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NART Bebek 5. Yaşında

Bu dersi başta Genel Başkanımız Sayın
Muhittin ÜNAL'la bir avuç genç insanın çok o-
lumsuz koşullarda yılmadan usanmadan çalışıp
çabalayarak bu günlere taşıdığı sağlıklı bir
bebektir.

Bu dergi bir inancın, bir düşüncenin, bir dü-

şün somutkanıtıdır.

Bu dergi sıradan sanılan en küçük görevleri
bile şevkle, zevkle yapan gençlerimizin eseridir.

Bu dergi, düşüncelerini yazılarıyla bize ak-
taran, bizi zenginleştiren değerli yazarlarımızın
kültür/Sanat Haceş'idir.

Bu dergi Türkiye ve Türkiye dışındaki okur-
larımızın, abonelerimizin okurken kendi düşün-
celerinin yansıdığı bir aynadır.

Bu dersi ilan ve reklam katkılarıyla bize
destek veren sevgili hemşehrilerimizin destek

imecesidir.

Hepsine en içten teşekkürlerimiziiletiyor ve
NART Bebeğe “cok yaşa! ” diyoruz.

Saygılarımızla...

 

 

 



 

“Rüyanızın gerçekleşmesini istiyorsanız,
öncelikle uykudan uyanmanız gerekir.”

Andre Siestried
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Medya konusunda yazışımın bir nedeni,
tüm entelektüel kültüre ilgi duymam; bir baş-
ka nedeni ise medyayı incelemenin son dere-
ce kolay oluşudur. Karşımıza her gün çıkar.
Sistemli bir araştırma yapabilirsiniz. Dünkü
versiyonu bugünküyle karşılaştırabilirsiniz. Ne
oyunlar dönüp dönmediğine ve nasıl yapı-
landıklarına ilişkin pek çok kanıt vardır. Bence
medya ilimden ya da sözün gelişi, entelektüel
görüş dergilerinden farklı değildir; kuşkusuz,

bazı fazladan zorlamalar var, ama arada köklü

bir fark yok. Bunlar karşılıklı etkileşim için-
deler; insanların birinden diğerine bu denli
kolay gidebilmesinin nedeni de bu.

Medyaya, ya da anlamak istediğiniz her-
hangi bir kuruma bakarsınız. Geniş toplumda-
ki konumlanışlarına ilişkin bir şeyler bilmek
istersiniz. Başka iktidar ve otorite sistemle-
riyle nasıl ilişkileniyorlar? Şansınız varsa, bil-
gilendirme sisteminin önderlerinden ne yap-
mak istediklerine ilişkin iç bilgi sağlayabilir-
siniz (bir çeşit doktriner sistemdir). Halkla
ilişkilerin verdiği bilgileri değil, birbirlerine ne
yapmakistediklerine ilişkin söylediklerini kas-
tediyorum. Bu konuda çok sayıda ilginç belge
var.

Medyanın doğasına ilişkin üç ana kaynak
var. Onları, diyelim ki bir bilimcinin karmaşık
bir molekülü ya da benzer bir şeyi inceleye-

ceği gibi incelemek istiyorsunuz. Yapıya ba-
kar, medya ürününün neye benzeyeceğine İ-
lişkin bu yapı üzerine temelle-nen bir hipotez
geliştirirsiniz. Ardından da ürünü inceleyip
hipoteze ne kadar uydusunu kontrol eder-
siniz. Medya analizlerindeki tüm çaba ger-
çekte bu son aşamadır; medya ürününün ne
olduğu ve medyanın doğası ve yapısına ilişkin
varsayımlara uyup uymadıkları.

 

Noam Chomsky

Peki, ne görürsünüz? ilk elde, farklı şeyler ya-

pan farklı medyalar olduğunu: eğlence / Holly-
wood, pembe diziler vs.; hatta ülkedeki gazete-
lerin çoğu (büyük çoğunluğu), izleyici kitlesini
yönlendirmektedirler. Medyanın bir başka sektörü
daha vardır ki, büyük kaynaklara sahip oldu-
Sundan gündem-oluşturan medya ya da elit medya

olarak bilinir; herkesin içinde işlediği çerçeveyi

bunlar oluşturur. New York Times gibi, CBS gibi.

İzleyicileri genellikle ayrıcalıklı kişilerdir. New

York Times'ı okuyanlar, zengin kişiler, ya da siya-
sal sınıf olarak adlandırılanlar; siyasal sisteme
angajedirler. Şu ya da bu tarzda, idarecidirler.

Siyasal idareci, iş yöneticisi (şirket müdürleri gi-

bi), üniversite idarecileri (profesörler gibi) ya da
insanların düşünüş ve olaylara bakış tarzını örgüt-
leyen başka gazeteciler olabilirler.

Elit medya başkalarının içinde işlediği çerçe-
veyi biçimlendirir. Akşamüzeri sürekli bir haber
akışı sağlayan Associated Press'i izliyorsanız, bir

ara kesilir ve şöyle bir şey çıkar: “Editörlerin dik-
katine: Yarının New York Times'ının birinci sayfa-
sında şu haberler yer alacak.” Olay şudur: eğer
Dayton, Ohio'da bir gazetenin editörü iseniz ve
neyin haber olduğunu çıkartacak kaynaklara sahip
değilseniz, ya da bu konuyu düşünmek istemiyor-
sanız; bu size neyin haber olduğunu söylemekte-
dir. Yerel konulardan ya da okurlarınızı eğlen-
direcek şeylerden başka bir şeye ayıracağınız çey-
rek sayfanın öyküleri bunlardır. Bunlar kullanaca-
gınız öykülerdir, çünkü New York Times size yarın
neyle ilgilenmeniz gerektiğini söylemektedir, eğer
Dayton, Ohio'da bir gazetenin editörü iseniz, bunu
yapmak zorundasınızdır; çünkü elinizde başka
fazlaca kaynak yoktur. E8er çizginin dışına çıkar-
sanız, büyük basının hoşuna gitmeyecek öyküleri
koyuyorsanız, bu konuda kısa zamanda kulağınız

çekilir. Gerçekte, San Jose Mercury News'da olan-
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r bu durumun dramatik bir örne$idir, iktidar

unlarının çizgi dışına çıktığınızda sizi hizaya

Getirecek çeşitli tarzları vardır. Ayak direrse-

niz, fazla Uzun süremezsiniz. Bu çerçeve ga-
et İyi işlemektedir; belirgin iktidar yapıları-

nın bir yansıması olduğu anlaşılabilir bir du-

Gerçek kitle iletişim araçları temelde in-

sanlar! oyalamaya çalışır. Başka işlerle uğraş-
sınlar, yeter ki bizi rahatsız etmesinler

(biz'den kasıt, gösteriyi yürütenlerdir). Örne-
sin profesyonel sporla ilgilensinler. Herkes

cıldırasıya profesyonel sporla, seks skan-

dallarıyla, yıldızlar ve sorunlarıyla ya da buna

benzer işlerle ilgilensin. Ciddi olmadığı sürece
her şey olabilir. Tabii, ciddi işler, büyük in-

sanlar içindir. Bunu “biz” hallederiz.

Elit medya, gündem oluşturucular neler-

dir? Örneğin The New York Times ve CBS. Bir
kere, onlar büyük ve çok kârlı kuruluşlardır.

Dahası çoğu General Electric, Westinghouse,
yb. gibi çok daha büyükşirketlerle ya bağıntı-

udır ya da doğrudan onlara aittir. Son derece

tiranca bir yapı olan özel ekonominin iktidar

yapısının tam tepesinde yer alırlar. Şirketler

temelde hiyerarşik, yukarıdan denetlenen

tiranlıklardır. Ne yaptıklarından hoşlan-
mıyorsanız, çekip gidersiniz. Büyük medyalar

o sistemin parçalarıdır.

Kurumsal ortamları nasıldır? Bu da aşağı
yukarı aynıdır. Etkileşime girdikleri ve ilişkin

oldukları, diğer iktidar merkezleridir; hükü-

met, diğerşirketler, ya da üniversiteler. Med-
yalar doktriner sistemler olduklarından, üni-

versitelerle sıkı bir etkileşim içindedirler.

Diyelim ki Güneydoğu Asya, Afrika'ya da buna
benzer bir şey konusunda yazan bir muha-

birsiniz. Büyük üniversiteye gidip size neler
yazmanızı söyleyecek bir uzman bulmalı ya da

Brookings Enstitüsü veya Amerikan Girişim
Enstitüsü gibi vakıflara başvurmalısınız; söyle-
yeceklerinizi onlar size dikte ettirirler. Bu dış
enstitüler medyaya çok benzemektedir. Örne-

gin, üniversiteler bağımsız kurumlar değiller-
dir, içlerinde bağımsız kişiler bulunabilir; ama
bu medya için de geçerlidir. Genelde şirketler
için de. Hatta faşist devletler için bile geçer-
üdir. Ama kurumun kendisi asalaktır. Özel
servet, bağış yapan büyükşirketler ya da (şir-
ketlerle ayırt edilemeyecek kadar sıkı bağlan-
tı içinde olan) hükümet gibi dış destek kay-
naklarına bağımlıdır; üniversiteler özde bun-

ların orta yerindedir. Bu yapıya uyum sağ-

lamayan, onu kabul edip içselleştirmeyen

 

(içselleştirmedikçe, inanmadıkça gerçekten de
onunla çalışamazsınız) insanlar yuvadan yukarıya
doğru uzanan yolun bir noktasında sökülüp atılır-
lar. Bağımsız düşünüp de başa bela olan insanlar-
dan kurtulmak için pek çok elek mekanizması
vardır. Aranızdan üniversiteye gitmiş olanlar, eği-

tim sisteminin uyum ve boyun eğiciliği ödüllen-

dirmeye fazlasıyla yönelik olduğunu bilirler; eğer
bunu yapmıyorsanız, bir baş ağrısısınızdır. Dolayı-
sıyla gerçekten, dürüstçe (yalan söylemiyorlar)
toplumdaki çevreleyen iktidar sisteminin inanç ve
tutumlar çerçevesini içselleştiren insanların üstte
kaldığı bir elek sistemi işlemektedir. Harvard ve
Princeton gibi elit kurumlar ve küçük seçkin ko-
lejler fazlasıyla toplumsallaşmaya yöneliktir.
Harvard gibi bir yere gidecek olursanız, burada
yapılanın büyük ölçüde adap öğretimi olduğunu
görürsünüz; üst sınıf mensubu gibi davranmayı,
doğru düşüncelerle düşünmeyivb.

George Orwell'in 1940'larm ortasında yazdığı
Hayvan ÇiftliSi'ni okuduysanız, totaliter bir devlet
olan Sovyetler Birliği'nin bir. eleştirisiydi. Büyük
sükse yaptı. Herkes bayıldı. Ancak Hayvan Çiftli-
gine yazdığı önsözün yasaklandığı ortaya çıktı.
Ancak 30 yıl sonra yayınlanabildi. Biri kağıtları
arasında bulmuştu. Hayvan Çiftliği'ne Giriş'in baş-
ğı “İngiltere'de Edebi Sansür”dü. Kitabın Sovyet-
ler Birliği'yle alay ettiğini, ama İngiltere'nin de
pek farklı olmadığını söylüyordu. Yakamızda KGB
yoktu, ama sonuç hemen hemen aynıydı. Bağımsız

fikirlere sahip, ya da yanlış düşünen insanların
önü kesilmekteydi.

Orwell kurumsal yapı konusunda pek az şey
söyler, topu topu iki cümle. “Bu nasıl oluyor?”
diye sorar, ilk elde, basına kamuya sadece bazı

şeylerin ulaşmasını isteyen zengin insanlar sahip
olduğundan. Söylediği ikinci şey şudur: elit eğitim
sistemine devam ettiğinizde, Oxford'daki uygun
okullara gittiğinizde, söylenmesi uygun olmayan
şeylerin, düşünülmesi uygun olmayan fikirlerin
olduğunu öğrenirsiniz. Elit kurumların toplumsal-
laştırıcı rolü budur, buna uyarlanmazsanız, genel-
likle dıştalanırsınız. Bu iki cümle öyküyü iyi kötü
anlatmaktadır. Medyayı eleştirdiğinizde çok öf-
kelenirler. Haklı olarak, şöyle derler: “Kimse bana
ne yazacağımı söyleyemez. Dilediğimi yazarım.
Baskılar ve zorlamalara dair bütün bu laflar an-
lamsız, çünkü hiçbir baskı altında değilim.” Ki bu
da tümüyle doğrudur; ama sorun şudur ki, zaten
doğru şeyi söyleyeceklerinden, kimsenin onlara ne
yazacaklarını dikte ettirmesine gerek olmadığını
kanıtlamış olmasalardı orada olmazlardı. Şehir
haberleri masasında ya da benzeri bir serviste işe
başlayıp da yanlış öyküleri işlemiş olsalardı, artık
dilediklerini söyleyebilecekleri konumlara gele-

)
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mezlerdi. Daha ideolojik disiplinlerde aynı
durum üniversite fakülteleri için de geçerli-
dir. Onlar toplumsallaşma sisteminden geç-
mişlerdir.

. Pekala, tüm sistemin yapısına bakıyorsu-
nuz. Haberlerin nasıl olmasını bekliyorsunuz?
Pek açık, değil mi? New York Times'ı ele alın.
Bir şirkettir ve bir ürün satar. Ürün, okurlar-
dır. Gazeteyi aldığınızda para kazanmazlar.
Bedavaolarak internete yerleştirmekten mut-
ludurlar. Hatta gazeteyi satın aldığınızda para
kaybederler. Ama okurlar üründür. Ürün,
ayrıcalıklı insanlardır, tıpkı gazetelere yazan
kişiler gibi; bilirsiniz, toplumdaki en üst dü-
zeyli karar-alıcıkişiler.

Bir ürünü bir pazara satmanız gerekir ve
Pazar tabii ki, reklamcılardır (yani diser iş
sahipleri), ister gazete olsun, ister televizyon,
izleyicileri satmaktadır. Şirketler izleyicileri
başka şirketlere satar. Elit medya vakasında,
büyük iştir bu. Bu koşullar göz önünde bulun-
durulduğunda, medya ürününündoğası konu-

sunda ne öngörebilirsiniz? Başka bir şey var-
saymaksızın ileri süreceğiniz sıfır hipotez ne

olabilir? Medya ürününün, neyin çıkıp neyin
çıkmadığının, eğiliminin alıcı ve satıcının,
kurumların ve onları çevreleyen iktidar sis-
temlerinin çıkarlarını yansıtacağı. Bu olmazsa,
mucize olurdu.

