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Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Açıklaması

18 Mart 2002 Tarihinde Abhazya'nın Gal Bölgesi
topraklarında, Batı Gürcüstan'dan sızan, “Orman
Kardeşleri” grubundan Gürcü teröristler tarafından
mutat terör eylemi gerçekleştirilmiştir. Bu kez
teröristlerin saldırı hedefi dört BDT Barış Gücü
askeri oldu; rehin alındılar ve Gürcüstan'ın Zugdidi

bölgesine götürüldüler. Abhazya ile sınır olan böl-
gede "Beyaz Lejyon”, "Orman Kardeşleri” v.b
terör örgütlerinin üstlendiği biliniyor. Bu örgütler
yerli halka, Abhazya polis ve ordu çalışanlarına, BM
misyonu ve BDT barış gücü personeline karşı çok
sayıda suçişlediler.

Bu suçlarla bağlantılı olarak BM Güvenlik Konseyi
kararlarında birçok kez Gürcüstan makamlarının,
Gürcüstan topraklarından Abhazya'ya sızan yasa
dışı silahlı grupların faaliyetlerini sona erdirme
yükümlülüğünü yerine getirmesinde ısrar etti.

Ancak Gürcüstan makamları teröristlerin faaliyet-
lerini engellemek için hiçbir girişimde bulunmadı.
Üstelik, Barış Gücü askerlerinin kaçırılması olayının
da gösterdiği gibi, Gürcüstan yönetimi bu yönde
herhangi bir adım atmaya niyetli değil. Bizim görü-
şümüze göre, Gürcüstan devlet başkanı E.
Şevardnadze'nin “Dört Barış Gücü askerinin kaçı-
rılması, bu askerlerin daha önce iki Gürcünün
kaçırılması olayına karışmasıyla bağlantılı” açık-
laması da bunu kanıtlıyor. ”

Gürcüstan makamlarının eylemsizliği bizi şuna
inandırıyor ki, bu ülkenin makamları eskiden oldu-
gu gibi terörizmi hoş görme ve teşvik etme politi-
kası izliyorlar.

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, rehine
alma olayının hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını
diliyor ve aynı zamanda şu açıklamayı gerekli gö-
rüyor.

Abhaz tarafı, Gürcüstan makamlarının Abhazya'ya
yönelik devlet terörizmi politikası izlediğine defa-
larca işaret etti. Abhazya'ya karşı birkaç yıldır
Gürcüstan özel servisleri tarafından organize edi-
len terörist oluşumlardan yararlanılıyor. Bu olu-
şumlar bugün esas olarak. Abhazyasınırına komşu
bulunan batı Gürcüstan topraklarını kontrol ediyor-
lar. Geniş ölçekli askeri faaliyetlerin baş gösterdiği
Mayıs 1998'de, Gürcüstan makamlarının Ab-
hazya'nın Gal bölgesinde silah yoluyla kontrol
kurma girişiminde onlara baş rol verilmişti.

Gürcüstan'ın Pankisi Vadisi'nde uluslar arası terö-
ristlerin ortaya çıkmasıyla, Gürcüstan özelservisle-
ri bu teröristlerin Gürcü teröristlerle karışmasına
yardımcı oldular. Bu politikanın kanıtı ve sonucu,
Gürcü terörist sruplarıyla birlikte uluslar arası
terörist çetenin Gürcüstan makamlarının doğrudan

 

desteğiyle Ekim 2001'de Abhazya'nın Kodor vadisi-
ne girmesidir.

Bilindiği gibi bu macera bizzat Gürcistan'da şiddet-
li iç siyasi krize yol açtı.

Gürcüstan makamları tarafından yürütülen terö-
rizmi hoş görme ve teşvik politikası, terörizmin
bizzat Gürcüstan için tehdit olmaya başlamasına
yol açtı. Şevardnadze'ye, Acara yöneticisi
A.Abaşidze'ye ve Gürcüstan'ın diğer tanınmış poli-
tikacılarına, aynı şekilde uluslar arası örgüt ve
yabancı devlet temsilcilerine yapılan suikastları bu
bağlamda değerlendirmek gerekir. Terörizm politi-
kasıyla ortaya çıkan sorunlar arasında, Gürcüs-
tan'da bazı toprakların teröristler tarafından suç
bölgesine çevrilmesi de sayılabilir.

Buna rağmen Tiflis, önceden olduğu gibi terörist-
lerden kendi amaçları doğrultusunda, en başta da
son Zamanlarda Gürcüstan'ın resmi ağızlarının
daha sık dile getirdikleri “Abhazya probleminin
zorla çözümü” için yararlanmanın hesabını yapı-
yor. Mevcut bilgilere göre Gürcüstan makamları,
uluslar arası ve Gürcü teröristlerden planlanan
saldırıda yararlanmak niyetindeler.

Belirtmek gerekir ki, Gürcüstan'daki savaş esilimi
ABD'nin askeri yardımının aktifleşmesiyle iyice
güçlendi.

17 Ocak 2002 tarihinde imzalanan protokole ve BM
Güvenlik Konseyi'nin Gürcüstan'dan, ateşkes ya-
pılması ve kuvvetlerin dağıtılması hakkındaki 14
Mayıs 1994 tarihli Moskova antlaşmasının kararları-
na uyması talebine rağmen, Gürcüstan'ın silahlı
güçlerini Kodor Vadisi'nin üst kısmından çekmeyi
reddetmesinin bununla bağlantılı olduğunu sanıyo-
Tuz.

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı anlaşmaz-
Uk bölgesinde gerginliğin tırmanmasından ciddi
kaysı duyuyor, Gürcüstan tarafını,önceden imzala-
nan bütün anlaşmalara uymaya davet ediyor ve
BM'yi, Rusya Federasyonu'nu, BM Genel Sekreteri-
ni ve Gürcüstan Dostları Grubunu anlaşmazlığın
çözümlenmesinde aracı olarak, askeri faaliyetlerin
önlenmesi için etkili tedbirler almaya çağırıyor.

Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olayların
muhtemel gelişiminde tüm sorumluluğu Gürcüstan
yönetiminde görüyor ve Gürcüstan tarafının Ab-
hazya problemini silah yoluyla çözme girişiminin
bizzat Gürcüstan için hezimetle sonuçlanacağı
konusunda uyarıyor.

20.03.2002
Sohum

 



 

 

 

 

- Abhazya Cumhuriyeti
Toplum Hâreketlerinin ve Partilerinin

Bildirisi

Son zamanlarda Gürcüstan'ın Abhazya'ya karşı
yeni bir savaşa hazırlandığı iyice açığa çıktı.
Gürcüstan'ın, ABD'nin ve diğer NATO ülkelerinin
aktif yardımı ve desteğiyle askeri gücünü önemli
ölçüde artırması buna delalet ediyor. Gürcüstan
ordusuna büyük miktarda yeni askeri malzeme

ve silah verildi, Pankisi Vadisi'nde terörizmle

mücadele bahanesiyle Gürcüstan'a iki yüzden

fazla ABD'li askeri eğitimci gönderildi.

Bu gelişmelerle birlikte Gürcüstan resmi temsil-
cileri Abhazya topraklarında teröristlerin ve aşırı
dinci grupların üslerinin bulunduğunu ve
Gürcüstan'ın Abhazya topraklarında teröre karşı
bir operasyon yürütmeye hazır olduğunu daha
sık dile getirmeye başladılar. Bu şekilde propa-

gandayla Gürcüstan makamları, terörle müca-

dele bahanesiyle Abhazya'ya saldırı hazırlığı
yapıyorlar.

Savaştan sonraki dönem boyunca Gürcüstan
makamları Abhazya'ya karşı gerçek bir terörist
savaş yürüttüler ve yüzlerce sivil vatandaş ve
doksandan fazla Rusya Barış Gücü askeri bunun
kurbanı oldular. BM Güvenlik Konseyi'nin ve
Rusya'nın, Gürcüstan'ın terörist oluşumların
faaliyetlerinde sorumlu olduğunu açıklamalarına
rağmen, Gürcüstan'a yönelik hiçbir yaptırım
uygulanmadı. Şevardnadze rejiminin cezasız
kalacağından emin olması şaşırtıcı değildir.

Geçen yılın Ekim ayında Gürcüstan makamları,
Gürcüstan ordusunun Abhazya'ya saldırısı için
zemin oluşturmak amacıyla Pankisi Vadisi'nden
Kodor Vadisi'ne uluslar arası terörist gurupları
sevk ettiler. Bu da uluslararası terörizmin Gür-
cü terörizmi ile Tiflis'in himayesi altında kay-
naştığını gösteriyor.

Daha kısa bir süre önce Şevardnadze, temsilcile-

rinin Galeyev'le irtibat içinde olduklarını itiraf
etti ve bu teröristlerden övgüyle bahsetti.

Bu bir şeyin daha göstergesi olabilir; Gürcüstan
bu yıl içinde, Kodor Vadisi'nde Ekim 2001'de
oynanan benzer senaryoları yeniden sahneye
koyabilir. Gürcüstan'ın silahlı kuvvetlerini Kodor

 

Vadisi'nden çekmeyi ve BM'ye ve Barış gücüne
bu bölgede gözlem yapma olanağı sağlamayı
reddetmesi tesadüfi değildir. Askeri faaliyetlerin
başlaması durumunda Gürcüstan'a ABD tarafın-
dan anti-terörist operasyona destek gerekçesiyle
doğrudan askeri yardım verileceği muhtemeldir.

Bütün bunların Abhazya kamuoyunda rahatsızlık
uyandırmaması mümkün değildir. Bu nedenle
BM'yi veRusya'yı yeni bir savaşın ve Gürcüstan
tarafından yürütülen devlet terörizmi politikası-
nın durdurulması için, mümkün olan her şeyi
yapmaya davet ediyoruz.

Abhazya yönetimini devletin savunma yeteneğini
arttırmaya yönelik bütün tedbirleri almaya çağı-
ryoruz. Bütün Abhazya vatandaşlarını uyanık

olmaya, Gürcüstan'ın her türlü saldırısını püs-
kürtmeye ve Abhazya'nın özgürlüğünü ve bağım-

sızlığını savunmaya hazır olmaya çağırıyoruz.
Kendi adımıza biz, Abhazya yönetimine mümkün

olah her türlü yardımı yapaca$ız, halkla birlikte
aktif çalışma yürüteceğiz...

Abhazya'nın Rusya ile birliğe yönelik ilişkiler
kurması konusunda Başkan V. Ardzınba'yı des-
tekliyoruz; bu ilişkiler, Abhazya'nın bağımsızlı-
Sının, halkının güvenliğinin ve ekonominin ge-
lişmesi için gerekli koşulların yaratılmasında
güvenilir bir garanti olabilir. Rusya Devlet
Duması'nın bölgede barışı ve istikrarı korumak
amacıyla Abhazya ile işbirliğinin geliştirilmesi
konusundaki tutumunu alkışlıyoruz.

Abhazya Cumhuriyetçi Partisi
“Amtshara” Abhazya halkı Anayurt Savaşı
Gazileri Siyasi Toplum Hareketi
Abhazya Komünist Partisi
Sosyal Adalet ve Barış için Anneler Hareketi
“Diriliş” Siyasi Toplum Hareketi
Abhazya Rus Toplulukları Kongresi
“Krunk” Ermeni Kültür Yardımlaşma Derneği
Abhazya Müdafileri Derneği

Sohum

20 Mart 2002
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FEDERASYON:-KONFEDERASYONÇALIŞMALARI
HAKKINDA KAFDER DUYURUSU

Medeni Kanun değişikliğine ilişkin kanunun 96.Maddesi ve 26.03.2002 tarih 4748 sayılı ikinci Uyum
Yasası paketinin 5. Maddesinin getirmiş olduğu imkan nedeniyle Türkiye'de kurulu derneklerin mer-
kezi bir yapıda bir araya gelmesi çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bilindiği gibi “Kamu Yararına Dernek” statüsü olmayan derneklerin bir araya gelip Federasyonlaşma-
sı 1980 den sonra mümkün değildi ve bu nedenle Kaf-Der Merkez-Şube ilişkisi içerisinde organize
olmuştu. Yeni kanun “Kamu yararı” şartını kaldırdığından aynı amaçlı derneklerin Federasyonlaşması
ya da Konfederasyonlaşması kolaylaştırıldığından üç ayrı koldan yeni yapılanma çalışmalarının de-
vam etmekte olduğu anlaşılmıştır. Bunlar:

1- 27 Ocak 2002 tarihinde Ankara'da toplanmış olan Kaf-Der Başkanlar Kurulunun almış olduğu ka-
rar ve program uyarınca , mevcut 33 Şubeye ilaveten daha önce katılma kararı aldıkları halde mal
varlıklarını kaybetme endişesi veya benzeri nedenlerle katılamayan 25 civarındaki derneğin “Kafkas
Dernekleri Federasyonu” çatısı altında birleşmesini teminen yürütülmekte olan çalışmalardır. Kaf- -
Der Genel Başkanı Muhittin Ünal'dan alınan bilgiye göre Mart ayı sonuna kadar bu derneklerden
ancak 19 'u bilgilendirilebilmiştir. Diğer 6 dernekle görüşülemeden ve bir ay gecikmeli olarak yapı-
lan 14 Nisan Ankara toplantısına bu derneklerin büyük çoğunluğu katılmıştır. Bu toplantıda alınan
ortak kararlara ilişkin deklarasyon metni aşağıdadır:

14.04.2002 TARİHİNDE, KAF-DER GENEL MERKEZİ? NDE TOPLANANKATILIMCI DERNEK TEMSİLCİ-
LERİNCE MERKEZİ ÖRGÜTLENME KONUSUNDA ALINAN KARARLAR

Bizler katılımcı dernek temsilcileri olarak, sorunlarımızın aktif, üretken bir örgütsel yapı içersinde
çözülebilceğine inanıyoruz. Oluşturulması düşünülen bu merkezi örgütün modeli ve ana ilkeleri ko-
nusunda mutabakat sağlanan hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Bir merkezi örgüt etrafında birleşilmelidir.

2- Bu merkezi örgütün modeli “DERNEK” olmalıdır. Medeni Kanun ve Dernekler Yasasında ifade
edilen Federasyon örgütlenmesi uygundur.

3- Federasyon Merkezi ANKARA olmalıdır. .

4- Kurulacak merkezi örgüt Kafkas dil ve kültürünün yaşatılması çalışmalarında yasalara saygılı
demokratik düzenle uyumlu hareket etmelidir. Diğer taraftan vatandaşı bulunduğumuz Türkiye
Cumhuriyeti devleti ile kardeşlerimizin yaşadığı ana vatanımız Kuzey Kafkasya arasında sosyal,
kültürel, ekonomik ve siyasi anlamda ortak menfaatlerin tespitine işbirliği koşullarının araştılırıp
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmelidir.

5- Oluşturulacak örgütün Laik Demokratik Cumhuriyetin ilkelerine bağlı, katılımcı, çoğulcu ve de-
mokratik olması gerekir.

6- Kurulacak merkezi örgüt (Federasyon) ve bu federasyona katılacak bağımsız dernekler hiçbir

siyasi ideolojinin veya felsefi düşüncenin savunuculuğunu yapamaz. Örgütün amacı Kuzey Kaf-

kasyalıların, dil, kültür ve törelerini yaşatmak, sorunlarını tespit etmek ve bunlara çözüm üret-
mektir.

 



 

 

 

 

10-

Örgüte üye olmakiçin Kuzey Kafkaslı ortak kimliği ve tüzük hükümlerini benimsemek yeterlidir.
Her üye eşit hak ve mükellefiyetlere sahip olmalıdır. Yaşlısı - genci inananı-inanmayanı, zengini-
fakiri, sağcısı-solcusu, kadını-erkeğiile toplumun mevcut yapısını yansıtan bir bütünlüğü benim-
ser. #

Kafkasya'daki hiçbir siyasi örgütlenme, Diyaspora'daki örgütlenmelere model alınmamalıdır.

Etnik kimliğe dayalı örgütlenme modeli sakıncalıdır. Böyle bir model Diaspora'daki Kuzey Kaf-
kasyalıların gereksiz ve zamansız olarak ayrışmasını dağılmasını ve güçsüz kalmasınısağlar.

Ancak etnik köken isimleri ile kurulmuş veya kurulacak olan derneklerin de mevcut kimlikleri ve
dernek adlarıyla kurulacak federasyona katılmalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Tartışılmakta olan coğrafi bölge esasına dayanan Federasyon ve Konfederasyon modeli örgüt-
lenmeye karşıyız. Önerilen bu tür modeller birlik çalışmalarını yavaşlatmak ve tavsatlamak a-
macını taşımaktadır.

Bu modelle amaçlanan şeyhızlı iletişim ve aktifliğin sağlanması ise Federasyon içerisinde potan-
siyeli ve yöreselözellikleri dikkate alınarak bazı bölge derneklerine farklı yetki görev ve statüler
tanınabilir.

Kaf-Der Genel Merkezi —— Katılımcı 18 Dernek temsilcisi
ve 33 Şubesi (3 Dernek kararını sonra bildirecek)

2-Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 17 Şubat tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve Anka-
ra'nın batısında kalan sınırlı sayıda dernek ve vakıf temsilcisinin katılımı ile sayın Rahmi Tuna ve
sayın Muktedir İlhan tarafından yönetilen bilgi alış verişi toplantısı ikinci çalışma olup, bu top-
lantının devamı 21 Nisan 2002 tarihinde ve genel çağrılı olmasına karşın yine sınırlı sayıda der-
nek temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İlk toplantıda sözlü olarak üç ayrı Federasyon
modeli önerisinde bulunulmuştu. Avukat Muktedir İlhan tarafından yönetilen ikinci toplantıda
ise önceden gelmiş sadece iki yazılı sunum vardı. Bunlardan birincisi 14 Nisan Ankara toplantı-
sından sonra 51 dernek tarafından yayınlanan ortak deklarasyon, diğeri de Samsun Birleşik Kaf-
kasya Derneğinin yazılı duyurusuydu.

14 Nisan tarihinde Ankara toplantısında oluşturulan 7 kişilik Temas Grubu ve Kaf-Der yöneticileri
tek çatıaltında birleşmede ısrar ederken, Kafkas Vakfı , Samsun ve İstanbul Birleşik Kafkas Der-
nekleri, Çarşamba derne$i, Uzunyaylalılar Derneği gibi dernek sözcüleri, İstanbul derneklerinin
kendi aralarında ve diğer derneklerin de bölgesel esasa göre federasyonlaşması ve sonuçta bir
Konfederasyon kurulması önerisinde ısrarcı olmuştur. Birleşik Kafkasya Konseyi,ilk toplantıda
Birleşik Kafkasya görüşlü derneklerle Karaçay,Çeçen ve Dağıstan derneklerinin birlikte diğerleri-
nin de kendi aralarında federasyonlaşması şeklindeki önerisini ileri götüren veya değiştiren bir
beyanı olmamıştır. Uzun süren toplantının sonucunda her hangi bir karar alınamamıştır. Mevcut
Federasyon tüzüklerinin ve Kaf-Der tarafından taslak olarak hazırlanan tüzük üzerinde sayın
Rahmi Tuna ve sayın Muktedir İlhan'ın bir çalışma yapması ve hazırlanacak ortak tüzük tasarısı-
nın tüm derneklere bilgi için gönderilmesine karar verilerek toplantıya son verilmiştir.

Toplantının tümü, karşılıklı saygıyı esas alarak, seviyeli geçmesine karşın,toplantıdan sonra bir
derneğin Web sayfasında birleşme konulu ve eski yıllara ait asılsız ve seviyesiz ifadeler içeren

bir yazıya yer verilmiş olması, toplantılardaki olgunlukla bağdaştırılamamıştır.

3- Birleşik Kafkasya Konseyi'nin kendi program ve düşüncesi doğrultusunda olan
Karaçay,Dağıstan ve Çeçen Derneklerinin de aralarında bulunduğu bir Federasyon kurma çalış-
masının da yürütülen üçüncüçalışma olduğuanlaşılmıştır.
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Muhittin ÜNAL
Kafkas Derneği Genel Başkanı
Ankara- TÜRKİYE
Saygıdeğer Başkan,

Adıge Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Devlet
Halk Şarkıları Grubu ISLAMEY'in birlikte orga-
nize etti$i "Adıge Şarkıları ve Halk Çalgıları 2.

Festivali" 9-13 Eylül 2002 tarihleri arasında
Maykop kentinde gerçekleştirilecektir.

Şarkı söyleyen grupları, Solo Şarkı söyleyen
kişileri, Akardion-Psine, Phaçiç çalan kişi ve
grupları festivalimize davet ediyoruz.

Festivale katılacakların listesini yöneticileriy-
le birlikte 20 kişiyi geçmemek üzere en geç 1
Temmuz 2002 tarihine kadar bildirmeniz ge-
rekmektedir.

Festival yönergesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımla,

GALETSKI M.

Bakan

Il. Adıge ŞARKILARI VE HALK ÇALGILARI FES-
TİVALİ YÖNERGESİ

Festivalin organizasyonu AC Kültür Bakanlığı
ile Islamey tarafından gerçekleştirilecektir.

Festival 9 - 13 Eylül 200 tarihleri arasında
Maykop ta gerçekleştirilecektir.

Festivale Kabartay-Balkar, Karaçay Çerkes
Cumhuriyetleri, Krasnodar Kray ile dış ülke-

lerde yaşayan Adıge diasporasından gruplar,
solistler ve psine, akardion, phaçiç çalanlar
davet edilecektir.

FESTİVALİN AMACI;

Adıge Halk Müziği Kültürünün korunması ve
geliştirilmesine katkı sağlamak farklı ülkeler-
de yasayan Adıgeler arasındaki ilişkileri kuv-
vetlendirmek, ulusal bilinci yükseltmek. Ye-
tenekli şarkıcı ve çeşitli enstrümanları çalan-
ları tespit etmek

FESTİVALİN HEDEFLERİ;

Adıge Müzik sanatını hak ettiği seviyeye ulaş-
tırmak 40 tan fazla ülkede yasayan Adıge-

lerin, müzikal birikimlerinden dünya kültü-

rüne mal olmuş varlıklarını öğrenmek ve der-
lemek. Adıge şarkılarıyla, makamlarını yaşa-
mının bir parçası haline getirmek isteyen hal-
kımızın isteğini yerine getirmek Adıge Halk
Kültürünü yaşatmak - geliştirmek, onun öne-

 

mini tüm Adıgelere kavraması için çalışmak
Adıge Kültürünü kavratmak, genç kuşakları
koklu, zengin kültürümüz ile iç içe yasayarak
yetiştirmek Eski Adıge şarkılarının orijinal
söylenişlerini, makamları korumak. Adige
Müzik Kültürünün cağa ayak uydurarak geliş-
mesine katkı sağlamak.

FESTİVALİN GERÇEKLEŞTİRECEĞİİŞLER
Adıge tarihinin öğrenilmesi, yüzyıllar boyu
halkımızın sosyal yaşamında belirleyici olan
adet,gelenek ve göreneklerimizi - XABZE-
genç kuşakların yaşamlarında rehber edinme-
lerini sağlamak. Festivale katılmanın yaşsınırı
yoktur. Şarkı söyleyen gruplar, Çalgı grupları ,
solo Şarkı söyleyen kişiler, psine-akardion,
pxecic çalanlar festivale katılabilirler. Festi-
valde branşlarında en basarili olanlara basari
belgesiyle birlikte plaketler verilecektir.

FESTİVALE KATILMAKİÇİN

1 Temmuz 2002 tarihine kadar festivale katı-

lacak kişilerin kimlik bilgileriyle, seslendire-

“cekleri parçaların adları ve sürelerini bildir-
meleri gerekmektedir.

FESTİVAL PROGRAMI

9.Eylül.2002 Pazartesi
Maykop a gelişi
10,11,12 Eylül 2002
13 Eylül 2002

Festival katılımcılarının geliş-dönüş biletleri,
vize giderleri kendilerine aittir.
Festival süresince otel ve yemek giderleri
bakanlıktarafından karşılanacaktır.
Sorularınız olursa aşağıdaki telefon, faks nu-
maraları veya e-posta adresi vasıtasıile ileti-
şim kurabilirsiniz.

Katılımcıların

Festival etkinlikleri
Maykop'tan ayrılış

Kültür Bakanlığı : *78 7722 21200 - 25514
Faks : 478 7722 21200 - 26486
Islamey Tel: *78 77/22 21200 - 31079/30071
Yediç Mehmet : *78 772221200 - 21763
Faks 1 478 7722 21200 - 25730
e-posta: activeomaykop.ru



 

  
 

Kuzey Kafkasya

 

(5000Yıllık

Kafkas Dağları'nın yalçın dorukları, Hazar, Ka-
radeniz ve Büyük Bozkır'ın uçsuz genişliğiyle
dünya medeniyet merkezlerinden tarihin daha

ilk çağlarında ayrı düşen Kuzey Kafkasya, antik

kültürün en göz alıcı mekanlarından biri olmuş-
tur. Elverişli iklim koşulları, bereketli doğal
kaynakları ve müthiş verimli toprağıyla ilkçağ
ekonomisinin gelişme kaydetmesi için gerekli
olan tüm olanakları sunmuştur. Burada Maden
Çağı'nın başlangıcı, Mezopotamya ve Kuzeyİran
ile aynı anda M.Ö. 6.Milenyum'a rastlamaktadır.

Profesör Veselovsky N.I tarafından 1897'de
Adısey Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta bu-
lunan "Bereketli Kurgan” denilen gömülü bir
tepecikten ismini alan Bronz Çağı Maykop Kültü-
rü, Kuzey-Batı'daki Taman Yarımadasından Gür-
ney-Doğu'daki Dağıstan'a kadar Kuzey Kafkas-

ya'nın gözde bölgelerine yayılmıştır. Bu kültürün
ortaya çıkışı, oluşumu ve gelişimi Yakın Do-
Su'dan Trans-Kuban bozkırları ve tepelerine
kadar olan bölgede yaşayan grupların bu kültü-
rün içine sızmalarıyla yakından bağlantılıdır ki
bu gruplar gelirken Yakın-Doğu'nun teknolojik
gelişmelerini ve kültürünü yanlarında getir-
mişlerdir. Bu tür karışık kültürel ilişkiler, tüm
Avrasya sınır topraklarının ve Avrupa Bronz Ça-
gi'nın en çarpıcı olaylarından biri olarak adlan-
dırılan tek bir kültürün oluşumu ile so-
nuçlanmıştır.

İlerleyen zamanlarda Maykop Kültürü bu böl-
.gede, Kuzey Kafkas Kültürünün ve yerel
farklılıkları da kapsayan tek bir tarihin gelişi-
mine temel oluşturmuştur. Böylesine büyük
çapta kaydedilen gelişme, Kafkas Bozkırların-
daki büyükbaş yetiştirici kabilelerin, yer altı
mezarı ve kereste çerçeve taşıyıcılarının kitlesel
yayılımıyla yakından alakalıdır. M.Ö.

 

Tarihi

 

Tarihsel Bakış)

Profesör Nabatçikov
Devlet Oryantal Sanat Müzesi Direktörü

Moskova

2.Milenyum'un sonunda, Bronz Çağı'nın açık-
landığı dönemde, Kuzey Kafkasya en geniş metal

üretim merkezlerinden biriydi. Bronz parça-
cıklarından yapılan göz alıcı sanat eserleriyle
ünlü Kuban Kültürü'nün asıl çıkış noktası Kafkas
Sıra Dağları'nın meyilli etekleri ve bu eteklerin
kuzey bölümleridir. Metal araç-gereç ve silah-
larda pek çok değişik yerel çeşitliliğin arasında,
Kuban Kabilelerinin Transkafkasya ve Yakın Do-
-Gu ülkeleriyle samimi kültürel ve ekonomik te-
maslarını kanıtlayan “Transkafkasya ve Yakın
Doğu Modelleri” hiç zorluk çekilmeden ayırt
edilebilir. Bozkırın o uzun zorlu yolları boyunca
Kuzey Kafkasya sanatçılarının ortaya çıkardığı
işler, Kafkas Dağları'nın sınırlarını aşarak uzak-
lara kadar ulaşmıştır.

Bronz Çağı'nın sonlarına doğru, bronz işleme-
ciliğinde gelinen nokta demirden araç-gereç ve
silah yapımı için gerekli demir işlemeciliğini
kolaylaştırmıştır. Doğu Avrupa'da M.Ö. 8.yüzyıl,
Rusya ve Ukrayna'nın güney Avrupa kısım-
larındaki ilk devlet oluşumlarını ve güçlü kabile
birliklerinin yerleşme alanlarını eski çağın ilkel
ilişkilerinden tamamen ayrı tutan çok önemli
tarihsel bir sınır çizgisi olmuştur. Pek çok bozkır
insanı göçebelikle sağladığı ekonomik yaşantısını
değiştirmiş, geniş çapta göçler ve uzun mesafeli
yolculuklar başlamıştır. Bozkırın o dağınık olma
özelliğinin dışında sınırsız uzantısı birleştirici bir
özelliğe dönüşmüştür. İlk defa savaşçı kabileler
Kimmerler ve İskitler, dünya tarih arenasında
belirmişlerdir. Onların güçlü etkileri, tüm Yakın
Doğu medeni dünyasını sarsıntıya uğratmıştır.
Kafkasya'nın kuzey düzlüğü, göçmen savaşçı

birliklerin zengin güneye yağmalama yolcu-

lukları yapmaları için iyi bir geçiş alanı olmuş-
tur. Tarihçiler, İskitlerin Kafkasya üzerinden
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Yakın Doğu ülkelerineyaptıkları yağmalama se-
ferleri için dört rota belirlerler. Bunlar arasında
Meot-Kolkis yolu, Mamison geçidi ile Derbent ve
Daryal çıkışları vardır. En son söylenen asıl rota

olarak bilinmektedir. . Tam burada, M.Ö.
/.yüzyılın ikinci yarısına rastlayan tarihlerde,

Orta Kafkasya'nın bozkır bölgelerinde Kuzey

Kafkasya'daki İskit Kültürü'nün antik arkeolojik
yapıtları bulunmuştur. Kuzey-Batı Kafkasya'da
Meot öncesi kabileleri, ilk olarak Kimmerler ve

sonrasında da İskitler ile yakın ilişkiler kurmuş-
lardır. Şüphesiz Meot öncesi dönem nüfusundan
bireysel grupların Yakın-Doğu seferlerine katıl-
maları Kuban Bozkırı'na savaş ganimeti getirmiş-
tir. Bu sadece M.Ö. 7-8.yüzyıllarda Kimmerler
ve İskitler gibi Meot öncesi dönem silah ve ko-
şum takımlarının bulunmasıyla değil aynı za-
manda Urartu ve Asyalı sanatçıların yapmış ol-
dukları çalışmaların da bulunmasıyla kanıtlan-
maktadır.

M.Ö. 6.yüzyılda Kuzey-Batı Kafkasya'da iki farklı
etnik kültür birikiminin- Farsça konuşan göçebe

yüzyılda Avrupa'da güçlü bir politik güç olarak

bilinen en büyük kabile birliklerinden Aorsi ve

Siraci, Boğaziçi'nin Roma ve Pontusile ilişkileri-

ne engel olan iç savaşlarda yer almışlardır. M.S.

1 yüzyılda Kuzey Kafkasya ve Don bölgelerinde,

çoğunluğunu Sarmatyan Kabilelerinin oluşturdu-

ğu Alani isminde yeni büyük bir göçebe birlik
belirmiştir. M.S. 4.yüzyıla kadar Kafkasya düzlü-
günün esas nüfusunu onlar oluşturmuşlardır.
Düşman komşuların şiddetli saldırıları altındaki
yerleşik nüfus, yerel kültür özelliklerinin devam
ettiği dağlara ve yamaçlara doğru gitmeye mec-
bur bırakılmışlardır. Hun istilaları ile bağlantılı
olarak M.S. 4 yüzyılın sonunda gelişen şiddetli
olaylar Sarmatyan egemenliğine son vermiştir.

Bu olay, Avrupa tarihinde yeni bir sayfa açan
“Büyük Göç” devrinin de başlangıcıdır. Asya
derinliklerinden sel gibi akıtılan sayısız Türk
kabilesi ve insanı, Kuzey Kafkas nüfusunun etnik
oluşumunda, daha sonra bu bölgede yer alacak
kültürel ve etnik sürece de yansıyacak olan göz-

.le görülür pek çok değişiklikler getirmişlerdir.

İskitler ve yerel dümen yeleleri ile sığır yetişti-
ricileri- etkileşimi sonucunda eşsiz sanatsal ge-

. leneklere sahip Meot Kültürü oluşmuştur. Bu
kültürün taşıyıcıları, Azak Denizi'nin kuzey sahil
bölgeleri, Kuban ve Trans-Kuban Bozkırlarını da
kapsayan geniş alanları işgal eden yazılı antik

kaynaklardan öğrenildiği kadarıyla Meot Kabile-
lerinden Dandar, Kerket, Sindi, Psesi ve

Thatei'dir. Kuzey Karadeniz sahil bölgelerinin
antik merkezleri ile yakın ticari ve politik te-
maslar kurulmuş, özellikle Boğaziçi Krallığı za-
manında kültürel ve ekonomik bağlar kuvvetlen-
dirilerek şekillendirilmiştir.(M.Ö. 5.Y.Y.) Zengin
cenaze alanlarında bulunan pek çok antik ithal
mallar ve mezhep tapınakları bunu kanıtlamak-
tadır.

M.Ö. 4.yüzyıl'da Farsça konuşan yeni bir göçebe
dalgası, Avrasya Bozkırları'na yayılmıştır. Don
Deltası, Trans-Don ve Volga'ya kadar olan böl-
gede yaşayan Sarmatyanlar, Ural Bölgesinden

benzer kabilelerin teşvikiyle birleşmiş ve güçlü
bir kabile birliği oluşturmuşlardır. 2. ve
3.yüzyıllarda güneyde Kafkasya'nın bozkır kısım-
larını ve Kafkas Sıra Dağları'nın eteklerine kadar
olan yerleri, batıda ise Dyneper ve Don arasın-

daki Kuzey Karadeniz sahil bölgesinin bozkırları-
nı işgal etmişlerdir. Sarmatyanların geniş alanla-
ra yerleşmeleri Sarmatyan Kültürü'nün yayılması

ve en önemlisi yerel nüfusun
Sarmatyanlaştırılması ile sonuçlanmıştır. M.Ö.1

 10

Orta Çağ'ın başlangıcı, Kuzey Kafkasyaiçin karı-
şıklıklarla doludur. Hazarlar, Hazar Denizi'nin
Kuzey-Doğu sahil bölgesinde güçlerini artırmış,
Orta Kafkasya İran-Bizans savaşlarında bağımsız
güç olarak dünya arenasına tekrar çıkan Alan-
lar'ın egemenliğine geçmiş, Kuzey-Doğu Kuban
bozkırlarında Bulgarlar “Büyük Bulgarya” Krallı-
81'nı yaratmış ve eski Adıge-Zihi kabileleri Kuzey
Karadeniz sahil bölgesinde birleşmişlerdi. Hazar
Hanlığı'nın oluşumu, Kuzey Kafkasya Toplulukla-

r'nın sosyal ve ekonomik alanda yeniden yapı-
tanmaları için güçlü bir etki yaratmıştır. Ortak
sınırlar, Hazar hanlarının merkezileştirilmiş poli-
tikaları, özünde Alan-Bulgar olan Hazar Kül-

türü'nün başarı ile gelişmesini sağlamıştır. Asya
ve Avrupa'yı bağlayan muhteşem İpek Yolu,
Kuzey Kafkasya'nın uluslar arası ticaret ve eko-
nomide ortaklıklar kurmasını kolaylaştırmış ve
yeni kültürel, ideolojik düşüncelerin şampiyonu
yapmıştır. İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilik
Hazarya nüfusunun geleneksel pagan anlayışına
önemli değişiklikler getirmiştir. Kuzey Kafkas-
ya'nın politik ve ekonomik durumundaki derin
değişiklikler Hanlığın çöküşünden sonra gerçek-
leşmiştir. Mo&ol öncesi dönem, ortaçağ kültürü-
nün altın çağı olan Kafkas Kültürü'nün oluşumu
için final dönemidir. Bu dönem, bölgenin pek

çok genelve özel özellikleriyle birlikte oluştur-
duğu genel imajının şekillendiği dönemdir. Ma-
dencilik, maden işlemeciliği, çömlekçilik ve
mücevher zanaatı, ev yapımı ve tarımcılık Kaf-

kas Milletine ait asıl alanlardır. Tatar-Moğol

 



 

  
 

istilası, ekonomik temeli yıkılarak Kuzey Kafkas-
ya eyaletleri ve insanının gelişimini uzunca bir

süre sekteye uğratmıştır. Altınordu hanlarının

acımasız yok edici baskınları ve daha sonrasında
Timur'un seferleri, Kuzey Kafkasya bölgesinde

büyük çapta yıkımla sonuçlanmış ve 13.yüzyılın
başında oluşan etnik sınırlar değişikliğe uğramış-
tır. Bu süreç özellikle Kuzey-Doğu ve Orta Kaf-
kasya'da Adıgelerin Alan birliklerini bozguna
usrattıkları ve Alan nüfusunu çıkardıkları ve
daha sonra da güneydoğu içlerine doğru hareket

ederek sırasıyla bugünkü Kabardey-Balkar ve
Karaçay-Çerkes topraklarını işgal ettikleri yer-
lerde görülmektedir. Bu dönem, Meotlardaki
zengin bulgulara dayanarak “Beloreçerkesya”
ismi verilen ortaça$ Adıge Kültürü için altın bir
çağdır. Çeşitli silah parçaları, mücevher ve ke-
mer setleri, gümüş fıçılar ve Vedenik camı bu
kültürün refahı ve zenginliğini Batı ve Doğu dün-
yalarıyla olan kültürel ve ticari ilişkilerinin ge-
nişliğini göstermektedir.

