge-
reken çok ağır sorunlar var. Bu sorunları benimle
birlikte çözmeyekarar vermiş olmanızdan sevinç
duyuyorum. Nasıl birlikte ilk zaferimizi kazanmış-
sak yine birlikte sevgili Adigey'imizi de ayağa
kaldıracağız. Diğer adayları desteklemiş olan
seçmenlere de saygı duyduğumu, onların da
demokratik bir şekilde vatandaşlık haklarını kul-
lanmış olduklarını belirtmek isterim. Düşünce ve
din özgürlüğü en temel politikalarımızdan biri
olacaktır. Benim zaferimi cumhuriyetimiz halkının
gelişme yolunda gösterdiği bir zafer olarak kabul
ediyorum. Seçimler bize göstermiştir ki, büyük
Rusya'nın bir parçası olan Adıgey'imizin geleceği
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için hepimiz birlik ve dayanışma gösterebiliyoruz
ve bu sayede de çok şeyler başarabileceğiz.

Değerli arkadaşlarım,
Adıgey Cumhuriyeti'ndeki seçimler yeni yılı kut-
lamakta olduğumuz günlere rastlamıştır. Yeni
yıldan daima iyi şeyler beklenir. Biz geleceğimiz-
den umutluyuz ve bu umudumuzu gerçekleştire-
cek güce sahibiz.
Adigey'in halkı da mutlu bir geleceğe layıktır.

Sizlere saygı duyan;
Hazret Sovmen

Kafkas Derneği'nin yeniseçilen
Hazret Sovmen'e tebrik mesajı:

Sayın SOVMEN HAZRET MECİDEVİC
Adıgey Cumhuriyeti Devlet Başkanı
Maykop/AR

10 yılda Özerk Bölge olmaktan çıkıp Cumhuriyet
- statüsüne ulaşan güzel ve şirin ülkemiz "ADIGEY
CUMHURİYETİ" nin demokratik yöntemlerle ger-
çekleştirdiği seçimler sonucunda Cumhurbaşkan-
lığına seçilmiş olmanız nedeniyle sizi ve ekibinizi
kutluyor ve üstün başarılar diliyoruz.

Bu onurlu göreve baslarken, Şubeleriyle birlikte
"Kaf-Der Dernekler Topluluğu" olarak; 138 yıldır
Anavatan'dan uzakta yaşayan bizlere yönelik
olarak sayın Aslan CARIM döneminde başlatılan
yasal altyapı çalışmalarının geliştirilmesi ve pratik
işlerlik kazandırılması, Adıgey halklarının yaşam
standardının yükseltilmesi ve dolayısıyla dias-
poradan Anavatan'a dönüş sürecinin hızlandırıl-
ması başta olmak üzere sevinç ve gururla izleye-
ceğimiz yeni projelere imza atacağınıza olan İ-
nancımızın, güvenimizin tam olduğunu ve des-
teklediğimizi bilmenizi istiyoruz.
Ankara, 15.01.2002

Saygılarımızla |
KAF-DER GENEL MERKEZİ
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Kafkas Derneği'nin Adıgey Cumhur-
riyeti'nin ilk başkanı Aslan Carım'a
mesajı: »

Emektar Başkanımız
Sayın Aslan CARIM
Maykop/AR.

Özerk Bölge'den Cumhuriyet'e taşıyıp 10 yıl bo-
yunca emek verdiğiniz eseriniz, o“ADIGEY
CUMHURİYETİ" artık büyüdü, gelişti, olaysız ve
demokratik yöntemlerle kendi yönetimini değiş-
tirme olgunluğuna erişti. Cumhuriyetin kurucusu
olarak sizin için bundan daha güzel bir ödül dü-
şünemiyoruz. Konjonktürel etkenlerle demokratik
bir yarışı kaybetmiş olmanız, yaptıklarınızın ve
başlattıklarınızın yanında fazlaca bir önem taşı-
mamaktadır.

Başkanlığınız döneminde geceli gündüzlü uğra-
şarak çıkartılmasını sağladığınız yasalarla 1864
sürgünleri için hazırlamış olduğunuz altyapı ve
bizlerle kurmuş olduğunuz güzel diyalog; başkan- .
lık döneminizde arzuladığınız düzeyde bir sonuç
vermemiş gibi gözükse de diasporada yaşayan
bizler için çok çok değerlidir. Zira, o çalışmaları-
mızın bir sonucu olarak Anavatanımıza olan tarihi
yükümlülüklerimizin bilincine varan insanlarımızın
sayısı her geçen gün artmaya başladığı gibi
gençlerimiz de seviyeli bir şekilde dönüşün çözüm
yollarını tartışır olmuştur.

Gelinen noktadan geriye gidiş olmadan ileriye
doğru barış ve huzur dolu, yaşam standardı. her
gün yükselen ve dolayısıyla diaspora için çekim
merkezi haline gelecek bir ADIGEY
CUMHURİYETİ'ne doğru atılacak her adımda
değerli hemşehrimiz ve yeni başkanımız Sayın
SOVMEN HAZRET MECİDEVİC ve ekibine, bizler
adına yardım ve katkilarınızı esirgemeyeceğinize
inancımız tamdır. li

Bu güne değin vermiş olduğunuz değerli hizmet-
leriniz için Kaf-Der ve şubeleri adına teşekkürler
ediyor, yeni dönem yaşamınızda huzur, sağlık ve
mutluluklar diliyoruz. Ankara, 16.01.2002

Saygılarımızla
KAF-DER Genel Merkezi

 

Adıgey'in ilk başkanı Aslan Carım da
gönderdiği bir telgraf ile Hazret
Sovmen'i tebrik etti:

Saygıdeğer Hazret Sovmen, Adıgey halkının gü-
venini kazanarak başkan seçildiğiniz için sizi yü-
rekten kutluyorum.

Çok uluslu Adigey halkı seçimini özgürce yaptı ve

geleceğini size emanet etti. Dahaiyi-yaşama
umudunu size bağladı. Sizden önce görev yapmış
olanların odeneyimlerinden de yararlanarak
Adiıgey'in sosyo ekonomik problemlerini çözmek,
Adigeyin devlet sistemini daha da güçlendirmek,
barış ve huzuru korumak için tüm gücünüzle
çalışacağınıza inanıyorum.

Sevgili Adıgeyimizi daha da güzelleştirmek, Rusya
Federasyonu'nu güçlendirmek için büyük sorum-
luluk gerektiren yeni görevinizi başarı ile yerine
getirmenizi diliyorum.

Adıgey Cumhuriyeti Birinci Başkanı
“A. Carım

Kafkas Derneği'nin Kabartay Balkar
Cumhuriyeti'nde yeniden devlet
başkanlığına seçilen Valeri Koko'ya
tebrik mesajı:

Sayın Valeri KOKO,
Kabartay-Balkar Cumhuriyeti
Devlet Başkanı
Nalçik/KBR

Üçüncü kez Devlet Başkanlığına seçilmiş olmanız
nedeniyle zatalinizi kutluyor, başkanlıktaki engin
deneyimlerinizle üçüncü döneminizin; Kabartay /
Balkar Cumhuriyeti halklarına barış ve huzuriçin-
de ekonomik refah getirecek; Kuzey Kafkasya'ya
gönülden bağlı diaspora Çerkeslerine de Anava-
tan ile ilişkileri geliştirecek ve dönüş sürecini hız-
landıracak; güzel projelerin uygulamaya konula-
cağı çok daha başarılı bir icraat dönemi olmasını
Genel Merkez ve Şubemiz adına gönülden dili-
yoruz. Ankara,15.01.2002

Saygılarımızla |
KAF-DER GENEL MERKEZİ
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Ankara'nın sonbaharı hep güzeldir der-

ken, bu sene sürpriz bir biçimde soğuklar

erken geldi. Gri bir gök altında, dumanlar
içinde yitmiş bir kenti; rüzgar camlarda uğul-

darken Fransız ozanı Parnasse Contemporai-

ne (Çağdaş Parnas) akımının öncülerinden

Paul Verlaine'in L'Automne (Sonbahar) adlı

şiirini anımsatıyor. Verlaine'in yaşadığı 19. yy

dan sonraki yüzyılın ortalarında, işgalci Al-
man faşizmine karşı Normandie çıkartmasını

yapan müttefiklerin, Fransız yurtseverlerine

ve gizli direnişçilerine bu şiirle çıkartmanın

nereden, nasıl ve ne zaman yapılacağı şifre

biçiminde radyodan gönderildiği anlatılır.

Anımsayabildiğim kadarıyla şiir şöyle başlı-

yordu:

“Sonbaharın uzun ve

Monoton kemanhıçkırıkları...

Kalbimi yaralıyor....”

Evet, Ankara'nın sonbaharından kışa geçer-

ken havası, zaten buruk olan kalbimi gerçekten

yaralıyor. Bu günlerde eskimiş akut disk rahatsız-

liğim da azdı. Gerçekten çok acı çekiyorum. Ya-

tağa bağlanıp kalmanın sıkıntısı da cabası... Dr.

Zeki Şekerci çekilen Emar'ı inceleyip o sevimli

yüzünü üzüntü ile buruşturarak “Ağabey, maale-

sef operasyon gerekiyor” dediği günden bu yana

bir hafta geçti. Kendimi ağır ve riskli bir operas-

yona hazırlamak zorundayım. Kısacası bedenim

ve dimağım acıyor. Bu acıdan, kitaplara dalarak,

bir şeyler inceleyerek, bir şeyler yazarak biraz

uzaklaşmaya çalışıyorum. Yeni yayınlanmış ki-

 

Özdemir Özbay

tapları gözden geçiriyorum; Mahinur Tuna'nın

çevirisi ile Doç. Dr. Valeri Beygua'nın “Abhazya

- Tarihi”, Nuray Gök Aksamaz'ın “Kuzey Kafkasya

Mitolojisi - Nartlardan Beri”, Muazzez İlmiye

Çığ'ın “İnanma'nın Aşkı”, Nur Dolay'ın “Kafkasya

Çemberi”, Mahir Eğilmez'in Hitit tabletlerinden

hareketle yazdığı “Anitta'nın Laneti”, sevgili arka-

daşım Fahri Huvaj'ın çevirisi ile Şhalaxhue A-

bu'nun “Kuban Kahramanları”, Ç'eraşe Tembot'un

“Çerkes Kızı Gulez” ve daha başka kitaplar, der-

giler... Bütün bu yayınların Nart Dergisi'nde tek

tek tanıtımının yapıldığı bir sayfanın gerekliliğini

düşünüyorum.

Ancak, bu yazımda geç kalmış bir görevimi

yerine getirmeye çalışacağım ve iki kitap ile bir

dergiden söz edeceğim: .

1- Sözünü edeceğim ilk yapıt, başlangıçtan

1921 yılına kadar özet olarak kaleme alınan

“Abhazya Tarihi” kitabıdır. Yapıtın yazarı, 1943

yılında Abhazya'nın Abjıwaa bölgesindeki dağların

eteğinde bulunan Thina köyünde doğan Valeri

Beygua'dır. Beygua, Sohum Pedagoji Enstitüsü'nü

bitirince, Tarih Fakültesi'ne geçer. Burada Prof.

Dr. Gerg Dzidzarya'nın dikkatini çeker. Bu ünlü

hoca ondan akademik kariyer yapmasını ister.

Böylece Valeri Beygua 1981 yılında Tiflis'te dok-

tora çalışmasını tamamlar.

V. Beygua'nın e&Wiye yakın yapıtı bulun-

maktadır. Abhazya kültürü ve yaşamına ilişkin

pek çokkitabı vardır. Bu yapıtlar, Sohum, Tiflis ve

Moskova'da basılmıştır. Uluslararası etnolojik

sempozyum, konferansve kongrelere katılmıştır.

1976-1985 yılları arasında Dırmit Gulya'nın adını
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taşıyan Abhaz Araştırma Enstitüsü'nde çalışmıştır.

1985yılından bu yana da Abhazya Devlet Üniver-

sitesi'nde Abhaz Tarihi ve Etnolojisi Kürsüsü'nde

öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kitabı

çeviren Papapha Mahinur Tuna, önsözünde bakı-

nız neler söylüyor:

“... Valeri Beygua'nın bu kitabını okur okumaz

çevirmeye karar verdim. Çok geniş zaman dilimi-

ni, kronolojik bir biçimde bu denli kısa anlatması

hoşuma gitti, ayrıca bilimsel şekilciliğe kaçmadan

ve dipnotlarına dalmadan ders kitabı gibi olmasını

da pek sevdim. Bu kitabı herkes okusun istedim.

Yazar da böyle düşünerek yazdığınagöre, çeviri

amacına ulaşacak kanısındayım.

Kitapta resim ve haritalar yoktu. Faydalı ola-

cağı düşüncesiyle ekledim. Anlamadığım Abhazca

sözler için yardımlarını esirgemeyen Abhazya

Cumhuriyeti temsilcisi Sayın Validimir Ayudzba'ya

teşekkür ediyorum...”

EL hak, Mahinur kardeşimin tanıtımına ekle-

necek bir söz zait olur düşüncesindeyim.

Mahinur, ağzına, eline, koluna, yüreğine sağlık;

teşekkür ediyoruz. Bize düşen,bir takım hataları-

na rağmen, sevgili okura bu önemli kitabı edinip,

okumasını önermektir. Kitap, As Yayın ve Organi-

zasyon tarafından yayınlanmış olup Kafkas Der-

neklerinden temin edilebilir.