Pekala, işin zorlu yanı şimdi başlıyor. Ön-
gördüğünüz tarzda işliyor mu? Buna siz karar
verebilirsiniz. Bu aşikar hipotez üzerine akla
gelebilecek her türlü sınavdan geçmiş pek çok
malzeme var; hâlâ da ayakta. Toplum bilim-
lerde bir sonucu bu kadar güçlü destekleyen
başka bir şey bulamazsınız; bu da şaşırtıcı
değil; çünkü kuvvetlerin işleyiş tarzı göz Ö-
nünde bulundurulduğunda, tutmaması mucize
olurdu. Bundan sonra keşfedeceğiniz şey,
konunun tümünün bir tabu olduğudur.
Kennedy Hükümet Okulu'na ya da Stanford'a
veya başka bir yere gidip gazetecilik ve ileti-
şim ya da akademik siyaset bilimi vb. okursa-
nız, bu sorular sorulmaz. Yani, birinin bilme-

den ifade edilmesine izin verilmeyen herhangi

bir şeyle karşılaşabileceği hipotezi ve bunun
kanıtları tartışılmaz. Eh, bunu da öngörüyor-

sunuz. Kurumsal yapıya bakarsanız, tabii,
dersiniz, bu adamlar ifşa edilmeyi neden iste-
sinler ki? Ne yapacaklarına dair eleştirel tah-
lillere neden izin versinler ki? Yanıt buna izin
vermeleri için bir neden olmadığı, zaten ver-
medikleridir. Yine bu kasıtlı bir sansür değil-
dir. Yalnızca bu konumlara varamazsınız.

 

Buna sol da sağ dadahildir. Bazı düşüncelere sa-
hip olmayacak şekilde toplumsallaşıp eğitil-
memişseniz, oraya varamazsınız. Şu halde, birinci
öngörü takımının tartışmaya dahil olmasına izin
verilmediğine ilişkin ikinci bir öngörü takımına

eriştiniz. Bakılması gereken son nokta, tüm bunla-
rın içinde işlediği doktriner çerçevedir. Medya,
reklam, akademik siyaset bilimi vb. dahil enfor-
masyon sisteminin üst düzeylerindeki insanlar
birbirleri için yazdıklarında (mezuniyet söylevleri
verdiklerinde değil) ne olması gerektiğini tasavvur
ediyorlar mı? Açılış konuşması yaptığınızda, caf-
caflı, güzel sözler söylersiniz. Ama birbirleri için
yazdıklarında insanlar bu konuda ne söylüyor? Bu-
rada bakılması gereken üç akım var. Biri halkla
ilişkiler sanayi; bilirsiniz; propaganda sanayi.

Halkla İlişkiler sanayiinin önderleri ne diyor? Bakı-
lacak ikinci yer, kamusal entelektüeller denen
kişiler: büyük düşünürler, “başmakale” yazarları
vb. Ne diyorlar? Demokrasinin doğası gibi konular-
da etkileyici kitaplar yazan kişiler. Bakacağınız
üçüncü yer, akademik akım, özellikle siyaset bili-

minin, son 70-80 yıldır bir dalı olan iletişim ve

enformasyonlailgili olan alanı.

Şu halde bu üç şeye bakın ve ne dediklerini
görün ve bu konuda yazmış önde gelen figürlere
bakın. Tümü (kısmi bir alıntı yapıyorum) genel
nüfusun “cahil ve sorun yaratan dışarlıklılar” ol-
duğunu söylerler. Onları kamusal alanın dışında
tutmalıyız, çünkü son derece aptaldırlar ve bula-

şacak olurlarsa sorun çıkartırlar. Onların işi "“se-
yirci” olmaktır, “katılımcı” değil.

Zaman zaman oy kullanıp biz parlak insanlar-
dan birini seçmelerine izin verilir. Ama sonra ev-
terine dönüp futbol seyretmeleri gerekir. Ama bu
“cahil ve sorun yaratan dışarlıklılar” katılımcı
desil, gözlemci olmalıdırlar. Katılımcılar, “sorum-
lu insan” denenlerdir ve tabii yazar her zaman
onlardan biridir. “Neden ben “sorumlu bir in-
san”ım da bir başkası cezaevinde” diye hiç sor-
mazsınız. Yanıt oldukça açıktır. Çünkü siz iktidara .
karşı boyun eğici ve tabisinizdir, bir başkası ise bir
bağımsız filan olabilir. Ama tabii, sormazsınız.
Dolayısıyla gösteriyi yöneten parlak adamlar var-
dır, geri kalanlar ise dışarıda kalmalıdır; (akade-

mik bir makaleden aktarıyorum) “insanların kendi
çıkarlarının en iyi yargıcı olduğuna” ilişkin demok-
ratik dogmatizmlere asla kapılmamalıyız. Öyle de-
Şildirler. Kendi çıkarlarının en kötü yargıçlarıdır-
lar, dolayısıyla bunu onların yararına biz yap-
malıyız. Gerçekte bu Leninizm'e çok benzemekte-
dir, işleri sizin için yapıyoruz ve bu herkesin çı-
karına vb. insanların tarihsel olarak coşkulu
Stalinistlikten ABD destekçiliğine bu denli kolay
kaymasının nedeni, kanımca, kısmen bu. İnsanlar
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bir konumdan diğerine çok çabuk geçebiliyor;
bunun nedeni konumun temelde aynı olması-

dır, iktidarın nerede yattığına ilişkin farklı bir
değerlendirme yapıyorsunuz, hepsi bu. Bir
noktada şurada olduğunu düşünüyorsunuz, bir
başka noktadaysa burada. Aynı konumu alı-
yorsunuz.

Tüm bunlar nasıl gelişti? İlginç bir tarihi
vardır. Çoğu, büyük bir dönüm noktası olan
Birinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanır. ABD'nin |
dünyadaki konumunu büyük ölçüde değiştirdi.
18. yüzyılda ABD dünyanın en zengin yeriydi.

Yaşam kalitesi, sağlık ve yaşam süresi dü-
zeyini, dünyanın diğer yerleri bir yana, İngil-
tere'nin üst sınıfları, ancak 20. yüzyıl başla-
rında yakaladı. ABD olağanüstü zengindi, de-
vasa avantajlara sahipti ve 19. yüzyıl sonuna
gelindiğinde, dünyanın en büyük ekonomisiy-
di. Ama dünya sahnesinde büyük bir oyuncu
değildi. ABD'nin gücü Karayip Adalarına, Bü-
yük Okyanus'a uzanıyordu, ama o kadar.

Birinci Dünya Savaşı sırasında ilişkiler de-
Sişti. İkinci Dünya Savaşı'nda ise daha drama-
tik değişiklikler oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan
sonra ABD dünyayı ele geçirdi. Ama Birinci
Dünya Savaşı'ndan sonra bir değişim olmuş ve
ABD borçlu bir ülkeden, borç veren bir ülkeye
dönüşmüştü. Britanya gibi devasa değildi;
ama ilk kez dünyada asli bir aktör haline gel-
mişti. Değişimlerden biri buydu, ama baş-
kaları da vardı.

İlk kez Birinci Dünya Savaşı'nda örgütlü
devlet propagandası yapıldı. Britanyalıların
bir Enformasyon Bakanlığı vardı ve buna ger-
çekten gereksinim duymaktaydılar, çünkü
ABD'yi savaşa çekemezlerse başlan derde gi-
recekti. Enformasyon Bakanlığı esas olarak
propagandayla yükümlüydü; “Hun” vahşetleri
konusunda devasa imalatlar yapıyordu. Haklı
olarak en saf ve propagandaya açık kişiler
olarak gördükleri Amerikalı aydınları hedef
almışlardı. Onlar da bunu kendi sistemleri
içinde dağıtmaktaydı. Dolayısıyla esas olarak
Amerikalı aydınlara yönelikti ve iyi işliyordu.
Britanya Enformasyon Bakanlığı belgeleri (pek
çoğu yayınlandı) hedeflerinin tüm dünyanın

düşüncelerini denetim altına almak olduğunu
göstermektedir; ancak bu küçük bir hedefti;
esas hedef, ABD'ydi. Hindistan'da insanların ne
düşündüğü umurlarında değildi. Enformasyon
Bakanlığı Amerikalı aydınlara Britanya propa-
gandasının mamullerini kabul ettirmede başa-

rılıydı. Bundan gurur da duyuyorlardı. Bu da
haksız değildi; hayatlarını kurtarmıştı. Başka

 

. Almanya'nın

türlü Birinci Dünya Savaşı'nıyitirirlerdi.

Bunun ABD'de de bir dengi vardı. Woodrow
Wilson 1916'da savaş karşıtı bir platform üzerin-
den seçilmişti. ABD son derece barışçıl bir ülkey-
di. Hep öyle olmuştu. İnsanlar yabancı savaşlarda
savaşmak istemiyordu. Ülke Birinci Dünya Savaşı"
na son derece karşıydı ve Wilson, savaş-karşıtı
tutumu sayesinde seçilmişti. Sloganı, “zafersiz
barış”tı. Ama savaşa girmeye niyetliydi. Sorun,
şuydu: nasıl yapmalı da barışçıl bir nüfusu gidip
tüm Almanları öldürmek isteyecek kertede Alman
düşmanı çılgınlar haline getirmeli? Bu, pro-
paganda gerektirir. Böylelikle ABD tarihindeki ilk
ve gerçekten de tek büyük devlet propaganda

aygıtını geliştirdiler. Adına Kamu Enformasyon
Komitesi dediler (gerçek bir Orwell'ci isim); Creel
Komisyonu olarak da bilinir. Başındaki adamın adı
Creel'di. Bu komisyonun görevi, nüfusu savaşçı bir
isteriye sürüklemekti. İnanılmaz ölçüde iyi çalıştı.
Birkaç ay içinde savaşçılgınlığı ortalığı kasıp kavu-
ruyordu ve ABD böylelikle savaşa girebildi.

Bu basarı pek çok insanı etkiledi. Bir kişi özel-
likle etkilenmişti ve bunun gelecek için büyük
önemi olacaktı. Bu, Hitler'di. Mein Kampf'ı okur-
sanız, orada pek de haksız olmayan bir tarzda,

savaşı, propaganda muharebesini
yitirdiği için kaybettiğini söyler. Britanya ve Ame-

rikân propagandasıyla baş edememişlerdi. Bir
dahaki sefere kendi propaganda sistemlerine sa-
hip olacağına ant içiyordu; İkinci Dünya Savaşı'nda
bunu başardılar. Dahası, Amerikan iş dünyası da
bu propaganda çabasından fazlasıyla etkilenmişti.
O zamanlar bir sorun vardı. Ülke biçimsel olarak
daha demokratikleşmekteydi. Daha fazla insan oy
verebiliyordu; bunun gibi şeyler. Ülke giderek
zenginleşmekteydi, daha fazla insan katılım gös-
terebiliyordu, çok sayıda yeni göçmen geliyordu
vb.

- O zaman, ne yaparsınız? İşleri özel bir kulüp
gibi yönetmek güçleşecektir. Bu nedenle belli ki
insanların düşüncelerini denetim altına almanız
gerekir. Halkla ilişkiler uzmanları vardı, ama bir

halkla ilişkiler sanayii yoktu. Rockfeller'in imajını

daha sevimli kılmak için tutulmuş birileri vardı.
Ama bir ABD buluşu olan iğrenç halkla ilişkiler
sanayii Birinci Dünya Savaşı'nın ürünüdür. Önde

gelen figürleri, Creel Komisyonu'ndaki insanlardı.
Gerçekte esas kahraman, Edward Bernays Creel
Komisyonu'ndan çıkmadır. Hemen sonra yayınla-
nan, Propaganda başlıklı bir kitabı vardır. “Propa-
ganda” sözcüğü o zamanlar olumsuz bir çağrışımla
yüklü değildi. Terim İkinci Dünya Savaşı'nda tabu
haline geldi, çünkü Almanya ve diğer dehşetli
şeylerle ilişkilenmişti. Ama o günlerde propaganda

/
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enformasyon anlamında kullanılıyordu. Propa-
ganda isimli kitabı 1925 dolaylarında yazdı;

kitabın başında Birinci Dünya Savaşı'nın ders-
lerini uyguladığını söyler. Birinci Dünya Sava-
şı'nın propaganda sistemi ve üyesi olduğu ko-
misyonun, “beyinleri, tıpkı bir ordunun be-
denlere komuta etti$i gibi komuta edebilece-
Sini” gösterdiğini söylemektedir. Bu yeni akıl-
ları komuta etme tekniğinin, budalaları doğru
hatta tutabilmek için zeki azınlıklar tarafın-
dan kullanılması gerektiğini ifade eder. Eli-

mizde yeni teknikler olduğuna göre, artık
bunu başarabiliriz.

Bu halkla ilişkiler sanayiinin temel başvuru
kitabıdır. Bernays bir çeşit guru'dur. Otantik
bir Roosevelt / Kennedy liberaliydi. Guatema-
la'daki demokratik hükümeti deviren ABD
destekli darbenin gerisindeki halkla ilişkiler
çalışmalarını da o tasarlayıp yürütmüştü. An-
cak 1920'lerin sonlarında, onu gerçek bir şöh-
ret haline getiren başyapıtı, kadınları sigara
içmeye ikna etmesiydi. Kadınlar o zamanlar
sigara içmezdi ve o da, Chesterfield'in reklam
kampanyasını yürütüyordu. Bütün teknikleri
bilirsiniz; ağızlarında sigarayla modeller, si-
nema yıldızlan, filan. Bu başarısından dolayı
göklere çıkarıldı. Böylelikle bu sanayiinin
önde gelen şahsiyeti oldu; kitabı da gerçek bir
başvuru kaynağı haline geldi.

