
 

 



Karbon, Islah, Sementasyon, Rulman, Paslanmaz, Takım, Otomat, Mikro alaşımlı, Borlu,
Yaylı Çelik kalitelerde

se 16 mm - 220 mm yuvarlak
e 22 mm - 300 mm kare
e 50x6- 140x30lama
e 120x30 - 300 x 160 platina
e 18,5 - 62 altıköşe.
e 100 x 100 - 160 x 160 - 135 x 135 - 240 x 240 sürekli döküm kütük
e İngot 530, 480
e 200 mm - 600 mm yuvarlak ve kare (DövmeÜretim)

Kesitlerdeki ürünlerin stokian veya direk fabrikadan satışlarını istenen terminlerde
yapmaktadır.

AKÇELİK;
» OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİ
» DÖVME SANAYİ
* MAKİNA İMALAT SANAYİ
e CİVATA SOMUN SANAYİ
* TARIM ARAÇLARISANAYİ,
* MADEN, KİMYA,PETRO-KİMYA SAN.

gibi sektörlere Uzman Kadrosu ve. ISO 9000 felsefesiile hizmet vermektedir.

7500 m”si kapalı, toplam 15.000 m'lik bir alanda faaliyet gösierenfirmamız yıllık tonaj
itibarı ile de Türkiye'nin en büyük bayilerinden biridir.

Ayrıca AKÇELİK;
e 4mm - 20 mm Kangal Soğukçeşme
»* & mm - 90 mm ÇubukA.
eğmm-

duyulan diğer talepleredem ”/,.,.,.,.,.,.,.,..
vermektedir. <>.. TAYUR
.Vie)eyyer1)Faks.e)<1e 



 

Merhaba...

Ve paramparça olmasın
Sımsıcak
Capcanlı
Yaşayıp giderken insanlar.
Bırakın, beyaz
İpek gibi yağan karın altında
Hayallerimiz olsun. İ
Yaşayalım
Ozgür
Güzel
Düşünceli.
Anlatalım
Düşündüklerimizibirbirimize.
Sevinç egemen olsun her yerde
İnsanca bir kaygı.
Beyaz,ipek gibi yağdı kar.
Yağsın. |
Dünya daha güzel olacak
İnanıyorum buna.
Bir İnsan kalbinin güzelliğine
Çocukluğuna
Sonsuz cesaretine, olanaklılığına
İnandığım kadar.

NIROL BEİRAMOĞLU

  



 

Yeteri kadar nedeniniz varsa, her
şeyi yapabilirsiniz.

-Jim Rohn -
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ÇEŞİTLİ KANUNLARDADEĞİŞİKLİK
YAPILMASINAİLİŞKİN KANUN

KANUNNO.4771 © KABULTARİHİ :3.8.2002

MADDE 3- A) 6.10.1983 tarihli ve2908 sayılı Dernekler Kanununun yürürlükten kaldırılmış otan 11nci
maddesi, kenarbaşlığıile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Türkiye'de kurulan derneklerin yurt dışındaki faaliyetleri

Madde 11,- Uluslar arası alanda işbirliği yapılmasına yarar görülen hallerde; uluslar arası faali-
yette bulunma amacını güden derneklerin kurulması, bu derneklerin yurt dışında şube açması, yurt
dışındaki benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara üye olmasıveya bunlarla işbirliği yapması veya yurt
dışında faaliyette bulunması, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmaksuretiyle İçişleri Bakanlığının
önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun iznine bağlıdır.

Yurt dışındaki bir dernek ve kuruluşa üye olmak ya da bunlarla işbirliğinde bulunmak isteyen
dernek veya üst kuruluş, bu dernek veya kuruluşun statüsünün Türkçe"ye çevrilmiş noterdenonaylı
iki örneğiniİçişleri Bakanlığına vermekle yükümlüdür.

Türkiye'deki derneklerin üye olduğu veya işbirliği yaptığı yabancı dernek veya: kuruluşların ka-
-nunlarımıza ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyetlerde bulunması halinde, Türkiye'de kurulmuş
derneğin, bu yabancı dernek veya kuruluşlarla olan ilişkilerine Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü alınmak
suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerineBakanlar Kurulu kararıyla sonverilir.

B) Dernekler Kanununun yürürlükten kaldırılmış olan 12nci maddesi, kenar başlığı ile birlikte a-
şağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Yurt dışında kurulan derneklerin Türkiye'deki faaliyetleri

Madde 12,- Yurt dışında kurulan derneklerin, uluslar arağı alanda işbirliği yapılmasınayarar gö-
rülen hallerde ve karşılıklı olmak koşuluyla, kültürel, ekonomik, teknik, sportif ve bilimsel konular-
da bilgi veya teknolojilerden yararlanılmak üzere; Türkiye'de şube açmalarına, Türkiye'de kurulmuş
bulunan derneklere üye olmalarına veya bunlarla işbirliği yapmalarına, Türkiye'de faaliyette bulun-
malarına, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakan-
lar Kurulunca izin verilebilir.

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen derneklerin, kanunlarımıza veya milli menfaatimize aykırı faali-
yetlerde bulunması halinde, verilen iznin geri alınmasınaDışişleri Bakanlığının görüşü alınmak sure-
tiyle İçişleri Bakanlığının önerisi üzerineBakanlar Kuruluncakararverilir.

C) Dernekler Kanununun 15nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

İçişleri Bakanlığınca Dernekler Daire Başkanlığında ve illerde valilikler bünyesinde derneklerin
kaydolunacağıDernekler Kütüğü tesis olunur.

Dernekler Daire Başkanlığındaki Dernekler Kütüğüne bütün konfederasyon, federasyon ve der-
nekler ile şubeleri ve merkezleri yurt dışında bulunanderneklerin Türkiye'de açılmış şubeleri kaydo-
lunur.

D) Dernekler Kanununun 4Oncımaddesinin kenar başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.



 

  
 

Milli Savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı faaliyette bulunma yasağı

Dernekler, askerliğe, milli savunma ve kolluk hizmetlerine hazırlayıcı öğrenim ve eğitim faali-
yetlerinde bulunamazlar. Bu amaçları geçekleştirmek üzere kamp veya talim yerleri açamazlar.

E) Dernekler Kanununun 45inci maddesi, kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş- *
tir. İ

yasa

Madde 45,- Dernekler, faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin sonuçları konusunda, İçişleri
bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirtilen şekle uygun olarak düzenleyecekleri beyannameyi
yıl sonu itibariyle mahallin en büyük mülki amirine verirler.

Gerek görülen hallerde derneklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri, def-
terleri, hesap ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı veya bağlı bulundukları yerin en büyük mülkü amiri
tarafından her zaman denetlenebilir. İçişleri bakanlığı, bu denetlemeyi Dernekler Daire Başkanlığı
Personeli veya Bakanlık Teftiş Kurulu aracılığıyla; en büyük mülki amirler, bizzat veya görevlendire-
cekleri memur veya memurlar aracılığıyla yaptırırlar.

Dernekler, amaç ve faaliyetleriyle ilgili olan bakanlıklarcâ da denetlenebilir. Denetleme sonuç-
ları, bilgi için İçişleri Bakanlığınabildirilir.

Denetleme sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belgeve kayıtların,
dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentile-
rine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim sırasında, suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde, ilgili mülki amirlik durumu
derhal Cumhuriyet savcılığına bildirir.

F) Dernekler Kanununun 46ncı maddesi, kenar başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

Dernekler Daire Başkanlığı

Madde 46,- Derneklerile ilgili hizmetleri yürütmek, tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı-
nın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip
göstermediklerini, defterlerini ve hesaplarını mevzuata ve tüzüklerine uygun olarak yürütüp yürüt-
mediklerini denetlemek üzere İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dernekler Daire Başkanlığı kurulur.

G) Dernekler Kanununun 62nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 62,- Dernekler tarafından tutulacak defterlerile ilgili usul ve esaslar “İçişleri ve Maliye

Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Bu defterlerin noterden onaylı olması
zorunludur.

H) Dernekler Kanununun 73üncü maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
Madde 73,- İçişleri Bakanlığınca, derneklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, hizmetleri görmek

üzere illerde valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar bünyesinde derneklere ilgili bir birim oluşturu-
lur.

Bu birimin illerdekiteşkilatlanması, kuruluş, görev ve yetkileriile 15inci maddeye göre oluşturu-
lacak Dernekler Kütüğünün şekli, düzenleme ve kayıt esasları, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yö:
netmelikle düzenlenir.

MADDE 8.- A) 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hak-
kında Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki hükümler eklenmiştir.
Ayrıca, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçe-
lerde de yayın yapılabilir. Bu yayınlar, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temelniteliklerine, Devle-
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz. Bu yayınların yapılmasına ve denetimi-
ne ilişkin usul ve esaslar, Üst Kurulca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

B) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun güncü maddesinin ikinci fik-
rasının (f) ve (v) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
f) Özel hayatın gizliliğine saygılı olunması.
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v) Yayınların şiddet kullanımı özendirici veya ırkçı nefret duygularını kışkırtıcı nitelikte olmaması.

C) Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun Zönci maddesinin birinci fık-

rası aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.
Bu Kanuna aykırı olmamak ka dıyla, yayınların yeniden iletimi serbesttir. Yeniden iletime ilişkin

usul ve esaslar, Üst Kurulca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
MADDE 11. - A) 14.10.1983 tarihli ve 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununun adı

“Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimiile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hak-
kında Kanun”şeklinde değiştirilmiştir.

B) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1. - Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller, ya-

bancı dille eğitim ve öğretim yapan okullar ile Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel
olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerin öğreniminin tâbi olacağı esasları düzenlemektir.”

C) Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine a-

şağıdaki hükümler eklenmiştir.
“Ancak, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçe-
lerin öğrenilmesiiçin 8.6.1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine tâbi
olmak üzere özel kurslar açılabilir. Bu kurslar, Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temelnitelikleri-
ne, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz. Bu kursların açılmasına ve
denetimineilişkin esas ve usuller, Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikledüzenlenir.”

© Kafkas Derneği Genel Merkezi'nin Kanun değişikliğinde katkıları olan siyasi liderlere gönder-
diği mesaj aşağıdadır:

Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne bilinçli ve yürekten bağlı laik ve demokrat Tür-
kiye Çerkeslerinin kurmuş oldukları 53 Kuzey Kafkas Kültür Derneği adına KAFKAS DERNEĞİ Genel
Merkezi olarak, T.B.M.M.çatısı altında yer alarak ülkemizin Avrupa Birliği ailesine katılması yolunda
çıkartılmış olan yasaların hazırlık ve yasalaştırma sürecine katkı veren tüm siyasi partilerimize şük-
ran duygularımızı ifade ediyoruz.

Yeni bir uygarlık ailesine adım atarken; dilin ve kültürün özgürce gelişiminin ve yaşatılmasının
ülkemizin birlik ve bütünlüğünün temel harcını daha da güçlendireceğine inancımız tamdır. Binlerce
yılık medeni geçmişleriyle, tarihin en eski çağlarından beri Anadolu medeniyet ve kültüründe katkı-
ları olan Kuzey Kafkasya halklarının torunları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan biz
Çerkesler, yasaların çıkarılması kadar o yasaların uygulama alanına konulmasının da önemli olduğu-
nun bilincinde olarak, üzerimize düşecek her görevi fedakarlık ve kararlılıkla, istismara geçit ver-
meden yerine getirmeye ve yönetimlerimize yardımcı olmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyo-
ruz.

Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu yenilenmesi aşamasına gelinen bu günlerde yaşamakta oldu-
umuz tüm sıkıntıların sükunetle ve aklı selimle aşmak üzere gerekli potansiyele bu ülkenin fazlasıy-
la sahip olduğuna inanıyor, bu vesileyle; genelseçimlerin, istikrar içinde hizmet yarışına, huzura,
ülke insanlarının tümünün ekonomik refahına vesile olacak sonuçlar getirmesini gönülden diliyoruz.
Ankara,13.08.2002

Saygılarımızla

Muhittin Ünal
KAF-DER Dernekler Topluluğu Genel Başkanı

 



 

 

 

 

MAYKOP ye NALÇİK ÜNİVERSİTELERİ
İLE NALÇİK DEVLET TARIM AKADEMİSİ

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Her yıl olduğu üzere bu yıl da
Maykop, Nalçik ve KUBAN Üniversitelerine
öğrenci gönderilecektir. Şubelerimiz ve Der-
neklerimiz Yöneticileri ve Veliler ile aday
öğrencilerin bilgilerine sunulur:

Adları geçen her üç Üniversite de Rus-
ya Federasyonu Üniversiteleri sıralamasında
iyi yerler almaktadırlar. Türk Milli Eğitim
Bakanlığı ile YÖK kayıtlarında okunabilecek
Üniversiteler olarak yer aldıkları için gidecek
gençler askerlik tecili ve öğrencilik bakımından
problem yaşamamaktadırlar.

1- Bu Üniversiteler YÖK tarafından
resmen tanınmamış ve Türkiye'de yapılmakta
olan ÖSS sınavları kataloglarında yer alama-
dıkları için mezun olan öğrencilerinalacakları
diplomaların MUADELET'i - EŞİTLİĞİ doğrudan
doğruya kabul edilmemektedir. Türkiye'ye
dönünce fark sınavları ile eşitlik diploması ala-
bilmektedirler .

Bu sakıncanın kaldırılmasını teminen
KAFDER olarak yazılı müracaatlarımız vardır.
Kabil olursa YÖK'den bir heyeti Kafkasya'ya
götürüp Üniversiteleri görmelerini ve tanınan

üniversiteler listesine alınmalarını temin için
uğraşıyoruz. Hatta Ekim ayında Kafkasya'dan
da sırf bu konu için özel heyet gelecektir.
Başarısız olduğumuz takdirde fark sınavı sade-
ce TIP ve MÜHENDİSLİKLER de olacaktır. Diğer-
leri doğrudan eşit sayılacaktır.

2- Bu Üniversitelere gidebilmek için
Üniversiteler giriş sınavına girmiş ve asgari
120 almış olmak zorundadırlar. Aksi takdirde
muadelet şansına da askerlik teciline de hak
kazanamazlar.120 puanın altında not alanlar
yıllık 900 ABD doları ödeyerek paralı okuyabilir. O
takdirde ille de Kafkas kökenli olmak gerekme-
mektedir.

3- Bu Üniversitelere gidecek öğrenci-
ler için seçmeleri takiben Kafkasya'dan acilen
getirteceğimiz davet yazıları ile 5 yıllık öğ-

 

renci vizesi alınacaktır. Aksi takdirde ikamet
ve giriş-çıkışlarda sorunla karşılaşılacaktır.

4- Maykop Üniversitesinde burslu giriş
yoktur. Bir yıllık Rusça hazırlık sınıfını iyi
dereceyle geçerlerse üst sınıflarda burslu
okuyabilmektedirler. Aksi takdirde aşağıda
kayıtlı miktarlarda para ödeyerek okuyacaklar-
dır.

5- Nalçik Üniversitesi ile Kafder ara-
sındaki sözleşme uyarınca 10 adet burs kon-
tenjanı bulunmaktadır. Müracaatçılar arasın-
da mali durumu, dil bilmeseviyesi, puan
yüksekliği, bölümünün önemi ve Kafkas De-
mekleri ile ilgisi gibi faktörler dikkate alına-
rak Eğitim Kurulumuz üyelerince burslular
belirlenmektedir. Başarısız ve devamsız ol-

. dukları anda da bursları kesilmektedir. Ayrı-
ca, velilerinden alınacak bir taahhütnameyle

de önceden ödemedikleri burs paraları yasal
faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil edilerek |

“ilgili Üniversiteye iade edilecektir.
6- Nalçik Üniversitesi dışında “NALÇİK

DEVLET TARIM AKADEMİSİ” 19 bölümlü bir Aka-
demi olup, tamamen pratik tarım uzmanı tarım
teknisyeni, omühendis, veteriner, exper,

teknolog ve ekonomist, yetiştirmektedir. Bu
Yüksek okulların her bölümüiçin de burs imka-
nımız vardır.

7- MAYKOP ve NALÇİK kentlerinde Üni-
versitelerin yurtları vardır. Dileyenler yurtta
kalabilecekleri gibi ev tutarak da kalabilirler.
Kiralar 1000-1500 Ruble arasındadır. Bir öğ-
rencinin aylık gideri 100 doları bulması müm-
kündür. Yurtta kalması halinde bu masraf
daha az olmaktadır.

8- Genelde öğretim yılları 4 yıl olup 9
ve 6 yıl olan bölümler de vardır. Biryıl zorunlu
olarak sadece RUSÇA öğrenecek ve gideceği
bölümün hazırlık bilgilerini alacaklardır.
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MAYKOP ÜNİVERSİTESİ'nin muhtemelyıl-
lık ücretleri :

- Hazırlık :Sınıf mevcuduna göre değişir ve 12-
15.000 ruble olabilir. (Sınıf mevcuduna bağlı)
- Ekonomi ve Yabancıdiller (İng. F#.,Alm.,Arp.)
12.000-13.000 ruble,

- Hukuk Fakülteleri 15.000 Ruble,
- Tarih ve Spor Fakültesi 10.000 Ruble,
- Fizik,Matematik, Doğal Bilimler,Sosyal Pedago-
ji, Güzel Sanatlar, Rus Dili ve Adige dili ve
Edebiyatı bölümleri : 10.000-11.000 ruble (Bu
gün için | dolar 29 rubledir)

NALÇİK ÜNİVERSİTESİ'nde bölüm ücretleri
bu yıl için şöyledir:

- Hazırlık sınıfı 800-900 Dolar (Sınıf mevcudu ve
puanlara göre)
Rusça, Kabartayca, Balkarca, Pedagoji, İlk
Öğretim Metodu, Mesleki Eğitim,Mekanik
Mühendisliği Teknolojisi, Gıda Sanayi Cihaz.
Makinaları 800 dolar
- Tarih, Sosyal Çalışma, Almanca, Fransızca,
Çevre Bilim, Matematik, Fizik, Kimya, Biyolo-
ji, Fizik Tedavi 900 dolar

- Uygulamalı Matematik, İnformatik ve Bilgi-
sayar, Mikroelektronik, Sos.ve Turizm 1000
dolar
- İngilizce 1100 dolar,
- Muhasebe, İdare 1300 dolar,
- Hukuk, Tıp, Dişçilik 1400 dolar.

NALÇİK ÜNİVERSİTESİ DEVLET TARIM AKA-
DEMİSİ

Tarım Bilimi, Meyve-Sebze Ziraatı ve Üzümcülük,
Tarmsal Ürünü Rafine etme Teknolojisi
Zooteknoloji, Veterinerlik, Ticaret Bilimi, Yiye-

cek Maddeler teknolojisi, Ekmek ve Makarna
Teknolojisi, Tarımın Makineleştirilmesi, Toprak
Teknolojisi, Tarım ve Sanayide Ekonomive İdare,
Hesapİşleri, Maliye ve Kredi, Toprak Islah Tekno-
lojisi, Tarma Enerji Sağlama Teknolojisi, Tarım
Makinaları Tamir ve Servis Teknolojisi, Tarımsal

Su ve Dağıtım Teknolojisi gibi bağlı Yüksek Okul-
ları vardır.

KUBAN ÜNİVERSİTESİ:

Hazırlık Fakültesit yıl süreli ve 800 dolardır.
Gaz, ya$, güç mühendisliği, Kimya Mühendisli-
8i, Sivil Mühendislik, Karayolu

 

 

Mühendisliği, Mekanik Mühendislik, Yiyecek
Mühendisliği vediğer Fakülteler 1000 Dolar
İki yıllık Lisansüstü (Master) eğitimi 1200 dolar,
Asistanlık ( üç yıl sürelidir) için yıllık ücret 1500
dolar

Yurt ücreti 20-35 dolardır. 1-2 kişilik oda-
larda kalmak mümkündür.

MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kaf-Der'e müracaat Sırasında verilecek

belgeler şunlardır:

1- Başvuru dilekçesi ( Form dilekçe doldurula-
cak, imzalanacak ve Şube tarafından onaylana-

cak)
2- Mezuniyet belgesi (Diploma veya Çıkma
onaylı örneği)
3- Akseptans (Kabul Belgesi)
4- ÖSS sonuç belgesi,
5- Nüfus Cüzdanı (2 adet)
6- Vesikalık Fotoğraf (10 âdet)
7- Sağlık Belgesi (Gidilirken alınacaktır.)

 8- AİDS olmadığına dair rapor (Nalçık'da alına-
bilir)
9- Beşyıllık öğrencivizeli pasaport.

Rusya'daki 568 Üniversitenin 2001 yılı
performans sıralamaları:

1-St. Petersburg Devlet Üniversitesi
2-Moskova Fizikoteknik Devlet Üniversitesi
3-Halktarın Dostluğu Üniversitesi

Kuzey Kafkasya Üniversiteleri:

12-Kabardey Balkar Üniversitesi
13-Kuban Devlet Üniversitesi -Krasnadar
31-Dağıstan Devlet Üniversitesi
34-Sivastapol Devlet Üniversitesi
36-Adigey Devlet Üniversitesi
41-kuzey Kafkasya Teknik Devlet Üniversitesi-
Stavrapol
55-Kuzey Osetya Devlet Üniversitesi
59-Kuzey Kafkasya Teknoloji Devlet Üniversi-
tesi -Vladikafkas

*İnguşetya ve Çeçenya Üniversitelerinden bilgi
alınamadığıiçin sıralamada yer
almamaktadır.



 

 

  
 

Kabardey - Balkar Devlet Üniversitesi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Branş Uzmanlaşma İhtisas
1. İnşaat Sanayive sivil inşaatı Mühendis
2. Elektronik ve Mikroelektronik ve katı cisim Mühendis
mikroelektronik elektornik
3. Radio teknik Kamu ve radio elektronik ci- Mühendis

hazlar
4. Bilgisayar ve bilgisayar Bilgisayar Mühendis -
makineleri
5.Gıda mühendisliği . Gıda üretme cihazlar ve ma- Mühendis

kineler i
6. Çevremizdeki dünyanın Çevremizdeki dünyanın koru- Mühendis
koruması ması ve tabiat kaynaklarının

tutumlu kullanılması |
7. Proje ve teknolojik makine- Makine yapımı teknolojisi Mühendis
ler yapımı İ
8. Matematik - Matematikçi
9. Fizik - Fizikçi
10. Kimya - Kimyacı
11. Biyoloji - Biyolog |
12. Tarih - Tarihçi, Tarih öğretmeni
13. Hukuk - Hukukçu
 

14. Tıbbi fizik Fizikçi
 

15. Pratik matematik ve bilgi-
sayar

Matematikçi, Program tertip-
çİSİ
 

16. Coğrafya Coğrafyacı
 

17. Filoloji Filolog, Öğretmen
 

18. Beden eğitimi ve spor Beden eğitimi öğretmeni
 

 

 

19. Doktorluk | Doktor
20. Stomatoloji - Doktor
21. Menejment - Menejer
 

22. Sosyal faaliyeti Sosyal faaliyet uzmanı
 

23. Sosyal ve kültür servisi ve

turizm

Servis ve turizm uzmanı

 

24. Mikroelektronik ve yarı
iletken cihazlar

Fizikçi ve Mikroelektroncu

 

25. Teknoloji ve iş beceriklilik
(ticaret) . İ

Öğretmen

 

26. Pedagoji ve ilkokul eğitimi İlkokul öğretmeni
 

27. Dekoratif ve tatbiki sanatı Ressam
 

28. Hesapişleri ve tahlil İktisatçı
 

29, Vergiler ve vergilendirme Vergilendirme uzmanı
  30. Pratik bilgisayar (iktisat
alanında)   Bilgisayarcı- İktisatçı

 

 

 

 



 

TEMMUZ AĞUSTOS 2002 »SAYI 37
 

Kabardey - Balkar Devlet Tarımsal Akademisi: |
—

 

Branş | Uzmanlaşma | ihtisas
 

1. Tarım bilimi Tarım uzmanı
 

2. Meyva ve sebze ziraati ve
üzümcülük

Tarım uzmanı

 

3. Tarımsal mahsulün rafine

teknolojisi
Tarım teknologu

 

4. Zooteknoloji Zootekni mühendisi
 

5. Veterinerlik (Baytarlık) Veteriner (Baytar)
 

 

 

6. Ticaret bilimi - Mal eksperi
7. Yiyecek maddelerin tekno- - Mühendis
tOjisİ
8. Ekmek ve makarnalar tek- - Mühendis
nolojisi İ
 

9. Tarımın makineleştirmesi Mühendis, Makine uzmanı .
 

10. Toprak(yer) yapma Mühendis
 

11. Tarım sanayide ekonomi
ve idare

İktisatçı-Menecer

 

 

 

 

 

 

  temleri   
12. Hesap işleri - İktisatçı
13. Maliye ve kredi İ İktisatçı
14. Ticaret - Tüccar
15. Toprakıslah işleri - Mühendis
16. Tarımsanayinde enerji Mühendis
sağlama
17. Tarm sanayinde makine- - Mühendis
lerinservis ve tamir teknoloji- i
si
18. Tarımsal su dağıtma sis- | Mühendis  
 

 

    

     



 

 

N

 

  
 

 ADİGELER'İN MISIR'DA KURDUKLARI
MEMLUK SULTANLIĞI

13. y.y. daki Adıgelerin hayatı ile ilgili Rus
Bilim adamı Bronevski Semen'in görüşü şöyle;
“Adıgeler vatan toprakları olan Azak Denizi'nin
doğu sahillerinin tamamını, Don Nehri'ne kadar

olan tüm bölgeyi hep ellerinde bulundurmuşlar.
Kırım'ın bir parçası olan Kerç, Adıgelerin hep
uğrak yeriydi. Kırım'ın tüm topraklarına, Avru-
pa'da bir çok ülkeye aynı şekilde ulaşırlardı.
Adıgelerin Mısır'da kurduğu sultanlığın ilk lideri
Barkuk'tur ve o sultanlığın ismi Borgitt veya
Çerkasdır”.

edecek güçlü ve düzenli bir ordu yoktu. Bunun
sonucu olarak hep dış güçlerin saldırılarına uğ-
rar, yakılır, yıkılır, yağmalanırdı. Mısır ve Suriye
toprakları zengindi, o yüzden yabancıların hep
iştahını çekmiş ve onlar tarafından hep kıska-
nimştir. |

X. y. y. da Mısır'da sultanlığı muhafaza

|. BÖLÜM

cesur manası kazanmış ve bunu da gerçekten
hak etmiştir.

Memlukların ortaya çıktığı dönem 975-
996 yılları arasıdır. O dönemde dünyada özellik-
le yakın doğuda köle ticareti yaygındı. Mısır
halifesi köle pazarında akıllı, becerikli, eli yüzü
düzgün, güçlü gençleri satın alıyor, onları oku-
tuyor, eğitiyor, orduya eleman hazırlıyordu.

X.y.y dan başlamak üzere Adıge Mem-
lukları daha iyi bir konuma geliyordu. Sayıca
Türk Memluklardan azdılar ama Adıseler birlik
içindeydiler, daha güçlü konuma gelmek için çok
çaba gösteriyorlardı. Ordu komutanları, bürok-
ratlar ve diğer ileri gelen Memluk Adıgeleri ya-
vaş yavaş feodal bir sınıf meydana getirmişler,
gittikçe güç ve itibar kazanmaya ve sultanlığa
giden yol yavaş yavaş belirmeye başlamıştı.

 

 

 

| erTopraklarıAAkanınkav-
şak yerindeydi. Hindistan'dan Avrupa'ya kadar
giden yol bu topraklardan geçiyordu. Üç büyük
ilahi dinin kutsal saydı$ı yerler, mabetler bu
coğrafyadaydı. Onun için tüm dünyadaki halkla-
rın ilgisini çekmiş ve her zaman uğrak yerleri
olmuştur.

İşte Memluklar böyle bir bölgede ortaya
çıktılar. Memluk kelimesinin Arapça manası hiz-
metçi demektir. Zamanla bu kelime savaşçı,

 

- çocuğunu satın almıştı.

O dönemde Adıge yurdunda da köle tica-
“reti vardı. En büyük müşterileri ise Bizans, Türk
ve Mısır üst düzey yöneticileriydi. Köle olarak
satın alınan Adıge gençleri emsalsiz bir asker ve
korku nedir bilmeyen komutanlar oluyorlardı.
Kızlar ise aldıkları kültür terbiye yetişme tarzla-
rı temizlikleri ve ahlaklarıyla hep tercih edilir-
lerdi. Gerek erkekler gerekse kızların bu üstün
vasıfları, onlara götürüldükleri ülkelerde hep
itibar kazandırmış, bulundukları konumda onları
çok güçlü kılmıştı.

Rus bilim adamı S5.P. Karpov” un yazdığı-
na göre, köle pazarında satılan Adıge kızları ve
erkekleri diğer kölelerden iki misli pahalıya
satılıyordu.. Fakat Adıgelerin Mısır'a gelmeleri
sadece buyolla olmadı. Aklı başında, yetişkin
insanlar kendi arzularıyla Adıge yurdundan Mı-
sır'a geliyorlardı. Bazen de Mısır'daki hemşehri-
lerinin isteği üzerine de geliyorlardı. Cesaretle-
riyle, akıllarıyla varlık göstermek, makam mevki
sahibi olmak esas gayeleriydi. Bu durum Mısırlı
yöneticilerin de hoşuna gitmiyor değildi.

Tarihin yazdığına göre Mısır Sultanı
Kalavun 1277-1279 yılları arasında 12 bin Adıge

Bunların sayesinde
1281'de Hims yakınında yaptığı büyük savaşı
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kazanmıştı. Kalavun'dan önce hüküm süren
Bibaris'in de kazandığı savaşlarda, ordusundaki
Adıge komutanlarının büyük yararı olmuştu.

1376'da Mısır'ın üst düzey yöneticileri ve
ordunun üst kademe komutanlâfının büyük ço-
gunluğu Adıge idi. Bunlar bir birlerine yardim
ediyorlar, birlik içinde hareket ediyorlardı ve
güçlüydüler. Bir çok kahramanlıklar göstermiş,
akılı, becerikli, cesur bir komutan olan
Barkuk'u 1382'de Mısıra sultan olarak tayin
etmişlerdi. Arapça Barkuk ibn Anast diye çağrılı-
yordu. Lakabı Melıhuk (Çoban- Çobanoğlu, bura-
dan Memluk kelimesi türedi) idi. Gençliğinde
Adıge yurdunda çobanlık yapıyordu.
Barkuk Mısır'da bir Adıge sultanlığı kurmak ni-

yetindeydive bunu 1395 de başarmıştı.

 
 

  
Barkuk yönetim birimlerinin tamamına ordu-

nun tüm üst kademelerine mali ve adli kurumla-
rın başına hep Adıgeleri getiriyordu. Anavatanı
olan Kafkasya'dan çok sayıda Adıge getirtiyordu.

. Onları orduda ve devlet kademelerinde görev-
- lendiriyor, en verimli en kıymetli yerlerden ara-

zi veriyordu. Bu durum diğer halkların hoşuna
gitmiyor, başkaldırmak istiyorlardı ama her de-
fasında onları bastırıyordu.

Barkuk sultanlığı döneminde Mısır'ı güçlü bir
devlet yapmak için bütün gücüyle çalışıyordu.
Ülkenin toprakları Mısır'la kalmıyordu. Şam,

 12

Libya, Sudan, Hicaz (Mekke ve Medine dahil)
Anadolu'nun doğu bölgesi, Mezopotamya, Bağ-
dat, Tebriz, Kürdistan, Klikya Ermenileri, bunla-

rın tamamı sultanlığın himayesi altındaydı. Bu
topraklarda düzeni, güçlü Memluk sultanlığının
güçlü ordusu sağlıyordu.

Memluk tarihini yazan Arap tarihçi İbni
Tagri Birudi şöyle demekte; “Barkuk ve ondan
sonra gelen hükümdarlar Mısır'daki eski düzeni
tamamen değiştirmişler, bütün önemli görevlere
Adıgeleri getirmişler, onlara toprakların en gü-

zelini arsaların en kıymetlisini vermişlerdi. Ayrı-
ca Kafkasya'dan getirdikleri soydaşlarına da aynı
kolaylığı gösteriyorlardı”. İsrail bilim adamı
Ayalon David'in yazdığına göre sultanlıkta önem-
li mevkilere, Adıge dışında başka halklardan
birinin getirilmesi çok nadir oturdu.

Barkuk'un döneminde sultanlığın sınırla-
rını tehdit eden güç Timur'un ordularıydı. Ti-
mur'un başlattığı savaş, Adıge sultanlığının en
güçlü ordularının, en hararetli ve en iddialı ol-
duğu Zamana rastlamıştı. Adıge cengaverleri
Horasan'a kadar gidiyor, Timur'un şehirlerin
yağmalıyor, insanlarını esir alıp dönüyorlardı.
Bunların sonucu olsa gerek, Timur'un orduları
1395'de Memluk topraklarına giriyorlar, Adıge
liderleri buna çok kızıyorlar. Timur'un bu saldı-
rısının bir başka nedeni daha vardı. 1393-1394
yılları arasında Timur'un en seçkin ordusunu
Memluklar Şam'ın kuzeyinde bir yerde tamamen
yok etmişlerdi. Timur bunun da öcünü almak
istiyordu.

Timur'un orduları her şeye rağmen
Memluk topraklarını terk etmediler, çok geçme-
den Bağdat'ı işgal ettiler ve Timur Barkuk'a bir
grup elçi gönderdi, barış istiyordu. Ancak Barkuk
“gibi dünyanın takdir ettiği, o dönemin en güçlü
sultanlığının sahibi lidere bu teklif ağır geldi,
elçileri idam ettirdi, Timur'a cevap bile verme-

di, tenezzül etmedi. Timur bir elçi heyeti daha

gönderdi, komşu olalım dost olalım demekteydi
ancak Barkuk bunu da ciddiye almadı, Timur'u
ve komşuluğunu önemsemedi, alay etti (1394.
Mayıs).

1395'in ortalarına doğru Barkuk büyük
bir orduyla Şam'a gitti. Gayesi Şam'ı tehdit
eden Timur'un ordularını yok etmekti ancak
Timur'un orduları kuzeye çekildi. Barkuk yıl
sonuna kadar Şam'da kaldı sonra Kahire'ye dön-
dü. Barkuk Şam'ı düşmandan kurtarmış, daha
çok itibar kazanmış maddi ve manevi gücü art-
mıştı.

Barkuk 1399'da altmış yaşında hayata

veda etti. Onun ölümü bütün dünyadaki Müslü-
manlar için çok acı olmuştu. Yerine 13 yaşındaki
oğlu Ferej seçildi ancak yaşı çok küçüktü fazla

 



a

 

 

 

tahtta kalmadı: Şam Valisi Karmevko Mueyed
Şeyh yerine getirildi. Mueyed sultanlığı barış
içinde yönetti. Anadolu topraklarında baş kaldı-
ran Türkmenleri bozguna uğrattı. Mueyed elli
yaşında vefat etti. Yerine oğlu Ahmet sonra
Teter onun yerinede Teter'in oğlu Muhammed
geçti. Ancak bunların döneminde kayda değer

birdeğişikliyapılmadı...

1422'de yönetime Barsbey getirildi. O,
güçlü, cesur bir komutandı. Onun döneminde
sultanlık refah ve barışiçinde yaşadı. Barsbey'in
sultanlığı döneminde de bütün yönetim birimle-
rinde Adıge yöneticileri vardı. Yeni elde edilen
ülkelerin valilerinin tümü Adıge idi. Onun döne-
minde sultanlık çok güçlü konumdaydı, hiçbir
şeye ihtiyacı yoktu. Ama son dönemine yakın,
ülkede çekirge sürülerinin sebep olduğu büyük
bir felaket yaşandı fakat sultan halkı fazla zarar
ziyana uğratmada zorlukları aştı. Barsbey
1438'de hayata veda etti, yerine oğlu Yusuf
getirildi ancak o yıl onun yerine Adıge Memluk
ileri gelenlerinden Çakmak geçti. Çakmak tüm
dünya Müslümanlarını bir birlik içinde topladı,
aralarındaki kırgınlıları kaldırdı, birliğin merke-
zini Kahire'ye getirdi. Barsbey'in kabul etmediği
Timur'un oğlu Şahruhi'yinin çok kıymetli hediye-
lerle Kahire'ye gelmesine müsaadeetti.