2 - Tanıtmaya çalışacağım ikinci yapıt, Nuray

Gök Aksamaz'ın “Sorun” Yayınlarınca yayımlan-

mış “Kuzey Kafkasya Mitolojisi — Nartlardan Beri”

adlı kitabıdır. “Nuray Gök Aksamaz, Türkçe olarak

yayınlanmış Nart destan derlemelerinden esinle-

nerek, daha önceki yıllarda yazmış olduğu 24

şiirini de incelemeyle birleştirerek kendi ses ve

okuyuşlarını da farklı çağlar arasındaki bir payla-

şım atmosferinde yansıtmış, böylece içselleştir-

miş, soluklu ve nitelikli bir çalışmayı okuyucuya

sunmuştur.” Bu tümceler kitabın önsözünden

aynen alınmıştır.
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Çerkes kökenli olmayan, Çerkesceyi bilmediği

için destan tekstlerini orijinal dillerinde okuma ve

anlama olanağı bulunmayan Nuray Gök Aksa-

maz'ın, destan tekstlerini bu denli özümsemesi,

onlarla bu denli bütünleşmesi ve Nartların yaşam

felsefesini, hümanizmasını, lirizmini, şiirlerine

yansıtabilmesi alkışlanacak bir yaklaşımdır ve

beni tarifsiz mutlu kılmıştır. Bu olgu ise, Nart

destanlarının her dilde ve her kültür ortamında

evrensel boyutlar taşıyabildiğinin, insanlığın ortak

ürünü olabildiğinin bir kanıtıdır.

Kitabını imzalayarak gönderen Sayın Aksa-

maz'a bu vesileyle gecikmiş de olsa teşekkür

etme olanağı bulduğum için mutluyum.

“ 3 — Yukarıda tanıtmaya çalıştığım bu iki kitap

dışında bir de dergiden söz etmekistiyorum. Bu

dergi “Doğu Karadenizliler Hizmet Vakfının 3 Aylık

Kültür — Sanat — Edebiyat Dergisi” olan

“SİMA”dır. Sahibi, adı geçen vakıf adına Orhan

Bayramin, sorumlu yazı işleri müdürü Yılmaz

Avcı, genel yayın yönetmeni Ali İhsan Aksamaz,

kültür danışmanı M. Recai Özgür'dür. Dergi, Do-

ğu Karadeniz'de yaşayan Lazlar'ın dili, edebiyatı,

etnografyası, kısacası Lazlar'ın kültür ve sanatı

üzerine makaleler, araştırmalar yayınlamaktadır.

SayınAli İhsan Aksamaz'ın Kafkas Derneği Genel

Başkanı Sayın Muhittin Ünal aracılığı ile yaptığı

tanıtma istemini, böylece yerine getirmeye çalış-

tım.

Yazıma, mevsimin olumsuz tablosunu çizerek,

rahatsızlıklarımı okura yansıtarak başladığım için

özür diliyorum ama inanınız sevgili okurlar kitap-

ların o sevimli dünyası tüm acılarımı, ağrılarımı

neredeyse unutturdu. Başka bir yazıda, başka bir

tanıtımda buluşmak arzusuyla yeni yılın tüm o-

kurlarımıza ve insanlığa, mutluluk, sağlık ve barış

getirmesini diliyorum, hoşça kalınız.

7 Aralık 2001

Ankara



 

 

 

Ercan Aycan

Sözlü tarih, henüz hayatta olup yaşı ve bilgisiitibariyle en üst noktada olan insanları kaynağında
bularak doğru sorular ve yönlendirmeler sonucunda geçmişte kalan ve kendisiile birlikte yok ola-
bilecek bilgileri kayda geçirmektir.

Dilimizin ve geleneklerimizin hızla yok olduğu günümüzde bu çalışma son derece önemlidir. Fa-
kat bu çalışmanın metodları iyi bilinmeli ve koordine edilmelidir. Yapılan kayıtlar, en çok bizden
sonra gelecek kuşaklarve tarih yazıcıları için önemlidir.

Kuzey Kafkas Sözlü Tarih Çalışmasında dikkat edilecek hususlar(Yerel Tarih)

e oYerelliği mümkün olduğunca yansıtan, temsil kabiliyeti yüksek kaynakları yerinde bulmak
(köyler vs.)

» Görüştüğümüzkişinin özgeçmişini ve konumunubilmek.

e Tartışmalı bir konu anlatılıyorsa başka kaynaklara da başvurmak.

» Görüşmeye sohbet biçiminde ve hafif sorularla başlamak.

» Kendisinin önem vermediği ama sizce önemli ayrıntıyı yakalayıp anlattırmak.

e Anlatırken aynı zamanda not almak. (İsim ve tarihleri kayıt bitince sormak) |

e Başlangıçta mutlaka “HEDEF” belirlemek. ,

e Görüşmenin başında kendisinin hiçbir şey bilmediğini zanneden yaşlıya hatırlatma yoluyla
zihnini açmak.

» Görüşme yapılan mekan ve diğer mekanların, (atlarımızın izlerini taşıyan) hatta köyün nasıl
ve ne zaman kurulduğunu, mimarisini (eski ve şimdiki hali) araştırmak, maddiizleri takip et-
mek( gruptan birkaç kişi evleri dolaşıp, fotoğraf toplayabilir, mezartaşları bulunabilir).

» Grup içinde iş bölümü yapılmalıdır. İş bölümü heriş için o konuya uygunkişiyi seçerek video
çekimi, soruların hazırlanması, HEDEF belirlenmesi, sonuçlar elde edilince arşiv kayıt oluştu-
rulması ( ses kayıtlarının sahibinin adı, soyadı, sülalesi doğum yılı yazılarak düzgün arşiv ya-
pılmalı). Mümkünsekayıtların ÇÖZÜMÜ (yazıya dökülmesi) şeklinde gerçekleştirilmelidir.

Bütün bunlar bir araya getirilerek malzemeler çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin kitaplar, fo-
toğraflar ve bunların hatırlattıkları anılar gibi. Sergi, ses ve video kayıtlarının kolajından oluşan bir
malzeme görsel efekilerle belgesele dönüştürülebilir.
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KUZEY KAFKAS SÖZLÜ TARİH ÖRNEK SORULARI

KİŞİSEL BİLGİLER HAKKINDAKİ SORULAR; |

1- Görüşülen kişinin ad.soyadı, yaş, meslek, sülale, yaşanan yergibi kişisel bilgilerini öğrenme

ye yönelik sorular

2- Aile bilgileri (çocuk sayısı, eşinin sülalesi, kardeş sayısı, anneanne, babaanne, dedeleri) hak-
kındaki sorular

GÖÇ HAKKINDASORULAR;

1- Kafkasya nasıl bir yer? Doğasınasıldı?

2- Göçün nedenleri nelerdir? Nasıl gerçekleşti?

3- Kafkasya'da kalanlar oldu mu, neden? daha sonra haberleşebildiler mi?

4- Hangi yoldan geldiler, yol şartları nasıldı? Varsa özel hikayelerin anlattırılması.

5- Geldikleri ülkeile ilgili izlenimleri nelerdi? |

6- Yolda kendilerine önderlik eden birileri var mıydı, varsakimdi, köyü, bölgesineresiydi?

7- Çocukluk yıllarında göç nasıl anlatılırdı, geldiklerine memnun mu yoksa pişman mıydılar? .

8- Gelirken Müslüman mıydılar?, Buradaki din anlayışı nasıldı? İbadetleri uyguluyorlar mıydı?
Giyim kuşam nasıldı? Kadınlar baş örtüsü kullanır mıydı ve Erkeklerin giysileri, aksesuarları,
bu konuda ki değişimler nelerdir?

9- Yerli halk onlara nasıl davrandı?

10- İlk olarak nereye yerleştiniz, neden?

11- Şimdi geri dönmek ister misiniz, neden?.

YERLEŞİM HAKKINDAKİ SORULAR;

1- Kafkasya'da yerleşim, mimari nasıldı?

2- Burada ki yerleşim, köylerin şekli mimarisi nasıldı?

3- Evin şekli yapısı nasıldı? oda, kat sayısı kaçtı? (abartsa, haçaş, ahuştaara, açalay akavar)

- 4- Bir evdeoturan insan sayısı kaçtır? odaların aile bireylerine göre dağılımı nasıldı? aile bü-
yükleri hangi odada otururdu? (oda ve koridorlar, evli çiftlerin büyüklerin yanında birlikte çık-
malarını engelleyecek biçimdeydi, bu bilgi doğru veya yanlış mı?)

DOĞAL HUKUK HAKKINDAKİ SORULAR;

1- Eskiden suçlar nasıl cezalandırılırdı? (Cinayet, hırsızlık vs.)

2- Sorunu çözen Ayhabılar (Thamade) nasıl seçilirdi, nerede toplanılırdı?

3- Karara nasıl varılırdı, karar verilmediği olur muydu?

4- Karara uymayanlarane ceza verilirdi?
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EVLiLiK VE KAŞENLİK HAKKINDAKİ SORULAR;

Kızlarla erkekler nerede nasıl tanışırlardı?

Muhabbetin kuralları neydi?

Alaf nasıl söylenirdi, kızdan söz nasıl alınırdı?

Kız kaçırmanın kuralları, yaptırımları nelerdi?

Düğüne nasıl hazırlanılır, düğün nerede nasıl yapılır, düğün adetleri nelerdi? Düğünden son-
ra el öpmeye ne zaman, nasıl gidilirdi?

Damata nasıl davranılır, AŞTOA nasıl kesilirdi, kimler davet edilirdi?

Damat ve gelin nasıl davranırdı?

Gelin büyüklerin adını niye söyleyemezdi? eşiyle birlikte büyüklerinin karşısına niye çıkmaz-
dı?

Geldiği ailedeki bireylere isim takar mıydı, neden?

10- Çocuk nasıl büyütülür?

11- Çocukların aile bireyleriile ilişkileri nasıldı, eğitimi ve terbiyesinden kimler sorumluydu?

12- Evlilik yaşı neydi, neden?

YEME İÇME, SOFRA ADABI HAKKINDA SORULAR;

1- Nasıl beslenilir, neler yenirdi? Kaç öğün, hangi gidalar alınırdı? Evin hangi bölümünde yenir-
di? Misafir geldiğinde bu değişir miydi? Aile bireyleri yemeklerini birlikte mi, ayrı mı yerlerdi,
neden?

İçecekler nelerdi? Kendisinin yaptığı içecek var mıydı? Nasıl yapılırdı?

Sofrada ilk konuşmayı kim yapar, yemeğe nasıl başlanırdı? Yemekte neler konuşulurdu ?

Yemekler nasıl pişirilirdi, pişirme teknikleri nelerdi? Yemek çeşitleri,özel yemekler ve tarifleri
nelerdi? Et, sebze kullanımı nasıldı?

Acıka yapımında kullanılan malzemelernelerdir? Yiyecek saklama yöntemleri nelerdir?

Yemek isimleri, yemek yapımında kullanılan alet isimleri örneğin acıka yapımındakullanılan
ahakav.b. nelerdir?

DİL, LEHÇE, KALIPLAŞMIŞ SÖZCÜKLER HAKKINDAKİ SORULAR;

1-

2-

Kaç çeşit lehçe vardır, yörelere göre isimleri nelerdir? |

Taziye, hastalık, avlanma vs. ile ilgili kalıplaşmış cümleler nelerdir?

AHUPHARA(ATALIK) GELENEĞİ HAKKINDAKİ SORULAR;

1-

2-

Atalık nedir, nasıl seçilir?

Hangi aileler atalığı alır, alma nedenleri nelerdir? Bu konuda özel hikayelervar mı, nelerdir?

 4/
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MİLLİ MÜCADELE HAKKINDAKİ SORULAR;

1- Padişah taraftarları ve diğerleri kimlerdi?

2- Köylerindekiailelerden öl&n var mıydı, var ise hangi cephede öldü?

3- Çerkes Ethem olayını nasıl biliyorsunuz?

4- Hendek, Düzce isyanları hakkında ne biliyorsunuz?

5- Savaş sonrası dönem hakkında neler anlatabilirsiniz?

TEMATİK KONULAR;

Ölümlerde ağıtlar, adetler.

Müzikaletleri, isimleri.

Bilmeceler, çocuk şarkıları, tekerlemeler.

Hastalık şarkısı (AHRAŞOA)

Tarım şarkısı (AFAROARAŞA), meci şarkısı (AVWBBAHOA) .

Ninniler

Masal, hikaye ve atasözleri

Büyücülük, nazar duaları,

Peri masalları (zızlam, zahkow/), cinler, gızmal.

İsmi söylenmeyen hayvanlar.

Halk hekimliği (kuduz, yanık ilaçları)

Sülale isimleri, armalar, köy isimleri, insan isimleri.

Çocuk oyunları.

Büyüklerin oynadıkları oyunlar. (düğünlerde,toplantılarda)

Giyim kuşam, dokuma kumaşlar (akumızçoa), yapılışlarının mümkünse gösterilmesi veya ayrın-
tılarıyla anlattırılması. v

NOT:Bu sorular yerel bölgelere göre uyarlanmış sorulardır. Bu sorular görüşülen kişinin durumu-
na ve görüşmenin şekline göre değiştirilebilir, artırılıp azaltılabilir ya da görüşülen kişinin özel bir
hikayesi varsa sadece o konuya ait sorular sorulabilir. Görüşmenin dilini karşımızdaki kişinin
hangi dili daha rahat konuştuğu belirlemelidir, eğer kişi orijinal dilde (Abhaz, Adige, Kabartay dili
gibi) anlatıyorsa görüşme bu doğrultuda yapılmalıdır.