Creel Komisyonu'nun bir başka üyesi de

yarım yüzyıl boyunca Amerikan gazeteciliğinin

en saygın şahsiyeti olan Walter Lippmann'dı
(ciddi Amerikan gazeteciliğini kastediyorum).
Demokrasi üzerine ilerici denemeler olarak
nitelenen yazılar yazardı, 1920'lerde yaz-
dıkları ilerici bulunurdu. O da propaganda

çalışmalarından çıkardığı dersleri etkin bir
biçimde kullanabilmişti. Demokraside onay
imali denen yeni bir sanat olduğunu söyle-
mekteydi. Bu onun cümlesidir. Edward

Herman ve ben kitabımızda terimi ödünç al-
dık, ama yaratıcısı Lippmann'dır. Demokrasi
yönteminde “onay imali” dedi$i yeni bir sa-
nattan söz eder. Onay imal ederek çok sayıda
insanın biçimsel olarak oy hakkına sahip oldu-
Su olgusunun üstesinden gelebilirsiniz. Bunu
ilişkisiz kılabiliriz, çünkü onay imal ederek
seçim ve tutumlarının her zaman onlara söy-
lediğimiz gibi davranmalarını sağlayacak şe-
kilde yapılandırabiliriz; biçimsel olarak katı-
üm hakkına sahip olsalar bile. Böylece gerçek
bir demokrasimiz olur. Düzgün bir şekilde
işleyecektir. Propaganda ajansının derslerini
uygulamak, budur.

 

Akademik toplum bilim ve siyaset bilim de ay-
nı şeyden kaynaklanır, iletişim ve akademik siya-

set bilimi denen şeyin kurucusu Harold
Glasswell'dir. En büyük başarısı bir kitap, propa-
ganda üzerine bir incelemedir. Yukarıda aktardı-

gım şeyleri, demokratik dogmatizme teslim ol-
mamak gerektiğini dürüstçe o söylemiştir; akade-
mik siyaset biliminden çıkan, budur (Glasswellve
diğerleri.). Yine siyasal partiler de savaş zamanı

deneyiminden aynı dersleri çıkardılar; özellikle

İngiltere'deki muhafazakar parti. Yeni yayınlan-
makta olan ilk belgeleri Britanya Enformasyon
Bakanlığı'nın başarılarını onların da kabul ettiğini
gösteriyor. Ülkenin giderek demokratikleştiğini,
artık özel bir kulüp olmaktan çıktığını görmüş-
lerdi. Çıkardıkları sonuç, siyasetin siyasal bir sa-
vaş haline gelmesi gerekliliğiydi; Birinci Dünya
Savaşı sırasında son derece iyi işleyen propaganda
mekanizmaları insanların düşüncelerini kontrol
altına almada kullanılmalıydı. Doktriner yön budur
ve kurumsal yapıyla örtüşür. Şeylerin nasıl işleme-
si gerektiğine ilişkin öngörüleri destekler. Ve -ön-
görüler doğrulanmıştır. Ancak bu sonuçların tartı-
şılmasına da izin yoktur. Tüm bunlar artık egemen
yazına mal olmuştur ve yalnızca içerideki insanlar
içindir. Koleje gittiğinizde insanların akıllarının
nasıl kontrol edileceği üzerine klasikleri okumaz-

sınız.

Tıpkı James Madison'un Anayasal Konvansiyon
sırasında yeni sistemin esas hedefinin “refah için-
deki azınlığın çoğunluğa karşı korunması” olması,
ve bu amaca uygun tasarlanması gerektiğine iliş-
kin sözlerini okumayacağınız gibi. Bu anayasalsis-

temin kuruluşudur, dolayısıyla kimse onu incele-
mez. Çok aramadıkça Akademik prosram içinde
de bulamazsınız. Bence sistemin kurumsallığı,
gerisinde yatan doktrinler ve işleyiş tarzı kabaca
böyle. “Cahil ve sorun yaratıcı” dışarlıklılara yö-
nelik bir kısmı daha var. Bu, şu ya da bu şekilde
oyalama çabalarını içeriyor. Sanırım bundan, neyi
bulmayı umabileceğinizi öngörebilirsiniz.

"Z Medya Enstitüsü'ndeki konuşmasından.

Haziran 1997

(Çeviren: Sibel Özbudun)



  
 

 

 
 

(Röportajlar: Hicran Bolat, Guşef Yançatoral,
Sine Göksoy, Nefin Huvaj|

Nart Dergisi'nin Medya konulu 32. Sayısı için çeşitli medya organlarında Kuzey Kafkasya ve
Çerkeslerile ilgili yapılan bazı çalışmalarda emeği geçen Sayın Çetin Öner, Sayın Fuat Uğur ve Sayın
Mithat Bereket ile röportajlar yaptık. Kendilerine bizleri kırmayarak sorularımızı içtenlikle cevap-
ladıkları için teşekkür ediyor ve bu keyifli röportajları siz Nart dergisi okuyucularına sunuyoruz.

ÇETİN ÖNER

doğan Çetin Öner ilk ve
orta öğrenimini Kadirli ve
Kayseri'de, yüksek öğreni-
mini Ankara İktisadive Ti-
cari İlimler Akademisini
tamamlayarak bitirdi.
1963 - Ankara Sanat Ti-

i yatrosuna girdi.
Bu tiyatroda 401 aşkın oyunda görev aldı,

TİSEN (Tiyatro İşçileri Sendikası) Ankara Şube
Başkanlığı görevini 3 yıl sürdürdü. 1972 / 1973 -
Milliyet Gazetesi Sanat Dergisi Ankara Tem-
silciliği yaptı.1972 - Yeni A Dergisinde ilk öyküsü
"Keklik" yayımlandı. 1975 - ilk kitabının basımı
yapıldı. "Gülibik" 1978 - “Gülibik" Almanca'ya
çevrilerek, Almanya'da değişik yayınevlerince 5
kez basıldı. 1973 - Ankara Sanat Tiyatrosunda,
Sanat Yönetmenliğinden ayrılarak, TRT'de pro-
düktör olarak göreve başladı. TRT'nin ilk tele-
vizyon dizisi olan "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz"
isimli diziyi yönetti. Çocuk, Eğitim - Kültür, Dış
Yayınlar/ZDF ve Drama Programları Müdürlüğün-
de, Prodüktör, Yönetmen, Senarist, Sunucu ola-

rak görev aldı. 1983 - "Gülibik" öyküsü TRT kuru-
munun ilk ortak yapımı olarak ZDF ile birlikte
filme alındı. 1984 - Film Uluslararası Berlin Film
Festivalinde C.İ.F.E.J. ödülünü kazandı. 1993 -

   e. 1943'te Kayseri-Sarız'da

 

Kültür Bakanlığı ve Verlag An Der Ruhr yayınevince
prestij kitabı olarak Türkçe ve Almanca olarakçift
dilde yeniden basıldı. 1982 / 1991 - Serbest Gaze-

teci, yazar, yönetmen, senarist ve oyuncu olarak

çalıştı. Cumhuriyet Gazetesinde sanat ve edebiyat
üzerine yazılar yazdı. Varlık Dergisinde tiyatro

eleştirileri ve denemeleri yayımlandı. Yaprak,
Adam, Sanat, Gösteri ve Türkiye Yazıları Dergile-

rinde yazı ve şiirleri yayımlandı. Adampol Vakfı ve
Cracow Televizyonu işbirliği ile Polonya Ulusal
Ozanı Adam MISKİEVIC'İ tanıtan senaryo çalışmala-
rına katıldı. “Kanuni Sultan Süleyman ve
Roksolana” isimli ortak projede çalıştı. Proje TC
Kültür Bakanlığı'na sunuldu. 1987 / 1989 - Kültür
ve Turizm Bakanlığı Denetleme Kurulunda Sinema
Sanatçıları Temsilcisi olarak görev aldı. Rad-
yo/Televizyon Yasası çalışmalarında, Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Ankara Gazeteciler

Cemiyeti (AGC), Radyo - Televizyon Yayıncıları

Derneği ve TRT Prodüktörler Derneği adına oluş-
turulan komisyonlarda görev aldı. TC Çevre Ba-
kanlığı ve Yerel Yönetimler için eğitim, tanıtım
filmleri ve belgeseller yaptı. "Çevre ve Çocuk"
isimli kitabı prestij kitabı olarak basıldı. İngi-
lizce'ye çevrilen kitap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı'nda tüm dünya çocuklarına ar-
mağan edildi. Çetin Öner, Radyo - Televizyon
Yayıncıları Derneği Başkanlığı, Anadolu Ajansı
Görsel Bölümü Üyeliği, Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Gazeteciler
Federasyonu (Okuruluşu (oçalışmalarına katıldı.
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K.K.T.C. Doğu Akdeniz Üniversitesinde bir dö-
nem konuk öğretim görevlisi olarak çalıştı.
ED/Edebiyatçılar Derneği, TRT Prodüktörler

Derneği, TRT Yayıncıları Derneği başkanlıkların-
da bulundu. TYS / Türkiye Yazarlar Sendikası,
P.E.N. Yazarlar Derneği, Tiyatro Yazarlar Der-

nei, Türk - Yunan Dostluk Derneği, Anadolu
Gazeteciler Federasyonu, KAFDER ve TÜRSAK
üyesidir.

Nart: Sn. Öner, Prens Ali'nin öncülüğünde
gerçekleşen belgeselin yapılmasındaki amaçlar
nelerdi? Bu proje kimin fikriydi ve kimlerden
destek alındı?

Çetin Öner: Bu belgesel gerek Türkiye'de
gerekse yurtdışında çok az bilinen Kadim Kültür-
terin başında gelen Kafkas Kültürünü ve Kafkas
Halklarını tanıtmak amacıyla yapılmıştır.

Proje, Sayın Muhittin Ünal'la benim düşünce-
mizdi.

Nart: Proje oluşumu ve çekim aşamasında ne
gibi sorunlar yaşadınız?

Çetin Öner: Oluşum sırasında önemli bir fırsa-
tü kaçırdık. Benim düşüncem, projeye Ürdün

Prensi Ali tarafından sağlanacak maddi desteğin,
KAFDER aracılığı ile ve benim yönetmenliğimde
gerçekleştirilmesiydi. Ne var ki Prens Ali'nin
arkadaşı bir hanımın devreye sokulmasıyla önce
KAFDER'in aracılığı ardından benim yönetmen-
liğim devreden çıkartıldı. Ben yine de yetersiz
bir çekim ekibi oluşturulmasına karşın, gerek
çevremi, gerekse kendimi illegal olarak devreye
soktum ve yer yer çekimleri yönlendirdim, yöne-
time müdahale ettim. Proje, o bütçeyle epeyi
zorladı bizi. Ne var ki gerek Kafkasya'da, gerek
Türkiye'de büyük kolaylıklar, büyük destekler
sağlandı. Çekimlere ara verilmesi, tempomuzu
düşüren bir faktör olarak devreye girdi. Bir de
buna ekibin amatörlüğü eklenince benim tasar-
ladığım hedeften önemli sapmalar oldu. Birçok
düşüncemi filme aktaramadım. Sonunda, son
çekimlere de katılmadım, montaja da müdahale
edemedim.
Çekim ekibi benim önerilerimi kendilerince

kotarmaya çalıştılar. Ama proje yamalı bohçaya
döndü. Film ise temposu ağır, aşırı uzun bir
biçemiyansıttı ekranda.

Nart: Çekim yapılan ülkelerin belgesele karşı
yürüttükleri politikalar neler olmuştur?

Çetin Öner: Ürdün Prensi Ali'nin katkıları
yadsınamaz. Ne var ki benim bulunmadığım
dönemlerde gerek yapımcıdan, gerekse ekipten

 

kaynaklanan Prens Ali'nin bir anlatıcı biçiminde
kullanılması genel yaklaşıma aykırı bir biçime
dönüştürdü filmi. Ürdün'deki Çerkesler çok yar-
dımcı oldular. Kafkasya'dakiler iseellerinden gele-
ni yapmaya çalıştılar. KAFDER yönetimi de her
türlü belgeyi, bilgiyi sağladı ekibe.

Nart: Belgeselin gösterimi sırasında sorunlar
yaşandı mı? Geniş kitlelere ulaşılabildi mi?

Çetin Öner: Belgeselin gösterimi tam bir skandal
oldu. Binlerce kişi kapıda kaldı, içeri giremedi. İ-
kinci bir gösterimde de Atatürk Kültür Merkezi dol-
du, taştı. Ama belgeselin bir tek kopyası bile bize
verilmediğinden Türkiye'de ancak yapımcı ve Lo-
reena McKennitt'le CNN'de bir söyleşi yapılarak
geçiştirildi. Geniş yığınlarla buluşamadı ne yazık
ki.

Nart: Gösterim sonrası ne tür tepkiler alındı?

Çetin Öner: Ürdün'de ne gibi tepkiler alındı
bilemem ama benim TRT'deki meslektaşlarımla
AKM'de birlikte izledik filmi. Onlar da Prens- Ali
sahnelerini uzun ve gereksiz buldular. Süreyi uzun
buldular. Ben de filmin sorumlularına bu eleş-
tirileri iletmekle yetindim. En beğenilen bölüm
benim önerimle filme konan Loreena McKennitt'in
şarkısına yapılan klipti. Ama genel kanı “parayı
veren düdüğü çalmış” saptamam oldu.

Nart: Kafkas kökenli bir yönetmen olarak sizin
bu tür başka bir çalışmanız olacak mı?

Çetin Öner: Bizim, KAFDER'le birlikte düşün-
düğümüz "Kafkasya Belgeseli”, benim TRT için
çekeceğim “Dağlara Yazılıdır” filminin çekim ön-
cesi ve çekim sonrasında kotarılacak olan bir pro-
jedir.
Öncelikle “Dağlara Yazılıdır” var. Senaryosu ta-.

mamlandı. Birkaç milyon dolarlık bir bütçeye
gereksinimim var. TRT kurumu altyapıyı sağlaya-

cak, özellikle teknik ekipman ve donanımla belli
oranda bir maddi katkıda bulunacak. Geri kalan
parayı bizler bulmaz zorundayız. Yazışmalarımız
ve çalışmalarımız sürüyor. 2003 yılı içinde çekime
başlamayı düşünüyorum. Uluslar arası teknik ve
estetik bir düzeyi hedefliyorum. Fransa, Rusya,
Polonya, Macaristan, Almanya ve Kanada ile iş-
birliği olanaklarını araştırıyoruz. TC Kültür Bakan-
lığı'nın katkılarını sağlamaya ve Avrupa Toplu-
luğu'nun bu konudaki destekleme fonlarına da
başvuracağız. Filmi Kafkasya ve Türkiye'de çek-
mek istiyoruz. Adigey, Kabardey ve Çerkesya'nın
malzeme, insan ve sanatçı katkılarını bekliyoruz;

oradaki dans ve müzik grupları ile çalışmak istiyo-
ruz.
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FUAT UĞUR

1956 Samsun doğum-
lu. Şapsuğ ve Deguf
sülalesinden. Orta-
öğrenimini Samsun'-
da yaptı. Ankara İk-
tisadi ve Ticari İlim-
ler Akademesi'nin İş-
letme- Muhasebe Bö-
lümünden 1979 yı-
lında mezun oldu. O-

kul yıllarında gazeteciliğe başladı.