 

 

Çakmak'ın sultanlı$ı döneminde ülke re-
fah ve güven içinde yaşadı. 1453'de Çakmak
vefat etti. Yerine küçük oğlu Osman onun yerine
Yinal onun da yerine Ahmet sonunda Adıge ye-
geni olan Grek Huşkadam başa geldi.

i. Bölüm:
ç . Huşkadam'ın sultanlığında Adıge Mem-
luklarlaOsmanlılar arasında anlaşmazlıklar çıkı-
yor. Bu dönemde 11. Mehmet (Fatih) Sultanlığını
ilan ederek Osmanlı hükümdarı oluyor. Ve Mem-
luk topraklarını bir kısmını işgal ediyor. Bu sıra-
da Memluk yönetiminde değişiklik gündeme
geliyor. Tam bir Adıge'nin sultan olması benim-
seniyor ve kısa zamanda Kayıtbey başa getirili-
yordu. Kayıtbey, titiz, ciddi, akıllı, ileriyi göre-
bilendi. Kayıtbey, tüm çabasına rağmen Osman-
lıyla barışı temin edemedi. Çok geçmeden altı
yıl süren (1485-1491) bir savaş dönemi başlıyor-
du. Osmanlı ordusu top ve tüfek bakımından
zengin sayıca da çok daha fazaydı. Memluk or-
dusu bu tip saldırıları kabul etmiyor, korkaklık
nişanesi olarak kabul ediyordu. Kayıtbey ve on-
dan sonra gelen yöneticiler de top ve tüfeğin
gücünü, üstünlüğünü, savaşı kazanmadaki fayda-
larını anlamadılar. Memluk ordusu gerçi çok
güçlüydü her devlet ondan çekinirdi ancak top
ve tüfeğe karşı kılıç ve kamayla üstünlük sağla-

- mak kolay değildi.
Memluklarla Osmanlılar üç kez savaştılar

her seferinde Osmanlı ordusunu yenmişlerdi.
“Üçüncü savaşta dört bin Memluk süvari birliliği
sayıca çok üstün olan Osmanlı ordusunu büyük
bozguna uğratmıştı. Bu savaşta kırk bine yakın
Osmanlı askeri ölmüş bir çoklarını da esir alarak
Kahire'ye getirmişlerdi. Bunların içinde ordu
komutanı Ahmet Bek Harsakoğlu da vardı. Son-
radan Osmanlılarla yapılan barışla esirler ser-
best bırakıldı. | ğ

Kayıtbey emrindeki Memluk ordusunun
başarısı devam ediyor, kazandığı zaferler ülkeye
büyük faydalar sağlıyordu. Bunlardan biri de li.
Beyazıt zamanında elde edilen başarı sonucu
yapılan antlaşmayla, Elbistan ve Klikya'nın
Memluklara verilmesiydi. Fakat Kayıtbey. çok iyi
biliyordu ki Osmanlı buna razı olmayacak, rahat

durmayacaktı. Güç bakımından da oldukça üs-

tündü Kayıtbey 1496'da vefat ediyor 1501'e

kadar olan sürede 4sultan değişiyordu.
1501 Nisanında Adıge yöneticilerin ısra-

rıyla Kanşav -Ghur başa getirildi. O henüz aklı

başında değildi. Memluklardan bir akrabası onu

Adıge yurdundan getirtmişti. Arapça'yı tam Öğ-

renememişti. Ölene kadar da hep Adıgece ko-

nuştu, çok bilgili değildifakat akıllıydı ve zekiy-

di. İlk görevi devleti güçlü kılmak, orduya ihti-

15



 

TEMMUZ AĞUSTOS 200? eSİVİ 21
 

yacı olan silah araç ve gereci temin etmek oldu.
Orduya eleman yetiştirmek için 13 bin genç
satın aldı, bunların çoğunu da kendi anavatanı
olan Kafkasya'dan getirtti. Nısır'a hasım olan
sadece Osmanlı değil İran ve Portekiz de Mısır'a
diş biliyordu. Dünya Müslümanlarının lideri ol-
mak isteyen Osmanlı ile yine dünya Müslümanla-
rına önderlik eden Kahire'yi onlara merkez ya-
pan Memluklar arasında gizliden gizliye savaş
hazırlıkları yapılıyordu. 1. Selim (Yavuz) 1512'de
Osmanlı imparatorluğunun başına geçiyor. Selim
Memluk ordusunun Osmanlı ordusuna karşı ka-
zandığı üstünlükten dolayı rahatsız oluyor. Mem-
lukları hiç sevmiyordu. Tahta gelir gelmez Mem-
lukların Mısır'daki ve dünya Müslümanlarının
nezdindeki itibarını yıkmak için Araplar arasında
menfi propagandalar yaptırıyordu. Mısır ve
Şam'daki Araplar bundan çok etkileniyorlar bir
an önce Osmanlı'nın gelmesini istiyorlardı. Arap-
lar Memluk idaresinden bıkmışlardı. Selim'in
casusları Kanşav- Ghur'un bazı komutanlarıyla
gizlice görüşmeler yapıyordu. Savaş 1516 Ağus-
tos 24'de Halep yakınındaki Marcdabık denen
yerde başlıyor. Karşıda Selim'in büyük ordusu bu
tarafta korkusuz Kanşav- Ghur'un ordusu. Savaş
Memlukların üstünlüğüyle başlıyor büyük kahra-

- manlıklar gösteriyorlar. İbni Osman komutasın-
daki Osmanlı ordusu yenilmiş, on bine yakın
zayiat vererek geri çekilmişti. Zafer yakındı
ancak Hayirbey komutasındaki büyük bir birlik
Osmanlı tarafına geçmiş, onlara katılmıştı.
Hayirbey'in bu yaptığından Kanşav- Ghur'un
haberi yoktu. O, tüm komutanlara örnek olacak
şekilde savaşa devam ediyordu. En cesur arka-
daşlarıyla Kanşav- Ghur Osmanlı askerlerini ya-
rarak Selim'in çadırına dalıyor maksat onu öl-
dürmekti ancak çadır boştu. O sırada
Hayirbey'in birlikleriyle birlikte Osmanlı'ya ka-
tıldığı kendisine söylüyorlar. Bu acı haber
Kanşav- Ghur'a Selim'i yakalama isteğini unut-
turuyor. En güvendiği komutanının yaptığı iha-
neti hazmedemiyor. Hiddetinden yere göğe sığ-
mıyordu. Dünyaya nam salmış bu güçlü lider
arkadaşlarının gözünün önünde atının üzerinde
can veriyordu.

Kanşav- Ghur'un ölümü Memluklar için
büyük bir kayıptı. Aynı zamanda kazanılması an
meselesi olan zafer de elden gitmişti.

Arap tarihçi İbni Sümbül Memluklar'ın bu sa-
vaşı kaybetmelerini üç sebebe bağlıyor.
1- Memlukların kendi aralarındaki anlaşmazlık
2- Osmanlı ordusu sayı bakımından daha çoktu,

ellerinde top ve tüfekleri vardı
3- Memluk ordu komutanlarından en üst dü-

zeyde olan Hayirbey, Canbiridi at Gazali ve
diğerleri birlikleriyle beraber Osmanlı tara-

 

 

fına seçmiş, Kanşav- Ghur'a ihanet etmiş-
lerdi.

İki gün sonra Osmanlı ordusu Damask”ı
işgal ediyordu. O günlerde Kahire'de Memluklar
arasında görüş farklılıkları vardı. Bir grup,
Kanşav- Ghur'un oğlunu sultan yapmak istiyordu
bir başka grup, Janberd Hazali'yi istiyordu. Bir
kısım ise Osmanlı tarafını tutuyordu. Uzun süren
tartışmalar sonucu adet olduğu üzere anlaşma
sağlanıyor, 1516'da Tumanbay sultan seçiliyor-
du.
 

 “Tumanbay Adıgeydi, 38 yaşındaydı. Ak-
lıyla ve cesaretiyle Mısır'ın en ileri gelenlerin-
dendi. Buna rağmen biraz genç bulunuyordu.
Tumanbay Kanşav-Ghur'un yakın akrabasıydı ve
bilgi hazinesi çok genişti.
Selim Şam”ı. işgal ettikten sonra Tumanbay'a
kısa bir mektup gönderiyor. Mektubunda istedik-
lerini yerine getirmezse Memlukları yok edece-
gim yazıyordu. Selim anlaşma yapılmasını. Mi-
sır'ın kendi emrialtına girmesini istiyordu. Sa-
vaş tazminatı ödemesini de şart koşuyordu. Bu
teklifi Memluklar ve Tumanbay kabul etmedi.
Hayatları boyunca hep korudukları Adıgegurur
ve şerefini ayak altı etmeyecekler, canları paha-
sna buna müsaade etmeyeceklerdi. Tumanbay
mektuba cevap vermedi, gelen elçileri idam
ettirdi. Bundan sonra savaş kaçınılmaz olmuştu.
Tumanbay kısa süre içinde ordusunu top ve tü-
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DİMİ

 

 

 

fekle donattı. Bu konuda Kayıtbey ve Kanşav-
Ghur'dan daha becerikliydi ama zamanı kısaydı.
Bu yeni silahları Memluk ordusuna tanıtmak

tecrübe kazandırmak için Magrıpli paralı asker-
leri tuttu fakat onlara ne kadar güvenebilirdi?
En büyük dayanağı sadece kendi Memluk halkıy-
dı.

 

  

  

      
Savaş 22 Ocak 1517'de başlıyor.İlk ateş

toplarla yapılıyor. Osmanlı topçusu Memluk top-
çusunu kısa sürede susturuyor. Kısa zaman için-
de düşman topçu birliklerinin tamamen yok
edildiği haberi Osmanlı ordusunda yayılıyordu.
Savaş alanı büyük bir sessizliğe bürünmüştü,
ardından Osmanlı ordusunda bir telaş başlamış,
korku nedir bilmeyen, dünyada namsalmış Adıge
süvari birliği Osmanlıyı bir an önce yok etmek
istiyorlardı. Savaşa hazır Adıge süvari birliği, o
kadar süslü o kadar güzeldi ki gözleri kamaştırı-
yor aynı zamanda onları gören düşmanı titreti-
yordu. Tumanbay Selim'i öldürmek için yemin
etmişti ve onu korkaklıkla suçluyordu.
Tumanbay'ın emriyle süvari birliği hücuma geç-
mişti, hiçbir korku ve tehlike karşısında yılma-
mak ve geri dönmemek için birbirlerine söz
vermişlerdi. Tarihçilerin yazdığına göre bu birlik
o kadar güçlü o kadar hızlı ve ateşli saldırmıştı
ki içlerindeki en zayıf süvarinin başarısı bile en

 

5

üst kalitedeydi. Tarihte bu savaştan sonra bu
kalitede süvari savaşı görülmemiştir. Kaydedil-
diğine göre o gün Tumanbay yalın kılıç bine
yakın Osmanlı askerini saf dışı etmişti. Fakat:
Memluk ordusu sayı itibariyle Osmanlıdan çok
azdı. Yüz bini aşkın Osmanlı ordusunu yenmek
imkansız hale gelmişti. Memluk ordusu geri çe-
kilmek zorunda kalıyordu ve Osmanlı ordusu
Kahire'ye giriyordu. Burada meydana gelen sa-
vaşta çok sayıda Adıge hayatını kaybetmişti.

1517 Ocak 29'da Tumanbay elinde kalan
son kuvvetlerle, üç gün süren şiddetli ve kanlı
bir saldırı sonucu Kahire'yi geri alıyor ve Osman-
lü ordusunu geri çekilmek zorunda bırakıyordu.
Tekrar hazırlık yapan Osmanlı ordusu Kahire'yi
ikinci defa işgal ediyordu.

Tumanbay yılmadı kuvvetlerini yeniden
topladı, piramitlerin olduğu geniş bölgede Os-
manlı ordusuyla iki gün süren şiddetli ve kanlı

. savaşa girişti. Memluklar çok sayıda asker kay-
betti, güçsüz ve yalnız kalan Tumanbay bir Be-
devi liderine sığındı, onu korumaya söz verdiği
halde Tumanbay'ı Osmanlılara teslim etti.

Kahire'de meydana gelen bu çatışmalar-
da 25 bin Adıge hayatını kaybetti, çoluk çocuk
yaşlı genç çok sayıda sivil insan katledildi.

Selim Memluklardan o kadar çekiniyordu
ki hiç birinin sağ kalmasını istemiyor, esir edilen
komutanların en kısa zamanda idam edilmesini
istiyordu.

Mısır'ın son sultanı yazar, şair, bilim a-
damı, korku nedir bilmeyen yiğit kumandan
Tumanbay esir yaşamaktansa ölümü hep istiyor-
du. 13 Nisan 1517'de Kahire'ye giriş kapısı Bab
Zuyela denen yerde idam ediliyor ve Mısır Adıse
sultanlığı orda bitiyordu.

li. Bölüm XIX y.y. kadar Adıge- Rus ilişkileri

(Çeviren : Çurmıt Muzaffer Kalkan (Şubat 2002)1
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ABHAZYA
 

Başkent : Sohum
Yüzölçümü : 8.600 kmkare
Nüfus :535.000(1991)

550.000 (1995)*
Nüfus Yoğunluğu: 62.2 kişi/kmkare
Önemli Yerleşkeler: Sohum, Gagra, Guduata,

Oçamçira, Tkvarçal, Gal
: Viladislav ArdzınbaDevlet Başkanı

   Avadehara

...,*>

Binlerce yıllık bir kültür birikimini bugünlere
taşımış bir coğrafya Abhazya. Abhazya, Karade-
niz'in doğu kıyısı ile Kafkas Dağları'nın etekle-
rinde yer alır. Kuzeyinde Rusya Federasyonu,
güneyinde oOise Gürcüstan bulunmaktadır.
Abhazya topraklarının otokton (yerli) halkı olan
Abhazlar, şimdiye dek yapılmış olan arkeolojik
ve antropolojik çalışmalardan edinilen bulgulara
göre ömrü beş bin yılı bulan bir uygarlık döne-
minin tanıkları durumundadırlar. Kuzey Kafkas-
ya'daki cumhuriyetlerimizden biri olan Abhaz-
ya'yı anlatabilmek için, ona öncelikle antik geç-
mişinden, yakın tarihindeki sıcak çatışmaların
yaşandığı zaman dilimlerine kadar uzanan özetli
bir kronolojiyle başlangıç yapmak yerinde olur;
Kuzey Kafkasya halklarından olan Abhazların,
"Abask" ve "Apsil" halklarının sentezinden oluş-
muş olduğu söyleniyor. Abhazlar ilk güçlü devlet
örgütlenmelerini MS 730'da kurmuş oldukları
Abhaz Krallığı ile sağlamışlardır. Üç asırdan faz-
la yaşayan krallık Moğol istilası ile son bulmuş-
tur. Abhazya daha sonra Arap, Pers, Bizans isti-
lalarının ardından 1555'te Osmanlı, 1810'da da
Rusya'nın kontrolüne geçmiştir.

Tüm Kuzey Kafkasyalı halklar için karanlık
bir dönüm noktasını oluşturan sürgün dönemi,
Abhazlar için de çok farklı sonlara neden olmuş-
tur. 1864'te biten Rus-Kafkas savaşları sonunda

 

tüm Kafkasya'da tanık olunan dramatik sürgün
sahneleri, Abhazya topraklarında da kendini
göstermiştir. Sürgün, Abhazya'daki yerli halkın
topraklarından kopmasıyla, dengeleri alt-üst
olan bir nüfus dağılımı sonucunu beraberinde
getirmiştir. Abhazların (o(X70'inden fazlası
Abhazya'dan sürülürken, boşalan topraklara
Ruslar, Gürcüler ve Kazaklar yerleştirilmiştir.
Bugün dahi Abhazya'da sürgünün izleri silinme-
miş olup, Abhazlar kendi topraklarında olmaları
gerektiğinden çok daha az bir nüfusu temsil

etmektedirler.
1930'lardan sonra egemen olan. Stalin döne-

mi de Abhazya için pek parlak sayılmaz.
1917'deki Sovyet İhtilali ile egemen devlet sta-
tüsüne kavuşan Abhazya, 1930'da Stalin tarafın-
dan "Gürcüstan'a bağlı özerk cumhuriyet" haline

. dönüştürüldü ve topraklarda bu tarihten itibaren
sıkı bir asimilasyon ve Gürcüleştirme politikası

uygulandı.
 

   

 

  
birlikte

Abhazya egemenlik deklarasyonunu yayınlayarak
yıkılmasıyla

 

rejiminin

 

Sovyet.

bağımsız bir devlet olduğunu ilan etti. Ancak
tekrar Sovyetler Birliği'nden ayrılarak tam ba-
gımsız devlet olma kararını alan Gürcüstan yö-
netimi, otonom cumhuriyet olarak kendine bağlı
olan ve Gürcüstan'ın Sovyetlerden kopmasiyla
hukuken bu özelliğini yitiren ve sadece Sovyet-
lere ait bir özne konumuna gelen Abhazya'nın bu
kararını tanımadı. Bu anlaşmazlıkla başlayan ve
fiili boyutlara ulaşarak bugüne dek binlerce
kişinin ölümüne ve daha da fazlasının yaralan-
masına ve sakat kalmasına yol açan sıcak çatış-
maların uzantıları olan siyasi belirsizlik ve uz-
laşmazlık, bugün de Abhazya topraklarında var-
ğını devam ettirmektedir.

Abhazya, Karadeniz'in etki alanına giren
coğrafyanın bir parçasıdır. Denizin getirdiği



 

  
 

ılımanlığın tüm ülkede hissedilmesi, ne yazların

çok kurak, ne de kışların çok sert geçmesine .
olanak sağlayarak bitki örtüsünün ve tarım üre-
timinin çeşitliliğin artmasinda bir avantaj oluş-
turmaktadır.. Yılın tüm ayları nemli seyreden
yarı tropikal iklimli topraklarda çoğunlukla na-
renciye, çay, fındık, tütün, mısır ve diğer meyve

ve sebzelerin üretimi yapılmaktadır.
Abhazya'ya ekonomik anlamda kaynak

getirisi olan diğer alanlar arasında da hayvancı-
lık, Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde balıkçılık,
madencilik, ormancılık ve hafif sanayi yer al-
maktadır.

Turizm, 'Abhazya'da ekonomik kaynak konu-

munda olan bir diğer çok önemli potansiyeldir.
Birçok tek ve çok tanrılı dini inancın baskın ol-
duğu devirlere tanıklık etmiş coğrafyada antik-
tarihi doku, yeşilin Abhazya'nın her metrekare-
sinde hakim olduğu doğal güzellikle birleşince
meraklıları için paha biçilmez bir deneyim ya-
şama fırsatı oluşturmaktadır. Şu aşamada tanı-
tım ve altyapı sorunlarının mevcut olduğu tu-
rizm sektörü, önümüzdeki yıllarda gösterilecek

 

lar da bulunmaktadır. Gasgra'da dağlar denize
çok yakındır ve çok güzel bir bitki örtüsüne sa-
hiptir. Bu do$a güzellikleri arasında insanları
büyük şehirlerin gürültü ve stresinden uzaklaştı-.
ran bu tatil şehrindeki, Salneçnıy dinlenme evi,
Gagra dinlenme evi, Amra sanatoryumu, Nart

dinlenme evi ve Energetik pansiyonu, güzelbir
tatil geçirmek için -
gidilebilecek eşsiz
mekanlardandır.

Abhazya'da ki bir
diğer tatil şehri de
Pitsunda'dır. Gagra'dan
25 km uzaklıktadır. Ldzaa
bölgesindeki sular
Karadeniz kıyılarının en
temiz ve şeffaf sularıdır.
Yazın en sıcak zamanında
bile yoğun bitki örtüsü ve
deniz suyu

- serinletici bir hava bulunmaktadır. Pitsunda'da

ilgi ve organize çalışmayla şu ankinden çok daha -
hareketli bir hale getirilebilir.   

  Abhazya da bulunanGagra şehri Abhazya'nnın
turiziminde önemli bir yere sahip olan bölgele-
rindendir. Gagra, Adler havaalanından 22 km
uzaklıkta bulunan bir sahil şehridir. Bu şehirde
bulunan ve tarihini yansıtan bütün yapılarda
Oldenburg prensinin izleri bulunmaktadır. İsviç-
re'den otel ve restoranı getiren prens Alp
Gagrasına giden yolu da açmıştır. Tatillerini
başka ülkelerde geçiren Rus sosyetesinin tatilini
burada geçirmesini ve altınların bu bölgeden
çıkmamasını sağlamak amacı için tasarladığı
proje ile bu şehri bir Rus Montekarlo'suna çe-
virmiştir. Gagra sahillerine daha çok Rus sosye-
tesi gelmekteydi 1911 yılında ilk turist kafilesi
olarak Alman turistler gelmiştir. SSCB zamanın-
dan bu günlere kadar turist şehri olma özelliği

bulunan 27.000 adetiyileştirici ot ve ağaçlarla
kaplı 200 hektardan fazla alana sahip olan
Pinaster bölgesi, iyileştirici özelliği ile ün yap-
mış bir bölgedir.

Abhazya'da bulunan tarihi ve doğa güzellik-
lerine düzenlenen turlarda, bahçesinde Pitsunda

tarihinden kesitlerin bulunduğu Pitsunda Kilise-
, dağlardaki buzullardan gelen suyu ile yazın

bile buz gibi suyu olan eşsiz güzellikteki Ritsa
Gölü, bir çok hastalığa iyi gelen minaral suların
bulunduğu kaynaklar, Novo-Afonskaya mağarası
ve Simono-Kananitzki manastırı gibi daha birçok
güzel yeri görme şansınız bulunmaktadır.
Abhazya'nın birçok yöresinde rastlanılabilecek
olan “Anikha”lar* da Abhazya'nın görmeye de-
ger özelliklerindendir.

Sovyetler Birliği döneminde Abhazca yazı ve
edebiyat.dili haline getirilmişti. Ancak Stalinli
yılların getirdiği Gürcüleştirme politikası ülkenin
dili üzerine de yansıdı. Abhazca'nın Apsuva leh-
çesi Gürcü alfabesine uyarlandı. 1940'lardan

- sonra Abhaz okulları Gürcüce eğitime adım adım

devam: eden Gagraşehrinde iyileştirici kaplıca-
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geçtiğinden ve Abhaz diliyle çıkarılan yayınlar
engellendiği için bu alfabe çok az kullanıldı.
Sonraları, şimdide kullanılmakta olan Kiril alfa-
besinin temel alındığı 64 harfli alfabe kabul
edildi. Bugün de yazı ve yazın dili olarak
Abhazca kullanılmakta olup, eğitim de bu dilde
yapılmaktadır. Abhazca Ubukhça ve Adigece ile
birlikte Kafkasya'nın Kuzey-Batı dillerini oluştu-
rur. Abhazca ikisi Kafkas dağlarının biri kuzeyin-
de diğeri güneyinde (Abhazya) olmak üzere üç
ana kola ayrılır. Kuzeydekiiki diyalektin adı:

sayesinde
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1. Aşuva Diyalekti
2. Aşkaruva Diyalekti'dir.

Bu diyalektleri 40.000'i Kuzey Kafkasya'da,
takriben 30.000'i de Türkiye, Sufiye, ABD gibi
ülkelerde olmak üzere toplam 70.000 kişi kul-
lanmaktadır. |

Güneydeki diyalekt Abhaz (Apsuva) diyalek-
tidir. Bu dili kullananlar, Abhazya Cumhuriye-
tinde 105.000 kişi; Türkiye'de 300.000 kişi; Suri-
ye, ABD vb. ülkelerde de yaklaşık 50.000 kişi
olmak üzere toplam 455.000 kişi bu iki diyalekti
kullanmaktadır. Abhaz dili, 19. y.y. sonu ile
20.y.y. başlarında yazılı hale getirilmiştir. Konu-
şulması ve yazılması güç, fakat zengin bir dildir.
Günümüzde kullanılan “Abhaz Alfabesi” 64 harf-

lidir. i
Çerkes dillerinin hemen hepsinde görülen

sözlü edebiyat üretme periyodu Abhaz dilinde
de uzunca bir zaman sürmüştür. Yazılı edebiyata
geçilmeden önce ki dönemlerde üretilen edebi-
yat ürünleri arasında Nart Destanları, bilmece-
ler, atasözleri, ağıtlar, çocuk oyun ve şarkıları
ve özellikle Abritskil Destanı önemli bir yer tu-

tar.
 

 

Ritsa Gölü

Abhaz Dili ve Edebiyatının gelişmesinde ünlü
ozan Dırmıt Gulya'nın büyük emeği vardır.
Abhaz Ulusunun atası, “Şiirin Büyük Kartalı” gibi
tanımlamalarla anılan Gulya, Abhaz dilinin eği-
tim ve sanat dili olması için büyük uğraş vermiş
ve sayısız ders kitabı, piyes, roman ve şiir yaz-
mıştır. Halk etnosrafyasının ilk derleyicisi, halk
kültürünün toparlanması onun çabalarıyla baş-
tamıştır. Gulya'dan sonra gelen araştırmacı ve
yazarlar arasında önemli yeri olan Prof. Yinalipa
Şalva ile bir süre cumhurbaşkanlığı görevini de
üstlenen Bagrat Şınkuba, bütün ülkeyi adım
adım gezip, kaybolmak üzere olan destan
tekstlerini toplayarak, kaybolmayacak biçimde
Abritskil Destanını yayınlamışlardır. Abhaz Ede-
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biyatının yetiştirdiği diğer ünlü yazar ve ozanlar
ise Samson Canba, Lakırba, : Papaskir, Tarpha
Neli, Fazıl İskender'dir.

Abhaz, Gürcü, Rus, Megrel, Ermeni ve Svan

etnisitelerini yoğun olarak içeren bir etnik kom-
pozisyona sahip olan Abhazya'da Müslüman hal- |
kın yanı sıra ve Ortodoks Hristiyan ve Yahudiler
de önemli bir nüfusu oluşturmaktadır. Abhazya
bugün, yıllardır süregelen siyasi belirsizliğinden
ve gergin ortamından sıyrılarak, özgür iradesini
kullanabildiği ve dünya sahnesinde istediği rolü
üstlenebildiği koşullarda, Kuzey Kafkasyalı soy-
daşlarımıza hak ettikleri bir yaşama ortama
sağlama özlemi içindedir. Bu ortamı hayata
kavuşturmada da Abhazya'daki soydaşlarımız
kadar, biz diaspora Kuzey Kafkasyalılarına da
görevler düşmektedir.

* Dr.Ramazan Özey - Kafkasya ve Kafkas
ülkeleri makalesinden

*Anikha: Kuzey Kafkasya'nın hemen tüm
bölgelerinde ve özellikle Abhazya'da mevcut
olan, insanlarca kutsal sayılan ve korunân yer-
ler. Canlıların bu bölgelere girmeleri bazı inanç-
lar nedeniyle sakıncalı olarak görülür. (Hasan
Okan İşcan)

Kaynaklar;

- WWw.abhazya .org
- Www.bm.org

- htip://www.nupi.no/csi-win/Russland/

aenhet.exe?listalle
- http://www.infoplease.com/ce6/world

/A0832354.html
- http://www.iwpr.net/index.pl?caucasus

index.html

- oOMurat Papşu - Adıge ve Abaza Dilleri
- Özdemir Özbay - Dünden Bugüne Kuzey

Kafkasya shf. 59 - 94

 

(Derleyenler ; Anıl Sevim,Sine Göksoy, Guşef
Yançatoral, Mezenef Hatam, Ömür Enes)
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© ADIGEY CUMHURİYETİ
Başkent : Maykop kuzeydeki Kuban Irmağı'na, öbürleri de Karade-
Yüzölçümü :7.800 km? niz'e dökülmektedir. Buzul ve kar altında çayır
Nüfus 2.475.000 (1991) ve ormanlarla kaplı alanlar bulunmaktadır. Bu
Nüfus Yoğunluğu : 60.9 kişi/kmkare
Önemli Yerleşkeler (o: Oktiyabrski, Tewuçuej,

Krasnogvardeysk, Şogen,Koşhabi
Devlet Başkanı : Hazret Sovmen
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Adıgey Cumhuriyeti, 27/7 Temmuz 1922'de
“Adıge Çerkesleri Özerk Bölgesi” (oblast) adıyla
kurulmuştur. Sonra, şimdiki adını almıştır. İlk
kurulduğunda yüzölçümü 2.645 kmkare idi,
yaklaşık olarak şimdiki Oktiyabrski, Teuçej,
Krasnogvardeysk, Şogen ve Koşhable ilçeleri
(rayon) topraklarını kapsiyordu. İlk başkenti
Tohtomukay köyü idi. 1926'da 112.800 olan
toplam nüfusun 45'i Adıge (50 bin), X25,8'i de
Rus (29 bin) idi. Daha sonra başkenti Krasnodar
oldu. 1937'de Karsnodar Eyaleti (kray) kurulup,
Krasnodar kenti eyalet merkezi olunca, Adige
ÖB'nin merkezi Maykop'a (Mıyekhuape) taşın-
mıştır. |

Bölgenin merkezindeki Maykop'un kuzeyi
ova, güneyi dağ ve platolarla
Maykop'un hemen güneyinde başlayan Ana Kaf-
kas Sıradağları (Kafkaslar) güneye doğru yük-
selir. Çuavş (3.238 m.), Fişt (2.867 m.), Pşehasu
(2.744 m.) ve Oşten (2.804m.) başlıca tepele-
rindendir. En güneydeki bu dağlık kesimde bu-
zullar, kalıcı karlar ve göller bulunur. Göllerin
en tanınmışı, Fişt yakınında Huko tepesinin batı
eteğindeki Huko Gölü'dür. Buzulların ve kalıcı
karların bulunduğu bu kesim, büyük bir su kay-
nağı oluşturmaktadır. Akarsuların bir bölümü

 

kaplıdır.

kesim, Karadeniz kıyısı (Kıyıboyu Şapsı$) ile
birlikte bir coğrafi ve turistik bölge bütünlüğü
oluşturmaktadır.

Başkent Maykop'tan kısaca bahsetmek gere-
kirse; Maykop'un, kent ilçelerini de kapsayan,
özel bir yönetimi vardır. Maykop 1857'de,
Şhasuaşe (Belaya) Irmağı'nın doğu yakasında
Adıgelerce kurulan bir mıyekuaga köyüdür. Daha
sonra gelişti ve 1937'de Adıgey Özerk bölgesinin
başkenti oldu. Nüfusu yaklaşık 150.000 olup Rus
nüfus çoğunluktadır. Maykop'ta Adıgey Cumhu-
riyeti Parlamentosu (yerel “halk temsilcileri”

. sovyeti), cumhuriyet yönetimi (yürütme komite-
si) bulunmaktadır. Adıseler bu kuruluşların ba-
şındadır.

Maykop adı, Adıgece Miyekhuape'den gel-
mektedir. Mıyekhuape ise Mı (<Yaban elması), -
ye (zlık takısı), khuape (köşe, diyar) anlamına
gelmekte olup, Yaban elması ağaçları köşesi
veya diyarı demektir. Gerçekten Maykop orman-
ları, doğal yabani elma ağaçlarıyla kaplıdır.

Adıgey cumhuriyeti tarihi efsanelerle dolu-
dur. Orta çağda Avrupa ve Asya'yı birleştiren
İpek Yolu buradan geçmekteydi. Adıgelerin ata-
ları, dünya arkeolojisinde ünlü olan Maykop
kültürünü yaratmışlardır. Birbirlerine efsaneler-
le bağlı olan ve Kuzey KafkaSya'ya has, tarihi
Dolmenler ve Kurganlar adeta bir açık hava mü-
zesi oluşturmaktadır. Bunlar eski Kafkasların
parlak kültürlerinin, Avrupa ve Doğu ile olan
sıkı ilişkilerinin kanıtıdır. Adıgeler (cumhuriyete
adını verenler) Kuzey Kafkasya'nın eski halkla-
rındandır. Avrupa'da ve Doğuda 13. yüzyıldan
itibaren Çerkesler olarak bilinirler. Onların ata-
ları yazılı kaynaklara göre Kasog, Zih ve Meot
olarak bilinirler. Zengin bitki örtüsü ve verimli
toprakları ile, denize ve iç Kafkasya'ya giden
rahat yolları ile her zaman yabancı işgalcilerin
dikkatini çekmiştir. Bu yüzden de yaşam şekille-
ri düşmanlara göre biçimlenmiştir. Erkek çocuk-
lar reşit oluncaya dek yabancı bir evde büyütü-
lüyorlar ve burada savaş için gerekli tüm taktik-
leri öğreniyorlardı. Silah onlar için çok önemli
bir araçtı. Eski silahların güzel yapıları bunun bir
kanıtı olarak günümüze yansımaktadır. Bir diğer
önemli olgu ise atlardı. Ata çok değer veren
Çerkesler bir çok cins at üretmişlerdir.
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AdıgeyCum uriyeti” nin nüfusu, 1989 yılıiti
bariyle 475.000'dir. Bunun sadece 98.000'i
(620.6) Adıse, gerisi ise Rus (9470'ten çok), Uk-
raynalı, Ermeni ,Tatar, vb.dir. Adıgey Cumhuri-
yeti'nde, toplam Adıge köyüsayısı 43'tür; orta-
lama köy nüfusu 1500-2000 dolayında değişmek:
tedir.

Sovyetler Birliği döneminde yapılan istatis-
tiklere göre her 10.000 kişideki üniversite me-

> zunu sayısı sıralamasında Adıgeler 5SCB'de ikinci
sıradaydı. Bir çok bilim adamı, öğretmen doktor
Adıgey okulu mezunu olup Rusya'nın büyük şe-
hirlerinde üniversite eğitimi almışlardır. Bir tane
üniversite yetmemeye başlayınca 1993 yılında

- enstitü Adıgey devlet üniversitesine çevrilmiştir.
Ekonomi, hukuk, tıp, matematik ve bilgisayar
fakülteleri açılmıştır. Ama bunlar bile Cumhuri-
yetin ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz kal-
mıştır. Bu yüzden Rusya Federasyonu'nun kararı
ile Maykop Teknoloji enstitüsü kurulmuştur. İlk
öğrencilerini 1994 yılında almıştır. Adıgey Cum-
huriyeti ekonomisinin daha farklı dallarına hitap
eden bölümler açılmıştır. Bunlar Turizm, Finans

ve kredi, Ekoloji v.s.dir. Cumhuriyetimizde aynı
zamanda,lise sonrası mesleki profesyonelteknik
eğitim hala korunmaktadır. Bu meslek okulların-
da giysi tasarımcılığından madenciliğe kadar bir
çok meslek öğretilmektedir.

Adıgey şu anda en gerçek kültür rönesansını
yaşamaktadır. Son 3 yılda burada senfoni orkest-
rası, müzikal tiyatro, profesyonel halk enstrü-
manları orkestrası kurulmuştur. Maykop'da doğu
halkları müzesinin bir şubesi açılmıştır. Bu mür-
zenin açılma projesi 1980'lerde ortaya çıkmıştır.

İlk Adıge filmi ünlü Çerkes şairi Nalbi
Kuyeko'nun senaryosu ve Maykop tiyatrosunun
oyuncularının oyunu ile çekilmiş ve İspanya Film
Festivalinde ödül almıştır.

Adıgey ve Rusya dışına bile ünü yayılmış olan
halk dansları topluluğu Nalmes ve müzik ve dans
ekibi olan İslemey en büyük konser alanlarında
gösteriler yapmışlardır. Ayrıca da birçok amatör
çocuk ve genç halk dansları ekipleri de bulun-
maktadır. Dışe-Kam, Jemçujinka, Yunost Adıge
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bunlardan sadece birkaçıdır. Bu ekipler bir çok
defa ödüller almışlardır. Gösterilerini Alman-
ya'da, Moskova'da,St.Petersburg gibi yerlerde
gösteri yapıp büyükilgi toplamışlardır.

Adıgey Cumhuriyeti turistler için yaratılmış
yerlerdir. Kafkasın muhteşem dağları, Lago-
Naki'nin en güzel çayırları, mağaraların çokluğu,
karlı tepeler, geniş yamaçlar, yüzyıllık orman-
lar, şelaleler ve dağ nehirleri, sessizgöller bun-
lar Adıgeyi gezdiğiniz zaman göreceğiniz güzel-
liklerden birkaçı. Yumuşak iklimi, mineral sula-
rı, egzotik doğası ile tam bir dinlenmeve teda-
vi merkezidir. Çeyrek yüzyıldan beri: Lagonaki
kayak yapmakisteyen turistlerin uğrak yeri hali-
ne gelmiştir. Burada kar haziran ayına kadar
kendini göstermektedir. Bu cumhuriyette bulu-
nan at yolu Rusya'da bilinen en eski At yoludur.
Bu yoldan yapacağınız gezi sizlere unutamaya-
cağınız anlar yaşatır. Şhaguaşe'nin üst kısımları
uzun zamandan beri su sporları düşkünlerini
ilgisini çekmektedir. Su turistleri bu nehri 70'li
yıllarda keşfetmeye başlamışlardır. Bu nehir
farklı bölgelerinde bulunan zorluk derecesi ile
“hem yeni başlayanlar için hem de zorluğu seven-
ler için vazgeçilmezdir. Bunun için her yıl Rusya
genelinde yapılan rafting yarışları 1-3 mayıs
tarihleri arasında Maykop'ta yapılmaktadır. Ma-
garalara geziler düzenlenmektedir. Maykop'da
125 tane maden ve mağara olduğu bilinmekte-
dir.