(İstanbul Kuzeykafkasya Kültür Derneği Gençlik Komisyonu tarafından yapılmakta olan
anket çalışması hakkında bilgiler içermektedir.)
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GÜZEL TASUTA VE
HANIN OĞLU

Bir varmış bir yokmuş, Tasuta adında gü-

zel bir kız yaşıyormuş. Bir gün annesi ağır

hasta olup yatağa düşmüş. İyileşemeyeceğini
anlayınca tek göğsünü çıkarıp kızına vermiş:

-Ben ölüyorum kızım, bu zor dünyada seni
yalnız bırakıyorum. Ama senin için yapabile-

ceğim bu; acıktığın zaman bunu em. Yalnız

kimseye gösterme, başka bir şeye ihtiyacın

olmaz. |

Tasuta'nın küçük bir sandığı varmış, an-

nesinin göğsünü onun içine koyup kilitlemiş.

Kadın da ölmüş ve gömülmüş.

Bir zaman sonra babası, küçük bir kızı o-
lan başka bir kadınla evlenmiş. Evlendiği mavi
gözlü, kalkık burunlu kadın kötü kalpli biri

çıkmış, üvey kızına dünyayı dar etmeye baş-
lamış. Kendi kızını giydiriyor, yediriyor, sevi-

yor; üvey kızını ise çalıştırıyor, aç bırakıyor,

paçavralar içinde gezdiriyor, azarlıyor, bed-
dua ediyormuş. Küçük kız şikayet edecek

halde değilmiş, kötü kalpli kadın babasını
avucunun içine almış, konuşturmuyormuş.

Zavallı ne yapsın, her şeye katlanıyormuş.
Acıkınca bir süre ortadan kaybolup sandığını
açıyor, annesinin göğsünü emiyor, emer em-

mez karnı doyuyor, gücü artıyor, üzüntüsü

geçiyormuş. İ

Böyle yaşayıp giderlerken üvey annenin
kızı gün geçtikçe çirkin ve beceriksiz, üvey

kızı ise daha güzel, daha becerikli olmuş.

Kadın buna içerliyor, kızıyormuş... Daha son-
ra her nasılsa, bunda bir iş var, öğrenmeden

içim rahat etmeyecek diyerek küçük kızı

izlemeye başlamış. İzleye izleye Tasuta'nın
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sandığı açıp, annesinin göğsünü çıkarıp emdi-

ğini görmüş. “İşte şimdi buldum", diyerek
küçük kızı değirmene göndermiş ve
Tasuta'nın annesinin göğsünü gizlice alıp sa-

çağın altına gömmüş.

Tasuta ihtiyacı olup annesinin göğsünü
bulamayınca olanları anlamış ve ağlamış, ağ-

lamış; ne yapsın, gücünü toplayıp yine çalış-

maya koyulmuş. O gecenin sabahında saçağın

altında ak alınlı bir inek duruyormuş. İnek
bizim diye kimse gelmeyince alıkoyup sağma-
ya başlamışlar. Derken bir gün Tasuta ahırı

kürerken çok acıkmış. İnek bakmış, bakmış
ve Çerkesçe demişki: İ

-Ah, küçük kızım, acıktığında kimseye gö-

rünmeden gel beni em.

Tasuta koşup ak alınlı ineği emmiş, emer

emmez karnı doymuş, gücü yerine gelmiş,
üzüntüsü geçmiş. ©

Mavi gözlü, kalkık burunlu kadın daha çok
öfkelenmeye başlamış.

Bir gün anne kız başka bir köye misafirli-
ğe gitmek istemişler; giderlerken kadın üvey
kızına:

-Bu eve ne gir, ne de çık. Seni evde ya da

evden çıkmış bulursam, söylemedi deme, üç

canın olsa da tek birini bırakmadan bu iki
elimle alırım, demiş.

Tasuta ne yapacağını bilemeden ağlayıp

pencerenin önünde otururken küçük bir saka
kuşu gelip omzuna konmuş:

-Neden ağlıyorsun Tasuta, seni kim üzdü,

demiş.
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-Üvey annem benden böyle tuhaf bir şey

isteyip gitti, demiş küçük kız, - şimdi ne ya-
pacağımı bilmiyorum.

-O da zor bir şey mi, bununiçin üzülme, de-

miş küçük kuş.- Üvey annen geldiği zaman
gidip bir ayağın dışarıda bir ayağın evde ola-

cak şekilde dur; evden hem çıkma hem de

girme, dediği bu değil mi, diyerek saka kuşu

uçup gitmiş.

Tasuta işlerini bitirip akşama kadar oy-

namış, anne kızın geldiğini görünce gidip kü-

çük kuşun dediği gibi durmuş. Yaklaştıkların-

da üvey anne ona bakmış ve demiş ki:

-Ne o, yapacak bir şey bulamadın mı, niye

orada dikiliyorsun?

-Bilmem ki, demiş Tasuta, bana eve ne gir ne

çık demiştin, ben de dediğin gibi yaptım.

Üvey kızının üstün geldiğini anlamış kadın,

daha çok kızmış:

-Görüyor musun şu mendeburu, çalışmamak

için mazeret uyduruyor!

Ertesi gün anne yine kızıyla misafirliğe
gitmek istemiş. Giderken bir insanın yapama-
yacağı bir iş vermiş Tasuta'ya; bir çuval da-
rıyı bir çuval arpanın içine dökmüş, iyice ka-

rıştırmış ve başına oturtmuş:

-Bu darıyla arpayı güzelce ayıkla, ayır. Ben
döndüğümde yapmamış olursan yedi canın

olsa da bir canını bırakmadan alırım, demiş
ve anne kız arkalarına bakarak güle oynaya
çıkıp gitmişler. |

-Tasuta arpayla darının başında ağlayıp o-
turuyormuş. Bir saka kuşu gelip omzuna kon-
MUŞ: |

-Ne oldu küçük kız, demiş, niye ağlıyorsun?

-Nasıl ağlamayayım, demiş küçük kız, üvey
annem misafirliğe giderken önüme böyle bir
iş koyup çıktı. Ben bunu yapmadan gelirse,
yedi canım varsa, birini bırakmadan yedisini
de alacak!

 SÜ

-O da zor bir şey mi, demiş küçük kuş. Bunun

için ağlama. Hepsini yere dök, sen git oyna,

ben şimdi senin için onları ayırırım, demiş ve

uçup gitmiş.

Bir dakika içinde büyük bir güvercin sü-

rüsü uçarak eve gelmiş, arpayla darıyı ayırıp

birer çuvala koymuşlar. Küçük kız da sevinç

içinde oynayıp oturuyor'muş.

Anne kız gelince üvey annesi Tasuta'ya

çıkışmış:

- Boyu devrilesice, arpayla darıyı ayır diye

ben sana mı söyledim komşunun gelinine mi?

-Bana, demiş Tasuta, -ben de ayırdım, ayrı

ayrı koydum, duruyor.

-Seni yalancı, demiş mavi gözlü kalkık bu-

runlu kadın, on elin olsa da ayıramazsın o

kadarını!

-Bak öyleyse!

Koşup bakmış ki arpayla darı ayrılmış, bir
tane diğerinin içinde kalmamış.

-Allah Allah, bunun hepsini sen mi ayırdın,
demiş üvey annesi, kızıp söylenmiş.

Babası, ağzında gemolsa da dayanamayıp
kızını savunmuş:

-Niye olmasın, demiş, Tasuta her zaman be-

ceriktidir, kimsenin yapamadığını yapar.

-Ah, sen beni öldüreceksin, diye kadın ateş

püskürmüş. Bunu benim biricik yavrumu kü-

çük düşürmek için söylüyorsun. Ben sana o

kırmızı gözlerinle gösteririm senin kızin mı

beceriksiz benim kızım mı, diyerek ertesi

gün bir çuval arpayla bir çuval darıyı karış-

tırmış, kızını başına oturtmuş.- Ben gelinceye

kadar bunları ayır koy, demiş, kendisi de

üvey kızını alarak çakaleriği toplamaya git-
MİŞ.

Üvey annenin kızı ağlanıp sızlanıp oturur-

ken saka kuşu gelip pencerenin pervazına

konmuş:

-Niye ağlıyorsun, niye sızlahıyorsun küçük
kız, diye sormuş,-Seni kim üzdü?

 



 

 

  
 

-Annem üzdü, demiş kız. Kız kardeşim gibi

benim de bu yığını ayıklamam için bıraktı.

-Bunun için ağlama, demiş küçük kuş, onu

yapacakolanları ben sana gönderirim, sen git

oyna diyerek uçup gitmiş.

Biraz sonra büyük bir karga sürüsü eve

dalıp, arpayı darıyı ayırmadan hepsini yiyip

gitmişler.

Akşam annesi geldiğinde:

-Ayırdın mı yavrum, diye sormuş.

-Hayır.

-Neden?

-Bir karga sürüsü gelip hepsini yedi.

Neiyi ne kötü bir söz söyleyememiş kızı-

na, üvey kızına kötü kötü bakarak içeri gir-
miş. “Bunun acısını çıkarmazsam Allah canımı

Akşam anne kız döndüğünde üvey annesi
Tasuta'ya çıkışmış: |

-Boyu devrilesice, kumaş dokuyup güzel bir

giysi yap diye ben sana mı söyledim yoksa

komşunun gelinine mi?

“Bana, demiş üvey kızı. Ben de yapıp yatağın

alsın" demiş mavi gözlü, kötü kalpli kadın.

Üvey kızından isteyeceği bir iş bulmuş: |

-Ben babamın evine gidiyorum, akşam geldi-

gimde bu yünü güzel bir giysi olarak görmez-

sem, dokuz canın olsa da bir canını bırakma-

dan alırım, diyerek Tasuta'nın önüne dağ gibi

yünü yığmış, kendisi de kızını alıp çıkıp git-

MİŞ.

Bu kadar yünü yıkamak, kurutmak, dit-

mek, taramak, kabartmak, eğirmek, doku-

mak, biçmek, dikmek, güzel bir giysi yapmak

için en az bir ay gerek! Tasuta ağlayıp oturu-

yormuş. O sırada bir saka kuşu gelip omzuna
konmuş:

Ne oldu küçük kız, neden ağlıyorsun?

-Nasıl ağlamam, demiş, - bu kadar yünü ak-
şama kadar güzel bir giysi yapamazsam üvey

annem benim canımı alacak!

-O da zor bir şey mi, demiş, küçük kuş. Bu-

nun için ağlama.Senin için bunu yapacakları

ben şimdi gönderirim, sen git oyna, demiş.

Biraz sonra ak alınlı bir inek gelip yünü çiğ-
nemiş ve yutmuş. Bir saat geçmeden ağzın-

dan güzel, kahverengi bir giysi çıkarıp yaymış

ve otlamaya gitmiş.

 

üzerine koydum.

-Mümkün değil yapabilmen, yalan söylüyor-

sun. On elin olsa da yapıp yetiştiremezsin|

-Bak öyleyse! ğ

Mavi gözlü, kötü kalpli kadın koşup bak-
mış, güzel giysiyi görünce öfkeden mosmor
olmuş. |

-Bunu yapan senden başkasıysa iki elin kuru-

sun, demiş. |

Babası ağzında gem varsa da kızına acıyıp:

-Neden olmasın ki, demiş, vallahi bu köyde bu

zavallıdan daha becerikli, daha çalışkan kim-

se yok. |

- Ah, sen beni öldüreceksin, diyerek mavi

gözlü, kötü kalpli kadın ateş püskürmüş. Se-

nin niyetin benim yetim yavrumu küçük dü-
şürmek. Ben sana o kırmızı gözlerinle göste-

ririm benim kızım mı beceriksiz senin kızın

mı, diyerek ertesi gün dağ gibi yünü getirip

tombul kızının önüne yığmış:

- Al, yavrum, akşama kadar bundan bir soylu

giysisi yap!

Kendisi de Tasuta'yı, eline kör bir orak

verip ekin biçmeye götürmüş. |

Küçük kız ne yapsın, ağlayıp sızlanıp yün
yığınının yanında oturuyormuş. O sırada ak

alınlı bir inek yanına yaklaşmış:

-Niye ağlıyorsun, niye sızlanıyorsun küçük

kız, demiş. Kim üzdü seni?

-Nasıl ağlamayım, nasıl sızlanmayım, beni

annem üzdü, demiş.

-Ne dedi?

-Kız kardeşim gibi benim de bu dağ gibi yün-
den vork giysisi yapmamıistedi.
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-O da zor bir şey mi, getir buraya, diyerek

yünü yemiş ve Tasuta'nın güzelgiysiyi serdiği

yatağın üzerine pislemiş, üzerine bir şey ört
onun, diyerek çıkıp gitmiş.

Annesi geldiğinde:

-Yaptın mı, yavrum, diye sormuş.

-Evet, anneciğim, yatağın üzerinde duruyor.

Kadın sevinçle koşup baktıysa, yatağın
ortasında havluyla örtülmüş kocaman, taze

bir mayıs duruyor! Öfkeden mosmor olmuş:

-Bu nasıl oldu, demiş.

Küçük kız nasıl olduğunu anlatmış.