Ee

 
Bu makale 5 Milenyum süresince Kuzey Kafkasya
tarihsel süreçlerine kısa bir bakış getirmektedir.
Meotlar, gömülü zeminler, antik alanlar ve şe-
hirler, tapınaklar ve Kuzey Kafkas insanının tari-

N 

hine dair pek çok kültürel yapıtın araştırılmasıy-
la bunlara açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Özel
bir bilim dalı olarak Kafkasoloji oluşturulmuş,
çok ciltli önemli çalışmalar yayımlanmıştır. An-
cak her yıl yeni materyaller belirmekte ve böy-
lelikle bilim adamları onları gözden geçirmekte,
doğrulamakta ve bilimsel çalışmalarını geniş-
letmektedir. Kuzey Kafkasya'nın zengin toprak-
ları günümüzde de pek çok gizeme sahiptir an-
cak geçen zaman bu gizemlerin ortaya çıkması
ve açıklık kazanmasına imkan sağlamaktadır.
Tarlalar açmak, sulama çalışmaları, su hatları ve
depo çalışmaları pek çok ortaçağ antik eserinin
yok olmasına sebebiyet vermiştir. Bu da, geniş
çaplı koruma ve aktif alanlardaki eserlerin mu-
hafaza edilmesini birincil derecede öneme sahip
bir konuma getirmektedir. Moskova Saint-
Petersburg, Krasnodar Bölgesi, Stavropol, Adıge,

Dağıstan, Osetya, Karaçay Çerkes, Kabardey-
Balkar, İnguşetya ve Çeçen Cumhuriyetlerinin
arkeologları son dönemlerde tarihsel ve kültürel
anlamda zengin olan bu bölgenin kültürel mira-
sını koruma altına almak için arkası kesilmeyen

bir mücadele içerisine girmişlerdir. Ayrıca bu,

1981'de Ph.D Leskov A.M. öncülüğünde kurulan
Devlet Oryantal Sanat Müzesi Kafkas Arkeoloji

Heyeti'nin gerçekleştirmeyi hedefledikleri a-.
maçları arasındadır. 17 alandaki dönemlik kazı-
lar, Orta ve Kuzey-Batı Kafkasya Orta Çağ tari-
hinin nüfusunun ve zengin antik materyallerin
bulunmasını sağlamıştır. Bu buluntular oryantal
ve antik sanatın gerçek örnekleri olan yerel
sanatçılar tarafından yapılan eşsiz eserleri içer-
mektedir. Bu eserler Karaçay-Çerkes ve
Stavropol Bölgesinde Dr. Flerov V.S. ve Ph.D.
Kozenkova V.I. önderliğindeki Rus Bilim Akade-
misi Arkeoloji Enstitüsü Heyetinin kazılarında

bulunan ilginç buluntuların da eklendiği Devlet
Oryantal Sanat Müzesi Arkeoloji Koleksiyonu'nun
asıl eserlerini oluşturmaktadırlar.
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Çeviren : Çurmıt Muzaffer Kalkan (Ocak 2002)

Meotler bir çok Adige kabilesinden meydana
gelmiş bir Adıge halkıydı

Hat Krallığının bir kolu olan kuzeybatı Kafkas-
ya'da yaşayan halklar kaybolmadılar. M.Ö. 8-7.
yüzyıllar arasında bu halklar daha güçlü bir ko-

numa gelmiş topraklarını daha da genişletmiş-
lerdi. Bu dönemde Kuzey-Batı Kafkasya'da yaşa-
yan bu Adıge Halklarına Meotler diye hitap edili-
yordu ve tarih kaynaklarında da böyle geçmek-
tedir. Meotler birçok Adıge Kabilesinden meyda-
na gelmişti ancak her kabilenin kendine özgü
isimleri vardı.

Meotlerden en çok bahseden Eski Yunan tarihçi
ve coğrafyacılarıdır, özellikle de M.Ö.1.yüzyılda
yaşamış Oomeşhur coğrafyacı Strabon'dur.

Meotlerden bahseden 2500 yıllık taş yazıtlar,

Meotlerin komşusu ve akrabalık bağları olan
Bospor Krallığı'nda yaşayan Grekler(Alıc) tara-
fından meydana getirilmiştir. Bu yazıtlarda
Adıgece kelimeler, Adıgece isimler, yer adları ve
ırmak isimleri çok miktarda mevcuttur. Mesela:
Bağoe (Basbe), Dzedev (dzedeu), Blaps (blaps),
Hehes (hehes), Katokye (kbatokbue) gibi şahıs,
pseu (psou), psehane (psehane), psat (psat) gibi

ırmak isimleri ve daha pek çokları..

Meotler şu Adıge kabilelerinden meydana geli-
yordu. Tarietler, Dashler, Dandariyeler, Sindler,

Psesler, Fateiyler, Toretler, Kertketler,

Aheiyler, Agrler, Arrehler, Geniohlar,

Sitakenler, Diakenler ve diğerleri. Meot yurdu

kuzeyde Don nehri kıyılarında başlayıp Azak
Denizi ve Karadeniz Sahili boyunca uzanarak
Abhazya topraklarını içine alıyordu. Diğer taraf-
tan Kafkas Sıra dağlarının zirvelerine ,doğuda
ise sınırları Stavropol platosuna ulaşıyordu.
Meotlerde her kabilenin sınırları belli toprakları
vardı ve bir liderleri vardı. bu liderlerine sada-
katle bağlıydılar.

2500 yıl önce Adıgeler için neden Meot ismi kul-
anıldı? Bu konuda bilim adamlarının farklı gö-
rüşleri var, mesela A.G.Lopotınkskiy bu ismin
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Azak Denizi çevresinden kaynaklandığını o dö-

nemde bu bölgeye Meotide dendiğini kaydeder.
Adıge bilim adamı P.V.Avutle göre ise Meot ismi

Mevutho(Köpüriyor)den gelmekte 3 bin yıl önce
Adıgeler Azak Denizine Mevutho (Köpürendeniz)

denizi derlerdi. Gerçekten Azak Denizi çok kö-

püren bir deniz, diğer bir Adıge bilim adamı olan
R.J.Betroj ise 3 bin yıl kadar önce Adıgelerin
ana tanrıçası Ma idi. Bospor Krallığı'nın yazıtla-
rında Adıgeleriçin Meot değil Mayit olarak zik-
redilmektedir, bu da (Mayın çocukları) manasına
gelir demektedir. Ne olursa olsun Adıgeler 1000
yıl boyunca Meot adıyla anıldılar ve tarihlere bu
adla geçtiler. Arkeologlar Meot kurganlarında
yaptıkları kazılarda elde ettiği eserlerde bu
krallığın bin yıl boyunca güçlü bir şekilde var
olduğu ve yüksek bir kültüre sahip olduğu ortaya
çıkmıştır. M.Ö. 7-8 yüzyıllarda da tarih sahne-
sinden çekilmişlerdir. i

Meotisminin muhafaza eden Adıgeler 1000 yıl
boyunca kat ettikleri uzun yolda birçok halklarla
temasları olmuş bazen onlarla dost bazen düş-
man olmuşlarsa 'da kültürlerini, dillerini hep
muhafaza etmişler, dış etkilerden hep korumuş-
lardır.

Kuzeyde Don Nehri yakınlarında yaşayan ve İran
dilini (Okullanan Kimmerler daha İskitler,
Sarmatlarla Meotlerin yakın ilişkileri vardı, ge-
rek ticari gerekse siyasi olarak. Ancak Meotlerin
en fazla ilişkili olduğu halk Bospor Krallığını
meydana getiren Grek (Alıc) halkıydı. Grekler,
Kerç boğazının Kırım tarafına ve Taman Yarım-

adası'nın Meot toprakları olan bazı bölgelerine
M.Ö.6. yüzyıldan itibaren gruplar halinde gelip
yerleşmişlerdi. Kerç Boğazı, Taman Yarımadası
ve bu bölge kıyıları limanlar yönüyle çok hare-
ketli, uygun yerlerdi. Deniz ticareti ve ulaşımı
çok cazipti. Bu bölgede toprak zengin, iklim
güzel, bitki örtüsü ormanlar harikaydı. Grekler

bu güzellikler ve zenginliklerden istifade etmek
istiyorlardı.



 

 

 

Grekler Meot yurdunda Fanagorie, Germonasse,

Keni adlı şehirleri Kırım tarafından da bugünkü
Kerç şehrinin olduğu yerde Pantıkapey şehrini ve
ona pek uzak olmayan Mimwmekiy ve Nimfey
şehirlerini kurdular. Bu şehir Krallıkları bir-
leşerek M.Ö. 480 yılında Bospor Birleşik Kral-
Ugu'nı kurdular ve tarihe Bospor Krallığı olarak
geçtiler. O dönemde Bospor Krallığı yöneticileri

komşuları olan Sarmatlar, Meotler ve İskitler'le
iyi komşuluk ilişkiler kurmuşlardır. M.Ö.438 yı-
lında Bospor Krallığı'nda yönetim Spartokit”'lere
seçiyor. Bunların dönemi 2. yüzyıla kadar devam
ediyor, bu süre içinde Krallığın sınırlarını
özellikle doğu ve Batı yönünde genişletmek
istiyorlar ve komşularına baski yapıyorlardı.
Sonunda bunda başarıli da oluyorlar.

M.Ö. 4 yüzyılın sonuna kadar Meot Halklarından
olan Dandariler, Psesler, Fateiler ve Doshler

Bospor Krallığı'nın etkisi altına giriyorlar; ancak
onlara asla boyun eğmiyorlar. Kendilerini hep
muhafaza etmişler ve liderlerine hep sadık kal-
mışlardır. M.5.1. yüzyılda Alanlar Don Nehri ile
Kuban Nehri arasındaki toprakları işgal etmeye
başladılar. Alanlar savaşçı ve yerleşik olmayan
göçebe bir halktı. Kuban ile Don arasında yaşa

yan Adıge Halklarını zamanla yavaş yavaş yerle-

rinden oynattılar ve Kuban'ın güneyine göç et-
melerine sebep oldular. Ama tüm Adıgeler bu
göçe katılmadı, bir kısmı eski topraklarında
kaldılar ve zamanla Alanlara karıştılar. Kuban'ın
güneyine inen Adıgeler orada yaşayan diğer
Adıge Kabilelerine katıldılar.

M.S.2 yüzyılın sonunda Don Nehri ile Kuban Neh-
ri arasındaki geniş alanda Adige Halkı kalmamış-
ti. Bu bölgeye göçebe birçok halk gelip yerleş-
miş, yeni yurt edinmişlerdi.

Alanlar ile Sarmatlar bir birlik oluşturmuşlardı
ancak bu birlik uzun ömürlü olmadı. 4. Yüzyılın
70.li yıllarında Hunların Saldırısı sonunda yıkıldı.
Alanların bir kısmı, saldırgan ve yağmacı akımla-
ra kapılarak Hunlarla beraber yeni yerler işgal
etmek için Batı'ya gittiler. Bir kısım Alanlar ise
Hun saldırılarından korunmak için, Kafkas vadi-
lerinde saklandılar.

Meot Adigeleri

Taman Yarımadası, Karadeniz Sahilleri, Kuban

Nehri'nin güneyi, Kafkas Sıra Dağları'nın zirvesi-
ne kadar uzanan geniş bölgede M.5.7.yüzyıla

 

kadar varoldular. Bu dönem içinde Adıgeleriki
büyük grupta toplandılar.

1- Kuban'ın sol cenahında yaşayan Adıgeler /

Zihler

2- Taman Yarımadası ve çevresinde yaşayan
Adıgeler de Kasoglar adını aldılar

10. yüzyılın ortalarında yaşayan Bizans İm-

paratoru Bagryanorodni Konstantin'in yazdı$ına
göre Temruk (Temutarakan)'dan Abhazya'ya

kadar olan topraklar Zihler'in yurduydu.

Rus tarihçileri bütün Adıgeleri bir halk olarak
kabul ederler ve 10.yüzyıldan 12.yüzyılın yarısı-
na kadar olan zaman içinde onları Kasog diye
çağırırlardı. Bilim adamları ittifakla kabul edi-
yorlar ki, Meotler zamanımızdan 2500-3000 yıl
önce yüksek bir kültür ve medeniyet meydana
getirmişler ve tarihe bu özellikleir ile beraber
geçmişlerdir. Aynı bilim adamları: bugünkü
Adıgelerin Kuzey Kafkasya'da çok eski ve sağlam.
kökleri olduğunu kabul ediyorlar.

Sindike Adıge Krallığı

Daha önce de belirttiğimiz gibi Meotler birçok
Adıge Kabilesinden meydana gelmiş bir Adige
Halkları topluluğuydu. Bu kabilelerden biri de
Sindlerdi. Sindler Taman Yarımadasında yaşıyor-
lardı. Bu nedenle Bospor Krallığı'na en yakın ve
en çok irtibatı olan Adıge halkıydı. Bunun sonu-
cu olarak, Sindler Bospor Krallığı'nın devlet
idaresi, kültürü ve yaşantısından -etkilenmişler,
onları örnek almışlardır.

Bilim adamlarının tespitlerine göre, Sindler,

Sindike adlı güçlü bir Krallık kurmuşlardır. Bu
krallık şimdiki Rusya toprakları hatta Sovyetler
Birliği dönemindeki topraklarının tamamı içinde

tarihte kurulmuş ilk krallıktır. Sindike'nin sınır-
ları belli toprakları vardı, devletin başında kral

bulunurdu. Halkı zengin, sanat ve kültürdeileri,
herkesin iş güç Sahibi olduğu, birbirine kenet-
lenmiş, mutlu bir halktı. Devleti idare eden adil
bürokratlar, çiftçilik ve hayvancılık yapanlar,
pek çok yetenekli sanatçı, krallığı koruyan as-
kerler ve işçiler huzurlu bir birliktelik içinde
yaşıyorlardı. Krallıkta kralın kendi adına basılmış
para kullanılırdı. Ülkenin başkenti Sind'di. Baş-
kent aynı zamanda işlek bir liman kentiydi. Bu
şehrin diğer bir ismi de Gorgippie'ydi. Şehir,
bugünkü Anapa şehrinin olduğu yerdeydi.
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Grek(Alc) coğrafyacısı Strabon'un yazdığına
göre Sindike Krallığı'nın başka şehirleri de vardı.
Bunlardan Aborake Karadeniz sahiline yakın
önemli bir şehirdi. #
Yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgu-
lardan Sindike şehirleri'nin her bakımdan planlı
ve düzenli oldukları görülmüştür. Bunlardan

Semibratke denen yerde yapılan kazılarda orta-
ya çıkan şehrin M.Ö 5.yüzyıldan beri varolduğu
ve şehrin kalın, yüksek taş duvarlarıyla çevrili
olduğu, her 15-18m'de bir savunma kulelerinin
olduğu görülmüştür. Şehrin içinde büyük, munr-
tazam binalar da vardır. Bunlardan bir tanesi
kare plan üzerine 400X400m2 boyutlarında bür-
yük bir yapıydı. M.S.2. yüzyılda yaşamış Grek
(Alıc) tarihçi Polien'in yazdığına göre Sindike

Kralı Jecetey ile eşi Tergetave arasında bir ge-

çimsizlik ve anlaşmazlık çıkar, bunun da sebebi
Bospor Kralı Satir'dir. Bunun sonucu olarak
Sindikeliler ve diğer Meot kabilelerin de katıldığı
şiddetli bir savaş meydana gelir. Bu olay M.Ö.5.
yüzyılda meydana gelmiştir. Yapılan arkeolojik
kazılar, bu olayı tamamen doğrulamaktadır.

Sindike Krallığı'nın çok güçlü bir ekonomisi var-

dı. Toprağı çok güzelişliyorlardı, başta buğday,
arpa ve darı olmak üzere çok çeşitli mahsüller
alıyorlardı. Hayvancılık da çok ilerideydi. Balık-
çıık ise krallığın en büyük gelir kaynak-
larındandı. Karadeniz ve Azak Denizi'nde yaka-
lanan balıklar tuzlanarak kurutulurdu. Bunların
en büyük müşterisi de komşu Greklerdi. Serbest
ticaret Sindike Krallığı'nın devlet politikasıydı,
bu yüzden bütün yerleşim yerleri birer Pazar,

panayır yeriydi. Gemicilik ve deniz ticaretini de
çok iyi biliyorlardı. Greklere sadece deniz ürün-
leri değil, tarım ve hayvancılıkla elde edilen her
türlü ürünü satıyorlardı. Bunun dışında usta
sanatçıların ürettiği her türlü malın ( giyim, ev
eşyaları, deri mamülleri, deniz araçları..) en
büyük alıcıları yineGrekler idi. Sindler sadece
Grekler ile ticaret yapmıyorlardı. Kafkasya'nın

birçok bölgesine hatta Kafkas ötesi ülkelere
mallarını götürüp satıyorlardı. El sanatları konu-
sunda çok yetenekli olan Sind halkı, eserlerini

şehirlerde, köylerde, pazar yerlerinde çok rahat
satarlar ve iyi kazanç elde ederlerdi. Bazen de
çeşitli mallarla değiş tokuş yaparlardı.

Bag ve bahçecilik de Sindike'de çok ileriydi.
Özellikle fasulye üretimi dikkati çekiyordu. En
güzel ve kaliteli üzümler burada yetişiyordu. Bu
üzümlerden şarap üretilirdi. Bunun dışında çok
çeşitli meyve sebze üretilir, gerek taze olarak

    

tüketilir gerekse kurutularak kışa hazırlık yapı-
lırdı. |

Bospor (Grek) Krallığı'yla Sindike Krallığı'nın
ilişkileri sadece ticaretle sınırlı değildi. Sıkı tica-
ri ilişki politik yakınlığı da doğurmuştu. Sindike
Krallığı'nın büyük zenginliğinden faydalanmak,
onu elde etmek Bospor Krallığı'nın en büyük
hayaliydi. Bospor Krallığı, Sindike Krallığı'nı hi-
maye altına almak hatta onlarla birleşmek için
elinden gelen herşeyi yapıyordu. Bospor Krallı-

Si'nın yöneticilerinin kapalı kapılar arkasındaki
bu çabaları boşa çıkmadı. M.Ö.4. yüzyılda
Sindike Krallığı Bospor Krallığı'yla birleşmişti.

Bunu sağlayan 389-349 yıllarında hüküm süren
Bospor Kralı Levkon Yezan'dı. Sindlerle beraber
diğer Meot kabilelerinden de bazıları bu birleş-
meye katılmıştı. Bunlar Taman Yarımadasında

. Kuban Nehri'nin denize ulaşdı$ı bölgede yaşayan
Toretler, Dandariyler vePsesler'di.

Sindike Krallığı 100 yıl kadar varlığını sürdürdü.
Birçok bilimadamının görüşüne göre Meot Halk-
ları Bospor Krallısı'yla tamamen birleşmediler
-ancak devam eden yüzyıllarda Meot Halkları
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Bospor Krallığı'nın politikasında hep var olmuş
ve değerlerini korumuşlardır. Grek halkının ha-
yatında Meot Adıgeleri'nin kültürlerinin izleri

hep var olmuş ve bu izler büyük etkiler bırak-
mıştır.

O dönemi araştıran ve yazan tarihçiler
Bospor,Grek (Alıc) halkıyla Meot-Adıge halkının
beraber var olduklarını, iki krallığın federe bir

yapı içinde hüküm sürdüklerini Ssöylemektedir-
ler. Bilim adamı Artamonov M.I., Krupnov

Y.I1.'nin görüşüne göre Bospor Krallığı'nı uzun
süre ellerinde tutan Spartokidler Meot halkın-
dandır.

“Ne kadar birbirine benziyor ve birbirinin
aynısı eski Grek (Alıc) külütürü ile Adıge kültü-
rü. Örneğin kadın-erkek ilişkileri, çocukların
eğitimi, kadınların ev ve iş hayatı. Erkek tarafı-
nın eşiyle beraber büyüklere görünmesinin ayıp
sayılması, yemeklerin benzerliği, ölüye göster-
dikleri önem, mezar ve ölü defin şekilleri. Bü-
tün bunlar bizi çok gerilere götürmekte ve şunu
ispatlamaktadır. Binlerce yıl önce Alıclar'la
Adıgeler'in çok sıkı ilişkilerinin olduğunu,
Adıgeler'in bir zamanlar Alıcler'in etkisi altına
girdiğini. Öyle olmasaydı Adıgeler bu kadar
uzun zaman Alıc hal ve hareketlerini muhafaza
edemezdiler. Ancak birsoruya cevap aranıyor :



 

 

Kim kimin etkisinde daha çok kalmış, kim kimin

kültüründen daha çok etkilenmiş.”

Dyba de Monpere - Fransız &azar ve Bilimadamı

Adıge Halkının Zih ve Kasog İsmiyle anılarak
Tarihte katettikleri Yol

Daha önceki bölümlerde bahsedildiği gibi Meot-
Adıge Halkları iki büyük grupta toplanmıştır :
Zihler ve Kasoglar. Zamanımızdan bin yıl geriye
gidecek olursak o dönem Kuzey Kafkasya Halkla-
rı için son derece zor ve sıkıntılı yıllardı. Adıge
yurduna, göçebe İrani ve Türki kökenli birçok
kabile saldırıyordu. Böylelikle Adıge halkı vatan-
larını ve bağımsızlıklarını savunmak için asırlar
süren mücadeleler veriyorlardı. Bütün bu olaylar
Adıse halkında büyük değişiklikler meydana
getirmiştir. Asırlardır devam eden Adıge Halkla-
rının isimlerinde değişiklikler olmuş, Meot ismi
yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuştur. Asırlar-

dır devam eden bu savaşlar Adıge Halklarının

birleşmesine, kaynaşmasına sebep olmuştur.
Çünkü güçlü düşmana karşı vatanı korumak için
birlik ve kaynaşma şarttı. Kendilerinden çok .
daha kalabalık ve güçlü olan bu Halkların saldı-
rılarından Karadeniz sahili ve havalisinde ya-
şayan Adıge Halkları çok fazla etkilenmemiş,
savaşlardan uzak kalmışlardı. Esas busaldırı ve
savaşlarda zarar gören, etkilenen Adıgeler ise
Don Nehri, Kuban Nehri, Taman Yarımadası,
Gum ve Terç bölgesinde yaşıyorlardı. Bunların
maddi-manevi ve insan kaybı çok daha fazlaydı.

MS 1.yüzyıldan başlamak üzere Karadeniz sahi-
linde ve ona yakın bölgelerden yaşayan Adıge
Halklarının birleşmesiyle meydana gelen Zih-
Adıge topluluğu daha güçlü duruma gelmişti.
Bunun sebeplerinden biri de Zihler'in Grek (Alıc)
, Rum ve diğer halklarla olan sıkı ilişkileri sonu-
cu ekonomik yönden üstün olmalarıydı. Zihler
bu bölgede yaşayan Adıge Halklarını bir isim
altında toplayıp Zih adı ile 1.yüzyıldan itibaren
tarihteki yerlerini almalarını sağlamışlardır. Zih
kelimesinin Adıgece özel bir isim olduğunu ta-
rihçiler kaydetmekte ve bu ismin değişik telaf-
fuz şekillerinin olduğunu söylemektedirler. Çih,
Çik, Cik gibi.

Zihler 1.yüzyıldan itibaren Karadeniz sahil-
lerinde Gagra'dan Tuapse'ye kadar olan toprak-
lara hakimken 5.yüzyılda topraklarını kuzeybatı
yönünde genişletmişlerdir. 6.yüzyıl sonunda Zih
yurdu daha da genişleyerek başka Adıge Halkları

 

da Zihler'e katılmış ve Zihler daha güçlü bir
yapıya kavuşmuşlardır. 2.yüzyıldan itibaren
Zihler Roma İmparatorluğu'yla sıkı bir ilişki için-
delerdi, birtakım siyasi çıkarlar nedeniyle onla-
rın himayesine girmiş görünüyorlardı. 8.yüzyılda *

yaşamış tarihçilerin kaydettiğine göre Zihler
büyük ve güçlü bir devletti. Bu tarihçilerden biri
de Feofan'dır. 10.yüzyılda da İmparator
Bagryanorodniy Konstantin ve Arap tarihçi

Masudi, Zihler'den geniş şekilde bahsetmek-
tedirler.

Zihler bütün Adıge Halklarını biraraya getirip
daha büyük bir yapı oluşturamadılar. Taman
Yarımadası, Kuban bölgesinin bir kısmı, Gum ve
Terç bölgesindeki Adıge Halkları başka güçlü bir
birlik Ooluşturmuşlardı. Bu birliğe katılan
Adıgeler'e oKasoslar adı verildi. Kasogya
Zihya'nın kuzey ve kuzeydoğusundaki toprakları
kapsıyordu. o

Zihler'in güney sınırı olan Gagra'dan Karadeniz
sahili boyunca güneye doğru başka bir Adıge
birliği oluştu. Bu birliğe de Abazg (Abaza-Abhaz)
ismi verildi.

- Kasoglar'ın ismi tarihe 8.yüzyılda giriyor. Kasog
isminin Alanlar tarafından Adıgeler'e verildiğini
bazı tarihçiler kaydetmektedirler. Kasoglar'ın
sınırları Taman Yarımadası'ndan başlıyor, doğu-

da Labe Irmağı'na kadar uzanıyor, Kuban'ın sol
cenahını içine alıyordu. Kuzeyde Alanlarla kom-
şuydular. Hazarlarla da komşulukları vardı. Za-
man zaman Hazar topraklarına saldırıyorlardı,
çünkü o topraklar kendi eski topraklarıydı. Ha-
zarlar bu akınlardan korunmak için sınıra Alan
köyleri kuruyorlardı.

Zihler ve Kasoglar aynı soydan geldiklerini gayet
iyi biliyorlardı. Ataları, dilleri, vatanları, kültür-

leri birdi. Milattan sonra 10.yüzyılda yaşamış
Rus tarihçiler Zihler ve Kasoglar'ı bir halk olarak
kabul ederler, eserlerinde böyle ifade ederlerdi.
Zihler ve Kasoglar'ın komşu halklarla gerek tica-
ret gerek politika ve kültür alanında sıkıilişkileri
vardı. Buna rağmen. kuzey ve kuzeydoğudan
gelen saldırgan ve yağmacı Halkların saldırıla-
rından topraklarını korumak için hep mücadele
vermişlerdir.

7.yüzyıldan itibaren Hazarlar kuzeyde çok geniş
araziler işgal etmişler, Taman Yarımadası'nda
Tamatarka O(Timutarakan) > Dumpsegerey

(Dumpseregey) şehrini kurmuşlardı. Fakat Kiev

b
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Prensi Vladimir komutasındaki Rus ordusu 944
yılında şehri işgal ederek Timutarakan Prensli-
Si'ni kurdu. Bu prenslikte Adıgeler, Hazarlar,

Alanlar, Ermeniler ve Grekler yaşıyorlardı. Fakat
Kasog Adıgeleri bu durumdan hoşnut olmadılar.
Rus prensinin kendi topraklarına gelip prenslik
kurmasından, Taman Yarımadası'nın işgal edil-

mesinden rahatsızlık duydular. Rus prensleri
Adıgeler üzerine hep baskı uygulamışlar, onları

emirleri altına almak için ne gerekirse yapmış-
lardı. Buna örnek olarak 1022 yılında

Timutarakan Prensi Mistıslav komutasında kala-
balık Rus ordusu Adıgeler üzerine saldırması
gösterilebilir. Adıge ordusunun başında ise bür-
yük prens Ridade bulunuyordu.

Ridade Mistislava bir teklifte bulunur : “İki
tarafta da kan dökülmesin. Biz ikimiz silahsız

olarak dövüşelim, kim üstün gelirse savaşı da

kazanmış olsun.” der. Kavga başlar, uzun süren
mücadelede Mıstislav güçsüz kalır, yenileceğini
anlayan Rus prensi kolunda sakladığı bıçakla
Ridade'yi öldürür. Sonunda Rus tarihçilerin yaz-

namadılar. Ama politik, ekonomik ve kültür
yönünden güçleri hiçbir devletten geride kalma-
dı. Barış içinde yaşıyorlardı, savaş olmadığı hal-
lerde halk meclisinin tespit ettiği yaşam tarzına,
örf ve adetlere bütün halklar kesin riayet eder-
lerdi. Savaş olursa halk meclisinin seçtiği ku-
mandanın emrinde herkes savaşa katılır, vatanı-
nı canı pahasına korurdu. Büyük kahramanlıklar
gösterirlerdi. Adıge tarihinde bunun pek çok
örneğine rastlanmaktadır.

Şöyle denilebilir ki Adıgeler hiçbir devlet yapısı-
na benzemeyen bir idari yapıya sahipti.
13.yüzyıldan itibaren Adıgeler için Çerkes adı
kullanılmaya başlanmıştır. Buna bağlı olarak
İtalyan (bilim adamı İnteriano Corciyo
15.yüzyılda şöyle diyor : “Bizim insanlarımızın
(İtalyanlar, Latinler, Grekler ve diğerleri) Zih
diye adlandırdıkları Halkları Tatarlar, Türkler ve

Araplar Çerkes diye adlandırırlar. Kendileri ise
“Biz Adıge'yiz.” derler, kendilerini öyle tanıtır-

lar.”

dığına göre Kasog Adıgeleri Rus Prensliği'nin.
, himayesine girerler. 1036 yılında Adıgeler prens-
lerinin öcünü almak için .büyük bir orduyla
Timutarakan Prensliği'ne saldırırlar, ancak iste-

dikleri neticeyi alamazlar ve prensliği işgal e-
demezler. Bu savaşda doğu'dan gelip Adıgelere
yardım eden 6 bin Asetin gönüllü de görev al-
mıştı. Tarihçi Bronevskoy S.'nin yazdığına göre
bu büyük savaştan sonra Timutarakan Prensliği
fazla ayakta kalamadı. Kuzeyden gelen Polonya-
Ular ve güneyden gelen Adıgeler bu prensliği
yerle bir etmişlerdir. Adıge hikayelerinde anla-
tıldığına göre Kasog Adıgeleri, büyük prensleri
Ridade'nin öcünü almak için ne kadar zaman
geçtiyse de bu acıyı unutamadılar.
TimutarakansDumpsregey Prenslisini yakıp yıktı-

lar. O günden sonra Adıgeler, sevmedikleri biri-
ne beddua etmek için “© dumpseregey olursun

inşallah” (yeryüzünden izin silinsin) demişlerdir.

19. yüzyıldan başlamak üzere, Adıgelerin politik
yönden oldukça güçlü bir halk olduğu kabul e-
dilmektedir. Ancak Arap bilim adamı Mesudi'nin
yazdığına göre bu büyük halk kendisine bir lider
seçip, onun emrinde güç birliği yapmamış ve
benlik davası yüzünden büyük kayıplar vermiştir.

Zihler ve Kasoglar bin yılık tarihi yol-
culuklarında gerçek manada bir devlet olmadı-
lar, olamadılar. Mesudi'nin belirttiği gibi tam bir
birlik sağlayamadılar, bir lider etrafında topla-
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İsrai0in kuzeyinde, HaliUdeki Çerkes köyü Kfar-

Kama'ya bir tanıdığımın oğlunun düğününe git-
tim. Komşulardan ve iş arkadaşlarından, Yahudi-
lerden, Araplar'dan, DürzilerJden ve Ürdünlü

akrabalardan oluşan çok sayıda konuk için köy
meydanında uzun, ahşap masalar dizilmişti.
Damat koyu kumral, boylu boslu, geniş omuzlu,
açık yüzlü bir gençti ve gururlu bir edası vardı.
Gelin şalvar, geniş yenli uzun bir gömlek ve ipek |

beşmet giymişti. Lermantov'un “siyah ipek
beşmetiyle yatakta oturan Bela”sını anımsatı-
yordu. Damat, geçen yüzyılda Rusça “Çerkeska”
diye adlandırılan (dizlerin altına kadar inen,
ince bir kemerle belinden bağlanmış, göğsünün
her iki tarafında fişekler için deri kılıflı “hazır-
lar” bulunan, tek taraflı yakasız kaftan), giysiyi
giymişti.Gelin Bela'yı anımsatırken, damat da
L.Tolstoy'un Hacı Murat'ını anımsatıyordu.

Geleneksel “halze” (içinde tuzlu peynir bulunan

ince hamur) ve "bastrahazra”dan (pirinç, un,

tavuk ve baharattan yapılan bir yemek) oluşan

akşam yemeğinden sonra zurna eşliğinde eski,
ağır melodiler dinledik. Daha sonra bunun yerini
“lezginka”ya benzeyen hareketli bir oyun aldı.
Halil Vadisi (Oobirden, İsrail'de
Çerkesler'in atalarının sürgün edildiği Kafkas-
ya'yı hatırlattı.

Çerkesler; Kafkasya'da, en eski zamanlardan
beri yaşamaktalar ve Kuban Nehri boyunca ve
onun güneyinde, Karadeniz sahilinde, Anapa'dan
Tuapse'ye kadar Kafkas sıradağlarının kuzey
yamaçlarında yaşadılar.

Gerçekten de Çerkes coğrafi adlarına Güney
Rusya steplerinde ve Azak Denizi'nin bütün sahi-

 

esler'i

 

Semyon Çertok, Kudüs
Çev. Murat Papşu

linde rastlanılıyor. Rus yazılı kaynaklarında

Çerkesler ilk olarak 13. yüzyılda anılıyorlar, Rus
edebiyatında ise “Çerkes” sözcüğü Kafkasya
Dağlıları'nın genel adı olarak kullanılıyordu. Dil
ve kültür bakımından akraba olan çok sayıdaki
kavimler üç büyük grupta toplanıyor; Abhazlar,
Kabardeyler ve Çerkesler veya kendilerini ad-
landırdıkları şekliyle: “Adıgeler”.İsrail'de yaşa-
yan Çerkesler de kendilerini böyle adlandırıyor-

lar.

yaşayan

/

Toprakları Kafkas savaşları sonucunda Rusya'ya
geçti, dağlıların topraklarına, komşuları Kazak-
lar yerleşti ve bu topraklar Kuban Oblata'sının
bir bölümü oldu. Savaş, 1829 Edirne
(Andrianopol) Antlaşması'na göre Kafkasya'daki

Türk topraklarının Rusya'ya geçmesiyle başladı.
Dağlılar beyaz çarın itaatine girmeyi reddettiler,
cesaretle direndiler, ancak 1846 yılında kesin
olarak boyun eğdiler Yerli Kazaklar o zamana
kadar “Dağlılar” ile barış içinde yaşıyor, onlarla
evleniyorlardı; giysilerini ve birçok geleneklerini
de benimsemişlerdi. Fakat; onlarca yıl süren
işgal savaşı, onları birbirlerine düşman etti ve
Rusya toplumunda. "“Dağlılar”a karşı olumsuz
duygular yarattı.

Yaşanan yıkımların, zulmün, yağmaların, cina-
yetlerin hatırasını Rus edebiyatı muhafaza etti;
Lermantov'un “Zamanımızın Kahramanı”,

L.Tolstoy'un “Kazaklar”, “Orman Kesimi” ve

diğer eserleri, Y.Tınyanov'un “Vezir Muhtar'ın
ölümü”gibi eserler bunlardan yalnızca birkaçı-
dır. Dedelerinin dedeleri “barışı sağlamanın”
kurbanları olan İsrail'de yaşayan Çerkesler: de
bunun hatırasını koruyorlar. ("Barışı sağlamak” -
bugün- göç ettirmek olarak adlandırılabilir.)
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“Dağlılar”ı yaşadıkları yerleri terk etmeye ve
düzlüklere inmeye zorladılar. Burada da, iste-
yenlerin Rus hakimiyetini kabul ettikleri sürece
kalıp, yaşayabileceklerini ilar#etiler. Diğerlerine

de Türkiye'de yerleşmek için iki buçuk ay süre
verdiler, sürgünler de bunu istekle kabul ettiler.
Kalanlar azınlıktaydı. Zor koşullar, çoğunluğu,
sürgüne boyun eğmeye zorladı. İnsanlar ev eşya-

larıyla birlikte, büyük güçlüklerde Türk gemile-
rinin onları beklediği Karadeniz kıyısına indiler.
Abhazlar ve Osetler de dahil, o zaman giden

bütün "“Da$lılar” 400 bin kişiydiler. Osmanlı
imparatorluğunun kenar bölgelerine adacıklar
halinde dağıtıldılar ve onların kale-köyleri Bal-
kanlar'da ve Küçük Asya'da Türk ileri karakolları
oldu(şimdiki Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün,
Irak ve İsrail'de). |

Birkaç Çerkes köyü de Filistin'e geldi. Yaşam
koşulları ağırdı, birçok göçmen hastalıktan ve
açlıktan öldü. Köylerden biri (Kayseriya yakının-
daki Raba) dağıldı. İki köy kaldı: Yaklaşık üç bin
kişinin yaşadığı Kfar-Kama ve Reyhaniya(bin
kişi). 1920'de Büyük Britanya yeni bir Arap dev-
leti (Ürdüm'ü) kurduğunda Çerkesler'in bir kısmı

emirin hakimiyeti altına girdiler.