1991 yılında Adıgey Cumhuriyetinde Rusya
çapındaki ilk Delta Planör Şampiyonası yapılmış-
tır. O zamandan beri bu sporun müptelaları
Adıgey Cumhuriyetinin sürekli misafirleridir.
Maykop'da bulunan mineral su kaynakları yarım
yüzyıl dâha yetecek rezerve sahiptir ayrıca da
başka kaynakların da olduğu bilinmektedir.

Bugün Olimpiyat oyunlarının 100.yılında
Adıgey'de doğup büyümüş olan kendi şampiyon-
larımızın adlarını gururla söyleyebiliyoruz. Bun-
lar Judocu; Vilademir Nevzorov ve Arambi Ye-

mij, basketbolcu; Tamara Kolagina, halterci;
Muharby Kirjinov, hentbolcu Vilademir
Maksimov. Birçok.kez Avrupa ve Dünya şampiyo-
nu olan sporcularımız sambocu Aramby Hapay,
Gumer Kostokof, Sagit Meretukof , judoju; Haz-

ret . Tletseri (Oogurur < kaynaklarımızdandır.
Adıgey'in kız hentbol takımı Rus hentbol takım-
ları arasında başarıyla yer almaktadır. 1993
yılından beri Rusya çapındaki bisikletyarışları
Adısey'de yapılmaktadır. 1993 yılının ekim ayın-
da o dönemin Cumhur başkanı olan Carım As-
lan'ın isteği üzerine Kuzey Kafkas Halklarının
Kardeşliği adı altında ilk bisiklet maratonu dü-
zenlenmiştir. Bu maraton kapsamında yarışmacı-
lar Maykop'tan başlayıp, Krasnodar-Armavir-
Stavrapol - Çerkessk - Pyatigorsk - Nalçik şehir-
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leri yönünde devam eden yarış Vladikafkas'da
sona ermiştir. Her yeni maratonda kardeşliğin
yayılması için yarışma alanı genişletilmektedir.

Adıgey ekonomik ve tiçari anlamda gelişmek
için büyük bir potansiyele sahiptir. En önemli
gelir kaynaklarından birisi gıda sanayidir. Et
ürünleri, et ve sebze konserveleri, şeker, ma-

karna, içki çeşitleri, çiçek yağları özellikle Kırım
gülü gibi ürünler üretilmektedir. “Adıgeysky”,
“Fabmay”,”Maykop şeker fabrikasının ürünleri
sadece Adıgey ve Rusya'da değil yurt dışında da
büyükilgi görmekteler. Bu firmaların ürünleri 17
ülkeye ihraç edilmektedir. Yumuşak iklim ve
verimli toprak sayesinde burada farklı tarım
ürünleri yetiştirilmektedir. Tarımda sulamadan
yaralanılır. Bu iş için büyük Krasnodar barajı
yanında, batıya doğru sırasıyla Şınci, Oktiyabrski
ve Şapsısh adlı üç küçük baraj kurulmuştur.
Mısır, buğday, ayçiçeği, kenevir, tütün, kavun,
patates ve sebze sibi besin kaynakları yetiştiri-
lir. Adıgey'in en çok gurur duyduğu ürünlerinden
birisi çaydır. Buranın çayı dünyada en “Kuzey”
çay sayılır, ünlüler ve aristokrat tarafındançok
değer verilir. Önemli gelir kaynaklarındanbirisi
de kuş yetiştiriciliğidir. Tavuk, kaz ve ördek
etleri üretilmektedir. Burada Rusya'nın diyet

 

Önemli ekonomik ve bilim başarılarından bi-
risi Maykop'da yüksek kalitede insulinin imalatı-
dır. Adıgey Cumhuriyeti ve St.Petersburg'daki
bilim adamlarının ortak çalışması ve yeni tekno-
loji ile elde edilen do$al insulin, farmakolojik
testlere göre dünya standartlarına tam olarak
uymaktadır. Maykop Rusya'daki bütün hastalara
yetecek kadar insulini üretme kapasitesine sahip
“olup üretim gerçekleştirilmektedir.

hindi hazırlayan fabrikalarından birisi bulunmak-
tadır. Adıgey Cumhuriyetinde 60yıldan beri
Rusya çapında bitki yetiştiren deneyimli enstitü
bulunmaktadır. Burada yeni sebze ve meyve
çeşitleri elde edilmektedir. Dünyada en çok
çeşit meyve koleksiyonuna sahiptirler. Adıgey
Cumhuriyetinde kaliteli elmalar, armutlar, erik-

ler, kirazlar, üzümler vb. meyva çeşitleri ve
şifalı bitkiler yetiştirilmektedir..

Adıgey'in ekonomi portresini sadece tarım
belirlememektedir. Aynı zamanda sanayi de çok
gelişmiştir. Gıda sanayisinin dışında, araba ve
metal sanayi de gelişmiştir. Büyük gelir getiren
bir başka sanayi çeşidi de ağaç ve kereste sana-
yidir. Güney bölümünde değerli kereste elde
edilir. Cumhuriyetimiz parke mobilya vb. aSaç
ürünlerini de üretmektedir. Dış ülkelerle olan
bağlantısı son yıllarda gözle görülür şekilde ge-
lişmiştir. İhracattan kazandığı para heryıl artan
genç. Cumhuriyetimizin elde ettiği gelir yılda
30.000.000 Doları bulmuştur. Bugün ülkemizdeki
firmaların birçok ülkelerden ortakları bulunmak-
tadır. Bu ülkelerden bazıları Almanya, Amerika,
Türkiye, İngiltere, İtalya'dır. Adıge Cumhuriye-
tinin ihracat ürünleri; araba, siyah metal ve

ondan yapılan ürünlerile petrol ürünleridir.
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Adıgey Cumhuriyetinde Kafkas dillerinin
Abxaz-Adıge dil gurubuna dahil olan Adıge dili
konuşulmaktadır. Rusça ile birlikte resmi dil
sayılmaktadır.

Adıge yazar ve sanatçılarının değerli araş-
tırmaları ve yapıtları vardır. Bunlar, Adıge top-
lumu için övünç kaynağı oluşturmaktadır.
Adıgey Cumhuriyeti edebiyatının temelini atan
üç kişiden ikisi İbrahim Tsey (1890-1936) ve

Ahmed Hatko (1901-1937) Şosen ilçesinden;
üçüncü yazar Ç'eraşe Tenbot K'eraş (1902-1988)
da Koşhabi ilçesindendir. Adıgey Cumhuriyeti
edebiyat ditinin K'emguy lehçesine dayanmasın-
da, K'emguy dil yöresinde yetişen bu üç güçlü
yazarın belirleyici etkisi olmuştur.

Kaynakça;

e Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya -
Özdemir Özbay Kaf-Der yayınları shf.
109-130

e Çerkes Tarihi - Hayri Ersoy, Aysun Ka-
macı tüm zamanlar yayıncılık

e Hasan Kanbolat - Adisey Cumhuriyeti
(makale)

o http://odur.let.rug.nl/-bergmann/rus
sia/regions/rusOlad.htm 

(Derleyen : Guşef Yançatoral, Sine Göksoy,
Mezenef Hatam, Ömür Enes, Anıl Sevim|
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 — KARAÇAY ÇERKES
“*

Başkent : Çerkesk 10'unu Adıgeler, X45'ini Ruslar ve kalan *15'lik
Yüzölçümü : 14.100 kmkare © kısmını Abhaz ve Nogay grupları oluşturur. Böl-
Nüfus : 435.700 (1991) gede küçük oranda Rum nüfusu da mevcuttur.
Nüfus Yoğunluğu : 31.9 kişi/kmkare Karaçay-Çerkes bölgesi, 1992 yılında federasyon
Önemli Merkezleri (o: Habez, Üçköken, anlaşması gereği cumhuriyet statüsüne yüksel-
Karaçay, Gora, Bermamıt, Zelençuk tilmiştir.
Devlet Başkanı : Viladimir Semyenov Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin, batı ve
— ve sw  Kuzeybatıdan Krasnodar krayı, kuzeydoğudan

Stavropol Okrayı, güneyden Gürcüstan ve
Abhazya, doğudan Kabardey-Balkar Federe
Cumhuriyeti ile sınırları vardır.        

   

 

 

 
 

   

 

 

 

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti Rusya Federas-
yonu içinde, Stavropol krayında (bölge) bir yö-
netim birimi (oblast) iken, 1993'de özerkleşmiş
bir federe cumhuriyet durumundadır. 1864'teki
büyük sürgüne 1880'lere doğru artarak katılan
bölge halkı Türkiye, Suriye gibi ülkelere sıklıkla
yerleşti. 1917 yılında yaşanan Bolşevik
İhtilali'yle girişilen (bağımsızlık hamleleri
Karaçay-Çerkes bölgesinde Beyaz Ordu tarafın-
dan bastırıldı. Sonraki dönemde, Kızıl Ordu'nun
egemenliği ele geçirmesiyle bölgede yaşayanlar
SovyetlerBirliği yönetiminegirmiş oldular. Halk,
1944 yılına kadar topraklarında özerk olarak
yaşadı; ancak 2. dünya savaşından sonra 1944
yılında "Karaçaylar" kitle halinde Adıge ve
Abhazlardan da bazı aileler Orta Asya'nın çeşitli
bölgelerine ve Kazakistan'a sürüldüler.Bu ikinci ve Gürcüstan sınırında en yüksek kesime ulaşır.

sürgün sonrası nüfusta önemli bir kayıp oldu; Bu yüksek kesim, Abhazya ve Gürcüstan sınırın-
neredeyse yarıyarıya azaldı. 1957'de sürgünden da bir duvar halini alır. Karaçay-Çerkes,

dönen halk, bölgeye yeniden yerleşmeye başla Kabardey-Balkar Cumhuriyetleri topraklarının
dı. Bunun sonucunda Karaçay-Çerkes Özerk YÖ- birleştiği bir yerde bulunan Elbrus, Dıh Tav,
netim Birimi kuruldu. Bugün özerk cumhuriyetin Dombay(4407 m.) budiksilsileüzerindeki önem-
nüfusunun X3Ounu Turani kökenli Karaçaylar, çi doruklardır. 2200 metreye kadar çam,ladin ve

- Ülke kuzeyden güneye yükselirken Abhazya
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köknar ormanları ile kaplı olan dağların daha
yukarılarında Alp tipi otlak ve yaylalar bulun-
maktadır. 3100 metrenün üstü ise buzullarla

kaplıdır. Buzullarla besle#en Kuban (Psıj) nehri-
nin, Uçkulan, Hurzuk, Davut, Teberda, Arhız ve

Laba kolları Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinden
doğmaktadır. Yine bu Cumhuriyet toprakların-
dan doğan Kuma (Guim) Irmağı da Hazar denizi-
ne dökülür.

Bölge topraklarında yükselen zirvelerde bu-
zullar da bulunmaktadır. Bunların enönemlileri
Bızıngı ve Alibek'tir. Karaçay-Çerkes'te dağlar
çam, köknar ve ladin ormanlarıyla kaplıdır. Ka-
radeniz'e dökülen Kuban Irmağı'nın kaynak kıs-
mını oluşturan akarsular (Kuban, Zelenchuk),
Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti'nin toprakla-
rını sular.

Cumhuriyetin başkenti olan Çerkesk, Kuban
Irmağı kenarında bir Kazak köyü olarak Stanitsa
Batalpaşinskaya (Battal Paşa Köyü) adıyla ku-
rulmuştur. Köyün adı 1931'de değiştirilerek.
Çerkesk denmeye başlamıştır. Yaklaşık 120.000
nüfusu olan Çerkesk sanayi (gıda, metalurji ve
kimya) ve kültür şehridir.

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde 59 bin ö8-
rencinin okuduğu 181 ortaokul, 5.100 öğrenciye
eğitim veren teknik okul ve 4.100 öğrencili bir
üniversite bulunmaktadır. Yılda Karaçay dilinde
47 bin, Adıge dilinde 6 bin kitap basılmaktadır.
İlaveten Karaçay dilinde yayınlanan 2 dergi ile
bir gazetenin tirajı oldukça yüksektir. Bu bölge-
de 200 kütüphane, 240 kulüp, çok sayıda müze

ve tiyatrolar bulunmaktadır. Bölgede yaşayan
Adıgeler Adıge dilinin Kabardey diyalektiğine
yakın bir dil konuşurken, Karaçaylar Türk dilinin
Kıpçak diyalektiğine giren dillerde konuşurlar.

Nüfusunun 55.000'i Adıge kökenli (Kabardey,
Besleney), 35.000'i Abaza (Abazin), 160.000'i

Karaçay, 13.000'i Nogay ve geri kalanı ise Rus,
Ukraynalı, Oset, Ermeni ve diğer. halklardan
oluşur.

Ülke topraklarında yaşayan nüfusun büyük
kısmını İslam dinine mensup olanlar oluşturur.
Müslüman halk büyük oranda Sünni olup, Hanefi
mezhebine bağlıdır.

Ülkenin temel geçim kaynağını, tarım ve
hayvancılık (koyun ve sığır) teşkil eder. Hubu-
bat, şeker pancarı, ayçiçeği, patates ve sebze
en çok ekilen tarım ürünleridir. Ülkede 1989 yılı
itibariyle 283 bin baş sığır, 28 bin baş koyun ve
keçi, 20 bin baş at yetiştirilmiştir. Dünyaca ünlü
Kafkas-Adıge atları Karaçay-Çerkes Cumhuriye-
tinde de yılda 20.000 ler seviyesinde yetiştiril-
mektedir. Keza koyun ve köpekyetiştiriciliği de

 

önemli bir uğraştır. Ayrıca cumhuriyet toprakları
içindeki Kafkas dağları önemli bir da$ turizmi
potansiyeli oluşturmaktadır.

   

   
Karaçay-Çerkes Özerk Cumhuriyeti, yeraltı

kaynakları bakımından: zengin sayılır. Özellikle
kömür, bakır, çinko, mermer, çimento, uranyum

ve altın maden yatakları vardır. Petrokimya,
gıda, makine ve tekstil sanayii gelişmiş olup,
mevcut sanayi tesislerinin 65'i başkent Çerkesk

- şehri çevresindedir.

Kaynaklar;

i

e Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya -
Özdemir Özbay Kaf-Der yayınları shf.
115, 116

e httpWodur.let.rue.nl/—beremann/russi

a/regions

e Cankat Devrim'in Resim arşivi

(Derleyenler : Fatih İşler, Anıl Sevim, ÖmürEnes)
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KABARDEY-E  
 

Başkent : Nalçik *
Yüzölçümü : 12.500 kmkare
Nüfus : 786.000
Nüfus Yoğunluğu : 62.9 kişi/ kmkare
Önemli Şehirler O: Baksan, Tırnauz, Nartkala,

Mayskıy, Zolskıy, Prohlad-
nıy, Terek, Çegem

Devlet Başkanı : Koko Valeri   
 

  
 

Kabardey-Balkar Federe Cumhuriyeti , Rusya
Federasyonu'na bağlı federe cumhuriyetler ara-
sında en yoğun Adıge nüfusunu bulunduran cum-
huriyettir. İlk olarak Sovyetler lideri Stalin dö-
neminde, 16 Ocak 1922'de Kabardino-Balkarya
vilayeti olarak kurulan birim, 5 Aralık 1936'da

özerk cumhuriyet haline dönüştürüldü. 1942
Ağustosu'ndan itibaren Almanlar bölgeyi 6 aylık
bir süre işgal ettiler. Bir yıl sonra bütün Balkar-
lar Nazilerle işbirliği yaptıSı gerekçesiyle Mart
1944'te Orta Asya'nın çeşitli bölgeleri ile özellik-
le Kazakistan civarına sürgün edildi. Balkar iba-
resi cumhuriyetin ünvanından silindi ve 1957'de
sürgün edilen halkların haklarının iadesine dek
değiştirilmedi.

Rusya Federasyonu'na bağlı 89 idari birimden
biri olan Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'ni doğu
ve güneydoğusunda Kuzey Osetya, güneybatıda
Gürcüstan, batıda ise Karaçay-Çerkes Özerk
Cumhuriyeti çevrelemektedir. Ülke toprakların-
da yüzden fazla halkın yaşadığı söylenebilir.
Adıgeler bu nüfusun X49.2'lik kısmını oluşturur-
ken (2002 tahmini X51) bu oran Ruslar için
430.7; Balkarlar için X9.6 ve diğer kavimler
içinse X10.5'tir. Ayrıca 62.9 kişi/kilometrekare
olan nüfus yoğunluğu Rusya ortalamasının yedi
mislini bulan bir değerdir.

Cumhuriyet dokuz önemli bölgeyi kapsar:
Baksansky (İdari merkez-Baksan), Zolsky

(Zalukokuaje), Maysky (Mayskiy), Prohladnensky
(Prahladni), Tersky (Terek), Urvansky
(Nartkala), Shegemsky, (Şegem), Chereksky
(Kashkhatau), Elbrussky (Tırnauz) ve başkent
Nalçik. Ayrıca 101 köy, 165 oturulabilir lokalite,
7 kent yerleşimi ve şehir mevcuttur. Kentsel
nüfusun toplam nüfustaki payı X60 olup bu oran
gittikçe büyümektedir.

 

Başkent Nalçik'ten ayrıntılı olarak söz et-
mekte yarar var: Şehrin isminin çıkışı hakkında
birçok öykü söylenile gelmiştir. Bu öykülerden
en bilineni, şehrin etrafını çevreleyen, dağlarla
ilgili olandır: Topografik olarak şehrin etrafını
çeviren dağsilsilesi nal şeklindedir ve yerel her
iki dilde de (Adıgece ve Balkarca) Nalçik, “nal”
anlamına gelmektedir. Bu nedenle de nal, şeh-
rin amblemi haline gelmiştir. Cumhuriyetin. baş-
kenti olan Nalçik 1818 yılında bir askeri kale
olarak yerleşime açılmış, 1862 yılında büyük bir
kasabaya dönüşmüş ve o yıllarda 2800 civarında
insanın yaşadığı bir yerleşim birimi haline gel-
miştir. 1917 Ekim devrimiile Nalçik, merkezi bir
yapı halini almaya başlamış, 1918 Martı'nda Sov-
yet Gücü'nün kurulumuna zemin hazırlayacak bir

. nitelik kazanmıştır. Ocak 1919'da Beyaz Ordu
Nalçik'e girmişse de, Sovyet Gücü Mart 1920'de
tekrar kurulmuştur. 16 Nisan 1922'ye kadar
Nalçik tam anlamıyla büyük bir yerleşim merkezi
haline dönüşmüş ve Kabardey-Balkar'ın merkezi
olmuştur. 12 Aralık 1936'da ise o zamanın
Kabardey-Balkar Sovyet Sosyalist Cumhuriye-
tinin, bugünün Kabardey-Balkar Federe Cumhur-
riyeti'nin: başkenti olmuştur. Toplam alanı 131
kilometrekare olan başkent, 1992 sayımına göre
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280 bin nüfusa sahiptir. Şehrin aSaç ve yeşil
alanları toplamı 991 hektardır.
 

a

 
 

Kabardey-Balkar, jeomorfolojik. olarak üç
parçaya ayrılabilir: Dağlar, tepeler, ve düzlük-
ler. Arazinin yaklaşık yarısını mineral kaynaklar,
pınarlar, meralar ve ormanlık alanlarca zengin
dağ ve tepeler oluşturur. Ovaları ise ekilebilir
topraklar bakımından çok zengindir. Ülkede bol
miktarda molibden ve tungstendepoziti mev-
cuttur. Kurşun, kalay, bakır, demir cevherleri,

altın, arsenik, taş ve linyit kömürü, pekmez

toprağı, petrol, sünger taşı, fosfor, kireç taşı,

alçı taşı, floridin ve dişbudak aSaçları potansiye-
li içerir. Yüz kadarsıcak su, soSuk su ve mineral
suyu kaynağı vardır. Hayvan toplulukları (fauna)

çok çeşitli ve zensin kuş ve hayvan türlerini
barındırır. İklim, ortalama-ılıman olarak nite-

lendirilebilir. Yıllık sıcaklık ortalaması 9-10 san-
tigrat derece olup, yağış miktarı yılık 600-
700mm.'yi bulur. Yılın yaklaşık 215günü sıcaklık
5 santigrat derecedenfazladır.

Özetle ülkenin coğrafi ve ekolojik yapısı,
yeraltı kaynakları turizm konusunda hiç tüken-
meyen bir potansiyel içermektedir. Ayrıca ülke-
nin tamamı 1997'de serbest bölge ilan edilmiş-
tir. Kabardey-Balkar Güney Rusya'nın en etkile-
yici ve daha da ötesinde ekonomik ve sosyo-
politik devamlılığa sahip merkezlerinden biridir
denebilir. Bu özelliği cumhuriyetin diğer ülkeler-
le olan dış ekonomik aktivitelerinin dostça bir
yararlılık çerçevesi içinde gerçekleşmesine ola-
nak sağlar.

Finans ve hammaddeler dahilinde cumhuri-
yet ekonomisi demirsiz cevherler, petrol,
doğalgaz, çeşitli madeni ve kimyasal materyal-
ler, çeşitli mineral ve taze su kaynakları, değerli
inşaat hammaddeleri sanayii üzerine temellen-
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miştir. Şu anda 40'tan fazla mineral depoziti
işletilmekte olup, mineral kaynaklarına biçilen
değer 12.000 metreküp'ten fazladır. Kabardey-
Balkar'ın kesinlikle branşında eşsiz bir yere sahip
olan bir depoziti vardır: Tırnauz tungsten-
molibden kompleksi -ünlü bir stratejik hammad-
de sağlayıcısı-. Dünyanın enzengin tungsten ve
molibden cevheri depozitlerini işletmek üzere
çalışmaktadır. Kuzey Kafkasya'da. tüketilen e-
lektrik enerjisinin X90'ını karşılayan Kabardey-
Balkar'ın başlıca kaynakları Molibden ve Tung-
sten depozitleri ve bunları işleyen fabrikalar,
makine imalatı ve kimya endüstrisi, inşaat mal-
zemeleri imalatı, kereste, gıda ve diğer hafif

endüstrilerdir.Tarım alanında ise tahıl ziraati
(buğday ve mısır) meyve yetiştirme ve bağcılık,
koyun, domuz ve atçiftçiliği, arıcılık ve ipekbö-
cekçiliğidir.

Cumhuriyetin doğal, iklimsel ve demografik

koşulları, oldukça hızlı gelişmekte olan ekono-
minin taleplerini karşılayan başlıca unsurlardır.
Endüstri Kabardey-Balkar'da. bugün gayri-safi
milli hasılanın yarısını sağlayarak liderliği elinde

bulundurmaktadır.

Ülkede ulusal dil
Adıge dilinin bir diya-
lekti olan Kabardey-
cedir. Kafkas dillerinin
kuzeybatı gruplarından
Abhaz-Adıge alt gru-
buna bağlıdır. Abhaz,
Abzeh, Abazin vb.
diyalektleriyle belli
noktalarda ayrılan
Kabardeyce, Ka-

bardeyler Adıge kav-
minin bir alt boyu

> olduklarından Adiga-
bze (Adıge dili) olarak adlandırılır.

1958'de Kabardeyce 1.ve 4. sınıflardaeğitim
dili olmasına rağmen 1972 lerden sonra öğretim
dili Rusça olan okullarda seçmeli ders olarak
verilmeye başlandı. Son dönemdeise eğitim dili
Rusça olmakla birlikte Kabardeyce-Adigece de
ilkokuldan liseye kadar mecburi ders üniversite-
de ise isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutul-
maktadır. Kabardey Balkar'da, Kabardey-Balkar
Devlet (Üniversitesi dışında üç akademi
bulunmaktadır. Rusya Bilimler Akademisi'nin
Kabardey-Balkar Merkezi, Tarih, Dil, Folklor,
Edebiyat ve Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü,
Matematik ve Otomasyon Uygulamaları Araştır-
maları Enstitüsü, Alp Jeofizik Araştırmaları Ens-
titüsü, Visokogorni Jeofizik Araştırmaları Ensti-
tüsü, Bahçecilik Enstitüsü, Tarımsal Deney İstas-
yonu, Astronomi Gözlemevi de cumhuriyette
bulunmaktadır. İlk gazete 1920 yılında yayın-
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lanmıştır. Şimdi de Kabardeyce, Rusça ve
Balkarca gazeteler mevcuttur. Yine belirtilen
dillerin hepsinde radyo ve sınırlı sürelerde ol-
makla birlikte Tv. yayını mevcuttur. 1980 yılı
içinde Kabardeyce yayımlanmış kitap baskı ade-
di 172000 dır. Cumhuriyette bt güne değin
1923-1924 Latin harfleri, 1924-1936 Latin harf-
leri, 1936 'da Kiril alfabesi alınmış olup sonuncu-
su günümüzde de kullanılmaktadır.

Nüfusun 60'ı kentlerde yaşayan Kabardey-
Balkar'da kent nüfusunun da üçte ikisi -1817'de
kurulan- başkent Nalçik (1922'ye kadar adı
Petrov-Port, nüfusu 239 bin) ve Prahladnıy'de
(59 bin) yaşamaktadır.
 

 

 

 

Kabardeyler Sünni ve Müslümandırlar; ancak
Mozdok civarında küçük bir Hristiyan cemaat
mevcuttur. Bölgede 1830'da 113 cami mevcuttu
fakat günümüzde bu sayının kesin bilinmemekle
birlikte 10-15 civarında (köyler dahil) olduğu
tahmin edilmektedir.

Orman, su ve hayvan varlığını korumak ama-
cıyla (oluşturulmuş birçok koruma alanı
(zapovednik) ile hayvan varlığını koruma ve
üretme alanı (zakaznik) vardır. Buralar birer

turistik alan özelliği de kazanmıştır. Bunların
başlıcaları Çesem ve Çerek Irmaklarının kaynak
kısımlarını da içine alan 'Kabardino-Balkarski
visokogorni gos. Zapovednik” ile bunun doğusun-
da kalan ve Kuzey Osetya'ya ulaşan uzantıları-
dır. Buralarda ormanlarile soyu tükenmeye yüz
tutmuş dağ keçisi, kızıl geyik, ayı, vaşak, yaban
tavuğu ve yaban sığırı gibi hayvanlar yetiştiril-
mekte ya da koruma altında bulundurulmakta-
dır.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde dağcılık
ve kayakçılık turizmi. gelişmiştir. Bu bakımdan
tüm Kuzey Kafkasya'da en önemli turizm mer-
kezleri burada kurulmuştur. Dağ turizminde
turların başlansıç yeri Nalçik'tir. Buradan ırmak
vadileri boyunca uzanan yollar izlenerek güne-
ye, Ana Kafkaslara doğru gidilmektedir. Yollarda
çok sayıda konaklama yerleri, özellikle Elbrus

(Oşhamahue) önlerindeki vadilerde turistik otel,

motel ve kampingler bulunmaktadır.
Bölgedeki Adıge Edebiyatı ya da Kabardey

Edebiyatı, Kuzey-Batı Kafkasya “Büyük Adıge
Edebiyatı” nın önemli bir bölümünü oluşturmak-
tadır. Bilindiğine göre ilk Kabardey yazarı Şore
Negume'dir (1794-1844). Kabardeyler özerklik-
ten sonra (1920) sürekli yazıya kavuştular.
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1924'te kabul edilen, giderek mükemmelleştiri-
len latin harflerine dayalı Adıge alfabesi, bir
süre sonra Stalin'in Ruslaştırma politikasının bir
sonucu olarak 1936'da yasaklandı. Yerine bugün

de kullanılan kiril alfabesi getirildi. Sonuç ola-
rak, bir duraklama ve zor günler dönemi başla-
dı; Ruslaştırılmaya karşı çıkan çok sayıda aydın
ve yazar cezalandırıldı. 1920 sonrasının iki Ö-

nemli yazarı. Paş'e Beçmirze (1854-1936) ile
Şogentsuk Ali'dir (1900-1942). Paş'e
Beçmirze'nin şiirleri, Şogentsuk Ali'nin de hem
şiirleri, hem de “Khambot ile Latse” adlı şiir
romanı yayımlandı.
K'uaş Betal, Şorten Askerbiy, Şogentsuk Adem,
Aksıre Zalimhan ve Teune Haçim gibi güçlü ya-
zarlar da edebiyata katıldılar.

 
Balkar Edebiyatı'nın öncüsü, 1945'te sürül-

düğü Orta Asya'da ölen Kazım Meçiyev (1859-
1945) de sürgünde yazdığışiirler ve konuşmalar-
la Balkar halkına moral vermiştir. Balkar Edebi-
yatı'nın uluslar arası üne kavuşmuş bir şairi de
şu anda yaşamayan Kaysın Kuliyev'dir.

Kaynakça;

e (Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya Özdemir
— Özbay Sh. 163,164. Kaf-deryayınları

e htip://odur.let.rug.nl/-bergsmann/russi.
a/regions/rus07kb.htm

e WWww.kbr.ru
e WWww.kbsu.ru
e Nalchik R.H. Barrayeva, A.S.Şakmur-

sayev, V.L.Zakakov Nalchik 1995
e http://www.iwpr.net/index.pl?caucasus

index.html

 

(Derleyenler: Anıl Sevim, Sine Göksoy, Ömür Enes)

Daha sonra K'işoko Alim,

   



 

 

  
 

 

KUZEY OSETYA
 

Başkent : Vladikavkaz (Orconikidze)
Nüfus : 642500 (1991 itibariyle)
Yüzölçümü : 7500kmkare
Nufus Yoğunluğu
Önemli Şehirler
Alangir
Devlet Başkanı

Gal

: 85.7 kişi/kmkare
: Mezdos, Beslan, Şikola,

: Alan Gazalov

   

  

 

 

 

 

Rusya Federasyonu altındaki federe cumhur-
riyetlerden biridir.
yamaçlarında yer alır. Güneyinde Gürcistan
dahilindeki Güney Osetya özerk yönetim birimi,

kuzeyinde ise Sunja ve Terek Sıradağları vardır.
Başkent Vladikavkaz, 1784te inşa edilen
Vladikavkaz adlı Rus kalesi çevresinde hızla ge-
tişmiş bir şehirdir.

Osetler, Hint-Avrupa ailesinin İran öbeğine
bağlı bir dil konuşurlar. Osetya MS 1. yüzyıla
kadar İskit-Sarmat etkisinde kaldı. Ardından
günümüz Osetlerinin doğrudan atası olduğu sanı-
lan savaşçı Alanlar bölgeye egemen oldu.

Nüfus, ÖOsetler ve Rusların yanı sıra,

İnguşlar, Ermeniler, Gürcüler ve Ukraynalılardan
oluşur (İstatistiklere göre nüfusun X53'ünü
Osetler, X30'unu Ruslar, X5'ini İnguşlar ve
13'ünü diğer Kafkas toplulukları oluşturmakta-
dır.). Vladikavkaz'da sanayi inşaat malzemeleri
üretimi, metalurji ve gıda işlemeye dayanır.
Kurşun, çinko ve bor madenciliği yapılır.
Kafkaslar'ın her iki yanındaki ormanlardan, başta
kayın olmak üzere bol miktarda kereste elde
edilir. Alçak yamaçlarda ve Mezdog yakınların-
da, tarımsal sulama ile buğday, mısır, patates,

kenevir ve meyve yetiştirilir. Daha yüksek ya-
maçlarda ise koyun ve sığır besiciliği yapılır.

  

Büyük Kafkaslar'ın kuzey

Oset halkının 4100 e yakını okur yazar olup,

yüksek öğrenim görenlerin oranı 480 e ulaşmak-
tadır. Ülkede kültür düzeyi aynı oranda yüksek-
tir. Cumhuriyet sınırları içerisinde birisi Rusça,
diğeri İronca oyun sergileyen 2 çocuk tiyatrosu;

»ü Rusça, biri İronca olmak üzere toplam 6
adet tiyatro bulunmaktadır.

Oset dili temelde iki ana şiveye ayrılmakta-
dır. İron ve Digoron. Bunlardan başkâ İroncanın
alt şiveleri olan Tuallag ve Kudayrag şiveleriyle,
Digoroncanın bir alt şivesi olan Tagaur şiveleri
vardır.

Oset dili, Afganistan'daki Paştu ve çeşitli
Pamir dilleriyle beraber Hint-Avrupa dil gurubu-

nun İndo-İraniyen bölümüne girer. Oset dili yazı-
lu hale gelmiş, eğitim ve öğretim İron ve Digoron
lehçeleriyle yapılmaktadır. Günümüzde, İskit ve
Sarmat dilleriyle yazılmış maalesef hiçbir kay-
nak yoktur. Fakat Alanlara ait köy ve kasaba-
larda yapılan kazılarda elde edilmiş, Grekharf-
leri kullanılarak yazılmış Alan diliyle eserler
bulunmuştur.

Oset dili ve edebiyatının gelişimi, 1905-1907
Demokratik Burjuva Devrimi'nden sonra hiz
kazanmaya başlamıştır. Bu dönemin güçlü ka-
lemlerinden Gediyati Somak, Bayatı Germen ve
Uyurmekti Hoşzav'ı sayabiliriz. İlk Oset gazetesi
“İron Gajet” adıyla 23 Temmuz 1906 yılında
çıkarılır. Gazetede dönemin yazarlarından

, Gediyati Somak'ın yazılarına ve Hetegati Kos-

ta'nın şiirlerine geniş yer, veriliyordu. Büyük
Oset yazar ve şairi Kosta'nın şiirleri ilke defa bu
gazetede yayınlandı. 1917 Devriminden sonra ilk
Oset edebiyatçılarından Guludi Andrey, Maliti :
Georgi, Bağarati Şojır'ı sayabiliriz. Devrimi takip
eden ilk yıllarda Birakti Gino, Sattiyati
Aliksandr, Tlatti Goğ, Bayati Gappo ve Selikkati
Ahmet, İkinci Dünya Savaşı sırasında Gaytiğti
Geda, Zadtiyati Totirbek, Segerati Maksim, Pilit

“Griş, Gagloyti Nikala, Koçişati Maharbek gibi
birçok yazar ve şair çeşitli eserler vermişlerdir.

 

Kaynak;
e Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya -

Özdemir Özbay
e http://odur.let.rug.nl//-bergmann/russi

a/regions

(Derleyen : Anıl Sevim, Sine Göksoy)
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DAĞISTAN CUNHURİYETİ —
 

vi

Başkent : Mohaçkala
Nüfus : 2082000 (Temmuz 1995)
Yüzölçümü : 50300 kmkare
Nüfus Yoğunluğu : 41.4 kişi/kmkare
Önemli Şehirler o: Hasavyurt, Derbent,

Kizilyar, Boynaks, Kizilyurt,
Babayurt, Kaspiyak
: MagomedMagomedovDevletBaşkanı.
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Dağıstan Kafkasya'nın kuzeydoğusunda, Ha-
zar Denizi'nin kuzeybatı sahilinde yer almakta-
dır. Dağınık halde yaşamakta olan Dağlılar, 20
Ocak 1921'de bağımsız bir devlet yönetimi altın-
da toplanmış, ancak bu devlet kısa bir süre son-
ra Bolşevizm tarafından yıkılmıştır.

Dağıstan'da otuzu aşkın halk yaşamakta;
ülkede, bunların sayısından daha fazla, hatta
yüzlerle ifade edilen sayıda dil konuşulmaktadır.
Anlaşma dili olarak ise ülke genelinde Rusça
kullanılır. Dağıstan'da nüfusun yaklaşık bir çey-.
reğini teşkil eden Kumuk, Nogay ve Azeriler
başta olmak üzere Türk kökenli kavimler, Dağlı
diğer kavimlerle sosyo-kültürel bakımdan bütün-
leşmiş bulunmaktadır. Nüfusun 1 milyon 210 bini
(58) das ve köylerde, 870 bini de (X42) şehir-
lerde yaşamaktadır.