Kalkık burunlu, mavi gözlü kadın kızına ne

iyi ne kötü bir söz söylememiş, hışımla üvey
kızına dönüp: |

-Kırmızı gözlü babanı çağır, demiş.

-Ne istemiştin, canımın içi, demiş adam rengi

atarak. i

-İstediğim, demiş, - o ineği kesip bize yedi-
receksin!

Tasuta koşup gitmiş, ak alınlı ineğe duydukla-

rını söylemiş:

-Çabuk kaç, saklan, demiş.

-Olmaz, demiş akalınlı inek, nereye gidersem

gideyim beni bulurlar. Onun yerine şöyle ya-
palım daha iyi: Benim etimden sen yeme. On-

lar beni yedikten sonra kemiklerimi bir tane
bırakmadan topla, şu otladığım yuvarlak te-

-Hepinize selam olsun, demiş, - beyimizin

kolu kırıldı da ona çepşako' yapacaklar; gelin,
oynayın, eğlenin!

Sıkılıp oturan anne kızın da aradığı buy-

muş, gece olunca çepşakoya gitmek için ha-

zırlanmışlar:

- Oraya soylu gençleri gelecek, demiş mavi
gözlü kalkık burunlu kadın, -kendini beğen-
dirmeye çalış, yavrum, evlenme çağın geldi.

-Ne olur beni de götürün, diye yalvarmış
Tasuta, - ben hiç çepşako görmedim.

-Tabii, demiş üvey annesi, senin gibi pasaklıyı

sokarlar hanın #açeşme! Bu azıcık yünü dit,

oyalanırsın, diyerek bir yün çilesi atmış ona

ve çirkin kızını alıp çepşakoya gitmiş.

. Tasuta ağlamış, ağlamış; sonra ak alınlı i-

neğin söylediği aklına gelmiş ve koşarak yu-
varlak tepenin yanına gitmiş, üç kez seslen-

miş. Seslenir seslenmez tepe ikiye ayrılmış,

penin eteğine göm. İşin kötü gittiğinde gelip
üç defa bana seslen, sonra olacakları görür-

sün, demiş.

Ak alınlı ineği kesip pişirmişler, köylüyü
toplayıp yedirmişler. Avluyu Tasuta temizle-
diği için bir tane bırakmadan bütün kemikleri

toplamış ve götürüp yuvarlak tepenin eteğine

gömmüş.

Aradan zaman geçmiş, bir gün köye hanın
habercisi gelmiş:

 

içinden güzeliki kır at koşulu bir fayton çık-

mış. Faytonun içinde alacalı bir sandık duru-
yormuş. Tasuta sandığı açmış, içinden ipek

elbiseyi çıkarıp giymiş, altın kemeri beline
bağlamış, dışepr'ayı? da başına takmış. San-
dıkta küçük bir altın yüzük de varmış, onu da

parmağına geçirmiş ve faytona binip yola

çıkmış.

-Allah allah, çepşakomuza peri kızı geldi,

diyerek hürmetle karşılamışlar ve parmakla-

rının ucundan tutarak haçeşe götürmüşler.

“Peri kızı geldi, çepşakomuz kutlu oldu,
beyimiz çabuk iyileşecek" diyerek izzet ik-
ramda bulunmuşlar, oynatmışlar, eğlendir-
mişler. Oradakilerin ondan başka konusu

yokmuş. Hanın oğlu da Tasuta'dan gözünü

,

 

İ ' Çepşako (IllJsrırtaklya): Eskiden, genellikle bir yeri
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kırılan veya yaralanan hastanın yatağının başında

yapılan, çeşitli oyunlar ve danslardan oluşan eğlence.

> Haçeş (Xbamlsın): Konuk karşılamak ve ağırlamak

için asıl evden ayrı olarak yapılan konuk evi veya

odası. |

? Dışepı'a (Jlkımsnbil93): Çerkesierde altın nakışla

işlenmiş kadın başlığı.

 



 

 

 

 

ayıramıyormuş. Bizim anne kız da tanıyama-

mışlar onu; tövbe estağfurullah, böyle güzel-

liği olan padişahın kızı değilse peri kızıdır
diyerek bir köşede durmuş onu izliyorlarmış.

Hava aydınlanmaya başlayınca Tasuta

telaşlanmış:

-Aman Allahım, gitme vaktim geçiyor, demiş.

-Dur, acele etme perikızı, yanına atlı refa-

katçi verelim, diyerek hanın oğlu atılmış, elini

tutmuş.

Elini tuttuğunda, diğeri kurtarmak için

düşmüş, zıplayarak yuvarlanıp gitmiş. Tasuta
bunu fark etmeden faytona atlamış,iki kır at
ileri atılıp göz açıp kapatıncaya kadar uzak-

laşmış. Peri kızının arkasından çıkan kalabalık

ardından bakakalmış. |

Gün ışıyıp hanın oğlu biraz uzanmak için
dışarı çıktığında, güneşte parlayan altın yü-

-Vallahi, demiş, bu dün akşamki peri kızının

yüzüğü. Yer gök şahidim olsun ki bu yüzüğün

sahibini bu dünyadaysa onu bulacağım.

Handanizin alıp #uvarasına* atlamış ve bü-

tün Kabardey'i dolaşmış: Prens, özden, basit

halk, köle ayırmadan bulduğu kızın parmağına

yormuş. Bulamadan dönerken, biraz dinlen-

mek ve bakmak için Cılahsteney'e uğramış.
Hanın oğlu umudunu yitirmiş halde köye gel-
diğinde mavi gözlü kötü kalpli kadın, kandıra-
rak çirkin kızını vermek amacıyla hemen git-

miş, Tasuta'yı bodruma kapatıphanın oğlunun
karşısına dikilmiş:

-Beyim, o aradığın burada, demiş.

-Nerede, diye delikanlı atından aşağı atlamış.

-Küçük yüzüğünü ver de, bak, benim ay yüzlü
kızıma nasıl uyuyor!

Yüzüğü almış, ne yaptıysa da koca kızının
küçük parmağına geçirememiş. Ovmuş, sa-

 

* Huara (Xyap3): Safkan bir Çerkes atı cinsi.
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bunlamış, bir türlü olmamış. Olmadıkça zor-

layarak, tombul parmağını çevirip bükerek
kızı avaz avaz bağırtıyormuş.

-Boyu devrilsin senin de doğuranın da, diye
söylenirken mavi gözlü kalkık burunlu kadın
..an

kapısının önüne doğru yuvarlanmış.

Hanın oğlu yüzüğü almak için gidince bir

ağlama sesi duymuş. Bodrumun kapısını tek-

meyle vurup açmış. Bir baktıysa içeridegü-
zeller güzeli bir kız oturuyor; yüzüğü taktı-
ğında tam tamına uymuş.

-Ölümün üzerinden atlamadan onu bu avludan
çıkaramazsın, diyerek üvey annesi önüne di-

kilmiş.

Tam o sırada ormandan Tasuta'nın babası
gelmiş:

-Dinleme o cadıyı, demiş, - kızın sahibi be-

nim, sana veriyorum. O zavallı bu mavi gözlü
zalimin elinden çok çekti. Tasuta'nın çektik-

lerini de kendi çektiklerini de hanın oğluna

anlatmış. |

Köylü de toplanmış, bunları duyunca mavi
gözlü kalkık burunlu kadını yakalamışlar, eye-

re alışmamış iki atın üzerine bağlayıp sal-
mışlar.

O anda yuvarlak tepe sarsılmış, ikiye ay-

rılmış, içinden Tasuta'nın annesi sapasağlam

çıkmış. Büyük bir düğün yaparak güzel
Tasuta'yı hanınoğluna vermişler. Hanın oğlu-

nun seyisine de mavi gözlü kötü kalpli kadının
kızını vermişler. İkisi de şimdi bolluk ve
mutluluk içinde bizim köyün en ucunda oturu-

yorlar.

Tasuta Dahere Hankuemre

Tavurıhişe (Yüz Masal) 1992, Nalçik, 5.43

Derleyen: Nalo Zavur

Adıgece'den Çeviren: Murat Papşu
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Güler ÇAKIR Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde
doğdu. İlk ve orta okulu Reyhanlı'da bi-
tirdikten sonra İskenderun Kız Meslek
Lisesi'ne girdi. Burada bir yıllık öğrenimi-
nin ardından, İstanbul Moda Kız Meslek
Lisesi Resim bölümüne geçerek, lise öğ-
renimini burada tamamladı. Daha sonra
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar
Yüksek Okulu Tekstil Bölümü'ne girerek
1976 yılında yüksek öğrenimini tamam-
ladı.

 

 

 
. Lise yıllarından beri resim çalışmala-

rına devam eden Güler ÇAKIR bir çok
karma resim sergisi ve yarışmalar dı-
şında, ilk kişisel sergisini 1985'te Ga-
ziantep'te açtı.

e 1989'da Ankara Milli Piyango Sanat
Galerisi'nde "Kırsal Yörede Kadın",

» 1991'de Ankara GAMA Sanat Galeri-
sinde "Atlar",

 

 

» 1993'te Ankara İş Bankası Sanat
Galerisi'nde, "Cumhuriyetin 70. Yılın-
da Atatürk ve Kuvay-ı Milliye ",

e 1999 yılında ise Ankara Şeker Bank
Sanat Galerisi'nde 5. Kişisel sergisini
açtı. Ayrıca;

e 1996 yılında Çankaya Belediyesi Sa-
nat Galerisi'nde,

e 1997 yılında Ankara Halk Bankası
Sanat Galerisi'nde,

» 2000 yılında, Ankara Şeker Bank Sa-
nat Galerisi'nde birlikte resim çalış-
maları yaptığı arkadaşları ile üç kar-
ma resim sergisiaçtı.

Genelde yapıtlarını doğadan esinlenerek
oluşturan, figüratif konuları ve atları se-
ven sanatçı halen çalışmalarına kendi
atölyesinde devam etmektedir. Sergile-
memeyi seçtiği çalışmalarını ise atölye-
sinde bulunduran ve resimlerinin bazıla-
rını Kafkas Derneği'ne armağan eden
ressamımıza, dernekle ortak yürütecek-
leri bir proje olup olmadığını sorduk. He-
nüz böyle bir planı olmadığını, ama ol-

Wu

masını çok istediğini belirtti.

 
Sanatçımıza bundan sonraki sanat ya-
şamında başarılar dileriz.

| Kanşav PÖÇ)

 



 

  ap

 
 

Agit Gürcüstan Sınırını Gözlemeye

Devam Edecek

AGIT Daimi Konseyi'nin geçe, ay aldığı bir kara-

ra göre (17 Aralık 2001, RFEJRL), 3 Ocak'ta, beş
silahsız gözlemci Gürcüstan ve İnguşetya sını-

rında devriye gezmeye başlıyor. Şubat 2000'de
AGIT gözlemcilerinin oluşturduğu yaklaşık 40
kişilik bir ekip Gürcüstan-Çeçenistan sınırını

gözlemeye başlamıştı.

4 Ocak 2002, LF

Moskova'dan Gürcüstan'a
Barış Gücü Konusunda Baskı

İnterfax'ın bildirdiği 4 Ocak'ta yayınlanan bir de-

mece göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Tiflis'i,

Abhazya'da konuşlandırılmış olan CIS barış gü-

cünün görevine devam edip etmeyeceği konu-

sunda bir an önce karar vermeye zorluyor. Gürcü
parlamentosu Ekim ayında, Barış Gücü'nün 31

Aralık'ta görev sürelerinin bitmesinin ardından 3

ay içinde çekilmesi yönünde karara varmıştı. 7
Ocak'ta yapılan açıklamaya göre, çeşitli siyasal
görüşlerden milletvekilleri son çekilme tarihinin

titizlikle uygulanmasında ısrar ettiler. 4 Ocak'ta
Tifliste CIS yetkili sekreteri Yuri Yarov ile yaptığı
görüşme sırasında Gürcüstan başkanı Edvard

Sevardnadze, Gürcüstan Ulusal Güvenlik Kon-

seyi'nin konuyu bir hafta içinde görüşeceğini ve
barış gücünün göreve devam edip etmemesi
konusunda karar vereceğini söyledi.

7 Ocak 2002, 1F

Çeçenya'da İkinci Basımevi Hizmete
Başladı

İTAR TASS' dan alınan habere göre, 7 Ocak'ta

Çeçenya'nın kuzeyindeki Znamenskoe kasaba-
sında, saatte 35000 sayfa basma kapasitesi olan

yeni bir basımevi hizmete başladı. Tesis, gelecek
aydan itibaren, Çeçenya'da yayımlanan gazete-

lerden toplam 110000 adet basacak. Burada
ayrıca okullar için ders kitapları da basılacağı

açıklandı. Grozni'de geçen yaz bir gezici bası-
mevi hizmete başlamıştı.