Halide iki köy ise mandayla yönetilen Filis-
tin'de kaldılar ve 1948'de İsrail'e dahil oldular.
Çerkesler'in her zaman hem Araplarla hem de
Yahudilerle iyi ilişkileri vardı. Fakat; bağımsızlık
savaşı başladığında Yahudiler'in tarafında yer
aldılar. İsrail savunma ordusuna girdiler ve Ha-
iüde Ürdün lejyonuyla çarpıştılar. O zamandan
beri Yahudi devletinin en büyük desteklerinden
biri oldular ve bütün savaşlara katıldılar. Aslında
Çerkesler Rusyalı ilk Yahudi yerleşimcilerden
bile önce buraya gelmiş olan ilk halk. İsrail,
onların desteğindenve iki halk arasındaki tarihi
ittifaka sadakatlerinden emin.

Sadakat Çerkesler'in bir niteliğidir. Türk sulta-
nına da aynı şekilde fedakarca destek oldular.
Ürdün'de yaşayanlar da krala aynışekilde sadık-
lar. Bedevilerle birlikte karlın kişisel koruma
birliğini oluşturuyorlar ve Ürdün'de etkili bir
gruplar. Aslen Çerkes olan general Şordom, ordu
istihbaratının başında bulunuyor. Kardeşi İshak
hava kuvvetlerinin komutanı. Parlamentoda iki
koltuk Çerkesler'e, bir koltuk da Çeçenler'e
ayrılmış; o koltukta da diyanet bakanı ve ulus-
lar arası Çeçen birliğinin başkanı Abdul Baki
Camma bulunuyor.

 

İsrail'de askerlik, Çerkes erkekleri için temel
meslek olmuş. Kfar-Kama'da, ihtiyaç duyulduğu
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takdirde, köyün komutanı ve subaylarıyla birlik-
te bir alay çıkartılabileceği söyleniyor. İsrail
ordusunda albay rütbesinde birkaç Çerkes bulu-
nuyor. Kafkasya'da Çerkesler binicilikleri ve
nişancılıklarıyla ünlüydüler. İsrai0de de muharip
birlikleri, güvenlik hizmetini ve polisliği tercih
ediyorlar ve büyük bir kısmı da komutanlık ma-
kamlarına geliyorlar.

Dağlı grupların her birinin. kendi özelliklerini ve
adlarını korumalarına, değişik dil ve lehçelere

sahip olmalarına rağmen; ırk, tarih, kültür ve

gelenekler bağlamında tek bir etnik topluluğu
oluşturuyorlar. Kafkas savaşı sırasında da önder-
leri tekti: “Dağıstan ve Çeçenistan imamı” Şa-
mil. Rusya'nın Çeçenistanla savaşı dışardaki
“Dağlılar”da Kafkasya'daki kardeşleriyle daya-
nışma duygusu yaratmış. Onlar için para topla-
mışlar, koliler yollamışlar, Tel Aviv'deki Rusya
elçiliğinin önünde protesto gösterileri yapmışlar.

Bugün dünyada kaç Çerkes yaşıyor? İsrai©de dört
binden fazla, Suriye'de 30-40 bin, Ürdün'de 70
bin, Türkiye'de üç ila dört milyon. Diaspora
Çerkesleri'nin, Bolşevik devriminden sonra Kaf-
kasya'daki “Dağlılar”la bağları onlarca yıl kopuk
olmuş fakat bugünlerde yeniden kurulmakta.
İsrail Çerkesler'i atalarının yaşadıkları yerleri
kendi gözleriyle görmek için, turistik amaç gü-
derek de olsa, sıklıkla Kafkasya'ya gidiyorlar.

Halklarının geleneklerini ve kültürünü asıl kendi-
lerinin, göçmenlerin torunlarının koruduğuna
inanıyorlar.

Kosova'daki çatışmalar, bir kısmı Sırp ordusunda
görev yapan ordaki Çerkesler'in 321 ailesini

parçaladı. Çerkesler, bu durumdan kurtuluşu,
Kuzey Kafkasya'ya dönüşte gördüler ve ilgili

dilekçeyle Rus makamlarına başvurdular. Diğer
ülkelerin özellikle Almanya'nın Çerkes
diasporası, onların kararını destekliyor.

Kfar-Kama'ya geldiğimde cuma günüydü ve kö-
yün üzerinde, inananları namaza çağıran müez-
zinin sesi yükseliyordu. Yaşlılar eğri, dar sokak-
lardan camiye. gidiyordu. Girişin önünde
ayakkabılarını çıkardılar. Dizlerinin üzerinde
oturuşları, alınlarını yere değdirip, doğruluşları
açık kapıdan görünüyordu. Çocuklar,
bisikletleriyle, Ooköyün kenarındaki futbol
sahasına gidiyorlardı. Dürzi köyünden ve komşu
köylerden kibutstan(Yahudi yerleşimi) takımlarla



 

kibutstan(Yahudi yerleşimi) takımlarla iki maç
yapılacaktı.

Namaz ve maç bitiğinde sekaklar kalabalıklaştı.
Ço8u, Avrupalılar gibi giyinmişti, bazıları gele-
neksel kıyafetliydi, bazıları da Araplar'ın yere
kadar inen beyaz entarisini giyiyordu. Birçok

erkek de ordu üniformalıydı (Müslümanlar'ın ve

Yahudiler'in tatil günleri olan cuma ve cumarte-
si için izin almış olanlar).Hepsi aralarında
Çerkesçe konuşuyordu, yabancılarla ise İbranice,
Arapça veya İngilizce Halil'deki bir köyde kiril
harfleri ile yazılmış, küçük harflerle İbranice ve
Arapça çevirisi olan tabelalar görmek özellikle
ilginçti: Okul, Kütüphane, Klüp anlamlarına ge-
len, çok sayıda ünsüzden oluşan uzun sözcükler

“Kafkas Dağlıları”nın dillerinde yazı 1920'li yıl-
larının ortasında, -önce, Kafkas dillerinin zor ses

bileşimi için daha uygun olan Arap alfabesi te-
melinde ortaya çıktı, sonra latin harfleri ile
30'lu yıllarda da Rus harfleriyle değiştirildi.. Bu
harfleri İsrail Çerkesler'i de kullanıyorlar. Fakat
Kafkasya'da Ruslaştırma yıllarında kirlenen dil-
leri yoksullaşıyor. ve pratikte yok oluyorl. İsra-
iLde eski saflığını korumuş ve şu an köy okulla-
rında zorunlu olarak öğretiliyor. Çerkesler çağ-
daş eğitim alıyorlar ve geleneklerini koruyabili-
yorlar. Bu anlamda,tanık olduğum: Bir çok kişi
düğüne kamalar ile veya kılıçlarla süslenmiş
geleneksel kıyafetleri ile gelmiş olmalarıdır.

Kfar-Kama, Kafkas aulunun, Arap köyünün ve

Yahudi kibutsunun karışımı (Sembioz) bir yerle-

şim yeri. Evler temiz ve bakımlı dışardan
saklyayı (Kafkasya ya özsü ev) andırıyor: Alçak,
iki eğimli çatıları olan evler içeriden ise her
türlü konforu ile çağdaşbirİsrail dairesi. Çağdaş
mimari eseri yapılar da var (kreş, klüp, polikli-
nik türü yapılar). Çerkesler, yerel doğal özelliğin
korunmasına katkıları ve çevrenin korunmasına
gösterdikleri özenden dolayı, köyün İsrail Devlet
ödülü aldığını gururla anlatıyorlar.

İsrai0deki Çerkesler, Ürdün'deki akrabalarıyla
serbestçe iletişim kurma imkanı kazanalı sadece
birkaç yıl olmuş; bağları 1948 de kopmuş, ama
Suriye'deki soydaşları ile bağları hala kopuk.
Kültürel özgünlüklerini korudukları, yüksek ya-
şam düzeyine sahip demokratik bir ülkenin va-
tandaşları oldukları için memnunlar. Çerkesler
bütün İsrailliler 'in sahip oldukları haklara sahip-
ler: Seçimlere katılıyorlar, vergi ödüyorlar, or-
duda hizmet veriyorlar. Yahudiler'in yaptığı gibi

 

memurları ve hükümetin politikasını eleştiriyor-
lar. Çerkesler burda doğdular, büyüdüler ve

burası onların evleri. Komşularıyla ilişkileri
dostça; birbirlerinin düğünlerine gidiyorlar, spor ..
karşılaşmalarına katılıyorlar. Çerkesler'in soru-
nu; nüfus azlığı. Bu da bir etnik grubun kendini
korumasını ,elbetteki, zorlaştırıyor.

Bu yöndeki olumsuzluklar Çerkesler'i içe ka-
panmaya veya tutucu olmaya itmemiş. Ülkenin
yaşamına herkesle eşit ölçüdekatılıyorlar ve
yardımlaşma, konukseverlik, kunaklık gibi en
güzel geleneklerini halen koruyorlar. Ayrıca,
başka inançtan olanlara karşı nefreti, kan dava-
sını, kadınların eşitsizliğini reddetmişler. Zarif
ve şık Çerkes kadınları köyde erkeklerle aynı
mevkilerde bulunabiliyorlar. Çağdaş açık toplu-
mun ayıpları olan uyuşturucu, alkolizm, hırsızlık
burada bilinmiyor. Düğün gelenekleri, geçmişin
ve bugünün bir sentezi. Başlık kalmış, ancak bir
yük değil sembol olarak. Yeni evlilerin bankada-
ki ev ipoteğini heriki taraf da ödüyor.

Ayrılmadan önce, gece geç saatte köyde son kez
dolaştım. Çerkesler televizyonlarının başında

oturuyorlardı, açık pencerelerden İbranice son
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haberler, Arap müziği ve Amerikan filmlerinin
diyalosları duyuluyordu. Sabah erkenden köy
dağılıyordu: Üniversite öğrencileri büyük şehir-
lere, işçiler komşu Tsfat ve Afula'ya, askerler ve

subaylar birliklerine herkes kendi mekanına
doğru yollanıyordu - bu erken saatte herİsrailli-
nin yaptığıgibi... i

“Russkaya Mısl”, No 4264

Paris, 8 Nisan 1999
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Irlanda Kuleleri ile Kafkas-Vaynah Kulelerinin
İşlevsel ve Biçimsel Açıdan Karşılaştırması

Erol YILDIR, Bgiy TALUS, H.Okan İŞCAN

İnsanın yüksek yapılara ilgi duyması sanılanın
aksine oldukça eski bir eğilimdir. Tarihinilk
dönemlerinden beri insan eliyle yapılan bu tür
yapılar ilk mimarlık örnekleri arasında yer almış-
tır.Böylece kule mimarisi yüksek yapı geleneği-

nin ilk örneklerini oluşturmuştur. Ancak bu ilk
mimari örnekleri ahşap malzeme kullanılarak
yapılıyordu. M.Ö.6000 yıllarına tarihlendirilen
Çatalhöyük'de ahşaptan yapılan ve ölüm
ritüellerinde kullanılan kule çizimlerine rast-
lanmıştır". Dünya mimarisinin duvar örme tek-
niklerinin gelişimine bağlı olarak kuleler de za-
manla değişim göstermiştir. Yüksek mimari yapı-
ların özellikle savunma amaçlıolarak inşa edil-
mesine ise en azından site devletlerinin kurul-
duğu antik çağlardan itibaren başlanıldığını gü-

nümüze kadar ulaşan kalıntılardan anlamakta-
yız. Dünyanın birçok bölgesinde farklı çağlarda
ve çeşitli amaçlarla kule yapımı yaygın olarak
uygulanmıştır. Ancak bu tür yapıların bir bölümü
günümüze kadar ulaşabilmiştir. Yapıldıkları çağ-
ların mimari bilgi seviyesini ve yaşantı özellikle-
rini günümüze taşıyan kulelerin bir bölümü de
Kafkasya'da bulunmaktadır.

Kafkasya'nın Daryal boğazı çevresinde ve dağlık
İnsuş-Çeçen topraklarında yüzlercesi bulunan
kule mimarisi örneklerine, bu ülkenin binlerce

kilometre uzağındaki İrlanda adasında da benzer
şekillerde tesadüf edilmektedir. Bu benzerliğe
bilimsel literatürde ilk kez 1940 yılında John

F.Baddeley dikkat çekmiştir". Baddeley “The
Rugged Flanks of Caucasus (Kafkasyanın Yalçın
Kanatları)” adlı eserinde bu benzerlik haricinde,
Osetyanın Kaluat köyü sırtlarında yer alan

Edisa bölgesindeki yapı kalıntılarını da Peru ile
Bolivya sınırındaki Titicaca gölü kıyısındaki
Tihuanaka yapılarına benzetmektedir. Akade-
misyen Melitsev Bekov'a göre bu yapılar
“Kelt'lerden” kalmadır. Ancak Baddeley, bu

yapıların Nart Destanlarında anlatılan top-
lumlarla ilişkili olduğu fikrindedir”. İrlanda
Kuleleriyle benzer özelliklere sahip Kafkas
kulelerinin en zengin bölümü olan Vaynah
Kuleleri hakkındaki bir çalışmamız geçtiğimiz
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hakkındaki bir çalışmamız geçtiğimiz yıllarda
yayınlanmıştı”. O çalışmada da kısaca değinilen
benzerlikler bu yazının konusunu oluşturmakta-
dır. Ayrıca bu benzerlikler Marje sanal ortamın-
da' geçtiğimiz aylarda gündeme getirilmiş ve
katılımcı üyelerin dikkatine sunulmuştu.

Coğrafi olarak Avrupa'nın iki ayrı ucunda, birbir-
lerinden kilometrelerce uzaklıkta bulunan İrlan-
da adası ile Kafkasya'da inşa edilen bazı mimari
yapıların büyük benzerliklerinin sebebine olabi-
lir? Eski İrlandalı kule ustaları ile Kafkasya'da
yaşamış kule ustaları hangi teknik veya gelenek-
sel bilgiler ışığında yaptıkları mimari eserlerde
ortak sonuçlara ve benzer biçimlere ulaşmış
olabilirler? Bu benzerlik İrlandalıların (veya
Keltlerin) tarihsel köken açısından Kafkas asıllı
olduklarının bir göstergesi olabilir mi? Melitsev
Bekov'un Osetya'daki yapıların Keltlerden kal-
mış olduğu yönündeki iddiası ne derece gerçek-
tir? Benzerlikler gündeme geldiğinde bu ve buna
benzer soruları çoğaltmak mümkündür. Ancak
burada bu soruların cevabı aranmayacak, sadece

İrlanda Kuleleri ile Kafkasya'da bulunan Vaynah
kulelerinin biçimsel, işlevsel ve teknik özellikleri
dikkate alınarak karşılaştırmaları yapılacaktır.
Bu karşılaştırmalar yöntem olarak, İrlanda Kule-
leri hakkında yazılan kaynaklarla (L.Barrow,

P.Callahan, çeşitli web siteleri” ) ve Kafkas-
ya'da kendi tespitlerimiz sonucunda elde etti-
Simiz donelerin yine farklı kaynaklarla (Aziyev-

Çahkıyev”i,

o

M.B.Mujuhoyev,

—

V.V.Agibalova”
vb.) desteklenmesi sonucunda  olgunlaştırıl-
mıştır.

İrlanda'da inşa edilen (/rish Round Towers)
kulelerle” Kafkas-Vaynah Kuleleri (Vainakh
Watch Towers) arasında sadece biçimsel değil,
işlevsel, teknik ve malzeme yönünden de büyük
benzerlikler söz konusudur. Ancak bu benzerlik-
leri sıralamadan önce iki kule tipi arasındaki en

belirgin farklılığa değinmek yerinde olacaktır.



 

 

 

 

Bu temel biçimsel farklılık, İrlanda kulelerinin
silindirik gövdeli ve dairesel planlı olarak inşa
edilmesine karşılık, Vaynah kulelerinin kare
planlı ve köşeli olarak yapılmış olmasıdır. Ancak
bu noktada hatırlanması gereken bazı özelliklere
dikkat etmek gerekir. Buna göre; İrlanda kulele-

ri adanın ovalık ve az eğimli coğrafi yapısına
uygun olarak, istilacı imha saldırılarına karşı

daha iyi savunma yapma imkanı veren silindirik
gövdeli olarak yapılmıştır. Çünkü kulenin her
yönünden saldırıya uğrama durumunda dairesel
plan, kare plana göre daha işlevsel bir özellik
taşıyordu. Dağlık ve yüksek bölgelere, hatta
bazen “bıçak sırtı” gibi arazilere inşa edilen
Vaynah kuleleri için ise böylesi bir zorunluluk
mevcut değildi. Ayrıca dairesel planlı kule ya-
pımı, kare planlı kulelere göre daha emek ve
özen isteyen zor bir teknikti. Vaynah kulelerinin

kare planlı yapılmasının bir nedeni de bu plan
tipinin çok amaçlı yapılarda daha işlevsel bir
özellik taşımasından kaynaklanıyordu. Sadece
savunma amaçlı inşa edilen yapılarda ise daire-
sel plan ve silindirik gövde daha işlevsel bir
özellik taşımaktaydı. Bu nedenle yapım sırasında
sadece savunma amacı taşıyan İrlanda kulele-
rinden farklı olarak çok amaçlı inşa edilen
Vaynah kulelerinin zorunluluk yokken bu tür
dairesel planda yapılması gereksiz bir uygulama
olarak kabul edilmiş olmalıdır.
Gerçekte Kafkasyalı yapı ustaları bu tür dairesel
planları bazı eserlere uygulamışlardı. Örneğin
Çeçenya'da Vovnişki Birg'de ve Kabarday
Balkarya'nın Muhol yöresinde bulunan Kruglıy
mezar anıtları dairesel planlı ve tıpkı İrlanda
kulelerinde olduğu gibi aynı taş işçiliğinde ve
sivri yarım kubbeli olarak inşa edilmişti. Buna
karşılık İrlandalı yapı ustaları da kare planlı kule
yapımını da biliyorlardı. Örneğin Glendalough-
Trinity'deki yapı kalıntıları bu türdendir.
İrlanda Kulelerini araştıran bilim adamları İrlan-
dalı kule ustalarının savunma amaçları öne çıkan

 

bu yapıları Bizanslılardan esinlenerek yaptıkları-
nı ileri sürmüşlerdir. İrlanda kulelerinin kökenle-
ri hakkındaki bu düşünce bazı gerçek yönlere
sahip, ancak eksik bilgiye dayalı olabilir. Ger-
çekte kule mimarisi geleneği Kafkasya'nın he-
men her yöresinde olduğu gibi, yakın coğrafya-
larda da tarih boyunca yaygın olarak yapılıyor-

du. Örneğin Doğukaradeniz bölgesindeki vadi-
lerde muhtemelen Kafkasyalı Kolhis-Iber toplu-
tuklarınca milattan sonraki ilk asırlarda inşa
edilmiş Zilkale, Kılıçkaya, Köprügören,
Yukarımaden, Cvarishev vb. kuleler Kafkasya-

daki kulelerle aynı özelliklere sahiptir. İlk ve
Ortaçağlarda Doğukaradenizdeki Gürcü derebey-
likleri ya Bizansa bağlı ya da bağımlı-ilişki içeri-
sindeydiler. Bu bölgede yer alan ve günümüze

ulaşan bazı yapı kalıntıları silindirik gövdeleri ile
İrlanda kulelerine benzer şekillerde inşa edilmiş-
lerdir. Örneğin Kireçli köyü kulesi, Tanzot
köyü kalesi, Şavşat (Satlel) Kales'indeki" kule
kalıntıları bu iddiayı destekleyici özellikler taşı-
maktadırlar. Bu durumda İrlanda kulelerinin
Bizansla kurulan ilişkisi bölgedeki Kafkasyalı
topluluklarca yapılan kule yapılarından yola
çıkılarak ortaya atılmış olabilir. Bu noktada bir
noktaya daha değinmemiz -gerekirse o da;
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Kafkasyanın bir yabancı araştırmacı için ulaşıl-
ması zor derin vadilerinde gizlenerek günümüze
ulaşan kule mimarisi örnekleri hakkında İrlanda
kuleleri uzmanlarının büyük bir olasılıkla hiçbir
doküman veya bilgiye sahip olmadıklarıdır. Böy-
lece araştırmacılar karşılaştırma yapabilecekleri
yeterli verilere sahip olmadıklarından dolayı
sadece “Bizans etkilerine değinebilecek kadar”
konuya ulaşabilmiş görünmektedirler.

İrlanda kuleleri ile Vaynah Kuleleri genellikle
müstakil olarak yapılmış eserlerdir. Ancak bazı
örneklerde İrlanda kuleleri manastırlara, Vaynah

kuleleri de kulevari evlere bitişik halde inşa
edilmişlerdir. Vaynah kulelerinin bazı örnekleri
komplike bir yerleşim ünitesinin parçası olarak
çok sayıda ve bir arada yapılmıştır. Erzi,
Leilakh, Eghikal, Hani, Pogo vb. avullar çok
sayıda kulenin bir arada olduğu yerlerdir.

Her iki ülkedeki kule yapılarında da savunma
amaçları ön plana çıkmaktadır. Buna göre İrlan-
da'daki kuleler Keltleri Viking istilacıların
veya Drüid rahiplerini Romalı askerlerin saldırı-
larına karşı korumak üzere yapılmıştı.
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Irlanda Kuleleri Waynakh Kuleleri

Bilindiği üzere Kafkasyadaki kulelerin yapılış
amaçları arasında, farklı çağlarda ülkeye yapılan
(Hun, Mogol veya Rus vb.) saldırılara karşı sa-
vunma amacı da bulunmaktadır. Bu nedenle
Çeçenya'daki yapılara “Savaş Kuleleri”, “Gözet-
leme Kuleleri”, "Savunma-Haberleşme Kuleleri”
gibi çeşitli isimler verilmiştir.

Vaynah ve İrlanda kuleleri farklı taş malzeme
kullanılarak .kabayontu örme tarzında yapılmış-
lardır. İrlanda kulelerinde bazalt veya granit
taşlar kullanılırken, vaynah kulelerinde bu mal-
zemelerin yerini daha çok arduvaz plaka taş
levhalar almıştır. İrlanda kulelerinde görülme-
yen bu tür plaka taşlar, kulelerle aynı tarihlerde

yapılan ve şaşırtıcı bir biçimde Kafkasya'daki
mezar anıtlarına benzeyen CoKerry'deki yapı

kalıntılarında karşımıza çıkmaktadır.

 

Co Kerry Vovnişki Birg

İrlanda kuleleriyle Vaynah kuleleri ölçü ve oran-
lar açısından aynı veya benzer özelliklere sahip-
tir. İrlanda Kuleleri 21 ila 38 m. yüksekliktedir-
ler. Vaynah kulelerinin de 20 ila 36 m arasında
değişen yüksekliklere sahip olduğu bilinmekte-
dir.Kulelerin temelde ortalama duvar kalınlığı
İrlanda kulelerinde: 1.30 m., Vaynah kulelerinde
ise: 1.50 m. civarındadır. İrlanda kulelerinin

iken Vaynah kulelerinde bu ölçüler daha da aza-
larak 50-60 cm kadar düşmektedir. Bu ölçüler
Vaynah kulelerine daha piramidal bir görüntü
vermiştir. Böylece her iki yapı türünde de yük-
sek yapının basınç etkisi duvar yükseldikçe
kalınlık azaltılarak yok edilmiştir.

Her iki kule tipinde de temel genişliği 5 veya 6
m. uzunluğunda, kuleyi oluşturan kat adeti ise 5

veya 6 tanedir. Kat yükseklikleri, pencere ve
kapı ölçüleri aynı boyut ve oranlardadır. Katlar
arasındaki bölmeler ahşap malzeme kullanılarak
yapılmıştır. Kirişlerin duvar yüzeyine monte
edilmesinde plan tipine uygun köşebent veya
çıkıntılara bağlı olarak aynı temel prensipler
kullanılmıştır.

Kulelerin en üst katlarında yer alan pencereler

her iki kule tipinde de /'er adettir ve şaşırtıcı
bir şekilde benzer formludur. Ancak Vaynah
kulelerinde bu pencereler önünde yer alan maz-
gal delikli Çeçence Çerkçx denilen balkon-
dolaplar (belki de silindirik gövdeye uysun ol-
madığından) İrlanda kulelerinde yoktur. İrlanda

“ Kulelerinde tepedeki 4 pencere dört ana yönü.

tepe kısmında duvar kalınlığı ortalama 80-90 cm
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işaret etmektedir. Bu tür bir benzerlik Vaynah
kulelerinin bazı örneklerinde de -büyük bir olası-
lıkla tesadüfi olarak- mevcuttur. İrlanda kulele-
rinde her katta bulunan tek pencereler ise dai-
ma doğu yönüne bakar vaziyette yapılmıştır.

Heriki kule tipinde de mazgaldelikleri ve bazı
kulelere bitişik olarak inşa edilen örme taş mer-
divenler bulunmaktadır.

Her iki kule tipinde de çatı biçimleri sivri uçlu
olarak, İrlanda kulelerinde silindirik gövdeye
uygun olan konik şekilde, Vaynah kulelerinde ise
prizmatik kare gövdeye uygun olarak piramidal
(basamaklı) şekilde inşa edilmişlerdir.

Her iki kule tipinde de kapı ve pencere üstlerine
Çeçence Kurkhxera denilen taş bloklar yekpare
kilittaşı olarak yerleştirilmişlerdir.

 



 

 

 

 

 

  

    
    

  

  

 
 

İrlanda Kulelerinde
pencere

AA e ml Ai

Vaynâh Kulelerinde
pencere

Het iki kule tipinde de özellikle savunma ama-
cıyla yapıldığını gösteren bir uygulama olarak
kapı girişleri yerden 2-3 m yukarıya inşa edilmiş-
tir. Bu tür kapılar herhangi bir savunma dufu-
munda büyük bir işlevsellik taşıdığından aslında
tüm eski ve ortaçağ boyunca birçok toplum tara-
fından yaygın olarak kullanılmıştı. Örneğin Çinli-
lerde Çin Seddinde yer alan bazı burç kulelerin-
de benzer uygulamalar yapmışlardı.

 

  e SN ie £
İrlanda ve Vaynah kulelerinden kapı örneği

İrlanda kulelerinin M.S. 200- 1200 yılları arasın-
da yaygın olarak yapıldığı bilinmektedir. Buna
karşılık 1200'lü yıllarda klasik görünümüne ka-
vuştuğu düşünülen Vaynah kulelerinin kökeni ve
ilk inşa yılları, tahmini olarak Urartu-İskit dö-
nemlerine (M.Ö.900-600) bağlanmasına karşın
bu konu henüz tam olarak aydınlatılamamıştır.

İrlanda'da yaklaşık 90 kule örneği bulunmaktadır
bunların sadece 23 tanesi sağlam kalabilmiştir.
Kafkasyadaki toplam kule sayısı henüz net ola-
rak bilinmemektedir. Sadece Vaynah kulelerinin
350 den fazla sayıda olduğu bilinmektedir. Bu
kulelerin kaçının sağlam olduğunuise şu an için

 

bölgede süren savaş nedeniyle tespit etmek
mümkün değildir.

İrlanda kulelerinde özellikle son dönem yapıla-
rında (County Laois'deki Timahoe Kulesi,
Devenish Kulesi vb.) kapı ve pencere üstlerinde
kesme taş işçiliğinin plastik biçimlendirmeye
olan yatkınlığından faydalanılarak bir takım
figüratif süslemeler yapılmıştır. Bu tür süsleme-
ler Vaynah kulelerinde malzemenin elverişsizli-
Sine bağlı olarak (plaka taş levha) yapılmamış-
tır. Ancak İrlanda kulelerinde yapılan figüratif
süslemeler oVaynah ülkesindeki Thaba-Erda
tapınağında ve kesme taş malzemenin kullanıl-
dı$ı bazı islami döneme ait yapılarda (Tsontroy
camii vb.) karşımıza çıkmaktadır.

İrlanda kulelerinden bazıları (örneğin: County

Cork ? daki Cloyne Kulesi) çatısız olarak hisar
tipinde inşaedilmiştir. Bilindiği üzere bu türe
giren örneklere Vaynah kuleleri arasında da
(örneğin: Belag'daki Biyaikin Kulesi) rastlanıl-
maktadır.

İrlanda Kulelerinin başlangıçta çankulesi ve ke-
-şişlerin ikameti için yapıldığı sanılıyordu. Ancak
bu iddia kuleler hakkında araştırmalar yapıldı-

ğında tamamen yok olmuştur. Kulelerin yanına
kuruldukları kiliselerde zaten çanvardı ve keşiş-
lerde (Monk'lar) bu yapıları ikamet amaçlı kul-
lanmıyorlardı. Ayrıca kilise yazarları bu yapılar-
dan kayıtlarda bahsetmemekteydi. Bütün yapı-
lan araştırmalar bu kulelerin hıristiyanlık öncesi
dönemlere ait pagan yapılar olduğunu göster-
miştir.

Katlarda bulunan pencerelerin doğuya açılması-

nın sebebi, güneşin ilk ışıklarını görebilmekiçin-
di. Ayrıca kulelerin alt katında çok miktarda
bulunan kül ve köz kalıntıları, bu yapılarda sü-
rekli olarak kutsal ateşler yakıldığını göstermek-

teydi. Yine kule isimlerinin “Coleag (Fire God)”,
“Turaghan (the Tower of Fire)”, "“Aidhnefthe

Circle of Fire)”, “Kennegh (The Chief Fire)”,

“Teghadoe (The Fire House)”, "Fertagh (the
Burial Fire Tower)” vb. ateşle ilgili olması gibi
özellikler kulelerin güneş ve ateşe tapan toplu-
luklar tarafından yapıldıklarını göstermektedir.
Güneşe veya ateşe tapınma paganizmi bilindiği
üzere Kafkasya topraklarında da karşımıza çık-
maktadır. Özellikle ilkel dönemlerden beri pet-
rol ve yeraltı gazları açısından zengin rezervle-
re sahip olan Doğu Kafkaslarda “Ateşgede” ge-
nel isimiyle anılan güneşe ve ateşe tapınma
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izleri tarihin ilk dönemlerine kadar uzanmakta-
dır. Azerbaycan'ın bir adı da “Odlar yurdu”dur.
Kafkas dağlarında güneşe tapınma sonucunda
inşa edilen ve “Sukut Kuleleşi” de denilen bin-
lerce güneş mezarı mevcuttur. Bu mezarların,

bölgelerdeki kulelerle yakın benzerlikleri ve
ilişkileri vardır. En azından kulelerin çatılarına
verilen "Mayla” adı Çeçencede “güneşlik”
(Malk:güneş) anlamına gelmektedir. Çeçenya
cosrafyasında güneşle ilgili “Malkha”,
“Mayistri”, “Malkhisti” vb. gibi isimler bulun-
maktadır. Buradan şu sonuca varabiliriz ki, İr-
landa'daki kule yapıcı toplulukların pagan inanç-
ları Kafkasya'ya hiç de yabancı değildir. Ancak
bu noktada şu gerçeğin altını çizmek gerekir.

Ateşe veya güneşe tapma paganizmi sadece
İrlanda veya Kafkasya'ya ait değil, dünyanınbir
çok bölgesinde ortaya çıkmış yaygın bir antik

inanış biçimidir.

 

 
İrlanda ve Vayhah Kuleleri Kesit Planı

İrlanda kuleleri için ortaya atılan bazı iddialar
ise gerçekten çok ilginçtir. Daha önce NASA ve
USAF'ta da çalışmış olan entomologist Prof.
Philip Callahan”, “Ancient Mysteries, Modern
Visions” adlı eserinde bu kulelerin Irlanda'daki
coğrafi yerleşim haritasını incelediğinde, karşı-
sına kış gündönümünde kuzey yıldızlarının dağı-

mını hatırlatan bir şeklin çıktığını iddia etmek-
tedir. Akademisyen Callahan'ın değindiği bir
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diSi, uzaydan yeryüzüne gelen manyetik ve e-
lektromanyetik enerjiyi toplayarak bir çeşit
anten görevi yaptığı şeklindedir. Kuleler kireçta-
şı, demirle zenginleştirilmiş kırmızı kum taşı,
killi kayagantaşı ve granit gibi (Keltler tarafın-

dan iyi bilinen) paramagnetik özellikleri olan
malzemelerden yapıldığından bir anten işlevi
görerek “schuman dalgası” denilen ve doğal
olarak oluşan elektromanyetik radyasyon toplur-

yor, bu da kulelerin etrafındaki toprağı daha
verimli hale getiriyordu. Buna göre yer yüzü ve
lonosferde var olan ve dakikada ortalama 2000
Üght ışıma veren bazı elektromanyetik dalgalar
yer altında titreşim yaparak insan davranışlarına
(1-30 hertz frekanslar) ve bitki verimliliğine

(350-6000 hertz frekanslar) tesir etmektedir.

Kafkasyada bu tür paramagnetik konulara ilişkin
çeşitli söylenceler (Özellikle Elbruz Dağıile ilgili
olarak) mevcuttur. Ancak kulelerle ilgili bu tür
iddialar hakkında bir kayıt bulunmamaktadır.

İrlanda'da bulunan kule yapı örneklerine İngilte-
re'de, Belçika'da (Messines Tower), Sumatra

ve Java'da benzer biçimlerde tesadüf edilmek-
tedir. Bu yapılar genel görünüş, katlar, yüksek
giriş kapıları, tepedeki dörtlü pencere sistemleri
vs. gibi özellikler açısından İrlanda kuleleriyle
büyük benzerliklere sahiptirler. Hindistanda
bulunan bazı kule yapılarında ise "Fire Towers”,
“Fire-circles”, “Sun houses” gibi İrlanda kulele-
rine benzer adlar kullanılmıştır.

Dünyanın bir çok bölgesinde tarih boyunca yay-
gın olarak kule tipi mimari örnekleri yapılmıştır.
Kafkasya ve İrlanda bu yapıların en çok örneği-
nin bir arada bulunduğu iki ayrı coğrafya olarak
dikkati çekmektedir. Ancak bu yapılardan İrlan-
da Kuleleri farklı açılardan detaylı incelemelere
konu olurken, Kafkas-Vaynah kuleleri hakkında
ise gözlemlere dayalı birkaç çalışma dışında

 
başka ilginç nokta ise, bu kulelerin sesi aksettir-



 

  
 

daha henüz konuyu farklı açılardan ele alan
kapsamlı araştırmalar yapılmamıştır.

Görüldüğü üzere sadece kaynaklara dayanılarak
yapılan yüzeysel bir karşılaştırma sonucunda
dahi İrlanda kule mimarisi ile Kafkasya-Vaynah
kule mimarisi arasında teknik, işlev ve malzeme
özellikleri yönünden birçok benzerlikler ortaya
çıkmıştır.

Bu noktada şu iki gerçeğin de-altını çizmemiz
gerekmektedir:

1. Her iki ülkenin kule yapıları arasındaki karşı-
laştırma sonuçları okuyucu tarafından sadece bir
durum tespiti olarak algılanmalıdır.

2. Yapılar arasındaki benzerliklerden yola çıkıla-
rak İrlandalılar ile Kafkasyalılar arasında köken
birliği arama gibi bir iddiamızın bu yazı için söz
konusu olmadığı anlaşılmalıdır. Böylesi bir iddi-
anın eğer gerekiyorsa, oluşturulabilmesi için
konunun budunbilimsel, dilbilimsel, tarih ve
arkeoloji vb. gibi daha farklı bilim alanları tara-

dir.

Konu üzerindesanat tarihi açısından daha kesin
yargı ve ifadelerde bulunabilmek için İrlanda'da
inşa edilmiş kulelerle Kafkasya'daki kulelerin
bölgelerinde daha detaylı bir şekilde karşılaştırı-
larak ele alınması ve incelenmesi gerekmekte-

dir. Ayrıca bu tür karşılaştırmalar Batı Kafkas-
ya'daki “dolmen”lerle dünyanın diğer bölgele-
rindeki dolmenler hakkında da yapılmalıdır. Bu
tür araştırmalar inanıyoruz ki dünya toplumları
arasındaki kaynaşmalarda bir harç vazifesi göre-
cektir.

 

' İan BENNET., “The Mistress of All Life”,Hali, april
1990,issue 50, vol.12-2, p.116-129.
© John F.BADDELEY., The Rugged Flanks of

. Caucasus, London 1940.

© Aydın Osman ERKAN.,, Tarih Boyunca Kafkasya,

Çiviyazıları yay., İstanbul 1999., s.104-113.
Erol YILDIR., Kuzey Kafkasyada Vaynah Kule

Mimarisi (Vaynah Kuleleri), Flaş Ajans, İstanbul
1997. s.62-63.
“ hüp://www.marje.net/mailgrubu/ 10. Ocak 2002,

Perşembe 13.47. (€'upe Hasan Okan Iscan)
“ İrlanda kuleleri hakkında aşağıdaki web adreslerinde
daha geniş bilgilere ulaşılabilir. Bknz.,

e  hitp//www.roundtower.de/,

 

fından ele alınması ve olgunlaştırılması gerekli-
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Halkı'nın Anlamlı Günleri

Anıl Sevim, Kanşav Pöç

 

Ridade'nin göğsüne düşman hançeri saplanmadan önce de var olduk bizler, Il. Alexander
bizi güzel topraklardan koparacak, veda çanlarının ipine hışımla asıldıktan sonra da. Halâ
Çerkestik Tsey Mahmut bir şuursuz mermiye teslim olduğu gün, içlilerin içlisi Ghıbzeleri
Onun için yüreğimizde dile getirecek kadar. Özümüzden bir şeyler kaybetmediğimize i-
nandırıldık ve inandık, “Anayurt ayaklarımızın altında değilse de, içimizde.” dedik. Yo-
rulmadık, Altın Post'u aramaya devam ettik Abhazya'nın köşesinde, bucağında. Gün geldi
sevindik, Çığıvuç'un dansına eşlik ettik Adıgey'de, dallarını süsledik. Bizde bilinç vardı
çünkü, benliğimizde hep bir ulus olduğumuzun ve ileride de birleşik bir ulus olabileceği-

mizin katıksız bilinci... Biz, Çerkes'tik.