Dağıstan, bir dağlar ülkesidir. Avrupa'nın
Güneydoğu ucundaki bu küçük ülkenin doğu
sınırları boyunca Hazar (Kaspi) Denizi uzanır.

Batısında Çeçenistan Cumhuriyeti yer alır. Kuze-
yindeki Rusya ile sınırlarını Kuma nehri belirler.
Ülkeyi sulayan Sayısız ırmaklardan bazıları
Terek, Samur, Sulak, Kurak vb.dir.

 

İklimi karasal sayılabilir. Yazları sıcak ve
kuraktır. Temmuz ayında sıcaklık 23 derece
civarındadır. Dağlarda yaz geceleri bile oldukça
soğuktur. | ,

Dağlık bölgenin bitki örtüsü yüksek tepeler-
de çam ve huş ağacından, kanyon ve vadilerde
ise yaprak döken ağaçlı ormanlardan oluşur.
Ağaç sınırının üzerindeAlp çayırları bulunur.
Hazar denizi sahillerinde genellikle tuzlu batak-
lıklar ve yer yer kumsallar bulunmaktadır. Ülke-
nin Rusya sınırına yakın bölgesi yarı çöl yarı
bozkır “ özellikleri gösterir.
      

   

 

 
Ki

© Tarih boyunca çeşitli ulusların göçyolları
üzerinde bulunan Dağıstan önemli bir geçit yeri
olması sebebiyle muhtelif sebeplerle yurtlarını
terk eden insanların bir kısmı buraya yerleşmiş,
böylece ülke nüfusunun çeşitlenmesini sağlamış-
lardır. 1897'de Çarlık Rusya'nın bir vilayeti du-
rumunda iken 571 bin nüfusa sahip olan, 1926'da

1 milyon 300 bin nüfusa ulaşan Dağıstan'ın 1916
yılı sayımına göre nüfusu 81 ayrı ulustan oluşu-
yordu. Bunlardan 32'si Dağıstan'ın yerli halkıydı.
Yani diyebiliriz ki Dağıstan büyüklüğüne kıyasla
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dünyanın en çok etnik nüfusuna sahip bölgedir.
Dağıstan nüfusunu oluşturan buetnik grupların
çoğunluğu Kafkas, Türk ve İranlıdır. Yerli 32 halk
içinde 11'i nüfusça diğerlerinden üstündür:
Avarlar, Kumuklar, Darginler, Lezgiler, Laklar,
Tabasaranlar, Nogaylar, Rutullar, Sakurlar,
Agullar ve Tatlar. .

Etnik grupların nüfusa oranları şu şekilde
açıklanabilir: Avarlar-500 bin(X25.7), Darginler-
247 bin, Kumuklar-240 bin, Lezgiler-190 bin,
Tabasaranlar-85 bin, Laklar-84 bin, Nogaylar-70

bin, Çeçenler-60 bin, Rutullar-20 bin, Agullar-10
bin, Tatlar-10 bin, Sakurlar-7 bin, Ruslar-250
bin. Tatça konuşan Yahudilerve Ermeniler nüfu-
sun kalanını oluşturur. Müslüman olmayan son
dört etnik grup nüfusun X19'ini teşkil etmekte-
dir.

Dağıstan, 7.yüzyılda Emeviler döneminde
İslamiyet'i tanımıştır. İmam Şamil'in Ruslar'a
karşı yürüttüğü bağımsızlık savaşı ile 1990'larda
cereyan eden Azeri-Lezgi anlaşmazlığı örneğinde
olduğu gibi, din birliği en zor anlarda Dağıstan
halklarını bir araya getirmeye yetmiştir. Dağıs-
tan nüfusunun çoğunluğu Sünni Müslüman'dır.
Komünizmin dini kurumları henüz yıkmaya baş-
lamadığı 1928 yılında 810 medrese ve camilere
bağlı 400 okul bulunmaktaydı. Çar ordularının
19.yüzyılın başlarında Dağıstan'a yaptığı hücum-
lara tek başına karşı koyamayan hanlık ve bey-
tiklere karşılık; Gazi Muhammed, Hamzat Bek ve -

İmam Şamil gibi din adamları Ruslara karşı başa-
rıyla karşı koymuşlar; Dağıstan, Çeçenistan ve
Batı Kafkasya halklarını açtıkları İslam bayrağı
altında bir dönem toplamayı başarmışlardır.

Bunun yanı sıra geçmişten günümüze gelen
. geleneksel et sanatları; süs eşya yapımcılığı,

silah. yapımcılığı, kama ve kılıç kabza ve kıllıf
süslemeciliği, bayan takı eşyaları yapımcılığı, at
takımları süslemeciliği alanında Dağıstan zana-
atkarlarının büyük bir ünü vardır. Tarihte Dağıs-
tan eniyi silahların yapıldığı, en iyi süslemelerin
bulunabileceği bir yer konumundaydı. Günür-
müzde hizla yokolması ile birlikte halen bua-
landa faliyet gösteren insanlar omevcut-
tur.Dağıstan'da taş heykelciliği, demircilik ve
halıcılık geleneksel el sanatları arasındadır.
Tabasaranlar dokudukları halı ve kilimlerle dün-
yaca ünlüdürler. Petrol ve doğalgaz yönünden
zengin topraklara sahip Dağıstan'da kömür cev-
heri, azrak metal ve demir içermeyen metal
yatakları da vardır. Diğer önemli sanayiler ma-
kine yapımı, inşaat malzemeleri yapımı, kereste
işleme, cam, şarap ve gıda işleme alanlarından-

dır. Ülke ekonomisinde Hazar Denizinde balık ve

havyar üretimi de önemli yertutar.
Zİ,
  

   

 

Eğitim ve öğretim ilk üç yıl mahalli dillerde,
üçüncü sınıftan itibaren Rusça yapılmaktadır.
Ülkenin her yerinde kullanmaserbestisi olan on
bir dilden dokuzunda kitaplar basılabilmekte ve
radyo yayını yapılmaktadır. Başlıca endüstri
kaynaklarıpetrol, doğalgaz ve kömür olan Dağıs-
tan'da petrol ve gaz sondaj makineleri üretimi,
gıda ve hafif endüstriler ile hububat tarımı ve
hayvan besiciliği yoğun olarak yapılmaktadır.

Dağıstan'ın doğu sınırlarını kuşatan Hazar .
(Kaspi) Denizi sahilleri geniş kumsallara sahip
olması nedeniyle, su sporları bakımından po-
tansiyel oluşturmaktadır. Ayrıca yılın 12 ayı
zirveleri karla kaplı dağlar dağcılık ve kayak
turizmini olası kılmaktadır.

Kaynaklar ;

e Dünden Bugüne Kuzey Kafkasya -
Özdemir Özbay shf. 213, 214, 215

e http://odur.let.rus.nl/-bersmann/russi

a/resions

Çeçenistan, İnguşetya, G.Osetya yazıları gele-
cek sayılarda sunulacaktır.

(Derleyenler: Anıl Sevim, Sine Göksoy, Ömür Enes)
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12 BOYDAN OLUŞURDU ADIGELER

Adet olduğu üzere Adıgece çıkan gazeteler
"Adıge Mak","Adıge Psatle","Çerkes heku" üç ayda
bir ortak sayı yayınlıyorlar. Biraz gecikmiş olan
bu son sayı Adıge boylarının yaşadıkları yöreler,
nüfusları, gelenekleri ve geçmişleri üzerine bil-
giler veriyor. Ortak sayıyı çıkarmaktan amaç
Adıge köylerinin birbirlerini daha iyi tanımalarını
ve dayanışmaların artırmak, kültürümüzün ve
dilimizin gelişimine katkı sağlamaktır.

Adigeler Kafkasya'nın "Kızılderilisi" sayılan
yerli halklarından biri. Adıge ülkesine gelmiş
olan gezginler, coğrafyacılar, bilimadamları ve
komutanlar onları diğer halklardan ayıran özel-
likleri dile getirmişlerdir. Onların hepsinin or-
taklaşa belirttiklerine göre Adıgeler güzel yapılı

Mamhığlerin dilleri nasıldı? Bu konuda bilim a-
damları bir şeyler söyleyebilirlerse de sıradan
insanların hatırladıkları pek bir şey yok.

Nalbiy Kuyeko'nun bir komedisi var. Sahne-
deki kişi şöyle konuşuyor: "Şükürler olsun ki bu
kadar Adıge bir arada bulunuyoruz". Diğer kişi
bunu söyleyene soruyor: "Nerede senin Adıge
dediğin kişiler? Bunlar Cemguy, şunlar Bjeduğ,
öbürleri Sapsı$..."

Şakanın altında bir gerçek var ki oda her
Adıge'nin ayrıca bir boy ve sülale adı bulunduğu.
Abzeh, Kabardey veya Bjeduğ. Şüphesiz bunların
da bir anlamı var ve bunları da bilmemiz gereki-

“yor ama daha önemlisi bir adıge yüreğine, adıge

ve akıllı insanlardı. Vatanlarını seviyorlar, başka.
halklara saygı duyuyorlar, yaşlılarını önemsiyor-
lar, düşmanlarına da korku bilmeden karşı koyu-
yorlardı. 19 ncu yüzyılda Adıgeler büyük ulusal
felaketle karşılaştılar. Cennet kadar güzel ülke-
mizi ele geçirmeyi amaçlayan Rusya Çari bize
savaş açtı, küçük halkımıza büyük kötülükler
yaptı, ulusumuzu yok etmeyi amaçlayan bu sa-
vaşlar sonucunda Adıgeler büyük zararlara uğra-
dılar, savaştan sa$ kurtulanlarda ülkelerinden
kovuldular. Bugün için Adıgeler dünyanın 45 ayrı
ülkesinde anavatanları Kafkasya'dakilerin bir
kaç katı olarak yaşıyorlar.

Olan oldu, artık bunu düzeltmenin imkanı
kalmadı. Adıgelerin ulus olarak varolabilmeleri
için bir araya gelmeleri ve toplanmaları gerekti-
gini zaman bize göstermiş bulunuyor. Buamaçla
bir şeylerde yapıldı, bugün için Kosova'dan gel-
miş olan Adıgeler bir köy olarak aramızda ya-
şamlarını sürdürüyorlar. Bu güzel bir başlangıç
olup sürdürülmesi gerekiyor. o

Adıgeler kimlerdir? sorusunu bazen duyuyo-
ruz. Bu sorunun sorulma nedeni de belli. Genel
Adıge adımızın dışında ayrıca boy ve sülale adla-
rn taşıyor olmamız: Abzehler, Cemguyler,
Bjeduğlar, Kabardeyler, Şapsığlar... Bu boyların
kendilerine mahsus kimi özellikleri bugün de
kaybolmuş değil. Dilleri ile onları tanımak müm-

düşüncesine ve bilincine sahip olmamız gereki-
yor. Ulusça onur duyabileceğimiz özelliklerimiz
olduğu gibi kötü alışkanlıklarımız da var. Bu
-alışkanlıklarımızdan kurtulmak için ortak bir
adıge düşüncesinin büyük önemi var. Ulusal
hedeflerimize ulaşmada ortak bir edebiyat dili-
nin de önemi büyük. Hepimiz edebiyat dilimizi
önemsediğimiz takdirde birlik ve beraberliğimi-
zin artacağına hiç şüphe yoktur.

Bununla birlikte geçmişimizi de bilmemiz ge-
rekiyor. Bu sayımızda Adige boylarının 19 ncu
yüzyıldaki yaşamlarına yer veriliyor. Bu konuda
Han Ceriy ve başka tarihçilerin bilgilerinden
yararlandık. Bu materyaller bize atalarımızın
vatanımızda gurur duyulacak işler başardıklarını
ve dünya uygarlığına önemli katkılar sağladıkla-
rını gösteriyor. Ulusumuzun adının gelecekte de
yücelmesi. için herkesin üstüne düşen görevi
yapması gerekiyor. Bunu yapabilenlerdir ancak
"Adıgeyim" diyebilecek olanlar.

kün. Peki Mehosların, Natıhoyların, Vubihlerin,
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Makale 26 temmuztarihli "Adıge Mak" gaze-
tesinden alınmıştır.

(Çeviren : İbrahim ÇetaoJ
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Hidrojen Enerjisinin Türkiye Önderi
a

21.Yüzyıl enerji kaynağı olan Hidrojen Enerjisi,
Kuzey Kafkas kökenli bir iş adamımız, Sayın
Muzaffer Avcı tarafından ilk kez Türkiye günde-
mine taşınmıştır. Sayın Avcı'yı Nart okuru heryıl
düzenlediği “Akrabalar Günü” ile anımsayacak-
tır. Muzaffer Avcı'nın iki arkadaşı ile kurmuş
olduğu orta ve yüksek gerilimli şalt cihazları
üreticisi olan Elimsan Grubui ve Elimsan'ın kur-
duğu Hidrener A.Ş. Türkiyede ilk kez “1. Ulusal
Hidrojen Enerjisi Konferansını” tertiplemiştir.

Fosil kaynaklı yakıtların sebep olduğu çevre
kirlenmesi, sera etkisi ve bunun sonucunda
meydana gelen küresel ısınma, asit yağmurları
ve ozon tabakasının delinmesi gibi tüm insanlığı
etkilemekte olan problemlerin yanı sıra, petrol
rezervlerinin 75 yıllık bir stok ömrünün kalmış
olması, alternatif olarak hidrojen enerjisini
süratle dünya gündemine sokmuştur. Bugün
artık hidrojen enerjisi, cep telefonlarından, diz
üstü bilgisayarlardan, bisikletlerden, otomobil-
lere, uçaklardan gemilere, iş merkezlerinden,
konutlara kadar her alanda kullanılır hale gel-
miştir.
  

İçinde bulunduğumuz Ağustos ayı sonunda tüm
dünya liderlerinin katılımı ile Güney Afrika
Cumhuriyetinin Johannesburg kentinde yapıla-
cak “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Konferan-
sı”nın başlıca konusu yine hidrojen enerjisi ola-
caktır. Bu toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

 21

Özdemir Özbay

Ahmet Necdet Sezer başkanlığında bir heyet
temsil edecektir.
Önümüzdeki bir iki sene içerisinde otomotiv
sektöründe hidrojenenerjisi ile çalışan otomo-
biller pazara sürülecektir. 10 yıl içinde tüm
otomobillerin hidrojen enerjisi ile çalıştığını
görmek hiçte sürpriz olmayacaktır. Böylesine
önemli ve “Dünya sürdürülebilir Kalkınma Kon-
feransı” konusu olan bir konuyu Türkiyede ilk
kez ele alan Elimsan Gurubu, Sayın Muzaffer
Avcı'nın önderliğinde “Hidrener Hidrojen Enerji
Sistemler A.Ş” ni kurarak bu konu ile ilgili
Türkiyede ve dünyadaki birçok bilim adamını bir

araya getirmiş, 16 Temmuz tarihinde Ankara
Hilton Otelinde övünülecek bir ilki gerçekleşti-
rerek “1.Ulusal Hidrojen Enerjisi Konferansı”nı
toplamıştır.

Muzaffer Avcı konferansın açılış konuşmasında;
Elimsan şirketler gurubunu iki arkadaşıile birlik-
te 1 Eylül 1980 de sıfıra yakın bir sermaye ile
nasıl kurduklarını, geliştirmiş oldukları

teknolojilerle, yaptıkları araştırmalara,
Sertifikasyon çalışmalarına ödedikleri bedelin 5
milyon dolar'a ulaştığını, bugün Çin, Tayvan,
Japon firmaları ile rekabet edip teknoloji
yoğunluklu ürün ihraç ettiklerini,
Brimingham'dan Milano'ya, Kazablanka'dan
Cakarta'ya, Tahran'dan Kahire'ye, Paris'den
Hannover'e kadar birçok uluslararası fuara
katıldıklarını, bu ülkenin ağlayan bahtını
gülmeye çevirmek için çalışanların yanında
olduklarını söyleyerek Hidrojen üretiminde
kullanılan ana elementin bor olduğunu, bu
maddenin dünya rezervlerinin X70 inin
Türkiyede (bulunduğunu, yani Türkiye'nin
ptrolden defalarca daha kıymetli olan hidrojen
enerjisinin vanasının üzerinde oturduğunu ifade
etmiştir.
Çerkeslerin Abzeh boyun'nun Dzıba soyundan
olan Sayın Muzaffer Avcı'nın bu çok önemli giri-
şimi ve çalışmalarını dergimiz övünç ve kıvançla

karşılamakta ve başta sayın Avcı olmak üzere

töm Elimsan camiasına başarı dileklerini gön-

dermektedir.
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SON UMUT

Bir şiir gördüm dün
Ağlıyordu bir duvarın dibinde
Adını sordum arkamda bir ülkeyle
“çocuk”dedi...
Yitik bir umuda sustum tüm bir ülke
Ve bugün
Bir şiir ağlıyor şairin kaleminde...

Zamanın bütün çağlarını görmüş
Acının sağdıcı sustu sonra:
Eskiden zamanlar eskimezdi
Ağlardı çocuklar
Ama sadece kanadığında dizi
Yada bir annenin kucağında
Bugünse
Her bir duvar dibine yansıyor
Bir çocuğun
Acı dolu kimsesiz yüzü...

Nerde bıraktım çocukluğumu,
Nerde unuttum bilmem!
Babamın nasırlı etlerinde mi
Yoksa kucağındamı annemin?

Nerde unuttum çocukluğumu,
Nerde bıraktım bilmem!
Yoksa bir savaşın ortasında
Aldılarmı onu benden
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Yoksa,
Yoksa ben miydim
Duvarın dibinde ağlayan çocuk.

Bir duvarın dibinde
Ağlarken hala çocukluğum
Ben bugün zaferşiirleri yazıyorum
Ve bir ülke susuyor sözlerime...

İhanet bu
Ama asıl ihanet;
Kişinin çocukluğuna olanıdır
Ve bir ülkede bir çocuk
Gözyaşlarıyla

- Savaşlar içerisinde büyüyorsa
“O ülke hiç büyümeyecektir.

Ve ben bugün
Zamanın bütün çağlarını görmüş
Umudun sağdıcı
Beklerim hala
Ve bir gün,
Evet bir gün
Gülümseyerek bir çocuk
Alır bir ülke getirir bana..
KAFKASYA

Janberk Yener

 



 

 

 

Orhan Alparslan'ın Anısına
SARI SIMHA BİR KELEBEK YILDIZ SARAYI,BEN,ABDÜLHAMİT

Ve Yine O KELEBEKSarı bir kelebek uçuyor tepemizde.
Okşuyor rüzgarıyla herkesi. Sırtımda Sultan giysileri,

Çocukları öpüyor; Çenemde takma sakal.
Kutsuyor Diasporalı Çerkes'i. Yıldız Sarayı Bahçesindeyim.

Ben kimim?
Ne ağaca konuyor; Neredeyim?

Ne ota, Neyim?
Ne çiçeğe. Birden, bir ışık kesti önümü.

Bir ışık gibi ağıyor gökyüzüne; . N a a N
Bağlıyor Geçmiş'i Gelecek'e, Kimse görmediSenim gördüğümü.

Havaya yazıyor kanatlarıyla: 0,

“Yaşasın Anayurt! | İ Sarı,
Yaşasın Adigece! | Kelebek!

Tuttu ucundan
Çözdü gitti dansederek;

İçimdeki kördüğümü.

Ve...
biliyorum ki Kafkasya'da

tüm ateşböcekleri
O'nun adını yazacaklar sahi,

Dağlara, taşlara... Sizce,
Bu gece. Sımha Orhan...

Öldü mü?

28 Haziran 2002. İ - 20.Temmuz.2002 Yıldız Sarayı
Kafder Kayseri Şubesi Bahçesi. - Büyük Mabeyn Bahçesi

ŞENLİKTE ATEŞBÖCEKLERİ © METAMORFOZ
Ve... O, sarı bir kelebekti.
O gece. , Tüm yaşamını

| Başlayınca müzik, dans, eğlence Adigelik uğruna tüketti.
İ Lacivert gökyüzünde sarıyıldızlar
in Sülün gibi salınırken sahnede O, artık,

İ O Adigekızlar... Dörtbin yaşında bir Hatti.
Ortaya çıktılar ateşböcekleri. Çalıştı,

Birden aklıma geldi onları görünce: Üretti,
Kafkasya'da kaybolduğumuz gece. Gitti...

Nereye gittiğimizi bilmeden
Karanlıkta, O,

Yolumuzuışıtmışlardı saatlerce. şimdi,
il il Karadeniz'de

“Ölürse ten ölür; Bir Deniz Feneri.
Canlar ölesi değil!” İ İzle onun ışığını!

Demiş ya, Koca Yunus; ' © Marje!

Gerçekten, v Marchel!

Ölüm; - Avanti!

Görece. İleri!

29.Haziran.2002 31.Temmuz.2002
Şenlik Alanı, Kayseri. Hotel Grand Star, İstanbul

Çetin Öner
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Sevgili Orhan Alparslan'ın ardından...

*

12 eylül 1980 ihtilalinin hemen sonrası Or-

han Alparslan'la ilk tanışmamızdır. 22 yıl
kesintisiz bir beraberliğimiz oldu. İlk ta-
nışmamızdan sonra herkesin hayretle izle-
diği bir dostluk başladı aramızda. Bu dost-
luk madden 12 Haziran 2002 çarşamba günü
onu mezara yerleştirdiktensonra bitti an-
cak manen devam edecek olan dostluğu-

muz ben mezara gidinceye kadar da süre-
cektir.

Ortak dostlarımız, arkadaşlarımız ve yakın
çevremizde bizi tanıyan insanlar hep merak
ederlerdi dostluğumuzun kaynağını. Bizi
birbirimize bağlayan dostluğun kaynağını
merak edenler hep sorarlardı " dostluğunu-
zun temeli nedir “ diye ?

Yaratılış olarak kitaba, düşünsel faaliyetle-
re ve insana düşkün bir yapım vardır be-
nim. Onu tanıdığım zaman bir insanlık der-
yasına ulaştığımı anladım. Aziz Emmi'nin
gül bahçesindeki yuvarlak masaya gündüz
saat 3 civarında otururduk. Hiçara verme-
den ertesi sabah 6'ya bazen 8'e kadar sür-
ren sohbetlerimizin sayısını hatırlamıyo-
rum. Ona kimileri ressam, heykeltraş, mi-

mar derdi; kimileri ise mükemmelbir doğa
bilimci, harika bir botanikci diye tanımladı-
lar. Kimilerince uluslararası ilişkiler uzma-
nı, sosyolog, psikolos, derin bir feylesoftu.

- Kimileri de onun edebiyatına matematiğine
hayrandı. Kimileri ise onu harika bir dilbi-
limci semiyolog diye anlatırdı. Bunların
hepsi doğruydu. Doğrunun da ötesinde Oo
her konunun üstadıydı.

Onu bir başka şekilde tanımlayayım mı 22
yılık dostluğumuza dayanarak? Sevgili ağa-
beyim, hocam, dostum Orhan Alparslan'ı

bütün yönleriyle benim kadar hiç bir insa-
nın daha tanıdığına inanmıyorum. O hiç
kimseyle paylaşmadığı düşüncelerini ve en
mahrem duygularına kadar her şeyi payla-
şırdı benimle. Bundan dolayı onun hakkında

iki satır yazı yazma cesaretini buldum ken-
dimde. Orhan Alparslan bilgi okyanusu,

 

Burhan İlhan

sevgi denizi ve engin bir gönül insanıydı.
Dostluğumuzun ilk başladığı zamanlar çev-
remden olumsuz sert zılgıtlar yedim. "Sen
müslüman bir ailenin çocuğusun ilahiyat
okudun ve imam hatip okulunda meslek
dersleri öğretmenisin. Orhan Alparslan ise
bir komünist, hain, tehlikeli bir ateist, şid-
detli bir dinsiz. O seni kendisine çekip ken-
disi gibi yapmak istiyor. Ondan uzaklaş"
diye. Şiddetli baskılar gördüm. Benim onun-
la dostluğumun devam ettiğini görenler
sonunda benim de onun gibi olduğuma ka-
rar verip her türlü melanet karalamalarla
karşılaştım. Ama ben ondan hiç kopama-
dım. Tabi ki 12 Haziran'da Danın köyündeki
mezarına yerleştirip toprağı onun üzerine

atıncaya kadar. Her şeye rağmen busınırsız
dostluğumuzun devamını merak edenlere
şunu söylemek ve duyurmak istiyorum. Or-
han Alparslan bir ateist değildi. Harika bir
imanı vardı. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilirdi.

Ben ilahiyat fakültesini bitirmiş bir insanım.
Ama hakiki olan ikinci ilahiyat fakültesini
onda bitirdim. Allah'ı onunla tanıdım. Al-
lah'ın Hz. Muhammed'e ilk vahyinin "oku"
olmasının sırrını onda öğrendim. O yüce
kitap Kur'an-ı Kerim'in cuma ve arife ak-
şamları, bir de mezarlıklarda ölülere oku-
nup nakışlı çantalarda odaların yüksek yer-
lerinde asılmasını bir türlü hazmedemiyor-

du. O Kur'an okunup anlaşılsın insanlık ha-
yat bulsun, bütün varlıklar saadete ulaşsın
diye Allah tarafından son peygamber Hz.
Muhammed'e gonderildi, oku emri Allah'ın

insanlığa ilk emridir, okumak insanlık için
“en büyük ibadettir diyordu. Kur'an ayetle-
rini didik didik inceliyordu. ” En büyük il-
ham kaynağım bu ayetlerdir ben her şeyi
bu ayetlerde buldum” diyordu. Son beş
yılını yakından izleyenler çok iyi bilirler
Kur'an ayetlerini inceleyerek ve onlar üze-
rinde çalışarak vakit geçirdiğini...

O, Hz Muhammed son peygamberi, Allah'ın
Cebrail kanalıyla yetiştirip insanlığa gön-
derdiği eşsiz insanı örnek öğretmen diye
tanımlıyordu. Hayatını didik didik araştırı-
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yordu. O bütün dinlere saygı duyuyordu.
Hiç bir dini aşağılamıyordu. Hem İslam di-
ninin hem diğer dirterin dünyayı karartan
insanlığı bir koyun sürüsü gibi idare etmek
isteyen nemrutların elinden dillerinden
kurtarılmasını istiyordu. O fakirle fakir,

çiftçiyle çiftçi, çobanla çoban, bekçiyle
bekçiydi. Sömürüye haksızlıSa adaletsizliğe
karşıydı. Bürokratla bürokrat, aydınla ay-
dındı.

Öğretmenleri çok severdi. Öğretmek onun
aşkıydı. Öğretmeni tanımlarken: "“Öğret-
men adam yetiştiren adamdır" derdi. Öğ-
retmenleri peygamberin varisi olarak gö-
rürdü. Bir öğretmene gül ikram etmek ona
en derin zevki verirdi. O paylaşırdı. Her
şeyini herkesle paylaşırdı.
sabırlı Hz. Yusuf gibi güzeldi. Bütün insan-
ları sever ırk renk rütbe tanımazdı. Dünya-
nın neresinde olursa olsun hangi ırk ve
renkte olursa olsun insanların acılarını dert-
lerini sancılarını duyardı. Onlara el uzat-
mak için elinden gelen her şeyi yapardı.
Onun gözü ne şöhrette ne sanda ne de de-
rin şaşaalı koltuklardaydı. Yunus Emre'yi,
Pir Sultan'ı, Mevlana'yı,

ti'yi yüreğinde dinleştiren adamdı. Hocanın
sevmedikleri de vardı. Ezenler, hor-

tayanlar, zulmedenler ,bir santimlik çıkar
için akla gelen her şeyi mubah sayan dalka-
vuklar, yalakalar, şakşakçılardı. İşbirlikçiler
hortumcular yağmacılardı. İnsanlığı karan-
ğa sürüklemek için her şeyi yapan suratına
kat kat maske takmış bukalemunlardı. Ka-
leme, harfe, heceye, okumaya, yazmaya,

kitaba karşı olanlardı. Okumadan, yazma-

dan, söz nuru dökmeden emek sarf etme-
den, beynini insanlık için yormadan, aydın
geçinmeye çalışan sahtekarlar da hocanın
uzak durduklarıydı. Zulüm, işkence, silah,

bomba, kan, intikam, savaş makineleri ve

her türlü yan sanayi onun dünyada en nef-
ret ettiği şeylerdi.

Çocuklar, çocuklar, çocuklar.... varlığını
adadığı çocuklar. Kara çocuk, beyaz çocuk,
suratı kirden kararmış, bacaklarında panto-
lonu, ayağında ayakkabısı olmayan çocuklar

 

Hz. Eyyüp gibi

Hacı Bayram Ve-

. Bir sevdaydı onun için... Onları yeryü-

zünün çiçekleri, kainatın melekleri, Al

lah'ın kutsal emanetleri diye tanımlardı.
Onunla bir kere karşılasan çocuğun onu bir
daha unutması mümkün değildi. O bütün
yeryüzü çocuklarının koruyucusu, duayeni,
Orhan Amca'sıydı. Onlarla saatlerce büyük
bir bilim adamıyla sohbet eder gibi sevgi
dolu ve saygıyla sohbet ederdi. Çocuklarını
geleceğinin sigortası gibi gören, onları ipo-
teğinin altına alan anneve babaları hiç mi
hiç affetmezdi.

Her bayan onun için Hz. Havva idi. Bayanın
köleleştirilmesini karanlıkta bırakılmasını
hiç kimse kabul ettiremezdi ona. Eşini malı
sibi tekeline almaya çalışan erkeği de hiç
affetmezdi. Eşinin sırtında asalak yaşamak
isteyen beyleri insan olarakkabul etmezdi .
Kadın onun gözünde kutsalbir varlıktı.İn-
sanlığın temeliydi . Kainatın güneşiydi onun
gözünde. Bütün kadınlara saygı duyardı.

Onunla karşılaşıp da nazik davranıl-
madığını, iltifat görmediğini söyleyemezdi
hiçbir kadın.

Evrensel bir insandı. Sınır tanımaz bir dün-
yalıydı. Dünya onun vatanıydı. Dünyaya
ihanet edenleri affetmesi mümkün desildi.
'Kamboçyalı, Çinli, Kenyalı, Tanzanyalı,
Güney Afrikalı, Kafkasyalı, Amerikalı, Rus-
yalıydı.

Türkiye onun dünyada gözü gibi sevdiği
şatosuydu. O şatoya , değil ihanet etmek
yıktırmak, o şatoya düşman olanlara şato-
nun bahçesinden bir gül bile koklatmazdı.

Osmanlı'nın parçalanışı üzerinde oynanan
oyun türlerini , parçalamaya çalışan ülkele-

ri ve ülkelerin Osmanlıların parçalanışında
kullandığı bütün aktörleri bir bir incelemişti
ve ruh yapılarına kadar tanırdı.

Osmanlı'dan sonra M. Kemal Atatürk'ün

önderliğinde kurulan ve “benim dünyadaki

şatom” diye tanımladığı Türkiye'yi herkes-

ten daha çok severdi. Paris'e ayak bastığı

ilk günden beri “ buram buram kokardı A-
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nadolu ” diye anlatırdı. Türkiye'yi savundu
21 yıllık Paris hayatı boyunca ...

Fransa da ; dünyanın en çek dil bilen in-
sanı ölünceye kadar her nefesinde saygıyla
bahsettiği hocası, üstadı, şarkiyatçı, dilbi-
limci, dünya mukayeseli dinler tarihi profe-
sörü,Atatürk'ün ricasıyla İstanbul Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Kürsü-
sünün kurucusu Georges Dumezil'den ay-
rıtmak zorunda kaldı. Türkiye'ye olan sev-
dasından dolayı Türkiye üzerinde çalışan
uluslararası Türkiye karşıtı mafya babaları,
sosyalbilimciler, (toplum mühendisleri,

mezhep, tarikat, ırk, din, dil, psikolojik

savaş ve propaganda uzmanlarına taham-
mül edemezdi. Ve sevgili hocası Dumezil
bir gün ona " Mösyö Alparslan senin gibi
güzel bir insanı kaybetmek istemiyorum.
Sana bir şey olursa bu yaşlı bedenim daya-

etmektir. İstiklal mücadelesinde mermi
taşıyarak onunla omuz omuza savaşan güzel
vatanı bize armağan eden kara fatmaların,
nene hatunların, kızlarını torunlarını dün-
yada hakettikleri yere getirmek ve ödüllen-
dirmektir... |

Atatürkçülük 10 Kasım'da yas tutmak, milli
bayramlarda onun fotoğrafını taşıyarak
onun mozolesinin önünde saygı duruşunda
durmaktan ibaret değildir düşüncesindeydi.
Atatürk'ün bedeni Anıtkabirdedir ama onun
ruhu bizimledir. Ölüm yok olmak değildir
diyordu. |

Ölüm, iki ezeli dost olan ruhla bedeninizin

namaz. Hadi artık dön vatanına “dedi özel

bir sohbetinde. Ve o da kalan ömrünü bu-

güne kadar kendi şatosu olan vatanında
geçirdi. Bir sürü kalın kafalı karanlık beyinli
vurdumduymaz yobazların arasında.

O korkusuzdu, mertti ,erkek gibi erkekti.
Namerde muhtaç olmaktansa karnına taş
bağlamayı yeğleyendi. Atatürk'ün sadık
hayranıydı. Yedek subaylığını ösretmen
olarak yaptı. Edirne'nin Bulgaristan sınırına
yakın kıyı köyünde . Ve o gün bundan yıllar
öncesinde Edirne'nin kıyı köyünde bembe-
yaz bir Atatürk heykeli yaptı. O, Atatürk'ü
suratına maske yapıp Atatürk adına her
türlü melaneti yapan maskeli yobazlara
tahammül edemezdi. Atatürk'ün sırtından
çıkar sa$layan sahtekarlara ateş püskürür-
dü. Tıpkı dini çıkar amaçlı kullanan sahte-
karlara ateş püskürdüğü gibi.

Atatürkçülüğü şöyle tanımlardı: hürriyettir,
ışıktır, medeniyettir, oterakkidir, ka-

ranlıktan uzaklaşmak güneşle dost ol-
maktır, okumaktır, düşünmektir, yücelmek

ve yüceltmektir. Çanakkale'de Maraş'tan
Antep'ten tüm Anadolu şehitlerinin yetim
çocuklarını kucaklamak onları yüceltmek
onları bu güzel Türkiye şatosunda mutlu
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birbirinden ayrılmasıdır diye tanımlayarak "
yobazdan, hırsızdan, talancıdan, yalancı-

dan, hortumcudan, dalkavuktan, harfe,

kitaba , kaleme, kütüphaneye düşmanolan
ikiyüzlü insanlardan Atatürkçü olmaz.* di-
yordu.

Atatürkçü, okuyan, yazan, düşünen, öğre-
nen, öğreten, uygar, dürüst, çalışkan, hakkı
tutan, hak ve hakikati koruyan, ileri görüş-

lü, mert ve cesurinsanlardır diyordu.

Sevgili Orhan Alparslan...........

Sayın,Orhan Alparslan......Vasssn

Harika ve örnek bir Kafkasya'lıydı o. Esaret
bahçesinde gül olup koklanmaktansa, hürri-
yet bahçesinde diken olup horlanmayı yeğ
tutardı.

Türkiye onun için en güzel şatosu, Kafkasya
ise o şatonun dünyanın en güzel gülleriyle
süslenmiş bahçesiydi.

O Kafkasya'yı bedenen.hiç gezmedi görme-
di. Ama o Kafkasya'nın ve Kafkasyalıların
dünyaya açılan en güzel kapısıydı. Adım
adım, ağaç ağaç, yaprak yaprak sanki uzay-
dan görüntülercesine anlatırdı Kafkasya'yı.
Ben ki Kafkasya'ya çokça gidip geldim. Ka-
radan, denizden, havadan adım adım: ince-
ledim araştırdım. Gözledim kokladım. Fâ-



 

  
 

kat Kafkasya'yı hiçbir zaman onun gibi göz-
lemleyemedim, anlayamadım, tanımla-

yamadım. Türkiye ontün anayurduydu. Kaf-
'kâsya ise atayurdu. Hiçbirinden vazseçme-
di. Hiçbirine de doyamadı. “Tarih geçmişin
aynası geleceğin tarağıdır” diyordu.

Bir sün Aziz Emmi'nin güzel bahçesindeki
yuvarlak omasasında söhbet ediyorduk
başbaşa ikimiz.