İlk basın deneyimi Ankara'da yayınlanan

yerel bir gazetede; Yeni Halkçı'da oldu. Bir yıl
sonra Türkiye Komünist Partisi çizgisinde yayın
yapan Politika gazetesine geçti. Bu gazetedeiki
yıl çalıştı. Okulun bitimini takiben Çalışma Ba-
kanlığı sınavlarına girerek iş müfettişi oldu ve
İstanbul'a tayin edildi. İstanbul'da Barış Derne-
gindeki çalışmaları gerekçe gösterilerek 12
Eylül sonrasında Gaziantep'e sürgün edildi. İsti-

fa edip dönmesi üç yılı buldu. Sonra yeniden
gazetecilik ve basın sektörünün istikrarsızlığı

nedeniyle değiştirilen onlarca iş. Önce politik
dergiler; Gün ve Alınteri. Ardından Hürriyet

gazetesi(1986), Güneş(1990), Star TV(1991),

Kanal 6(1993), ATV Kayıp Aranıyor programı

yapımcısı(1994), Nokta Haber Müdürü(1994-96),

HBB Haber Daire Başkanı ve Haber Sunu-
cusu(1996-97), Yeni Yüzyıl Haber Müdürü(1997-

99), İntermedya Yayın Koordinatörü ve şu anda

Cem Radyo Genel Müdürü.

Zaman zaman Radikal gazetesinde yazıları,
Adam Öykü dergisinde de öyküleri yayınlanıyor.

Bu arada Dördüncü Kuvvet Medya adlı, Türki-
ye'nin ilk medya eleştiri sitesinin yazarı. Son

olarak İnternethaber web sitesinde günlük yazı-

lara başladı.

Evli. Çalışma Bakanlığı'ndaki uzmanlığı ne-
deniyle yedi ciltlik Sosyal Güvenlik Mevzuatı
adlı kitabı var. Hikayeler yazıyor. Kutsal Tiber'e
Yolculuk adlı bir öykü kitabı yayınlandı. Yeni
kitabının hazırlığı içinde.

 

Nart: Sayın Uğur National Geographic dergi-
sinde yayımlanan Kuzey Kafkasya ile ilgili ça-
lışmanız öncesi Çerkesler ile ilgili başka çalış-

malarınız oldu mu?

Fuat Uğur: Basında Çerkeslerle ilgili çalış-

malarım 1990 yılında başladı. Güneş Gazete-
sinde çalışmaya başladığım yıldı ve Bağlarbaşı
derneğinde tanıdığım arkadaşların katkilarıyla
dönemin en çok satan gazetelerinden biri olan

 

Güneş gazetesinde 5 günlük bir yazı dizisi yayın-

landı. Türkiye'de ulusal bir gazetede böyle bir

yazı dizisi ilk kez gerçekleşmişti ve beni nere-
deyse yüzlerce kişi telefonla aradı. Kimi yazı

dizisinde sözünü ettiğim Çerkesçe kaseti sordu,
kimi ağlayarak benimle tanışmak istediğini söy-
ledi.

Ardından bir iki ay sonra Nalçik'te düzen-
lenen 1. Uluslararası Çerkes Festivali'ne davet
edildim. Türkiye'den iki otobüslük bir heyetle

(Ben heyete Sarp sınır kapısında katıldım) Ka-

berdey-Balkar'a gittik. Dönüşte oradakiizlenim-
lerimi yine 4 günlük bir yazı dizisiyle Güneş'te
yayınlattım. Bu arada orada yaptığım görüşme-
lerden bazıları da haber olarak gazetenin haber

sayfalarında çıktı. Örneğin hala Cumhurbaşkanı
olan ve o zaman da Cumhurbaşkanlığı makamın-
da oturan Valeri Gogo ile yaptığım röportaj da
gazetenin ilk sayfasından verildi.

Güneş'in ardından Star Televizyonu'nda mur-
habir olarak çalıştım. Bu süre içinde Türkiye'ye
gelen Nalmes Müzik Topluluğunun haberlerini
yaptım. Topluluğun televizyonun sabah haberle-

rinde konuk olmasını sağladım. Nokta dersgisin-
deki haber müdürlüğüm sırasında ise Muhittin

Ünal'ın Kurtuluş Savaşı'nda Çerkesler adlı kita-
bını kapafa taşıdık. Kitaptan yola çıkarak yaptı-
gımız habere ek olarak Sayın Ünalla yaptığım

söyleşi de dosya içinde yeraldı.

Sonuçta daha sonraki gazetecilik yaşamımda

da çalıştığım gazete ve televizyonlarda küçük
büyük, birçok habere imza attım ama epeyce
uzun sürer, Başlıcalar bunlar.

Nart: Bu çalışmayı yapmaya nasıl karar verdi-
niz? Siz mi öneride bulundunuz yoksa dergiden
bu konu hakkında araştırma yapmanız mı isten-
di?

Fuat Uğur: Bu çalışma için bana National
Geographic dergisinden teklif geldi. Onlar böyle
bir işi yapabilecek, hem Çerkesleri ve Kafkas-
ya'yı bilen, ilişki kurabilecek, hem de gazeteci-
lik niteliklerine sahip bir yazarla çalışmak iste-
diklerini Türkiye'deki Çerkes Profili başlıklı araş-
tırmanın yürütücüsü Doç.Dr. Ayhan Kaya'ya söy-
lemişler. O da beni önermiş.

Nart: Eğer Kafkas kökenli olmasaydınız bu tür
bir araştırmaya derginizde yer verilir miydi?

Fuat Uğur: Ben National Geographic'de çalışmı-
yorum. Oraya yalnızca bu proje üzerine, 'free
lance” bir iş yaptım. Başka projelerde birlikte
olabilirim ama kadrolu değilim. Zaten National
Geosraphic'in çalışma sistemi bunun üzerine
kurulu. Tüm yazarları neredeyse telifle, dı-
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şarıdan iş yapmaktalar. Yani Kafkasya üzerine
böylesi bir çalışma yapılmasının temel sebebi
benim Çerkes olmam değil, tamamen dergi

editörlerinin seçimi. Bu doğal, çünkü onlar da

Türkiye'deki Çerkes kimliğinin çok iyi far-
kındalar ama bu kimliğin Türkiye sınırları dışın-
da bir de anavatan toprağı olduğu gördüler.
Gazetecilik ve dergicilik de bunu gerektirir.

Nart: Kuzey Kafkasya seyahatinizde hangi böl-
geye gideceğinize nasıl karar verdiniz?

Fuat Uğur: Daha önce de söylediğim gibi top-
raklarımız üzerinde belli bir fikre sahibim.
Adıgelerin, Ahazların ve Abazaların (Karaçay-
Çerkesk'te yaşayanlar) yaşadığı toprakları esas
aldım. Bu yüzden de Kuzey Kafkasya toprakları-
nın ÇERKESYA olarak adlandırılması bana doğru
geldi. Bu sözcüğün Türkiye'deki yasalkısıtlama-
lar nedeniyle derneklerde kullanılmaması, ana-

vatan topraklarının aynı adla anılmasını engel-
leyemezdi takdir edersiniz. Çerkesya toprakla-
rının sınırlarına ait bilgileri de tarih bize veri-
yor: Kıyı boyundan Hazar'a uzanan bir ülke

Çerkesya. Sınır Hazar denizi kıyılarına dek u-
laşmıyor şüphesiz. Ama kıyı boyu Şapsığlardan,
Abazalara, Kabardey-Balkar ülkesinin ötesine

kadar uzanan bir coğrafyadan söz ediyoruz. Yol
haritamıza esasında Abhazya'yı da katmıştık
ama vaktimizin az olması sebebiyle ve

Abhazya'ya yapılacak giriş çıkışlarda zaman
kaybedeceğimiz endişesiyle vazgeçtik. Oraya da
artık bir dahaki sefere gideriz.

Nart: Bu seyahat sonrası ekip olarak izlenimle-
riniz neler olmuştur?

Fuat Uğur: Seyahat ekibinde benim dışımda
yukarıda sözünü ettiğim Doç.Dr. Ayhan Kaya da
vardı. Tabii bir de fotoğrafçımız. Manuel Çıtak.
Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı ve ünlü bir fo-
toğrafçı. Ancak Kafkasya'ya son derece yaban-

cıydı. Dünyanın pek çok yerini görmüştü ama bu
topraklara adımını atmadığı için de tamamen
bana bağımlı çalışmak zorundaydı. Oysa
National Geosraphic'de çıkan işlerde yazarile
fotoğrafçı ayrı ayrı çalışırlar. Amaç yazıya uy-

gun fotoğraflar konulması değildir. Farklı izle-
nimlerin farklı gözlerlerle aktarılmasıdır. Bu
seyahatten önce tahmin edersiniz ki çeşitli
bağlantılar yaptım. Sonuçta gideceğimiz yer
hakkında en ayrıntılı bilgiye ben sahiptim ve
aradan koskoca 12 yıl geçmişti. O nedenle eki-
bimiz çok iyi karşılandı bir kere. Hemen bura-
dan belirtmeliyim ki Huade Adnan, Cetaw İbra-
him, Yediç Mehmet, Yıldıray Yağan, Leyla ve
Beycan Şen çifti, İmdat Kip'in inanılmaz des-
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teklerini ve yardımlarını gördük. Bu arada Hik-
met Albayrak ve Hakkı Kurmel'in misafirper-
verliklerini söylemem gerek. Kurduklarıiki fabri-
kayı da gezdik. Çok önemli yatırımlar gerçek-

leştirmişler.

Bir kere şunu söylemeliyim ki 12 yıl önce bu
ülkelere gitmiş biri olarak önemli bir mesafe kat
edilmiş. İlk gittiğimde insanların aylık gelirleri 2-
3 dolar arasında değişiyordu. Bugün yine orta-
lama yaşam standardında kaliteli tüketim eşya-
ları çok fazla yok ama aylık ortalama gelir 150
dolara yükselmiş durumda. Sonuçta eğitimin,
şehir içi telefon konuşmalarının ve sağlık harca-
malarının sıfır, ısınma, elektrik, su ve ulaşımın
da neredeyse bedavaya yakın olduğu bir ülkede
doğal olarak geçim standardı göreceli olarak
daha da yükseliyor. i

Yoksulluğu ve zenginliği yan yana görmek
mümkün. Yazıda da sözünü ettiğim temiz ve
özenli olsa da çok eski giysileri içindeki yaşlı
insanlar içimi burktu. Genç erkeklerin tamamen
siyah ve deri elbiseler giyiyor olması ise moda.

Ama özellikle Adıgey'de Slavlar Birliği'nin varlığı
beni biraz endişelendirdi. Slavlar Birliği'nin ku-
rulmuş ve Rus milliyetçili$i temelinde politika
yapıyor olmasının temelinde bir parça da Adı-
gelerin payı var. Evet, Adıgeler “Bu ülke bizim”
demenin rahatlı$ı içindeler ve onlara karşı za-
man zaman sert dayvranabiliyorlar. Ancak görüş-
tüğüm fakat yazıda yer vermediğim Slavlar Birli-
ği Başkanı Kanavalova “İyi güzel, Adıgelerin size
olan davranışlarından sürekli şikayet ediyorsunuz
da benim asıl merak ettiğim şu. Siz neden bu
topraklardasınız, bunu hiç sorguladınız mr?
Adıgelerin yaşadığı sürgün travmasından haber-
dar mısınız?” şeklindeki soruma aynen şu yanıtı
verdi: “Evet, ben tarih profesörüyüm ve bundan
138 yıl önce Adıgelerin yaşadığı sürgün travması-
nın ne demek olduğunubiliyorum. Onların acıla-
rını yüreğimde hissediyorum ama biz de bu top-

rakları isteyerek gelmedik. Bizi Sovyet dönemin-
den itibaren burada yaşamamız için yerleştirdi-
ler. Başka gidecek yerimiz de yok”. Beni asıl
şaşırtan Adıgelerin Slavlar Birliği ile resmi dü-
zeyde temas kurmamaları oldu. Sevindiren olay
da Hazret Şovmen'in Cumhurbaşkanı seçilmesiy-
di. Biz gittiğimizde seçim henüz yapılmıştı ve
Şovmen Moskova'daydı. Benim de akrabalarımın
yaşadığı Penekes köyünün yakınlarında tüm köy-
lülerin bedava tedavi gördüğü hastaneyi de Şov-
men yaptırmış ve işletiyordu. Ancak köylük ara-
zinin ortasında adeta İstanbul'un en lüks hasta-
nelerinden biri yükseliyordu. İçine de girdik.
Servis çok iyiydi. Şovmen bana göre Adıgey'i
kalkındıracak tek kişi. Şovmen'in döneminde



 

  
 

artık Maykop'ta bir “Hırsızlar Mahallesi” daha
türeyeceğini sanmıyorum.

Karaçay-Çerkesk'teki hayal kırıklığı Nal-
çik'teki ocanlılıkla yerini umuda bıraktı.
Karaçay-Çerkesk, uzun uzun konuşulması ve
değerlendirilmesi gereken bir ülke. Orada beni
çok etkileyen bir yer vardı. O da böyle bir ülke-
de Mercuri gibi bir fabrikanın varlığıydı. Eski

Cumhurbaşkanı Stanislav Derev'in fabrikası
uluslar arası standartlardaydı. Derev'in Kafkas
köpeklerinin neslinin tükenmemesi için kurduğu
çiftlik ise mükemmeldi. Nalçik ise 12 yıl evveli-
ne göre hayli gelişmiş, canlanmış ve tam bir
büyük kent havasına girmişti. Sinemaların ö-

nünde kızlı erkekli uzun kuyruklar sabahın er-
ken saatlerinden başlıyordu. Mağazalar, hiper
marketler, kafeler ve lokantalarla kent geç
saatlere kadar canlıydı. Havanın güneşli olduğu
saatlerde Lenin caddesine çıktığımızda bir ara
kendimizi Champs Elysee'de sandık. Genç kız-
lar, kadınlar inanılmaz derecede şık ve güzeldi-
ler. Erkekler ise yine siyah kazak, siyah deri

ceket ve siyah pantolonla endamlarını gösteri-
yorlardı. Bana göre iticiydiler. Zaten tüm Rus-
ya'da olduğu gibi ekonomi Çerkes ülkelerinde
de kadınların sırtında yükseliyor. Kadınlar çok
çalışkan, hayata daha sıkı bağlı. Erkekler ise
daha tembelve alkolle barışıklar.