Kuzey Kafkasyalılar'ın okutlayabilecekleri ve
anabilecekleri özel günleri derlerken, etnik kim-
lise sahip bir halk olarak aynı zamanda da “u-
tus” niteliğini taşıdığımız gerçeğini göz önünde
bulundurduk. Çünkü farkındaydık, ulus sıfatına
sahip olabilmek için yalnızca bir etnik kitle ol-
mak yeterli değildir. Kitle, uzak tarihten günür-
müze dek yoğun ve özgün bir kültür potansiyeli-
ni özlüğünde barındırmalıdır. Ulus olmanın te-

melini oluşturan kültürdeki özgünlük ve yoğun-
luk ise tüm Kuzey Kafkasyalı kavimlerde kuşkur-
suz bu özellik mevcuttu. Nart dergisi olarak bu
bilinçle kalemi ve kağıdı elimize aldık, mensubu
olduğumuz Kuzey Kafkasya halklarının hem da-
Şılmış oldukları diaspora coğrafyasında, hem de

. otoktanı olduğu öz topraklarında bugün andıkları
ya da kutladıkları, ileride de anabilecekleri ya
da kutlayabilecekleri özel anlam teşkil eden
günleri derleme çalışmasına giriştik. Bu araştır-
mada gözden kaçırdığımız ya da ulaşamadığımız
birçok önemli nokta olduğuna sanıyoruz. Ancak
bu çalışmanın, ileride girişilecek daha kapsamlı
ve bilimsel araştırmalara kaynak olabilmesi bile
bizleri çok mutlu edecektir. Derleme süresince

bize rehberlik eden büyüklerimize şükranları-
mızı sunarız. i

Çerkesler'de Nevruz : İlkbaharın gelişi, yaygın
olarak “Nevruz” adıyla Türkiye'de ve dünyanın
hemen her bölgesinde coşkulu etkinliklerle kut-
lanmakta. Kutlama şekli onu kutlayan ulusun
kültürel yapısına göre değişmekte olan bahar
kutlamalarının, bugün çoğumuz tarafından bi-
linmese de, biz Kuzey Kafkasyalı halklar öze-
linde de önemli bir konumu ve geçmişi var. Ata-
larımızın Anayurt topraklarında yüzyıllar boyun-
ca görkemli şenliklerle “merhaba” dedikleri
bahara biz sürgün Çerkesleri'nin pek de heye-
canla baktığı söylenemez. Muhtemeldir ki bu,
sürgünle beraber gelen benzersiz acıların ve
uzun vadede şekil bulan kültürel dejeneras-
yonun doğurduğu talihsiz bir kayıp. Ancak hiçbir
şey için geç olmadığı gibi, bizim de Çerkesler
olarak Nevruz'u kendi folklorik konseptimiz
çerçevesinde diasporada kutlamamız için geç
kalınmış sayılmaz. Çerkes eski takvimlerinde
Adıgece'de "Vağoba” olarak adlandırılan takım-
yıldız ölçü olarak alınmaktaydı. Bu takımyıldızın
gökyüzündeki konumuna göre Çerkesler eski
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çağlarda 21-22 Mart'ı İkbahar'ın başlangıcı (Nev-

ruz), 21-22 Temmuz'u yazın başlangıcı, 21-22

Eylülü ise Sonbahar'ın başlangıcı olarak kabul
etmişlerdi. Mart ayının yirihi birinci gününde
Çerkes mitlerine söre Vağoba, uyumakta olduğu
topraktan çıkar ve herkese görünürdü. Vağo-
ba'nın çıkışıyla da kış aylarının yerini İlkbahar'a
bırakmış olduğu anlaşılmış olurdu. Bizim kültü-
rümüzde mevcut olan bu mevsim dönümütarih-
leri, bugün eskiden olduğu gibi coşkulu biçimde
kutlanabilir. Bu kutlamaları daha anlamlı ve
Çerkes Halkları'na özel kılmak için de belirli bir
özel isim tanımlaması altında yapmalıyız.. Ör-

neğin; bu bahar kutlamalarını “Nevruz” adı al-
tında oözelleştiren etnik topluluklar gibi
Çerkesler de kutlamalarına “Vagoba'nın Toprak-
tan Çıkışı Günü” gibi bir isimler vererek gele-
neksel ve Çerkesler'e özel etkinlik formuna so-
kabilirler.

Baharın gelişi gibi Çerkes eski takvimlerine göre
kutlanabilirliği olan diğer önemli periyodlar : :

 
 

Getxejonığu : İlk Bahar'da çift sürme zamanının
geldiğini belirten dönem.

Melılfeğu : Takvime göre koyunların kuzuladı$ı
dönem.

Xınığu : Orak-ekin biçme zamanı.

Onısu : Harman zamanı.

Gejiy : Pastırma yazı

Tığegaz : Çerkes takvimine göre güneş dönümü.

Çerkesler'de Yılbaşı : Hıristiyan dünyasının
mitoslarla süslü Noel'i gibi, Kuzey Kafkasyalı
halkların da bugün gene pek azımızca bilinen bir
yılbaşı günü var. 23 Mart günü, Çerkes halk tak-
vimine göre. yeni yılın başlangıcı olarak kabul
ediliyor. Çerkes mitleri bugünden toprağın can-
landığı, yaz mevsiminin kışı yendiği, kış ve yazın
birbirlerinden ayrıldığı gün olarak bahsediyor.
Yeni yıla atılan adım olan 23 Mart, sürgün öncesi

dönemde Kuzey Kafkasyalı kavimlerce muhte-
şem ve olabildiğine heyecanlı bir atmosfer için-
de kutlanmış asırlar boyu. 22 Mart akşamı halka
haberulaştırmakla yükümlü “tellal”, bir atın (ya:
da olaya daha eğlenceli bir hava vermek
amacıyla) bir katırın üzerinde her yeri dolaşır ve
tüm insanlara yeni yılın geldiğini haber verirdi.
Sonrasında tüm halkın bayramını kutlayarak,
hepsini ertesi gün güneş doğmadan hemen önce

kutsal nitelikteki “dans eden ağaç” olarak bili-
nen “Çığıvuç” un yanına toplanmaya davet e-

derdi. Tüm halk bu çağrıya uyarak tam o vakitte
ellerinde meşalelerle Çığıvuç'un yanında bir
araya gelirlerdi. Hepsi, yanlarında getirdikleri
renk renk bez parçaları ve daha başka türlü
şeylerle Çığıvuç'u süslerler. Süsleme işleminin
ardından, topluluğun Thamade'si sayılan ve
hitap yeteneği iyi olan bir yaşlı, bir elinde
B'asta vediğer elinde Maksıma dolu bje olduğu

halde ağacın önünde topluluğa huaho (Dua; iyi
niyet, temenni) yapardı. Huaho sonunda asıl

eğlence başlar, yenir, içilir, dans edilirdi. Eğlen-
celere tüm halkın katılımının olduğu "wuig”ile
son verilirdi ve böylece yeni yıla karşı ilk görev
yerine getirilmiş olurdu. Böyle bir yılbaşı etkin-
iğinin, sembolik anlamda da olsa tüm Türkiye

Çerkesleri'nin, hatta tüm dünya Çerkesleri'nin
katılımının sağlandığı bir toplulukla kutlanabil-

mesinin çok kolay olmayacaksa da, söylence ve
geleneklerimizin varlığını ve sürekliliğini sür-
dürmek açısından çok yararlı olacağı şüphe gö-
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türmez bir gerçek. İlk etapta lokal bazda
(örn:köylerde) yapılacak bu yılbaşı kutlama-
larının, zaman içinde daha yoğun katılımlı ve
böylelikle daha ses getiren birhal alması müm-

kün.

Akrabalar Günü : 14-15 Haziran 1997 tarihlerin-
de Uzuntarla ve Ketence köylerinde kutlandı.
1864 sürgünü sonucunda parçalanan ve birbirin-
den kilometrelerce uzak yerleşim yerlerinde
yaşamlarını sürdürmek durumunda kalan âile

bireylerinin tekrar bir araya getirilmesi, düzen-
tenmiş olan bu Akrabalar Günü'nde esas olarak
hedeflenmişti. Hedeflenen amaçta da büyük
ölçüde başarılı olundu. Bir benzerinin Adıge
Cumhuriyeti'nde de hala kutlanmakta olduğu
Akrabalar Günü'nün Türkiye'de devamlılığının
ve yüksek katılım oranının sağlanması üzerine

çalışmalar yapılabilir. Her sene farklı bir köyü-
müzde düzenlenecek olan böyle bir organizas-
yon, hem yıllarca birbirini görmemiş aynı aile
mensubu Çerkesler'i birleştirmede, hem de dür-
zenlendiği köyün tanınmasında ve köy halkının
diğer Çerkesler ile paylaşma ve kaynaşma orta-

mı yaratmasında çok fayda sağlayabilir.

Kafkas'ın Çiçekleri : 25 Nisan 1997 tarihinde
Adıge Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'ta “Kaf-
kas'ın Çiçekleri Dizisi” ismi altında bir müzik
festivali düzenlendi. Kuzey Osetya, Kabardey,
Karaçay, Krasnodar ve Stavropol'den çoksayıda
sanatçı katılımı olan festival başarılı bir şekilde
sonlandırıldı. Türkiye'de de böyle bir organizas-
yon düzenlenebilir, hatta gelenek-
setleştirilebilir. Böylelikle kültürümüzün müzik
alt dalının asimilasyonu ve deformasyonunun
önüne geçilmesi anlamında önemli bir adım
atılmış olur.

Azhvala Şenliği : “Azhvala” sözcü$ü Abazaca'da
“en büyük akraba” anlamına geliyor. Bu şenlik
1997 yılında Eskişehir'in Musaözü Köyü'nde dü-
zenlenmişti. Şu an geleneksel yapıya bürünen bu

şenliğin tüm Çerkesler genelinde kutlanması
mümkün olabilir.

Altın Post Abhazlar özelinde ya da tüm
Çerkesler genelinde; değerli tarihçi, arkeolog,
antropolog ve diğer bilim adamlarının katılımı
sağlanarak efsanevi “Altın Post” u ve “Kral
Helios” dönemini konu alan sempozyumlar vs.
düzenlenebilir.

Dönüşün İlk Adımı : 1 Ağustos 1998, tüm dünya
Çerkesler'i için çok anlamlı bir günü ifade et-
mektedir. Kosova'da yaşamakta olan Adıge soy-
daşlarımızın, Adıge Cumhuriyeti'ne resmi ve
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kesin dönüşlerini kitlesel olarak yaptıkları gün:

dür 1 Ağustos, Yıllarca her Kuzey Kafkasyalı'nın
yalnızca hayallerini süsleyebilmiş olan Anayurt'a
kitlesel geri dönüş düşüncesinin pratiğe dökül-
düğü gün olarak her sene 1 Ağustos coşkulu et:-
kinliklerle kutlanabilir, daha büyük bir kitlesel
dönüşün tohumlarının atılması için gerekli tar-

tışma ortamları oluşturulabilir. Böylelikle bu
güne verdiğimiz anlamı göstermiş oluruz.

Guaze Gazetesi : 1911 yılında yayın hayatına
başlayan Guaze Gazetesi, çalışanlarını Çerkes
kökenli Osmanlı vatandaşlarının oluşturduğu bir
mecmua olarak Çerkesler'in diasporadaki yazın
tarihinde bir başlangıç teşkil etmiştir. Bugün
Kuzey Kafkasyalılar'a yönelik yayın yapan tüm

yayın organlarının birleşip, ortaklaşa gerçekleş-
tirecekleri bir etkinlikle anılabilir.

Genosit Kabulü : Adige Cumhuriyeti-Xase'nin
kararı uyarınca 29 Nisan 1996 tarihinde Rusya

Federasyon Meclisi ve Devlet Duması'na; Rus-
Kafkas savaşları sonucunda Çerkes halkına Geno-
sit uygulandığının kabul edilmesi çasrısı yapıldı,
Önerge ilk sunulduğunda kabul görmediyse de
daha sonra Rusya Federasyonu eski başkanı Boris
Yeltsin'in deklarasyonu sonucunda kabul edil-
mişti. .Çerkes soykırımının doğrulunun resmi
olarak da kesinleştiği tarih olarak çağrının yapıl-
dığı 29 Nisan günleri, tüm dünya Çerkesleri'nce
kutlanabilir.

Çeçen-Rus Barışı : 1997 yılının 12 Mayıs'ında
Çeçenya ve Rusya arasında diplomatik barışa iki
tarafça da imza atılmıştı. Bu anlaşma 18 Ma-
yıs'ta Çeçenya'da binlerce Çeçen tarafından
büyük bir coşkuyla kutlanmıştı. Ancak sonraki
dönemler beraberinde yeni anlaşmazlık ve sıcak
çatışmaları getirmeye devam etti ve bugün de
tüm şiddetiyle sürüyor. TümÇerkeslerce anıla-
cak bir 12 Mayıs'ın, Kafkasya'daki sürekli barışın
sağlanması yönündeki duyarlılığı göstermek açı-
sından büyük katkıları olacağının bilincinde ol-
malıyız.

UNPO Genel Kurul Kararı : UNPO
(Unrepresented Nations and Peoples
Organization-Temsil Edilmeyen Halklar ve Ulus-
lar Örgütü), 15-19 Temmuz 1997 tarihleri ara-
sında gerçekleştirdiği genel kurul oturumunda
Çerkes halklarının mevcut sorunlarını masaya
yatırmıştı. Bir DÇB (Dünya Çerkes Birliği) temsil-
cisinin katıldığı ve görüş belirttiği oturum s0-
nunda UNPO, Rusya'ya 19.Yüzyıl'da Çerkes ulu-
suna soykırım yapıldığının kabul edilmesi ve |
Çerkes ulusuna sürgün ulus statüsü verilmesi,
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Çerkeslere, hem Rusya hem de yaşadıkları ülke
vatandaşlığı olmak üzere çifte vatandaşlık ve
çifte pasaport hakkı verilmesi ve Çerkesler'in
kendi tarihsel topraklarına dönebilme garantisi
saglanması çağrılarında bulundu.

UNPO Genel Kurulunda alınan bu karar Birleşmiş
Milletlere de bilgi olarak sunulmuştur. UNPO
Genel Kurul kararı ve yapılan resmi çağrılar tam
anlamıyla yanıt bulmadıysa da DÇB ve
Çerkeslerin uluslararası kuruluşlara Çerkeslerin
taleplerini iletme ve bir karar alma bakımından
ilk girişim niteliği taşıması açısından önemlidir.

Kafkasya'ya Sembolik Dönüş : 9 Eylül 1997,
Ürdün Prensi Ali'nin liderliğini yaptığı on iki
Çerkes atlısının Ürdün'den yola çıktıkları gün-
dür. Anavatanlarından uzak topraklarda yaşayan
Kuzey Kafkasyalılar'ın bir asırı geçkin zamandan
sonra yurtlarina yaptıkları bu simgesel dönüş, O
dönemde tüm dünya kamuoyunun ilgisini çeken
bir eylem olarak akıllarda yer etmişti. 9 Eylül
tarihini sembolik de olsa Çerkesler'in Kafkas-
ya'ya ilk dönüş hamlesini yaptıkları gün olarak
her sene çeşitli etkinliklerle vurgulamalıyız.

Kutlanabilirliği Olan Diğer Bazı Önemli Günler

ö Mayıs 1837 : Adıge Bayrağı'nın kullanıldığı ilk
gün.

31 Mart 1921 : Özgür Abhazya Cumhuriyeti'nin
kuruluşu. (Lenin hükümeti 21 Mayıs 1921'de
tanıdı.)

18 Mart 1989 : Abhaz Ulusal Cephesi Birliği
öncülüğünde Gudauta bölgesinin tarihi Lıkhnı
Köyü'nde tarihi büyük kurultayın toplanışı.

29 Mayıs 1997 : Adıge Meclisi-Xase tarafından
“Anayurda Dönüş Yapanlara İlişkin Yasa”nın
kabul edilişi.

3 Aralık 1997 : KAFİAD (Kafkasyalı Sanayici ve
İşadamları Derneği)'nin kuruluşu. Türkiye'deki
Çerkesler'in ekonomik kulvarda sahip oldukları
örgütlülük ve resmiyetin sağlandığı sün olarak
hatırlanabilir.

Anmakta Olduğumuz & Anılabilirliği Olan Gün-
lerimiz

21 Mayıs 1864 : Rusya Çarı ll. Alexander'in

Çerkes sürgünü kararını verdiği gündür. Anava-
tan Kafkasya ve Türkiye dahil olmak üzere Suri-
ye, Ürdün ve Kuzey Kafkasyalılar'ın yoğun olarak
yaşamakta olduğu daha birçok dünya ülkesinde
çeşitli etkinlikler çerçevesinde anılmaktadır.

 

1 Nisan 1906 : Ünlü Oset edebiyatçı Kosta
Hetegkatı'nın ölümü. Osetya'da anılmakta olan
gün, Türkiye Çerkesleri'nce de şairin sanat geç-
mişinin ve verdiği eserlerin sunulduğu bir etkin-
likle anılabilir.

5 Kasım 1977 : Tsey Mahmut Özden'in vefatı.
Yapılan bir toplantının ardından Kafkas Kültür
Derneği binasından çıkan gruba açılan ateş so-
nucu yaşamını yitiren Tsey Mahmut Özden'in

anısı bugün de O'na olan saygının bir ifadesi
olarak yaşatılmaktadır.

11 Aralık 1990 : Gürcüstan tarafından Güney

Osetya'nın özerk cumhuriyet. yönetimine son
verilmesi.

14 Ağustos 1992 : Gürcü birliklerin Abhazya'ya
ilk ayak basışı ve sıcak çatışmaların başladığı
gün olarak hatırlanmaktadır. Yıllardır süren
Abhazya direnişinin başlangıç tarihi olarak anı-
labilir.

21 Aralık 1994 : Abhazya-Rusya kuzey sınır

yolunun kapatılarak Abhazya halkının ekonomik
anlamdaki tek çıkış yolunun elierinden alındığı
gündür.

.16 Ocak 1996 : Bir grup Çeçen'in Rus-Çeçen
çatışmasının yoğunlaştığı dönemde Avrasya Feri-
botu'nu kaçırdığı tarih olarak hafızalarımızda
yer etmiştir. Yankıları çok uzun süre devam
etmiş olan bu eylem-özellikleri bağlamında-
bugün de tartışılabilir. -

Yukarıdaki tarihsel düzenleme Çerkesler olarak
anabileceğimiz günlerin elbetteki küçük bir kıs-
mını oluşturabilir. Bu tarihler bir örnek belirt-
mesi bakımından sunulmuştur. Kosta Hetegkatı
gibi birçok edebiyatçımız ve devlet adamımız
çeşitli aktiviteler dahilinde her seneanılabilir.
21 Nisanlar Cahar Dudayev'in, 12 Mayıslar
Bagrat Şınkuba'nın, 20 Eylüller Hadeğatğale
Asker'in, Kasımlar Abhazya şehitlerimiz Siba
Efkan'ın, Kozba Vedat'ın, Yeğoj Hanefi'nin,
Abağba Bahadır'ın ve daha nice şehit ve
thamadeler'imizin anılma günleri olabilir.
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İnceleme

  

21 Mayıs 1864; yaklaşık 300 yıl süren Kafkas -
Rus savaşlarının sona ermesi ve Kuzey Kafkas
halklarının sürgüne zorlanmasının başlangıç ta-
rihidir. Bu tarihten sonra Çerkes halkları dünya-
nın çeşitli ülkelerine dağılmışlardır. Sürgün
süreci içerisinde birçok insan hayatını kaybet-
miş, sürüldükleri topraklarda ise hastalık, açlık
ve yoksulluk gibi problemlerle karşı karşıya

kalmışlardır.

Çerkesler tarihleri boyunca yaşadıkları coğraf-
yanın da etkisi ile pek çok saldırıya maruz

kalmışlardır. (Mo$ol, Pers istilaları gibi...) Ama
Çarlık tehlikesi uzun yıllar sürecek çatışmalara
gebe olmuş, Rus Çarlığının sıcak denizlere inme:
politikası sebebiyle bu tehlike büyük bir savaşa
dönüşmüştür. Çerkeslerin, bulundukları jeopoli-
tik konum nedeniyle ortaya çıkan bu savaşlar
yıllar boyunca Çerkes halkının kaderi olmuştur.
Bu savaşlarda Çerkes halkının büyük bir kısmı
yok olmuş, kalanlar ise kendi topraklarından
sürülmeye zorlanarak yok olmaya mahküm
edilmişlerdir.

 

 

İnsanlık Tarihi bir çok savaş ve soykırımla do-
ludur. Tarihte bilinen ilk soykırım ve bunun

sonucunda yaşanan sürgün olayı Firavun

i.Ramses zamanında Yahudiler'in Mısır toprak-

larından sürülmesi ile meydana gelmiştir. Bu
olay yaklaşık bir milyon insanın yaşadıkları to-
praklardan zorla göç ettirilmesi ile ortaya çık-
mıştır. Yaşanan sürgün - o zamanki şartlar ele
alındığında - güç koşullarda yayan olarak ve
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Ömür Enes, Nefin Huvaj
birçok insanın hayatına mal olarak gerçekleş-
miştir. Günümüze doğru gelindiğinde Filistin
halkının sürgün ile karşı karşıya kalması da buna

örnek olarak gösterilebilir.

21 Mayıs sadece Çerkes tarihinin değil, insanlık
tarihinin de en büyük trajedilerinden biridir.
Çerkeslerin Anayurtlarından sürgün edilmesi,
sistematiği, kapsamı ve kayıpları açısından mo-

dern tarihin belki de en büyük soykırımıdır. Bu
trajedi, büyüklüğüne karşın, maalesef uluslara-
rası kamuoyunda yeterince bilinmemekte ve
tanınmamaktadır. Bunun bir nedeni de, 21

Mayıs'ın bizim tarih bilgimiz ve bilincimizde yeni
yer edinmesidir. Bunun bir göstergesi de, yakın
tarihimize kadar geniş katılımlı . organizas-

yonların düzenlenememesidir.

Türkiye diasporasında düzenlenen ilk geniş çaplı
anma etkinliği 1989 yılında Ankara'da düzenle-
nen “125.yıl sürgün Anma Törenleri”dir. Daha
önceki yıllarda gerek 21 Mayıs'ın anlam ve
önemi ile ilgili bilgilerimizin yetersiz oluşu ve
gerekse Türkiye'nin siyasal durumu nedeniyle
anma etkinlikleri geniş katılımlı olarak organize

edilememiştir. 1989 yılında düzenlenen bu anma
törenirıde Anavatanla koordinasyon sağlanarak,

Anavatandan gelen katılımcılarla Serçekleştiri-

len bu tören büyük yankılar uyandırmşıtır.

Bu tarihten sonra da Türkiye'nin çeşitli yerler-
inde 21 Mayıs, Çerkesler'in Anavatanlarından
sürülmelerinin yıldönümü olarak anılmaya ba-
şlanmştır.

Geçtiğimiz (senelerde (oAnavatanda yapılan
törenlere bakacak olursak; 21 Mayıs günü Adıge
ve Rus bayraklarının üzerlerine birer siyah bant
takılır ve bayraklar yarıya indirilir. O gün Alkollü
içki satışı yasaktır, hükümet tarafından düzen-

lenen törenlerde sürgün anıtına konulan çelenk
ile etkinlikler başlar, bunu takiben 21 Mayıs
gününün anlamı, savaşın sonuçları, tarihimizdeki
önemi, bugün gelinen nokta çeşitli konuşmalar
ve paneller ile ortaya konur. Katılan kadınların
başları kapalı vaziyette ve koyu renk elbiseleri-
yle, erkekler ise kalpakları ile, günün anlam ve



 

  
 

önemini ifade eden bir matem havasında tören-

de yerlerini alırlar.

Geçmişteki savaşlarda yitiyilen. insanların ardın-
dan yapılan törenler ve anma etkinliklerinin
nasıl yapıldığını ancak yazılı olmayan kaynaklar-
dan yani ağıtlar ve söylencelerden çıkarabiliriz.
Mesela yitirilen bir savaşçının ardındano kişinin
öldüğü/savaştığı yerden geçen bir kimsenin
onun için yazılmış bir ağıtı söyledisi ve onun
anısına saygısını bu şekilde gösterdiğine dair
bulgularımız vardır. Eğer o bölgeden geçen; bir
topluluk ise, atlarından inerek kalpaklarını çı-
kararak hep bir ağızdan ağıtlar söyleyerek anma
törenini gerçekleştirirlerdi.

Başka milletlerin anma törenlerine bakıldığında
da benzer örneklerle karşılaşılabilir. Bask bölge-
sinde yaşayan halkın uğramış olduğusaldırılar ve
yapılan savaşlar sonucu kaybettikleri insanları

anma törenleri, önceleri Gernika ağacının (Bask

dilinde: Gernikako Argola) altında, şimdilerde
ise Anayasa Meydanında yapılıyor. Bu törenlerde
geleneksel kıyafetler giyiliyor. Toplanan grup,
saygı duruşunda bulunuyor ve günün anlam ve

önemini belirten konuşmalar yapılıyor.

le” nin önüne kadar yürünüp saygı duruşunda
bulunulur. Bu günde, dünyanın çeşitli bölgele-
rinden çocuklar, özel bir tarzda katlanarak yapı-
lan kağıt kuşları, Hiroşima Barşı Parkında bulu-
nan “Çocukların Barşı Anıtı” na konmak üzere;
buraya gönderir.

Halkların tarihlerinde yer alan bu tip özel ve
anlamlı günlerin anılması gerekliliği tartışılmaz
bir gerçektir. Fakat bu gereklilik gençlere yete-

rince anlatılamamaktadır. Bunun kanıtı olarak
Çerkes gençlerinin durumu örnek gösterilebilir.
Gerek içinde bulundugumuz ülkenin siyasi koşul-
ları, gerekse günümüz gençliğinin bilinçsizliği 21
Mayıs'ın anlamından bihaber olunmasında etkin

olmuştur.

Yaşadığımız ülkede kendi kimliğimizin bile, ye-
terince bilinmeyişi büyük bir sorundur. 21 Mayıs
anma etkinlikleri bulunduğumuz ülkeler tarafın-
dan daha iyi anlaşılmamızı, tanınmamızı sağla-
“makta önemli rol oynayabilirler. Dolayısıyla bu

 

    
Bir başka örnek de Hiroşima'dır. 6 Ağustos 1945”.
te Hiroşima'ya atılan atom bombasının yıkıcı
etkileri nedeniyle çok sayıda insan yaşamını
kaybetmiştir. Bu yüzden bu günde anma tören-
leri yapılmaktadır. Bu törenlerde; bombanın
atılmış olduğu yere yapılan Barış Parkında
toplanılarak, ölenlerin sayısınca mum yakılır ve
gruplar halinde, parkın tam karşısındaki "Mozo
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güne gereken önemi vermek hepimizin toplum-
sal sorumluluğudur.

Bu günü hem daha iyi kavrayabilmek, hem de
kavratabilmek için yapılacak olan etkinliklerde
azami katılımı sağlamak, bu yolda kendiinsanı-
mızı bilinçlendirmek şarttır. Bu yolla, yapılacak
olan etkinliklerin kitle iletişim araçları kullanıla-
rak daha geniş katılımı sağlamak amacıyla tanı-
tılması ve 21 Mayıs'ın anlam ve öneminin vurgu-
lanması, kendimizi ifade edebilmemizin en ö-
nemli yollarındandır. Aynı zamanda, yapılacak
olan paneller ve konferanslar ile 21 Mayıs hak-
kında insanlarımızı daha çokbilgilendirmek de
bu yolda atılacak büyük bir adım olacaktır. Bu
yolla, insanlarımızın kendilerini sorgulamalarını,

tarihimizde yaşanan olayları daha iyi değerlen-
dirmelerini sağlamak ve her geçen yıl, bir önce-
ki yıla oranla daha çok bilinçlenmek, daha çok
okumak ve bilgi edinmek, bilmeyenlere bildikle-
rimizi aktarmak hedef olmalıdır.

Etkinliklerimizi, geleneklerimizin gerekleri çer-
çevesinde düzenlemek de önemli bir noktadır.
Tarihimize ve kültürel kimliğimize sahip çıkma-
nın temeli, halkımız için önemli olan bu ve bu-
nun gibi özel günlerimize, gereken önemi ver-

mekten geçer.

Çerkes sürgünün bu 138. yılında, tüm insanları-

mızı bilinçlenmeye ve bu günün kederini pay-
laşmaya çağırıyoruz.
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Geliyoruz yavaş yavaş

Eziklik buruklukmalubiyet e
Kafamızda aynısoru

ii o Bukadarkişi
Nereye gidiyoruz

© Nereye...
Nereye Kadar?

 

Yukarılara bakıyordum
Kayanyıldızlara

o Gökyüzüne...
Sopuyoktur

  

 

 

 



 

  

 

 

 

ELLER YUKARI

Zaman yitiriyor rengini
Bütün anılarımda yorgun bir kar vakti

Bir kentin olmayan yüzü
Ey En güzel düşlerimi gömdüğüm memleket!
Kim onarabilir sesimin rüzgardaki çatlağını?

Hala kanlı sicilim |

Tanrı'nın bol olduğu yerde zulüm çoğaltıyor kendini
Bütün renklerde korkunun ve kutsallığın eskimiş yüzü

Tüm dualarına amin dediğim Tanrı,
Nasıl bir nurdur ki, kan döktükçe parlıyoryıldızı

Kuşkulu yolların yorgun yokuşuyum
Aklımda sancılı coğrafyanın son intihar sorusu

Ey! Uçurumdan çekip alamadığım ülke!
İçimi üşüten yoksulluk!

Kaç ton dinamit dindirebilir evlatların yüreğindeki çaresizliği?

Bütün doğrularımııssız politikada buldum
Gösterişli yollar hep yalanlara açıldı
Eller yukarı tarih! İşte, yine suçüstü...
Yoruldum artık sobelemekten seni.

Adnan ÖZVERİ

2) 
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Ropörtaj

g

“Hint-Avrupalı Hititler'in
Kafkasya ve Anadolu Macerası”

 

Bu sayımızda sizlere Arkeolog A. Semih Güneriile Hititlerin Kafkasya ile olan

ilişkileri üzerine yaptığımız bir röportajı sunuyoruz.

 

Nart: Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

1985'den beri, Doğu Anadolu'nun, fazla bi-
inmeyen bir dönemiyle, MÖ ikinci bin yıllar-
la (özellikle de Protourartu) bağlantılı kül-
türlere dair arkeolojik belgelerin izini sür-
meyi kendine iş edinmiş arkeologum. Doğu
Anadolu-Kafkasya-Orta Asya Tunç Çağları
uzmanıyım. Lisans eğitimim Dil ve Tarih Coğ-
rafya Fakültesi Hititoloji Anabilim Dalından-
dır. Bu süre içinde Eski Çağ Tarihi, Latince
ve Önasya Arkeolojisiyle ilgili formasyonlar
edindim. Master tezim (Erzurum Çevresinin
Protourartu Yerleşme Birimleri ve Seramiği)
Erzurum Atatürk Üniversitesinden, Doktora
Tezim de (Son Tunç-Erken Demir Çağında
Doğu Anadolu ile Transkafkasya Arasında
Gelişen Kültürelİlişkiler) Ankara, Hacettepe
Üniversitesindendir. 1985'den, doktora te-
zimi tamamladığım 1995'e kadar, Doğu Ana-
dolu'da başkanlığımda arkeolojik çalışmalar
gerçekleştirdim. Bu gün uygulama aşamasına
çoktan geçilmiş bulunan, başkanlığımdaki
“Erzurum-Bulamaç Höyük Kazıları” , “Orta
Asya'da Türk Kültürünün Arkeolojik Kaynak-
tarı, Türkiye-Rusya Federasyonu (Hakasya )
Ortak Arkeoloji Projesi, Orta Yenisey Vadisi
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”(Güney Sibirya) Çalışmaları ve “Tunç Çağ-
ları Avrasya Maden Endüstrisi, Kafkasya-Doğu
ve Kuzey Anadolu Bölümleri. Araştırmaları”
başlıklı Kültür Bakanlığı ve TÜBİTAK-DPT
projelerinin temeli,o yıllarda yapılan çalış-
malarla atılmaktaydı.

 

Bunlara ilave olarak, Rusya Bilimler Akade-
misi, Omsk Şubesi ve Omsk Devlet Üniversi-
tesi başkanlığında başlatılan ve Türk Tarih
Kurumu Başkanlığının tavsiyesi üzerine, Tür-
kiye'yi temsilen katıldığım “Batı Sibirya'da
Bulunan Türk Tarihi Eserlerinin Araştırılması”



  

 

 

 

adlı uluslararası proje, bu gün mesleki faali-
yetler alanında geldiğim son noktadır.

Doktora sonrasında, formâSyonum doğrultu-
sunda (Kafkasya-Orta Asya arkeolojisi alanla-
rında faaliyet göstermek üzere) bazı üniver-
sitelerden doğrudan teklifler aldım. 1996'da
yapılan görüşmelerle şimdi bulunduğum üni-
versiteye 1997'de resmen atandım. Arkeoloji
Bölümünün ve Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji
Araştırmaları Merkezi'nin kurulması da bu
tarihleri izler.

Türkiye üniversitelerinde -nedendir- hiçbir
şekilde okutulmadığı, çalışılmadı$ı ve ensti-
tülerde araştırma konusu edilmediği bir “ba-
kir” alana itilmem ve oralara yönelik proje-
ler içine sürüklenmemin tek nedeni, elbette
yalnızca kuru bir “merak” ile sınırlı değildi;
fakat “o topraklara”, yani Kafkasya'ya olan
etnik kökensel bağlılığımın da yakından ilgisi
vardı. Ama yine de, Anadolu'yu, onun proto
tarihini doğrudan ve önemle ilgilendiren Kaf-
kasya arkeolojisini yapmayı kendine iş edin-
mek için bir sebep aramadan, Kafkasya kül-
türlerinin, özellikle de bölgenin Tunç Çağı
madencilik sanatının, bölge üzerinden giren
etnik göçlerin Anadolu kültürlerini nasıl ve
nereye kadar etkilediini öğrenmek, göçe-
be/yarı göçebe hayat tarzıyla yerleşik düzen
arasında gidip-gelen bir “seçiş” bölgesi nite-
Üğindeki bu toprakları, bu haliyle, kurumsal
düzeyde tanımlama çabasına doğrudan gir-
mek gerekir diye düşünüyorum.

Arkeolojiden başka, müzikle deilgiliyim. Her
Kafkasya kökenli ailenin evinde bulunduğunu
düşündüğüm “mızıka” bizde de vardı; büyük-
lerimizin (özellikle de bayanların) bu büyülü
enstrümandan çıkarttıkları inanılmaz name-
lerin şaşırtıcı atmosferinde az bulunmadım,
az etkilenmedim. Müzikle olan “ilgim”, za-
man zaman, örneğin geçtiğimiz yıl Danimar-
ka'da yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda,
Türkiye'yi temsil eden şarkının, müzik ve
aranjelerini yapıp, orkestrada piyano çalacak
kadar alıp başını gidebiliyor.

Nart: Kuzey Kafkasya bilindiği üzere tarih
boyunca önemli bir kültür bölgesi olmuş.
Siz Kuzey Kafkasya'yı dünya arkeoloji

 

tarihi

sunuz?

açısından nasıl değerlendiriyor-

Avrupa ve Ön-Asya Tunç Çağlarının gelişi-
minde ciddi boyutlarda rol oynamış Orta
Asyalı (ve/veya Avrasyalı) kültürlerin, türlü
etnik grupların batı ve güneye sürüklenişle-
rinde izledikleri önemli yollardan biri de
Kafkasya üzerindendir. MÖ üçüncü ve ikinci
bin yıllarda, Asyalı ve Hint Avrupalı eneolit
ve Tunç Çağı kültür gruplarının Anadolu'nun
doğusu, güneyi ve kuzeyine yönlenen göçleri;
ikinci bin başlarından itibaren, kuzeyli
Srubnaya, kuzeydoğulu-doğulu Andronovo (ve
Karasuk) gibi Orta Asya'nın dominant Tunç
Çağı kültürlerinin nokta hedeflerinde ve aynı
zamanda yer değiştirme hareketlerinde, bu
hareketler içinde değerlendirilmesi gereken
Hint-Avrupalı Perslerin, bin yılın ortalarından
itibaren İran'a girişlerinde kullandıkları yol
ve/veya doğrudan hedeflenen noktalar yine
Kafkasya toprakları olmuştur. Kafkasya bu
uzun tarih serüveninde çok şey görmüştür;

- ancak tutucudur, etkilenme süreci yalnızca,

Dp

-o da çok genel anlamdaki “melez” tanımla-
masıyla sınırlıdır. Kalıcı-geçici, obarışçıl-
savaşçıl, güçlü-süçsüz, çok farklı kültürlere
mekan olduğu halde Kafkasya, bu hensame
içinde sanatsal özünü mümkün olduğunca
muhafaza edebilmiştir, hatta bu yönüyle
çevre kültürleri bile etkilemiştir. Örneğin,
madencilik sanatındaki ağırlığı, özellikle de
Son Tunç-Erken Demir Çağlarında Doğu ve
Kuzey Anadolu kültürlerinde, İran'ın bir kıs-
mında ve -üstünde pek durulmuyor ama-
Hitit madenciliğinin bazı detaylarında, şu ya
da bu şekilde, ancak mutlaka hissedilmekte-
dir.