8 Ocak 2002, LF

Çeçenya Anayasası

Çeçenya'nın Federasyon Konseyi Temsilcisi
Akhmed Zavgaev'in 9 Ocak'ta Interfax'a yaptığı
açıklamaya göre, hukuk uzmanlarınca onaylan-

dıktan sonra resmi olarak kamuoyunun müzake-

resine sunulacak olan Çeçenya'nın hazırlanan

 

yeni anayasasında, parlamenter cumhuriyet yeri-
ne başkanlık esaslı cumhuriyet öngörülüyor.
Başkan 5 yıllık süre için seçilecek. Zavgaev yap-
tığı açıklamada, anayasa taslağının Çeçenya

Danışmanlık Kurulu üyeleri, Ahmed Hacı Kadırov
başkanlığındaki Çeçen yönetimi ve eski Grozni

Belediye Başkanı Beslan Gantemirov tarafından

ortaklaşa hazırlandığını ekledi. Zavgaev, parla-
menter modelin de düşünüldüğünü, ancak “genel
(Rusya'nın) yapısal alanıyla uyuşmadığı” için

reddedildiğini söyledi. İ

Kafkasya Raporu'ndaki yoruma göre, Gantemiı—
rov, kendisinin başbakan olma olasılığını düşüne-

rek parlamenter modeli savunuyordu. Çeçen-
ya'ya özel ekonomik statü verilmesini destekle-
yen önerge reddedildi. 10 Ocaktarihli Moskovskii
Komsomolets'e göre, böyle bir statünün sadece
federal kaynakları dolandırmada kolaylık yarata-

>»

cağı ve bu endişeyle önergenin reddedildiği a-

çıklandı.

10 Ocak 2002, LF

Güney Osetya Başbakanı

TTAR-TASS'tan alınan habere göre, tanınmamış
bir cumhuriyet olan Güney Osetya Cumhuriyeti
Parlamentosu 9 Ocak'ta Başkan Edvard

Kokoev'in başbakan adayı Gerasim Khugaev'in
görevlendirilmesini onayladı. 57 yaşındakifilozof
Khugaev, Moskova Devlet Üniversitesinden me-

zun olmuştu ve son yıllarda Kuzey Osetya-

Alanya Cumhuriyeti'nde kamu kuruluşlarında

çalışıyordu.

10 Ocak 2002, LF

Amerika'dan, Çeçenya'daki
Rus Zulmüne Sert Tepki

Reuters'ın bildirdiğine göre, 10 Ocak 2002 tari-
hinde Washington'da bir basın toplantısında ko-
nuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Richard
Boucher, Rus güçlerinin “sivil hedeflere karşı

gösterdiği aşırı baskıdan" ve son haftalarda
Tsotan-Yurt kasabası ve Argun kentindeki çatış-

malarda Rus güçlerinin yaptığı insan hakları ih-
lallerinden endişe duyduğunu dile getirdi. Die
Welt'in 11 Ocak'taki haberine göre, Çeçen insan
hakları savunucuları, Ocak ayı başlarında yaşa-
nan Tsotan-Yurt çatışmasında, sarhoş Rus as-
kerlerinin en az 80 Çeçen sivili katlettiğini söyle-
diler. Bu çatışmalar, son birkaç aydır yaşanan en
büyük katliamla sonuçlandı. Boucher konuşma-

sında, Moskova'nın, geçen Kasım ayında Çeçen

Başkan Aslan Maşadov'un temsilcisi Ahmed
Zakaev ile Rusya Güney Federal Bölgesi Baş-
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Viktor Kazantsev arasındakikanlık temsilcisi
görüşmelerin gereğini yapmadığı için rahatsızlık

duyduğunu da ekledi.

11 Ocak 2002, RFE/RL -

Kadırov Başkanlığa Aday

ITAR-TASS'ın haberine göre Çeçen yönetimi

başkanı Ahmet-Hacı Kadırov, 10 Ocak 2002
tarihinde Grozni'de gazetecilerle yaptığı görüş-
mede, seçimler olduğunda Çeçenya başkanlığı-

na aday olacağını açıkladı. Seçimler için henüz

tarih belirlenmedi. Kadırov 23 Ekim'de İTAR-

TASS'a yaptığı açıklamada, düşmanlığın sona
erdirilmesi ve yurtlarından uzaklaştırılan bütün
Çeçenlerin evlerine geri dönmeleri gerektiğini

söyledi.

11 Ocak 2002, LF

ORT televizyonu 14 ocak akşamı 21.00 ana ha-
ber bülteninde Adıgey Cumhuriyetin'deki seçim-
lere şu şekilde yer verdi:

Aslında 13 ocaktarihinde sadece Adıgey'de değil

Kabardey-Balkar ve Yakut bölgelerinde de baş-

kan seçimleri vardı. Kabardey-Balkar'da Koko
Valeri üçüncü defa 9088 oy çoğunluğuile seçim-
leri birinci turda kazandı. Eski başkanın yeniden
ezici bir çoğunlukla başa gelmesi kimseiçin sürp-
riz olmadı. Buna karşın Adıgey ve Yakut bölgele-
rinde ki seçim sonuçları oldukça sürpriz olarak

nitelendirildi. Adıgey'in on üç senelik başkanı
Aslan Cârım rakibi işadamı Sovmen'in aldığı
oyun sadece yedide birine ulaşabildi ve dolayı-
sıyla seçimler kendisi için büyük bir başarısızlıkla
sonuçlandı. Son yıllarda Rusya Federasyonu'nun

çeşitli bölgelerinde görülen "zengin başkan" mo-
deli Adıgey ve Yakut Cumhuriyetlerinde de yan-
kısını buldu. Yakut Cumhuriyeti Rusya'nın en
büyük elmas madenisahibini, Adıgey ise en bü-
yük altın madeniişletmecisini kendilerine başkan

seçtiler.
R:F. Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Aleksandr
Vesnikov açıklamasında bu durumu "doğal" ola-
rak nitelendirdi. İnsanların en büyük sıkıntılarının
ekonomikyetersizliklerden kaynaklandığını, ticari

başarının politik başarının bir garantisi olarak

görülmesinin normal olduğunu belirtti. Ancak

politikanın ticaretten farklı ve daha fazla sorum-

luluk isteyen bir iş olduğunu, yeni başkanların

görevlerinde halka hizmet vermeleri gerektiğini
unutmamalarını temennietti.

Kremlin tarafından desteklenen "zengin başkan"
politikası dün iki kez daha başarılı oldu ve aday-
lar ezici çoğunlukla başkan seçildiler. Resmi
olarak kanıtlanmış dünyanın en zengin Adıgesi

 

Sovmen Hazret'in yıllık geliri yüzelli milyon doları

aşıyor. Halkın isteği üzerine adaylığını koyduğu-
'nu söyleyen Sovmen, yakınları tarafından "çağını
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aşmış bir işadamı" olarak nitelendiriliyor.

Cetao Denef / Maykop

Abhazya Gürcüstan Görüşmelerinde
Bir Gelişme Yok

Gürcüstan Devlet Başkanı Edvard Sevardnadze,

14 Ocak'ta Tiflis'te gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, Birleşmiş Milletlerin taslağını hazırladığı
ve Abhazya-Gürcüstan arasındaki anlaşmazlığı
tek bir Gürcü Devleti altında formüle eden dokü-
mandan bahsetti.

Bu dokümana göre Abhazya'nın, Gürcüstan'ın bir
parçası olduğunu kabul etmesi, Gürcüstan'ın

şimdiki sınırlarını tanıması ve evlerinden ayrılmış
olan Abhazya'da yaşayan Gürcülerin geri dön-

melerine izin vermesi gerekiyor. Sevardnadze,
“tarihsel bir uzlaşma” olarak Abhazya'nın henüz

belirlenmemiş bir süre boyunca kendi anayasa-

sını ve kurumlarını korumasına izin verileceğini.

ekledi. Ancak, Abhaz Dışişleri Bakanı Sergei

Shamba Sevardnadze'nin teklifini aynı gün red-
detti ve Abhazya'nın şu anki anayasasının

Abhazya'yı bağımsız bir devlet olarak tanımladı-
ğını ve Abhazya'nın daha büyük bir devletin bir

parçası olmayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Shamba açıklamasında, Tiflis ve Sohum'un,

Gürcüstan'ın askerlerini çekmeyi reddettiği
Kodori Gorge'deki durumu konuşmalarının daha

uygun olacağını ekledi.

15 Ocak 2002, LF

Şapsığ Barajında Taşkın Tehlikesi

Tohtomukay bölgesinde 60 yıl önce inşa edilmiş

bulunan Şapsığ barajında taşkın tehlikesi var. Bu

sene çok miktarda kar yağmış olması nedeniyle

barajdaki su seviyesinde yükselme meydana

geldi. Toplam 140 milyon metreküp su alabilen

barajda şu anda 130 milyon metreküp su top-
lanmış bulunuyor. Kuban nehrinin Azak denizine

karıştığı yerde buz tabakalarının yığılmış olması
nedeniyle nehirdeki su akımı yavaşladığından
barajdaki fazla su yeterince tahliye edilemiyor.
Yetkililer havalarda ani bir ısınma olduğu takdirde
taşkının kaçınılmaz olduğunu ve bundan çevre-
deki yerleşim birimlerinin zarar göreceğini ifade
ettiler. Ani ısınmalar olmazsa taşkın önlenebile-
cek. Baraj yetkilileri su seviyesini düşürebilmek
için Krasnodar barajı yetkilileri ile işbirliği halinde
çalışmalarını sürdürüyorlar. I.Cetao/Maykop

  



 

   
 

Mahaçkale'de Rus Askeri
Konvoyuna Saldırı

Dün akşam Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale'de
saat 20.00 sularında Rus askerlerini taşıyan bir
kamyon bombalı saldırı sonucu imha edildi. ZIL-
130 markalı kamyonda Rus İçişlerinin 102'inci

askeri birliğine mensup 30 kişi bulunuyordu. Alı-

nan bilgilere göre 6 Rus askeri olay yerinde ha-
yatını kaybederken, biri de hastanede can verdi
ve 10 asker de yaralandı. Rus askerlerinin ban-
yodan askeri üslerine dönerken saldırıya uğra-

dıkları öğrenildi.

Saldırının, Dağıstan İslami Cemaatı tarafından

düzenlendiğini bildiren Kavkaz Center haber

ajansının Dağıstan kaynaklarına dayanarak ver-
diği bilgilere göre ise, 2 kamyon ve 1 minibüsten
oluşan konvoya düzenlenen saldırıda, 13 Rus
askeri öldürüldü ve 15 asker de yaralandı.

19.Ocak.2002 Ajans Kafkas

AKPM Rusya'yı Kızdırdı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM),
Rusya'ya Çeçenistan'daki insan hakları ihlalle-

riyle ilgili olarak yaptırım uygulanmasını öngör-

medi ancak aldığı bir kararla Rusya'yı öfkelendir-

di. Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen

Genel Kurul toplantılarında dün AKPM'nin
Çeçenistan raportörü Lord Judd, Çeçenistan ile
ilgili raporu örgüte üye 43 devletin parlamenterle-
rine sundu.

Taraflar arasında tutukluların durumunun Cenev-
re Konvensiyonu'na göre halledilmesinin öngö-

rülmesi Rusya'yı rahatsız etti. Bu karar
Çeçenistan'ın Rusya'dan ayrı bir devlet olarak

algılandığı ve savaşın iki devlet arasında sürdü-
ğünün uluslararası tescili anlamına geldiği yo-
rumlarına neden olurken Rus heyetinin başkanı
Dimitriy Rogozin, karara karşı çıkarak Avrupa'nın

Rusya'nın problemlerini anlamaya hazır olmadı-
ğını belirtti. Rogozin, "Avrupa terör probleminden

çok uzak, ne zaman ki terörle yüzleşirler, bizi
anlarlar ama o zaman da çok geç olur" dedi.
Rogozin, Çeçenistan'daki insan hakları mesele-
sinin Cenevre Konvensiyonu'na göre ele alınma-
sının Çeçenistan'a Rusya'dan ayrı bir devlet mu-
amelesi yapmak anlamına geleceğini belirterek,
kendileri açısından bunun kabul edilir bir durum
olmadığını kaydetti. AKPM'nin kararında, Rusya'-
ya komşu ülkelerdeki terörist aktivitelerinin dur-
durulmasıve liderlerinin yargı önüne çıkarılması
için acil önlem alınması öngörüldü. Lord Frank
Judd yaptığı konuşmada, Çeçenistan'daki sava-

 /

şın durdurulması için politik bir çözüm yolunun
bulunması gerektiğini tekrar vurguladı.

24.Ocak.2002 Ajans Kafkas

Rusya'dan AKPM'ye Karşı Atak

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin son

oturumunda Çeçenistan meselesi nedeniyle iste-
diği kararları çıkartamayan Rusya, yeni taktikler
peşinde.

Strasbourg'ta görüşmelere katılan Rus heyetinin

başkan yardımcısı Leonid Slutskiy, Nisan ayında
yapılacak AKPM oturumunda, Çeçenistan'daki

gözetim misyonunun sona ermesini talep ede-
ceklerini açıkladı. Slutskiy, "Bu kadar denetim
yeter. Rusya'yı 5 yıldır gözetim altında tutuyorlar.

Bunun son parçası da Çeçenistan olmaya devam

ediyor" dedi.

24Ocak.2002 Ajans Kafkas

Tiflis, Ahıskalılar Konusunda

Sözünde Durmadı

Gürcüstan'ın 1999'da Avrupa Konseyi'ne kabul
edilişinin ön şartlarından biri olan Ahıska Türkle-

rinin tekrar yurtlarına dönmelerinin sağlanması
vaadi hala askıda. Gürcü yetkililer, Ahıska Türk-
lerinin yeniden Cavahati bölgesine yerleştirilme-

sinin getireceği ekonomik yükü kaldıramayacağı
gerekçesiyle Gürcüstan'ın verdiği sözü yerine
getiremeyeceğini söylüyorlar.