"Bak Burhan sana çok önemli bir sır söyle-
yeceğim ve sana güveniyorum" dedi. Tarih
22 Nisan 1982 saat 23:35 yaz bu tarihi dedi.
Ve kalem defter tutuşturdu elime. Ben de
yazdım. " Bak evladım Burhan, Sovyetler
Birliği 1989 sonuna doğru kesinlikle kayıtsız
şartsız dağılacaktır. Sovyetler Birliğindeki
devletlerin çok büyük bir bölümü bağım-
sızlığını ilan edecektir. Biz dünyadaki Kaf-
kasyalılar, Kafkasya için Kafkasyalılar için
mutlaka hazır olmalıyız. Kendimizi ona gö-
re yetiştirmeliyiz gece gündüz demeden
çalışmalıyız. Biz Türkiye Kafkasyalıları ola-
rak mükemmel bir tabip gibi oradaki soy-
daşlarımızı ata vatanımız için hazırlamalı-
yız" dedi. Oysa ki 1990 da Sovyetlerin yıkılı-
şın gözlerimle gördüm ve eyvah her sey
çok geç oldu dedim.

Orhan Alparslan sıradan bir çerkes milliyet-
çisi, öylesine bir adıge değildi. “Bütün
dünyadaki Kafkasyalılar benim iki gözüm ,
atayurdum Kafkasya benim karasevdam
derdi."

“Tanıdığım bir çok Kafkasyalı'dan duydum
Orhan Alparslan'a “ şu bizim Orhanıj dedi- .
Sini. Ama değil Kafkasya'yı, Kafkasyalıyı,
Kafkasya'nın köpeklerini bile dünyalara
“değişmezdi. Son sohbetimizde Türkiye'deki
Kafkas derneklerinin konfederasyonlaşma
çalışmalarını tartıştık, beraberce değerlen-
dirdik. Son gelişmeleri detaylarıyla dinledi.
Bir daha bir daha dinledi. Hem çok üzüldü
hem de çok sevindi. Düşüncesini sordum
Orhan Alparslan'a Türkiye sıkıntılı bir dö-
nemden geçiyor çok dikkatli olmamız gere-
kir Türk halkı bizi bağrına basan bir halktır.

 

Kucağını bize büyük sürgünle açıp lokmasını
bizimle paylasan bir halktır. Dünyanın amaç
birliği oluşturmuş uluslararası büyük çetele-
ri Türkiye üzerinde kahpe emelleri için ge-
ce gündüz çalışmaktadır. Çok dikkatli olma-
lıyız. Bu uluslararası çeteler bizi kullanabi-
lir. Ve amaçları doğrultusunda çabalar sarf
edebilir dedi. Bunun üzerine Orhan Abi'ye
“ peki sence neler yapmamız gerekir” de-
dim ve şöyle sıraladı düşüncelerini.

1- Biz Kafkasya'dan asla göç etmedik. Biz
1864 te soykırıma tabi tutulduk ve dünya-
nın dört bir yanına sürgün edildik.
2- Bu yüzyıllar öncesi yapılmış bir sürgün

değil 130 yıl öncesi yapılmış bir sürgündür.
Karadeniz'e akan kanımızın özelliği hala
bozulmamıştır. Karadeniz'in ortasında Kaf-
kasya'lıların kemiklerinden oluşmuş, dün-
yanın önünde kocaman bir dağ vardır.
3- Biz saldırgan bir millet değil mazlum

bir milletiz.
4- Abhazya ve Çeçenya savaşları ve buiki

savaşta da yapılan soykırım ne Abhazların
ne de Çeçenlerin eseridir. Bu savaşlarda ,

- Abhazlar da Çecenler de karsı orduları gülle
karşılasalar bile bu savaşlar kesinlikle çıka-
caktı. Bunların senaryoları daha önceden
yazılıp ferman haline gelmişti.
*5- Biz Kafkasyalılar ne dün suçluyduk ne
de bu gün ... Ne dün haksızdık ne de bugün
haksızız. Öyleyse biz Kafkasyalılar hansi
ülkelerde yaşıyorsak beraber yaşadığımız
halklarına ve ülkelerin yöneticilerine mür-
kemmel bir akademisyen üslubuyla, diplo-
matça, uygun insanlarımızla derdimizi an-
latmakve onların yardımını açık ve dürüst
bir şekilde yanımıza almak zorundayız.
6- Patavatsız, ne söyledisini ve ne yaptı-

Sını bilmeyen, kafatası, şoven duygularla

ağzına gelen her şeyi konuşabilecek veya
o başka kulvarlarda koşan amaçsız Kafkas-
ya'lılardan uzak durarak, bilgili ve ne yap-
tığını bilen ileriyi gören insanlardan aka-
demisyen insanlarımızı rehber edinerek
hareket etmeliyiz.
7- Federasyon mutlaka tek çatı altında

olmalı. Ama bu federasyonlar oluş-
turulurken, açık net şüpheye mahal verme-
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den, içinde yaşadığımız ülkenin diplomatla-
rından, dış siyaset bilimcilerinden, eski ve
yeni devlet yöneticilerinin birikimlerinden
yararlanarak dostça ilişkiler Kurularak oluş-
turulmalıdır.
8- Bu federasyonlar diğer ülkelerle ortak-

taşarak Kafkasya problemlerini dostça şık
bir şekilde tüm dünyaya tekrar anlatılmalı-
dır “ dedi.

Federasyon konusu Orhan Alparslan'ın bür-
tün Kafkasya'lılara son mesajıydı. Önemle
üzerinde duruyordu. Bu nedenle onun bu
son mesajını zikretmeyi bir borç biliyorum.
Sözün özü o Orhan Alparslan'dı. Harika bir
insandı. Adam gibi bir adamdı.....

62 yıl gibi kısa bir hayat yaşadı. Ama o bür-
tün dünya dillerini konuşuyordu. Paris kür-
tüphanesini ve Süleymaniye kütüphanesini
beyninde taşıyan adamdı. Gözlerini dünya
malı bürümüş, örümcek kafalı adamlar onu
görmediler onu anlamadılar onu tanımadı-
lar. Ancak Orhan Alparslan onlara da bir
şeyler bıraktı. Orhan Alparslan'ın eşsiz ar-
şivi şu anda ailesinin ellerinde.... Yeğenleri
Cenk ve Alper'e yürekten teşekkür etmek
istiyorum. Çünkü Orhan Alparslan'ın bu
önemli arşivini Danın köyünde bulunan e-
vinde bir müzeye dönüştüreceklerini ve bu
arşivi orada sergileyeceklerini taahhüt etti-
ler. |

Sevgili Orhan Alparslan artık bedenen yok
dünyada, En çok zorlandığım şey onun top-
rak altına konulmasıydı. O müthiş beynin
üzerine toprak atmaktı. Ama ben yakın bir
dostu olarak çok sevdiği bir kardeşi olarak
amaçsızca kürek kürek kara topraklar at-
tım. Onu mezarına yerleştirirken sırtımdan

. Kızılırmak'ın suyu aktı. Öyle bir insanın
bedenine bir dost olarak acımasızca nasıl
kürek kürek toprak attığımı merak ediyor-
sanız söyleyeyim. Ayıbımı örtmek için....
İnsanlığımdan utandığım için. İçinde yaşa-
dığım toplumdan duyduğum utanç için...
Bir an önce dünyanın pisliğinden ve karan-
lısından uzaklaştırmakiçin.
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Bir dost olarak ondan ve Allah'tan af diliyo-
rum. Sevgili Hayriye teyzem, harika insan
92 yaşına rağmen oğlunun tabutu basında
ona dünyanın en güzel dualarını dimdik
ayakta okuyarak hakkını helal eden Orhan
Alparslan'ın annesi.... Başsağlığı sabır ve
metanet diliyor, Allah'tan ona yardımcı

olmasınıistiyorum. |

Orhan Alparslan'ın ilk müdahalesi, Çorum

devlet hastanesine nakli konusunda olağa-
nüstü çaba sarfeden ve kendilerine son
cümle olarak “benim meleklerim” dediği
sevgili genç arkadaşlarım ; Evrim Özer,

Gupse Doğbay , Levent Keleş ,Sait Özben
ve Salih Demirci'ye gerçekten melek gibi
pırıl pırıl kardeşlerime, özellikle Sayın Or-
han Alparslan'a ilkyardımve Çorum Devlet
Hastanesine nakli konusunda bizden hiç
birşey esirgemeyen veolağanüstü çaba
sarfedip bizlere yardımcı olan Çorum Jan-
darma Alay Komutanı Sayın Albay Şafak
Karakoç, Astsubay Kıdemli Başçavuş Bilal
Olpak ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Kazım
Kışla'ya ve ayrıca evden Çorum'a kadar
Orhan Alparslan'a insanüstü hertürlü çaba-
yı sarfederek müdahale eden Çorum Ko-
mando Taburu Teğmeni Dr.Birol Bey'e te-
şekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyo-
rum,
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Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti
Nalçik, Kuzey Kafkasya'nın en büyük ekonomik,
yönetimsel ve kültürel merkezlerinden birisidir.
 

 

 

 

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Kafkas Ana dağ
silsilesinin kuzeyinde, kafkasların merkezinde yer
almaktadır. Cumhuriyet fazla büyük olmamakla
birlikte 12.500 km2dir. Fakat doa, buradan hedi-
yesini esirgememiştir. Cumhuriyetin maden yatak-
ları, doğal kaynakları ve sıcak su kaynakları çok
zengindir. Cumhuriyette 5000m. üzerinde yüksek
tepeler (Kazbek haricinde) büyük buzullar ve nehir
yatakları yer almaktadır. Dağ ormanları ve Alp
otlakları muhteşemdir. Sadece Cumhuriyete özgü
Mavi Göl, Ünlü Bezengi Duvarı (13 kilometre uzun-
luğundaki buzul) kar ve 4000 metrenin üzerindeki
kaya yüksekliği, Şegem Şelaleri ve akarsuyu, doğa-
nın 5000 rengine sahip olan Elbrus Bölgesi, uluslar
arası dağcılık, zirve tesisleri, yaz ve kış tüm insan-
ların gözlerini büyüleyecek ve hafızalarında yer
edecek bir güzelliğe sahiptir.

Bütün bu doğal güzellikler Nalçik şehrinden ya-
ni Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin başkentinden
başlamaktadır. İki başlı Elbrus Dağı, Kafkasların en
yüksek ve en güzelzirvesidir.

Deniz seviyesinden 512 m yükseklikte olan
Nalçik şehrinin toplam alanı 131km?dir. Şehir
280.000 (1992) nüfusa sahiptir. Şehrin ağaç ve yeşil
alanları toplamı991 hektardır.

Nalçik çok uluslu bir şehirdir. Yerli halk olan
Kabardey ve Balkar halkından farklı olarak Rus,
Yahudi, Asetin, Gürcü, Ermeni, Uzakdoğulu ve
birçok halk burada çalışmak için bulunmaktadır.
Resmi devlet dili Adıgece, Balkarca ve Rusça'dır.

 

Nalçik turistik tanıtım kitabı (1995)
R.H. Beppayeva, A.S. Şakmursayev, V.L. Zakokov

Şehirlerin kuruluş tarihleri ve orjinallikleri ta-
rihlerinde önemli bir yer almaktadır. Nalçik de bu
kuralın dışında tutulamaz. o

Şehrin ismi hakkında birçok hikaye vardır.
Topoğrafik olarak şehrin etrafını çeviren dağ silsi-
tesi nal şeklindedir ve yerel her iki dilde de
“Nalçik” nal anlamına gelmektedir. Bu yüzden nal,
şehrin amblemi haline gelmiştir.

Nalçik 1818 yılında Kafkas hattında 1 numaralı
askeri taşıma üssü olarak kullanılmıştır. Şu anki
şehrin eski bölümünde Revolutsionnmaya ve
Lermentov Caddeleri ile Nalçik Nehri Bankası ve
Şasentsuk Bulvarı arasında kurulmuştur.

1838 yılında askeri kale yerleşime açılmış, 1862
yılında büyük bir kasabaya dönüşmüştür. O günler-
de 2300 kişi yaşar hale gelmiştir.

1917 Ekim Devrimi ile Nalçik yerleşim merkezi
olmaya başlamış, 1918 Martında Sovyet Gücü ku-

.rulmuştur. Ocak 1919'da Beyaz askerler Nalçik'i
işgal etse de, Sovyet Gücü Mart 1920” de tekrar
kurulmuştur.

16.04.1922' ye kadar Nalçik bir yerleşim mer-
kezi haline dönüşmüş ve bu tarihte Kabardey-
Balkar otonomunun merkezi olmuştur. 12 Aralık
1936' da Kabardey Balkar Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyeti'nin (şu an Kabardey-Balkar Cumhuriyeti)
başkenti olmuştur.

2. Dünya Savaşı sırasında binlerce Nalçik sakini
Nazi istilacılarına karşı Sovyet ordusunda savaştı.
Kendi çıkarlarını düşünmeden arka planda savaşan- |
ların ihtiyaçlarını karşıladılar. 9000 Nalçikli Anava-
tanları için hayatlarını verdiler, Nalçikli 8 savaşçı
Sovyetler Birliği kahramanlık madalyası ile ödül-
lendirildi. Savaşın en başlarında 23 sivil fabrika,
ordu ihtiyaçlarını karşılar hale getirildi. Beyaz ordu
ve kulak (Kolhoz Aristokratları) kurbanları için
birçok anıt dikilmiştir. Devlet Parkı içerisinde,
Ulusal Kütüphane arkasında 2.Dünya Savaşı sırasın-
da ölen Nalçik şehitleriiçin bir anıt bulunmaktadır.

Askeri Mezarlık Nalçik Hastanesindekiyaralılar-
dan ölenler ve Nalçik şehrine yaklaşanlara karşı
koyan Sovyet askerlerinin anılarını saklamaktadır.

Şehrin girişinde, Kabardey-Balkar Cumhuriye-
tinin şerefli çocuklarının bulunduğu 155. süvari
alayının savaşçıları için yapılmış bir anıt vardır.

Prakladni otoyolundaki genel mezarlıkta 600
barışçıl sakin, masum, Kabardey-Balkarya yerlisi
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gömülüdür, bu mezarlar faşist canavarlığının
hatırasıdır.

60.000yataklı saha hastanelerinin sayısı 16” ya
ulaşmıştır. 28 Ekim 1942” den, 3 Otak 1943” e ka-
dar Nalçik şehri büyük hasara neden olan Alman
faşist istilacılarının işgali altında kaldı.

Nalçik'in kurtuluşu Kabardey-Balkarya Parti-
zanları ve Transkafkasya önü kuzey cephesi ordu-
sunun 37.kıtasının ortaklaşa hareketiyle meydana
gelmiştir.

 

   

 
Dindar Nalçik sakinleri 2.Dünya Savaşı ve Sov-

yet gücünün kuruluşu esnasında kaybettikleri ço-
cuklarına ve eğitime, bilime, edebiyata, kültür ve
sanata büyük katkıları olanlara saygı duyarlar.
Onların isimleri cadde, meydan, devlet parkları ve
anıtların isimlerinde ölümsüzleşmiştir. Bunlardan
günümüzde şehrin tarihini tasvir eden birçoğu bu-
lunmaktadır.

Şeref anıtının Ebedi Ateşi, Kültür ve Dinlenme
Parkı Nazi istilası sırasında Nalçik'in özgürlüğü için
hayatını kaybedenlerin anısına dikilmiştir.

Şehrin kültür ve sanatta gelişmesinde büyük
roller oynayan araştırmacı-yazar, devlet adamı
A.S.Griboyedov gibi, büyük oyun yazarı ve şair
V.A.Gilyarovski , yazar, şair, Kafkas araştırmacısı
Kosta Khetagurov, M.M.Kovalevsky ve V.C Miller,
Ressam M.V.Alyokhin Nalçik'te 30 yıldan fazla ya-
şamıştır ve birçok resmi Nalçiktedir. Hayatının
değişik dönemlerinde seçkin çalışmalarını burada
yapmıştır. Birçok eseri Güzel Sanatlar Müzesinde
sergilenmektedir.

Şehir Parkı içerisinde Kabardey Balkar edebiya-
tınımn kurucusu B.Paşev ve K.Meşiyev'in büstleri
bulunmaktadır. Meydanda Kabardey Drama Tiyat-
rosunun ünlü siması, A.A.Şogentsuk' un güzel bir
anıtı dikilidir. Bu ünlü oyuncunun ismi Tiyatroya da
verilmiştir.

S.N.Taneyev Kabardey ve Balkariya temalı bir-
çok şarkının önde gelen bestekarlarından biridir.
Rusya'nın en büyük şarkıcısı F.I.Şalyapin 1917 ya-

 

zında Nalçik” te yaşamıştır. Ünlü Ukraynalı kadın
yazar Marko Nalçik” te yaşamış ve ölmüştür. Gü-
nümüzde onun evi müze olarak kullanılmaktadır.

Geçmişte oNalçik, A.A.Fadeyev, Prishvin,
Yv.N.Lebedensky J|E.Bebel, M.Z.Koltzov,
N.S.Tiknorov gibi yazarlar tarafından ziyaret edil-
miştir. S.M.Kirov, G.K.Ordzhonikidze, 1.V.Stalm,
5.M.Budyonny, K.E.Voroshilov, 1.F.Armond, M.I.
Kalmin, A.I.Mikoyan, A.S.Yunukidze, N.I. Bukharin,
V.V.Kuybishey gibi ünlü Sovyet devlet adamları ve
Komunist Parti üyeleri de Nalçik ziyaretçileri ara-
sındadır. 2.Dünya Savaşı'nın başında kültür alanın-
daki ünlü kişiler V.I .Nemirrovich-Danchenko,
V.I.Kachaiov, I.M. Moskvin, S.S.Prokotyev gibi ve
daha niceleri tehlikeden uzaklaştırılmak için Mos-
kova'dan Nalçik'e getirilmişlerdir. Bu tarihi olay-
lar, onların yaşadıkları evlerin tabaklarına basılmış-
tır.

Günümüzde Nalçik'te düzinelerce makine, ma-
kine parçaları, elektronik aletler, yüksek akım
ekipmanları, suni deri konfeksiyon üreten 55 büyük
ölçekli endüstri kurumunun yanı sıra, tungsten,
anhidrit ve molibdenyum karışımı ürün üreten 164
girişimci, tüketim malzemeleri üretimi ile meşgul-
dür. Bunların çoğu üretimlerini İngiltere, Almanya,
Türkiye, İtalya, İran, Suriye, Ürdün ve Hindistan” a
ihraç etmektedir.

1989? dan beri küçük ölçekli işletmeler ve ser-
best müteşebbisler hızlı bir şekilde artmıştır. 3000
den fazla küçük ölçekli yatırım özel veya yabancı
şirketler ile ortak olarak çalışmaktadır.

Küçük ölçekli işletmeler çeşitli tüketim malze-
meleri üretmektedir. Bunlar; yerel el sanatı ürün-
ler, giysiler, ayakkabılar, mobilya, inşaat malzeme-
leri, gıda ve hizmet sektöründefaaliyet göstermek-
tedir.

70'lerde Nalçik sınırı genişlemeye başladı. Bir-
birine çok yakın olan Kenze, Kasanya, Volni gibi
yerleşim bölgeleri şehre katıldı.

Nalçik şehri üç devletçiftliğine sahiptir. Bunlar
Deneysel Bahçecilik Kurumu (Kuzey Kafkasya Alp
Enstitüsü, günümüz dağ bahçeciliği) Kümes hayvan-
ları çiftliği, Alabalık çiftliğidir. Bunlar en büyük
tarım üreticilerinden birkaçıdır. Tahıl, sebze ve
meyve üretimi de yapılmaktadır. |

Çiftlikler et, süt ve balık üretirler. Ticari bah-
çecilik de hızla gelişmektedir. Nalçik'e özgü elma,
armut, erik ve ceviz çeşitleri de yetiştirilmektedir.

Taşıma Nalçik ekonomisinin büyük sektörlerin-
den biridir. Şehirde hat sayısı 22'ye ulaşmıştır.
Şehrin karışık taşımacılık yapısı dört değişik şekilde
oluşmaktadır. Bunlar otomobil, troleybus, demir
yolu ve hava yoludur. Demir yolu ve hava yolu ağı
şehir sakinlerini Moskova'ya, Rusya'nın diğer şehir-
lerine ve uzak/yakın yabancı şehirlere bağlamak-
tadır. 1993 yılında Nalçik Havaalanı'na uluslar arası
havaalanı statüsü verilmiştir.

Natçik büyük bir inşaat sahasıdır.40 dan fazla
inşaat ve özel kurulum şirketi şehir inşası için görev
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yapmaktadır. Nalçik sakinlerinin yasalara uygun
olarak yapıldığı için gurur duyduğu, inşaatçıların
elinden çıkan her şey, dikkate değer şekildedir. Boş
araziler yeni büyük “micro-bölge” gaz gelişimi
yapıları, güzel modern binaları, basım evi, çocukla-
rın yeni tasarım evi, Ticaret Merkezi, Kültür Evi,

yeni alışveriş merkezleri ve süper marketler ile
dolmuştur.

Bugün 900'den fazla ticari ve devlet kurumları-
na yiyecek içecek sağlayan kuruluş bulunmaktadır.
260'dan fazla tüketici servisi şehir sakinlerine hiz-
met vermektedir. Çok sayıda hizmet ağı, devlet
kuruluşu ve bakanlık geniş bir hizmet alanına sa-
hiptir. | |

Devlet Dekoratif Ekin Çiftliği, Rusya ve tüm
dünya tarafından bilinen mavi çam ve Nalçik'e
özgü güller yetiştirmesi ile Nalçik biyografisinde
önemli bir yere sahiptir. 15 çeşit ve 60 formda
kozalaklı ağaç, 25 her yıl yaprakları dökülen ağaç
çeşidi ve 20 damızlık funda da burada yetiştiril-
mektedir.

   

  Si Sa

Nalçik nüfusunun tüm tıbbi ihtiyaçlarını karşı-
layabilecek sağlık hizmetleri şehirde bulunmakta-
dır. Dört tanesi çocuklar için olmak üzere tıb-
bi/hastalık önleme merkezleri şehir halkının hiz-
metindedir. Bunların 14'ü de hastane ve sağlık
merkezidir. Bunların toplam 4925 yatak kapasitesi
vardır. Yerli yabancı tüm tıbbi ekipmanlar da bu
kurumlarda bulunmaktadır. Devlet sağlık kurumla-
rında 5000'den fazla sağlık görevlisi çalışmaktadır.
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Bunların birçoğu uzman doktorlardan oluşmaktadır.
Bugün 10.000 kişiye 73 doktor ve 193.2 yatak düş-
mektedir.

Deniz seviyesinden 512 metre yükseklikte, Kaf-
kasya'nın kendine özgü güzellikleri ile çevrili ünlü
Sağlık Merkezleri de burada bulunmaktadır.Nalçik
dinlenme ve sağlık evleri çamur tedavisi evleriyle
tüm Rusya'da üne sahiptir. Mide-bağırsak, jinekolo-
jik ve deri hastalıkları, sinir sistemi karışıklıkları
buralarda tedavi edilmektedir. Günümüzde 20
sanatoryum ve tatil evi 5000 yatağıyla, genel ama-
ca yönelik poliklinik fizyoterapi merkezleri, 3 adet
çamur ve suyla tedavi enstitüsü, maden suyu içim
galerileri, tedavi sahili ve dinlenme gölü ile sağlık
turizmi için hizmet vermektedir.

 

 

 
 

Çok sayıda turist ve dağcı Kafkas dağlarının
yüksek tepelerine büyüleyici tırmanışlar yapmak
için Nalçik'e gelirler. Kafkas dağlarının ünlü tepe-
teri Uşba, Şkara, Diktav, Kaştantav, Şkelda, Ulutav
inci taneleri gibi Kafkasların üzerinedizilmişlerdir.
Elbrus'un iki ak tepesi bu inciler üzerinde görkemli
bir şekilde parıldamaktadır.

Nalçik'e gelen misafirler genellikle ünlü Elbrus
Bölgesi yolu üzerindeki Çiset, Mavi göl, Şegem
Şelaleri ve Kabardey-Balkar'ın diğer güzelliklerini
ziyaret ederler. Altı adet otel şehrin ziyaretçilerine
kalacak yer sağlamaktadır.

Nalçik, Kabardey-Balkaryanın bilim ve kültür .
merkezidir. Eğitim Enstitülerinin sayısı üçe yüksel-
miştir. Üniversite, Tarım Enstitüsü ve Kültür Ensti-
tüsü 20.000'e yakın öğrenciye eğitim. sağlamakta-
dır. Kabardey-Balkarın en eski eğitim kurumu
Kabardey-Balkar OÜniversitesidir. Geniş bölgeli,
çoklu tip yüksek eğitim sistemi ile konusunda uz-
man binlerce mühendis, doktor ve öğretmen yetiş-
tirmiştir.

Şehirde altı tane bilim akademisi bulunmakta-
dır. Bilimsel Tarih Araştırmalar Enstitüsü, Filoloji
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ve ekonomi, Alp jeofizik Enstitüsü, Mısır Enstitüsü
ve diğerleri içinde 200 den fazla araştırmacı ve 40
doktorla 230 uzman vardır. Şehirde endüstri ku-
rumlarının toplu halde bulunması daha önceden
planlanan ikinci derece eğitim ve mesleki teknik
okullara ayrılmış ödenek için hedeflenmiş bir a-
maçtır.19 tane ikinci derece teknik okul, kolej
günümüzde her yıl tüm endüstri dalları için uzman
ve vasıflı işçi yetiştirmektedir.

1991 yılında Liseum, kolej ve gimna** kurulumu
başladı.

Her tipte 35 okul, 68 anaokulu kurumu 45.000
kız ve erkek öğrenci için eğitim ve öğrenime hazır-
dır.

Nalçik sakinleri ve ziyaretçilerinin estetik ve
kültürel talepleri dört adet tiyatro, iki müze, beş
sinema, filarmoni orkestrası kadar iyi olan Cumhu-
riyet Radyo Korosu, iki Devlet Dans Topluluğu ,
dünyaca ünlü Adıge Dans Grubu Kabardinka ve genç
fakat folklor ve etnografik topluluk olan Balkarya,
100'den fazla kütüphane ve bunların arasında
1.800.000 kitabın bulunduğu KBR ulusal kütüphane-
siyle karşılanmaktadır.

40 adet kültür evi, çocuk gelişim evi, toplantı
salonları, 15 spor ve 3 müzik okulu, 2 güzel sanat
okulunun kapıları şehrin çocukları ve çalışan insan-
larının amatör ve teknik çalışmalarını geliştirmeleri
için sonuna kadar açıktır.

Ayrıca şehir sakinlerinin sportif faaliyetleri için
2 stadyum, 60 futbol sahası, 65 spor ve jimnastik
salonu, 10 yüzme havuzu bulunmaktadır.

Cumhuriyette 1500 lisanslı sporcu ve sporcu
adayı bulunmaktadır. 60 dan fazla sporcu çeşitli
dallarda Rusya milli takımlarında yer almaktadır.
Birçoğu Cumhuriyetin uluslar arası yarışmalarda
gururu olmaktadır. Bizler 2 olimpiyat, 3 dünya ve 4
Avrupa şampiyonluğuna sahibiz. Profesyonel spor
dallarında birçok ilerleme başarılmıştır. Genel
olarak 9 spor dalında başarılır sporcular yetiştiril-
mektedir. Bunlar; Serbest/Grekoromen güreş,
judo, boks, pist ve çim atletizmi, binicilik, bisiklet
yarışı, masa tenisi ve futboldur. Binicilik sporu
şehir sakinleri için özel bir anlam ifade etmektedir.

1939 yılında Kabardey damızlık atlarını dene-
mek için hipodrom kurulmuştur. Daha sonraları
Anglo-Kabardey ve safkan binek atları burada yarış-
tırılmıştır. Bizim hipodromlarmızın atları Rusya'da
ve uluslar arası yarışmalarda üst derecede
başarıkarla yarışmıştır. Böylece at yetiştiricilerimi-
zin ve jokeylerimizin uzmanlığı kanıtlanmıştır.
Günümüzde Kabardey atlarının önemini artırmaya
yönelik birçok iş başarılmıştır. Binicilik spor oku-
lunda klasik tipte binicilik dersleri verilmektedir.

Dinlenme saatlerini içinde harcadıkları Kültür
ve Dinlenme Parkı, Nalçik sakinlerinin gururudur.
şehir merkezinde büyük bir yeşil alan olarak ve
dinlenme merkezleri ile bir gurup oluşturarak ku-
rulmuştur. Bu park, eşsiz olarak Amerika'dan 19,
Avrupa'dan 17 ve Japonya'dan 15 çeşit ağaç barın-
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dırmaktadır. Parkın içindeki ana yürüyüş yolunun
uzunluğu 1400 metreden fazladır. Slayt gösterileri,
yazlık alan, dans salonu ve boş vakitlerin değerlen-
dirilebilece8i diğer yapılar, restoran ve kafeler
ziyaretçiler için hizmet vermektedir. Park içerisin-
de devamlı hizmet veren 2 tramvay hattı ve Mala-
ya-Bolşoy kavalinsky tepeleri arasında teleferik

taşımacılığı yapılmaktadır.
 

iP

Nalçik'te birçok ressam, heykeltıraş, mimar,
gazeteci, kültür ve edebiyat sanatçısı ikamet et-
mektedir. Bunların hepsi çeşitli sanat toplulukları-
na üyedir.

Nalçik'te 4 cumhuriyet gazetesi, Adigece,
Balkarca ve Rusça basılmaktadır. Birçok serbest
gazete de yayın hayatına devam etmektedir. Çocuk
dergileri olan Norve Nur adlı dergiler de dahil
olmak üzere 5 adet dergi basılmaktadır. Basım ve
yayım evi Elbrus yılda ortalama 200. kitaptan yıllık
1.500.000 kitap kopyası basılmaktadır.

LÇeviren : Ömür Enes)



 

 

 

Anadolu'nun bilinen en eski adı “Hatti Ülke-
si”dir. Anadolu iki bin yıla yakın bir süre “Hatti
Ülkesi” diye adlandırılmış, o dönemde Anado-
lu'ya gelen tüm istilacı kavimler din, dil, kültür
bakımından büyük ölçüde Hatti etkisinde kal-
mıştır. Hitit panteonunun başlıca tanrıları Hatti
dininden alınmadır. Orta Anadolu'da Bakır ve
Tunç Çağı Tabakalarında bulunan uygarlık ürün-
lerinin tümü Hattilere aittir. Bu döneme âit
eserlerin en güzelleri
bulunmuştur. Hattilere ait altın, gümüş, elekt-
ron ve tunç eserler ve toprak kapların, sadece
Kızılırmak Kavisinde değil Orta Anadolu'da da
yaygın olduğu zamanla anlaşılmış, geliştirilen
ürünlerin "bir stil bütünlüğü” gösterdiği, A.
Goetze ve K. Bittel'in “Özgün bir Hatti sanatı-
nın mevcut olduğunu” saptamalarından sonra
genel kabul görmüştür. Başlangıçta Hitit sanatı
ürünleri sandığımız: Horoztepe, Hasanoğlan,
Alacahöyük ve Beycesultan'dan çıkan altın gü-
müş kaplar, altın ve gümüş veya elektron idol-
ler, güneş kursları, evreni simgeleyen dinsel

sancaklar, ikiz boğalar, gümüş, altın kakmalı ge-
yikler, Hasanoğlan gümüş heykelciği gibi ürünle-
rin tümünün, süre içinde Hatti Sanatı ürünü
olduğu anlaşılmıştır. Bunların dışında, Hititlerin
"İlluyanka” ve "Telipinus” efsaneleri de, “Güök-
ten Düşen Ay Tanrısı” masalı da Hatti uygarlığı
ürünleri idiler. (Akurgal)

Bütün bunlara karşılık, Hatti beyliklerine ait
yazı bulunamadığı için, Hattiler tarih öncesi
(Protohistorik) uygarlık olarak kabul edilir. Bu
nedenle, Hatti dili ve kültürü üzerinde yapılan
çalışmalar; kendine özgün ve belli başlı bilimsel
bir disiplin olarak kabul edilmeyip, sadece

Hititoloji Bilimi çalışmaları içinde, kürsüsü
olmayantali bir uğraş olarak sürer gider.

 

 

Necmettin Karaerkek

Mezopotamyaile yakın ilişkide olan kültürle-
ri ile bu denli etkili Hattilerin yazı bilmedikler,
kullanmadıkları, geriye belge bırakmadıkları
düşünülemez. Nitekim H. Bossert'e göre Hitit

“Hiyeroglif yazısı, MÖ 3. bin yılın ortalarında,

Kızılırmak yöresinde

A3

yani Hititler Anadolu'ya gelmeden önce kulla-
nılmıştır. Ancak bu görüşü destekleyen kanıtlar
ve belgeler henüz ele geçmemiştir. (0. Soysal).
Sadece bu yazının M.Ö. 15. yüzyılda yani 15 asır
sonra oldukça gelişmiş bir şekilde Luviler tara-
fından kullanıldığını görmekteyiz.

Hattilerin dili hakkında çok az bilgimiz var.
Ana sorun, Hatti diline ilişkin bilgilerin, yazılı

belge azlığı nedeniyle çok kısıtlı olmasıdır.
Bilindiği kadarıyla, Kültepe'de Asur tüccarlarına
ait şahsi alışverişlerde 20.000'den fazla Asurca
tablet bulunurken İstanbul Arkeoloji Müzesi
arşivinde 74.000 Sümer tableti varken, Hatti
diliyle ilgili çift dilli Hitit belgelerinin sayısı çok
sınırı olduğu gibi, Hattilerle ilgili metinlerin
sayısı 200'ü geçmemektedir. Bunlar da çok kötü
korunmuş ve çoğu pekkısa 2-3 satırlık fragman-
lardır.

Hattiler hakkında daha sağlıklı bilgiler edi-
nebileceğimiz tek bir orijinal Hattice belgenin
bugüne kadar ortaya çıkmamış olması çok ilginç
bir durumdur.

Bu ve benzeri nedenlerle, yüz yıldır öğreni-
lemeyen ve pek az gelişme gösterebilen Hatti
dili, gene aynı nedenlerle, “Hititoloji biliminin
en küçük birimi” olarak kalmıştır.

Sonuç olarak, bugün elde edilen bir şey ol-
madığı söylenemezsede yüzyıl sonunda, günü-
müzde yapılabilen son çalışmalar sadece; metin
ve kelime derlemeleri ile kazılarda bulunan
tabletlerin temizlenip saklanmasındanibarettir.
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Hattice araştırmalarında son durum; 1996'da
H.Otten ile Chr. Rüster'in Ankara Müzesindeki
tabletlerden Hatti metin fragmanlarından yap-
tıkları 150 civarındaki derleme ile, Oğuz Soy-
salın Chicago'da 1995'ten beri yaptığı henüz
tamamlanmamış alfabetik kelime derleme
çalışmaları ve Hattiler konusunda büyük
beklentilere sebep olan Ortaköy - Şapinuva
kazısından çıkan epigrafik buluntularda, 1990
yılından beri Süellerin yaptığı, temizleme ve
tespit çalışmalarıdır. Bu tabletlerin çeviri
çalışmaları da belli bir ölçüde yürümektedir.

Bu durumun da açıkça gösterdiği üzere Hatti
dili araştırma alanında yapılan çalışmalarda,ilgi
ve desteğe ciddi ihtiyaç duyulmaktadır.

Sanıyorum geçmişte, Hatti dilinin Kafkas dil-
leri ile özleştirilmesi çalışmalarına karşı, fazla
katı, kategorik davranılması ciddi bir hata
olmuştur. Bu tutum yüzünden belki de önemli ve
verimli bir kapı kapatılmıştır.

Bilindiği gibi Hatticenin Kafkas dilleri ile
karşılaştırılabileceği fikri, ilk defa Viyana Üni-
versitesinden: E. Weidner tarafından öne sü-
rülmüştür. Daha sonra 1915'de F. Hrozny
1919'da da E. Forrer tarafından yapılan Kafkas
dilleri ile kıyaslamalar, dilin o dönemde Anado-
lu'da konuşulan Hint Avrupa dillerinin hiçbirine
benzemediği saptandıktan sonra yapılmıştı.

1935 yılında G. Güterbock'un, 1950-1970
yılları arasında E. Laroche'un yaptığı çalışma-
lar, bazı Hattice kelimelerin saptanması ve
karşılıklarının bulunması ile dilin gramerine
ilişkin çalışmalar olarak sürmüş, Kafkas dilleri
ile bir ilişki kurulmamıştı.