Kafkasya bu haliyle, batıya sadece geçit ve-
ren bir. “önemli kavşak” konumundan öte,
kuzeydeki Kuban nehri bölgesinde sahip bu-
lunduğu zengin bakır kaynaklarıyla, onları
akıl almaz zengin şekillerde işleyen demirci-
siyle, özellikle de Maykop, Kostromskaya,
Gagri, Pitsunda, Eşeri gibi kültür bölgelerine
ait madeni eserlerde görüleceği gibi, maden-
cilik sanatında “özgün stilini” yaratmış bir
gelenese sahip idi. Doğu'da, Urallarda bulu-
nan kalay imkanını çok iyi kullanan ünlü
“Altaylı Demirciler”, başka bir ifadeyle
Andronovo ve aynı zamanda Karasuklu ma-
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batıda, Karpatların sunduğu
ayhi fırsatları Odeğerlendiren (Halstatli,
Srubnayalı, Fatyanövolu ve giğer Doğu Avru-
pa Tunç Çağı kabilelerinin”yarattıkları ma-
dencilik sânatına has özelliklerin ner&deyse
hepsi, bir şekilde bu. topraklarda, Kafkas-
ya'da özümsenmiştir; çünkü bahsedilen bu
kültür grupları bu topraklarâ şu ya da bu
amaçla, âma en az birer kere gelip:
geçmiştir. Bu gelişim içinde, genel olarak bir
“melez” kültürden söz ediliyor olsa da, eski
Kafkas halkı, Tunç Çağlârında, örneğin Koban
tipli zengin süslemeler içeren emsalsiz güzel-
likteki balta ve diğer silahlarında, Kafkas-
yâ'ya özgü bazı altın-gümü$ takılâarinda ve
diğer madeni ürünlerindeki detaylara bakılır-
sa, kendine özel sanat tarzını örtaya koyduğu
açıkçagörünür.

den üstalârı,

Toprakları, doğal kaynaklarından başka, Sa-
vunmaya yönelik mükemmelârâzi şartlarına,
sayısız akarsulara, otlak alanlara ve inânıl-
maz zenginlikte bitki örtüsüne sahiptir. Ve
bu haliyle elbette batıya sâdece geçit veren
bir “önemli kavşak” konurmundan ötedir Kaf-
kasya'nın anlamı Tunç Çağllarında, Demir
Çaşlarında.

Hep Oo nedenlerle, sonuna kadar sâvunulu-
yorken hariçten “işgal etme” isteklerini;
topraklarına kök salmış halkına rağmen
“o”nu “alma” dürtülerini; hep savunmaya
yönelik bir hayat tarzı benimsemek duru-
munda kalındığından olmalı, sert tabiatlı
elbette, belki biraz tutucu, toprağını yaban
gözden “kıskanan” gerçek sahipleri dururken
“sahiplenme” içgüdülerini yabancının, körük-
temiş durmuş yüz yıllardır Kafkasya. Tıpkı bu
gün olduğu gibi. O nedenledir ki, bu gün
hangi bakımlardan nekadar önemliyse, dün
de o bakımlardan o kadar önemliydi, hatta
çok dahafazlasıyla.

Nart: Kuzey Kafkas Kültürü ve Tarihi ile
Anadolu ve Mezopotamya kültürleri ara-
sında bir bağ var mıdır? Varsa bunun nite-
liği tam olarak ne şekildedir?

Elbette, Yakın Doğu, Kafkasya, Orta Asya
kültürleri arasında bağlar hep vardı. Bu gün
Doğu Anadolu'nun yüksek yaylasını çalışan
arkeologlar -Kafkasya kültürlerine atıflarda

 

bulunsunlar bulunmasınlar- iyi bilirler ki,
özellikle de Erzurum-Kars bölgesi, hiç değilse
MÖ dördüncü bin yıldan Urartu dönemine
(MÖ 9.-7. yy) kadar Kafkasya'nın bazen bir
parçasıdır, bazen komşu kültür bölgesi ola-
câk kadar Kafkasya'yla içli-dişlıdır. MÖ ikinci
bin yılda, Do$u Anadolu'da bu “içli-dışlılığa”
tanık olan sayısız seramik ve madeni bulun-
tulafın yanı sıra kuzeyde, Artvin'den itiba-

ren, kıyı şeridini izleyerek Tokat-Arnasya-
Çorum bölgesine, yani Hitit çekirdek alanına
doğru uzanan "Karadeniz sahilinde”, Kafkas-
ya'nın ilgi alanına doğrudan dahil bir “hat”
söz konusudur. Bu hat boyunca, Kafkasya Son
Tunç-Erken Demir Çağı kültürlerini temsil
eden ve/veya o kültürden aldığı derin etkiler
sürecinde detayda yerel özellikler ihmal e-
dilmeden üretilmiş, dağınık durumda pek çok
madenisilah-araç-serecin varlığı bilinmekte-
dir. Tarihsel anlamda pek çok şey demek
olan bu çoğu tesadüfi buluntu topluluğu,
aynı zamanda, o bölgede o yönde prosram-
(anacak yüzey araştırmaları ve onları izleye-
cek kazılar neticesinde ele geçirilebilecek

- muhtemel malzemenin niceliği-nitetiği hak-
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kında önemli bir ölçü sayılmalıdır ve o ne-
denle de nicelikçe küçümsenmemelidir. Or-
tada olanlar ve onların çağrıştırdıkları bu
“silahlar”ı kullananlar da elbet onların üreti-
cileri, yani sanatçıları, ne ki söz konusu kül-
türün temsilcileriydiler. MÖ ikinci binin ikinci
yarısına ait olan bu silahların sahipleri, Hitit
yazılı kaynaklarına göre, Karadeniz sahille-
rinde at koşturan, yarı göçebe hayat süren,
hayat tarzlarına uygun biçimde savaşan, Yu-
karı Şehir 'in tapınaklarını sürekli yağmala-
yan, zamanzaman Hitit Devletini ciddi an-
lamda tehdit eden ve nihayet Hitit İmpara-
torluğunun yıkılmasında büyük rol oynamış
Kaşkalı Düşman'dan başkası olmamalıydı.
Kendilerine “Kaşkalı” denilen bu yarı söçebe
grup, MÖ üçüncü bin yıldan itibaren Kafkasya
üzerinden Doğu ve Kuzey Anadolu'ya fasıla-
larla giren savaşçı kabilelerin, Karadeniz
bölgesinin bir bölümünü kendi hayat anlayış-
(arı ölçüsünde yurt tutmuş ve Hitit İmpara-
torluk döneminin sonuna dek bölgedeki var-
uklarını sürdürmüş bir kolu olmalıydı. Hitit
madenciliği üzerindeki Kafkasya “izleri” de,
muhtemeldir ki bu ezeli “düşman”ın aracılı-
Sıyla seçmeydi. Kafkasya (özellikle de Kuzey
Kafkasya madenciliği ile ilgili) kültürlerini bu

 



 

  
 

uzak bölgelere taşıyanlar da bu kabilelerden
(belki Kaşkalılar, belki de adları tarihe ka-
rışmış diğer pek çoklarından) başkası değildi.

—

Diğer taraftan, Ege ürünü kimi süs objeleri,
Mezopotamya kökenli bazı cam ve madeni.
buluntular (örneğin, Merkezi Kafkasya'daki
Hocalı Mezarlarında keşfedilmiş, üzerinde
Asur Kralı 1. Adad-Nirari'nin adı yazılı bakır
boncuk), aynı bölgenin Faskau - Kumbulta
bölgesinde ele geçen İran geleneğinde ya-
pılmış kimi bronz objeler vs, bu dönemde,
Kafkasya'nın yalnızca Anadolu ve Mezo-
potamya ile değil, aynı zamanda Ege ve hat-
ta çok daha uzak noktalarla da bağlantıları
olduğu söz konusuydu. Görünen o ki, bu bağ-
tantılar, -Doğu ve Kuzey Anadolu'yla ilgili
kimi istisnalar hariç- büyük ölçüde ticari
ilişkiler sürecinde gerçekleşmiş, dolayısıyla
kültür etkileşimleri de bu düzeyde bir yön
takip etmiştir.

Bilinir ki, kültürlerin farklı iklimlere sürük-
lenmeleri, oralarda özümsenmeleri, başkala-
şımları-değişimleri veya ırak noktalarda uzun
vadeli kabullenilmeleri, ticari münasebetler-
le değil, ancak kalıcı “kitlesel halk göçleriy-
le” açıklanabilirler. İşte böylesine bir “halk
hareketi”,MÖ üçüncübinin sonlarında, Kaf-
kasya'dan başlayıp güneye doğru yönelen ve
Filistin'e kadar uzanan bir hat üzerinde iz-
lenmektedir. Arkeolojik belgeler gösteriyor
ki, Erzurum-Kars yaylasını da kesinlikle içine
alan Kafkasya bölgesinden yola çıkan, muh-
temelen o toprakların yerli halkları veya,
oradaki kültürü her hansi bir şekilde özüm-
semiş halk gruplarından oluşan muazzam bir
göç kabilesi, anılan tarihlerde tüm Doğu A-
nadolu'yu kat ederek, kilometrelerce uzak-
uktaki Filistin'e ulaşmıştır. Onları neyin bu
göçe zorladığı kesin olarak bilinmeyebilir;
bunun bir ya da birden fazla nedeniolabilir;
artan nüfusun baskısı ve yeni otlaklar, top-
raklar, yeni barınma alanları keşfetme
zorunluluğu, en mantıklısı da “bir ekolojik
felaket” veya buna benzer pek çok zorlayıcı
nedenler. Bu çok da fazla önemli değildir,
ancak, açık ve net olarak biliniyor ki, bu
göçlerin birinci elden tanığı “Karaz Kültü-
rü”nün simgesi “Karaz Seramiği”dir. Güney
Kafkasya'da, daha yoğun olarak da Erzurum-
Kars bölgesinde karşılaşılan bu tür seramik,

 

MÖ üçüncü bin yılın sonlarında Filistin'e u-
laşmış ve bu tarihlerle beraber Fırat'ın doğu-
sunda kalan Anadolu topraklarının hemen
hemen her noktasında, Batı İran'da dahil
olmak üzere MÖ birinci binin ortalarına kadar
seniş alanlarda mevcudiyetini muhafaza e-
debilmiştir.

Belli ki köklerini Kafkasya topraklarından
alan bu kültür unsurlarını oralara sürük-
teyenler, o kültürü o topraklarda yaratan-
yaşayan, ancak nedendir bilinmez -belki bir
ekolojik felaketti, kuraklıktı belki de- yurtla-
rını terk edip, göçmen kuşlar örneği gözlerini
güneye, sıcak iklime, verimli topraklara çe-
virmiş halk yığınları; onlar, büyük bir ihti-
malle, Karaz kültürüyle özdeşleştirilen halk-
lardı, yani Hurriler.

MÖ üçüncü binyılın ikinci yarısından itibaren
Kuzey Mezopotamya'daki özet adlarından
tanınan, Subarilerle aynı etnik kökene bağla-
nan Hurriler, Doğu Anadolu'nun kayıtlara
yansıyan en eski halklarından biri olarak,

. bölgedeki etnik egemenliğini Demir Çağları-
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nın sonuna kadar korumuştur. Hurri yayılım
alanı, güney Kafkasya'dan itibaren, güneyde
Hama'dan Hanikin'e (Kerkük'ün güneydoğu-
suna) dek uzanmaktaydı; güneybatıda Toros
eteklerine, Kilikya bölgesine ulaşıyordu. Hur-
ri halkı, ne İran'daki Persler gibi Hint-
Avrupalı, ne de Mezopotamya'daki Sümer-
Akad-Asur halkı gibi Semitik ırklardandı. Dil-
leri aglutine, eklentili (iltisaki) idi. Yani ke-
lime sonuna peş peşe gelen eklerle cümle
anlam kazanıyordu. MÖ ikinci bin yılın orta-
larından itibaren Kuzeydoğu Anadolu siyasi
yapısına damga vuran Hayasa Krallığını oluş-
turan halkların konuştukları dilin ne olduğu
konusunda (bir iki yönetici adı dışında) hiçbir
somut veri mevcut değildir; bunun yanı sıra
Hayasa Krallığı dahil, bu döneme ait yani
Protourartu süreci diye ifade ettiğimiz bin
yılın kabaca ikinci yarısında, yer ve şahıs
adlarındari Hurri halkının egemen olduğunu
bildiğimiz bu bölgelerde, genel anlamda
Hurrice konuşulmadığına işaret edebilecek
tek bir izede rastlanmamıştır. Ancak hemen

sonra, yani MÖ dokuzuncu yüz yıldan itiba-
ren, bölgedeki Urartu halklarının konuştukla-
rı dilin, Urartuca'nın biz, Hurrice kökeninden
gelen bir lisan olduğunu iyi biliyoruz. Bu du-
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rumda, Protourartu halkının da (HayaSa ve
Dayaeni ve komşu diğer siyasi birlikleri etra-
fında toplanan ve daha sonraki Urartu kültü-
rünün temelini oluşturan haklar) muhteme-
len ya Hurrice ya da Urartular gibi aynı kök-
ten gelen dil veya dilleri konuştuklarını dü-
şünmek durumundayız.

Özünü Kafkasya topraklarından alan Karaz
seramiğinin, Filistin'de, birden bire, köken-
sizce ve yabancı bir unsur olarak ortaya çıkı-
şıyla, erken Hurri halklarının bu bölgelerde
görülmeye başladığı tarihler aynıdır, yani MÖ
üçüncü binin sonları; eğer bu bir tesadüf
değilse ve özellikle de ikinci binin ikinciyarı-
sından itibaren, Güney Kafkasya ve Batı Iran
dahil, tüm Doğu Anadolu'da pek çok yer ve
şahıs adlarının Hurri kökenli olduğu dikkate
alınırsa, Karaz kültürünü büyük göç dalgala-
rıyla güneye taşıyan halk topluluklarının Kaf-
kasya'dan çıkan Hurriler olduğuna hükmet-
mek elbette zor değildir.

Nart: Kuzey Kafkasya ve Anadolu açısın-
dan Hint-Avrupalıların belirleyici bir rol
oynadıkları tezini nasıl değerlendiriyor-
sunuz? Mesela Maykop kültürünün yaratı-
cılarının Hint-Avrupalılar oldukları görüşü
doğru mudur?

Başta söylenmelidir ki, “Hint-Avrupalı Hitit
halkı” nın ve onların “sanatları”nın, ne Kaf-
kasyalı usta madencilerin yarattığı özgün
Koban kültüründe ve ne de köklerini neolitik
Çatalhöyük'ten alan geleneksel yerli Anadolu
kültürleri içinde “etkili” olduğu konusu sa-
nıldığı kadar “net” değildir. Net olan bir şey
varsa, Orta Anadolu'da Hititler tarafından
kurulmuş gerçek Hitit merkezlerinin parmak-
la sayılacak kadar azlığıdır. Onların Anado-
lu'ya gelmesiyle birlikte, Anadolu'nun gele-
neksel sanat anlayışlarında önce durulma
sonra da giderek açıkça görülebilen bir geri-
temenin izlenebildiğidir.

O nedenle bu soruyu, “Hititlerin Anadolu'ya
hansi koşullarda geldiğini, Anadolu'daki var-
uğının ne demek olduğunu çok kısaca açarak
yanıtlamak istiyorum. MÖ üçüncü binin baş-
larından itibaren artan nüfusa paralel olarak,
gelişen ticari münasebetler, üretim patlama-
sı neticesinde artı değerin fırlaması, doğal
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kaynaklardan maksimum düzeyde yararlana-
bilme durumu, Erken Tunç Çağı Anadolu
popülasyonunun “refah” düzeyinin ciddi an-
lamda artışını getirmiştir. Bu dönemde, ör-
neğin Orta Anadolu'da, her 10 höyüğün se-
kiz-dokuzunda mutlaka Erken Tunç Çağı yer-
leşmeleri vardır (Neolitik, Kalkolitik ve/veya

Son Tunç Çağında bu oran neredeyse 1 bile
değildir). Köy, kasaba, kent niteligindeki bu
büyüklü-küçüklü çok sayıdaki yerleşmeler,
Erken Tunç Çağında Anadolu'nun siyasi-
sosyal yapısını da oluşturuyordu: Muhteme-
len barış içinde yaşayan, her. biri ortalama
1500-2000 nüfuslu zengin-huzurlu “şehir bey-
likleri”. Yaklaşık olarak bin yıl (MÖ 3000-
2000) boyunca bu böyle gider. Üçüncü binin
sonlarında, hiçbir şey eskisi gibi değildir;
süçlü “beylikler” daha da güçlenir, yakın
çevredekilere hükmeder, egemenlik alanla-
rını genişletirler ve böylece bölgenin siyasi
yapısı da farklılaşmaya başlar; büyük ticaret
ve moda merkezleri ve onların etrafındaki
küçük kasabalar, köyler. Ticaret öylesine
büyür ki, örneğin MÖ yaklaşık 2000-1750 yıl-
tarı arasında, yani Asur Ticaret Kolonileri
Çağı (ATKÇ) denilen dönem boyunca Asurlu
tüccarlar sadece bu merkezlere sık-sık gelip-
sitmekle kalmazlar, kentin çevrelerinde
kendi “şehirlerini” kurarlar, burada evlenir-
ler yurtlanırlar, ticaretse alır başını gider.
Anadolu insanı ATKÇ 'nda, eniyisini yer-içer,
en kalitelisini giyer-kuşanır, en güzelyerler-
de konaklar ve sanatının da en,üst noktala-
rında üretim yapar durur. İşte Hitit kabilele-
rinin MÖ üçüncü binin sonlarında yavaş yavaş
Anadolu'ya girmeye başladıkları dönem, ba-
rış içinde sürüp giden bu “hayatın da, tek-
nik olarak sonu olur. Birkaç yüz yıl içinde
toparlanan ve Merkezi Anadolu'daki önemli
şehirleri, yıl-be-yıl, tek-tek, “gece baskınla-
rıyla” kuşatan, yakıp-yağma eden bu Hint-
Avrupalı gruplar, eskiden yakıp lanetledikleri
(önemli bir ticaret merkezi ve stratejik öne-
me sahip olan) Hattuş karumu etrafında top-
lanıp krallıklarını kurarlar. Bu tarihlerden
itibaren bölgede şu değişimler yaşanır: Barış
içinde bir arada yaşayan beylikler düzeni,
yerini, gücünü askeri zorbalıktan alan mer-
keziyetçi krallığa bırakmıştır; bu dönemde
büyük şehirlerin neredeyse 70'i, neredeyse
bin yıl bir daha yerleşilmemek üzere terk
edilmiştir, refah düzeyi hiçbir zaman eskisi



 

  
 

gibi olmamıştır; doğal olarak sanatta da ciddi
bir gerileme kaydedilmiştir; tüm bu olumsuz
gelişmeler yaşanırken askeri alanda ina-
nılmaz başarılar elde edilmiştir; hemen he-
men tüm Anadolu ve Ege savaşlarla, antlaş-
malarla itaat altına alınmış, “İmparatorluk”
toprakları belli bir tarihte Mısır'a kadar .ge-
nişletilmiştir. Bin yılın sonlarındaysa, tarih
“tekerrür” etmiş, kendilerinden daha savaşçı
daha zorba diğer kavimlerin baskıları altında
ezilip yok olmaktan kurtulamamıştır.

Hititler, yukarıdaki gelişmelere bakılırsa,
“sanatçı” dan çok savaşçı bir yapıya sahiptir.
Her ne kadar “Hitit Sanatı” diye herfırsatta
göklere çıkartılmaya çalışılıyorsa da, o sanat
“Hititli” olmaktan önce “Anadolu”dur, yara-
tanlarıysa Hint-Avrupalı Hititler değil Anado-
tu'nun yerli halklarıdır. Yani, dünyanın en
eski yerleşme yeri olan Çatalhöyük'ü yaşayan
halk. Kaldı ki, Hititlerin somut varlık göster-
dikleri dönem olan MÖ yaklaşık 1750-1200
arasında, var olan sanatsal birikim giderek
“soy”undan, özünden çok fazla şey kaybet-
miştir. Hele hele, İmparatorluğun son yılla-
rında, çok iyi bilinir ki, eskiden sanatsal çe-
şitlemelere boğulan belli objeler, kap-kaçak
vs, o gün, ancak ihtiyacı karşılayan, ikinci-
üçüncü sınıf el işçilikleri yansıtacaktır. Hitit-
lerin övünülecek nitelikteki başlıca bece-
rileri, bizzat kendileri tarafından kurulmuş
olan şehirlerin planlarında gizlidir. İşte ger-
çek “Hitit sanatı”, muhteşem taş işçiliğinin
de sergilendiği, surlar, potern (sizli yer altı
geçidi) ve dini yapıların inşasında ortaya
çıkar. Ancak bunlar daha çok kent savunma
sistemleriyle ilgilidir ve onların askeri alan-
lardaki becerilerinin ürünleri olmaktan öteye
gitmezler. O halde, Hititler büyük bir ihti-
malle, Anadolu halkının geleneklerine ya-
bancı olan, başka diyarlardan gelerek burala-
rı yurt tutmuş farklı bir kavimin üyeleriydi.
Eğer bu doğruysa, onlar, gelirken beraberle-
rinde, Hint-Avrupalı dilleri ve askeri
zorbalıklarından başka, beraberlerinde
kendilerine ait hiçbir şey getirmediler.
Onlar, adları kayıtlara yansımış-yansıya-
mamış tüm Anadolu halklarınca dini, hukuki,
edebi, mitolojik, astrolojik, tıbbi ve el
sanatları alanlarında ortaklaşa yaratılmış
zengin Anadolu kültür mirasının üzerine
kondular. Onları yaşadılar.
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Görüldüğü sibi, Hititler tarih boyunca yerli
Anadolu kültürlerin yalnızca mirasçısı olmuş-
lardır ve bu görünüşüyle Kafkasya kültür-
lerini şu ya da bu şekilde etkilemiş olmaları
zaten matematiksel olarak ihtimal haricin-
dedir. Ayrıca, Kuzey Kafkasya Tunç Çağı kül-
türlerinin yaratıcılarını, o toprakların gerçek .
sahipleri olan sanatkar proto-Adıge halkları-
nın köklerinden soyutlamak mümkün de değil
gibi görünmektedir. Yüksek Maykop kültürü,
tamamen Orta Asya Tunç Çağı kültürlerinin
içeriğinde gelişen ve özgün Kuzey Kafkasya
stilini açık biçimde yaratmış bir yerli Kafkas-
ya kültürüdür. Bu birikim üzerinde eğerille
de başka bir dominant kültür etkisi arana-
caksa, bu kesinlikle Hititler olmamalıdır.

Ayrıca, prehistorik Maykop kültüründen baş-
ka, genel anlamda Kafkasya'nın dört bir ya-
nında, Kayakent - Horocoyev, Koban,
(Koban-Kolhidik), Hocalı-Gedebey, Merkezi
Transkafkasya, Verhnyaya - Rutha gibi zengin
Tunç Çağı kültürlerini yaşayan Kafkasya hal-
kının, ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz
Hitit “sanatı”ndan değil, tam tersine Hititle-
rin asıl Kafkasya halklarının sanatlarından
öğrenecekleri pek çok şey olmalıydı diyoruz.
Ve gerçekte onlar Kafkasya madenciliğinden
pek çok da şey öğrendiler. Bu hususta söyle-
neceklerin tümü bunlardan. ibaret değildir
elbette; ve öyle zannediyorum ki önümüzde-
ki günlerde bukonular kendine daha geniş
tartışma alanları bulacaktır.

Anadolu'da ve Kafkasya'da durum budur ve
Hint-Avrupalı Hititlerin bu kültürlerin geli-
şimlerinde belirleyici rol oynamadıkları da
ortadadır.

Nart: Anadolu'ya geçersek Hitit, Hurri ve
Hatti dillerinin Kuzey Kafkas dilleriyle
ilişkili olduklarını, hatta aynı kökenden
geldiklerini belirten araştırmacılar var.
Örneğin Hatti dilindeki aile, kabile, tanrı,
yer adlarının bugünkü Adıge ve Abhaz dil-
lerinde yaşadığı belirtiliyor. Bunu bilimsel
açıdan nasıl yorumluyorsunuz?

Hititlerin konuştukları dil Hint-Avrupa dil
srubuna, ya da aynı temel grubun Hint-Hitit
şeklinde özetlenen. branşına dahil bir Lisan-
dır. Burada, Hitit dilinin ve/veya Kafkas dil-
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terinin gramer yapıtlarını inceleyecek değiliz,
fakat, transkribe-tercüme edilmiş bir Hitit
metninin içeriğindeki dile dair değerlerin
Hint-Avrupalı özellikler gösterdiğini tespit
etmek için bir hititolos ya da dilbilimci ol-
mak gerekmediğini, bu sorunu temel dil bil-
gisi bilgilerimizle basitçe çözümleyebilece-
Simizi vurgulamak isterim. Kafkasya dillerin-
den, konumuzla ilgili olduğu için veriyorum,
Abhazca'ysa, Kafkasyadilleri grubu na dahil
bir lisandır ve bu iki lisan o nedenlerle
birbirleriyle aynı kökenden gelmezler. Öte
yandan, az önce üzerinde kısaca durduğumuz
Hurri dili, diğer Kafkasya dilleri gibi, Türkçe
gibi aglutine (eklentili) bir dildir. Bu lisan-
larda bir tek kelimeyle bir cümle oluşumu
ifade edilebilir. Dil anlamını, kelime sonuna
peş-peşe ogetirilen soneklerle kazanır.
Urartuca da ve muhtemelen Protourartu
halklarının genel anlamda konuştukları diller
de, Kafkasya dil ailesi üyesi Hurrice'ye bağlı,
onunla aynı köklerden gelen lisanlardı. Bu
temel doğrular ışısında, Hititçe, Abhazcave
bu dille ilintili diğer günümüz Kafkasya dille-
rinin hiç biriyle kökensel bağlar içinde değil-
dir.

Son yıllarda kimi yazar ve/veya araştırmacı-
tar, bu alanda çokilginç fikirler öne sürdü-
ler; Hititçe metinlerde geçen bazı orijinal
yer ve şahıs adlarıyla da desteklenmek iste-
nen bu görüşler özetle, dil ve kültürelbiri-
kim bakımından Hitit, Luvi ve Pala gibi Eski
Anadolu'nun Hint-Avrupalı kavimlerinin, kimi
ölçülerde Kuzey Kafkasya kültürleriyle (ör-
neğin Abhazdili ve kültürüyle) olan kökensel
bağlılıkları yönünde oldu. Hatta daha da
ileriye ogidilerek, Hititçe, Palaice ve
Luvicenin Hint Avrupalı diller değil, fakat
doğrudan Abhaz dili olduğu iddia edildi. Nart
dergisinin, 17. sayısında (Mart-Nisan 2000:
38-47) Ümit Özveri adına çıkan İlkçağdaki
Anadolu adlı yazıda, bu konudaki genel gö-
rüşlerin bir özeti vardır. İyi niyetle yazıldı-
ından en ufak bir şüphem yoktur ancak,
konunun uzmanı olunmadığı için, benzeri
dier çalışmalarda düşülen pek çok teknik-
tarihsel-etimolojik hatalar burada da tekrar-
lanmıştır. İlk ve en önemli hatalardan biri
Hatti sözcüğü üzerine kurulandır. Bu sözcük
ile “Adıge-Adıge” sözcüğü aynı kökten olabi-
lir, deniliyor ve Hatti, “Hatukoy” boy adıyla

  

karşılaştırılıyor. Hatti sözcüğü Hitit öncesi
Anadolu Tunç Ça$ı kentinden biri olan
Hattu$'tan gelir. Başlangıçta kendilerini
Kuğsaralı adamın soyu şeklinde kimlik-
lendiren gerçek Hitit halkı bu adı, daha sonra
başkent yaptıkları bu kentten, Hattus'tan
aldılar. Bilinen ilk Hitit kralı II. Labarna,
“Hattuşalı (adam)” anlamına gelendiğer ve
daha çok kullandığı adını (Hattusili) yine bu
kentten almıştır. Yerli Anadolulu olan Hatti
sözcüğünün Hint-Avrupalı Hititlerle hiçbir
organik bağlılığı bu nedenle yoktur. Diğer
taraftan bu yazıda, birer Hitit kenti olan
Nerik ve Pala-Tummana adları, Urartu'nun
başkenti Tusba, Güneydo&u Anadolu'daki
Mitanni ülkesi ve Wasuganni şehrinin adla-
rıyla Abhaz boy ve şahıs adları karşı-
laştırılmıştır. Karşılaştırmalar teknik olarak
kendi içinde tutarlıdır. Ancak, böyle olsa
dahi, bu tür benzerliklerin her yörede her
dilde karşılaşılabilir türden olduğu dolayısıyla
iki lisan arasındaki akrabalık derecesinin
tespitinin bu şekilde mümkün olamayacağı,
yöntemin kesinlikle bilimsel olmadığı, hatta

- bu tür beyanların veya “tespitlerin” bilimsel
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çevrelerde “tebessümle” karşılanabileceği
hususları dikkatlerden kaçırılmamalıdır.

Bir Doğu Anadolu-Kafkasya-Orta Asya Tunç
Çağları uzmanı, ayrıca bir filolog olarak, dil-
etnik köken-kültür bağlantıları gibi son dere-
ce hassas alanlarda “uzman” düzeyinde ol-
mayanların. kesinlikle 'dolaşmaması gerek-
tiğini tavsiye ediyor, o alanlarda atılacak her
adımın sorumluluğunu sadece “o adımı a-
tan”ı değil, aynı zamanda konuyla doğrudan
veya dolaylı olarak ilgili tüm fertleri, örgüt-
leri ve yığınları da bağlayacağı gerçeğini
anımsatarak, bu yönde yapılacak çalışmala-
rın kurumsal platformlarda, belli programlar
dahilinde, mutlaka uzmanlardan oluşan ko-
misyonlarda, belki kılı kırk yararak ortaya
konulacak yön ve hedefler çerçevesinde ge-
üştirilmesi gerektiğini bilhassa vurgulamak
istiyorum.

Nart: Sonuç olarak, çok merak edilen ge-
nel bir soruyla konuyu toparlamak gere-
kirse; bugünkü Adıge, Abhaz ve diğer bazı
Kuzey Kafkas halkları eski çağlarda ya-
şamış olan Mezopotamya ve Anadolu kül-
türlerinin yaşayan akrabaları ya da kültü-



 

 
 

rel / linguistik mirasçıları olarak kabul
edilebilir mi? bu çizgide yapılan araştır-
maların bilime katkısı ne şekilde olabilir?

Hititlerin konuştukları ve onu çivi yazısıyla
karakterize ettikleri dilleri hiç şüphe yok ki
Hint-Avrupalı idi. Elbette, her dilde bulun-
duğu gibi, Hititçe'de de, yazılı metinlerde
görüldüğü gibi yabancı kelimeler bulunmak-
taydı; ancak bunlar o dilin ne olduğuyla de-
gil, fakat onu yazan katibin ne kadariyi ya-
bancı dil, yani Hurrice, Akadca, Protohattice
bildiğiyle ilgili ayrıntılardır. Akadça o günün
uluslararası yazışma dilidir, Hurrice dinsel
terminolojiyle ilgili, Sümerce. getenekselliği
olan lisanlardır ve katipler bunların tümünü
iyi bilmekteydiler, yeri geldiğinde de onları
belli kural ve gelenekler çerçevesinde, me-
tinlerde kullanırlardı. Tıpkı günümüzde de
olduğu gibi. Bundan başka, Hititlerle ilgili
bazı yer ve şahıs adlarının tam karşılıkları ya
da benzerleri bu gün Abhazca'da var olabilir;
hatta bu sözcükler onlara doğrudan Hitit-
ler'den de geçmiş olabilir ancak bu durum iki
dilin akrabalığını göstermez. Bu konuda, eğer
zorlama olmazsa varılabilecek son nokta
şudur: Hint-Avrupalı Hititler, yabancı bir
halk olarak (tıpkı Hint-Avrupalı İranlıların
atalarının MÖ ikinci binin ortalarında Kafkas-
ya üzerinden İran'a girdikleri gibi), gerçek-
ten Kafkasya üzerinden girmişlerse Anado-
lu'ya, geçiş yolu üzerinde yer alan Kuzey
Kafkasya'da belki de bir süre kalmış olabilir-
ter. İşte bu “kalış” belki de söz konusu edilen
bu dil etkileşiminin nedeniydi. ESer Kuzey
Kafkasya dillerinde “Hititçe sözcüklere” rast-
lanıyorsa, kanımca bu, o iki dili konuşan
halkların bir süre bir arada yaşamış olmala-
rından kaynaklanmış olabilir.

Kafkasya dillerinin Hitit diliyle olan "“ilişkisi-
ne” gelince. Kimi Hint-Avrupalı özellikler
gösteren (Asetince gibi) lisanlar ayrı tutulur-
sa, Kafkasya dillerinin, örneğin Abhazca'nın
Hint-Avrupadilleriyle hiç bir şekilde bağlan-
tsı yoktur. Başka türlü söylersek, Abhazca
Hititçeye (ve/veya Luviceye ya da
Palaice'ye) benzemez; bu iki lisan, farklı iki
dil ailesinin üyeleridir; aynı zaman ve me-
kanlarda konuşulmuş oldukları düşünülse
dahi biri diğerinin “arkaik” şekli filan asla
olamaz, dolayısıyla bunları birbirlerine yak-
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laştırmaya çalışmak da zorlama olur ve bu da
bilimsel değildir. Ayrıca, tamamen kişisel
düşüncelerim olarak, Tunç Çağları boyunca,
madencilikte ve diğer alanlarda sahip olduğu
kendine has sanat anlayışlarıyla tarihe dam-
sasını vuran yüksek Kuzey Kafkasya kültürle-
rinin yaratıcılarının, belli ki gücü temelde
askeri zorbalıktan gelen, mirasını devraldık-
ları zengin Anadolu Tunç Çağı kültürünü, var
oldukları zaman aralığının sonunda adeta
“eriten” ve bu yönüyle “sanatı” tartışılır bir
topluluğa “dil bağıyla” bağlanma isteğinin
mantığını anlamıyorum; mantığı, bilimselliği
olmayan bir yöntemle üstelik. Bunun yanı
sıra Hurri dili konuşan halklar, az önce ifade
ettiğimiz gibi, büyük bir ihtimalle Kafkasya-
Lıdır.

Nart: Verdiğiniz bilgiler için size teşekkür
ediyoruz.

İl Röportaj: Argun Başkan|
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30 Mart - 1 Nisan 2002 tarihlerinde İsviçre'nin Luzen ken-
tinde Kuzey Kafkasyalılar kültür gecesi organizasyonu ser-

gi

İsviçre'de yaşayan gençler Avrupa'nın çeşitli
ülkelerinde yaşayan insanlarımıza, gerçekleştir-
dikleri organizasyon ile doyumsuz ve bir o kadar
da coşkulu iki gün yaşattılar.

Organizasyonu gerçekleştiren Ahmet Sait Ayde-
mir ve Naci Eren, Münih şehrinde gerçekleştiri-
len sanatçı Kuşha Doğan'ın konserinden döner-
ken, kendilerinin de artık bir şeyler yapmaları
gerekti$ini düşünerekilk girişimlere başlamışlar.

Öncelikle organizasyon komitesi olarak, bu ge-
cenin şu ana kadar yapılmış gecelerden farklı,
klasikten uzak, yeni ve daha yüksek bir organi-
zasyon seviyesine ulaşmasını amaçlamışlar.

Gençler bu olayı bir proje olarak ele aldıklarını,
başlangıç olarak zaman tespiti yaptıklarında, 30
Mart 2002 tarihinin paskalya tatili olmasıitibarı
ile, bu tarihin hem projeyi bitirebilmeleri için
yeterli bir vakit bırakacağı hem de organizasyo-

na katılacak misafirler için de ideal bir tarih
olacağı göz önünde bulundurulmuş.

Yer olarak İsviçre'nin en tipik özelliklerini taşı-
yan bölge, İsviçrelilerin tabiriyle İsviçre Merkezi

olarak anılan Luzen ve çevresini düşünmüşler.
Luzen, göllerin, yeşilliklerin, dağların ve estetik
yapıların birleştiği, çok şirin bir şehir.

Dağlar, Göller, Yeşillikler - Kafkasya Ça$rışımı
Böylelikle Avrupa'nın değişik bölgelerinden ge-
len misafirler katılacakları kültür gecesinin ya-
nında İsviçre'yi de görmüş, yaşamış oldular.

Organizasyon komitesi, tanıtım ve program ha-

zırlığını iki yol ile yapmış: “Bunlardan bir tanesi
İsviçre'de yaşayan ailelere, Avrupa'daki dernek-
tere ve belirlenen kontak kişilere davetiyeler
göndermekoldu. Bunun yanında,profesyonelce
bir internet sayfası hazırladık. www.kafkasya.ch
internet sayfasının ve organizasyonun reklamını,
e-mailler ile yaptık. Hem kendi listelerimizdeki,
hem de Avrupa'nın diğer ülkelerindeki arkadaş-
ların, kendi adres listelerindeki arkadaşlarına
gönderdikleri e-mailler ile geniş çaplı bir tanıtım
yapmış olduk.” Bu tür bir iletişim biçimi ise
günümüzde çok hızlı ve etkili bir biçimde yay-

gınlaşıyor. Gençlerimizin, web sayfası ya da
internet adresi kullanarak gerçekleştirdikleri bu

  

çekleştirildi.
Mehmet Eser/Lyonne/Fransâ

duyuru biçimi, bizler için iyi bir örnek oluşturu-
yor.