Son olarak Gürcüstan Parlamento Başkanı Nino

Burcanadze, 22 Ocak'ta Avrupa Konseyi'nde

yaptığı konuşmada Tiflis'in tutumuna açıklık ge-

tirdi. Burcanadze, Ahıska Türklerinin dönüş hak-

larının İade edilmesine ilişkin kanun tasarısını

Avrupa Konseyi uzmanları ile birlikte hazırlaya-
caklarını belirtti.

Ahıska Türkleri'nin vatanlarına geri döndürülmesi

sözünü yerine getirmede zorluk çektiğine deği-
nen Burcanadze, Tiflis'in gerekçesini şöyle açık-
ladı:

“Gürcüstan'ın Abhazya ve Güney Osetya'dan göç
ettirilen 300 bin kendi göçmeni varken 1944 yı-
ında Sovyet rejimi tarafından güney
Gürcüstan'dan Orta Asya'ya sürülen Ahıska
Türkleri'ni geri döndürmesi için uluslararası ku-
ruluşlardan ekonomik ve finansal yardım alması
lazım”.

24.Ocak.2002 Ajans Kafkas
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Zakayev'den Yeni Temaslar

Çeçenlerin Avrupa'da başlattıkları diplomatik
temaslar sürüyor. Kavkaz-Genter'in haberine

göre Çeçenistan Başbakan Yardımcısı Ahmet

Zakayev, Fransa Eğitim Bakanı ile bir görüşme

yaptı.

İki saat süren görüşmede eğitim alanında işbirlik

olanaklarının konuşulduğu belirtildi. Ayrıca Cuma
günü öğleden sonra Zakayev'in, Fransa Dışişleri
Bakanlığı'ndan bir yetkili ile biraraya geldiği kay-

dedildi.

Öte yanda Çeçenistan'ın Gudermes kenti yakın-
larında bir Rus treni havaya uçuruldu. Ayrıca dün

Caharkale ve Çeçenistan'ın dağlık bölgelerinde

Ruslar ve Çeçenler arasında çatışmaların ya-

şandığı öğrenildi. i

26.Ocak.2002 Ajans Kafkas

Kuzey Osetya'da Beklenen Sonuç
Kuzey Osetya'da 27 Ocak'ta yapılan başkanlık
seçimlerinde Devlet Başkanı Aleksandr Dza-

sohov yeniden seçildi. Dzasohov'un en güçlü
rakibi Sergey Hetagurov mahkeme kararıile dis-
kalifiye edilince sandıktan çıkan sonuç bir gün
öncesindenbelliydi.

Sayımı tamamlanan yüzde 88 oranındaki oy

dağılımına göre, Aleksandr Dzasohov yüzde
57.2'lik oranla birinci sırada. Emekli general

Stanislav Suanov ise yüzde 29.7'de kaldı.

28.Ocak.2002 Ajans Kafkas

Radio Liberty'ye Göz Dağı

Rusya, bir süreden beri Kafkas dillerinde yayın
hazırlığı yapan Radio Liberty ile ilgili rahatsızlığı-
nı açıkça dile getirdi. Radyonun yayınlarına bu-
gün başlayacağını hatırlatan Rusya Devlet Baş-
kani Yardımcısı Sergey Yastrjembskiy, kendileri

açısından yayınların nasıl bir tutum içinde sürdü-
rüleceğinin önemli olduğunu belirterek, "Buna
dikkat edeceğiz. Rusya'nın kanunları ihlal edildiği
an yine kanunların verdiği yetkilerle gerekli ted-
birler alınacak" dedi. Yastrjembskiy, Amerikan
Kongresi tarafındanfinanse edilen ve 50 yılı aş-
kın zamandır yayın yapan Radio Liberty'nin Mos-

kova şubesini kapatmak gibi yaptırımların gün-
deme gelebileceğini kaydetti.

28.Ocak.2002 Ajans Kafkas

Protesto Günü
Çeçenistan'ın değişik yerleşim merkezlerinde
Rus işgalini kınayan eylemler yapıldı.

 

Pazar günü Başkent Caharkale, Gudermes,

Novogroznıy, Şali ve Urus-Martan gibi büyük

şehirlerde halk sokağa döküldü.

Caharkale'nin merkezinde bir araya gelen ço-
ğunluğu kadın yaklaşık bin Çeçen, Rusların yıl-

dirma operasyonlarının durdurulmasını ve işgalin
sona ermesini istediler. Göstericiler Rusya'nın
barışın sağlanması için Çeçen yöneticilerle der-

hal görüşme yapmasınıtalep ettiler.

28.Ocak.2002 Ajans Kafkas

Demografik Yapı ve Azınlıklar

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, ABD
Özgürlük Radyosu'nun Çeçen sorunu ile ilgili
gelişmeleri taraflı yansıttığı öne sürüldü.

Kremlin Sarayı'nın Çeçenistan ile ilgili sözcüsü
Sergey Yastrjembski, Çeçen sorunuile ilgili ge-
iişmeleri taraflı yansıttığı gerekçesiyle ABD Öz-

gürlük Radyosu'nun Rusya'daki yayınlarının dur-
durulabileceğini açıkladı. Yastrjembski, “Gazeta”
adlı gazetede bugün yayımlanan demecinde, bu
radyonun, Çeçenistan'da 1999-2000 yıllarındaki
gelişmeleri yansıtırken tamamen tek yanlı dav-

28

randığını ve tarafsız olmadığını, ayrılıkçıların
eylemlerini haklı göstermeye çalıştığını öne sür-
dü.
Radyonun bugündenitibaren Çeçence dahil bazı

Kafkas dilleri ile yayınlara da başlayacağını be-
lirten Yastrjembski, bu yayınlarda da ayrılıkçı

yandaşlığı yapılabileceğinden kaygı duyulduğunu

ifade etti. Yastrjembski, “bu radyo eğer yayınla-
rında yasaları ihlal ederse önce uyarılacak. Daha
sonraki aşamalarda lisansının iptali ve Moskova

Bürosu'nun kapatılması gündeme gelebilir. Yasal
yollara başvurmaktan başka bir çaremiz yok”

dedi.

Rus sözcü, bu sorun yüzünden uluslararası dü-

zeyde tartışmaistemediklerini de belirterek, Ba-
tinin, Çeçenistan konusunda Rusya'nın tutumu-
nu iyice anlayabilmesi için henüz çok zamana
ihtiyaç bulunduğunu sözlerine ekledi.

28.Ocak.2002 İ
htip://www.ntvmsnbc.com/news/132515.asp

Abhazya Devlet Ödülü
Abhazya Parlamentosu tarafından kabul edilen
ve Abhazya Devlet başkanı Sayın V. Ardzınba

tarafından onaylanan Abhazya'nın şimdiye kadar

vermiş olduğu en yüksek mertebe sayılan üstün
hizmet ödülü Bagrat Sinkuba, Beygua Ömer
Büyüka ve Murat Yağan'a verilecektir.

 

 



 

  

 

ADI  
 

Ödül töreni Nisan ayında Abhazya'da yapılacak
ve ödül kazananlara takdim edilecektir. Bagrat
sinkuba, Son Ubıh romanıyla tanınan ünlü

Abhaz edebiyatçısı. ”

Beygua Ömer Büyüka, Kafkasya — Abhazya üze-
rinde araştırmaları bulunan yakın zamanlarda
kaybettiğimiz Ayhaba. Kitaplarının bir kısmı der-
neklerde satılmaktaysa da, 'Abhaz Mitolojisi A-
naç mı?' adlı kitabını ancak artık sahaflarda bul-

mak mümkündür. Murat Yağan, 86 yaşında Ka-

nada'da yaşayan 'Kaf Dağının Ardından
Geliyorum! isimli otobiyografisi ile tanınan ve

Khabze üzerine yazdığı Teaching of Kebzeh
isimli kitabı ile özellikle bilinen Ayhaba, halen

yazdığı Ahmusta Kebzeh kitabı üzerinde çalış-

maktadır.

30.Ocak.2002 Hasan Okan İşcan / Kiev

Gürcüstan Kritik Eşikte

Gürcüstan Devlet Kançılaryası Uluslararası iliş-
kiler Servisi Bölüm Başkanı Şalva Piçhadze,

Çeçenistan'da devam eden savaşı "Gürcüstan
halkının güvenliğini tehdit eden unsur" olarak
değerlendirdi.

Piçhadze, Çeçen mültecilerin barındığı Panki
Vadisi'ndeki zor durumun da savaşın bir sonucu

olduğunu hatırlatarak, bu nedenle Rusya'nın
Çeçenistan sınırını iyi koruması gerektiğini kay-
detti. Öncelikli olarak Panki'de bulunan 7 bin
mültecinin evlerine dönmesinin sağlanması ge-

rektiğini vurgulayan Piçhadze, sınırın Ruslar
tarafından sıkıca korumadığının ortaya çıktığını
belirterek, Gürcüstan'a geçen mülteciler arasında

savaşçıların bulunma ihtimaline değindi.

Piçhadze, bununla birlikte Ruslarla Panki'de her-
hangi bir operasyon yapılmasının mümkün olma-

dığını belirterek, eğer böyle bir şeye girişilecek

olursa bunun Gürcüstan'ı savaşın içine çekmek
anlamına geleceğini ifade etti. Piçhadze,iki ülke-
nin elde ettiği istihbaratı paylaşması ve savcıların

çalışması durumunda aranan suçluların yakala-
nabileceğini sözlerine ekledi.

31.Ocak.2002 Ajans Kafkas

BM'nin Gündemi Abhaz- Gürcü Sorunu

BM Güvenlik Konseyi Abhaz-Gürcüihtilafını bu-
gün gündemine alıyor. Konseyin bölgedeki ihti-
lafların çözümüneilişkin bir karara varabileceği
belirtiliyor.

Sözde Sürgünde Abhaz Yönetimi Başkanı
Tamaz Nadareişvili, BM'nin varacağı kararda,
Gürcüstan'dan Rus Barış Gücü'nün görev süre-

 

sini uzatma ve Gürcü askerlerinin Kodor'dan

çekilmesigibi taleplerin yer alabileceğini söyledi.

17 Ocak'ta Çuburhinci'de taraflar arasında varı-
lan anlaşmaya göre Şubat ayı başından itibaren

Gürcü askerinin Kodor'dan çekilerek bölgede
Rus Barış Gücü ve BM Askeri Gözlemcileri'nin

görev yapmaya başlaması gerekiyor.

31.Ocak.2002 Ajans Kafkas

Sovmen'inİlk İcraatı

Adigey Parlamentosu'nunalt kanadı “Cumhuriyet
Meclisi" başkanı Muharbiy Tharkaho 30 Ocak
günü görevinden istifa etti. Yerine seçimlerde
Sovmen'i desteklemiş bulunan Anatoli Ivanov
başkan seçildi. 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı: seçi-
len Sovmen 8 Şubat tarihinde yemin ederek gö-
reve başlayacak.

01 Şubat 2002 |.Cetao

Kalkas Halklarına Yönelik Bağımsız Gazete

“YENİ KAFKASYA

Kuzeyiyle güneyiyle tüm Kafkasya'nın ve
Türkiye'deki Kafkasyalıların sesi olma çabası
içerisinde olma.

İrili ufaklı her türlü resmi ideolojinin etkisi
dışında Kafkasya kültür ve dillerinin bulun-
dukları her coğrafyada varlıklarını devam et-
tirme ve geliştirme çabasına katkıda bulun-

ma. |

9

Geçmişteki ve günümüzdeki olaylara bakar-
ken tek yönle taraflı ve ön yargılı olmama,

olayları ele alırken tüm tarafların görüş ve
düşüncelerini yansıtmak noktasında bulun-
ma.

Kafkas kültür ve dillerinin yaşaması konu-
sunda kesin bir tutum içerisine olmak.

Uluslararası dengeler çerçevesinde güç o-
daklarının politikalarına kesinlikle hizmet et-
memek.

Yukarıdaki yayın ilkelerini temel alan YENİ KAF-
KASYA gazetesi, Kasım 2001 (Yıl:9, Sayı: 37)

9

tarihinde yayım hayatına kaldığı yerden devam
etmeye başladı. Yeni Kafkasya gazetesi ve Çalı-
şanlarına yeni yayın hayatında başarılar diliyo-

ruz.

İstanbul'da Yuri Temirkanov Rüzgarı

Levent'teki İş Bankası Genel Müdürlük Kompiek-
si'nde yer alan İş Sanat, 4 Şubat'ta saat 19.30'da
Yuri Temirkanov'un müzik yönetmenliği ve şefli-
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ğini yaptığı St. Petersburg Filarmoni OÖrkestrası'nı

“İstanbul'da Rus Kışı" adlı konserle konuk ediyor.

Yuri Temirkanov, bir zamanlar adı Leningrad
Filarmoni Orkestrası olan S# Petersburg Filar-
moni Orkestrası'nın müzik yönetmeni ve birinci

şefi.