Ancak bu arada eski Sovyetler birliği bilim
adamlarının, soğuk savaş nedeni ile alan çalış-
maları yapamamalarına karşın, 1954-1985 yılları
arasında, Hattidili ve kültürü üzerine çok sayıda

yatın yaptığı görülmüştür. Bunlar arasında
M.Dunejevskaya'nın: “Hattice kelime ve kelime
zinciri yapısı konusunda araştırmalar”,
V.İvanov'un: "Hattice kelime etimolojileri ve
sentaksı konusunda incelemeler”i, V.Ardzın-

ba'nın: “Kültürel ve dilset konular üzerinde
çalışmalar”ı sayılabilir. Rus bilim adamlarınca
yapılan bu son çalışmalar, Hititolog bilim adam-
larınca: “Hattice'yi çeşitli Kafkas dillerine
bağlama çalışmaları” olarak nitelendirilmiştir.

J. Von Meszaros 1934 yılında yayınlanan
“Ubyh dili” isimli monografisinde, artık ölmekte
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olan bu Kuzey Batı Kafkas dilinin "Hatti dilinin
kalıntısı” olduğunu öne sürmüştü. Bu çalışma:
“hepsi yanlış ya da ispatlanamaz bazı hipotetik
kelime karşılaştırmaları” şeklinde değerlendiri-
lerek, çok sert eleştirirlere hedef olmuştur.

İvanov, Ardzınba, Chirikba, Girbal ve
Braun'un çalışmaları da: “Hatti dilini Kafkas
dilleri ile özleştirmekle, çalışmaları çok tartış-
malı bir yola soktukları, bu girişimi, etimoloji-
den daha çok ses benzerliği ve çağrışımına
dayanan kelime karşılaştırmaları olduğu” şeklin-
de eleştirilmişti.

Yukarıda belirttiğim nedenlerle, daha çok
sabır ve tolerans bekleyerek, gene "Hatti dilinin
Kafkas dilleri ile özdeşleştirilmesi çerçevesinde”
olmak üzere aşağıda açıklamaya çalışacağım
konuyu sizinle paylaşmakistiyorum:

Kafkas dağlarının yamaçlarında “Hattuko”
veya “Hattıko” (Hattu oğulları- Hattı oğulları)

“isimli “Maykop kültürü konseptinde”, “Abazo-
Kafkas” dil gurubuiçindebir dil konuşan çok
küçük bir kabile yaşar. Bu kabilenin Müslüman
olan bölümü, Şeyh Şamilin yenilmesi üzerine
1864 yılında Anadolu'ya göç etti. Bu küçük
kabilenin dili; daha Hititler zamanında "ölü dil”

kabul edilip, sadece rahipler tarafından kullanı-
lan (bugünkü Latince gibi) Hatti diline inanılmaz
ölçüdebenziyor. Dört bin yıl sonra bu dilin
yaşadığını söylemek mantığa aykırı olur. Ancak
aşağıda vereceğim örneklerin nasıl açıklanacağı-
nı bilmiyorum ve doğrusu ilgilenenlerin yorumu-
nu merak ediyorum.

A- Yaşayan dil sadece Hattice kelimelerle
fonetik benzerlik taşımıyor. Tarihi, etimolojik
ve sosyolojik anlam ve değer taşıyan deyimlere
de sahip bulunuyor. Bu deyimler binlerce yıldan
günümüze kadar gelen antik sözcüklerle günü-
müzü ilkçağ tarihine bağlıyor. Ayrıca inanılması
güç, şaşırtıcı olmakla birlikte Hitit tanrı adları:
nın hala isim olarak kullanılmasıolgusu var: |

1. Bahçe veyabağlarından meyve çalmaya
gelen küçük çocukları kovalarken yaşlı
Hattukolar bugün bile şöyle bağırıyorlar:
“Hattuşe'm gılfa”. Anlamı: “Hatuşşe'nin (do-
gurduğu) dölü”. Yani “Piç” demek.

2. “Ahi'n yi jem leruh”. Anlamı: "Akalar'ın
yörük (rahvan) ineği”. Çapkın erkeklerin kıvrak
yürüyüşlü kadınlar için kullandığı bir deyim.



 

Ne

 

 

 

3. Hititlerin önde gelen tanrılarından, muh-
temelen Hatti kökenli: “Ptha” adı, köylerde
hala bugün bile kız çocuklarına göbek adı olarak
veriliyor.

4. Tevrat'ta: Hz. İbrahim'in karısı için
Hattililer'den mezar yeri satın alındığı, Hz.
İbrahim'in torununun Hattili Besemat ile evlen-
diğinden bahsedilmektedir. “Besemat” adı,
Hattıko köylerinde, bugün de kullanılan, bir
bayan ismidir.

B- Hititçe'de sadece okunan, ancak bugüne
dek bir anlam verilemeyen Hatti dilinden alınan
bazı yer, kral ve tanrı adlarının Hattuko dilinde-
ki anlamları fonetik benzerlik sınırlarını aşmak-
tadır.

: Hattiler'in başkenti "Hattuşe” sözcüğünün
bu dilde, yakın telaffuz farkıyla iki anlamı var:

 a- Ha: köpek veya aslan (Aslana “büyük kö-
'pek” deniyor), Tu: iki, Şe: yeri “Ha-Tu-Şe”: “İki
köpeğin yeri” (oturduğu yer) veya “iki aslanlı
şehir”

b- (TMha-tu-şe - Tha: Tanrı.
, kent”, "iki tanrının oturduğu yer”.

“Tha”-Tanrı sözcüğünün aslı “(D)ha” yani
"Güneş "sözcüğünden geliyor.

“Hattuşe” sözcüğünden türetilen kelimeler
de var:

1- "Hattuşili” sözcüğü, yaşayan dilde:
“Hattuşe'm-yı-lı” ifadesinin kısaltılmışı olan:
“Hattuş”ıl” şeklindedir. “Lı” erkek demek. Yani
“Hattuşil”: “Hatuşe'ninn erkeği” (kralı) anlamı-
naa geliyor.

2- Günümüzde yaşayıp, Hatti dili kalıntısı
kullandığını varsaydığımız kabile: “(D)Hattu-ko”
veya "Hattı-ko” kabilesi de aynı “Hattu” kö-
künden türemiş:: "İki Tanrının Çocukları” yada
"İki Aslan Ahfadı”anlamına geliyor.

“Benim şöylebir teorim var: “Ha-tu-ko” yada
“Hattı-ko”lar, : Anadolu'daki (oHattilerin (ONuh
tufanı sırasında Kafkas dağlarına sığınıp, dağın
yüksek .derin vadilerinde istila görmedengünü-
müzegelen kalıntılarıdır.

Şimdisizinle bir Bilim-Kurgu çalışması yapa-
um. Hattuko'lar Anadolu'da beş bin yıl önce
yaşayan Hattiler'dir. Biz onların dilini biliyor ve
konuşuyoruz. Bu durumda yaptığımızilk gözlem-

 

“iki tanrılı

ler şunlar: Bilim adamlarınca bugüne kadar Hatti
dilinde “Ha” veya “He” şeklinde okunan tüm
hecelerin, dilimizin mantığı ve uyumu gereği,
bundan böyle:
okunması gerekiyor.

1- Örneğin, "“Hepat” değil, “Bate-Battu”
sözcüğü marifet, “mucize” anlamına geldiğin-
den, “Mucizeli, Marifetli Tanrı” anlamına gelen

“(Dha-bate” veya (Dha-ba-t-tu) şektinde o-
kunmalı.

- Bu varsayım doğru ise Resim heceli Yazı'da
(Hitit Hiyeroglifinde): Tanrıça “Hepat”ın adının
başında doğal olarak tanrıyı belirten "güneş
sembolü” ve güneş işaretinin yanında, ” tanrıça”
olduğunu belirtir "dişilik işareti” olacaktır.

2- Aynı şekilde, “Teşup” değil, "“Tha-Şı-
Ble”. Ancak sözcüğün yakın telaffuz farkıyla üç
-anlamı var:

a- Tha (tanrı), Şı (üç), Ble (yılan). Yani bize
“Teşup” diye öğretilen tanrıya Hattiler: “Üç
yılanlı tanrı” diyorlardı.

(Hitit'lerin Anadolu'ya gelmesinden önceki
döneme ait veya mümkün olduğunca eski bir
Teşup steli'ne bakılabilirse) bu tanrının elinde-
kilerin yıldırım değil, mutlaka:
olması gerekiyor.

“üç tane yılan”

b- “Şıble” yıldırım demek. “Tha-Şible” şek-
linde yazılırsa “Yıldırım Tanrısı” olur.

c - “Şı” At demek. Başında tanrı olmadan
“Şi-Ble”şeklinde yazılırsa “At Yılanı “olur.

3- “Hakate” değil "Tha-kate”. “Kate” söz-
cüğü yaşayan dilde “balta” anlamına geliyor.
Öyleyse bu sözcüğün anlamı: “Baltalı Tanrı”dır.

4- “Pe” sözcüğü “burun” anlamına gelir. An-
cak vücutta en öndeki organ olduundan
“ön/önünde” anlamında da kullanılmaktadır.
Örneğin bugün hala “Hattuko” köylerinde, kız
çocuklarına göbek adı olarak verilen “P-Tha”
sözcüğü: “Öndeki Tanrı”, “Önde> gelen Tanrı”
anlamına gelir.

Yaşamda önde gelen konularda da bu öncelik :
vurgulanmıştır. “P-Se”: Can, “P-sı”: Su.
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“Tha” veya “Dha” şeklinde*
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5- “Ne” göz demek: “Nerik”: “Göz çıkaran”
daha doSru bir ifade ile "Nazar Defeden”
anlamına gelir.

m

6- “Magnıssa” sözcüğü “Ağlayan gelin” an-
lamına geliyor. Ancak sıfat başta olduğundan bir

istisna, ya da sadece ses benzerliği söz konusu

olabilir.

7 - Aynı şekilde “Zawa” sözcüğü Savaş anla-
mına geliyor.. “Arzawa” sözcüğünün tam karşılı-
ö: “Onlar savaştır” demek. Türkçe karşılığı:
“Savaşanlar Kabilesi”

- “Wı” öküz demek. “Wıi-lu-sa” veya "Wı-
h-şe”: “Oküz Satanlar” veya “Oküz Eti Satanlar
Kabilesi”,

9- “Ahiyeva”: “Çift süren Akalar” demek.

10- Fonetik olarak “Tyanna”: Anamız, “Ha-

palla”: Köpek burunlular, “Pıtassa”: Sağlamca
anlamlarınageliyor.

C - Hattı-ko dilindeki kelimelere başka kay-.
naklarda da rastlanabiliyor:

- Ölüler ülkesi “Hades” sözcüğünün Yunan-
ca'da anlamının olmadığı biliniyor. "“Ha-des”

- kelimesi Hatti dilinde: “Köpek - oturuyor”
anlamına geliyor. (D)ha-des olursa "Tanrı
oturuyor” olur.

- Asıl ilginç olan “Hade” sözcüğünün tek ba-
şma “ölü” anlamına gelmesi. Aynı kökten
“Hade(a)-8a”: Ölüye - ağlama, yani Ağıt,
“Hade-rı-he”: Olüme inilen yer
“Hade-us”: Ölü- yemeğivs.

D- Hattı-ko'ların dilinde olduğu gibi Hatti di-
linde de, sıfatlar isimden sonra gelmektedir.

E- Akurgal “Anadolu Kültür Tarihi” isimli ki-

tabında: “Alacahöyük, Mahmatlar ve Horozte-
pe'de kral mezarlarında bulunan ve kutsal bir

anlam taşıdıkları kesin olan (Hatti) hayvan
heykelcikleri oşeklindeki alemlerine, Güney

Rusya'da Maykop Uygarlığı'nda da rastlanması
ilginçtir. Öyle anlaşılıyor ki, çoğunlukla boğa ve
geyiklerden oluşan bu heykelcikler, dinsel
törenlerde bir sopanın tepesi üzerine yerleştiri-
tip rahipler tarafından taşınıyordu” diyor.

Akurgat'ın “ilginç” bulduğu bu durum aslında
son derece doğaldır. Çünkü Maykop Hattıkoların
anayurdudur.

 

(Ahiret),

46

- İlginç bulunabilecek bir başka konu:

Hattıko Dili ile Hitit dilleri, ayrı grupta ve
birbirinden çok farklı. Yani Hattuko Dili "İndo-
cermen” değil, ona hiç benzemeyen bir dil
grubu olan “Kokazoit” grupta. Ancak Hititçe'nin
ilk defa okunduğu: “Ekmeği yiyeceksin, suyu
içeceksin” cümlesindeki Hititçe sözcüklerle,

"Hattıko kabilesi” dilindeki sözcüklerde açık
lanması zor benzerlikler var.

Hititçede, Ezzateni: Yiyeceksin, Vadar: Su,
Ekutteni: İçeceksin anlamına geliyor.

Hattı-ko dilinde, Yezzaattenu: Verilir (sunu-

lur), Fade: Kutsal içki (Fadar: kutsal içkiyi),
Yekuuttenu: Dökülür

“Nında” sözcüğü Hattukoca da, Hititçe de
değildir. Ancak bu sözcüğün ekmek anlamına
gelen, Mezopotamya'da yaygın şekilde kullanı-
lan bir idogram olduğu biliniyor. Ancak ekmeğin

“hangi tür olduğu belirtilmemiş. Cümleniniçeri-
ginden biz bu ekmeğin “sunu ekmeği” olması
gerektiğine inanıyoruz.

Pagan dönemde Hattuko'larda çok çeşitli
sunu ekmeği var. Ekmekler; içine konulan mal-
zeme, kalınlığı, pişirildiği yer ve sunan kişinin
statüsüne göre değişiyor.

Pişirilirken ekmeğin üzerine ekmeği sunan
ailenin damgası çiziliyor.

Cümlede geniş zaman kullanılmış. Örneğin
“dökeceksin” denilse idi: “Yepkuuttanus” olur-
du. Fiilin buradaki hali dökülebilir anlamında:
“dökülür” şeklinde. Bu durum şart cümlelerinde
kullanılır: “Şöyle şöyle olursa dökülür,” ya da
“dökebilirsin” şeklinde.

Sonuç olarak Hattıko Dilinde bu cümle: şu şu
hususlar gerçekleşirse "... ekmek sunulup, kutsal
içki dökülür” veya (... ekmeği sunup kutsaliçkiyi
dökünüz) anlamına geliyor.

Hititçe ve Hattuko kabilesinin dilleri arasın-
daki bu benzerlik mantıksız. Çünkü Hattuların
dili Kokazoit grupta ve Hint-Avrupa dillerinden
tamamen farklı bir dil. Diller bu kadar farklıve
başka hiçbir benzerlik taşımazken, sadece bir
cümlede bütün sözcüklerin bu denli benzerlik
taşıması insana özel bir durum olduğunu düşün-
dürüyor.



 

 
 

Bu durumun mantıken tek izahı, söz konusu
cümledeki kelimelerin Hititçe değilHatti dilinde
olmasıdır.

“öğ .

Fazla cüretkar olmakla birlikte, bu yaklaşı-

mın koşullarının da var olduğunu sanıyorum:

a- Hititli rahipler dualarının arasına Hatti di-
inden bölümler katarlarmış (Tabletlerde “Rahip
Hattice konuştu” açıklamaları var). Bunu anla-
mak mümkün çünkü, bugün de rahipler dualarını
Latince, Hocalar Arapça yapmak isterler. Halk
anlamadığı dildeki dualardan daha çok etkilenir.

Demek ki dört bin yıldan beri din adamları
cephesinde pek bir şey değişmemiş.

b- Dikkatinizi çekerek altını çizmek istedi-
gim ikinci önemli husus; ekmek yiyip suyu içme-
nin tarihin hiçbir döneminde şarta bağlı olmadı-
Sıdır. Hititlerde de, günümüzde de insanlar izin

almadan ekmeğini yer suyunu içer. Sonra böyle
rutin basit bir eylem, tablet bir okul tableti
değilse, neden tablete yazılsın?

Öte yandan bir adak adanıyorsa bunun kabu-
lü şarta bağlı olabilir. Bugün bile “İnşallah Allah
duanı kabul eder” veya benzeri ifadeler kulla-
nılmaktadır. Duanın kabul edilmesi için vaatler-
de bulunulur. Horoz kesme, koç kesme,vs.

“Ekmeği sunup kutsal içkiyi dökünüz”
cümlesi büyük olasılıkla, libasyon töreni sırasın-
da, rahiplerce daima Hattice söylenen ve sıkça
yinelenen bir cümledir. Muhtemelen Hititli
Yöneticiler veya katipleri tarafından öğrenile-
rek, yöneticiler bir şeyi yaptırmak istediklerin-
de, halka etkili olmak için; şunu şunu yaparsanız
duanız kabul olur şeklinde veya yasa, tüzük veya
yönetmelik niteliğindeki kalıcı olmasını istedik-
leri metinlerde, direktiflerde, yaptırım olarak
etkili olması için, Hatti dilindeki bu klişe sözcük-
leri alarak Hititçe bağlaçlarla kullanmışlardır.

Son söz - Yurdumuzda bilim adamlarımız ne
yazık ki episrafik çalışma yapmıyorlar. Bu ne-
denle bizimkilerin yaptığı kazılardan çıkan
tabletler de okunmak için devamlı yurt dışına
gidiyor. Gene bu nedenle de bizim bilim adam-
larımızın “Ölü Diller” konusundaki tebliğleri,
çalışmaları; yabancı bilim adamlarının çalışma-
larının alıntılarından, aktarılmalarından ibaret
oluyor. Hattu-ko dili Hatti diline benziyorsa, ya
da onun kalıntısı olduğu savımız doğru ise, bilim
adamlarının işi zor. Dilin yüz yıldır çözülememe-
sine şaşmamak gerekir. Çünkü bu dil Hint-

 

- oluşmadan önce de
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Avrupa dillerine benzemediği gibi, doğuştan
öğrenilmezse çok zor telaffuz edilebilen, çok
küçük telaffuz farklarıyla anlam değiştiren,
(Örneğin “Ko” sözcüğü çok küçük telaffuz fark
larıyla: Oğul, Dağ ve Domuz anlamlarına geliyor)
Kiril Alfabesi'nde seksen civarında harfle ancak
yazılabilen bir dildir. İ

Nitekim bu dille ilgilenen Batılılar da, yeni
çift dilli metinler (uzun metinler olması şartıyla)
bulunmadıkça, tıkanmış, havlu atmış durumda-
lar. Çünkü yaklaşım sadece Hitit veya iyi bildik-
leri Asur, Akat gibi Mezopotamya dilleri yönün-
den oluyor, (hatta
belki özünde sadece
semitik). Ancak
kuvvetle
muhtemeldir ki
Hatti'ler; bu diller

(Hint-Avrupa)

vardı.
teorisi).

Biliyorsunuz
Kafkasya'nın diğer
bir adı da: “Diller
Dağı” dır. Belki
“Dillerin Buzdolabı”
demek daha doğru >
olur. Düşünün, o küçükalanda, bugün 150”den
fazla dil konuşuluyor. Ben, bunlardan (1864 de
geri dönen) en az birkaçının, Nuh Tufanı sırasın-
da Anadolu'dan gitmiş İlk Çağ Tarihi Kavmi
olduğuna inanıyorum. Yukarıda arz ettiğim
şeylerin hepsi tesadüf veya uydurma değilse,
yurdumuzda Hatti Dili ile ilgilenen bilim adamla-
rı belki de büyük bir avantaja sahipler. Bu
nedenle Hatti Dili ile ilgilenen bilim adamlarımı-

za çağında bulunuyorum. Kendi . kazılarından:

(Marr'ın

 

“çıkan, çevirilerini yaptıkları Hattice metinleri
alarak, ekip çalışması yapmak üzere, Kuzey
Kafkas Kültür Derneklerine başvursunlar.

02.08.2002

Ankara
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Çerkesçe İsimler ve Anlamları

Erkek isimleri:

ABREK: savaşçı,direnişçi
AKANDA: Abazaca'da bir erkek ismi
AŞEMEZ: Nart ismi
AZEMET: Çok gözde
BERKAN: Çoğunun gözdesi, gözettiği
BERKUK:Mısır Çerkes Memlüklerinde kral
ismi
BERSİS:Çerkes Memlüklerinde kral ismi
BİSLAN: Tarihi
ÇELEKAN: Xabze'ye göre eğitilmiş çocuk

 DARYAL:Kafkasya'yı kuzeyden güneye bağ-
layan geçitin adı
ELBRUZ: Kafkasya'da da$ adı
EMEF: Uğurlu elli
GUŞAN:atak, çevik yürekli
GUŞAV: kalbin oğlu
JABAĞI: Tarihi (Çerkes düşünürün adı)
JAN: Atak, çalışkan, prenses
JANKAT: bir Adıge aile adı
KAMBOT: tarihi (Çerkes adı)
KAMBOLAT: tarihi (Çerkes adı)
KANŞAV: Xabze'ye göre yetiştirilmiş çocuk
KUBAN: Kafkasya'daki bir nehrin adı
METKAN: eğitilm,iş yüce kişi
NARTAN: mitolojik
NARTER: mitolojik
NERİT: gözde kişi
NESİJ: Daha önce bulunduğun yere yeniden
ulaş
NESREN: Mitolojik
PERİT: Önder
PSEFİT: Özgür
TİMAF: aydınlığımız, uğurumuz
YELKAN: mitolojik
YELMİS: mitolojik
YENAL: mitolojik

 

Bayan isimleri:

- ADİYİF: mitolojik
ALBİNA: Kafkasya'da bir ırmak ismi
BİLANE: ceylan
DANE: ipek
DENEF: ak ipek
DİJAN: prensesimiz
DİNEMİS: gözümüzde
DİŞEPS: altın suyu |
GUNDA: Abazaca'da bir isim

GUNES: Kalbime dokunan

GUŞEF: gönül alan
© JANSEREY: saray prensesi
JİNEPS:cin suyu, tam cin
JİNEF: iyi cin
LABE: Kuzeybatı Kafkasya'da bir ırmak
LAŞİN: mitolojik
MAFE: gün, uğurlu
MEZGUAŞE: orman prensesi, perisi
MEZENEF: Aydınlık Ay i
MEZAGO:ay aydınlığı
NEBZİY: huzme
NEFİN: ışık, aydınlık
NEJAN: Gözümün Prensesi

> NERİS: gözde
NESİJ: daha önce bulunduğun yere ye-
niden ulaş.



 

  
 

gi

“KÖY TANITIMI
 

Değerli büyüğümüz Guneko Cemalettin Özbay'ın Yalova / Altınova ilçesine bağlı Çerkes
köyleri ile İzmit'e bağlı Çerkes köylerini tanıtan çalışmasının ilk bölümünü siz değerli Nart
Dergisi okuyucularına sunuyoruz. Bu tür çalışmalar yapmış olanlar veya yapmayı düşünen-
ler derledikleri bilgileri bize ulaştırdıkları takdirde, dergimizde yayımlayarak diğer oku-
yucularımıza da ulaşmasını sağlayabiliriz. Göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder,
ulaştırmak istediğiniz derlemeleri bize e-posta/faks/posta yolu ile ulaştırabileceğinizi
bildiririz. |

Sayın Özbay'ın yaptığı geniş içerikli köy tanıtım derlemelerine dergimizde özet olarak
yer verebileceğiz. Ancak bu derlemeler ileride özel sayı olarak topluca ve tam içeriğiyle
basılacaktır. Tüm okuyucularımızın ilgisine sunuyoruz.

 

Günümüzde Yalova İlçesinde yaşayan Çerkes aileler :Avle (Öztoprak), Brant (Öztürk), Çetav
(Yıldızdal), Goluk (Yılmaz), Hapae (Kırçiçek), Haetfık'u (Altıntaş), Tsey (Aygül/Çeviker), Çaşo
(Dikbaş), Şocen (Erdoğan), Ançuk (Uysal), Hatko (Özgün), Hunago (Özgenç).

Yalova / Alınova ilçesine bağlı Çerkes köyleri:
- Aktoprak Köyü
- Fevziye Köyü
- Karadere Köyü
- Örencik Köyü ,
- Tevfikiye Köyü
- Tavşanlı Beldesi
- oÇavuşçiftlik Köyü

Aktoprak Köyü, Türk-Rus Savaşı sonunda Çerkesya'nın Guneriko Hable'den zoraki göçle gelen-
lerden Şarıvko soyundan Tıkırıtse Bekir Bey tarafından 1884'te kurulmuştur. İlk yerleşim sırasında:
yeni göçmen Çerkeslerin uğrak yeri olduğu ve buradan diğer köylere dağıldıkları biliniyor. 17 Ağustos
depreminden önce sürekli göç veren köyde, deprem sonrası nüfus artışı görülmektedir. Yeni evler
inşa edilmekte olanAktoprak Köyü'nün 5600 dekarlık tarım arazisi dışında 2300 dekarlık orman ara-
zisi vardır. Ekonomisi tekstil, tarım ve ormancılığa dayanmaktadır. Köy, Altınova ilçe merkezine 20
km'lik bir mesafededir.

Aktoprak Köyünde yaşayan Çerkes aileler: Goluk (Yılmaz), Khelemet (Yavuz), Kuaş (Aktoprak),
Kube (Fidan), Şarıvko/Şağır (Altıntaş/Şenol), Tsey (Özdemir/Demirbaş) Günümüzde yaşamayan aile-
ler ise : Buruş, Gute, Kalhe, Huvaj, Hatikuay, Mokav, Tatıj, Yediç.

Fevziye Köyü'nün kuruluşu uzun ve zorlu bir tarihsel süreç sonucunda oluyor. 21 Mayıs 1864 bü-
yük sürgün ile yollara düşen insanlarımız, önce Balkanlara daha sonra da Türk-Rus Savaşı itibariyle
önce Şam'a oradan da Tırımko Muhammed Efendi'nin önderliğinde güç şartlarla Gebze'nin Çerkeşli
köyüne götürülüyor. Tırımko Muhammed Efendi burada Gunejko İshak Efendiile irtibat kurarak yol-
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larda perişan olan bu insanların uygun bir yere yerleştirilmesi için ricada bulunuyor. Köyün kurulma-
sından sonra, İstanbul'da başlangıçta Sultan Mahmud |l. Dönemi'nde Rüştiye adıyla kurulan ve öğ-
rencilerin mezun olduklarında Rüşte (Erginliğde) ermiş olacakları gerekçesiyle ün yapan okul
Fevziye'de gerçekleştirilmiştir. Fevziye Köyü'nün 17800 dekar tarım arazisi yanında 2680 dekar or-
manlık alanı da bulunmaktadır. Ayrıca güreş alanında Kırkpınar'dan sonra ikinci gelen bir.spor mey-
danına sahiptir. Dünyaca ünlü Gazanfer Bilge'nin dedesi de Fevziye köyündendir. Depremden sonra
göç alır konuma gelen köyün Altınova ilçesine uzaklığı 14 km.dir.

Fevziye Köyü'nde yaşayan aileler : Abadze (Sadış), Abıda (Açıkel / Soybelli), Besniy (Koç /
Koçyiğit), Çetav (Kızılkaya / Yıldız / Yıldızdal), Çunte (Aydemir / Gökdemir), Guaşeko (Aydın), Gış
(Alparslan / Akan / Çay / Kartal), Hatko (Canbakış / Erbakış / Gülçiçek / Özat / Yurttürk), Hutej
(Başatik / Çankaya / Köksal / Ergin), Huştuko / Yediç (Ersin), Harif (Günay), Naşko (Yavuzaslan),
Huvaj (Okul), Hamelok (Özada), Hajunuk (Bayraktar), Mehoş (Eliaçık), L'ışe (Kaya / Dişbudak /
Eryiğit / Yüksel / Özer / Ayöz / Ayseçkin / Ayakatik / Caner / Doğan / Gökdemir / Yıldırım), Şenibe
/ Vışe (Gökçe), Tsey / Şamboh (Ayöz), Şutsej (Özdemir), Tahujko / Abıde (Yavuzer), Saguş (Akın).

, Günümüzde yaşamayan aileler ise : Hatıjuk, Gunejiko, Gute, Kube, hamavuk, Daneğapise, Melgoş,
şıho, L'ıhusanuk, Laş,Bıj, Kozelmid, Yetsal, Şevcen, Şıvubıt.

Karadere Köyü: Türk-Rus Savaşı sonunda Pşıjhable, Pşıçev, Kabıhable, Hacımkohabte ve Kalekut
gibi yerleşim bölgelerinden gelen Çerkes aileleri önceleri Osmanlı'nın birçok yerinde dağınık olarak
yaşamış, daha sonra birleşebilmek ümidiyle İstanbul'a gelmişlerdir. Oradan da satışa çıkarıldığını
duydukları Karanlıkdere çiftliğini satın alarak, Gunoko Hacı Nuh Efendi'nin önderliğinde şimdi bu-
lundukları yere yerleşmişlerdir. Köyün adını yerleşen Çerkes aileler Pşıhable olarak değiştirseler de,

“anlam ve ülke bakımından yeni isim Karadere geçerli olmuştur. İlk yerleşen ailelerden onikisi, ço-
cuklarının eğitimi sebebiyle köyden ayrılmış ve bir dahada kendilerinden haber alınamamıştır. Eski
Bizans yerleşmesi içerisinde yer alan Karadere Köyün mera alanı içinde, dünya literatüründe yer
alan Xerigordos (Çoban Kale) yer almaktadır. Depremden sonra göç alır duruma gelen köyün 10700
dekarlık arazisi vardır. Altınova ilçesine 9 km. uzaklıktadır.

Karadere Köyünde yaşayan aileler : Apış (Demir/ Keskin), Avle (Tosun/ Borazan/ Öztürk), Caşe (
Dikbaş), Çokejlu ( Balkan), Çuvabfe ( Atbay), Batıko/Huvaj ( Çetinçelik), Gunok (Özbay), Gute
(Baştürk), Hatko (Özgün/Demirbaş), Hunagu (Özgenç/Yılmazer), Havecıko (Çeviker), Huvaj
(Çban/Soyçiçek/Sadıç/Üst/Şentürk), Hakarıj (Yavaş/ Kızıldağ /Özbağ/Türkmaya), Hapae (Kırçiçek),
Kuane (Alabaş/Çetinbaş/ Çelikdemir/Ekin), Kuace (Yılmaz), Dişe ( Özen), Melgoş (Koç), Tsey
(Aktaş, Çevik, Kızıltaş, Ayakatik), Zekoşıvko (Üst), Zenşat (Cankat), Yenemiko (Yiğit), Tat'ıj (Keskin-
Akçan), Braat (Öztürk).

Günümüzde yaşamayan aileler : Pşı, PŞıj, Napeşavko, Hapepkı, Hutej, Haetsıku, Hakurın, Davır,
Bılej, Hakundıko, Khesey, L'işe, Bjako.

Örencik Köyü : Türk-Rus Savaşı sonunda Pşıjhable ve Hactuğuj adlı beldelerden gelen aileler
önce Çiftlik köyüne iskan edilmişler, ancak sivrisineklerin getirdiği sıtma hastalığı nedeniyle aileler-
den bir kısım Soğucak ve diğer ayrı yerlere dağıtılırken, Örencik köyündekilerin ataları Hacı Tuğuj
Efefndi'nin önderliğinde buraya gelerek Hamidiye adıyla 1884'te köyü kurmuşlardır. Hamidiye adı
daha sonra Örencik olarak değiştirilmiştir. Geçimi ormancılığa dayalı olan köyün 5080 dekarlık açık
tarım arazisi vardır. Ayrıca köy toprakları içindeki ormanlık alandan da yararlanılmaktadır. Köy halkı
çevre Çerkes köylerine nazaran ana dillerini daha iyi muhafaza edebilmişlerdir. 17 Ağustos 1999
depreminde köydeki pek çok evin tahrip olduğu bilinmektedir.

Örencik Köyünde yaşayan aileler : Avlhe (Alptürk), Caşe (Erdoğan), Çetav ( Çakır), Davır( Çan-
kaya/Öztürk), Hapae ( Çalımfidan/ Kurt), Haetsıku (Altıntaş), Harıf (Günay), Kuay (Tunçbilek),
Haruneko (Bozkurt), L'ışe (Aktaş), Dzibe (Şahin), Lhepş (Soydan), Tuğ (Özkaya), Tsey
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Aygül/Öztoprak), Sapıy (Okul/ Tetik), Mavko (Doğan), Memğotuk ( Ertürk), Yediç (Mutlu), Batıko
(Mert), Sırako (Güney).

m i

Günümüzde yaşamayan aileler : Berzec, Tıv, Zefesij, Pekej, Tsıpk, Teveluk, Hapago, Ançuk,
Dağaşte, Huvaj, Hajunuk, Tuğuj, Tsıhamış”ı, Votekiy, Şeveen, Lıbgejuk, Takuj.

Tevfikiye Köyü : Türk-Rus Savaşı sonunda Bırsırhable ve Gunerıkohableile diğer yerleşim yerle-
rinden zorlanarak gelen Adıge aileleri tarafından Hapakoko Çavuş adlı kişi tarafından önce “Çavuş
Köy” Adıyla kurulmuş, daha sonra “Tevfikiye” olarak idari merkezi tarafından değiştirilmiştir.1884
yılında kurulan bu köyün adını, çevredeki köyler halen eski şekli ile kullanmaktadırlar. Köyün 8000
dekarlık tarım arazisi ve 1940 dekarlık orman arazisi bulunmaktadır. Deprem sonrasında köyde yeni-
den ev inşa edenlerin sayısında artış gözlenmektedir. Ayrıca İstanbul'da yaşayan Kosovalı Adıge aile-
lerinin de buraya gelerek yeni bir mahalle oluşturdukları görülmektedir. Köyün Altınova ilçesine
uzaklığı 17 km.dir.

Tevfikiye Köyünde yaşayan aileler : Ançuk (Uysal), Avzer ( Kalmadı), Ba$ (Çetinbağ), Brant
(Kızılkaya), Batuk (Kalmadı), Bırsır (Can/Caner/Cansever/Özaltıntaş)), Gute (Yavuzer), Goluk (Kal-
madı), Değaşte (Kalmadı), Daneğaptse (Akdemir), Hatko (Demirtaş), Hatsatse (Özen), Hokon (
Aktaş), Hakun (Kalmadı), Hapakoko ( Kalmadı), Membı$ (Akyıldız), Mekheş (Demirel), Melış (Demir),
Meretiko (Kalmadı), Melsoş (Kalmadı), Merzanıko (Yılmaz), Şevcen(Erdo$an), Tuğ(Kalmadı), L'ışe
(Üstün), Tefi (Uçak), Thığo ( Altıntaş), Yelmezuk ( Kalmadı), Şeciy (Kalmadı), Mamhığ/L'ışe ( Ya-
vuz).

Kalmadı olarak yazılan ailelerin birçoğunun soyu tükenmiş veya köyden ayrıldıktan sonra diğer
aileler ile ilişkileri kesilmiştir. Kosovalı Adıge aileleriise henüz evlerine taşınmadıkları için aile adla-
rını almak mümkün olmamıştır.

Tavşanlı Beldesi : Osmanlıların çevreyi fetihleri sırasında, 1324'te Kütahya'nın Tavşanlı yöresin-
den gelen Akıncı Hasan Dede'nin burada vefat etmesiyle, kendisiyle gelenlerin kalıcılığı sonunda
geliştiği söylenmektedir. Ayrıca, Türk-Rus Savaşı öncesi Bulgar Ayaklanması (Aprilsko Vastaniye)
sırasında Balkanlardan göç eden 35 hanelik bir Çerkes grubunun buraya gelmesiyle ve "Çerkes Ma-
hallesi” adıyla bir koloniyel yeri oluşturdular. 1950'den sonra periyodik olarak yerlerini terk etmiş-
lerdir. Günümüzde birkaç ailenin yaşadığı Tavşanlı saptanabilen Çerkes aileler : Dıdıce, Jaceko,
Bayko, Beju, Hatko, Paceşho.

Tavşanlı'da yaşayan yaşlıların Adıge dilini konuşmasına rağmen gençler kendi dillerine yabancı-
laşmışlardır.