Bu konuda gençlerin değerlendirmesi ve önerisi;
“Hem bugünlerde bizim organizasyonda yaşâdiı-
Sımız, hem ileride daha çok yaşanacağına inan-
dığımız en büyük problemlerden bir tanesi, tanı-
tm ve komünikasyon problemi. İnsanlarımıza
ulaşmamıza yardımcı olarak dernek ve organi-

zasyonların adreslerinin bulunduğu, bizleri ilgi-
lendiren konular ve kültür organizasyonları hâk-
kında genel bilgi verecek, ortak bir platforma
ihtiyaç var.

Bir proje grubunun oluşturulması, birinci (Türki-
ye, Suriye, Ürdün, İsrail...) ve ikinci (Avrupa,
Amerika...) diasporadaki ülkelerden proje tem-.
silcisi belirlenmesi ve ortak bir platformun oluş-
turulması gerekiyor. Söylediğim gibi bu ortak
platformda, ülkelere özel haberler, kültür orga-
nizasyonları ve adresler bulunur. Aynı zamanda
bu internet ortamında, ortak bir kültür, coğraf- :
ya ve tarih tanımı yapılır. Bu bilgiler herkes için
ortak kaynak teşkil eder.

Bunun için dilerseniz, bu organizasyonda kullanı-
lan adresle kurulan bağlantıdaki sayısal bilgilere
bakalım: İsviçre 310, Almanya 165, Türkiye 85,
Fransa 29, Genel 25, Suriye 16, İngiltere 15, ABD

15, İsveç 13, Ürdün 12, Avusturya 11, İsrail 7,
Belçika 5, Venezüella 3, Suudi Arabistan 2, Ka-

nada 2, Yeni Zelanda 2.

Yine güzel bir geleneğimizi yerine getiren genç-
ler, İsviçre'deki thamadeleri ziyaret ederek
onlara yapacakları gece hakkında bilgiler ver-
mişler ve onaylarını almışlar. Kendilerine maddi
ve manevi yönden destek olacaklarını belirten
thamadelerimiz ise gençleri destekledilerini ve
arkalarında olduklarını belirtmişler. Bu daya-
nışma, gecenin açılışının thamadeler tarafından
yapılması ve benzeri biçimlerde gecenin atmos-
ferine de güzel bir şekilde yansıdı.
Thamadelerin açılış konuşmasının ardından baş-
layan, yemekli olarak düzenlenen gecenin prog-
ramında şunlar vardı;

e Kafkasya'yı tanıtıcı video gösterisi
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Almanya'nın Münih şehrinden gelen ço-
cuklardan oluşan folklor ekibinin göste-
risi
Adıgey'den gelen değer bilim insani ve
sanatçı Anzorukue Çeslâv
İllüzyon gösterisi ve çeşitli sürprizler (ö(ö-
zellikle çocuklariçin)
Konuşmalar

Mahalli düğün

Duyurularda yer almamasına karşın geceye

Adıgey OoCumhuriyeti'nden katılan sanatçi
Anzorukue Çeslav gerçek bir sürpriz oldu. Sesiy-
le, A. Çeslav, akordeonuyla kendisine eşlik eden

|. Zemanbiy, bir müzik ziyafeti sundular.

Sanatçı Çeslav, gece için duygularını “Yüzyıllık
bir ömrüm varsa ve yaşayacaksam, bu gecede

sizlerle bir arada olduktan sonra yüz elli yıllık

bir ömür yaşayacağım. ” şeklinde dile getiriyor-
du.

Geceye konuk olarak Adıgey'den gelen ve Kaf
kasya ile ilgili kısa bir konuşma da yapan Meh-
met Yediç'in, “Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden
gelmiş genç-yaşlı / kadın-erkek ve farklı dilleri
konuşan insanlar olmanıza rağmen bu salondaki
insanlarda bir Kafkaslı tavrı var.” nitelemesi ise
gerçek bir tespitti. Kafkaslı tavrımızı, kendi
dilimizi konuşarak, müziğimizi kendi dilimizde
söyleyerek de gösterdik.

Gençler, çağrı metinlerinde ve davetiyelerinde
amaçlarını şu şekilde ifade ediyorlardı: Değerli
Kuzey Kakasyalılar, bu organizasyonu hazırlar-
ken amacımız insanlarımızı bir araya getirmek,

atalarımızdan bize miras kalan güzel gelenekle-
rimizi yaşamak ve yaşatmak. Bunu yaptığımız

zaman inanıyoruz ki soyumuz sonsuza kadar
devam edecektir. Kişisel ve politik polemiklere
kapılmamak, bunu yaparken halk ve kültürleri
kategorize etmemek istiyoruz. Biz diliyoruz ki,
bu güzel toplantı, kültürümüzü ayakta tutmamı-

za yardım etsin ve kaybolmaya karşı örmeye

çalıştıSımız duvarın küçük bir taşı olsun.

Gerçekten sade, mütevazı Kafkas genci davra-
nışlarıyla hiç de yaptıklarını abartmadan kısa bir
sürede gerçekleştirdikleri güzel organizasyonda,
katılanlara doyumsuz tatlar yaşattılar. İnsanla-
nımızın görüşmesine, tanışıp kaynaşmalarına,

dayanışmalarına katkıda bulundular. Ve kendi
deyimleri ile amaçlarına ulaştılar. Dileriz ki bu
güzel amaçlar bundan böyle de devam etsin,
daha güzel sonuçlar doğursun, dayanışma içinde
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zenginleşerek çoğalsın, süreklilik göstersin. Bu
nerede yaşarsak yaşayalım, hepimizin ihtiyacı...

Gecenin organizasyonu için planlanan ve düşü-
nülen sayının yaklaşık iki katına yakın bir sayıda
katılım gerçekleşti. 550'den fazlakişinin katıldı-
Sı yemekli olarak organize edilmiş geceden hiç-
bir kargaşa yaşanmadan insanlarımız yüreklerin-
de ve beyinlerinde doyumsuztatlarla ayrıldılar.

Organizasyon komitesi olarak bizler, insanlafı-
mizı bu kültür organizasyonuna davet ettiğimiz

zaman, onlara ne “şu dans grubu geliyor” ne de
“Kafkasya'dan şu şarkıcı geliyor.” dedik. Herkes
bizim samimiyetimize inandığı için, tekrar bir
araya gelmek için, o güzel atmosferi tekrar ya-
şamak için geldi. Böyle büyük bir katılımın ol-
ması bizleri çok mutlu etti. Kişilere değil de
Kuzey Kafkas halkına mal edilmiş bir gecede, bir
araya gelmekti amaç... Bu da fazlasıyla gerçek-

leşti.

Bu kadarla da bitmeditabiiki:
Cumartesi gecesi yapılan programla organizas-

yon sona ermiş değildi. Pazar günü, yine katıl-
mak isteyenler için, bir gemi turu organize €-
dilmişti. Geminin üst güvertesini dolduran 180'e
yakın Kafkaslı, yine A. Çeslav'ın sesi ve |.
Zemanbiy'in akordeon müziği eşliğinde güneşli
bir İsviçre (bu mevsimde az rastlanır) gününü de
paylaştı güvertede mahalli oyunlar oynadı. Av-
rupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Kafkasyalıla-

rın tanışması, kaynaşması gerçekleşti.

Bir dahaki buluşma için gençlerimiz artık kendi-
lerini daha cesur ve güçlü hissediyorlar. Şimdi-
den girişimler başladı bile. Gelecek: sefere Avru-
pa'nın başka bir kentinde yine bir aradayız.
Avrupa ülkeleri birleşip bütünleşirken bizler
bunun gerisinde kalmayacağız. Buna gücümüz ve
enerjimiz olduğunu biliyoruz.

Bu organizasyonu gerçekleştiren Ahmet Sait

Aydemir, Naci Eren ve emeği geçenlerin tümünü
kutluyoruz.

3 e a

LP Şİ Ey İZAĞNa İİ
AŞ DİL e İLENAN e, — ra e
ÜNİ Naa . 2Mi pim a A
EE TM << Di >
TEZ e EN DEV
ANYYENVİN ” VE aa te ii ve

GN EŞ İÇam9 g

 

 



 

MART NİSAN 2002 e SAYI 29
 

 
s.

21 Mayıs 2002 Pazar Günü Kaf-Der İzmit Şubesi öncülüğünde ve çevre derneklerin katılımı ile düzen-
lenecek törenle sürgünün 138. yılı anılacaktır. Anma programı sırasında Sözlü tarih araştırmaları
ekibi tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi sunulacak ve büyük sürgün ateşi yakılacaktır. Der-
neklerden toplu katılımlar için son haber verme tarihi 12 Mayıs olarak belirlenmiştir. Derneklerden
olası katılımlar için İzmit'te buluşma noktası tespit edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için Kaf-Der İzmit şubesi
ile temasa geçilebilir. 4

Kaf-Der İzmit Şubesi

Adres : Demiryolu Cad. Yalı Camii Sok. Nilgün İş hanı Kat:1/4 - İzmit
Tel 02623243580

Fax 02623243580

Anma Programı;

18 MAYIS 2002 CUMARTESİ

18:00 İzmit'ten Kefken Sahiline Hareket Gece orada sabahlanması, sözlü tarih çalışmalarından
kesitlerin sunulması

19 MAYIS 2002 PAZAR

12:00 İzmit'ten Kefken-Karaağaç Köyüne Hareket
14:00 Kefken-Karaa8aç Anıt Mezarlığında Anma Töreni
16:00 Kefken Sahilinden Denize Çelenk bırakılması ve Ağıtların okunması
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Adıgey Üniversitesi 1940 yılında on iki öğretim
görevlisi ve atmış öğrencisi ile pedagoji enstitü-

sü olarak kurulmuştur. Oniki yıl içinde tüm Rus-
ya çapında en iyiler içine girmiştir.

1993 yılında iki enstitü ve on fakültesiyle üni-
versite statüsü almıştır. Şu an oniki bin öğrenci-
si (örgün ve açık öğretim) 181'i profesör 512
öğretim görevlisi, 500 bin kitaplık kütüphanesi,
toplam 400 bilgisayarlı laboratuarları, iki yurt
binası, iki yemekhanesi, polikliniği, spor salonla-
rıyla, dinlenme tesisleriyle bölgenin büyük üni-
versiteleri arasındadır.

1999 - 2000 yılında 43 yabancı öğrencisi olan
üniversitenin her geçen yıl Adıgey'e; Suriye,
İsrail, Türkiye ve Ürdün'den yerleşimlerin de
artmasıyla üniversitenin yabancı öğrenci sayısı
da artmaktadır.

Üniversitenin eğitim dili Rusça, bu nedenle ya-

bancı öğrenciler ilk önce üniversite bünyesinde
açılan Rusça hazırlık programına katılıyorlar. Bu
hazırlık programı iki dönemden oluşuyor; Eylül -
Ocak dönemi hafta da 36 saat Rusça, Ocak -

Haziran dönemi ise haftada 24 saat Rusça ve
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Guşef Uzun
,

sekiz saat bölüm hazırlık dersleri olmak üzere

toplam bin saatten oluşuyor.

Bu yılki hazırlık sınıfı Suriye, Türkiye ve Ür-
dün'den olmak üzere on beş öğrenciden oluşu-
yor. Öğrenciler hazırlık programı sonunda Rusça
ve bölüm derslerinden oluşan bir sınavı başarıyla
geçtikleri taktirde fakülteye girme hakkı kazanı-

yorlar.

Üniversitenin eğitim süresi beş yıl ( ek olarak bir
yıl hazırlık). Üniversite, dışardan gelen öğrenci-

lerden lise bitirme belgelerini istiyor. Ayrıca
eğer askerlik sorununuz varsa ve bunu Türkiye
de öğrencilik nedeniyle tecil ettirmek istiyorsa-
nız - ki bu Türkiye'nin talebi - ÖSYM sınavına
girip, barajı geçmeniz gerekiyor. Ayrıca buraya -
turist vizesinin dışında - davetli (size buradan
davetiye yollanmış olmalı) gelmeniz, Adıgey'de

“oturma izni almanız ve vatandaşlısa başvurma-
.nız için önemli. Bu nedenle gelmeden önce Kaf-
Der ile bağlantı kurmanız gerekiyor. Gerekli
belgeler ve ayrıntılar için Kaf-Der yetkilileri
sizleri aydınlatacaktır.

Genel olarak üniversiteyi tanımanın dışında bu-
radaki yaşamla ilgili en sağlıklı bilgiyi
diasporadan gelip burada yaşayan öğrencilerden

alacağımızı düşünerek onların fikirlerini aldık.

CENAB AHMET (ÜRDÜN)

"Ben 6 ay önce Ürdün'den geldim. Yine Ür-
dün'den gelen arkadaşlarımla birlikte ev tuttuk.
Şu an Rusça hazırlık kursuna gidiyorum. Önü-
müzdeki yıl bilgisayar bölümüne girmek istedi-
Sim için fizik ve matematik dersleri alıyorum.
Adigece biliyorum ama Üniversite için Rusça
gerekli. İyi bir programla onu da en iyi şekilde

öğreneceğimi düşünüyorum.

Kursların dışındaki zamanımız Maykop'u
tanımakla geçiyor. Burada müthiş bir doğa var!
Buraları keşfetmek müthiş bir şey!

#4

Mezun olunca kendi iş yerimi açmak istiyorum. Bilgi-
sayar sektörü tüm dünyada olduğu gibi burada da

hızla yayılıyor. Umuyorum ki her şey beklediğimiz gibi
olur.

KANŞAT DENEF (TÜRKİYE)
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"Yedi ay önce annem ve kardeşimle geldim.
Babam ve ablam Sinef geçen yıl gelmişlerdi. Ben

şu an hazırlıkta okuyorum. Ablam ekonomi bö-
lümü 1.sınıfta. Ben de ablama gibi ekonomi bö-

lümüne girmek istiyorum, bu nedenle 2.dönem
Rusça'nın yanı sıra matematik derslerine de
başladım.

Maykop'ta birçok farklı yerden gelmiş olan genç-

lerle birlikteyiz. Çok farklı ülkelerden geldik
ama Adıgece konuşup, aynı şeyleri paylaşıyoruz.
Anavatanda bu birlikteliği yaşıyor olmak güzel.

  

Mezun olduktan sonra Maykop'ta çalışmak istiyo-

rum. Şu an yeni ekonomik atakların eşiğinde
burası. Sanırım mezuniyetimize kadar birçok iş
imkanı doğacaktır."

ŞOCEN MAFE(SURİYE)

"Maykop'a bu yıl yalnız geldim, ailem Suriye'de.
Maykoplu bir bayanın evinde Abhazya'dan 2 6ğ-
renciyle birlikte pansiyoner olarak kalıyorum.

Ben de Denef ve Ahmet'le aynı sınıftayım, Rusça

öğreniyoruz. Önümüzdeki yıl yabancı diller fa-

kültesine girmek istiyorum, bu nedenle İngilizce
derslerine de başladım. Okul çok yoğun, Rusça'-
nın yanı sıra fakülteye de hazırlanıyoruz, okul
dışındaki zamanlar daha çok dinlenerek geçiyor.
Kimi zaman gençlerle pikniğe, sinemaya gidiyo-
ruz. o

Suriye'deyken hayal edemeyeceğim şeyler vardı;
yolda, pazarda televizyonda, Adıgece duymak..
Bu hayalimin gerçek olduğunu görmek beni çok
mutlu ediyor."

ÇETAO GüNAY (TÜRKİYE)

"Biz sekiz yıl önce ailecek yerleştik Maykop'a,
geldiğim yıl orta ikinci sınıftaydım. Orta okulu
ve liseyi burada okudum, daha sonra da üniver-
siteye girdim. Şu an Rusfilolojisi 3. sınıf öğren-

 

cisiyim. Rusça ile uğraşmayı seviyorum ve tam

anlamıyla öğrenmekistediğim için bu seçtim.

Ailemle geldiğim için yurtta kalmak gibi bir du-
rumum olmadı ama Rusça pratik anlamında
yurtta kalmak iyi bir şans. Üniversite dışında
çoğu zamanım bilgisayar başında internette
geçiyor. Hafta sonlarım sinema tiyatro ve pazar-
lar da; dağ gezileriyle, pikniklerle geçiyor.

Maykop'ta yaşamak gerçekten güzel, Kafkasya
topraklarının insanı kendine bağlayan farklı bir
yanı var”.

PSİDATOK NAVRUZ (ÜRDÜN)

"Üç yıl önce yalnız geldim Maykop'a. Bir yıl ha-
zırlığın ardından ekonomi bölümüne girdim. Şu
an 2.sınıf öğrencisiyim. Burada ev tuttum. Bu
anlamda bir sorunum olmadı. Üniversite şehir
merkezinde, dolayısıyla ulaşımla ilgili de bir

sorunumuz olmuyor.

Anavatanda birçok yerden gelen gençlerle birtik-

teyiz. Herkes, geldiği yerde geleneklerimizi

yaşatmaya çalışmış, ister istemez birlikte yaşa-
dığımız halklardan etkilenmişiz, fakat şu an
Adıgey'de yıllar önce korumaya çalıştığımız de-

gerleri yaşıyoruz. Adısey'in bu gelişim sırasında
iyi eğitimli insanlara ihtiyacı var, bu nedenle
okulumu eniyi şekilde bitirmek istiyorum".

FAKÜLTELER; | |
1.ADIGE FİLOLOJİSI VE KÜLTÜRÜ
2.SOSYALBİLİMLER
3.EKONOMİ
4.HUKUK
5. YABANCIDİLLER
6.MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
7.PEDAGOJİ
8.FİZİK
9.TARİH
10.RUS DİLİ VE EDEBİYATI

ENSTİTÜLER;
1.SANAT |
2.BEDEN EĞİTİMİ

Bu bölümler dışında yurtdışından gelen öğrenci-
ler için Rusça Hazırlık okulu ve lisans sonrası
master, doktora eğitimi de mevcuttur. Daha
fazla bilgi için ww.adygnet.ru adresine bakabi-
Ürsiniz
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Kitap Tanıtımı

  

Kafkas Halkları'nın
Özgürlük Savaşı
(John Longworth)

“Bizimle doğrudan doğruya savaş alanında karşıla-
şın.”, dedi General. “İşte o zaman, sayınız ne kadar
fazla olursa olsun sizi yeniriz. Fakat şimdi bir arı

sürüsü gibi çevremizde uçuşarak bizi taciz ediyorsu-
nuz ve biz de, karşılık vermek üzere etrafa baktığı-
mızda kimseyi göremiyoruz.” diye ekledi, gülerek. Ve
ardından bir avuç barutu havaya saçarak, "işte otlar-
daki bu taneler kadar bulunmaz oluyorsunuz.” dedi.

19.Yüzyı'ın Kafkas-Rus Savaşları'nda tarih sahnesine
ismini yazdırmış ünlü Rus komutanlardan General
Velyaminof, o dönemdeki tükenmek bilmez sıcak
çatışmalardaki çaresizliği işte bu şekilde dile getiriyor
Ruslar adına. Kimliği üzerine bir takım kuşkular da
olsa, "Kafkas Halkları'nın Özgürlük Savaşı” adlı biyog-
rafik yapıtın sunumunda kitabın ve aynı zamanda
Velyaminof'a ait bu ve bunu gibi bir çok anektodun
yazarı John Longworth'un, İngiltere'de serbest gaze-

tecilik ile uğraşmış aristokrat kökenli ve varlıklı bir
İngiliz vatandaşı olduğu ifade ediliyor. Gene kitabın
Türkçe çevirisini de yapmış olan Sedat Özden'in ka-
leminden çıkma sunumdan öğrendiğimiz kadarıyla

Longworth, 1837-1838 yıllarında Kuzey Kafkasya top-

raklarında bulunmuş. Kitabın bazı kısımlarında ısrarla
vurgulandığı üzere, o dönemde Rusya'nın kendi top-
raklarına sürekli olarak dahil etmek üzere uğraşı
verdiği halklara desteğini her fırsatta göstermekten

diplomatik bir kurnazlıkla çekinmeyen Osmanlı ve

İngiltere hükümetleri ile yazarın resmi anlamda her-
hangi bir ilişkisi yok. Ancak Longworth'un, sıcak sava-
şın tam beşiğinde olan özgürlükçü Kuzey Kafkasyalı-
lar'ın dindaşları Osmanlı ve Avrupa'da büyük prestij
sahibi İngiltere Devleti”nden ısrarla ve kusursuz dona-

nımlı Rus ordusuna karşı şiddetlenen 'bir çaresizlikle
askeri ve politik yardım beklediği sırada bu savaş
topraklarına ayağını basması, Çerkes insanına hiçbir
hükümeti temsilen değil, yalnızca seyahat ve bireysel
yardımda bulunma amaçlı gelmiş olduğunu anlatmak-
ta bir hayli güçlük çekmesine neden oluyor. Yine de
Longworth'un bu iddiasına bir okuyucu olarak tam
anlamıyla inanmanız zor olabilir.

Kitapta sürgün öncesi Kuzey Kafkasya kültürü ve
Çerkes genel karakterine dair çokilgi çekici ayrıntıla-
ra rastlamak mümkün. Örneğin Savaş döneminde

General Velyaminof tarafından yazılmış, tehdit ve
hakaret boyutuna varan söylemler içeren bir mektu-

 4/

Anıl Sevim

bun Çerkes elçilerince, savaş bölgesinde kabile
thamadelerine getiriliş o olayı söz konusu.
Velyaminof'un tehdit dolu bu “son uyarı” mektubuna

Çerkesler'in ne denli alaycı ve küçümseyici bir ifadey-

le yaklaşmış oldukları, Çerkes yapısındaki belirgin
özelliklerin okuyucuya neredeyse "koklatıldığı” satır-

larla dile getirilmiş. Bakın, Longworth bizlere bu
karakteri nasıl aktarmış: .“... bu bildiri ... abartılı
küfürler ve tehditler ile sadece Çerkesler'in kalpleri-
ne korku ve dehşet saçma amacını taşımaktadır. Eser
General de bizimgibi, mektubunun Meclis'e (Xase)
okunması sırasında sık sık yükselen aşâğılayıcı kahka-

haları duysaydı sanırım ki o da, bu yazdıklarından
“dolayı büyükbir utanca kapılırdı.” (5.94). Yine yazar-

dan, tarihçi Pallas'ın Çerkes Pşıları'nın davranışları-
nın, Avrupa'daki şövalye tavırlarına çok benzemekte

olduğundan Kabardeyler'in Töton şövalyelerinin kur-'
duğu bir koloniden geldikleri gibi ilginç bir savı ileri
sürdüğünü öğreniyoruz. Yazar kitabın çoğu kısmında
İslam öncesi ve sonrası Çerkes kültürünün ve Çerkes
kabilelerindeki adalet sisteminin çok doyurucu değer-
lendirmelerini yapıyor. Yönetimdeki resmiyet yoksun-
luğuna karşın kabileler arası hukuk düzeninin kusursuz
işleyişine Longworth'un gözlemleriyle tanık olacaksı-
nız. Henüz on altı yaşında "tley” olmayı seçmiş bir
gencin cansız bedeninin köyüne getirilişindeki sere-
moniler, Kuzey Kafkasya'nın dağlık ve ormanlık alan-

larına daha hakim olabilmek amacıyla Ruslarca ku-
rulmuş, ancak bir hapishane halini almaktan fazlası
olamamış soğuk duvarlı kaleler, yemek sonunda tüke-
tilen hayvanın kürek kemiğine thamadelerce bakıla-
rak yapılan kehanetler, Kafkasya'da düzenli ordu
kurulamamış olmasının ardında yatanlar ve hatta
Wuig'in çoğumuzca bilindiği şekilde ayaklarla yapılan
figürlerin öne çıktığı değil, gövdenin bir takım dalga-
lanmalarının temelini oluşturduğu bir dans olduğu
savı ve daha nice ilginç sürgün öncesi savaş
izlenimlerini İngiliz yazarın kaleminden çıkan bu
satırlardan Ookuma fırsatı (Oobulacaksınız. (Rey
Yayıncılık'ın yayınladığı kitabı bulunduğunuz ildeki
derneklerden ve www.kafder.org.tr yoluyla temin
edebilmeniz mümkün.
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NARTCARDİLE İLGİLİ BİLGİLER ve UYARILAR:

Bilindiği
Kültür ve Dayanışma VakfısKAF-DAV ile Şeker-
bank arasında yapılan anlaşmaya göre hizmete
sunulmuş olan ve Kuzey Kafkaslıların kurumları

üzere, NARTCARD, Kafkas Araştırma

tarafından, finansal sorunlarını çözüm, amaçlı
olarak hizmete sunulmuş yegane VİSA KAR-

Ti'dır.

Hemşehrilerimizin kullanmış oldukları başkaca
hiçbir Visa kartından Vakıf veya Derneklerimizin
komisyon alması söz konusu değildir. Buna karşın

NARTCARDile yapılan alış verişler için bir kuruş
bile fazladan ödeme yapmaksızın KAF-DAV'a
Şekerbank'dan komisyon yansımasına neden o-

lunmaktadır. Nitekim, hemşehrilerimizin fiilen
kullanmaya başladıkları 1500 dolayındaki aktif
NARTCARD'ın yarısının alış-verişte kullanılması
halinde aylık asgari 500.000.000.-TL.sı dolayında
gelir elde edilmektedir. Bu nedenle NARTCARD
alan ve sürekli kullanan herkese teşekkür ediyo-

ruz. Tüm hemşehrilerimizin ve kültürel kuruluşla-
rmızın katkılarını ve çevrelerindeki eş-dost ve
akrabalarını da NARTCARD kullanmaya teşfik
etmelerini bekliyoruz.
sonu hedefimiz olan 5000 kart rakamını yakala-
yacağımıza inanıyor ve güveniyoruz.

NARTDCARD gelirleri; sosyal güvenlikten yoksun

muhtaç insanlarımıza saglık, ilaç ve maddi yar-

dım, öğrencilere burs, Türkiye'ye geliş ve yerle-
şim durumumuz, köylerimizin tarihi, köylerde

yaşayan nüfusumuzun sayısı, öğrenim ve gelir
sruplarına göre durumunu tespit gibi çok amaçlı
olarak kullanılmaktadır.

BAZI UYARILAR:
1- Müracaatçıların beyan ettikleri telefonların
kendi üzerlerine kayıtlı olması, kayıtlı değilse
yeterli açıklamanın not edilmesi ve formunilgili
yerinin mutlaka imzalanması lazımdır. Zira, tele-
fonlarına ulaşılamayan veya telefonlar kendi
adlarına kayıtlı olmayanlar ile imza eksikliğinden
bir çok kişinin formları işlem dışi bırakılmış oldu-
gu anlaşılmıştır.

2- Alış-veriş limitinin yüksek olmasını isteyenle-
rin banka extrası, banka cüzdanı fotokopisi, vergi
levhası, başkaca Visa kart ekstre fotokopisi gibi
belgeler eklemelerinde fayda bulunmaktadır.
3- Alış-veriş limiti 3 veya 5 milyar Türk Lirası
olan kart sahiplerinin fiili alış-veriş rakamları ve

zamanında yapılan ödemelerinin peşpeşe 2-3 ay
gerçekleşmesi halinde limitlerinin yükseltilmesi
mümkündür. Onun için de Kredi Kartları Müdür-

  

Sizlerin katkılarıyla yıl .
, fonlardan ek bilgi
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lüğünün İstanbul numaraları ile görüşülmesi
gerekmektedir.

(0212.2497111-2513312 - Fx.2519054-2514809)
4- Müracaat formlarının Ankara'ya Vakıf mer-

kezine gönderilmesi ve kayda alınmasından
sonra bankaya tesliminde kefalet, kontrol ve
izleme bakımından fayda bulunmaktadır.
5- Nartcard pazarlayan gençlerimiz veya gö-

nüllülerimiz kendi adlarını kartın üst köşesine
yazıp Ankara'ya Vakıf merkezlerine gönderme-
üdir. Zira, kimlerin kart pazarladığını, bu

formlardan hangilerine kart çıktığı tarafımız-
dan incelenmekte ve sonuçta emek harcayan o
kişiler adına kart başına 2.000.000.-TL.sı ta-
hakkuk ettirilmekte, ödenmektedir. Nartcard

pazarlayan gönüllülerin çalışmaları sırasında
NART Dergisi için kaydedecekleri her bir abone
nedeniyle 3.000.000.-TL.sı ek gelir etme im-
kanını da değerlendirmeye çalışmalıdırlar.

6- Firması olan NARTCARD sahiplerinin benzin
- mazot alımı veya diğer alımlarla ilgili yetkili-
lerine ek kart veya ayrıca kart çıkartmaları da
mümkündür. Bu konuda yukarıda kayıtlı tele-

istenebilir. Keza, firma
çalışanlarına da kart çıkarttırmasını özellikle
öneriyoruz..
7- Maaş tutarı düşük olan emekliler için kart
çıkartma konusunda banka gönüllü davranma-

maktadır. O itibarla, menkul veya gayrimenkul
gelirleri varsa onu da beyan etmelidirler.

8- NARTCARD ile yapılan aylık alış-veriş ra-
kamlarını gösteren listeler Vakfımıza aylık
olarak gelmektedir. Listeleri incelediğimizde
bazı kart sahibi dostlarımızın alış-verişlerinde
Nartcard'ı kullanmadıklarını ya da çok çok az
kullandıklarını görmekteyiz.
9- Vakıf Yönetim Kurulunda alınan bir kararla
1 Haziran 2002'den başlamak üzerebir takvim
yılı içerisinde en çok alış-veriş yapıp, en çok
prim kazandıran iki NARTCARD kullanıcısının
2003 yılı tur programları çerçevesinde Kafkas-
ya'ya gidiş-geliş uçak biletleri ücretsiz olarak
verilecek, üç kişiye de Kafkasya orijinli hedi-
yeler verilecektir. Keza belli sayının üzerinde
Nartcard aboneliği kazandıran gençlere de
benzeri bir sürpriz düşünülmüştür.

10- Şekerbank tarafından kesilen sigorta kesin-
tilerini kesmemeleri için yazılı olarak banka
uyarılmıştır. Kesintisi devam edenlerin yukarı-
da kayıtlı telefonlara veya faksa isteklerini
iletmeleri gerekmektedir.

 



 

   

 

 

 

Bir varmış bir yokmuş, bu dünya yaratıldı-
gında insandan daha güzel sadece peri kızı var-
mış. Meryemşavo'nun kız kardeşi Meryemsuaşe
doğduğunda peri kızından da daha güzelmiş.
Ama küçük bir kızken çiçek hastalığına yakalanıp
ölümün eşiğine gelmiş.

Ülkede bir kâhin varmış, Meryemşavo atına
atlayıp onun yanına gitmiş: İ

-Yarabbi, ecelin bir çaresi var mıdır, demiş.
Kâhin yürürken sık sık sakalının ucuna basıp
düşermiş, konuğunu karşılamaya çıktığında
Meryemşavo hemen atılıp yaştı adamın sakalını,
ipek çilesi tutar gibi iki eliyle kaldırmış. Bu,
yaşlı adamın çok hoşuna gitmiş:

- Bu dünyada bunu söylediğim kimse yok
delikanlı, ama iyi terbiyen hatırına sana söyle-
yeceğim. Küçük kız kardeşin iyileştiğinde bunu
hemen unutacaksın.

- Kabul ediyorum.

- İyi öyleyse, delikanlı. Şeçerışha'da gür
yapraklı, güzel bir armut ağacı yetişiyor, ağacın
köklerinden su çıkıyor. Oradan çıkan suyu hava
aldırmadan doldurup, a$zı kapalı götürüp kız
kardeşine içirirsen ecelin elinden kurtulur. Ama
o ağaçta bir anneden doğmuş, süt köpüğü kadar
beyaz üç güvercin yaşıyor. Onların izni olmadan
bir damla su dolduramazsın, o üç güvercinin
dileğini yerine getirirsen istediğin olur, demiş.

Meryemşavo yaşlı adama teşekkür edip atı-
na atlamış, Şeçerışha'ya gitmiş.

Üç güvercin yeşil armut ağacında oturuyor-
muş. Mereyemşavo en büyüğünün yanına yakla-
şıp dileğini söylemiş:

- Küçük kız kardeşim ölüm döşeğinde yatı-
yor, bu temiz suyunuzdan bir yudum doldura-

caktım, ne olur izin verin, demiş.
- Bana ne senin derdinden, diye ağlamaya

başlamış büyük güvercin. Annemi vurup pşıya'
yedirmeye götürdüler, tüyleri yolunmadan onu
bana geri getirirsen ben de dileğini yerine getiri-
rim.

Meryemşavo geri dönmüş, pşının mutfağına
gelmiş. Beyaz güvercini tam yolacakları sırada
atılıp ellerinden kapmış. Ama avludan çıkarken
pşının adamları onu yakalamışlar, güvercini biz
vurduk, karşılıksız vermeyiz, demişler.

- Bedeli nedir?
- Kır bir şağdiy..
Meremşavo insanlar arasında öyle atı olan

tek kişiymiş. Yalvarmış yakarmış ama atı verme-

 

' Pşı: Prens.

* Şağdiy: Atcinsi.
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Ne yapsın, Meryemsuaşeden bırakmamışlar.
ölüm döşeğinde yatıyor. Atından inip yürüyerek
avludan çıkmış, Şeçerışha'ya gidip büyük güver-
cine annesinin ölüsünü vermiş. O da ağzıyla
pınardan bir yudum su alıp ağzına koymuş ve
anne güvercin canlanıp kanatlanmış,
tepesine konmuş.

Meryemşavo suyu doldurmak için eğildiğin-
de ortanca güvercin gelip önüne konmuş:

- Bu pınarın üçte biri benim hakkım, demiş.
- Küçük kız kardeşim ölüm döşeğinde yatı-

yor, bu temiz suyunuzdan bir yudum doldura-
yım...

- Vallahi, kız kardeşin beni ilgilendirmez,
demiş ortanca güvercin. Benim talihsiz üç küçük
yavrumu yılan yemek üzere, yemediyse elinden
kurtar, yediyse karnından çıkar getir, ondan
sonra dileğini yerine getiririm.

- Üç küçük yavrun nerede?
- Şısobıkuaşha'da yetişen en büyük ağacın

tepesinde bir yuva var, talihsiz üç küçük yavrum

ağacın

- işte orada, demiş ortanca güvercin.
Meryemşavo hemen Şıgobıkuaşha'ya gitmiş.

Orada kocaman bir ağaç varmış, o kadar uzun-
muş ki tepesi göğe değiyormuş. Ağaca tırman-
mak için bir yılan sürünüp gelmiş. Ağacın altında
bir insan görünce yılan dikilmiş, ağzıyla delikan-
iyı yakalamaya çalışmış. Meryemşavo okunu
çıkarmış, yayına takmış ve yılanın ağzına nişan
alıp oku fırlatmış. Yılan, ağzıyla başaramayınca
kuyruğuyla vurup onu yere devirmiş.

Meryemşavo'nun orada ne kadar yattığını
Tanrı bilir, ama kendine geldiğinde yılan çoktan
ağacın yarısına tırmanmış. Meryemşavo başını
bir uğultuyla yukarı kaldırdığında kocaman bir
kartalın gökte süzüldüğünü görmüş. Kartala:

- Kuşların hayatı tehlikede, inip beni yukarı
kaldırırsan bu yılanı öldürürüm, üç güvercin
yavrusunu kurtarırım, demiş. Kartal yere inmiş,
delikanlıyı boynuna bindirmiş ve havalanmış.

Meryemşavo'ya demiş ki:
- Ben de bu koca yılandan korkuyorum,

şimdi yanından uçup geçeceğim, atlayabilirsen

atla, yoksa kalırsın.
Kartal, ağaca tırmanan yılanın ortasına ge-

lecek şekilde uçup geçerken Meryemşavokılıcını
çekmiş, ortasından vurup yılanı ikiye bölmüş.

- Şimdi delikanlı, demiş kartal, - bu öldür-
düğün yılanın kanı buharlaşınca güvercin yavru-
ları ölecek, yaptığın da boşa gidecek. Seni kaldı-
rayım da yuvayı al, yavruları sahibine götürelim.
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Haydi, acele edelim öyleyse, demiş
Meryemşavo. Kartal gökyüzüne kadar yükselmiş,
yuvayı alıp ortanca güvercine götürmüşler.

Meryemşavo kartala teş&kkür etmiş, suyu
doldurmak için pınara yaklaştığında en küçük
güvercin gelip önüne konmuş:

- Bu pınarın üçte biri benim hakkım, demiş.
- Küçük kız kardeşim ölüm döşeğinde yatı-

yor, demiş Meryemşavo. Ne olur bu aydınlık
suyunuzdan bir yudum doldurayım...

- Vallahi, senin küçük kız kardeşin beniilgi-
lendirmez, demiş küçük güvercin. Benim kaşe-
nim? küsüp İstanbul'a gitti, onu bulup bana geri
getirirsen, ben de dileğini yerine getiririm.

- Kaşenini nasıl tanıyacağım?
o - Akça pakça, ak boyunlu bir güvercin. Ak

gerdanında siyah bir benek var.
“Kır şağdiyim de yok, İstanbul'a nasıl gide-

rim”, diye düşünmeye başlamış Meryemşavo.
Aklına başka çare gelmeyince kartalın yanına
gitmiş, yalvarmış, "İstanbul'a kadar beni götür
getir, döndüğümüzde dile benden ne dilersen”,
demiş.

- Sözünde durursun değil mi,
kartal.