Yuri Temirkanov, bu görevi 1988'de Evgeny
Mravinsky'den devraldı. Bundan önce Kirov Ope-
rası'nın sanat yönetmeni ve birinci şefliği görevini
yürütüyordu. Ünlü sanatçı, şimdiye kadar Avru-
pa'nın en önemli orkestralarını belli başlı müzik
merkezlerinde ve festivallerde yönetti. 1979'da
Kraliyet Filarmoni Orkestrası'nın birinci konuk şefi
oldu; 1992-98 yılları arasında ise topluluğun bi-

rinci şefliğini sürdürdü. Konuk şef olarak sık sık
ABD'ye de giden Temirkanov, New York,

Philadelphia, Boston, San Francisco ve Los

Angeles'ın en önemli müzik merkezlerinde kon-

serler yönetti. Temirkanov 1999-2000 sezonunda

Baltimore Senfoni Orkestrası'nın müzik yönet-
meni oldu. Kraliyet Filarmoni Orkestrası'yla bir-

likte Stravinski balelerini; St Petersburg Filarmoni
Orkestrası'yla birlikte Şostakoviç, Prokofiev ve

Rahmaninof'un eserlerini kaydetti.

Temirkanov 1998/99 sezonunda Danimarka Ulur-

sal Radyo Senfoni Orkestrası'na birinci konuk şef
olarak atandı.

01 Şubat 2002 Ajans Kafkas

Rus Halkından Görüş Alınacak

Rusya'da, Çeçenistan'ın statüsü konusunda,kısa

bir süre içinde referandum yapılacağı öne sürül-

dü. Haftalık bir derginin haberine göre, yapılacağı

öne sürülen referandumda Rusya Federasyonu
yurttaşlarına, oÇeçenistan'daki (operasyonların

devam etmesinden yana mı oldukları, yoksa
buranın federasyon topraklarından çıkarılmasını

mı istedikleri sorulacak.

Halk, Çeçenistan'ın federasyon bünyesinde tu-
tulmasından yana ise, Çeçen topraklarının kuzey

ve güney diyeikiye ayrılmasını" isteyip istemedi-

ğini de belirtecek.

Çeçen savaşçıları, özellikle Çeçenistan'ın güney
kesimlerinde faaliyette bulunuyor.

Rus yanlısı Çeçen yetkili Bislan Gantamirov da,
geçen ay yaptığı açıklamada, yeni Anayasa ko-
nusunda en geç 2002 yazında referandum yapı-
lacağını belirtmişti. Gantamirov, referandumun
bütün Rusya'da değil, sadece Çeçenistan'da ve
Çeçenlerin yaşadığı Rusya bölgelerinde yapıla-
cağını söylemişti.

 

Berezovski, Basayev'e 2 milyon Dolar verdiğini

ama o dönemde herikisinin resmi kişiler oldukla-
rını ve paranın Çeçenistan'ın yeniden yapılandı-

rılması amacıyla verildiğini belirtti.

Oligark, TV6'nın kapatılmasını ve kendisine

Çeçenistan konusunda şantaj yapılmasını, açık-

lamak üzere olduğu bombalama olaylarıile ilgili
olduğunu iddia etti. Söz konusu bombalama o-
layları Moskova'nın 2. Çeçenistan Savaşı'nı
başlatması için neden olarak gösterilmişti.

Berezovski olayın FSB tarafından gerçekleştiril-
diğini iddia ediyor.

01 Şubat 2002 Ajans Kafkas

Adıge Mak Elektronik Posta Adresi

Adigey'de günlük olarak Adigece yayınlanan
Adıge Mak gazetesinin elektronik posta adresi:

adygemak© maykop.ru

01 Şubat 2002 I.Cetao

Televizyon Programı "Kökler”

Adige Televizyonu program yapımcılarından

Steva Shalaho tarafından yapılan “kökler” isimli

GÜ

televizyon programından Türkiyeli şampiyon

güreşçilerden Adil Candemir, Hamit Kaplan ve

Mahmut Atalay tanıtıldı. Çekimi Türkiye'de yapı- :
lan programda şampiyon güreşçileri Cihan

Candemir temiz ve düzgün bir Adıgeceyle anlatti.
Bu sporcularla ilgili anıları olan Adıgeyli şampi-

yon sporcular da programa katılarak bu anılarını

anlattılar. 01 Şubat 2002 |.Cetao
s

İlk Abazin Tiyatrosu
Abazinler, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin yerli
halklarındandır. Onlar da sayıca az diğer halklar

gibi son 80 yıl içinde gelişmeler gösterdiler. Ken-
di dillerinde yazılı edebiyatları, okumakitapları ve

gazeteleri var. Yerel televizyon ve radyolarda

Abazin dilinde periyodik yayınlar yapılıyor. 2001
yılında bu Cumhuriyetin Başkanı Vladimir
Semyonov'un kararı ile Abazin Tiyatrosu kuruldu.
Yöneticiliğine (OVumar Cismaf, rejisörlüğüne
Abrec-Zavur Guaje getirildiler. Tiyatrosu olmayan

bir halk için yeni tiyatro kurmanın zorlukları ma-

lum ama Abazin Tiyatrosu işe sıfırdan başlamı-
yordu. Habez ilçesine bağlı Abazin köyü

Elburğan'da halk tiyatrosu on yıldan fazla süre
vardı. Yeni oluşturulan tiyatro işte buradan işe

başlamış oldu. Tiyatro son birkaç aydır sanatçıla-
rın seçimi, hazırlanmaları,sahne ve dekor ihti-

yaçlarının sağlanmasıiçin çaba gösterdi. İlk kez

sahneye konmak üzere Abazin yazarı Bemirze
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Thayitsif'in "Bir avuç toprak" isimli romanından

uyarlanan piyes hazırlandı. Rolleri de halk tiyat-

rosu döneminde ünlenen İnal Hubiye ve
Muharbiy Agace üstlendiler. Genç artistlerden
Amir Bij ve Sveta Ksal da yaptıkları rollerle yete-
nekli olduklarını gösterdiler. İlk olarak Elburğan
köyünde sahneye konan oyun izleyenlerin beğe-

nisini topladı. "Hayırlı olsun" diyoruz yeni tiyatro-
ları için kardeş Abazinlere ve 2002 yılında yeni

oyunlarla bizleri umutlandırmalarını bekliyoruz.

02. Şubat 2002 Agnes Kankus Adıge Mak

Belediye Başkanları Derneğimizi

Ziyaret Ettİ    
 

21 Ocak 2002 günü saat 19.30'da bağlı bulundu.
ğumuz Yenimahalle Belediye Başkanı Sn. Tun-

cay Alemdaroğlu ile Çankaya Belediye Başkanı
sn. Haydar Yılmaz, Başkan Yardımcısı Yüksel

Işık ve Kültür Müdürü Şemsettin Durmuş eşliğin-

de derneğimize bir nezaket ziyaretinde bulun-
muşlardır.

Halen görev başındaki dernek yöneticileri ile Kaf-
Der'in kuruluşundan sonra görev alan bazı yöne-
ticilerimizin de hazır bulunduğu sohbet toplantı-

sında; kültür kurumlarının gelir problemleri ve

çözüm yöntemleri, iki belediyenin düzenleyeceği
geniş kapsamlı etkinliklerde müzik, folklor ve
tiyatro ekiplerimizinde katılması, derneklerimizin
yıllık önemli etkinlikleri sırasında da belediyelerin
salon ve benzeri olanaklarından karşılıklı olarak

nasıl yararlanılabilmesi vb, konuları üzerinde
faydalı ve samimi bir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Dar Genel Kurulu Yapıldı

Vatana Dönenlerin Adaptasyon Evi (DAR) nin

yıllık olağan genel kurulu 17 Şubat tarihinde
Maykop'ta yapıldı ve yönetim aşağıdaki kişiler-
den oluştu:

1. Yahya Stasu

2. Adnan Huade

 

“Uluslar

3. Ali Bgane

4. Yusuf Makanay

5. Şengül Mafesuko

6. Levent Çetao
7. Mazen Sihu

Genel kurulda yeni yönetim tarafından dikkate
alınması için aşağıdakikararlar alındı:

1. Genel sorunları görüşmek üzereiki ayda bir.
tüm üyelerin toplantıya çağrılması.

2. Eski Cumhurbaşkanı ve hükümete hizmetle-
rinden dolayı teşekkür çedilmesi ve yeni yönetimin
kutlanması.

3. Anavatan diaspora ilişkilerinde DAR' in daha
aktif rol alması.

4. Diasporada iken düşünce ve eylemleri ile dö-

nüş davasını savunup,vatana dönüş yapıp bir

sure sonra vatani beğenmeyerek geldikleri ülke-

lere donen ve hala dönüş sözcüsü gibi davran-

makta olan bazı kişilerin bu tur samimiyetten
uzak davranışlarının davaya zarar verdiği belirti-

lerek bu tur kişilerin yönetimce isimlerinin açık-

lanması ve kamuoyuna duyurulması.

5. Oturum izni ve vatandaşlık gibi konularda kar-
şılaşılan sorunların ilgili makamlara daha etkili bir

şekilde duyurulması.

Kızılhaç, Yeniyılda da Abhazya'da

arası Oyardım kuruluşu Kızılhaç,
Abhazya'da ki faaliyetlerini yeni yılda da sürdü-
recek.

Örgütün Abhazya programı kapsamında, 18000
kişi insani yardım almaya devam edecek. 27
Aralık'ta Abhazya Başbakanı Anri Cergenia ile bir
görüşme yapan Kızılhaç yetkilileri, yeni yılda
yardım programının genişlemesi yönünde çalış-
malar yapacaklarını kaydettiler.

Kızılhaç yetkilileri, insani yardımın dağıtılması

organizasyonunda yerel yöneticilerinde yer al-

masını istediler.

Kızılhaç'ın oOoayn OoOozamanda oSohum ve
Oçamçıra'da sulama sisteminin onarılması proje-

sini yürüttüğü vurgulandı. Yapılan onarım ve

yenileme çalışmalarının ardından daha önce

düşük kapasite ile çalışan pompalama sisteminin

dahaiyiişler hale geldiği kaydedildi.

Ajans Kafkas

Kaf-Der Başkanlar Kurulu
27 Ocak'ta Ankara'da Toplandı

2002 yılının ilk Başkanlar Kurulu toplantısına;

Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri, 24 Şube-
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nin temsilcileri ile Denetleme ve Disiplin Kurulu

başkanlarından oluşan fiilen 44 kişi katılmış ve
toplam 7 saat sürmüştür.

Toplantıda geçmiş 4 aylık ç&lışmanın bir özeti

sunulmuş, Genel Merkezin bu yıla ait çalışma
programı hakkında etkinlikler taslağı sunulmuş,
şube programlarının Şubat ayında merkeze gön-
derilmesi ve burada yapılacak tetkik sonucu tak-
vimsel çakışmaların en aza indirilmesi benim-
senmiş, NARTCARD çalışmaları için hazırlatılan

reklam afişlerinden nasıl yararlanılacağı ve

NARTCARD kullanım sayısının çoğaltılmasının

toplumumuza getireceği yararlar hakkında bilgi
sunulmuştur.

Psıhalive — ayran ikramından sonra yeniden
başlayan toplantının ikinci bölümünde, Medeni

Kanun kapsamında değişen Dernekler Yasasının
getirmiş olduğu Federasyon kurma imkanı, ya-

rarları, uygulama yöntemi ve Federasyon kurul-
duğu takdirde işlevlerinin ve izleyeceği çalışma

esaslarının ne olması gerektiği konusunun 3 saat

süreyle müzakere edildiği toplantı sonucunda
şubelere ve bağımsız derneklere birer çağrı

mektubu gönderilmesine karar verilmiştir.

Kaf-Der'in Tokatİli ve İlçe
Şube Yöneticileri Ortak Şirket Kurdu

Tokatİli merkezinde ve İlçelerinde kurulu Şubele-
rimizde yıllardır hizmet veren ve her yönüyle
güvenilir insanlar olarak tanınan 6 arkadaşımız
2001 yılının son günlerinde bir araya gelerek
yaklaşık 200.000 Amerikan doları sermayeyi
hedefleyen bir şirket kurmuşlardır.

Kurucu ve katılımcı üye sayısı şimdiden 20 kişiyi

bulan şirketin kuruluş fikri, geçen sene arazi ki-

ralamak amacıyla Fikret Koç başkanlığında
" Adıgey Cumhuriyeti'ne gidip araştırmalar yapan

ekibin Tokatİli ve İlçelerinde yapmış oldukları

bilgilendirme toplantılardan doğmuştur.

Güçlü bir yapılanma ve sermaye birikimi oluşun-
caya kadar Adıgey'de yatırım yapma düşüncesini
ertelemekte olan şirket; gıda, tarım, inşaat, dış

ticaret konularında faaliyet gösterecektir. Özel-

ikle çok sayida üretici hemşehrimizin ilgi alanı
olan elektrik malzemeleri, ısıtma ve soğutma,
santrifüj ve dalgıç pompaları alım-satım-montaj
işleriyle de ilgilenecek olması, hem yeni ortaklar
katabilme ve hem de uygun koşullarda satın
alma veya imal ettirme bakımından şanslı gö-
zükmektedir.

Kurucu ortakları 6 kişi olup isimleri şöyledir;

- İlhan AYDIN(Mali Müşavir-Yön. Krl. Üyesi)

 

- Recep BAY(Elekirik Müh.-Yön.Kurl.Üyesi)

- Alper SEVER( Avukat- Yön.Kri. Üyesi)

- Ayhan GENÇ (Eczacı)

- Hikmet KOÇ(İşletmeci)

- İbrahim ÖZ ( Emekli Öğretmen)

Halka açık olarak kurulmuş olan şirkette serma-
yenin belirli birkaç kişinin eline geçmemesini
teminen sermayeye katılımlar en çok 10.000
ABD doları ile sınırlandırılmıştır. Sermaye payı
en küçük hisse 500 ABD dolarından başlamakta
olup, 2000, 5000 ve 10.000 ABD doları şeklinde

düşünülmüş bulunmaktadır. Şirketten pay almak
isteyenlerin 20 Şubat, 20 Mart, 20 Nisan tarihle-
rinde taahhüt ettikleri sermaye payını ödeyecek-
lerdir.