Nalçik'teki oOüniversitenin önünde kızlı er-
kekli öğrencilerle genel ahvali konuşmak iste-
dik. Bir tek erkek öğrenciyi konuşmaya razı
edebilmek için alnımızın damarı çatladı. Kızlar
alabildiğine cesur, güler yüzlü, açık sözlü ve
hoş sohbettiler. Bu farklılık bana çok ilginç
geldi. Nalçik'te adam başına neredeyse bir polis

düştüğünü yazmıştım zaten. Ama rüşvet meka-
nizmasını bu denli ilerletmiş olmaları gerçekten
çok can sıkıcı. Bizim Manuel (Adigeler ona
Yermel Cale diye seslendi gezi boyunca) bir ara
yalnız başına takılmak istedi. Karşıdan karşıya
geçerken yabancı olduğunu anlayan bir polis
ona ceza kesmiş. Hiçbir dilden anlaşamadıkları
için de Manuel cebinden çıkarıp 5 ruble vermiş.
Beş ruble orada dilencilere verilen bir para.
Yani canımı sıkan sadece rüşvet almaları değil,
aynı zamanda 5 rubleye varıncaya dek “ihtiyaç” -
içinde olmaları. Demokrasi kültürü konusunda
da epey mesafe kat etmeleri gerektiği açık.
Ama bu aynı zamanda Rusya'nın da en önemli
sorunu.

Nart: Bu seyahatten siz, Kafkas kökenli biri
olarak nasıl etkilendiniz?

Fuat Uğur: Ülkemi bir kere daha görmekten çok
hoşnudum. Atalarımın yaşadığı topraklarda bize
benzeyen, annemin, babamın ve tüm akrabala-
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rımın dilini konuşan insanlarla bir arada olmak
beni kere daha şaşırttı. Türkiye'den yüzlerce
kilometre uzakta, bir başka toprağa "burası be-
nim anavatanım” deme duygusu çok tuhaf. Be-
lirttiğim gibi küçüklüğümden beri işittiğim ko-
nuşmaları etrafımda çok sıradan bir şekilde
duymak da öyle. Galiba bu etki başkalarında da
olmalı. Nitekim Nalçik'de yine polisin para iste-
diği bir Türkiyeli Çerkes, oraya henüz gitmenin
heyecanıyla kırık dökük Adıgecesiyle “ben de

Adıgeyim, bu ayıp değil mi?” demiş. Polisten
aldığı yanıt ise şöyle: “Burada Adıgelerden
yüzbinlerce var. Peki biz nasıl para kazanaca-
$1z?” şeklinde olmuş. Doğru ya da fantezi. Duy-
gularınız ne olursa olsun hayatın bir başka ger-
çekliği daha var. Ona da hazırlıklı olmak gerek.

. Bu arada yine National Geographic'da da yer
aldığı gibi Maykop yakınlarındaki Penekes köyün-
de kendi akrabalarımı buldum. Deguf sülalesin-
den biri olarak Ali Deguf ve ailesiyle geçirdiğimiz
saatler çok dokunaklıydı. Şimdi bağlantımız de-
vam ediyoronlarla.

Nart: Seyahatiniz sırasında ekibinizin ve sizin
başınızdan geçen en ilginç olay ne olmuştur?

Fuat Uğur: Bu seyahatten dönüş bizim açımız-
dan tam bir kâbus oldu. Sorunuzdaki “en” söz-
cüğü bunu anlatmam gerektiğini bana hatırlattı.
Dönüşte Nalçik havaalanında gizli servis eleman-
larınca tam dört saat boyunca yüzlerce soru

sorularak sorguya çekilmemiz, eşyalarımızın
didik didik edilerek aranması ve yerlere saçılma-
sı bizi hem çok üzdü, hem de endişelendirdi.
Ben bu olayı National Geographic'da yazmamayı
yeğledim. Biraz kişiseldi, biraz da açıkçası
Çerkesliğim nedeniyle böyle bir şey yazmadım.
Doğru mu yaptım bilmiyorum. Bunda oradaki
gizli servis elemanlarından birinin “bunları ya-
zarsanız, burada size yardım edenler hakkında
iyi şeyler olmaz” demesi de etkili oldu belki.
Sebep her neyse yazmadım ve bundan pişman
değilim. Ama bu dergi daha lokal ve en azından
çıplak gerçekleri bilebilmemiz açısından bizlere
daha farklı imkanlar sunuyor. Buradan bu olayı
başımdan geçen “en” ilginç olay olarak size ak-
tarmak istedim.

Nart: Derginin Mayıs ayı sayısı yayınlandıktan

sonra tirajınızda bir artış söz konusu oldu mu?
Bunu neye bağlıyorsunuz? Dergi bünyesinde bu

tiraj artışını, K.Kafkasya ile ilgili yapmış olduğu-
nuz çalışmaya bağlayanlar oldu mu? Buna bağlı
olarak bu tür çalışmaların arttırılması talebi
geldi mi?  
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Fuat Uğur: National Geographic zaten Türki-
ye'nin en çok okunan dergilerinin başında geli-
yor. Satışı kimi zaman 100 bin sınırlarını zorlu-
yor ve geçiyor da. Doğrusu benim yazımın çık-
masından sonra satışında ne kadar bir artma
meydana geldi, sormadım. İlgide belli bir artış
olduğunu söylediler ama daha fazla ticari işleri-

ne burnumu sokmak istemedim. Bu yüzden

sorunuza tatminkar bir yanıt veremeyeceğim.

Ama şunu söylemeliyim ki bir ticari kuruluş
sonuç itibariyle yayın kuruluşu da olsa ticari
çıkarlarını düşünür. Eğer bir satış potansiyeli
olduğunu görmeselerdi böyle bir teklifle bana
gelmezlerdi.

Nart: Sayın Uğur çalışmanız sonrası aldığınız
olumlu yada olumsuz eleştirilerden bahseder
misiniz? Bu eleştiriler doğrultusunda bizimle
ilgili başka çalışmalar yapmayı düşünüyor mu-
sunuz?

Fuat Uğur: Dergi okurlarından inanılmaz dere-
cede güzel eleştiriler geldi. Benimle tanışmak
isteyen ve telefon bırakanlar oldu. Bazılarıyla
tanıştım da. Eleştirilerden biri National
Geographic'nın bir sonraki sayısında yer aldı.
Bu eleştirinin en güzel yanı yazan kişinin “Ben
yazıyı okumaya başlayınca bir yabancı tarafın-

dan yazıldığını sandım. Hem bizi bu kadariyi

biliyor hem de objektif. Ama sonra devam etti-
gimde anladım ki Türkiye'den bir yazar. Bu beni
çok sevindirdi” mealinde cümleler içeren bir
mektuptu bu. Olumlu eleştiriler arasında en çok
bu hoşuma gitti çünkü ben en başta nesnel ve
oradaki foto$rafı yansıtmaya karar vermiştim.
Tabii bu fotoğraf birçoğumuzun bekledi$i gibi
değildi... Çünkü genellikle şimdiye dek Kafkas-
ya izlenimleri, gerek bizim dergilerimizde, ge-

rekse ulusal basında(Buna benim Güneş'teki
yazı dizilerim de dahil) hep Çerkeslerin güzel
gelenekleri, güzel Çerkes kızları, yisit ve sırım
gibi vücudu olan Çerkes delikanlıları, pırıl pırıl
akan şelaleler, dağlarda otlayan koyunlar, ko-
şan doru atlar düzlemindeydi. Misafirperverlik,
yemekler vb. hikayeleri anlatan yazılar da ha-
yatın bir parçasıydı ama gerçek yüzünü yansıt-

mıyordu. National Geographic, en başta bir
turizm tanıtma dergisi değil. Bu dergilerde, tu-
rizm broşürlerindeki ve takvimlerdeki fotoğ-
rafları, yazıları göremezsiniz. ABD'den yazan
Billur Uluışık da bunun farkında ve ABD'de bu
tür yazılara “travel writing” denildiğini belirte-
rek beni kutlayanlar arasındaydı.

Ancak Marje gibi e-group'larda çok ağır suç-
lamalarla karşı karşıya kaldım. İstenen fotoğraf-
la karşılarına çıkmamıştım ve çok kızmışlardı.
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Üstelik o fotoğrafta daha nice olumsuzluklar
yoktu. Bir örneğini yukarıda anlattım. Hayat
dağlara, folklor kıyafetleri içindeki Çerkes kızla-
rına ve erkeklerine bakarak geçmiyor. Hayattaki

en önemli amacımız düğün yapmak ve misafir

ağırlamak değil. İşte hep o bilinenin dışındakileri
okurun önüne getirdik. Ancak şunu söyleyebili-
rim ki yer darlığı nedeniyle daha uzun ve hatta
6-7 sayfa daha yazabilirdim. Fotoğraflarda ise

bence konulması gereken birkaç fotoSraf daha

vardı dergiye. Ancak bunlara ben karışamadığım,
fotoğraf editörleri tarafından seçildiği için etkili
olamadım ne yazık ki. Telkinlerim ise pek sonuç
vermedi. Sözünü ettiğim fotoğraflar ve yazının
daha geniş hali de National Geographic'in web
page'inde yeraldı.

Nart: Kuzey Kafkasya'nın doğru tanıtımı adına
yapmış olduğunuz bu çalışma bir Çerkes olarak
sizce yeterli mi? Bildiğiniz gibi Türk kamuoyun-
da Çerkesler savaşlar ve bir kısım sözde radikal
hareketler ile gündeme getiriliyor. Hakkımızda-

ki bu olumsuz kanıyı düzeltmek ve Çerkes halkı-
nı doğru tanıtmak için sizce ne gibi çalışmalar
yapılmalıdır?

Fuat Uğur: Bu çalışmalar tabii ki yeterli değil.
Çerkeslerin kendi sorunlarını duyurmada, kendi
meselelerini halletmede basını etkin bir araç
olarak kullanmaları gerekli. Ancak bunun henüz

iyi yapılabildiği söylenemez. Bunun bazı yön-

temleri var ama bu işi yapacak olanlarla Çerkes
kamuoyunda etkin olanların bir araya gelip güç-
lerini birleştirmeleri gerekli. Hala yakalanan
bazı teröristler Türkiye kamuoyunda Çerkes ola-
rak duyuruluyor. Aslına bakarsanız Allahtan ge-
nel kamuoyunda Çerkesler hakkında diğer etnik
gruplar gibi olumsuz bir izlenim yok. Bugün Tür-
kiye'de göğsünü gere gere “Ben Çerkesim” di-
yemeyen kimse var mıdır? Bence yok, herkes
Çerkes olmaktan gurur duyduğunu söylüyor ve
bunu duyan diğer milletlere mensup insanlar da
bizlere saygıyla yaklaşıyorlar. Üstelik de herkes
kendi ailesinde bir miktar Çerkes kanı olduğunu
ispat edinceye kadar akla karayı seçiyor. Bu
sözlerim diğer milletlerin daha az değerli olduğu
anlamına gelmesin. Biz bunun kıymetini bilmeli

ve bu genelsevgiyi olumlu yönlere kanalize edip
maksimum düzeyde yararlanmalıyız. Önümüzde
uzun bir yol var. Derneklerimizin işbirliği en üst
düzeye yükselmeli. Sivil toplum kuruluşları her
alanda faaliyet göstermeli, özellikle AB uyum
yasaları doğrultusunda çıkarılan ana dilde yayın
ve öğrenim konusunda etkin çalışmalar yapmalı-
yız.



 

 

 
 

 

 

MİTHAT BEREKET

Mithat Bereket, 10 Ekim 1966'da Ankara'da

doğdu. Ankara Koleji'nden sonra Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası
İlişkiler bölümünü tamamladı. Hem Ankara Ko-
leji takımında, hem de Türk Milli Takımında
profesyonel olarak basketbol oynadı. Yüksek
Lisansını İngiltere'de Lancaster Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.
Yüksek Lisans tezinin konusu “Kıbrıs”tı. Hala
aynı üniversitede doktora öğrencisi olan Mithat
Bereket “Köktenci İslam” üzerine araştırmalar
yapmaktadır. 15 yıldır muhabir olarak çalışan
Mithat Bereket, 1995'ten beri PUSULA adlı bir

televizyon haber programı yapmaktadır. Bu
programın yapımcı ve sunucusudur. 1999'dan
beri NTW'de yayınlanan Pusula, uluslararası
siyasi meseleleri konu alan bir haftalık haber
programıdır. NTW'de Türkiye'de 24 saat haber
yayını yapan ilk ve en büyük televizyon kanalı-
dır. NTV sadece Türkiye'de değil, Avrupa, Asya,
Orta Doğu, ABD ve Kanada'da da yayın
yapmaktadır. Mithat Bereket 1999 Eylül ayından
beri NTW'de Dış Haberler Koordinatörü olarak
çalışmaktadır. Ayrıca bazı önemli olaylarda,

- NTV için uzun canlı yayınlarda spiker olarak da
“görev yapmıştır. Haber peşinde bir çok ülkeyi
ziyaret eden Mithat Bereket, tanınmış liderler,
politikacılar ve devlet görevlileriyle de özel
röportajlar yapmıştır.

Nart: Sn. Bereket, sizi başarılı bir araştırmacı-
gazeteci olarak takip ediyor ve başarılı çalış-
malarınızı / programlarınızı zevkle izliyoruz.
Sizi, Çerkesler ve Kafkasya ile ilgili programlar
yapmaya iten nedenler nelerdir merak ediyo-

ruz.