- Yer gök şahidim olsun!
Koca kartal Meryemşavo'yu sırtına alıp İs-

tanbul'a götürmüş. İstanbul ormanını aramışlar,
aramışlar, ama güvercini bulamamışlar. Dönüp
gelirken yolda Meryemşavo'nun ensesine bir şey
damlamış. Bu nedir diye başını kaldırıp bakınca
bir de ne görsün; ak boyunlu güzel bir güvercin
ağlayıp dalda oturuyor, güzel ak gerdanında da
simsiyah bir benek var! Meğer damlayan onun
gözyaşıymış.

- Ne oldu sana küçük güvercin, diye sormuş
Meryemşavo.

- Sevdiğimin kalbini kırıp buralara geldim.
Şimdi de onu özledim, ne yapacağımı bilmiyo-
rum, demiş ak boyunlu güvercin.

- Ben onun elçisiyim, kaşenimi geri getir di-
. ye beni gönderdi, demiş Meryemşavo.

Küçük güvercin sevinmiş, o da kartalın sırtı-
na binmiş ve geri dönmüşler.

Meryemşavo kartala teşekkür etmiş, pınarın
suyundan doldurmak için yaklaşınca üç küçük
güvercin gelip önüne konmuş.

Başka ne kaldı, demiş neşesi kaçan
Meryemşavo.

- Bir şey kalmadı, demiş büyük güvercin. -
Bu dünyada bir kardeşimiz varsa, ikincisi de
sensin. Ama bu suyu hava aldırmadan doldura-
mazsın. Sen git, biz o sudan küçük kız kardeşine
birer yudum getiririz, demiş. Delikanlı evine

 

” Kaşen: Sevgili, yavuklu.

 

diye sormuş
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dönmüş, avlu kapısından girerken Meryemguaşe
onu karşılamış.

- Hoşgeldin ağabey, demiş.
- Bu nasıl oldu, seni kim iyileştirdi, diye şa-

şırmış Meryemşavo.
- Vallahi, nasıl oldu bilmiyoruz, demiş an-

nesi. Üç beyaz güvercin gelip kız kardeşinin
ağzına birer damla su bırakıp gittiler, demiş.
Ondan sonra iyileşip ayaklandı.

Meryemsuaşe'nin yüzü çiçek bozuğu olmuş
ve bütün güzelliği kaybolmuş. Meryemşavo onu
görünce yüreği sızlamış ama bir şey belli etme-
Miş.

Ama böyle bir şey gizlenebilir mi?
Meryemguaşe ucube oldu, diye konuşmaya baş-
lamışlar. Küçük kız başına geleni anlayınca çok
ağlamış, ama yaşı küçük olduğu için çabucak
unutup arkadaşlarının arasına katılmış.

Derken zaman geçmiş, Meryemsuaşe'nin
- evlenmeçağı gelmiş. Köyün kızları, delikanlıları

evleniyor, Meryemguaşe'nin adını kimse anmı-
- yormuş. Arkasından bakan gıpta ediyor, yüzünü
gören pişman oluyormuş. Meryemsuaşe gittikçe
zayıflamış, insan içine çıkmaz olmuş, ağabeyi de
bu duruma çok üzülüyormuş. Bir gün
Meryemşavo ağzından kaçırmış:

- Ah, ağabey, demiş, Meryemşavo'nun kar-
deşi evde kaldı diye seni utandıracağıma çiçek-
tenölseydim daha iyiydi.

Bu söz ağabeyinin ta yüreğine işlemiş, acıy-
la orada yerleşmiş. Ne yapsın, yine atlayıp kâhi-
nin yanına gitmiş.

- Yarabbi, Tanrı'nın ihsan gösterdiği bu kız
kardeşimin derdine bir çare yok mudur?

, © Olmaz mı, demiş kâhin, vardır.elbet, ama
onun çaresi çok daha zordur.

- Sen söyle!
- Söyleyeyim öyleyse: İki gözünü çıkar, kay-

nat, kız kardeşine etini yedir, suyuyla da yüzünü
yıka, sapasağlam olur demiş kâhin. Ben başka
çare bilmiyorum.

Delikanlı başı önünde dönmüş gelmiş,
haçeşe* girip oturmuş. İki gözünü çıkarıp bir
kaba koymuş. Sonra annesini çağırmış, kendisi
başı yorganın altında yatıyormuş.

- Ne istiyorsun, oğlum, demiş annesi içeri
girerek. - Hasta mısın yoksa?

- Hasta değilim anne, uykum geldi de yat-
tım. Bu çanaktaki iki gözü Meryemguaşe için
satın aldım, kaynatıp ona yedir, suyuyla da yür-
zünü yıka!

- Olur mu öyle şey, diye şaşırmış annesi.
- Olur mu diye sorma da dediğimi yap, diye
kızmış göz yuvaları ağrıyan delikanlı.

 

* Haçeş: Asıl evden ayrı yapılan konukevi.

 



 

  
 

Annesi kabı alıp çıkmış, iki gözü kaynatıp
kızına yedirmiş, suyuyla da iki yanağını yikayıp
yatırmış. Sabah kalktığında Meryemguaşe eski-
den olduğundan çok daha güZelmiş. Onu gören
annesi sevinçten bağırarak haçeşe koşmuş:

- Çabuk kalk, oğlum, kız kardeşin nasıl oldu
bak, diye delikanlıyı zorla yatağından kaldırmış.

- Kaldırdığında bir de bakmış ki oğlunun iki
gözü yok. Bunu gören kadın dövünmeye başla-
mış:

- Ah benim aptal oğlum, niye bizi de, ken-
dini de mahvettin!

- Meryemsuaşe gelip ağabeyini görünce:
- Ne yapayım ben şimdi bu güzelliği, diye

saçını başını yolmuş.
O sırada avluya kocamanbir kartal konmuş:
- Meryem oğlu Meryemşavo'yu arıyorum,

demiş.
Meryemşavo bunu duyup kız kardeşinin yar- -

dımıyla dışarı çıkmış.
- Hoş geldin, eski dostum!
- Hoş bulduk, Meryem oğlu Meryemşavo!

Küçük alacağım için gelmiştim; bana verdiğin
sözü hatırlıyorsun değil mi? |

- Hatırlıyorum elbette, demiş. Ama görü-
yorsun ben kör oldum, senin için ne yapabilirim?
İstersen sana hayatımı vereyim, demiş.

- Senin hayatın daha sana lazım, niye zayıf-
uk gösteriyorsun, demiş kartal. - Ben seni böyle
bilmezdim!

- Affedersin, eski dostum, diyerek başını
önüne eğmiş Meryemşavo. - Haydi dediğin yere
gitmeye hazırım.

- Hayır, Meryem oğlu Meryemşavo, ben gü-
zel kız kardeşin için geldim buraya, onu oğluma
vermeni istiyorum.

Ama bu nasıl olur, diye şaşırmış
Meryemşavo. - Kartal insanla evlenir mi?

- Sözünü tutacak mısın, yoksa sözünden dö-
nüyor musun?

- Vallahi, eski dostum, sen olmasaydın kız
kardeşim de olmazdı. Madem öyle, al, oğluna
hayırlı olsun, diyerek Meryemguaşe'yi kartala
vermiş.

Kartal kızı kapmış, uçup gitmiş.
Aradan bir yıl mı seçmiş daha fazla mı,

Meryemşavo sopa yardımıyla dolaşmaya alışmış.
Bir gün bir yerden gelirken sağ omzuna bir kır-
langıç konmuş:

- Meryem o$lu Meryemşavo, demiş, kartal
yarın ona gelmeni rica ediyor.

- Nereye geleceğim?
- Sen köyün kenarına çık, ben seni götürü-

rüm, demiş kırlangıç.

Ertesi gün Meryemşavo köyün kenarına çık-
mış. Küçük kırlangıç gelip omzuna konmuş. Bu
tarafa, şu tarafa diyerek onu götürmüş. Gittikle-

 DE

ri yerde kız kardeşi onu karşılayıp sarılmış, elin-
den tutup bir odaya sokmuş, sedire yatırıp “kı-
mıldamadan burada yat” demiş. Meryemsuaşe
pencereyi açıp seslenmiş. O anda odaya üç gü-
vercin ogirmiş, ikisi (ağızlarındaki (osuyu
Meryemşavo'nun göz çukurlarına, üçüncüsü de
ağzına bırakmış ve uçup gitmişler.

o O anda Meryemşavo'nun iki gözü yerine
gelmiş, oOher şeyi oOgörmeye başlamış.
Meryemguaşe sevinç içinde başucunda dikiliyor-
muş, yanında da utangaç güzel bir çocuk düru-
yormuş.

- Bu kim, diye sormuş Meryemşavo, bu tatlı
çocuk kim olabilir?

- Ben kartalın oğluyum, demiş çocuk.
Böyle bir şeyi ilk kez gören Meryemşavo çok

şaşırmış:
- Nasıl olur, demiş, - kartal yumurtasından

insan çıkar mı?
- Ben yumurtadan çıkmadım, demiş kartalın

oğlu. - Ben doğduğumda annem babam hastalık-
“tan ölmüşler, kartal daacıyıp beni buraya ge-
tirmiş ve büyütmüş.

- Nerede benim eski dostum? .
Meryemşavo'yu evden çıkarıp bir eğlenceye

götürmüşler. Yabani hayvanlar ayrı, kuşlar ayrı
yiyip içiyormuş. Bir meydanda büyük bir düğün
kurulmuş, canı isteyen gidip oynuyormuş. Kartal
tek başına bir yerde oturuyormuş. Meryemşavo '
yanına gitmiş, samimiyetle selamlaşmışlar. Sofra
kuruluymuş, oturup houh” yapmışlar, yiyip
içmişler. Bir ay sürmüş eğlence.

Şeçer her zaman periler diyarıdır; gidip bir
peri kızına talip olmuşlar, gelin almışlar; damat-
larına başlık olarak bir alp" vermişler.
Meryemşavo'yu ata bindirmişler, periyi de önür-
ne oturtup yolcu etmişler.

Bugün hâlâ yiyip içip köyümüzün kenarında
yaşıyorlar. İnanmayan gidip baksın.

Meryemşavore Bfejımre İ
Tavurıhişe (Yüz Masal), 1992, Nalçik, s.101-107

Derleyen: Nalo Zavur
Adıgece'den Çeviren: Murat Papşu

 

5 Houh:İyi dilek ve kutlama konuşması.
9 Alp: Masalatı.
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T.Cengiz Toytunç (1964-2002)

Alim oğlu, Antalya/Yeleme 1964 doğumlu Çerkeslerin Bidanoka sülalesine mensup
Binbaşı T.Cengiz Toytunç, Birleşmiş Milletler ağına görevli iken Filistin Israil arasın-
daki bölgede görevini ifa ettiği sırada şehit edilmiştir.

Şehit Binbaşı T. Cengiz Toytunç için Ankara Kocatepe Camii'nde 28 Mart'ta yapılan
resmi törene Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanla-
rı, Siyasi Parti Başkanları, Hava Kuvvetleri Mensupları, Bakanlar ve Milletvekilleri-

nin yanı sıra pek çok medya mensubu ve sivil halk katılmıştır. Ankara'daki törenin
ardından Şehit Binbaşı Toytunç'un naaşı, memleketi Antalya'ya götürülerek
Muratpaşa Camisinde kılınan cenaze namazından sonra Antalya Şehitliği'nde topra-
Şa verilmiştir.

Şehit edilen hemşehrimiz Binbaşı T.Cengiz Toytunç'a Tanrı'dan rahmet, yakınlarına
sabır diliyoruz.
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KAF-DER'İN KAFKASYA'YA YÖNELİK
ÇALIŞMA PROGRAMINDAN

Kafkas Derneği Genel Merkezi ile DÇB tara-
fından ortaklaşa gerçekleştirilmesi planlanan
2002 yılı etkinliklerinden bazıları özetle aşa-
gıda kayıtlıdır. Programlara katılmak isteyen
kişi ve derneklerimizin erken zamanda Kaf-
Derile ilişkiye geçmesi gerekmektedir.

1- DÜNYA ADİĞEGENÇLİK SPOR OLİMPİYATI:
Diasporada yaşayan Kuzey Kafkas kökenli genç-
lerden olup bireysel spor alanlarında yarışmak

ve bu vesileyle de Anavatan ve diğer ülkelerden
katılacak sporcularla tanışarak dostluk kurmak
isteyen gençlerimize açık bir organizasyondur.
DÇB tarafından organize edilecektir. İlk tarih

Temmuz 2002 olmakla beraber yeni gelişmeler
nedeniyle Il.Dünya Adıge Müzik Festivali ile aynı
tarihlerde Maykop'da gerçekleştirilmesi ağırlık
kazanmaya başlamıştır.

2- DÜNYA ADİĞE MÜZİK FESTİVALİ: Birincisi
Ekim 2000 tarihinde gerçekleştirilen ve büyük
ilgi gören Dünya Adıge Müzik Festivalinin ikinci-
sine , amatör veya profesyonel Adıge Müziği ile
uğraşan belli sayıda hemşehrimiz Kaf-Der ekibi
içerisinde Türkiye Adıgeleri adına katılacaktır.
Festival 9-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak
olup vize ücreti,gidiş-dönüş giderleri katılımcıla-
ra ait olup Maykop'da ki tüm masraflar Adıgey
Kültür Bakanlığınca karşılanacaktır. Detay prog-
ramı dergimizde görebilirsiniz.

3- ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI: Haziran ayı
sonundan başlamak üzere 12-15 yaş grupların-
dan iki ayrı çocuk ekibi( 15-20 kişi) sorumlu bir
öğretmen yönetiminde Adıgey ve Kabartay-
Balkar Cumhuriyetlerindeki uluslar arası çocuk
eğitim programlarına katılacaklardır. Gidiş-
dönüş ve vize ücretleri dışındaki giderler ev
sahibi Cumhuriyet tarafından karşılanacaktır.
Talebin fazla olması halinde üçüncü ve dördün-
cü grubun oluşturulması için ilave girişimde
bulunulacaktır.

 5)

 

4-GENÇLİK TATİL ve TANIMA PROGRAMLARI:
Geçen yıl ilk kez gerçekleştirildiği gibi bu yıl da
Kafkasya'ya 30-35 kişilik gruplar halinde iki-üç
ayrı gençlik grubu peş peşe hem dinlenmek ve
hem de Anavatan'ı tanımak amacıyla Temmuz
ve Ağustos aylarında gönderileceklerdir. Katı-
Umcılar masraflarını kendileri: karşılayacaklar-
dır. Bu gençlerin tatillerinin çok pahalıya gel-
memesini teminen vize,konaklama ve yemek
için mümkün olabilen yardım sağlanacaktır.

Fiyatlar Mayıs ayı başlarında netleştirilebilecek-
tir. ( Yurtiçi yaz tatili programı ayrıca organize

edilecek ve duyurulacaktır.) i

5-ERİŞKİNLER TATİL PROGRAMI: Bu program
kapsamında 30-35 kişilik kafileler halinde birkaç
tur düşünülmektedir. Davetlerin getirtilmesi,
vize işlemleri ve diğer organizasyonlar Kaf-Der

tarafından realize edilecektir. Maliyetler ancak
Mayıs ayı başlarında netleşecek ve talep sahiple-
ri bilgilendirilecektir.

6-ARKEOLOGLARIN KAFKASYA'YA GÖTÜRÜL-
MESİ: Anadolu. ve Kafkasya Arkeoloji kültürleri

arasındaki ilişkilerin irdelenmesine katkı ama-
cıyla Önasya arkeolojisi ile ilgili arkeologlardan
bir kafilenin 10 günlük bir süreyle Kafkasya'ya
götürülerek kendilerine rehberlik edilmesi ve
orada mevcut kazıları ve kalıntıları incelemeleri
prosrama alınmıştır. Programa katılmayı arzu
eden bilim adamları bir hayli olmakla beraber

yaz aylarına ait kazı programları gezinin gerçek-
leşmesinde etkili olabilecektir.

7-KAFKASYALI ARKEOLOGLARIN TÜRKİYE'YE
DAVET EDİLMESİ:Daha öncekiyıllarda Türkiye'de
mevcut müzeler ve kazılarda incelemeler yap-
tıktan sonra Maykop'da iki arkeoloji kültürü
arasındaki ilişkileri konu edinen güzel bir eser
hazırlamış olan Doç.Dr.Lopaçe NURBİY dışında
Osetya ve Kabartay-Balkar Cumhuriyetlerinden

alanlarında uzman 4 kişilik bir arkeolog heyeti-
nin daveti için çalışmalara başlanmış olup. Ge-
lebildikleri takdirde onlardan da ortak bir eser
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hazırlamaları talep edilecek ve bu eserler bası-
larak Arkeoloji camiasına kazandırılacaktır.

8- KESİN DÖNÜŞ YAPANLARA YARDIMCI
OLMA: Kafkasya'ya kesin dönüş yapmayı arzu
eden gençlere ve orada iş kurmak isteyenlere
yönelik olarak bir kitapcık hazırlanmakta: olup
mümkün olabilen her türlü katkının yapılmasına

çalışılmaktadır, çalışmaya devam edilecektir.

9- TV. PROGRAMLARI YAPILMASI:Geçen
sene gerçekleştirilemeyen, Nalçık ve Maykop Tv.
yapımcılarının Türkiye'ye davet edilerek 5-6 ayrı
yerde çekim yapılması ve “Adıgeler Bir Araya
gelince” adıyla Maykop'da ve Nalçık'da yayın-
lanması suretiyle bölünmüş Adige halklarının
birbirini yeniden bulmasına ve bir araya gelme-
lerine yardımcı olmayı bu yıl gerçekleştirmek
istiyoruz. (Bu program çerçevesinde Tayfun

Taliboğlu ve ekibini Kafkasya'ya götürmek üzere

anlaşılmıştı. Ne var ki, NTV yönetimi son anda
yoğun program nedeniyle bu etkinliği ileri ve
belirsiz bir tarihe ertelemiştir.)

10- Ünlü Fotoğraf sanatcısı Ozan SAĞ-

DIÇ” Kafkasya'ya geçen yıl iki kez götürülmüştü.
Değerli sanatçı iki mevsimde çekimler yapmıştı.
İlk bahar ve kış mevsimi manzara çekimlerini de
bu yıl tamamlayacak ve ileride özel bir sergi
açılacaktır.

11- Çetin Öner'in senaryosunu yazdığı
DAĞLARA YAZILIDIR adlı romanın Kafkasya'ya
ilişkin film çekimleri yapılırken yanında ikinci
bir filmin çalışmaları da yapılacaktır. Bu filmle,
Çerkeslerin tarihini, kültürlerini, sürgünü ,bu
günkü yaşamlarıni ve sorunlarını dünya kamuo-
yuna anlatmayı hedefliyoruz.

Gürcüstan Kodor'dan Çekiliyor

Gürcüstan Devlet Başkanı Avtandil Cerbinadze
ve Abhazya Başbakanı Anri Cergeniya arasında
varılan anlaşma gereği Birleşmiş Milletler askeri
gözlemcilerinin denetimi altındaki Kodor Vadi-
si'nde bulunan Gürcü-Abhaz devriye birliklerinin
seri çekilmesi kararlaştırıldı.

Koordinasyon Kurulu tarafından BM'in çalışma-
larının geri alınması da uygun bulunmuştur. Cer-
binadze'ye göre, kararlar Galski bölgesine dö-
nen mültecilerin güvenlik garantileri üzerinde
yoğunlaştırılmıştır.

 

Gürcü mültecilerin Abhaz yargı yetkisi altında
bulunan Galksi bölgesine dönüşü Abhaz bağım-
sızlığının resmi kabulü gibi algılanmasını sa$-
layacağından toplantı sonuçları Gürcü Parla-
mentosu'na ulaştırılmıştır.

13.02.2002 / News Bulletin Glasnost Media

Elçiler Buluştu

Abhazya Türkiye Barış Elçisi ve Abhaz Dışişleri
Bakanı S.Shamba ile Türkiye Gürcüstan Büyükel-
çisi Barak Gürsel Abhazya'nın başkenti So-
hum'da bir araya geldiler. Görüşmede "“Gürcü-
Abhaz sorunları, Abhazya Tkvarcheli bölgesin-
deki Türk kömür madenciliği şirketleri ve Tür-

kiye'de yaşayan Abhaz Diasporası için
Abhazya'ya rahat ve. özgürce seyahat olana$ı”
konuları üzerinde duruldu. Türk büyükelçi, Gür-

cüstan'a yapılan Türk askeri ve ekonomik yar-
dım konusunda Abhazya'nın kaygısını anladığını
ifade etti. Bu yardımın Abhaz insanına karşı asla
kullanılmayacağını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, Türkiye'nin Karadeniz'deki stratejik güç ,
dengesini devam ettirmek amacıyla bu askeri
yardımı yaptığını vurguladı. Büyükelçi, Tür-
kiye'nin Abhaz-Gürcü sorunu ile yakından ilgi-
lendiğini ve Birleşmiş Milletler himayesinde iki
ülkenin karşılıklı güvenini sağlamak amacıyla
Türkiye'de bir toplantı organize etmeye hazır
olduklarını bildirdi.

20.02.2002 / News Bulletin Glasnost Media

Rus Büyükelçi Abhaz Yetkililerle Görüştü

Rusya'nın Gürcüstan (Büyükelçisi (Vladimir
Gudev, Abhaz Başbakanı Anri Djergenia ve Dı-
şişleri Bakanı Sergei Shamba ile başkent
Sohum'da Rus-Gürcü ilişkilerini ve BM Güvenlik
Konseyi'nin son çözümüyle Abhazya'da çıkan
sorunlar üzerine bir görüşme yaptılar. Bu gö-
rüşmede taraflar Pankiski Geçiti'nin durumu
(Rusya ve Gürcüstan arasında kaygıya sebebiyet
veren durum) tartışıldı. Kodor vadisinde de bâzı
problemlerin devam etmesine rağmen durumun
sakin oldu$u ifade edildi.

22.02.2002 / News Bulletin Glasnost Media

Adıgey'de Başbakanlık Düğümü

Maykop- Adıgey'de 13 Ocak'ta X 68'lik oy oranıyla
iktidara gelen Cumhurbaşkanı Hazret Şovmen'in
başbakan adayı Hazret Huade, mecliste kabul
görmedi.
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Adıgey Parlamentosu, 27 Şubatta Cumhurbaş-

kanı Şovmen'in Hazret Huade'nin başbakanlığa
atanması önerisini görüşmek üzere toplandı.
Ancak milletvekilleri Huadenin' başbakanlığı
önerisine sıcak bakmadı.

Şovmen, milletvekillerini ikna etmek için yaptığı
konuşmada “Benim adayım neden sizi tatmin
etmiyor" diye sorunca, Slavlar Birliği'nin temsil-
cisi, Huade'nin eski cumhurbaşkanının ekibinden
olması nedeniyle itirazlarının olduğunu kaydetti.

Son seçimlerde Slavlar Birliği'nin Cumhurbaşkanı
adayı Nina Konovalova, ancak X 9 oranında oy

alabildi. Slavlar Birliği'nin mecliste temsilcisinin
çok az olmasına rağmen başbakanlık seçimle-
rinde kilit rol oynaması sürpriz oldu.
Meclis başbakanın atanmasıyla ilgiti meseleyi
görüşmek üzere iki hafta sonra yeniden toplana-
cak. Şovmen'in Slavlar Birliği'nin de desteğini
alabilecek başka bir adayı göstermeyip de
Huade'de ısrar eder ve de kabul ettiremezse
parlamentoyu feshederek seçimlere gitme kararı
alabileceği söyleniyor.

01.03.2002/Yakub Neşef/ Ajans Kafkas

Amerikan Askerleri 15 Gün Sonra Yolda

Gürcistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü  Miryan
Kiknadze, bir grup Amerikan askeri eğitmenin 15
Marttan sonra Gürcistan'a ulaşacağını söyledi.

Kiknadze, ayrıca bu ayın ortalarında Gürcistan
Ordusu'nun reformunda yardımcı olmak üzere
Amerikalı danışmanların Tiflis'e geleceğini kay-
detti. Dün de Gürcistan Savunma Bakanı David
Tevsadze, Gürcistan televizyonunda yaptığı
açıklamada özel amaçlı iki ya da üç askeri ta-
buru eğitmek için 200 Amerikan askeri eğitme-
nin gönderilmesini beklediklerini söyledi.

01.03.2002 / Ajans Kafkas

Kafkasya'yı Paylaştılar

ABD'nin kısa süre öncesine kadar Rusya'nın "arka
bahçesi" sayılan Gürcistan'a asker gönderme
kararı, Kafkasya'daki dengelerin aniden değ$iş-
mesi sürecini başlattı.

Gürcistan'a Amerikan askeri yerleştirilmesi,
görünüşte, Moskova'nın tepkisini çekti. Rusya
Dışişleri Bakanı İgor İvanov, ABD'li meslektaşı
Colin Powell'la dün yaptığı telefon görüşme-
sinde, Kafkasya'daki durumun daha da gerginle-
şebileceği uyarısında bulundu. Gelişmeler, Mos-
kova'da farklı yorumlara yol açtı. Bazı çevreler,

 55

ABD ile Rusya arasında gizli bir anlaşma bulun-
duğunu öne sürdü, bazıları ise Moskova'nın Kaf-
kasya'yı kaybetme sürecinin hızlandığı yorumu
yaptı. İzvestiya gazetesi, Moskova ile Washing-
tonın Gürcüstan'ı paylaşma kararı aldığını öne
sürdü.

01.03.2002 / Cenk Başlamış-Hürriyet

Rusya Küplere Bindi

ABD'nin Gürcistan'da açtığı ikinci cephe Rusya'yı

küplere bindirdi. Moskovabugünkü BDT zirve-
sinde esip savuracak ABD'nin, terörle savaşta

üçüncü cepheyi, Kaide üyelerinin sığındığını
iddia ettiği, Gürcistan'ın Pankisi Geçidi'nde aç-
ması Rusya'yı kızdırdı.

Moskova bugün Kazakistan'daki Bağımsız Dev-
letler Toplulusu (BDT) zirvesini 'arka bahçesi
Gürcistan'da dar etmeye hazırlanıyor. Gürcistan

Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze, ABD'nin
askeri varlığının ülkesinin sınır güvenliğine kat-
kıda bulunacağını ve 8 yıldır yürütülen bir planın
uygulanması olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Iraklı Menagarişvili de Rusya'yı,
ABD'nin askeri yardımı konusunda 'histerik' dav-
ranmakla suçlarken, bölgenin ABD operasyon-

larını istemeyen güçlerin hedefi olabileceği uya-
rısında bulundu. Rusya'nın yanıtı ise Savunma
Bakanlığı kanalıyla Gürcistan'da bulunan asker-
terini tümüyle çekmekte aceleci davranmayaca-
Sını, bunun 14 yıl sürebileceğini açıklamak oldu.
Rus Duması'nın da gelecek hafta Gürcistan için-
deki özerk bölgeler olan Güney Osetya ile

Abhazya'nın bağımsızlığını ele alması bekleniyor.

Rus Dışişleri Bakanı İgor İvanov, ABD'li meslek-
taşı Colin Powell'ı telefonla arayarak, Moskova'-

nın son gelişmelere dair derin kaygılarını iletir-
ken, Gürcistan'da konuşlanacak Amerikan askeri
varlığının istikrarsızlığı artıracağı uyarısında
bulundu. İvanov'u yatıştırmaya çalışan Powell da
verilecek desteğin sadece eğitim amaçlı oldu-
gunu belirterek, bunun Rusya'nın da çıkarına
olacağını öne sürdü. Ancak Dışişleri Bakanlı$ı
sözcüsü Richard Bouchner, İvanov'un aksi görüşü
savunarak, ABD'nin Gürcistan'a verece$i terörle

savaş desteğinin bölgenin istikrarına katkıda
bulunacağını söyledi.

İnce Hesaplar

Rus basını ABD ve Rusya'nın Gürcistan'ı iki etkin-
ik bölgesine ayıracağıni iddia ediyor. İzves-
tiya'nın haberine göre, Pankisi'de ABD'nin ope-
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rasyon düzenlemesine Rusya'nın rızası karşı-

ğında Washington da Moskova'ya Güney Osetya
ile Abhazya'da taviz verecek.

“

01.03.2002 / Radikal

Abhazya'ya Türk Askeri

ABD'nin Abhazya'ya Türk barış gücü askerleri
yerleştirilmesi için Moskova'ya baskı yapmaya
çalıştığı ileri sürüldü. Cenk Başlamış'ın 2 Mart
tarihli Milliyet'te yer alan haberine göre komür-
nist eğilimli Zaftra gazetesi, ABD'li yetkililerle
Rusya Başbakanı Mihail Kasyanov arasında yapı-

lan son görüşmelerde Washington'ın 8 maddeden

oluşan bir "istekler listesi" sunduğunu yazdı.

Listede, askeri konularla ilgili üç madde yer

alıyor. Bunlar, Abhaz ve Gürcü güçleri arasında
çatışmaların yaşandı8ı bölgeye Türk, Karaba$'a
Fransız barış gücü birlikleri, Moldova'da Ruslar'ın
yaşadığı Predinyester bölgesine ise NATO asker-
leri yerleştirilmesi.

Ayrıca ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin'in süresinin dolmasından önce istifa etmesi
halinde yerine Kasyanov'un gelmesini istediği
öne sürüldü. Radikal komünistlerin yayın organı

olanı Zaftra'nın gizli servisler içinde iyi kaynak-

ları bulunduğu biliniyor.

03.03.2002 / Ajans Kafkas

Şevardnadze: Ne Ââmerika ne de Rusya. Ame-

rika eğitecek, Operasyonu Gürcüler yapacak

Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze,
Panki geçidinde düzenlenecek operasyonda ne
Rusya ne de Amerika'nın yer alacağını söyledi.

Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Şevard-
nadze, "Gürcistan bunu kendisi yapmalıdır, aksi

takdirde yalnız Gürcistan değil tüm uluslararası
ilişkileri açısından bunun ciddi sonuçları olabilir"
dedi.

Sadece Amerika'dan uzman bir birliğin Gürcistan
askerlerini eğitmek için geleceğini belirten
Şevardnadze, anti-terör operasyonunda yer ala-
cak Gürcü asker sayısının da 1000 ile 2000 ara-

sında olacağını söyledi.

Şevardnadze, yetiştirilecek bu grubu gelecekteki
Gürcistan ordusunun çekirdeği olarak tanımladı.

04.03.2002 / Ajans Kafkas

 

Çeçenistan'da Toplu Mezarlar Bitmiyor

Çeçenistan'ın Argun şehrinde 3 Mart'ta bir toplu

mezar bulundu. Ajans Kafkas'ın elde ettiği bil-
gilere göre mezardan 20 kişinin cesedi çıkarıldı.
Yapılan ilk otopsi sonuçları, cesetler üzerinde
işkence izlerinin olduğunu gösteriyor.

Cesetler üzerinde yapılan teşhis çalışmaları Rus
engeli ile karşılaştı. Daha önceki temizlik ope-
rasyonlarında tutuklanan ve bir daha kendilerin-

den haber alınamayan Çeçenlerin yakınları me-
zara ulaşmak için bölgede toplandı. Ancak me-
zarın ortaya çıkması üzerine bölgeyi kuşatan
Ruslar, kimseyi olay yerine sokmuyor.

Toplu mezardan bir gün önce Argun'da Rus İçiş-
leri'ne bağlı askerlerin bulunduğu yerin avlu-
sunda geçen yıl kaybolan kişilere ait olduğu
tespit edilen 3 Çeçenin cesedi bulundu.

04.03.2002 / Ajans Kafkas

Abhaz Seçimleri Tamam Gibi

Abhaz Parlamentosu'nun yeni üyelerini belirle-

mek için yapılan seçimlerde 35 koltuktan
30'unun sahipleri belli oldu. Dört seçim bölge-
sinde ise ihtilaf var.

Ajans Kafkas'ın edindiği bilgilere göre, Abhaz-
ya'daki parlamento seçimlerine halkın X 61.2'si
katıldı. Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Sergey
Smir, 30 seçim bölgesinde sayım işleminin ta-
mamlandığını ancak dört seçim bölgesinde se-
çimterin yenilenebileceğini kaydetti.

Sohum'da 3, 4, 5 ve Gagra'da 11 nolu seçim böl-

gelerinde seçimlerin yeniden yapılma ihtimalinin
çok yüksek olduğunu belirten Smir, kesin so-
nuçların ise 7 gün içerisinde açıklanacağını be-
lirti.

Smir, Gürcü sınırında bulunan Gal bölgesinde

seçime gösterilen ilginin diğer bölgelere oranla
daha yüksek olduğunu ifade etti. Muhalifka-
natta yer alan Aytaria (Yeniden Doğuş) Cephesi'-
nin katılmadığı seçimde 78 aday yarıştı.

04.03.2002 / Ajans Kafkas

Rusya'dan Gürcistan'a Gözdağı

Amerikan askerlerinin Gürcistan'a gönderilmesi
kararından rahatsızlık duyan Rusya, Abhazya ve
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Osetya'yı tanıyabileceğinin işaretlerini vererek

Gürcistan'a dolaylı uyarıda bulundu.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Gürcis-

tan'ın toprak bütünlüğüne olan saygı gösterilme-
sinin yanı sıra Gürcü-Abhaz ve Gürcü-Oset ça-

tışmalarına müzakere yoluyla barışçıl ve yapıcı
çözümler üretilmesi yönünde görüş bildirdi.

Duma'nın dün 384 oyla aldığı karar tasarısında,
Gürcistan'ın Panki'ye düzenlenecek operasyon

gerekçesiyle Amerikan askerlerini kendi ülkesine

davet etmesine atıfta bulunarak "Şartların olum-
suz bir şekilde gelişmesi durumunda Devlet
Duması, bu ülkelerin halklarının özgür iradeleri-
nin demokratik bir ifadesi olarak uluslararası
hukuk standartlarını baz alarak Abhazya ve Gür-
ney Osetya'nın bağımsızlığını tartışmaya hazır-

dır" denildi.07.03.2002 / Ajans Kafkas

1944 Sürgünü Anıldı

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde 1944'de Stalin
emriyle yapılan sürgünün anısına bir etkinlik
düzenlendi.

Sürgünün kurbanları anısına dikilen anıta çiçek
bırakıldıktan sonra konuşmalar yapıldı.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Başbakanı Huseyn
Çeçenov, toplantıda bir konuşma yaparak, Rus-
yanın bugünkü halklar politikasının SSCB'deki
gibi mükemmelden uzak olduğunu söyledi.
Çeçenov, "Rusya'ya en büyük tehdit ülkede Kur-
zey Kafkaslılara karşı düşmanlığın yayılmasıdır"
dedi.

08.03.2002 / Ajans Kafkas

Toplu Mezarı Örtme Operasyonu

Çeçenistan'da son bulunan toplu mezarla yeni-
den gündeme gelen Argun olağanüstü günler
yaşıyor.

5 gün önce Rus askerleri tarafından başlatılan
temizlik operasyonu hala devam ediyor. Şehir

merkezinde evlere baskınlar düzenlendiği ve çok
sayıda kişinin tutuklandığı gelen haberler ara-
sında.

Çeçen halkı, operasyonlarla birkaç gün önce
Argun'da ortaya çıkarılan toplu mezarla ilgili
gerçeklerin örtbas edilmesi için siviller üzerinde
baskı kurulduğuna inanıyor. Birkaç gün önce Rus
askeri karakolunun bulunduğu yerde 24 sivile ait
toplu mezar ortaya çıkarıldı. Öldürülenler ara-
sında kadınlar da var.

 5/

08.03.2002 / Ajans Kafkas

Osetya'dan Tanınma Arayışı

Güney Osetya'nın önerisi söyle: Ya Rusya bizi
tanısın ya da Kuzey Osetya ile birleşelim

Rusya Federasyonu'nun Amerika'nın Gürcistan'a

asker gönderme kararına paralel olarak
Abhazya'yı bağımsız devlet olarak tanıyabilece-
gine ilişkin sinyal vermesi üzerine Güney Osetya

da harekete geçti.

Güney Osetya Devlet Başkanı Eduard Kokoyev,
Parlamento Başkanı Stanislav Koçiyev'i Güney

Osetya'nın bağımsızlığının tanınması meselesini

görüşmek üzere Moskova'ya gönderdi.

Ayrıca 6 Mart'ta Vremya Novosti'ye bir demeç

veren Eduard Kokoyev, Abhazya'nın yaptığı gibi

Rusya'nın kendilerini bağımsız devlet olarak
tanıması konusunda Moskova ile ilişkileri geliş-

tirme arayışlarının olduğunu doğruladı. Kokyev,
bağımsız devlet olarak tanınma tekliflerinin
reddedilmesi durumunda Rusya Federasyonu
içinde bir özerk cumhuriyet olan Kuzey Osetya

ile birleşmenin yollarını arayacaklarını kaydetti.

Kuzey Osetya Devlet Başkanı Aleksandr.
Dzasokhov da Güney ve Kuzey'in birleştirilmesi
fikrini destekliyor.

08.03.2002 / Ajans Kafkas

Çeçenler Uluslararası Hukuka Başvurunun
Yollarını Arıyor.

Çeçenler, Çeçenistan'da işlenen savaş suçları ve

insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak uluslararası
alanda yargılama sürecini başlatmak için ara-
yışlarını sürdürüyor. Çeçenistan Başbakan Yar-
dımcısı Ahmet Zakayev, Uluslararası Adalet Di-

vanı Zakayev, Miloseviç hakkındaki dava dosya-
sını hazırlayan ünlü savcı Carla del Ponte ile bir
görüşme yaptı.

Zakayev, görüşmenin ardından yaptığı açıkla-
mada Carla del Ponte ile Çeçenistan'daki du-
rumu ve Rusya'yı kapsayacak uluslararası savaş

suçları mahkemesinin kurulması meselesi üze-
rine fikir alış-verişinde bulunduklarını söyledi.