LABAŞ girişimcilerini kutluyor, mali durumu elve-
rişli hemşehrilerimizin katılımlarını ve benzeri
başkaca yapılanmaların da düşünülmesini ve

mutlaka bir yönüyle Kafkasya'ya yatırımı hedef-
lemelerini diliyoruz.

Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma

Vakfı Kongreye Gidiyor

67

28 Şubat 2000 tarihinde yasal kuruluş işlemi
tamamlanan ve Mayıs 2000 tarihinde ilk kongre-
sini yapmış olan KAF-DAV Yönetim Kurulu Mari -
2002 içerisinde olağan kongreye gitme kararı
almıştır. Yönetim Kurulundan alınan bilgiye göre,
bir taraftan kongre hazırlığı yapılırken bir taraftan
da iş konusu açıkça söylenmemekle beraber bir

İKTİSADİ İŞLETME kuruluş çalışmaları devam
etmektedir. Bu kuruluşun tamamlanmasıyla bir-
likte hem istihdam yaratılacak, hem de iktisadi
alandaticari faaliyette bulunulacaktır.

Henüz iki yaşını doldurmak üzere olan Kaf-
Dav'ın faaliyetlerinden bazıları şunlardır:

-11 Bilim adamından oluşan BİLİM KURULU
kurulmuş ve bilimsel esaslara göre Çerkes halk-
larının tarih ve kültürlerinin araştırılması ve ya-

yınlanması çalışmalarına başlamıştır. Hazırlan-

makta olan ilk eser “Tarihleri ve Kültürleriyle
Çerkesler” adlı rehberkitapçıktır.

-Bilim Kurulu, kendi çalışma tüzüğü dışında,
Çerkes toplumuna en çok yararı olan insanlara
verilecek ödüle ilişkin yönerge ve Çerkesler hak-
kında araştırma ve tez hazırlayacak olan Üniver-
site mensuplarının projelerine “Proje destek yö-
nergesini” yürürlüğe koymuştur.

-Bilim Kurulu tarafından üç eserin incelemesi
tamamlanmış "KAFKAS DİASPORASI Saha
Araştırmaları İçin Teknikler ve Öneriler” adlı eser



 

 

  
 

anahtar kitap olarak yayımlamış, Anadolu ve

Maykop arkeoloji kültürleri arasındaki ilişkiyi ir-

deleyen ve Doç.Dr. Lopaçe NURBİY tarafından
hazırlanan “ADIGE DIŞA.PASIR” adlı eser üze-

rinde redaksiyon çalışmaları devam etmektedir.

Ses getirecek önemli bir eser olarak görülmekte-
dir.

-Mehmet Fetgeri Şoenü tarafından Osmanlıca

yazılmış olan orijinal tüm eserlerin bu günkü dile

çevrilmesi tamamlanmış ve Bilim Kurulu'nun
tetkikine sunulmuş, rahmetli Aytek NAMİTOK
tarafından Fransızca yazılmış olan “Çerkeslerin

Aslı” adli eser ikinci kez tercüme edilmektedir.

Keza, Yusuf İzzet Paşa'nın eserleri de tercüme

sırasındadır.

-Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı'nda mevcut ve ya-
rarlanılmayan bir çok eserin tanıtım bilgilerinin

çıkarılarak hizmete sunulmasında uzmanımızla

katkıda bulunulmuştur.

-2000-2001 öğretim yılında Üniversitede okuyan
52 öğrenciye toplam 7.359.750.000.-TL.sı burs.
verilmiş, 2001-2002 öğretim yılının ilk 5 aylık
döneminde de 59 öğrenciye toplam

6.150.000.000.-TL.sı burs ödemesinde bulunul-
muştur. Belge bekleyen 3 öğrenciye de ayrıca
ödeme yapılacaktır. Burslar, bu yıl Bilim Kuru-

lu'nun belirlemesiyle LİSANS ve LİSANSÜSTÜ
olarak ve gelecekte toplumumuzun ihtiyacı ola-
bilecek alanlar (Tarih, Arkeoloji, Antropoloji, Sos- .

yoloji, Bilişim Teknolojisi, Tıp, Hukuk, Uluslarara-
sı İlişkiler, Siyaset Bilimi, İletişim, İngilizce, Al-
manca, Fransızca, Rusça, Arapça, Antik Yunan-

ca) belirlenerek tatbikatına başlanmıştır. Öğretim

yıll sonuna kadar 7/.830.000.000. TL.sı daha
ödenecektir.

-İki yıldır, fakir, yaşlı ve geliri olmayan muhtaç
ailelere yardım edilmiştir.

-NARTCARD projesine işlerlik kazandırılmış ve
Vakıf için sürekli bir gelir imkanı temin edilmiştir.

Aylık gelir rakamları her ay artarak devam et-
mektedir.

-N.Öztaş, H.Beşgül, İ.S.Bulur, H.Güven, M.
Özbay, H.Özbay, H.Konduk, A.Ünal, F.Gergin
N.K.İlhan ve N.Baygüneş fakirlere yardım he-
saplarımıza toplam 385.000.000.Tisı katkı sağ-
lamışlar, F.Çeviker, N.Dinç, C.Candemir, A. Meri
ve K.Şenvar düzenli olarak , C.Şenvar , E.Bezek,

E. Gergin, D.Bozkurt, C.Ataç, N.Kandur, H.Özlü,
L.Aygün, ve E.Saygın ise zaman zaman olmak
üzere son bir yıl içerisinde BURS hesaplarımıza
toplam 1.935.000.000.-TL.sı yardımda bulun-
muşlardır.

 

-Kafkas tarihi ve kültürüyle hangi dilde olursa
olsun bilimsel esaslara göre yazılmış tüm eserle-
rin yer alacağı bir arşiv ve araştırmacılariçin bir

merkez oluşturulmasına karar verilmiş olup eser
taramaları devam etmektedir. Bunun için ayrılan

2002 ödeneği 15 milyar TLsıdır.

-Şubat 2000 tarihi itibariyle toplam

25.000.000.000.-TL.sı öz varlıkla kurulan Kaf-

Dav'ın 2000 yılı sonu ve 2001 yılı sonu hazır

değerleri, gelir olumlu farkları, ihtiyat akçeleri ve
Sermaye durumları hakkında mukayeseli özet
bilgiler şöyledir:

Kaf-Dav'ın 26.05.2000, 31.12.2000 ve
31.12.2001 durumu sırasıyla şöyledir:

Nakit Değerleri:

27.158.038.128.-TL

43.138.488.794.-TL

77.436.046.057.- TL

Dönem net karları:

3.845.145.894.-TL

30.447.120.154.-TI.

Kar Yedekleri:

187.863.840.-TL

1.602.480.008.-TI.

Sermaye:

25.047.897.900.-TL

26.924.582.900.-TL

31.245.728.956.-TL

Abhazya Dayanışma Komitesi Dışişleri

 Bakanıyla Görüştü

Türkiye'de mevcut Kafkas Kültür derneklerinin
ortak desteğiyle 1992 yılında kurulmuş olup ha-
len Abhazya konusunda çalışmalarını sürdür-

'mekte olan Abhazya Dayanışma Komitesinin
İrran ARGUN, Sezai BABAKUŞ, Bülent ÖZBEL-
Lİ, Muhittin ÜNAL ve Bediz TANTEKİN' den olu-
şan beş kişilik heyeti ile Dışişleri Bakanı sayın

İsmail CEM, Genel Müdür, Genel Müdür Yardım-
cısı, Daire Başkanı ve uzmanlardan oluşan he-

yetle Abhazya konusunun evveliyatı, uzlaşmazlık
nedenleri, tarafların beklentileri, öncelikle çö-
zümlenmesi gereken sorunlar ve nedenleri, Tür-

kiye Çerkeslerinin rahatsızlık duydukları hususlar

üzerinde iki saate yakın bir süre ve oldukça ya-
rarlı ve samimibir görüşme gerçekleştirilmiştir.

Abhazya'da Uluslararası Panel

Düzenleniyor

Abhazya Cumhurbaşkanı Ardzınba'nın 29 Kasım
2001 tarihinde onayladığı ve başbakan yardımcı-
sı Vladimir ZANTARYA başkanlığında Timur
AÇUĞBA, Givi DOPUA, Yura ARGUN, Vasili
AYÜZBA, Şamba OLEG, Ratal KOBANİA ve

6)
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Zurap MARŞAN'dan oluşan organizasyon komi-

tesinin yönetiminde panel
hazırlıklara başlanmıştır.

Abhazya geri dönüş komitesr#başkanı Givi DO-
PUA'dan Kafkas Abhaz Dayanışma Komitesine

gelen habere göre 26-28 Nisan 2002 tarihlerinde
Abhazya'da uluslararası katılımlı bir konferans

düzenlenmiştir.

Konferansın amacı; Osmanlı-Rus savaşından
sonra Abhazya'dan göçe zorlanan halkımıza
sürgün edilmiş halk statüsü kazandırmak ve

diasporanın anavatanlarıyla ilişkilerini kısıtlayan
engellerin ortadan kaldırılması ile ilgili çözüm

yollarını görüşmekitir.

Konferansa BM. AGİT ve çeşitli enstitülerden

temsilci ve uzmanların yanısıra Rusya Federas-

yonu'ndan bilim adamları, Türkiye'den 6, Suri-
ye'den 2, Almanya, İngiltere, Ürdün ve Mısır'dan
birer temsilci-konuşmacıkatılacaktır.

Reyhanlı'da Yeni Ekip

Kaf-Der Reyhanlı şubesinde ayda bir toplan-

makta olan bayanlar komisyonu, oluşturulacak

ekip için gerekli elbiseleri dikmeyi üstlenmiştir.
Oluşturulacak bu ekip bayramın 3. Gecesi dür-
zenlenecekolan etkinlikte gösteri yapacaktır

düzenlenmesi için

Yeni Yönetimler

Aşağıda bulunan Kafkas Deneği Şubeleri ve
Kafkas Kültür Dernekleri belirtilen tarihlerde yap-
tıkları Genel Kurulları sunucu yeni yönetimlerini

seçmişlerdir. Göreve gelen Yönetim Kurulu çalı-

şanlarına başarılar diliyoruz.

KAFKAS DERNEĞİ MANİSA ŞUBESİ
Yönetim Kurulu (18.01.2002)

Nihat Kafkas Başkan
Tahir Tay Başkan Yrd.
Harun Tay Muhasip

Barboros Yavuz Sekreter
Ergül Sevgel Üye
Kerim Aktürk . Üye
Cengiz Baysan Üye

SİVAS KUZEY KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ
Yönetim Kurulu (30.01.2002)
Ahmet Alpan Başkan

Müjgan Özdemir Başkan Yrd.
Halit Bakal Başkan Yrd.
Necmettin Polat (Sekreter

Köksal Polat Muhasip
Vahap Baygüneş Üye
Fikret Yıldız Üye
GaziKılıç Üye
Özkan Özata Üye

 

KÜTAHYA KUZEY KAFKAS
KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
(03.02.2002)
Yönetim Kurulu

Enis Çotuk Başkan
Nihat Güngör Başkan Yrd.

Şamil Arslan Genel Sekreter
V. Yılmaz Işıl Muhasip

İsmail Arslan Üye
Gürsel Uçar Üye
İbrahim Ağırbaş (Üye

BAHÇEBAŞI KÖYÜ KUZEY KAFKAS

KÜLTÜR DERNEĞİ

(23.12.2001)

Yönetim Kurulu

Ahmet Asarkaya Başkan

Gürbüz Hakan Alparslan Başkan Yrd.
Yakup Han Muhasip
İbrahim Asarkaya , Sekreter
Mustafa Öztürk Üye

KAYBETTİKLERİMİZ:

1915 Reyhanlı doğumlu sayın Mevlüt Pöç 1 Ocak

2002 günü Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vefat et-
miştir. 1 Ocak 2002 günü öğle namazını takiben

Dörtyol mezarlığına defnedilmiştir.

Çorum ili Mecitözü ilçesi Fakıahmet Köyü'nden
1917 doğumlu Feruze Öztürk (Çunduz),
22.12.2001 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir.

23.12.2001 Pazar Günü Karşıyaka Mezarlığı'nda
toprağa verilmiştir.

Çorum ili Mecitözü İlçesi Fakıahmet Köyü'nden

1934 doğumlu Emine Arslan (Xune), 10.11.2001

tarihinde Ankara'da vefat etmiştir. Karşıyaka

Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir.

İzmit, Değirmendere'den 1936 doğumlu hemşeh-

rimiz Hoşonte Özgün Oğün 07.02.2002tarihinde
vefat etmiştir.

Düzce İli merkez ilçe Kazukoğlu köyünden 1958
doğumlu Nusret oğlu Enver Ataseven adlı hem-
şehrimiz geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonra-
sında 18.01.2002tarihinde vefat etmiş ve

20.01.2002 tarihinde kendi köyünde toprağa

verilmiştir.

Vefat eden hemşehrilerimizin ailelerine ve ya-

kınlarına başsağlığı diliyoruz.
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NARTCARD'ı
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