Çavuşçiftlik Köyü : Çavuşçiftlik Köyü eski bir Ermeniyerleşimidir. Tavşanlı Beldesi'ne sınırı var-
dır. Burada da 1855 yılından sonra, çevrede henüz hiçbir Çerkes köyü yokken buradaki Ermeni köyü-
nün bir mahallesi olarak iskan edilmişler. Çerkeslerin bir dini ibadetleri sırasında Ermeniler tarafın-
'danbasılarak katltedildikleri bilinmektedir. Kurtulabilenlerden biri Yalova'nın Kılıç Köyü'ndeki Jan:
darma Asayiş Karakol Çavuşu'nun yaptığı gizli araştırma sonunda gerçek ortaya çıkınca Jandarmaile
Ermeniler arasında çatışmanın yaşanmasıyla bazı Ermeniler kaçmıştır. Durumun Padişah'a bildiril-
mesiyle burası Çavuş'a çiftlik olarak hibe edilmiş, böylece adı “Çavuşun Çiftliği” olmuştur. Çavuş da
burada kalıcı olmamıştır. Günümüzde burada Çerkes aile yaşamamaktadır. Eski dönemden kurtulabi-
len “Tavus” soyuna mensup bir ailenin Bursa'da yaşadığına rastlanmıştır.

(Hicran Bolat)
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KİTAPLARINDÜNYASINDAN

2002 yılı baharını evde geçiriyorum. Geride
bıraktığım operasyonun ufak tefek sıkıntılarını
geçiştirmeye çalışıyorum. Bu sıkıntılı günlerde
dostlarımı görmek, en azından seslerini duymak
bana güç veriyor, canıma can katıyor. Sevgili
Erol Taymaz, eşi Mürşide ve minik kızları, Nart
Dergisi'nin sevgili gençleri,topluca gelip, bana
umut ve sevinç aşılıyorlar. Öte yandan müşterek
bir kader paylaştığım sevgili dostlar Muhittin
Ünal, Mevlüt Atalay, Fahri ve Düriye Huvaj,
KafDer Ankara Şubesi Başkanı Necla Dinçer,
Sevgili genç dostlarım Yusuf Taymaz, Kaya

Şenvar, Erdoğan Akman hepsini yüreğimden
kopan, anlatılması zor duygularla kucaklıyorum.

Telefonla hatırımı soran Saygıdeğer Büyü-
güm Hayri Domaniç, Sivas'tan Sadık Ergören
dostum, Kayseri'den Sami Kurbay, can kardeşim
Çetin Öner “Nasılsın...”diyorlar. Onlara fiziksel
anlamda “İyiyim...” diyorum, ancak iyi değilim.
Nasıl iyi olunur bu kaosun içinde? Yirmi birinci
yüzyılın henüz eşiğinde, soykırımlarla, kanla,
ateşle, çı$ gibi büyüyen tundamentalist olaylarla
karşı karşıya iken nasıl iyi olunur? Bu ortamda
“iyiyim...” demek, bana yalancılık, iki yüzlülük
gibi geliyor. Genelde bu sıkıntıları bütün demok-
rat ve hümanist değerlere önem veren tüm in-
sanlar yaşıyor. Ama bizim özelde de büyüksıkın-
tılarımız var... halkımızın Diaspora kesiminin
asimilasyon girdabı içinde başı dönüyor iken,
Gürcüstan, birkaç Afganistan kaçkınını bahane
ederek Amerikan askerlerine kapıların açarken,
ordusunu Amerikan yardımı ile eğitip, takviye
edip, ileride Abhazya'ya da terörist giysisi giydi-
rip, Türkiye'den aldığı desteğe de güvenerek
Abhazya'ya saldırmak için dişlerini gıcırdatarak
hazırlanırken, nasıl iyi olunur dostlar, bir bilen
varmı...? e

Çağımızın ulusal kurtuluş hareketlerinin, öz-
gürlük savaşlarının nerede başlayıp nerede bitti-
gi, kasıtlı olarak teröre perçinlenmeye çalışıl-
maktadır, Filistin'de olduğu gibi, Ata yurdumuz

Özdemir Özbay

Abhazya'ya yakıştırıldığı gibi “ Ayrılıkçı Abhaz
yönetimi..” tümcesi yayın organlarında yinelen-
dikçe cinnet geçiriyor gibi oluyorum. Ey Uygar
dünya! Ey İnsanlık! Ey kendisi de şanlı bir ulusal
kurtuluş savaşı geçirmiş olan Sevgili Türkiye!
Abhazya kimi bölüyor ki “Ayrılıkçı, Terörist...”
olsun. Allah aşkına söyleyin, beş binyıllık Abhaz
yurdü ne zamandır Gürcü toprağı oldu...?.

Tek kutuplu, tek bekçili dünyada tek Bekçi-
nin teorilerine, ideolojisine uygun biçimde öz-
gürlük ve ulusal kurtuluş hareketleri gibi kav-
ramlar terörizmle eşdeğer tutularak karman
çorman edilirken, insanların yaşam hakları çiğ-
nenirken nasıl iyi olunur...? İşte bu nedenlerle,
operasyon yaralarım kapandığı halde, eskilerin
deyimi ile “deruni..” yaralarım giderek daha
ciddi bir biçimde kanıyor. Çerkes Soykırımı ve
Sürgünü'nün yıldönümü olan 21 Mayıs yaklaşı-
yor. 138 yıldır kanayan ulusal yaramızın acıları
sürerken ufacık bir yaranın iyileşmesinin ne
önemi olabilir...2 Bedenim değil ruhum acı du-
yarken nasıl “iyiyim...” diyebilirim. ..?

Sevgili okur,.. Bu kadar kötümser, bu kadar
moral bozucu tümcelerle başladığım için özür
diliyorum. Aslında ben sizlere kitapların dünya-
sından söz edecektim. Gizergahımı galiba biraz
uzattım. Bunca sıkıntılı ortamdan birazcık olsun
uzaklaşmanın yolu sanırım yine kitaplara dön-
mek...

Bu hüzün dolu ilkbahar günlerinde tek teselli
kaynağı saydığım; Stephane Mallarme'in tanımı
ile; “ - Nesnelerin en etkin olanı” kitaplara dö-
nelim. Alexandre Puşkin; “Halkın düşüncesine
mal edilebilen akılcılıktan daha güzel bir zengin-
lik düşünülemez. Bunu silahı ise kitaptır. Bu
silahı üreten tipografların, baskı makinelerinin
gücüne karşı koyabilecek hiçbir militarist güç
yoktur.” diyor. Saygı ile andığımız yazarımız Jır
Hamid ise kitabın değerini anlatmaya çalışırken;
“-yeryüzündeki aydınlıkların en güzelini getiren
güneş” olarak tanımladı$ı edebiyata kitap saye-
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sinde ulaşılabildiğini vurgulamıştır.Ünlü İngiliz
yazarı Shakespear'in; “-Düşününce ölümden
korkmadığımı anlıyorumÖlsem bile şiir yaşata-
cak beni...Okumamış, yazmamış, yapıt verme-
miş halklardır. Kör ölümle kaybolacak olan-
lar...” şeklindeki dört yüz yıl önce yazılmış ve
günümüze ulaşırken değeri kat kat artmış bu
“dizeleri sağlıklı bir biçimde bize ulaştıran "Nes-
nelerin en etkin olanı” yani kitaptır.

Kimi zaman öyle üzgün, öyle garip, öyle
mahzun olurum ki, dünyalara sığamam...Bu
hallerde tek sığınağım, tek ilacım kitaplar olur.
Ama artık eskisi gibi hızlı okuyamıyorum. Bu
yüzden de birikiyor okuyacaklarım. Başucumda
biriken bu hazineyi günü gününe değerlendirebi-
leceğim günlerin yakın olmasını umuyorum.

Bakalım bu birikimiz içinden neler seçebiliriz;

* Kafkas Derneği'nin 13 nolu yayını
Adıgeyli yazar Gazi Çemişo'nın “ Dönüşünİlk
Adımları” adlı kitabı; Küçük bir Çerkes gu-
rubunun Sırp- Arnavut savaşının ortasından
kurtarılarak Kosova'dan Anavatana döndürü-
lüşünü anlatan bu kitap, Sevgili Dostum İb-
rahim Çetao ve Kızı Denef Çetao tarafından
Türkçe'ye kazandırılmış. Anavatana dönüş
sorunu açısından uluslar arası ve hukuksal
bir belse olma özelliğini de taşıyan bu yapı-
tın diasporada yaşayan herkesçe okunulma-
lıdır kanısındayım.

* Adolphe Berge'nin 1858 yılında Tiflis'te
yayımladığı, 1992 yılında da “Kratkiy Obzar
Gorskh Plemen Na Kavkaze” adıile Nalçik'te
Rusça yayımlanan bu kitabı Murat Papşu
Türkçe'ye çevirmiş ve Kafkas Derneği Yayın-
ları arasına 11 numara ile Ankara'da basıl-
mıştır. Çevirenin önsözünde de açıkça anlat-
tığı üzere, ilk yayımlandığı 1858 yılına göre
oldukça önemli sayılabilecek bir yapıt. An-
“cak günümüzdeki bilgilerle, bif hayli hatalı
ve yanlı olarak tanımlanabilir. Yayınlandı$ı
yıllardaki Kafkasya'nın genel durumu, olay-
ları ve bu olaylara Rus gözü ile nasıl bakıldı-
ğı açısından genel bir fikir vermesi bakımın-
dan önemli ve okunması gerekli bir yapıttır.

e
*
* Tanıtılması gerekli o denli çok kitap varki,

örneğin Kariman Vurdem tarafından Türkçe-
leştirilen “Bir Rus Subayının Kafkasya Anıları
- Feodor Feodoroviç Tornau- Kafkas Derneği
Yayını”. Yine Kafkas Derneği Yayını olan
“Tebliğler, Belgeler, Makaleler'den oluşan

 

olan .

Çerkeslerin Sürgünü, -- 21 Mayıs 1864” adlı
yapıt ve daha birkaç dizi kitap tanıtılmayı
beklemektedir. ;

* Öte yandan, okunmayı bekleyen kitaplar
var; Güngör Karaoğuz'un Kitabı, Çizgi
Kitabevince 2001 yılında yayımlanan “Hitit
Mitolojisi”. Yapı ve Kredi Kültür sanat Ya-
yıncılıkça bastırılan “Boğazköyden
Karatepeye Hititbilim ve Hitit Dünyasının
Keşfi” adlı mükemmel bir başyapıt.

Kitapların dünyasında gezinmek büyük mut-
luluk. Bu mutluluğu ilerideki yazılarda da siz
sayın okurlarla paylaşmak iüzere şimdilik kitap-
larla kalınız.
Hoşçakalınız.
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GÜRCÜSTAN YÜCE DİVAN KONSEYİ TİFLİS
ŞEHİR KONSEYİ'Nİ TANIMAYI REDDETTİ

2 Temmuz'da yapılan uzun görüşmelerin
ardından Gürcüstan Yüce Divan Konseyi, Ulusal
Hareket'in 2 Haziran'da seçilen Tiflis Şehir Kon-
seyi'nin tanınması yönündeki isteğini reddetti.
Ulusal Hareket'in seçim sayımlarında düzensizlik
olduğunu ileri sürmesi ve seçim sonuçlarının
tekrar hesaplanması için bir komisyon kurulma-
sını istemesi sonuç getirmedi, çünkü Şehir Kon-
seyi'nin gücünü geçersiz kılan yasa çıkarılarak
yürürlüğe koyuldu.
RFE/RL NEWSLINE 3 Temmuz 2002

ÇEÇENYA SAVAŞ RAPORU |
dj Çeçen (birliklerinin

bildirdiğine göre, saha  
Valid, Rabbani ve
Magomed Salih'in de
aralarında bulunduğu
savaşçılar Çeçenya'nın

güney bölgelerinde aktif çatışmalara devam
ediyorlar. Federal askerlere saldırılarda bulunan
savaşçılar, pek çok federal askeri öldürerek
Vedano kasabasında mevzilenmişlerdir. Savaş-
çılar aynı zamanda zırhlı araçlara da zarar vere-
rek, iki kamyonu yakmışlardır.
News Bulletin Glasnost Media 5 Temmuz 2002

ABHAZ BAŞKAN ULUSLARARASI
LUK'A BAŞVURDU

TOPLU-

Ardzınba, henüz tanınmamış olan Abhazya
Cumhuriyeti'nin Gürcüstan tarafından bir sal-
dırıya uğramamasını sağlamak amacıyla uluslara-
rası topluluğa başvurdu. Ardzınba, Gürcüstan'ın
şiddet dolu saldırılarda bulunacağından en ufak
bir şüphe duymadığını belirterek, uluslararası
topluluğu bu sorunu barışçıl yollardan çözüme
ulaştırmakiçin yaptırımlar uygulamaya çağırdı.
RFE/RL NEWSLINE 9 Temmuz 2002

GÜRCÜSTAN ENFORMASYON DEPARTMANI
BAŞKANI ABHAZYA VE OSETYANIN BİR-
LEŞME MANEVRALARI YAPTIĞINI SÖYLEDİ

İnterfax'ın 9 Temmuz'daki haberine göre,

Gürcüstan Enformasyon Departmanı Başkanı
Avtandil Loseliyani Abhazya ve Güney Osetya

 

komutanları Rizvan, Abu-

Cumhuriyetlerinin son zamanlarda bağımsızlık-
larını ispatlamaya çalışmaktan ziyade birleşme
manevraları planladıklarını düşündüğünü açıkla-
dı. Loseliyani herhangi bir askeri tehdit ile karşı
karşıya olunmadığını bildirdi. İki cumhuriyetin
liderleri ise açıklamalarında, Gürcüstan'ın Ame-
rika'dan askeri destek alarak bu iki cumhuriyete
karşı saldırılarda bulunma planları içerisinde
olduğunu ve Gürcüstan'ın bu cumhuriyetleri
kontrolü altına almayı istediklerini bildirdiler.

RFE/RL NEWSLINE 10 Temmuz 2002

GÜRCÜSTAN VE RUSYA GÜNEY OSET-
YA'DAKİ İŞBİRLİKLERİNİN DEVAMI İÇİN
KARŞILIKLI MUTABAKATAVARDILAR

8-9 Temmuz'da Moskova'da bir araya gelen
Gürcü ve Rus devlet temsilcileri Gürcüstan'dan
kopan Güney Osetya'nın yeniden inşası ve savaş
sırasında (90-92) bölgeden kaçan Gürcülerin
tekrar Gürcüstan'a dönmeleri için sağlanan eko-
nomik işbirliğinin devam etmesi için anlaşma
sağladılar. Toplantıda gelecekte (Güney
Osetya'nın Gürcüstan içindeki durumu gündeme
alınmazken, Güney Osetya Başkanı Eduard
Kokoyti halkın 1992'de Kuzey Osetya Cumhuriye-
ti ile Rusya Federasyonu içerisinde birleşme
sağlanması yönünde oy kullandıklarını bildirdi.

RFE/RL NEWSLİNE 11 Temmuz 2002.

RUS YETKİLİLER ÇEÇENLERE KARŞI GÜR-
CÜSTAN İLE ORTAK ASKERİ HAREKET ETME
KARARI ALDILAR |

Tiflis'e bu yıl üçüncü ziyaretini gerçek-
leştiren Rusya Güvenlik konseyi Sekreteri
Vladimir Rushailo 9 Temmuz'da Tedo Djapa-
ridze, 10 Temmuz'da ise Devlet Bakanı Avtandil
Djorbenadze (Oove Cumhurbaşkanı (OoEduard
Şevardnadze ile Pankisi geçidindeki Çeçen Sa-
vaşçılarile ilgili olarak görüşmeler yaptı. Çeçen-
lere karşı askeribirliktelikte Rusya ile Gürcüstan
arasında herhangi bir sorunun olmadığı ve yakın
bir tarihte Putin ile Rushailo'nun bir görüşme
yapacağıbildirildi.

RFE/RL NEWSLİNE 11 Temmuz 2002
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ABHAZ CUMHURBAŞKANI
HASTANEYE KALDIRILDI

Abhaz Dışişleri Bakahı Sergei Şamba, Cum-
hurbaşkanı Vladislav Ardzınba'nın belirleneme-
yen bir rahatsızlıktan dolayı 10 Temmuz'da Mos-
kova'da tedavi için hastaneye yatırıldığını açık-
ladı. 57 yaşındaki Ardzınba, geçtiğimiz yıl da üç
kez rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 4
aylık tedaviden sonra Mayıs başında tekrar
Sohum'a dönerek görevinin başına geçmişti.
RFE/RL NEWSLINE 11 Temmuz 2002

MOSKOVA'DA

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN ABHAZYA YENİ

DELEGESİ GÜRCÜ VE ABHAZ LİDERLER İLE

GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi
Annan'ın Abhazya sorununa bakan özel delegesi
Tagliavini 11 Temmuz'da başkan vekili Valeri
Arşba ile görüşmek için Sohum'a gitti. “Tiflis ve |
Sohum arasında ustaca paylaşımüzerine temel
prensipler” dokümanını Abhaz Liderlere kabul
etmeleri için öneride bulunarak, Birleşmiş
Milletlerin sorunun çözümünde barışçıl ve adil
kararlar alınmasındaki ısrarlı tutumuna dikkat

çekti. Ancak Arşba dokümanı kabul etmeyi red-
dederken Abhazya'nın Bağımsız bir bölge
olduğunu tüm halkıyla birlikte kabul ettiklerini
bildirdi. 10 Temmuz'da da Gürcü Başkan Eduard
Şevardnadze ile Tiflis'de bir görüşme yapan
Tagliavini, Abhazya öneriyi reddederken, Gürcür-
lerin daha sıcak baktıklarını ve Birleşmiş Millet-
ler Genel Sekreterliği Grubu'nun arkadaşları
(İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika ve Rusya )
içerisinde yer almak istediklerini belirtti.
RFE/RL NEWSLINE 12 Temmuz 2002

ÜÇ NORVEÇLİ GÜNEY OSETYA'DAN SINIR-
DIŞI EDİLDİ

Henüz tanınmamış olan Güney Osetya baş-
kentinde yasadışı işler yapmaktan ve yasal olma-
yan yollardan Rusya: Barış Koruyucularının ilanla-
rını dağıtmaktan tutuklanan üç Norveçlinin sınır
dışı edildiği Güney Osetya Parlemento Başkanı
Stanislav Koçiev tarafından açıklandı.
RFE/RL NEWSLINE 12 Temmuz 2002

PUTİN ,ÇEÇENYA İÇİN YENİ İNSAN HAKLARI
> HÜKÜMET TEMSİLCİSİNİ BELİRLEDİ

Rus haber ajanslarına göre Başkan Putin 12
Temmuz'da Vladimir oKalamanov'un yerine
Abdul-Hakim Sultigov'u Çeçenya için İnsan Hak-
ları Hükümet Temsilcisi olarak atadı. Sultigov 42
yaşında ve İnguşetya Tolstoy Devlet Üniversi-
tesi'nden mezun olmuştur. Uzun yıllar Devlet

Duma'sında Çeçenya için hükümet temsilciliği
başkanlığı yapmıştır. Çeçenler ile olan sorunu
barış yoluyla çözümlemesi için bugüne kadar pek
çok teklif almıştır. Sultigov, Çeçen Cumhurbaş-
kanı Aslan Maşadov'un Çeçenya'daki yıkımı hız-
landırdığını düşündüğünü ve bu sorumluluğu ka-
bul etmesi gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca
Interfax'ın bildirdiğine göre Sultigov, Çeçen-
ya'da seçimler yapıldıktan sonra Maşadov'un
Çeçen Mahkemesince suçla ilgili duruşmalardan
ziyade siyasi olarak. yargılanması gerektiğini
sözlerine ekledi.
RFE/RL NEWSLINE 15 Temmuz 2002

ŞEVARDNADZE: GÜRCÜ GERİLLALARIN
KAMPANYALARINI DESTEKLEMİYORUZ

Şevardnadze 22
Temmuz'da verdiği haf-

Gerillalarının Abhazya
Cumhuriyeti'nden oOko-
panları Gürcüstan Mer-
'kezi Devlet kontrolü

* altına almak için başlat-
tıkları kampanyaları desteklemediğini söyledi.
Geçen yıl devlet yetkililerinden Temur Şaşiaşvili,
sorun çözülmez ve Gürcüstan Devleti Abhazlar
ile anlaşmada başarısız olur ise Gürcüstan Geril-
la oluşumunun saldırılara başlayacağını bildir-
mişti. Abhazya'nın sürgündeki başkanı Tamaz
Nadareişvili de Şaşiaşvili'nin bu düşmanlıkları
desteklediğini söylemişti. Geçtiğimiz Mayıs ayın-
da, Şashiaşvili uzlaşma için son tarih olan 26
Mayıs'ı 31 Temmuz'a kadar uzatmıştı.
RFE/RL NEWSLINE 23 Temmuz 2002

 

PUTİN VE CHIRAC SOÇİ'DE BULUŞTU
Rusya Devlet Baş-

kanı Vladimir Putin ve
Fransa oCumhurbaşkanı
Jacgues Chirac Soçi'de
iki günlük resmi olma-
yan bir görüşme yap-
tlar. Rus ve batılı

ii a ajansların bildirdiğine
göre, bu g rüşmede geniş çaplı tartışmalar,
uluslararası ve ikili konular gündemealındı. İki
lider de Orta Doğuda ki kriz için uluslararası bir
konferansın düzenlenmesi gerektiğinde hemfikir
olduklarını açıkladılar.

 

RFE/RL NEWSLINE, 22 Temmuz 2002

5

talık brifinginde Gürcü .  



 

TEMMUZ AĞUSTOS 2002 « SAYI 31
 

SULTİGOV İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Rusya Başkanı Putin'in geçen hafta atadığı
Çeçenya için insan hakları hükümet temsilcisi
Abdul-Hakim Sultigov Moskova'da gazetecilere
yaptığı açıklamada öncelikli olarak Rusya'nın
araştırma operasyonları sırasında, Çeçen siville-
rin nedensiz ve nzaları alınmadan alıkonulma-
larını, kendilerinden fidye istenmesini ya da
öldürülmelerini önleyeceğini açıkladı. Sultigov
ayrıca Avrupa Konseyi Parlamenterler Topluluğu
ve Rus İnsan Hakları organizasyonlarıyla birlikte
Çeçenya'da çiğnenen insan hakları için ortak
çalışmalar yapmaya hazır olduğunu açıkladı.
Rusya Devlet Duması Çeçenya milletvekili
Aslanbek Aslakhanov da "“Novye izvestiya” ya
verdiği demeçte Rusya'nın araştırma operasyon-
ları sırasında insan haklarını çiğnediğini ve bu
operasyonların dışarıdan duyulmaması için
engellemeler yaptığını (açıklayarak, insan
haklarını çiğneyerek halka zulmedenleri
kınadığını bildirdi.
RFE/RL NEWSLINE 20 Temmuz 2002

TUTSAK EDİLMELERİ
AMACIYLA ÇEÇEN KADINLAR OTOYOLU
KAPATTI |

Çatışma sırasında alıkonulan 5 erkek için
Batı Çeçenya'da bulunan anayollardan birini
kapatan Assinovskaya ve Sernovodsk köylerinden
kadınlar bu tür alıkonulma olaylarını protesto
ettiler.
RFE/RL NEWSLINE 20 Temmuz 2002

ÇEÇEN BAŞKAN BASAYEVW'İ SAVUNMA KO-
MİTESİNİN LİDERİ İLAN ETTİ

27 Haziran - 3 Temmuz arasında gerçekleş-
tirilen Çeçen Savunma Konseyi bir haftalık uzun
bir oturum gerçekleştirdi. Konseye sadece ku-
mandanlar değil aynı zamanda Çeçen-İçkerya
Cumhuriyeti devlet bakanları, parlamento mil-
letvekilleri ve henüz atanmamış yerel yönetim
başkanları da katıldılar. Katılımcılar
Basayev'in liderliğini yapacağı bir Savunma Ko-
mitesi kurulması yönünde fikir birlikteliğine
vardılar. Maşadov da Basayev'i Çeçen Silahlı
Güçlerinin komutanı olarak atadığını açıkladı.
RFE/RL NEWSLINE 20 Temmuz 2002

ABHAZ
BULUŞTU

Birleşmiş Milletler Koordinasyon Konseyi'nin
güvenlikle ilgili konularda ve Abhazya'ya geri

GÜRCÜ ÇALIŞMA GRUPLARI

 

PROTESTO ETMEK

Şamil .
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dönmek isteyen kişilerin sorunları üzerinde ça-
lışmalar yapan grupları 20 Temmuz'da Gal
Rayonun'da bir araya geldi. Gürcüstan Temsilcisi
2 Nisan'da vanlan uzlaşma gereğince çalışma
grubunun Abhazya Kodor Geçidi'nden geri çe-
kilmeyle ilgili güvenlik konularında çalıştığını
bildirdi. 10 Temmuz'da Birleşmiş Millet Güvenlik
Konseyi'ne verilen mektupta 370 Gürcü sınır
koruyucu, 540 yerel güvenlik koruyucuları ve 17
Gürcü Savunma Bakanlığı üyesinin hala geçitte
bulunduğu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Kofi Annan tarafından açıklandı. Abhazya Dışiş-
leri Bakanlığı temsilcisi ise geçidin boşaltılması
yönünde çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletlere
başvuran çalışma grubu Gürcüstan'ın geçitten
adamlarını geri çekmesi için yeterli uygun duru-
mun olduğunu belirterek, uluslar arası uz-

manların bölgeyi analiz ettiklerini ve boşaltılma-
sının uygun olduğunu kaydettiler.
RFE/RL NEWSLİNE 20 Temmuz 2002

ÇEÇENYA'NIN DUMA'DAKİ VEKİLİ ÇEÇEN-
YA'DAKİ ARAŞTIRMA OPERASYONLARININ
SONLANDIRILMASIİÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

26 Temmuz'da Moskova'daki basın konferan-

sında konuşan eski polis şefi oAslanbek
Aslakhanov, özgürlük savaşçılarını araştırmak
için Çeçen kasabalarında yapılan operasyonların
durdurulması gerektiğini ifade etti. Bu tür ope-
rasyonların insan haklarını ihlal ettiğini de sözle-
rine ilave eden Aslakhanov, kendisine bildirildi-
gine göre son operasyonlarda otuzdan fazla ka-
saba sakininin operasyon sırasında öldürüldüğü-
nü açıkladı. Öldürülenlerin ceseterinin parçalara
ayrıldığı, tanınamayacak hale getirildiği ve aynı
zamanda pek çok kasabalının kayıp olduğu da
bilinen bir gerçek. Bu katliamları yapanları belir-
lemek imkansız çünkü yüzlerine maske takarak
tanınmaz oluyorlar diyerek durumun ne kadar
vahim olduğuna dikkat çekti.

GÜRCÜSTAN RUSYANIN PANKISI

KORKUSUNU ANLIYOR

Gürcüstan Eski Enformasyon Başkanı halen
de Parlementoda Savunma Milli Güvenlik Konseyi
üyesi olan !raklı Batiaşvili 26 Temmuz'da yaptığı
açıklamada Rusya'nın Pankisi Geçidi'nden gelen
tehlikeye karşı olan korkusunu anladığını ve iş-
birliğine hazır olduklarını bildirdi. Batiaşvili ge-
çitte Çeçen savaşçıların olduğunu ve bir yıldan
fazla bir süredir onlara karşı herhangi bir hare-
kette başarılı olunamadığını da sözlerine ekledi.
Ancak Menagharişvili gibi Batiaşvili de Rus asker-
lerinin Pankisi'de mevzilenmesinin ciddi prob-



 

 

 

lemleri artıracağını
da belirterek duru-
ma dikkat çekti.

i RFE/RL NEWSLİNE 27
> il Temmuz 2002

RUSYAGÜRCÜSTAN BÖLGESİNİ BOMBALA-
DIĞINI İNKAR ETTİ

Gürcüstan Sınır Savunma Departmanı 29
Temmuz'da bir Rus helikopterinin Gürcüstan
hava Sahasına girdiğini ve aynı gün bir bomba
bırakarak 8 koyunun ölümüne sebep olduğunu
iddia etti. Ancak aynı gün Rusya Federal Sınır
Koruma Servisi'nin yaptığı açıklamada o gün
helikopterlerinin Gürcüstan - Çeçen sınırına gir-
mediğini ve de bombalama gibi bir durumun
olmadığını bildirdi. Rus Hava Kuvvetleri sözcüsü
Aleksandır Drobişevski de aynı tür bir açıklama
yaparak o gün sınırlarda amaçlı bir uçuş yapıl-
madığını söyledi.
RFE/RL NEWSLINE 30 Temmuz 2002

      

Gürcüstan'ı teröre karşı istekli adımlar atma-

makla suçladı. Raporlara göre bu hafta içerisin-
de Çeçen savaşçılarla yapılan çatışmalarda sekiz
Rus sınır koruyucu daha öldürülmüştür.
RFE/RL NEWSLINE 1 Ağustos 2002

GÜRCÜSTAN RUSYA'YI KODOR GEÇİDİNİN
ÜST KISMINDAN AYRILMAYA İKNA ETTİ |

Gürcüstan Savunma Bakanı David Tevzadze,
Rus sınır koruyucularının oluşturduğu küçük müf-
reze birliği ile buluşarak Gürcüstan kontrolünde
bulunan Kodor Geçidinin üst kısımlarından çe-
kilmelerini istedi. Görüşme sonunda Rus güçleri
Kodor Geçidinden geri çekildiler. Gürcüstan
Savunma Bakanlıı memurları aynı zamanda
Rusya'nın oOGürcü Bölgesini bombalamasını
kınadıklarını açıkladı.
RFE/RL NEWSLINE 1 Ağustos 2002

RUSYAGÜRCÜSTAN'DAKİ ASKERİ HAREKA-

GÜRCÜ-ÇEÇEN SINIRINDA ÇATIŞMA DEVAM.
EDİYOR

Çeçenya'nın Güney İtumkale bölgesinde Rus
federal güçleri ve 100-200 Çeçen savaşçı arasın-
da Gürcüstan'dan Çeçenya'ya girmeleri yüzün-
den çıkan çatışmalar devam ediyor. Rusya 29
Temmuz'da savaş helikopterleri ve uçakları ile
sayıları 60 civarında olan Çeçenlere karşı mevzi-
lendi. Yedi Rus sınır koruyucusu öldürüldü ve
beşi yaralandı. Çeçenlerde ise ölü sayısı dokuz.
İki ila beş Çeçen tutuklanarak hapishaneye atı-
lırken, 2000'den fazla Çeçen'in Çeçenya'ya gir-
mek için Gürcüstan'da bir araya geldiği iddia
edildi.
RFE/RL NEWSLINE 30 Temmuz 2002

ÇEÇEN BAŞBAKAN YARDIMCISI SUİKAST
GİRİŞİMDEN KURTULDU.

29 Temmuz'da Çeçen Başbakan Yardımcısı
Ali Alavdinov'a kimliği belirlenemeyen kişiler
tarafından ateş edildi. Kendi kasabası Mesker-
Yurt'da zırhlı arabasında bulunduğusırada yapı-
lan suikast girişimi Alavdinov'un hayatına karşı
yapılan üçüncü saldırı. İ
RFE/RL NEWSLİNE 30 Temmuz 2002

RUSYA BAŞKANI ÇEÇEN SALDIRILARI İÇİN
GÜRCÜSTAN”I ELEŞTİRDİ

Rusya Başkanı Vladimir Putin Çeçenler'in
Pankisi geçidindeki son akınlarını önleyemeyen
Gürcü Hükümetini azarladı. Başkan Putin

 

TA HAKKI OLDUĞUNU SAVUNDU

Rus Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komi-
tesi Başkanı Dmitri Rogozin kendi sınırları içeri-

- sinde oluşan her türlü ayaklanmada müdahale

57

etme hakları olduğunu açıklayarak, Çeçenlerin
Pankisi'ye yerleşmelerine de müdahale hakları-
nın olduğunu söyledi. Ayrıca sadece Çeçenlere
değil aynı zamanda geçitte Dağıstan'dan gelen
Vahabilere de rastladıklarını sözlerine ekledi.
Pankisi sorununun Birleşmiş Milletler ve Rusya
askeri operasyonlarının birleştirilmesiyle çözüle-
bileceğini de sözlerine ekleyerek, uluslar arası
koruma için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi'nin uluslar arası teröre karşı desteğini isteye-
ceklerini de belirtti.
RFE/RL NEWSLINE 2 Ağustos 2002

MOSKOVA BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN AB-
HAZYA ÖNERGESİNİ KABUL ETTİ.

Rus Dışişleri Bakanlığı Abhazya'da barışçıl
politik bir çözümü desteklediklerini açıkladı. BM
Güvenlik Konseyi'nin önergesine göre Rusya'nın
rolünün ne olacağı henüz açıklanmadı.
RFE/RL NEWSLINE 2 Ağustos 2002

ABHAZYA'DA ÇİFTE VATANDAŞLIK YASAL-

LAŞTI.

Abhazya Parlamentosu 1 Ağustos'da yasada
yaptısı yeniliklerle Abhaz vatandaşlarının vatan-
daşlıktan çıkmadan başka bir ülkenin vatandaşlı-
gını da alabileceğini kabul etti. Abhazya Başba-
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kanı Anri Djergenia nüfusun X60'ının Rus pasa-
portuna sahip olduğunu bildirdi.
RFE/RL NEWSLINE 5 Ağustos 2002

LİBERAL RUSYA LİDERLERİ ÇEÇENLER İÇİN
BARIŞ KONUŞMALARINA DAVETETTİ

Liberal Rusya Partisi Rus Liderlerini
Çeçenya'nın yasal yolarla seçilmiş Başkanı Aslan
Maşadov ile barış görüşmeleri yapmaya ve Çeçen
sorununa çözüm bulmaya çağırdı. Demeçte
Çeçenya'daki sorunun terör sorunu olmadığını,
sorunun kendi oluşumunu garanti altına almak
isteyenler ile Rusya'nın bütünlüğünü korumak
isteyenler arasında varolan fikir ayrılığından
kaynaklandığını bildirdiler.
RFE/RL NEWSLINE 7 Ağustos 2002

RUS SAVCI GÜRCÜSTAN?IN ÇEÇENLERİN
İADE EDİLMESİNDE İŞBİRLİĞİ YAPMALARINI
UMUTEDİYOR

Rus Savcı Komutan Vladimir (oUstinov
Gürcüstan'a yasadışı yollardan giren ve 4-5 A-
gustos”da alıkonulan 13 Çeçen savaşçının Mosko-
va'ya iade edilmesi konusunda Gürcüstan'ın
olumlu yönde karar vereceğini umut ettiğini
bildirdi. Ustinov, tutuklu bulunan Çeçenlerin
Rusya Federasyonu içerisinde herhangi bir suç

işlemediklerini, işlediklerine yönelik yazılı hiçbir
delilin olmadığını belirtti.
RFE/RL NEWSLINE 7 Ağustos 2002

GÜRCÜSTAN KODOR GEÇİDİ ÜZERİNDE U-
ÇUŞ YAPTIĞINI İNKARETTİ

Gürcüstan Savunma Bakanlığı hiçbir Gürcü
askeri helikopterinin Kodor Geçidi üzerinde uçuş
yapmadığını ileri sürerek, bu tür iddiaları kabul
etmediklerini açıkladı. Sadece sınır koruma gö-
revlileri için taşıma amaçlı helikopterler
Kodor'da uçuyorlar. i
RFE/RL NEWSLINE 7 Ağustos 2002

GÜRCÜ SINIR KORUMALARI BAŞKA ÇEÇEN-
LER DE YAKALADILAR

Güney Çeçenya'daki Kerigo Geçidinden
Gürcüstan sınırlarına giren yedi kişilik bir grup
Çeçen sınır koruyucuları tarafından tutuklana-
rak, alıkonuldular. Çıkan çatışmalarda yarala-
nanlar Tiflis hastanesinde tedavi edilmek üzere
gözetim altına alındılar. Hastanede bulunanlar
Rusya'ya gönderilmemeleri için istekte bulundu-
lar. Gürcüstan ODevlet Başkanı (Eduard
Şevardnadze gazetecilere yaptığı açıklamada
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Moskova'nın ancak alıkonulan bu insanların terö-
rist ya da suçlu olduklarını ispat etmesi duru-
munda teslim edeceklerini açıkladı.
RFE/RL NEWSLINE 6 Ağustos 2002

GÜRCÜSTAN İADE ETMEYİ REDDETTİ

Rusya Başkanı Vladimir Putin alıkonulan Çeçen-
lerin biran önce iade edilmesi çağrısında bulun-
du. Rusya'nın teröristlere karşı sıkı bir mücadele
verdiğini ancak Gürcüstan'ın bu süreci yavaş-
lattığını dile getirdi.
RFE/RL NEWSLINE 6 Ağustos 2002

ABHAZYA KODOR'A GİRDİĞİNİ YALANLADI

Abhazya Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan yapı-
lan açıklamada Abhaz askerlerin Kodor'a girdiği
iddiası "inanılması güç bir yalan" olarak nitelen-
dirildi. Abhazya Başbakanı Anri Cergenya ise,
Gürcü tarafının iddiasının doğru olmadığını belir-
terek, 13 Ağustos'ta Kodor'un durumunun Gürcis-
tan Devlet Bakanı Avtandil Jorbenadze ile tartı-
şacaklarını söyledi. Rus Barış Gücü Komutanı
Aleksandir Evteyev de "Bu sıradan bir yalan. Ne
“bir Rus ne de Abhaz askeri izinsiz Gürcistan sını-

rını geçmemiştir” dedi.
RFE/RL NEWSLINE 12 Ağustos 2002

KUZEY KAFKASYA SEL TEHDİDİ ALTINDA

K.Kafkasya bölgesinde son günlerde meydana
gelen aşırı yağışlar nedeniyle bölgenin sel tehdi-
di altındaolduğu meteoroloji yetkililerince ifade
ediliyor. Dağlarda çok miktarda yağmur yağması
nedeniyle nehirlerin taşabileceği ve çamurlu
suların gelebileceği belirtildi.