Zakayev, "Görüşmemiz sadece danışma özelliğini
taşıyordu. Çeçenistan'daki gerçek durumu ilet-

mek istedik" dedi.

09.03.2002 / Ajans Kafkas
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Rogozin Endişeli

Özelbirlikler Osetya ve Abhazya'da kullanılacak
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma Ulusla-
rarası İlişkiler Komitesi Başkanı Dmitriy Rogozin,
Gürcistan'da Panki geçidine operasyon yapacak

olan birliklerin Guzey Osetya ve Abhazya'ya

yönelik olarak da kullanıtabileceğini söyledi.

Dün Ekho Moskvi radyosuna konuşan Rogozin,
Gürcistan'a asker sevk eden Amerika ile Rusya'-

nın Kafkasya'da karşı karşıya gelme ihtimaline
dikkat çekerek, Panki geçidinde operasyon ha-
zırlıklarından duydugu endişeyi dile getirdi.
Rogozin'e göre, özel birlikler Abhazya ve Güney
Osetya'da kullanılmak üzere eğitiliyor. Bu du-
rumda oralarda ikamet eden Rus vatandaşlarının
savaşa zorla karışmış olacağını belirten Rogozin,
eninde onunda gelişmelerin Moskova'nın tepkisi
ile karşılaşacağını düşünüyor.

09.03.2002 /Ajans Kafkas

AP Çeçenleri Dinleyecek

Avrupa Parlamentosu'nun Rusya Federasyonu ile

ilişkiler heyetinin başkanı Bart Staes, 14 Mart'ta
Avrupa Parlamentosu'nun gündemine Çeçenistan
meselesini taşımaya hazırlanıyor.

Bart Staes, Çeçenistan Dışişleri Bakanı İlyas
Ahmadov, Başbakan Yardımcısı Ahmed Zakayev
ve Sağlık Bakanı Umar Khambiyev'i parlamen-
toya davet ederek Çeçen meselesini tartışacak.

Staes'in adımı 21 Şubatta Çeçenler için açlık
grevine başlayan Uluslararası Radikal Parti Baş-
kanı ve Avrupa Parlamentosu üyesi Olivier
Dupuis'in eyleminin bir sonucu olduğu belirtili-
yor. i

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Olivier
Dupuis "Avrupa Parlamentosu'nda Rusya Fede-
rasyon ile ilgili heyetinin başkanı Bart Staes'in
Avrupa Parlamentosu çerçevesinde Çeçen ba-

kanlar Ahmadov, Zakayev, Khambiyev'in yer
alacağı tartışmayı organize etmesini memnuni-

yetle karşıladım. Söz konusu gelişme Avrupa

Parlamentosu'nun Çeçenistan'da devam eden
trajedide sorumluluğunu kabul etme yolunda ilk
inisiyatif olacak. Maalesef son zamanlarda Av-
rupa Parlamentosu, Çeçen trajedisine komis-
yonun sorumsuz politikaları ile yaklaştı ve ko-
misyon başkanı Poul Nielson'un yakışmayan ha-

reketlerine göz yumma gibi kötü alışkanlıklara
kapıldı" dedi.

09.03.2002 / Ajans Kafkas

 

Abhazya Seçimlerinde Kısmi Yenilenme

Abhazya'da 2 Mart'ta yapılan parlamento seçim-
lerini kazanan 30 kişinin milletvekillikleri Mer-
kezi Seçim Komisyonu tarafından onaylanırken
dört bölgede oylamanın tekrarlanmasına karar

verildi. i

Sohum'da 3, 4 ve 5. seçim bölgeleri ile Gag-
ra'daki ikinci bölgede sandıktan mükerrer oy
çıktığı gerekçesiyle 16 Mart'ta seçimlerin yenile-
neceği bildirildi. Ayrıca Sohum'da ikinci bölgenin
seçim sonuçlarına Yüksek Mahkeme'de itiraz
yoluna gidildi. Mahkemenin bugünitirazı değer-
lendirerek bir sonuca varması bekleniyor.

11.03.2002 / Ajans Kafkas

Argun Geçidinde Terör Tırmanıyor

Çeçenistan'ın Argun geçidinin girişinde bulunan
yerleşim merkezlerinde bir süreden berisivillere
yönelik sürdürülen operasyonlar iyice sıklaştı-
rıldı.
Stariye-Atagi, Noviye-Atagi, Çiri-Yurt ve Duba-
Yurt yerleşim merkezleri geçen haftadan beri
bloke edilmiş durumda. Yerel kaynaklardan elde
edilen bilgilere göre Ruslar bölgeye yeni askeri
güçler sevk etti.

Son gelen bilgilere göre, sadece Stariye-Atagi'de
temizlik adı altında yapılan baskınlar sırasında 5
sivil öldürüldü.

12.03.2002 / Ajans Kafkas

AP, Çeçen Trajedisini Tartışmaktan Kaçındı

Avrupa Parlamentosu, genel kurulda Çeçenistan
meselesinin görüşülmesi ile ilgili gündem mad-
desini iptal etti. Dün öğleden sonra yapılan oy-
lamada 58 milletvekilinin muhalefetine karşılık
154 oyla gündemden Çeçenistan çıkarıldı.

Çeçenler için 21 Şubat'tan beri açlık grevinde
bulunan Uluslararası Radikal Parti Başkanı ve AP
üyesi Olivier Dupuis, parlamentonun aldığı ka-
rarı sert bir şekilde eleştirdi. Birkaç yıl öncesine
kadar 1 milyonluk bir nüfusa ve demokratik dür-
zene sahip olan Çeçenistan'da 200 bin insanın
öldürüldüğünü ve 400 bin kişinin mülteci duru-
muna düştüğünü hatırlatan Dupuis, Çeçenistan
meselesinin tartışılmasını engelleyen kararın
Avrupa Parlamentosu açısından hüzün ve utanç
verici bir durum olduğunu kaydetti.

12.03.2002 / Ajans Kafkas
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Abhazya'da Güvenlik Zirvesi

Abhazya'nın başkenti Sohum'da yapılan genişle-
tilmiş Güvenlik Konseyi toplantısında Gürcistan'-
daki gelişmelere karşı alınması gereken önlem-
lerle ilgili çalışmalar masayayatırıldı.

12 Mart'ta yapılan toplantıya katılan Abhazya'nın

tüm güvenlik birimlerinin yanı sıra bölge ve şe-

hir yöneticileri, 1 Mart'ta alınan kararların uygu-

lanmasında karşılaşılan güçlükleri ve gelinen
noktayı müzakere ettiler.

Güvenlik Konseyi Başkanı Astanur Tarva, toplan-
tünin ardından yaptığı açıklamada "1 Mart'ta
aldığımız kararlarla ilgili hazırlıkların nasıl yürü-
düğünü konuştuk" dedi.

13.03.2002 / Ajans Kafkas

ABD, Gürcistan'da Rusya'yı Dikkate Alacak

Bush, İvanova “Rusya'nın çıkarlarını hesaba

katmadan Gürcistan'da çözüme gidilmeyeceğini"
söyledi.

Resmi bir ziyaret için Washington'da bulunan
Rusya Savunma Bakanı Sergey İvanov, Beyaz
Saray'da ABD Başkanı George Bush'la görüştü.
Toplantının ardından bir açıklama yapan Rusya

Savunma Bakanı İvanov, Bush'un, "Rusya'nın çı-

karlarını hesaba katmadan Gürcistan'da çözüme
gidilmeyeceğini" söylediğini ifade etti.

Bush'un NATO ile Rusya arasında kurulacak yeni
ilişkilerle yakından ilgilenmeye devam ettiğini
belirten İvanov, ABD Başkanı ile ABD'nin terö-
rizmle mücadele için yardım sağladığı Gürcis-
tan'daki durumu da ele aldıklarını kaydetti.

İvanov, geçen günlerde ortaya yayınlanan ve

Pentagon'un nükleer saldırı planlarını kapsayan
rapor hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ha-
berlere göre, bu raporda, Rusya da ABD'nin nük-
leer saldırı hedefleri arasında gösteriliyordu.

İvanov konu hakkında Savunma Bakanı Donald
Rumsfeld'le görüştükten sonra açıklama yapaca-
ğını söyledi. İvanov'un Rumsfeld'le görüşme-
sinde, nükleer saldırı planlarını açığa çıkaran
rapor hakkında açıklama istemesi bekleniyordu.
Sergey İvanov, Başkan Bush'la görüşmesinde
nükleer silahların azaltılması, terörizm, silahsız-

lanma, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve
Rusya-NATOilişkilerini ele aldıklarını belirtti.

13.03.2002 / Ajans Kafkas

 5

Adıge Dili Günü

Bersey Vumar tarafından 14 Mart 1853 tarihinde
ilk Adıge alfabesinin Tiflis'te bastırılmış olması
Adıgey'de Cumhurbaşkanı tarafından "Adige dili
ve yazısı günü" kabul edilmiş oldugundan her yıl

çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Adıge dili 19. yüzyıl ortalarına kadar Anapa'dan
Mozdok'a kadar olan bölgede yaşayan tüm halk-
ların ortak anlaşma dili durumundaydı. Bu ta-
rihlerde bölgede yaşayan otokton halklar ile
bölgeye sonradan gelen Ermeni, Tatar, Rus, Rum

gibi halklarda Adıge dilini biliyorlardı. Kafkas

Rus savaşlarının Adıgelerin yenilgisi ile sonuç-
lanması ve onun ardından gelen sürgün ile birlik-
te Adıge dili büyük kayıplara uğradı. Bugün
Adıgece; Kabardey Balkar Cumhuriyetinde 389
bin, Karaçay Çerkes Cumhuriyetinde 51 bin,
Adıgey ve Kıyı boyunda 125 bin kişinin anadili
durumunda.

Adıgece'nin her bölgede kendine özgü sorunları

var. Adıge dilinin sorunları nüfusun yoğunluğuna |

orantılı olarak artiyor veya azalıyor. En fazla,

Adıgenin yaşadığı Kabardey. Balkar Cumhuriye-
ti'nde dilin varlığı ciddi bir tehlike altında ol-
mamasına karşın devlet dili, bilim dili, eğitim
dili olması konularında sorunlar var.

Adıgey'de Adıgece, cumhuriyetin iki resmi dilin-

den biri durumunda olmasına karşın nüfusun
azlığından kaynaklanan sorunlar mevcut.

Adıgelerin azınlık olarak yaşadıkları Maykop
şehrinde Adıgece'nin korunabilmesi, özel çabalar
gerektiriyor. Aile bu konuda duyarlı değilse dil
korunamıyor. Eğitim alanında öğretmen yeter-

sizliği, ders kitabı ve yardımcı kitaplar yetersiz-

li$i, yönetici ve ailelerin ilgisizliği gibi sorunlar
Adıgece'nin önündeki engeller olarak yer alıyor.

Krasnodar Eyaleti'nin merkezinde, kıyı boyunda
ve Üspensk ilçesinde yaşayan Adıigelerin dil so-
runları daha ağır. Kendilerine ait ulusal yöne-
timleri olmayan bu bölgeler sorunlarının çözü-
münde Adıgey'in desteğine muhtaç durumdalar.

Kısacası Sovyetlerin dağılması ile dil üzerinde
bulunan bazı baskı ve kısıtlamalar kalktı ve dilin
günlük hayatta, eğitimde, basında kullanım
özgürlükleri artmış oldu. Halkta anadile sahip

olma ve koruma bilinci daha da gelişti. Ancak
sözünü ettiğim Sosyo-ekonomik nedenlerden
dolayı kazanılan özgürlüklerden yeterince yarar-

lanılamıyor.



 

MART NİSAN 2002 » SAYI 99
 

Dil konusunda aydınlarda ve yöneticilerde bulu-
nan bir hastalık var. Düzenlenen çeşitli toplantı
ve etkinliklerde katılımcıların X 99 u
Adıge bile olsa diğer W 1 in ğhlamayacağı düşü-
nülerek konuşmalar Rusça yapılıyor. Aydınlarda
bilimsel konuların Adıgece olamayacağı gibi bir

yanlış kanaat hakim olduğundan, konuşmalarını

Rusça hazırlıyorlar. Bu alanda komikliğe varan
olumsuzluklar da yaşanıyor. Bir derneğin genel

kurulunda, denetleme kurulu raporunu Adigece

söyleyemeyip Rusça okuyanlar çıkıyor.

Dil konusunda halkta bulunan hastalık ise Adıge
dilinin köy dili olup kabalığı ve geriliği temsil
ettiği, buna karşın Rusça'nın çağdaşlık ve
modernlik olduğu anlayışı. Bu anlayış daha çok
genç kız ve kadınlarda kendini gösteriyor.

Evet günümüz Kafkasya'sında Adıge dilinin bu
tür sorunları var ve bunlarla mücadele edilmesi
gerekiyor. Bilinçli aydınlarımız, sanatçılarımız

ve halkımız da bu mücadeleyi veriyor.

Adıgece'nin diasporadaki sorunlarının da “Adıge
dili ve yazısı" gününde ele alınacağı günleri gör-
mek dileğiyle hoş çakalın.

14.03.2002 / 1.Cetao / Maykop

NUH BERZEC'I TANIYALIM

Nuh Aslanceriyevic Berzegov 1925 yılında bir
çiftçi ailesinin çocuğu olarak Bjedughabl kö-
yünde dünyaya geldi. Henüz 17 yaşındayken
ikinci dünya savaşına katıldı. Gösterdiği yarar-
uklardan dolayı iki adet kızıl yıldız nişanı, 1.
dereceden Anavatan savaşı nişanı ve başkaca
madalyalar aldı. 1948 yılında Maykop Öğretmen
Enstitüsü'nü bitirdi. 1952-57 yılları arasında

Adıge Otonom Bölgesi Yönetim Kurulu'nda Halk
Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. 1958
yılından 1982 yılına kadar da Adıge Otonom Böl-

gesi Parti Birinci Sekreteri olarak 24 yıl süreyle
ülkenin lideri oldu. Onun görev yaptığı dönemde
bugünkü Adıgey'in tüm belli başlı sanayi tesisleri
kuruldu. Maykop şehrinin su ve troleybüs hatları
döşendi. Kültür sarayı ve başkaca önemli bir çok
sosyal tesisler onun döneminde yapıldı. Nuh
Aslanceriyevic Berzegov Sovyetler Birliği Parla-
mentosu'nda milletvekili olarak görev yaptı.
Bulgaristan'da diplomat Olarak bulundu.
Adıgelerin tarihi toprakları olan Maykopski ilçesi
onun döneminde Adıgey sınırları içine alındı.
Onun vefatı Adıgey'de büyük üzüntüyle karşı-
landı ve 19 Mart günü yapılan devlet töreni ile
toprağa verildi. Bugünkü Adıgey'in gelişiminde
büyük payı olân Nuh Berzec'in hizmetleri hiçbir

  

zaman unutulmayacak, halkımızın tarihinde ismi
daimaiyilikle anılacaktır.

20.03.2002 / 1.Cetao / Maykop

Adiyif Almanya'da

Adıgey Devlet Üniversitesi Bayan Hentbol takımı
“ADIYIF” Avrupa Kupası eleme maçları nedeniyle
Almanya'ya gitti. "ADIYIF" 23 Mart günü saat

16.30'da BUKSTEHUDE takımı ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın yapılacağı şehrin Hamburg 'a 30
km. mesafede olduğu bildirildi. Maykop'ta yapı-
lan karşılaşmada Alman takımı Adiyifi 27-26
mağlup etmişti. Adiyif'in tur atlayabilmesi için
rakibini en az 2 farkla yenmesi gerekiyor. Birinci
turda Türkiye'nin Üsküdar takımını elemiş olan
Adiyif Avrupa'daki Çerkeslerin -alkışlarını bekli-
yor.

21.03.2002 / 1.Cetao / Maykop

Basın Toplantısı

Adıge oOCumhuriyeti Başkanı. ve Bakanlar
Kurulu'nun yönetim dairesi başkanı Taliy Beretar
15 Mart günü bir basın toplantısı düzenleyerek

cumhurbaşkanı ve hükümetin yapmakta olduğu

işler hakkında bilgi verdi ve bu tür bilgilendirme
çalışmalarının ayda bir yapılacağını da dile ge-
tirdi. Yapılan açıklamaya göre başkan Sovmen

Hazret'in seçim kampanyası esnasında halka
vermiş olduğu sözlerin yerine getirilmesi için
çalışmalara başlandı. Bu doğrultuda:

1. Halk arasında üzüntüye neden olan Adıgey
ormanlarının bilinçsiz bir şekilde kesimine
son vermek amacıyla başkan tarafından bir
kararname yayınlandı.

2. Adıgey ormanlarında yaşayan hayvanların
- korunması ve çoğaltılması için 5 .yıl süreyle
cumhurbaşkanı kararnamesiyle av yasağı ko-
nuldu.

3. İlkbaharda tarımsal faaliyetlerde kullanıl-
mak üzere ilk defa Sovmen Hazret firmasın-
dan Adıgey Tarım Bakanlığı'na borç verdi.

4. Cumhurbaşkanlığına iki dönem seçilebilme
konusundaki eski uygulamaya dönülmesi için
yasa teklifi hazırlandı.

5. Seçim kampanyası esnasında söz verildiği
üzere devlet memurlarının sayısını X25 ora-
nında azaltacak kararname hazırlandı.

GÜ

 



 

 

  
 

6. Cumhuriyetin bütçesinin uygulanışı konu-

sunda kamuoyuna her ay bilgi verilme kararı
alındı.

w

7. Bakanlar Kurulu'nda boş kalan iki koltuğa bir
hafta içinde atama yapılacak, kadrolaşma
çalışmaları tamamlanacak.

8. Hükümetin tüm çalışmalarının hiçbir gizliliğe
gidilmeden halka açıklama politikası güdür-
lecek.

21.03.2002 / 1.Cetao / Maykop

Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği Halk
Dansları Ekibi “Tıley” Bozüyük Belediye Kül-
tür Merkezi Düğün Salonunda izleyicilerle
buluştu.

Gecede Kaf-Der Genel başkanı Muhittin Ünal da
bir konuşma yaptı. Ayrıca Siyasi Parti İlçe Teşki-
tatları Başkanı, Bozüyük Belediye Başkanının da
hazır bulunduğu gecede Sinevizyon gösterisi ve
60 kişiden oluşan Tıley Halk Dansları ekibinin
coşkulu gösterisinden sonra Hayri Kazbek de
söylediği Adıgece şarkılar ile izleyenleri coştur-
du. Gece sonunda Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür
Derneği tarafından organize edilerek Poyra kö-
yüne gidildi ve sabaha kadar eğlenildi. Geceye

Bursa, Konya, Eskişehir, Ankara illerinden katı-

um oldukça yüksekti.

23.04.2002

Kaf-Der Kayseri Şubesi Halk Dansları Ekibi
Aşemez, minikler ekibi Psıne ve müzik grubu
Mazeizleyenleri ile buluştu.

Kayseri Atatürk Kapalı Spor salonunda kalabalık
bir katılımla gerçekleşen gecede, Aşemez halk
dansları ekibi dansları ile izleyenleri coşturdu.
Geceye çevre illerden de katilım yüksekti. Kay-
seri Valisi'nin de hazır bulunduğu gecede çeşitli
Kuvvet Komutanları da yeraldı.

31.04.2002

Abhazya'da Patlamayı Profesyoneller Yaptı.

Abhazya'nın Oçamçıra kentinde 27 Mart günü
gerçekleşen patlamanın sabotaj olduğuna dair
kanıtlar elde eden Abhazya Güvenlik Servisi
Başkanı Zurab Agumava, bu sabotajın profesyo-

 

neller tarafından yapıldığını kamuoyuna açık-
tadı.

01.04.2002 / NewsBulletin Glasnost Media

Abhaz-Gürcü Heyeti Sohumda Buluştu.

Abhaz ve Gürcü temsilcilerinin ve BM Genel

Sekreterliği temsilcisi Dieter Boden ile CIS barış
koruyucuları Abhazya sorumlusunun katıldığı
toplantı Sohum'da yapıldı. Toplantıda Boden,
Gürcü birliklerin Kodor geçidinden çekilmeleri
için son tarihin belirlenmesi gerektiğini vurgu-
ladı. Ayrıca Abhazya'daki terör olaylarının ve
güvenlik şeridi durumunu kaygı verici olduğunu
ifade etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Boden, Gürcüstan'a yapılan askeri yardımın

Pankisi Geçidi için yapıldığını ve bu yardımın
bölgede olumlu bir etki yarattığını söyledi. Ame-
rika'nın askeri yardımının kesinlikle Abhazya
veya Güney Osetya'ya karşı kullanılması için
yapılmadığını sözlerine ekledi.

02.04.2002 / News Bulletin Glasnost Media

Toytunç'a saldırı kasıtlı

İsrail'de şehit edilen Binbaşı Toytunç'un otopsi
raporuna göre 'saldırı kasıtlı" yapıldı. Yakın me-

-safeden ateş edildiği tespit edilen ceset üze-
rinde mermi çekirdeği bulunamadı.

Genelkurmay Başkanlığı, şehit Binbaşı Cengiz
Toytunç'a yönelik saldırıyı bütün yönleriyle in-
celemeye devam ediyor. Saldırının karanlıkta
kalmaması için titiz çalışma izleniyor. Toytunç'a
İsrail'de otopsi yapılmasına izin vermeyen Ge-
nelkurmay Başkanlığı, Gülhane Askeri Tıp Aka-
demisi'nin hazırladığı otopsi raporunu inceliyor.

Otopsi raporuna göre Toytunçun cesedinde

mermi çekirdeği bulunamadı. Bu durum otopsi
raporunda "yakın mesafeden atış yapıldığı için
mermi çekirdeği bulunamadı. Mermiler vücudu
delip geçti" ifadesiyle belirtildi.

Yakın mesafeden atış yapıldığı için "saldırının
kasıtlı gerçekleştirildiğine" kesin gözüyle bakılı-
yor. Şimdi, ceset üzerinde bulunan mermi de-
liklerinden silahın tipi ve kullanılan merminin
belirlenmesine çalışılıyor.

İsrail'de bulunan 3 kişilik inceleme heyetinin
raporu büyük ölçüde belirleyici olacak. Vücutta
mermi çekirdeği bulunmadığı için saldırı yerin-
deki boş kovanlara bakılması gerekiyor. Bir dı-
şişleri görevlisinin de bulunduğu 3 kişilik heyet,

“araç üzerinde de inceleme yapacak. Aynı şekilde
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saldında yaralanan Yüzbaşı Hüseyin Özarslan'ın
ifadeleri saldırının kasıtlı gerçekleştirildiğini
gösteriyor.

e

Kemal YURTERİ / CNN TÜRK

Adıgeyden Haberler

Adıgey Cumhurbaşkanı Hazret Sovmen Cumhur-

başkanı olarak elde ettiği geliri kimsesiz çocuk-
lar ve yaşlılar bakımevine bağışladı. Kısa bir süre
önce vefat eden ve Adıgey'in 24 yıl liderliğini
yapmış olan Nuh Berzec, Adıge Otonom Ülkesi”

nin ekonomisine kültürüne ve devlet sisteminin
kurulmasına yaptığı katkılardan dolayı Cumhur-
başkanınca Adıgey'in en büyük ödülü olan
“Adıgey onur madalyası" ile ödüllendirildi. Cum-
hurbaşkanı'nın Cumhuriyetin iki resmi dilini
(Adıgece ve Rusça) bilmesi zorunluluğunu geti-
ren anayasa maddesi değiştirilemedi. Yerel yasa
ve anayasaların federal yasalara ve anayasaya
uydurulması kapsamına alınarak Adıgey: Cumhu-
riyeti Anayasası'nın bu konudaki maddesini de-
siştirmek amacıyla Adıgey'de bir süredir çalış-
malar sürdürülüyordu. 2001 yılında Parlamento

Anayasa'nın bu hükmünün 10 yıllığına ertelen-
mesi kararı almış ve bu hükmün R.F. Anayasası-
na uygun olup olmadığını R.F. Anayasa Mahke-
mesi'ne sormuştu. R.F. Anayasa Mahkeme-

si'nden alınan cevapta bu hükmün R.F. Anayasa-
s'na aykırı olduğu belirtilerek Adıgey ana-
yasasından çıkarılması gerektiği bildirilmiş ve
bunun üzerine Adıge Cumhuriyeti Parlamentosu-
nun alt kanadı Cumhuriyet Meclisi'nde bu yönde
bir yasa değişikliği kabul edilerek, parlamen-
tonun üst kanadı Temsilciler Meclisine gönder-

mişti. Adıge kökenli milletvekillerinin çoğunluk-
ta olduğu Temsilciler meclisinin 28 Mart günü
yapılan toplantısında yasa değişikliği benimsen-
meyerek tekrar alt kanada iade edildi. Cumhuri-

yet Meclisinde yasa değişikliğinin yeniden be-
nimsenebilmesi için üçte iki çoğunluk tarafından
desteklenmesi gerekiyor ve bu çoğunluğun sağ-
lanabilmesinin de bir hayli zor. olacağı ifade
ediliyor.

03.04.2002 / 1.Cetao / Maykop

Gürcülerle Anlaşma Sağlandı.

Gürcüstan Savunma Bakanı'nın imzaladı$ı an-
laşma gereğince Gürcü birliklerin sekiz gün için-
de Kodor'un üst kısımlarından çekilme haberi
Gürcü-Abhaz anlaşmazlığında ilerleme kay-

 

landı. ( 2000 adet ).

dedilmesine sebep oldu. Abhaz ordusu Kodor'un
aşağı kısımlarından Tkvarcheli'ye kadar çekile-
cekler. Birleşmiş Milletler gözlemcileri ve Rusya
barış koruyucuları bu anlaşmaya tanıklık ede-
cekler.

03.04.2002 / News Bulletin Glasnost Media

Kfarkama'dan Adıgey'e Tohum

İsrail Kfarkama Adıge köyünde bulunan "Tinan”
isimli firma Adıgey'e ücretsiz olarak iyi cins seb-
ze tohumları gönderdi. Tohumlar Adıgey'de bu

yıl denenecek.İyi sonuç alınırsa üretimde yaygın
olarak kullanılacak.

Adıgey Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Adıgey Dev-
let Üniversitesi'nin girişimi ile 4-5 Nisan tarihle-

rinde Adıge dili ve edebiyatı olimpiyatı düzen-

lendi. Olimpiyata 57 yüksek okul öğrencisi katı-
iyor. Katılımcılar arasında Adıgece ösrenen
başka halklardan öğrenciler de bulunuyor. Ya-
rışmalarda ilk üçe girenlere ödüller verilecek.

Rusça-Adıgece Dilbilim Terimleri Sözlüğü yayın-
Profesör Asker Savuko,

Kasim Meretuko,filolog Rima Shalaho tarafından

düzenlenen sözlük üç bölümden oluşuyor. İlk

bölümde 1256 Rusça terim ve Adıgece karşılıkla-
rı, ikinci bölümde 1200 Adıgece terim ve Rusça
karşılıkları, üçüncü bölümde yeryüzündeki belli

başlı dillerin Rusça ve Adıgece olarak alfabetik
sırayla yer alıyor.

05.04.2002 / 1.Cetao / Maykop

Yasa değişiklikleri ağır gidiyor. *

R.F.Başkanı Güney Bölgesi Temsilciliği'nin
Adıgey ve Krasnodar'dan Sorumlu Federal Müfet-
tişi A.Kuzin bir süre önce Maykop'ta bir toplantı
düzenledi ve toplantıda Adısey'in hukuk düzeni-
nin Federal Hukuka uydurulması çalışmaları
görüşüldü. Toplantıya Cumhurbaşkanı Sekreteri,
Parlamentonun her iki kanadının başkanları,
Adıgey savcısı, R.F. Adalet Bakanlığı'nın Adıgey
temsilcisi katıldılar. Toplantıda konuşan Federal
müfettiş Kuzin, Adıgey'de yeni cumhurbaşkanı
seçildiğinden buyana cumhuriyetin anayasa ve
yasalarının federal yasalara uydurulması çalış-
malarında hız kazanıldığını ancak Adıgey Ana-
yasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkemesi'nce kon-
muş olan sürelere rağmen yasal düzenlemelerin
hala gerçekleşmemiş olduğunu dile getirdi. Fe-
deral Müfettiş bu konuda örnekler de verdikten
sonra toplam olarak yapılması gereken 103 yasa
desişikliğinden sadece 42 sinin bugüne kadar

 



 

 

  
 

yapılabildiğini belirtti. Yasal değişiklikleri yap-

makla yükümlü yetkililer ise yaptıkları konuş-

malarda bu deşişikliklerin hızla yapılabilmesi
için aldıkları önlemleri anlatılar. Yeni Cumhur-
başkanı Hazret Sovmen'in federal hukuka aykırı
tüm kararları iptal etmekte olduğunu ve federal
hukuka aykırı hiçbir kararın alınmayacağını söy-
lediğini dile getirdiler. Federal müfettiş son
olarak yaptığı konuşmada cumhuriyetin hukuk
düzeninin federal hukuk düzenine uydurulması

için gerekli mekanizma oluşturulmuşsa da elde
edilen sonucun memnuniyet verici olmadığını
söyleyip, kendince çalışmaları aksatan nedenler
üzerinde durdu. Toplantıya katılanlar da eleşti-
rilerin haklılığı üzerinde görüş birliğine vararak
çalışmaları zamanında bitireceklerini beyan
ettiler.

07.04.2002 / |.Cetao / Maykop

R.F. Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis
Başkanı S.Milronov, Devlet Duması Başkanı G.
Seleznyow'a Çağrı |

Bizler Adige Cumhuriyeti Devlet Sovyeti Xase'nin
Temsilciler Meclisi milletvekilleri, Gürcüstan

yönetiminin dünya kamuoyunu, Abhaz sorunu-

nun zor kullanarak çözülmesi gerektiğine ikna
etmeye çalışmasından derin kaygı duyuyoruz.
Gürcüstan yönetiminin terörizmle mücadele
etme bahanesine sığınarak kendi yerel sorunla-
rını zor kullanarak çözmeye kalkışması çok teh-
likeli bir politika olup tüm Kafkasya'nın güvenli-
gini tehlikeye atıcı niteliktedir. Amerikan askeri
personelinin zaten huzur bulunmayan bölgeye

girmiş olması Rusya'nın jeopolitik ve stratejik

çıkarlarına zarar getirmektedir. Rusya'yla ve
Kafkas halklarıyla eski yıllardan beri yakın bağ-
ları bulunan ve çok sıkıntılar çekmiş olan Abhaz
halkının yeni bir savaşla tekrar yeni sıkıntılarla
karşılaşmasını istemiyoruz. Savaş yeniden kan

akmasına neden olacak, Rusya'nın güneyi de

bundan etkilenecektir. Adige Cumhuriyeti Dev-
let Sovyeti Xase'nin Temsilciler Meclisi Milletve-
killeri olarak bölgede barışın korunması gerekti-
gine inanıyor ve Abhazya'nın egemenlik sorunu-
nun uluslararası hukuk kuralları ile demokrasi
prensiplerine uygun olarak çözümlenmesi gerek-
tiğinin Gürcüstan yöneticilerine anlatılması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Abhaz halkının güvenliği-
nin ve Rusya'nın Kafkasya'daki çıkarlarının ko-
runmasının tek yolunun Abhazya ile kurulacak
dostluk ilişkilerinden geçtiğine -inanıyoruz.

 6)

Tatyana Petrova A.C. Devlet Sovyeti Xase'nin

Temsilciler Meclisi Başkanı Maykop.
28 Mart 2002 No: 159-1

Cumhurbaşkanı'nın Rusça Bilmesi Yeterli

Adigey Cumhuriyeti Başkanı'nın cumhuriyetin iki
resmi dilini bilmesi zorunluluğunu getiren ana-
yasa maddesinin federal anayasa ve yasalara
aykırı olduğu gerekçesiyle değiştirilmesi ve sa-
dece Rusça'yı bilmesinin yeterli olmasına dair
yasa A.C.Devlet Sovyeti Xase'nin Temsilciler
Meclisi kanadı tarafından benimsenmeyerek
yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Mecli-
si'ne iade edilmişti. |
Cumhuriyet Meclisi'nin 10 Nisan günü yapılan

toplantısında yasa değişikliği yeterli çoğunlukla
benimsendi. Buna göre A.C.Başkanı'nın sadece
Rusça bilmesi yeterli olacak ve Başkan iki kez bu
göreve seçilebilecek.
11.04.2002 / 1. Cetao / Maykop

Kozmonot Berezovoy'a Adigey'in en büyük

ödülü verildi.

Yuriy Gagarin'in uzayda ilk olarak yürüdüğü 12

Nisan Rusya Federasyonu'nda uzay günü olarak
kutlanıyor. Bu gün nedeniyle kozmonot Anatoliy
Berezovoy'a Cumhurbaşkanı Hazret Sovmen tara-

fından Adigey Onur Ödülü verildi.
Kozmonot Berezovoy Tohtamikuay ilçesine bağlı
Enem köyünde doğdu. 1982 yılında uzay aracının
komutanı olarak 211 gün uzayda kalma rekoru
kırdı:
12.04.2002 / I.Cetao / Maykop

KafkasEl Sanatları Sergisi Kaf-Der Ankara Şu-
besi ve Saçbağı Eİ Sanatları Galerisi İşbirliği ile
Mesa Koru Sitesinde Sanatseverlere sunuldu.

Ankara Kaf-Der Kadınlar Komisyonu tarafından

Kafkas El Sanatlarından örneklerin sunulduğu

Kafkas El Sanatları Sergisi, Mesa Plaza'da sergi-
lendi. Serginin açılış kokteyline Yenimahalle
Belediye Başkanı Sayın Tuncay Alemdaroğlu da

katıldı ve bir konuşma yaptı. Açılış konuşmaları-
nın ardından Ankara Kaf-Der Şubesi Halk Dansla-
rı ekibi ve müzik grubu da izleyenlere coşkulu
anlar yaşattı. Açılış sırasında geleneksel Çerkes
içkisi Maksime de ikram edildi. Sergi 15-25 Nisan
tarihleri arasında açık kalarak sanatseverler ile
buluştu.

15.04.2002
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Kebzeh Vakfının Kurucusu ve Onursal Başkanı
Türkiye'ye Geldi.

Değerli büyüğümüz Murat Yağan ve beraberinde
bulunanlar ile birlikte toplam 7 kişilik. heyet
Türkiye'de ve Abhazya'da çeşitli etkinliklere
katılmak için İstanbul'a geldi. Heyetin programı
dahilinde Eskişehir, Ankara, Kayseri illerinde

toplantılar yapılacak ve Türkçe'ye çevrilip Tley
Yayınları tarafından basılan "Kaf Dağının ardın-
dan geliyorum” ve “Kebze Toplumu”isimleriile
okuyucuları ile buluşturan kitaplarını imzalaya-
caklar. Mayıs ayı sonuna kadar Türkiye'de bu-
tunması beklenen Murat Yağan katılacağı toplan-

tılarda Kebzeh öğretisi hakkında bilgiler vere-

cek.

16.04.2002

Almanya Köln Çerkes Kültür Derneği,
21.04.2002 Pazar günü Yönetim Kurulu se-
çimlerini serçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu:

Perit Celik (Baskan)

Sibel Genel (As Baskan)
Dilek Bocuk (Sekreter)

Özden Senger-Bilgen (Sayman)
Hatice Bora (Organizasiyon) o
Seval Karademir (Üye)
Yasemin Asker (Üye)

“Samsun Bölgesel Gençlik (Bilgilendirme
Toplantısı” 20-21 Nisan'da Samsun'da yapıldı.
 

 

 

 

Kaf-Der Samsun Şubesi tarafından organize edi-
len toplantıya Samsun, Ankara, İstanbul, Sinop,
Sivas, Tokat, Çorum illeri ile Turhal, Erbaa,

Vezirköprü, Çarşamba, Kavak ve Havza ilçeleri-
nin Kafkas Dernekleri ile Samsun Birleşik Kafkas
Derneği'nden yaklaşık 150 genç katıldı. İki gün
süren toplantıda gündem dahilinde tartışmalar

 

yapan gençler, toplantı dışındaki zamanlarını da
tanışarak, sohbet etmeyeayırdılar.

Konu Başlıkları

i.Gün

Dernekler Arası İletişim

(LGün

Asimilasyon ve Entegrasyon (Kentleşme, Mo-
dernleşme)

   
Nalmes'te Yönetici Değişikliği
Adıgey Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu
NALMES'in direktörü ve sanat yönetmeni Amirbiy
Kul görevden alında ve yerine kardeşi

Muhammed Kul Nalmes'in sanat yönetmenliğine
getirildi. Muhammet Kulyirmi yıl Nalmeste dans

etti. Rusya'nın ve Adıgey'in devlet sanatçısı un-

vanlarına sahip.

Adıge Mak Gazetesinde Yönetici Değişikliği

Adıge Cumhuriyetinde Adıgece olarak çıkan tek
gazete olan "Adıge Mak'in genel Yayın Müdürü

Asfar Kuyoko görevinden ayrıldı ve yerine
Azamat Boguse bu göreve getirildi.

Azamat Boguse Adıge Televizyonunda program
yapımcısı olarak çalıştığı gibi aynı zamanda
Adıgey Parlamentosunda miltetvekili.

Adıge Xase'de Görev Değişikliği

Bir sivil toplum örgütü olan “Respublika Adıge
Xase" nin başkanı Ruslan Penesu ve diğer yöne-

tim kurulu üyeleri görevlerinden ayrıldı. Eski
Baskan Ruslan Yemij yeniden Respublika Adıge
Xase Başkanlığına seçildi.
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