Mithat Bereket: M. Ali Birand ile '32. Gün'de

çalışırken, kendisi Brüksel'de diplomatik haber-
ler yapıyordu. Benim ise araziye gitme, oralar-

 

da haberler yapma isteğim vardı. O sırada
Abhaz-Gürcü Savaşı patlak vermişti ve Abhazlar
Suhumi'yi aldığında Suhumi'ye giren ilk gazeteci
ben olmuştum. Beni Çerkesler ile tanıştıran
maalesef savaş muhabirliği ve Abhaz-Gürcü Sa-
vaşı olmuştu. Şamil Basayev ile görüşmem, ora-
larda haber peşinde koşuşturduğum sıralarda
oradaki insanlarla olan diyaloglarım ilgimi artırı-

cı sebepler. Tabii Gudauta ve Kuzey Karadeniz
Bölgelerine gittikçe ilgim daha da artıyordu.
Savaş muhabirliği isteğim, arazide bulunmayı
tercih edişim beni bu tür programlar yapmaya
iten nedenler olmuştu.

Nart: Çerkesler ve Kafkasya ile ilgili programlar
yapmadan önce hakkımızda bilgileriniz nelerdi?

Mithat Bereket: Türkiye'ye döndüğümde bura-
daki Çerkesler ile bağlantıya geçtim. Zaten an-

>

ne- baba Antakyalı olduu için yani Antakyalı
olduğumuz için ve bu bölge, Çerkeslerin Suriye,
Lübnan, Ürdün'e geçişlerinde kullandıkları ö-
nemli bir yol olduğu için bağlantılarımız tanış-
mışlıklarımız vardı. Antakya, Çerkesler ile bağ-
lantıları kuvvetli olan bir şehirdir. Orada çok
fazla Çerkes yaşar ve biz onları tanırdık. Hatta
benim büyük büyükbabam Suphi Bereket, Os-
manlı zamanında Suriye Cumhurbaşkanlığı yap-

mış ve o dönem Suriye'ye yerleştirilen Çerkesler
ile yakından ilgilenmiş birisidir. Ayrıca evlilik

ilişkileriyle akrabalık bağlarımız bile olduğunu
biliyorum. Bizim akrabalarımızdan bazıları Çer-
kesler ile evlenmiştir, onlardan birisi de benim
teyzemdir. Eşi Adapazarı'ndan Abhaz kökenlidir.
Yani kısacası Çerkesleri önceden de tanır ve çok
beğenirdim. Aile sohbetlerimizde bekar olduğum
için bir “Çerkes kızı” ile evlenmem yönünde
annemden yoğun baskı bile görmekteyim. İstan-
bul'da görüştüğüm çok fazla Çerkes dostum var.

Nart: Bizim hakkımızda yaptığınız programlar-
dan sonra ne tür tepkiler aldınız?

Mithat Bereket: Yaptığım programlarla Kuzey
Kafkas Sorununu / Çeçenistan Sorununu Tür-
kiye'ye ilk tanıtanlardanım. Yaptısım her prog-
ramda genellikle böyle oluyor, ele alınmayan bir
konuyu ele alarak gündeme getiriyorum. Çer-
keslerle ilgili yaptıSım programların da üç tür
yankısı oldu. Bunlardan ilki, bu programları o
bölgenin insanının seyrediyor olması. Bu insanlar
programları seyrediyor ve bunlara sahip çıkıyor-
lar. Programların sonunda bizleri arayarak des-
tek olduklarını bildiriyorlar. Konuya yakınlık
hissediyorlar. İkinci yankısı ise, Türk izleyicisi
tarafından oluyor. Türk izleyici bilmediği kendi-
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ne aktarılmayan bu çok önemli konuları, geliş-
meleri takip edebiliyor ve bilgi sahibi olabiliyor-
(ar. Üçüncü yankı ise çok önemli başka bir açı,
bu programların bürokratlar/hükümet yetkilileri
ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından izleniyor

olması.

Türkiye'de çoğunlukla yaşayan bir halkile ilgili
bir program yaptığınızda bu seyrediliyor. Ne
zaman sizinle ilgili bir program yapsam izlenme
oranım artıyor. Ben de şunubiliyorum ki, bugün
Abhazya'da yaşayan Abhazlardan daha fazla
Abhaz, Türkiye topraklarında yaşıyor. Bu ilginç
ama aynı zamanda gerçek bir durum.

Nart: Medyanın içinde yer alan biri olarak
Çerkes halkının yaşanan savaşlar ve radikal
hareketler dışında Türkiye'de tanınması hak-
kında neler düşünüyorsunuz?

Mithat Bereket: Ortada neyin ne olduSunu
bilmeyen o kadar çok yazarvar ki. Uzmanlaşma
şart. Bir konuda haber yaparken veya yazı ya-
zarken neyin ne olduğunu bilmeniz gerekmek-
tedir. Çeçenler otel basıyor, baskın yapıyor,
terörist Çeçenler söylemlerinin insanlar tara-
fından nasıl algılanacağı haber yapankişi tara-
fından maalesef düşünülmüyor, hiçbir derinliği
olmayan yüzeysel haberler yapılıyor. Bu konuda
mutlaka uzmanlaşma şart.
Benim bu konulardaki araştırmalarım savaşlarla
başladı ama daha sonra kültür ile devam etti.
Kültürün içine girdim, gördüm, tanıdım ve çok
sevdim. Kafkas Günleri Kapsamında Cemal Reşit
Rey'de yapılan gösteriye katılmıştım. Beni müt-
hiş etkiledi, çok begendim. Keşke sonuna kadar
kalabilseydim, ve doya doya seyredebilseydim.
Bu tür etkinliklerle kültürünüzü tanıtabilir,

daha fazla insanın tanımasını sağlayabilirsiniz.
Kuzey Kafkasya'da yaşayan Kafkas kökenli in-
sandan daha çoğunun Türkiye'de yaşadığını
biliyorum. Baskı grubu oluşturmalı, lobi faali-
yetlerinde bulunmalısınız. Bu anlamda örgütlü-
lük şart. Örgütlü hareket etme ve güç birlikteli-
gi yapmak zorundasınız. Belki de Türkiye'deki
ünlülerle ortak bir çalışma yapılabilir, böylelik-
le ortaya çıkabilirsiniz. Profesyonel reklam
şirketleriyle tanıtım programları yürütebilirsi-
niz. Tanıtmanız, anlatmanız gereken müthiş bir
kültürünüz var ve yapabileceğiniz şeyler çok
fazla. Dansınızdan, müziğinize, yemekleriniz-
den sosyal yaşantınıza kadar pek çok farklı a-
landa tanıtım organizasyonları yapabilirsiniz.
Kültürel değerler için yapılması gereken tanı-
tımları artırmalısınız. Baskı grupları oluşturmayı
ve lobi faaliyetlerini güçlendirmeyi ihmal et-
memelisiniz.
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Nart: Atlas ve National Geographic dergilerinde
Kuzey Kafkasya ve Ürdün diyasporasındaki
Çerkeslerin yaşamlarını konu alan haberlerin
yayınlanması sonrası dergilerin tirajlarında

meydana gelen artış gibi sizin programlarınız
sonrasında da izlenme oranlarında bir artış söz
konusu oldu mu? Bunu nelere bağlıyorsunuz?

Mithat Bereket: Tabii ki Türkiye'de yaşayan
belli bir grubun anavatanları hakkında haber
yaptığınızda bu ilgi görüyor ve izlenme oranı
artıyor. Atlas ve National Geographic'de çıkan
yazıları ben de okudum ve tirajlarının artmış
olabileceğini ben de tahmin edebiliyorum. Bu
anavatana duyulan özlemin, kendini ifade etme-
nin başka bir yolu olsa gerek.

Nart: Kuzey Kafkasya'ya haber amaçlı gidişleri-
nizde gördüğünüz yerler ve Kafkas halkıile ilgili
edindiğiniz izlenimleriniz nelerdir?

Mithat Bereket: Kafkasya'da hemen hemen her
yeri gördüm. Ukrayna'dan Soçi'ye, Çeçenistan'a
kadar pek çok yerde bulundum. Bir tek Elbrus'a
çıkamadım ve dağ köylerini ziyaret edemedim.
Yüreği büyük insanların olduğu yer Kafkasya.
Abhaz pasaportu alıp, kafa dinlemeye oralara
gitmeyi çok istiyorum.
Bu prosramları hazırlarken Çeçenistan'a izinsiz
girmiştim. Abhazya'da ve Çeçenistan'da Şamil
Basayev ite görüşmelerim oldu. Bu yüzden iki
sene Rusya'ya giremedim. Ruslar beni kara
listeye almışlardı. Orada olduğum sürece
Çeçenler bana yardım etti, gizli servis
peşimizdeydi, oaranıyordum ve onlar beni
korudular. Kuzey Kafkasya'ya her gidişimde
oradaki insanların samimiyeti, saygısı beni hep

tkilemiştir.
Nart; ısardan bakan biri olarak, anavatan
Kafkasya ile Türkiye'de yaşayan çerkesler
arasında nasıl bir fark gözlemlediniz?

Mithat Bereket: İşte şapka çıkardığım başka bir
konu da budur. Kafkasya'daki Çerkesler ile
buradakiler Oaynı. Gelenekler çok güzel
korunmuş. Oradakiler ile buradakiler arasında
fark göremedim, bu gerçekten müthiş bir şey.
Adetler, müzikler, danslar, düğünler, cenaze
törenleri hep aynı. Şahit olduğum pek çok düğün
çok güzeldi. Herkes çok saygılı ve çok ölçülüydü.
Bu yazıyı okuyacak olan Türkiye'deki Çerkes
gençlerine şunu iletmek isterim ki, oraya
gittiklerinde hiç yabancılık çekmeyecekler.
Çünkü Ankara'ya gittiğimde gördüm ki bu tür
kültürel etkinlikler devam ettiriliyor. Bu beni
çok sevindirdi. Kültür korunmaya çalışılıyor,
aktarım çok güzel. Saygı uyandırıcı bir şey bu.
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Nart: Genel olarak dünyaya baktığımızda
küreselleşme ile birlikte birtakım değişim
süreçleri yaşanıyor. Bu değişim süreçlerini
dikkate alacak olursak, kültürel kimlikler

varlıklarını sürdürebilecekler mi?

Mithat Bereket: Tarihte insanları bir arada
tutan üç dikişten söz edilebilir. Bunlardan
birincisi ideolojidir. Aynı gelir seviyesine sa-
hip insanlar, aynı tüketimleri yapıyorlar. Aynı
tip yaşıyorlar. Ortak yaşam şartları ideolojile-
ri doğuruyor. Yakın zamana kadar ideoloji

dikişi çok önemli idi. Sovyetlerin dağılmasıyla
birlikte bu dikiş patladı. İkinci dikiş ortak
inanç sistemi. Bu sistem içerisinde radikaller
var, ılımlılar var. Üçüncü dikiş ortak bir etnik

gruba bağlı olmabilinci. Yani ortak bir tarihe
bağlı olmak /milliyetçilik. Kimi zaman bu
dikişlerden birisi öne çıkar, kimisi geride ka-
tır. Kimi zaman diğeri öne geçerken, bir diğeri
patlayıverir. Milliyetçilik ileri gittiğinde bir
ülke parçalanabilir, hatta yok olabilir. Örnek
Kosova. Din öne çıktığında fanatikleştiğinde
çok zararlı olabilir. Tabii bu bahsettiğim du-
rum çok aşırı durumlar. Hiçbir zaman aşırıya
kaçılmamalıdır. Ben inanıyorum ki kültürel
kimlikler varlıklarını sürdürecekler.

Nart: Avrupa Birliği hakkında ne düşünü-
yorsunuz?

Mithat Bereket: Avrupa Birliği çağdaş uygarlık
düzeyi. Türkiye bu anlamda çağdaş uygarlığı
hedeflediği için yüzünü Avrupa'ya çevir-
melidir. Ama “ne pahasına olursa olsun” de-
memelidir. Kendisini kullandırmamalıdır.
Brüksel'de her şey pazarlıkla yapılıyor. Zor
günlerden geçiyoruz. Karışıklıklarımız çok
fazla ancakbilinçli olmalı ve pazarlığımızı çok
iyi yapmalıyız. Avrupa Birliği zenginlik, insan-
ca yaşama standardı demektir. Uyum süreciy-
le elde edilen pek çok şey vardır. Mesela
Kürtçe yasaktı eskiden. Kültürel kimlikler
uyum süreciyle birlikte bir şeyler elde
edecekler ve bu halkımızın insanca yaşama
standartlarına ulaşma isteğini belki de bir
nebze tatmin edecek. AB'ye girmek asıl amaç
olmalı, ama çağdaşlaşma adına ne olursa
olsun razıyız odenmemelidir. Brüksel'de
yapılan pazarlığa ortak olunmalı, istikrarlı,
doğru yönetimlerle ağırlığımızı hissettir-
meliyiz. Türkiye artık yönetim zaafını
aşmalıdır. ESer bu yönetim zaafı aşılırsa,
Kafkas Sorunu da aşılacaktır. Türkiye'nin hala
belirlemiş olduğu istikrarlı bir Kafkasya
politikası yoktur, olmalıdır. Amerika Gürcüleri

destekliyor, Rusya ise Abhazları... Yani her
zamanki oyun yine oynanmaktadır. Türkiye ise
bu konuda herhansi bir politika geliştire-
 VW

bir politika geliştiremiyor, bu konuda yeterli

olamıyor. Karadeniz her zaman kapalı bir

bölge , Türkiye orayı daha iyi tanımalı, oraya
yoğunlaşmalıdır.

Nart: Sn. Bereket size çok teşekkür ediyoruz,
umuyoruz ki 26 Ekim 2002 Cumartesi Akşamı
Gençlik Toplantısı bünyesindeki söyleşinizde
daha detaylı olarak tartışabiliriz bu konuları.

Mithat Bereket: Tabii ki. Ben teşekkür ede-
rim. Gençlik Toplantısında gençlerle ve
Çerkes dostlarımla birlikte olmaktan ben de
memnuniyet duyacağım.