NOVOROSSİYSK”TE SEL CAN ALDI.

Karadeniz sahil şeridinde meydana gelen aşı-
rı yağışlardan dolayı derelerin taşması nedeniyle
sahilde tatil yapanlar sel sularına
kapıldı. 37 kişinin öldüğü ve çok sayıda insanın

kaybolduğubildiriliyor.
Kıyı boyunda bulunan Büyük Sehecey

(Seheceyisho) ve Küçük Sehecey Sapsığ köyleri»
nin de selden zarar gördükleri ancak can kaybına
uğramadıkları bildirildi.

ADIGEY'E SEL YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

Moskova Belediyesi çatı kaplama vesıhhi te-
sisat malzemesi yüklü 33 vagon eşyayı Adıgey'e
gönderdi. Aynı şekilde Krasnoyarsk bölgesinden



 

 

 

gönderilen inşaat malzemeleri de Adıgey'e u-

laşmış bulunuyor.

SEL BÖLGESİNDE İMECE#ÇALIŞMASI
9 Ağustos günü selden ağır zarar gören

Hatukuay köyünde yapılan imeceye Tohtomu-

ancak Cumhurbaşkanımız Hazret Sovmen'in özel
yardımları sayesinde köyümüzde onarım işleri
aralıksız sürüyor. Cumhurbaşkanımız bize tuğla,
kereste, çimento vebaşkaca inşaat malzemeleri.
getirtiyor. "Vega" inşaat firması ile Kore'den
gelen 150 kişilik inşaatçı gurubu Hatıkuay'de ça-

lışıyorlar. Selden zarar gören
 kuay, Teucoj ilçeleri ile

Maykop'tan giden 500 kişi
katıldılar. (Adıgey oCum-
huriyeti (OBaşkanı (Hazret
Sovmen'de işçi kıyafeti ile
imeceye katılıp bir süre
beton işinde çalıştı.Sovmen
burada yaptığı açıklamada;
“Imece'den dolayı mutluluk
duyuyorum. Kötü günlerinde
insanlarımız birbirlerine
destek olabiliyorlar. Çok es-

evlerin onarımına ve yeni
evlerin inşasına başlandı. 200
kadar inşaat yeri hazırladık,
50 kadar evin temelini attık,

her gün çalışma tempomuzu
daha çok artırıyoruz. Köyde
yaşayanlar elektrik ve gazı
kullanabilir duruma geldiler.
Hatukuay okulunu tam anla-
mıyla onarımdan geçiriyoruz
ve yeni eğitim yılına yetişti-

 

ki yıllardan beri varolan
dayanışma geleneğimizin
bugün de korunmakta oldu-
gunu görmekten memnun
oldum. Bu güzel gelene$i-
mizi yeni yetişen kuşakları-
mıza da bırakmalıyız" dedi.
10 Ağustos 2002 İ.Cetao/
Maykop

MACARİSTAN'DAN 
receğiz.

Köyü terk etmek zorunda
olanlardan halen geri dön-

meyenler kaldı mı? İ
Köyde halen 3000 kişi

yaşıyor ve dönmeyen 2000 kişi
daha var. Bunlar sanatoryum-

larda veya oluşturduğumuz is-
kan merkezlerinde tüm ihti-
yaçları karşılanarak kalıyorlar.
Onların da geri dönmeleri için

 

 

 

ADIGEY'E YARDIM.

Adıgey'de sel felaketin-
den zarar görenlere veril-
mek amacıyla Macaristan hükümeti tarafından
gönderilen insani yardım konvoyu 31 Temmuz
günü Maykop'a ulaştı. Yardım malzemeleri 120
bin dolar tutarında çadır, battaniye ve mutfak

malzemelerinden oluşuyor.Yardım malzemesi
getiren görevliler Adıgey Başbakanı N.Demcuk
tarafından karşılanarak kendilerine teşekkür

edildi.

Hatukuay köyündesel öncesi ve sonrası

aynı EV

2 Ağustos 2002 /İ.Cetao / Maykop

HATUKUAY'IN YARALARISARILIYOR
Krasnagvardeysk ilçesi Yönetimi Başkanı Mu-

rat Kudayko'nun sel felaketinden ağır etkilenen
Hatukuay köyünde yapılan çalışmalarla ilgili
olarak 8 Ağustos tarihli Adıge Mak gazetesinde
yer alan konuşması: “Sel suları Hatukuay'ı üç
gün içerisinde tamamen işgal etti ve üç hafta
süreyle Hatukuay sular altında kaldı. Bu zaman
içerisinde evler ağır hasar gördü ve insanların
yaşamları boyunca edindikleri mal mülkleri yok
oldu. Köyde mevcut 1200 evin 500'ü tamamen
harap olmuş durumda diğerlerinin ise ciddi ona-
rım ihtiyaçları var. Şu ana kadar federal bütçe-
den köyün yeniden onarımı için para gelmiş değil

uğraşıyoruz. Onların da köy-
lerine geri dönüp çadırlara
yerleşerek evlerinin inşaat-

larında çalışmaları gerekiyor. Köyde mevcut dört
içme suyu kaynağını onarımdan geçirdik. Sular
klorlanmaya başlandı. Birkaç güne kadar içilir
duruma gelecek. Yaptığımız su ve toprak analiz-
lerinden tehlikeli bir durumun olmadığını sapta-
dık. Bu nedenle başka yerlerde iskan olunan
köylüler de bir an önce köylerine dönmelidirler.
Salgın hastalık var mı?
Bu konuda da tehlike yok. Köyde sürekli görev
yapan doktorlar var. Kontrollerini sürdürüyor ve
hasta olanlara gerekli müdahaleleri yapıyorlar.
Evler ne zaman sahiplerine teslim edilecek?
Koreliler iyi çalışıyorlar. Saratov'dan gelen inşa-
atçılar da öyle. Bu nedenle tüm işlerimizi zama-
nında bitirmeyi umut ediyoruz. Kısa bir süre
sonra ilk biten evleri sahiplerine verebiliriz.
08 Ağustos 2002 İ. Cetao /Maykop

KAF-DER KAFKASYA'DAKİ SEL FELAKETİ
İÇİN YARDIM KAPANYASI AÇIYOR

Bilindiği üzere Kuzey Kafkasya'da Haziran
ayı sonlarından başlamak suretiyle Temmuz ayı
ortalarına kadar devam eden yoğun yağışlar,
baraj taşmaları ve ayrıca yumurta büyüklüğünde

RO



 

TEMMUZ AĞUSTOS 2002 e SAYI 51
 

dolu yağmış olması nedeniyle çok sayıda ev otu-
rulamaz hale gelmiş ve çok sayıda insan evsiz
kalmıştır. 80'den fazla insanın hayatını kaybetti-
8i sel felaketinin Rusya Federasyonu'na bağlı 5
ayrı Cumhuriyette etkili olduğu ve yapılacak her
kuruş yardımın oradaki insanlar içifi büyük anlam
taşıdığı düşüncesiyle Kasım ayı sonuna kadar
devam etmek üzere yardım kampanyası açılması
için vaki yazılı talebimiz 32 gündür ne yazık ki
resmi makamlardan olumlu olarak cevaplandı-
rılmış değildir. Cevaplar alınır alınmaz her türlü
imkandan yararlanılarak hesap numaraları duyu-
rulacak ve çok sayıda insana ulaşılabilmesi için
herkesin katkısı istenecektir. Ayrıca, Maykop'da
açılan yardım hesaplarına da doğrudan doğruya
havale çıkarabilirsiniz.

ABHAZ ÇOCUKLAR TÜRKİYE'DE

 

Birleşmiş Milletlerin, savaş maduru ülkelerdeki
çocukların rehabilitasyonu için düzenledikleri
kamp organizasyonu altı yıldan beri Abhazya'da
da uygulanmaktadır. Bu yıl da Abhazya'da yaşa-
yan ve farklı milletlere mensup çocuklar, Bulga-
ristan'da kamp yaptıktan sonra 24 Temmuz
2002'de İstanbul'a gelmişlerdir. Kafkas-Abhaz
Derneği'nce karşılanan çocuklar, şehirde gezdiri-
lerek Kafkas - Abhaz Dayanışma Komitesi Başka-
nı İrfan Argun'un katılımı ve katkılarıyla ağır-
lanmıştır.

Geziye katılan sorumluların ve çocukların isimle-
ri:
Margarita AJİBA Öğretmen
(Tkurçal) |
Arzadin AGIRBA Fiz. Ted.ve Reh. Uzm.
(Sohum)

1) Kristina ZAKARAY Abhaz(14)
(Tkurçal)
2) Roubel DEPELİAN Ermeni(14)
(Sohum)

3) Dadın TİRKBA Abhaz(13)
(Gudauta)
4) Hatuna GERGİDAVA Gürcü(13)

 

(Gal)

5) Batal KETSBA
(Novi Afon)
6) Amiran AMİTCHBA
(Sohum)
7) Dagur LAGULAA
(Sohum)
8) Madina LAGULAA
Abhaz(13)
(Sohum) .
9) Esma AKSBA (Agudzera)

Abhaz(14)

Abhaz(14)

Abhaz(14)

“ Abhaz(14)
10) Valeri MAYROMYAN
Ermeni(14) (Gagra)

25 Temmuz 2002

GÜRCÜSTAN BİRLİKLERİNİ OLASI BİR SAL-
DIR! İÇİN HAREKET EMRİ VERDİ.

Gürcistan, Rus birliklerinin ilerleyişi üzerine,

Gürcistan sınır koruma birliklerine ve silahlı
Gürcü milislerine hareket emri verildiğini duyur-
du. Görgü tanıkları, Rus askerleriyle beraber,

silahlı Abhaz grupların da sınırı geçtiğini öne
sürüyor. Abhazya ve Rusya Savunma Bakanlığı
ise, Gürcistan topraklarına girdiklerini yalanladı.

GÜRCÜ HELİKOPTERİNE ATEŞ AÇILDI.

Kodor geçidi üzerinde uçan bir Gürcü heli-
kopterinin yerden açılan ateşe hedef olduğu
bildirildi. Gürcistan'ın üst düzey güvenlik ve
savunma yetkilileri gelişmeler üzerine acil bir
toplantı yaptı. Kodori geçidi, tek yanlı olarak
bağımsızlığını ilan eden Abhazya'da, Gürcistan
kontrolündeki tek bölge durumunda.

'RUSLAR AYRILIKÇILARI DESTEKLİYOR”

Rus askerleri geçtiğimiz Nisan ve Temmuz
aylarında da anlaşmalara aykırı olarak bölgeye
girmiş ve Cumhurbaşkanı Şevarnadze'nin doğru-
dan müdahalesiyle yapılan görüşmeler sonucun-
da geri çekilmişlerdi. Gürcistan ise, Rusya'yı,
ayrılıkçı Abhazları desteklemekle suçluyor.

“GÜRCİSTAN ÇEÇEN MİLİTANLARI KO-
RUYOR”

Rusya ve Gürcistan ilişkileri, son dönemde
dikkat çekici biçimde gerildi. Moskova, Gürcistan
denetimindeki Pankisi (Vadisi'nde (Çeçen
militanların bulunduğunu öne sürüyor. Rusya'ya
göre Gürcistan, Çeçen militanları koruyor.
Gürcistan ise bu iddiaları reddediyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey İvanov, dün
yaptığı açıklamada, Pankisi sorununun ancak güç



 

 

 

kullanılarak çözülebileceğini söyleyerek Gürcis-
tan'a ultimatom vermişti.
12 Ağustos 2002 NTV-MSNBC

4

OTONOMİNİN 80. YILI

Adıgey Cumhuriyeti Başkanı Hazret Sovmen,
A.C.Devlet Sovyeti-Xase Temsilciler (Meclisi
Başkanı Tatyana Petrova, A.C.Devlet Sovyeti-
Xase Cumhuriyet Meclisi Başkanı Anatoli Ivanov,
A.C.Başbakanı Nikolay Demcuk tarafından yayın-
lanan Otonominin 80. yılı mesajında yaşamları-
nın tüm alanlarında ve özellikle eğitim, bilim ve

kültürde gelişmeler yapmalarına otonominin
büyük katkılar sağladığı dile getirilmekte ve
Hakurate Sihanceriy gibi Adıgey'in devlet düze-
nine kavuşması için büyük çalışmalar yapmış
olanlar saygı ile anılmaktadır.
12 Ağustos 2002 / İ.Cetao / Maykop

VATANINA DÖNENLER GÜNÜ

Saygıdeğer Adıgeylileri Vatanına . dönenler
günü nedeniyle sizleri içtenlikle kutluyoruz.

Bugün sadece genç cumhuriyetimizin değil
Rusya Federasyonunun da tarihinde önem taşı-.
yan bir gündür. Silahlı çatışmaların meydana
geldiği Yugoslavya'nın Kosova bölgesinde yaşa-
yan Adıgelerin 1998 yılı Ağustos ayında cumhuri-
yetimize göç etmeleri nedeniyle bu gün kabul
edilmiştir. O zamanki yöneticilerimiz, demokra-
tik ve uygar Rusya'nın ırk, din ve yaşadığı yöreye
bakmaksızın zor duruma düşen her insana yar-
dımcı olma konusunda tüm dünyaya örnek ola-
cak davranışta bulunmuşlardı.

 R.F.Başkanı Putin dış ülkelerde yaşayan soy-
daşlarımıza yardım edilmesi gerektiğini birkaç
kez vurgulamıştır. Ata toprakları ile tarihi bağla-
rını korumak isteyen ve kökleri Rusya'ya daya-
nan insanlara her bakımdan destek verilmeli,
onların tekrar ata vatanlarına dönüşlerine yar-
dımcı olunmalıdır.

Dış ülkelerdeki Adıgeler bulundukları ülkele-
rin politik ve sosyo-ekonomik düzeni ile bütün-
leşmiş durumdadırlar. Onlar ayni zamanda Rus-
ya'ya da yakınlık duymakta ve ata topraklarını
ulus varlıklarını korumanın ve geliştirmenin tek
garantisi olarak görmektedirler. Onlar yaşadıkla-
rı ülkeler ile ülkemiz arasında bir köprü duru-
mundadırlar.

Dış ülkelerden gelip Cumhuriyetimize yer-
leşmiş olan soydaşlarımız ekonomimize, tıp,
eğitim, kültür ve yaşamın diğer alanlarına katkı
sağlamaktadırlar. Vatanlarına dönmüş olan kar-
deşlerimizin dostluğu ve enternasyonalizmi ilke
edineceklerine, kavuştukları vatanlarının gerçek
bir vatandaşı olacaklarına, vatanlarının gelişimi
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ve güçlenmesi için tüm akıl ve güçlerini kullana-
caklarına inanıyoruz.

Tüm yurttaşlarımıza sağlık, mutluluk ve barış
diliyoruz. Adıgey Cumhuriyeti ve ortak çatımız
Rusya Federasyonunun yararı için atacağınız her
adımın başarılı olmasını temenni ediyoruz.
Adıgey Cumhuriyeti Başkanı Hazret Sovmen
Adısey Cumhuriyeti Başbakanı Nikolay Demcuk

1992'DEN 2002'YE..BAĞIMSIZLIK YOLUN-
DA ABHAZYA'NIN 10.YILI

Diasporadakiler ile Abhazya arasındaki daya-
nışmayı artırmak üzere oluşturulan Kafkas-Abhaz
Dayanışma Komitesi, kuruluşunun 10. yılında
bağımsızlık mücadelesi için çaba sarf edenleri
bir araya getirerek birlik ve beraberliğin sürdü-
rüldüğüne dikkat çekti. Abhazya Başbakan Yar-
dımcısı Vladimir Zantaria, Dışişleri Bakanı Sergey
Şamba, Demografya (Dönüş Komitesi) Başkanı.

. Givi Dopua'nın da katıldığı toplantıda Abhazya
Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba'da selamlarını
da tüm katılımcılarailetildi. 0

Abhazya Başbakan Yardımcısı Vladimir
Zantaria, Kafkasyalıların daima bir arada olarak
birbirlerine destek olmak zorunda olduklarını
dile getirirken, Vladislav Ardzınba'nın da Türki-

ye'deki Kafkasyalıların birlik içinde olmalarından
son derece memnun olduğunu belirtti. Kafkas-
Abhazya Dayanışma Komitesi Başkanı İrfan Argun
da bir konuşma yaparak katılımcıları selamladı.

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi'nin yap-
tiği açıklama aşağıdadır:

 

 

Abhazya'nın değerli dostları, Anavatanımız
Abhazya'nın bağımsızlığı için sürdürdüğümüz
onurlu mücadele 10'ncu yılını doldurdu. 14
Ağustos (o 1992'de işgal . amacıyla başlayan
Gürcüstan saldırısı, Abhazya halkının yurtsever
direnişi ile karşılandı. 23 Ağustos 1992'de
İstanbul'da olağanüstü toplantı yapan. Kuzey
Kafkas halklarının temsilcileri, Kafkas-Abhazya
Dayanışma Komitesi'ni oluşturarak, Abhazya'nın
onurlu direnişine diasporanın aktif katılımını
sağladı. Olağanüstü mücadele sonucu, 30 Eylül
1993'de Abhazya, Gürcüstan işgal güçlerinden
kurtuldu. İ
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Abhazya 10 yıldır, Gürcüstan'ın tehditlerine
ve provokasyonlarına göğüs gererek tarihi-siyasi-
hukuki haklarını koruyor ve hak ettiği bağımsızlı-
Sını uluslar arası platformda da tescil amacıyla,

bir araya getiriyor.
Abhazya Cumhuriyeti Başbak&n Yardımcısı

Vladimir Zantaria, Dışişleri Bakanı Sergey Şamba
ve Demografya Başkanı Givi Dopua'nın da katıla-
cağı 10'ncu yıl programı, özetle şöyledir:

se 20Ağustos 2002 (19:00-23:00) Marmara
YK'nde özel değerlendirme toplantısı

e 21 Ağustos 2002 (11:00-19:30) Adapazarı
/ Harmantepe - Soğuksu - Balballı ziya-
reti

e 22 Ağustos 2002 (18:00-20:30) Kalyon
Oteli'nde basına ve protokole resepsiyon

e 23 Ağustos 2002 (17:30-19:30) Dostluk
Kulübü'nde dernek başkanları ile toplan-
tı (20:00-23:30) Abhazya Kültür Derne-
8i'nde “10., Yıl” toplantısı

e 24 Ağustos 2002 (12:00-19:00) Kuzuluk
Köyü'nde, özel değerlendirme toplantı-
SI.

1. GENÇLİK TOPLANTISI İCRAAT KOMİTESİ
27 TEMMUZ'DA ANKARA'DA TOPLANDI

10-11 Kasım 2002 tarihinde, Kafkas Derneği
Genel Merkezi katkılarıyla yapılan !l.
Toplantısının sonuçlarından biride bir “icraat
komitesi” kurulması idi. İcraat komitesi, Türkiye
genelindeki derneklerde çalışan gençlerin, ortak
organizasyonlar yapmasına, projeler üretmesine
fikri ve fiziki olarak katkıda bulunmak amacıyla,
Gençlik Toplantısına katılan derneklerin temsil-
cilerden oluşarak kurulmuştur.

İcraat Komitesi, dernekler üzerinde bir yapı
olmakla beraber, dernekler arası iletişimi sağ-

(amayı da amaçlamaktadır. İnternet üzerinden
e-posta yolu ile iletişim kurmaktadır.

Kurulduğu tarih itibariyle, çalışma programı-
nı tarih sıralaması ile önünde bulunan organizas-
yonlara göre oluşturmuştur. Komite, il.Gençlik
Toplantısı'nda oluşan projeleri takip etmek, ve
yapılacak organizasyonlara destek olmak için de
çalışmaktadır

20-21 Nisan'da, Kaf-Der Samsun Şubesi tara-
fından organize edilen Bölgesel Gençlik Toplan-
tısına, 21 mayıs anma etkinliklerine elinden
geldiği kadar destek vermiştir. lll, Gençlik Top-
lantısı organizasyonunu da bu komite üstlenmiş-
tir

İşte bu amaçla, farklı illerdeki gençlerden
oluşan komite, yüzyüze tanışmak, daha hızlı
kararlar almak amacı ile 27 Temmuz 2002 de
Ankara da bir toplantı yapmıştır. Toplantıya

 

Gençlik
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İcraat Komitesi'nde olup gelemeyen arkadaşların
dışında 19 kişi katılmıştır. Toplantıya katılan
temsilciler, İli. Gençlik Toplantısı'nı daha verim-
li ve işlevsel hale getirmek amacı ile şekil ve
konu bazında dosyalar hazırlayarak gelmişlerdir.

Toplantı sonunda, Ili. Gençlik Toplantısı'nın
şeklinin değişmesine karar verilmiş, konular yine
bu doğrultuda belirlenmiştir.

Ii. Gençlik Toplantısı; eskisi gibi konular,
konuşmacılar, bildiriler ve değerlendirmelerden
oluşmayacak, çalışma grupları kurularak, grup-
lardan bir sene boyunca konu üzerinde çalışıp,
elde edilen verileri/sonuçları IV. Gençlik toplan-
tısında beyan etmeleri istenecektir. İkinci gün
ise Kafkasya ile ilgilenen akademisyen, gazeteci,
yazar, araştırmacıkişi/kişilerin seminer şeklinde
konuşma yapmaları sağlanacaktır. Ayrıca gençle-
rin merak ettiği bir konu olan; medeni kanunda
yapılan değişikliklerin getirdiği “Derneklerimizin
Federasyonlaşması” nın masaya yatırılması ge-
rektiğini düşünen Komite, ikinci günün sabah
oturumuna derneklerden temsilciler çağırarak,
kendilerini anlatmalarını ve gençler tarafından
sorulan soruları cevaplandırmalarını isteyecek-
tir.

Kafkas Derneği NI. Gençlik Toplantısı İcraat
komitesi, 27 Temmuz 2002” degerçekleştirdiği
toplantıda aldığı kararlardoğrultusunda, halen
e-posta yolu görüşmekte ve Ii. Gençlik Toplantı-
sına kadarçalışmalarını sürdürmeyi planlamak:
tadır.

ADİGE SANDIĞI ve KAF-DER İŞBİRLİĞİNDE
KÜLTÜREL DERLEMELER YAPILIYOR

Adıgey Cumhuriyeti”nden daha öncekiyıllar-
da Türkiye'ye gelerek kaybolmaya başlayan Kaf-
kas kültürel değerlerinin . derlenmesi ile ilgili
çalışmalar yapan ekip, merkezi Almanya'daki
Adıge Sandığı ile Kaf-Der'in işbirliği sonucu yeni-
den Türkiye'ye davet edilmiş ve araştırma ça-
lışmalarına Samsun'un köylerinde 1 Ağustos tari-
hinde başlamışlardır. Daha sonra sırasıyla Amas-
ya, Hamamözü,Çorum,Sungurlu, Merzifon, Sulu-
ova, Vezirköprü, Havza, Kavak dolaylarında der-
lemelerde bulunmuşlar ve bu yılki programlârını
26 Ağustos tarihinde tamamlayarak Maykop'a
geri dönmüşlerdir.. Maykop Üniversitesi Adiğe
Dili ve Kültürü bölümü öğretim üyelerinden olan
araştırmacıların adları şöyledir:

Prof.Dr. Zefes AYDEMİRKAN
Prof.Dr. Vunaroka MİRA kardeşler
Doç.Dr. Vunaroka RAYE



 

 

 

Araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunan
tüm derneklerimizle araştırmacılara rehberlik ve
tercümanlık için büyük gayret sarfeden
Abdülkadir Çemişo, Burhan İlhan,Cihan Sa-
rı,Fevzi Öz, Nurettin Gürgen, Fikret Soyluer,
Vezirköprü Başkanı Ahmet Özdemir ve diğer tüm
hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyoruz.
Aynı araştırmacıları gelecek yıllarda da konuk .
edeceğimizden birikimi olan insanlarımızla gö-
rüşme ortamı yaratılmasını teminen katkıda
bulunacak hemşehrilerimize ihtiyacımızın oldu-
gunun şimdiden bilinmesiniistiyoruz.

KAF-DER'İN KAFKASYA GENÇLİK TATİLİ
PROGRAMI TAMAMLANDI

Birincisi, Kaf-Der ve Dünya Çerkes Birliği'nin
işbirliği ile 2001 yılında gerçekleştirilen KAF-DER
KAFKASYA GENÇLİK TATİLİ'nin ikincisi, değerli
hemşehrimiz Şahin YILDIZ'ın Thamadeliğinda 12
Ağustos tarihinde İstanbul-Nalçik uçak yolculuğu
ile başlamış ve Soçi-Trabzon deniz yolculuğu ile
26 Ağustos tarihinde başarıyla tamamlanmıştır.

Geziye katılanların isimleri : Hakan Yüce-
Bursa, Ergün Özgür-İstanbul,

Güven- Ankara, Sinemis Ceren Yılmaz-Ankara,

Suat Jane Sezgin-Ankara, Şahin Yıldız-Ankara,
Cem Yalçınkaya-Ankara, Sinecan Özlü-İzmit,
Ersin Besler-İstanbul, Jankat Nartan Aksu-

Ankara, Janberk Aksu-Ankara, Sinemis Süzer-

Kocaeli, Filiz Durdu-Ankara.

Seyahat süresince Kabartay-Balkar, Karaçay-
Çerkes ve Adıgey Cumhuriyetleri'nin görülmeye
değer yerlerini gezmişler, Kıyıboyu Şapsığ Bölge-
sini boydan boya katetmişlerdir. Geziye katılan-
ların görüş ve notları ayrıca yayınlanacaktır.

KAYBETTİKLERİMİZ:

Kaf-Der'in kurucularından ve halen Yönetim
Kurulu üyesi olan İnşaat Müteahhidi Kamuran
AKKAYA'nın babası ve Uzunyayla'nın Tersakan
(Lakhable) köyünden LAK Hasan Sabri oğlu ve
1930 doğumlu, HACI FEHMİ AKKAYA yakalanmış
olduğu amansız rahatsızlık sonucu 1973 yılından
beri ikamet etmekte olduğu Ankara'da
15.04.2002 tarihinde vefat etmiş ve ertesi gün
Karşıyaka mezarlığında toprağa verilmiştir.

Karaçay-Çerkes Cumhuriyetinin Psevugedakhe
(Kılıçkıt) köyünde 1932 yılında doğup, 1954 yı-
lında Rustov Azova Çernamorski Tarım Enstitü-
sünden mezun olan ve bir süre Karaçay-Çerkes
Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptıktan son-
ra, 1974 yılında yüksek Lisans tezini vererek
Ekonomi Doktoru ünvanıyla Moskova yakinların-

 

Seher Tokmak-

Kayseri, Hatice Demircin-Ankara, Nihal Janset

daki Luberti kenti Akademi ve Tarım Enstitüsün-
de uzun süre öğetim üyeliği yapmışken 1996
yılında Karaçay-Çerkes'e dönen ve aynı yıl hem
.. Derneği yaşkanlığına hem de Dünya Çerkes

Birliği Genel Başkan birinci

yardımcılığına seçilen,
Genel (Başkan oKalmuk
YURA'nın vefatıyla Genel
Başkanlığa getirilen ve
2000 yılı Temmuz ayına
kadar Genel Başkanlık

görevini yürüten, Son Nalçık kongresinden itiba-
ren de DÇB Genel Başkan yardımcılığı görevi
yanında Çerkesk Parlamentosundaki Milletvekil-

liğini de sürdüren BORİS AKBAŞ (Bidanoka) 7
Temmuz 2002 tarihinde geçirmiş olduğu kalp
krizini atlatamayarak 71 yaşında hayata veda
etmiş ve vasiyeti Üzerine ertesi gün doğduğu
köyde toprağa verilmiştir.

  
  

Yıldızeli ilçesine bağlı Bulamur köyünden
 Agaçe ailesinden Selahattin Beyin oğlu,1946
doğumlu ve DDY Sivas Cer Atölyesinden emekli
NİHAT BAYGÜNEŞikamet etmekte olduğu Anka-
ra'da 18.5.2002 tarihinde vefat etmiş ve cena-
zesi Sivas merkeze götürülerek toprağa verilmiş-
tir.

Uzunyayla Kazancık köyünden Yağan Tahir
kızı ve rahmetli Hüseyin ERKUŞ'un eşi, 1923
doğumlu GÜLŞAH ERKUŞ 22 Temmuz 2002 tari-
hinde İstanbul'da rahatsızlanarak vefat etmiş ve
ertesi gün Ümraniye Kocatepe mezarlığında top-
rağa verilmiştir.

Pınarbaşı eşrafından Cehdi Kozok ve Ayhan
Kozok'un oğlu 1961 Ankara doğumlu Semih
Şemseddin Kozok (Koj) 16.04.2002 günü Berga-
ma'da vefat etmiştir.

Nartailesi olarak, hayatını kaybeden hem-
şehrilerimiz için Yüce Tanrı'dan sonsuz rahmet,
geride bıraktıkları tüm yakınlarına da başsağlığı
diliyoruz

DUYURULAR: |
SİNAN BOLAT DEDESİ HAKKINDABİLGİ ARIYOR

Göksun Mahmutbey köyünden Sinan Bolat,
dedesi Mertiko Yusuf bey hakkında araştırmacı-
larımızdan veya Osmanlı Arşiviile ilişkili insanla-
rımızdan bilgiistiyor.

Bolat'ın verebildiği bilgiler ve isteği söyledir:
“ Dedem Yusuf bir kız kardeşi ile Kafkasya'dan
gelip Pınarbaşı ilçesine bağlı Panlı köyüne yer-
leşmiş. Oldukca güzel olan tek kız kardeşini Yur-
sufrun muhalefetine rağmen Saray'a vermişler.
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O'nun adı muhtemelen Tabinak veya Kamuran

olabilir. Dedem daha sonra Göksun Mahmutbey
köyüne taşınmış. Acaba Osmanlı'ya geldiklerinde
yapılan bir kayıt veya kimlik tesbiti var mi-
dır.varsa bu bilgilere nasıl ulaşabilirim? Dedemin
baba adı,doğum yeri, doğum tarihi£gibi bilgileri-
ni arıyorum.” İrtibat Tel. 0344.7143813

2. DÜNYA ADIGE MÜZİK FESTİVALİ ERTELENDİ-

9-13 Eylül tarihleri arasında Maykop kentinde
gerçekleştirilmesi daha önce planlanan ve tüm
hazırlıkları tamamlanan 2. Dünya Adıge Müzik
Festivali; son sel felaketinin yaratmış olduğu
olumsuz ortamda yapılmak istenmemiş ve Cum-
hurbaşkanı Şovmen HAZRET'in onayları ile belir-
siz bir tarihe ertelenmiştir.

Muhtemelen yıl sonunda gerçekleştirilecek
olan festival için Kaf-Der'e yapılmış olan müra-
caatlar geçerlidir. Tarihler belirlenince müraca-
atçı müzisyenler ve derneklerimiz ayrıca haber-
dar edilecektir.

ADIGEY'İN OTONOMİ OLUŞUNUN 80. CUMHURİ-
YET OLUŞUNUN11. YILI KUTLAMA PROGRAMI;

1. Konu ile ilgili basın toplantısı (1 Ekim)
2. Adıge cumhuriyetindeki resmi ve özel kuruluş-
larda, okullarda törenler düzenlenmesi (1 - 3
Ekim)
3. Rusya Federasyonu ve Adıge Cumhuriyeti dev-
let ödüllerininin sahiplerine verilmesi(4 Ekim)
4. Adıge Cumhuriyeti Başkanı tarafından Sovyet-
ler Birliği kahramanı, Rusya Federasyonu kahra-
manı, sosyalist emek kahramanı, Adıgey'in Ö-
vünç madalyası sahiplerinin kabulü (4 Ekim)
5. Bayram törenleri. (4 Ekim)
6. Maykop şehrinde gıda ürünleri fuarı açılması
(4 Ekim)
7. Adigey'in Otonomi oluşunun 80. ve Cumhuri-

yet oluşunun 11. yılı nedeniyle gazeteler tara-
fından özelsayılar çıkarılması (4-5 Ekim)
8. Ulusal kültür festivali (5 Ekim)
9. Sanat topluluklarının şehir caddelerinde yü-
rümeleri (5 ekim)
10. Öğrenciler arası atletizm yarışmaları(4-6
Ekim)
11. Öğrencilerarası bilgi yarışması düzenlenmesi
(4-6 Ekim)
12. “Kuzey Kafkas Halklarının Kardeşliği” adlı
bisiklet yarışması (4-6 Ekim)
13. Büyük yerleşimyerlerinde “Adıgey'i seviyo-
rum” isimli eğlenceler düzenlenmesi (Ağustos-
Eylül ayları)
14. “Adıgey'i seviyorum” adli gençlik eğlenceleri
düzenlenmesi(26 Eylül)

 

15. “Anı kitabı” nin 4. cildinin yayımlanması
(Eylül)
16. "Adıgeyim” temalı en iyi şiirlerin yer aldığı
kitabın basımı (25 Eylül-10 Ekim)
17. “Adıgeyim”isimli çocuklar arası sanat
yarışması(5-30 Eylül)
18. “Adıgeyim” temalı çocuk resim sergisi(1-10
ekim)
19. “Otonomiden Cumhuriyete Adıgey” konulu
kitap sergisi ve toplantılar (Eylül)
20. Federal devlet organları temsilcileri, Güney
Rusya bölgesindeki yönetim birimlerinin başkan-
ları ve dış ülkelerde yasayan soydaşlarımızın
temsilcilerinin davet hazırlıkları.(Eylül)
21. Adıgeyde yasayan halklar arası güven ve
anlayışı güçlendirmek amacıyla kültür evleri,
kulüp ve kütüphanelerde toplantılar, konferans-

tar
düzenlenmesi, filmler gösterilmesi (Ağustos-
Eylül)
22. Adıge Otonom Ülkesi ve Adıgey Cumhuriye-
ti'nin kuruluşuna katkıları olan önemli kişilere
ait bilgilere basında yer verilmesi (Eylül)
İ.Cetao

BOZÜYÜK KUZEY KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ
YENİ YÖNETİM KURULU

06.07.2002.tarihinde yapılan Genel Kuruldan
sonra Yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuş-
tur. Göreve gelen arkadaşlara başarılar diliyo-
ruz.
Başkan: Ertuğrul KARUK
Başkan Yrd. : İmdat KILAVUZ
Muhasip: Hüsnü ELMAS
Sekreter: Cemalettin CINAZ
Üye: Turan BOZKURT
Üye: Yaşar ALTUNKAYA
Üye: Polat YILMAZ

YAZ KAMPI

Kafder Genel Merkezi ve MeZbJeN Doğa Sporları
Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen
yaz kampı, Bolu-Aladağlar'da, Beden Terbiye
Bölge Müdürlüğü Tesislerinde 22-25 Ağustos tari-
hinde gerçekleştirildi.

Kamp anı defterinden bir alıntı; Nasıl geçti anla-
yamadım! Balık tuttuk, yürüyüş yaptık, yarıştık,
yemek hazırladık, ateş başında sohbet edip gece
üçlere dörtlere kadar her zaman öğrenmekiste-
diğimiz Çerkes oyunlarını öğrenmeye çalıştık.
Derken koskoca 4 günü devirdik Aladağlar'ın bu
güzel doğasında. Burada her şey çok güzeldi. Bir
tek şeye üzüldüm, bu güzel yere gelemeyip de
bu arkadaşlık ve sevgi ortamını yaşayamayanla-
ra... Herkese teşekkürler...
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