Nart - 07/10/2002

 

 
Nartcard'ınızı aldınız mı?
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Euskal Herria, Baskların ülkesi... Doğrusu
hepimize bir yerlerden tanıdık gelen ve bir
şeyleri çağrıştıran, ancak herhangi birimizin
ne kendilerini ne de ülkelerinin yerini adama-

kıllı kestirebildiği bir ulus-vatan bütünlüğü
Basklar ve Baskların ülkesi Euskal Herria. “Hiç
kimse bir Basklı çocuğu-meselâ bir Gipuz-
koalı'yı-büyük İspanyol milletinin asil bir

üyesi olduğuna inandıramaz. Çünkü, o, büyük
babasının oOFranco'nun birliklerine karşı
İrun'un kuşatması sırasında savaşarak şehit
düştüğünü bilir.” Bu, Hakkı Açıkalın'ın Bask-

lar hakkındaki bir değerlendirmesi. Demekki
Basklar İspanyol değil. Bask halkının Fransız
kökenli olduğunu iddia eden ise hiç yok. Hoş,
merhum Aydın Osman Erkan da bir makalesin-

de, “Basklar ırken ve lisanen Kafkasya'nın
Abhaz-Abaza kavmine akrabadırlar. Tarihte
Kafkasya isimli kitabında General ismail
Berkok, Baskların, Abask Abhaz halkı ile aynı

soydan geldiklerini açıklayarak izah eder.
Bunlara Kafkasya'da hala 'Baskheş' diye hi-
tap edildiğinden bahseder.” tespitinde bulu-
nuyor. Yani Bask deyince kafamızda şekil-
lenen anlam biraz muğlak kalıyor her sefe-
rinde. Aynı bir İspanyol'un “Çerkes” dendi-
ginde zihnini bulandıran muğlaklık gibi.

Bask halkının yaşadığı coğrafyayla ilgili
bulanık olmayan? bir açıklama yapmak müm-
kün: Basklar, İspanya'nın Pirene Dağları ve
Atlas Okyanusu kıyıları ile Fransa sınırı yakın-
larında yaşayan Avrupa'nın en eski kavimle-
rinden biri olarak ifade ediliyor.

Yıllardır medya organlarından takip etti-
Simiz ve hakkında Baskların kendilerinden
daha çok şey bildiğimiz ünlü terör örgütü ETA

 

|Anıl Sevim|

(kuruluş:31 Temmuz 1959) ise bu halkın İspan-
ya'nın içindeki mevcut özerk statüden tam ba-
Sımsızlığa geçişini sağlamayı hedef edindiğini öne
süren illegal kanadı. Ne Bask halkının, ne de İs-
panyol ya da Fransız vatandaşlarının istediği şid-
detli sıcak çatışmalar, bugün de varlığını sürdü-
rüyor ve İrlanda'nın IRA'sıyla eylemsel anlamda
bir paralellik izliyor Bask bölgesinde. Ancak
Bilbao sokaklarında yıllardır bitmeyen kanlı ça-
tışmaların bölge insanına sonuçtan çok acı ve
umutsuzluk getirdiğine Basklılar artık hüküm
vermiş olacaklar ki, haklarını korumanın ve var-

lıklarını devam ettirmenin yolunu çağın en etkili
silahı olan medya organlarını kullanarak bulma
yoluna gitmişler zaman içinde. Bugün ETA terör
örgütünü ve onun siyasi uzantısı olan Herri

Batasuna'nın söylem ve eylemlerini mutlak olarak
reddeden ve bölgede barışçıl ortamı koruyarak
Bask halkının sesi olmaya çalışan bir günlük yayın
organı var: Eyskaldunon Egunkaria.

Euskaldunon Egunkaria, yani Türkçe'ye çev-
rildiğinde Baskların Gazetesi, 6 Aralık 1990 tari-
hinde yayın hayatına başlamış. Egunkaria şu anda
Bask ülkesinde Bask halkı özelinde yayın yapan ve

günlük olarak çıkan tek gazete. Bu nedenle de
hatrı sayılır bir tirajı var. o

Bölgede Baskların ana şehri diyebileceğimiz
Bilbao'dan başka hem Iparralde hem de Hegoalde
bölgesinde (Franco İspanyası'nın belirlediği sınır-
ların hem kuzey hem de güney kesimlerinde)
Egunkaria'nın dağıtımı yapılıyor. Salı gününden
Pazar gününe kadar haftada altı gün baskı yapan
gazetenin İnternet ortamında da her gün o günün
baskısına göre güncellenen ve interaktif iskeleti
olan bir online versiyonu da mevcut

(http://www.egunkaria.com).
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Esunkaria, yayınlanmaya başladığı ilk dö-
nemlerde otuz iki sayfalık bir mecmua forma-
tındaymış. Günümüze gelene dek altmışa
yükselen sayfa sayısı ve baskı-ajans kalitesiyle
şimdiki görünümünü almış; böylece taşra ga-
zetesi kimliğinden sıyrılıp daha profesyonel ve
geniş okur kitlesine hitap edebilecek bir yapı-

ya kavuşmuş. Bir günlük gazetenin hafta için-
de okuruna sunabileceği ekleri de hesaba
katarsanız, Egunkaria'nın sayfa sayısı ortala-
ma olarak yetmiş altıyı buluyor. Gazete ger-
çekten de, Bask insanı için bir stand oluştura-
cak nitelikte bir içeriğe sahip. İçerik ve dü-
zenlemesiyle herhangibir İspanyol ya da Fran-
sız gazetesinden geri kalır bir yanı yok:

Makaleler, köşe yazıları, fikir yazıları, Bask

bölgesindeki politik durum, Bask bölgesi hal-
kının sorunları, ekonomi-finans, spor, bilim-

sağlık-teknoloji, kültür, günün olayları ve
televizyon bölümleri Egunkaria'nın ana başlık-
larını oluşturuyor.

Euskaldunon Egunkaria'nın merkez binası
Andoain (Gipuzkoa)'de bulunuyor. Ayrıca
Irunea (Pamplona), Baiona (Bayonne), Bilbao

(Bilbao) ve Gasteiz (Vitoria) şehirlerinde de
lokal basım ofisleri mevcut. Yüz elli çalışanı
bünyesinde barındıran Egunkaria'nın 2001 yılı
bütçesinin ise 5.9 milyon dolar olduğunu 6$-
reniyoruz.

Basklardan ve Baskların çıkarmakta ol-
duğu günlük gazeteleri Euskaldunon Egun-
karia'dan söz ettikten sonra gelelim aslında
varılmak istenen konuya: Basklar İspanyollar
ile Fransızlar arasında deyim yerindeyse sıkı-
şıp kalmış, tam bağımsızlığını ilan edememiş,
bu uğurda yıllarca sıcak savaşı yaşamış ve
binlerce ölü vermiş istikrarsız bir bölge coğ-
rafyasının halkı konumunda.

Yaşadığı bu çatışmalar, sürekli terörve si-
yasi belirsizlikle bu bölge daha çok Kuzey
İrlanda'yı, Çeçenya'yı ya da Kosova'yı an-
dırıyor. Ancak sorunun özüne inersek, dias-

porik olarak yaşayan Çerkesler olarak Basklar-
la paylaştığımız pek çok ortak noktanın var
olduğunu görüyoruz. Basklar iki büyük devlet
arasında, kökenine bakıldığında onlarınkinden
çok daha farklı bir kültür (dil, davranış, gele-
nek) ve yaşam tarzını lokal olarak devam et-
tirmeye ve asimile olmaktan korumaya çaba-
layan bir etnik kitle (genel bakışla ve Çerkes
ağzıyla Xabze). Kültürlerini asimilasyona kur-

ban vermemeye göz kırpmadan çalışmak Zo-
runda olan bir diaspora toplumu olarak biz

 

Çerkeslerin kaderi, bu noktada Basklarınkiyle
örtüşüyor. i

Bu nedenle Bask bölgesinde uygulanmakta o-
lan günlük gazete modelinin Türkiye'de, Kuzey
Kafkasya kurum ve kuruluşlarının ön ayak olma-

sıyla ya da bireysel girişimlerle Çerkesler adına
uygulanabilir olup olmadığı sorusu söz konusu.

Cumhuriyet döneminden önce Türkiye'de bir
grup Çerkes aydın tarafından yayınlanan Guaze
Gazetesi de bu konuda ve olası bir girişimde ör-
nek teşkil ediyor. Bu konuda ülkemizde denene-
cek böylesi bir girişimin karşısına çıkabilecek
sosyal, hukuki ya da politik sorunlar göz önünde
bulundurularak ve her gün baskıya veriliyor ol-
manın doğurabileceği içerik doldurma, devamlılı-
$ı sağlama, profesyonel çalışma sibi problemlerin
üstesinden gelinerek, Türkiye'deki Çerkes kitle-
nin dinamik ve 'her an duyulur? sesinin meydana
getirilmesi toplumumuz için önemli pozitif
getirileri olan ve çok da uzak bir olasılık olarak
görülmemesi gereken bir atılım olacaktır kanısın-
dayız. |

Türkiye'deki Çerkeslerin Egunkaria'sı kuş-
kusuz, dönemin “popüler ve etkin” silahı olan
medyanın yerinde kullanımı ve gerekli altyapının

oluşturulmasıyla yakın bir gelecekte hayat
bulabilecektir. (Ancak, günlük bir osazete
çıkarmanın gerektirdiği sorumlulukları taşımak
için çabalamanın ne kadar mantıklı olacağı ve

ortaya çıkan sonucun bu gösterilen çabaya ne
derece değeceği kafalarda soru işaretleri
oluşturan bir başka önemli nokta.

Bask Özerk Bölgesi'nde bugün, ETA'nın küçük
çaplı eylemci kanadını oluşturan ve kendilerine
“Jarrai” adını veren gençler ellerinde taş, sopa
ve molotof kokteylleriyle bölge dahilinde saldırı,
gasp, haraç kesme ve tehdit gibi faaliyetleri ger-
çekleştiriyorlar. Umut ediyoruz ki, Türkiye'de
baskıya girecek bir “Çerkes Egunkariası”, Kuzey
Kafkasyalı gençlere Jarrai'den farklı olarak kül-
türlerini yaşatma ve iletişimi sağlama yolunda
'kalem” silahını hediye edecektir. Ama bir daha
hatırlatmakta yarar var; gerçekten kararlı olduk-
tan ve gerekli zemini ve ön hazırlığı tamamladık-
tan sonra.
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ABHAZYA BAŞBAKANI ANRİ CERGENİYA
 

07.11.2001 tarihli bu röportaj elimize henüz ulaştığı için bu sayıda yayınlamak durumunda kal-
dık. Elimizde olmayan bu gecikme için okurlarımızdan özür diliyoruz.

Petr Vayl: Sorularımızı Abhazya Başbakanı
Anri Cergeniya yanıtlıyor. Kendisine soruları yö-
neltenler İsviçre'nin Tagesanzaiger gazetesi Mos-
kova muhabiri Zigmund Dziensilovsky ve ITAR -
TASS muhabiri Aleksandr Stepanov'dur. Sunucu,
ben Petr Vayl, ilk soru hakkımı kullanıyorum.

PV: Abhazya, Tataristan örneğinde olduğu
gibi Gürcistan devleti içinde azami düzeyde ö-
zerkliği kabul edecek mi?

AC: Sanırım böyle bir statü, Abhazya Anaya-
sasına aykırıdır, zira bu anayasa, Abhazya'nın
egemen bağımsız demokratik bir devlet olmasını
öngörmektedir.

PV: Anri Cergeniya, 1941'de Leningrad'da
yani şimdiki Petersburg'da doğdu. Sohum'da
liseyi bitirdikten sonra Moskova Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi'nde eğitim gördü. Abhazya İçişleri
Bakanlığı'nda Soruşturma Komiseriydi. Sonra
Sohum Savcılığı Soruşturma Amiri görevinde ça-
lıştı. Sohum Baş Yargıcı görevine atandı. 1978 -
92 arasında Abhazya Anayasa Mahkemesi Üyesiy-
di. 1992 - 2001 arasında Abhazya Baş Cumhuriyet
Savcısıydı ve Devlet Başkanı Ardzınba'yı Abhaz -
Gürcü görüşmelerinde temsil ediyordu. Haziran
2001'den itibaren Abhazya Başbakanı'dır. Evli ve
iki çocuk babasıdır.

Sanırım bu bilgilerde yanlışlık yoktur. Sayın
Cergeniya sizden ilk soruma daha ayrıntılı cevap
vermenizi istiyorum. Abhazya, azami özerklik
yetkileri sağlanırsa Gürcistan'a bağlı kalmayı
göze alır mı? Hani gazetecilerin, Rusya içindeki
Tataristan'ı kastederek söyledikleri bir nevi Ta-
tar modeli, sizce Abhazya için de mümkün mür-
dür?

AC: Bildiğiniz gibi özerkliğin adı üstünde za-
ten; özerklik, bağımsızlık değildir. Bu şartlar,
Abhazya Anayasası'na aykırıdır. Halbuki bu ana-
yasa, halk oylaması sonucu kabul edilmiştir. Şunu
da unutmayalım ki SSCB dağılmadan önce ve
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Abhazya, Gürcistan'dan ayrılmadan önce cum-
huriyetimizde oturan nüfusun üçte ikisi, söz
konusu halk oylamasına katılmıştır.

Bu nedenledir ki, anayasamızın halk çoğun-
luğunun iradesini ve isteklerini yansıttığını
belirtmeliyim. Halkın yüzde doksanı, bugün
yürürlükte olan anayasadan yana olduğunu
belirtmişti. Bu bakımdan özerkliği kabul ede-
meyiz.

ZD: Bana sorarsanız dünyamız artık,
separatizm ve bölücülük hareketlerinden iyice
bıkmış ve yıpranmıştır. Tabiki ulusların selfde-
terminasyon hakkına saygılıyız, onların kendi
kaderlerini belirleme hakkı vardır. Ama birçok
örneklerde gördüğümüz gibi azınlıklar, daha
önce içinde yer aldıkları siyasi oluşumları par-
çalamaya kalkışıyorlar. Bu yüzden istikrar or-
tadan kalkmakta ve dünya barışı ağır darbeler
almaktadır. Böylece devletlerarası ilişkilerde
sorunlar yaşanıyor ve siyasi çıkar oyunları gö-
rülüyor. Sizce bölücülük nedir? Bunu nasıl açık-
layabilirsiniz?

AC: Önce şunu helirteyim ki, halkları bi--
rinci veya ikinci sınıf diye ayıramayız. Bazı
seçkin ulusların devlet kurma hakkı vardır da
bazılarının böyle bir hakkı yok mudur? Böyle
bir ilke veya kural bilmiyorum. Artık sömür-
gecilik dönemi bitmiştir ve üstelik söz konusu
özerk cumhuriyetler ve diğer özerk statüde
olan oluşumlar, bizzat sömürgecilik ve işgaller
sonucu bağımsızlıktan yoksun kalmışlardı. Ma-
dem sömürgecilik bitmiştir, öyleyse bir halkın
şu veya başka şekilde kendi iradesi dışında
diğer ulusa bağlı kalması, bizce haksızlıktır ve
bu açıdan bölücülük, doğru bir ifade değildir.

Dikkat edilmesi gereken bir husus da SSCB
diye bir gücün ortadan kalkmasıdır. Abhazya
ve Gürcistan, 5SCB içinde tek devlet çatısı
altındaydılar ve Abhazya, zoraki olarak Gürcis-
tan'a bağlanmıştı. Sovyet döneminde Gürcis-

 

 

 



 

 

 

tan yönetimi, Abazaları bir ulus olarak yok etmek

için her yolu denemekteydi. Bu deneyim ve yaşa-

dıklarımızdan sonra bir devlet çatısı. altında -
hem de bir halkın diğerine bağlı olması şartıyla-
siyasi birlik hayaldir. Bunun sonu yine aynı ola-

caktır.

Bilmenizi isterim ki; Gürcistan'da ve Gürcü

tarihçileri arasında birçok yanlış yorumlar var.
Buradaki amaç, Gürcistan'ın Abhazya arazisi üze-
rinde egemenlik ve yönetim hakkı olduğunu dün-
ya kamu oyuna beyan etmeye çalışmaktır. Yani
açıkçası Gürcülerin Abhazya topraklarına sahip
çıkmaları söz konusudur. Onlar, bizi asimile et-
mek ve hatta bizden toprağımızı terk etmemizi
istiyorlardı, çünkü hedefleri, Abhazya arazisini

Gürcistan devletine katmaktı.

PV: Peki tarihin bazı gerçekleri, etnik, kültü-
rel ve coğrafi hususlar yabana atılabilir mi? Rusya
ile Abhazya'nın ilişkilerinin tarihi, azami 200 yıl

kadar geriye gider. Oysa Gürcistan'la komşulu-
Şunuz, bin yıllık maziye sahiptir.

AC: Abhazya ile Gürcistan'ın çağlardır süre-
gelmiş birlikteliği söz konusu olamaz. Evet, kom-

şular olarak uzun tarih boyu yakın ilişkiler için-
deydik. Hatta bazen aynı devlet içinde yaşadığı-
mız dönemler de olmuştur ama genelde birbi-
rimizden bağımsız yaşamışız. Bildiğiniz gibi MS 8.
-10. Yüzyıllar arasında Abhazya Krallığı vardı. Da-
ha sonra, 10. - 13. yüzyıllar arasında Abhazya'nın
da dahil olduğu merkezi Gürcistan Devleti kurul-
muştu. Ne var ki; 13. Yüzyıldan sonra aslında
bağımsız bir Gürcistan devleti olmamıştır.

o Daha sonradan biz de, Gürcüler gibi Rusya
İmparatorluğu içinde yer aldık ve her birimiz ayrı
şekilde ve bağımsız olarak Rusya'ya katıldık.
Daha sonra,13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, Rus-
ya idaresine kadar Abhazya, bağımsızdı ve Gür-
cistan'a bağlı değildi. Zaten Gürcistan, dağınık
ve esir bir ülkeydi. Birliktelik, SSCB döneminde
Bolşevik yönetimin keyfi kararıyla sağlanmıştı.
Bizi zorla Gürcistan'a bağlamışlardı. Kısacası
Abhazya, istediği için değil, birileri böyle istediği
için, kerhen Gürcistan'a katılmıştı.

AS: Gudauta'daki Rus askeri üssünün kaldırıl-
ması, sizce ne gibi siyasi ve stratejik sonuçlara
yol açabilir? Bu olay ülkenizin bundan sonraki
siyasi durumunu etkiler mi yoksa önemsiz mi?

AC: Elbette bu tür askeri meseleler
önemlidir, özellikle böyle bir durum halkımız için
önem arz etmektedir. Ama Rusya yönetiminin
kararına da saygılıyız. İstesek de istemesek de üs
kalkiyor. Unutmayalım ki burada Rusya'nın
uluslararası taahhütleri söz konusudur.
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Kasım 1999'da İstanbul'da imzalanan pro-
tokol gereği Rusya, Abhazya'daki askeri üsleri-
ni kaldırmayı taahhüt etmişti ve Başkan
Vladimir Putin'in geçenlerde verdiği talimat
da bu doğrultudadır. Üsler kalkacaktır.

Ama üslerin kaldırılması, Abhazya'da hiç
Rus askeri kalmadığı anlamına gelmez. BDT
Barış gücü adıyla burada bulunan Rus birlikle-
rini unutmayalım. Üstelik Gudauta'da 600
kadar Rus askeri kalacaktır. Bu birliğin önemi
büyüktür ve Abhazya arazisinde kalması, istik-
rar faktörüdür.

PV: Son zamanlar Başkan Putin, Abhazya
ile Gürcistan arasındaki sorunun, Rusya'nın
dışında cereyan eden bir mesele olduğunu ve
bunu sadece Abhazlarla Gürcülerin iç sorunu
olarak gördüklerini açıklamaktadır. Sizce,
Rusya sadece arabulucu mudur? Rusya'nın

tarafsız tutumusizi nasıl etkilemektedir?

AC: Tabiki Rusya anahtar role sahiptir.
Gürcistan'la ilişkilerimizde ( ayrıca Rusya ile
siyasi ilişkilerimizde) başlıca etken Rusya'nın
tutumudur. Bildiğiniz gibi Rusya ile konfede-
rasyona benzer bir birlik kurmaktan yanayız.
Ama böyle bir projenin gerçekleşmesi için
Rusya'nın da kabul etmesi gerekir. Tek taraflı
beyanatlarla bir yere varamayız. Rusya'nın
nasıl karar alacağını tahmin edebiliyoruz as-
lında. Siyasi ve federal sorunları da göz önün-
de bulunduruyoruz. Bunun yanında, Abhazya
dış dünyadan kopmamak için önlemler almak-
tadır.

PV: Yani Rusya Federasyonu içinde federal
birim olmayı göze mialıyorsunuz?

AC: Tam olarak onu kastetmiyoruz. Huku-
ken Rusya ve Abhazya, uluslararası bazda ba-
gımsız taraflar olarak kalacaklardır fakat
Belarus (Beyaz Rusya) gibi daha sıkı bir birlik
söz konusudur. Yoksa biz de BM üyesi olaca$ız
ve bağımsız devlet olarak kalacağız. Sadece
uzun vadeli siyasi ve ekonomik işbirliğinden,
ortaklıktan yanayız. Öncelikle dış ilişkilerde
bazı işlevler birlikte gerçekleştirilecektir.

PV: Uluslararası alanda buna bir örnek ve-

rebilir misiniz?

AC: Tabii ki verebilirim. ABD ve Marshall

adaları arasındaki ilişkiler bunun bir örneğidir.

PV: Ya da ABD ile Puerto - Rico arasındaki

gibi, öyle mi?

AC: Hayır tam olarak öyle değil. ABD ile
Marshall adaları örneği daha uygun.
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ZD: Ben yine separatizm olayına dönmekisti-

yorum. Bazı devletleri ele alırsak belirli eyalet
veya bölgelerin ayrılmak istediğine ama başarıya
ulaşamadığına tanık oluyoruz. Örnek gerekiyorsa

Kanada ve ondan kopmak isteyen Ouebec'ten söz

edebiliriz Orada bir kaç kez referanduma gidildi
ve ayrılmak isteyen kısım, yenildi. Ama şimdi
orada demokrasi işliyor ve yasalara saygı var. Bir
de bağımsız devlet olma isteği ve hayali var. Ama

gerçeklere bakarsak; aynı devlet içinde kalarak
demokratik yasalar uyarınca yaşamak dahaiyidir.

AC: Birlikte yaşamak veya diğer halklarla ku-
rulacak ilişkileri belirlemek, halkın kendi hakkı-
dır. Halkın bu hakkını elinden alarak: ”Beraber
yaşamak iyidir ve de ayrı yaşamak kötüdür.”
diyemezsiniz.

Gerçekten de son zamanlarda bölücülük ya
da separatizm, neredeyse, suç işlemekgibi olum-
suz bir hareket sayılmaktadır. Oysa birçok dev-
letin böyle bir separatizm aşamasından geçtiğini
unutuyorsunuz. Bu devletler şimdi dünyanın sü-

per güçleri olmuşlardır. (ABD, Çin, Kore.)

Japonlar ite Çin arasında az mı savaş yaşan-
mıştır? Büyük halklar arasında bunca sorun çözür-
temiyorsa, küçük halkların bu gibi meselelerde
anlaşabilmeleri daha da zordur. Ama biz bilinçli
olarak bağımsızlık yolunu seçtik.

PV: Sayın Cergeniya, Abhazya'da yöneti-
cilerle ve halkla temaslarımızda ilgimiz çeken bir
husus var. Buradaki Abhazlarla birlikte Erme-
niler, Ruslar, Rumlar ve diğerleri referandumda

bağımsızlıktan yana oy kullandıklarını ve burada
eşit olduklarını belirtiyorlar. Oysa Anayasanızın
49. Maddesinin 4. paragrafı uyarınca Devlet Baş-
kanı sadece Abaza olabilir. Demek ki Rus veya

Ermeni için bu hak geçerli değildir..Sizce bu,
demokrasiye aykırı değil midir?

AC: Bildiğiniz gibi Abazaların hayati so0-
runlarından biri de ana dillerini ve etnik kimlik-
lerini korumaktır. Zaten bizim sorunların kaynağı
ve asıl nedeni demilli kimliğimizi koruma kararlı-
lığıdır. Etnik bağımsızlığımızı korumak için bazı
evrensel kural ve ilkelerde istisnalara yer veriyo-
ruz. Amacımız, milli varlığımızı korumak ve geliş-
tirmektir. Sonradan bunlar kaldırılabilir ama şu
anda bugünkü durumda gereken bizzat budur.

AS: Abhazya, ekonomik abluka altındadır.
Yaşam şartları ağırdır ve duyduğuma göre emekli
maaşı yaklaşık 30 Ruble'dir. Abhazya ekonomisini
nasıl düzlüğe çıkaracaksınız, hangi ülkelerle ve
nasıl ticaret ediyorsunuz? Sizde Ruble geçerlidir
ama Gürcistan parası Lari kullanılmıyor. Neden
kendi para biriminize geçmiyorsunuz?
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AC: Tam olarak ekonomik ablukadan bah-
sedilemez ama epey ciddi sınırlamalar var.
Normal şekilde ekonomi kurmamız kolay değil.
Bu sınırlamalar, 1994'ten beri uygulanıyor.

Nedeni de Çeçenistan ve Gürcistan olaylarıdır.
şimdi bunlar ortadan kalkmaktadır ve Rusya
ile artık normal ekonomik ilişkilerimiz vardır.
Rusya ile vizesiz gidiş gelişlerimiz yıllardır
devam ediyor. Şu anda Rusya sınırındaki tra-
fikte yaşanan sorunlar aslında hukuki zorluk-
lardan çok Psou gümrük kapısındaki teknolojik
eksikliklerden ve altyapı geriliğinden kaynak-

lanıyor. Şu anda kullanılan köprünün kapasitesi
sınırlıdır ve onu yenileyebilirsek sorunlar epey
azalacaktır.

Şimdi bizim ekonomide olumlu gelişmeler
var ve gerçekçi olmalıyız. Geleneksel olarak
Abhazya turizm bölgesiydi. Tarım ise sebzeci-
lik, çay ve turunçgillerle sınırlıydı. Bunları
değerlendiriyoruz ve Rusya'nın bu açıdan en
iyi pazar olduğunu görüyoruz. Bu meyveler ve
diğer ürünlerimizin tamamına yakını Rusya
piyasasına gidiyor. İ

Sanayimiz çökmüş durumdadır ve Rus-
ya'nın desteği de kurtarmıyor. Yatırım yapmak

isteyenler de savaş tehlikesinden dolayı çeki-
niyorlar. SSCB'den kalmış işletmeleri değer-
tendirmek veya rehabilitasyona tabi tutmak
veya başka amaçlar için kullanmak gibi proje-
lerimiz var. Bunlar, SSCB genelinde piyasa
ihtiyaçları için kurulmuştu ve şimdi artık bu
hayaldir. Piyasa ekonomisi bizi de etkiliyor ve
özelleştirme yapıyoruz. Buradan gelirlerimiz

olabilir.

Geçenlerde bir Türk şirketiyle niyet proto-
kolü imzaladık, kömür madenlerimizi işlete-
ceklerine dair. Abhazya'da yeterli kömür re-
zervleri mevcut ve bu rezervler 30 yıl kadar
bizi idare edebilir.

Rusya şirketleriyle ortak girişimler kurul-
masını istiyoruz. Pitsunda ve Gagra gibi kent-
lerde bazı tatil köyleri ve sanatoryumları kira-
ya verdik ve az da olsa gelirimiz oluyor. Doğal
olarak eski Sovyet döneminden ve buralardaki

cennet köşelerden bahsedilse de gerçekçi ol-
mak lazım. Turistik tesislerimiz altyapısızdır,
gelen de azdır. Ama turist sayısındaki artış
tarımda kalkınmaya yol açacaktır. Bahsettiğim
kömür projesi, yaklaşık bin kişiye istihdam
olanağı sağlayacaktır ve bu bizim için iyi bir
rakamdır.

Dış faktörler şimdilik aleyhimizedir ve
bunlar kalktıkça Abhazya, normal ekonomisine

kavuşacaktır. Sizin belirttiğiniz gibi emekli
maaşları çok düşüktür ve bununla geçinmek

 

 

 



 

  
 

imkansızdır. Birçok vatandaşımız, köylerde ve
kasabalarda sebzecilik ve hayvancılık yapmakta-
dır. En azından kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar.
Rusya ile bavul ticareti de önemli bir gelir kay-

nağıdır.

En zor durumda olanlar, köylerde değil de
kentlerde ve kasabalarda oturan maaşlı memur-
lar yani bütçeye bağlı olanlardır.

PV: Sayın Cergeniya, Rusya ile ekonomikiliş-
kilere öncelik verdiğinizi söylediniz ve bu doğal-
dır. Bunun kökleri çok eskidir ve Rusya'da kime
sorarsanız Abhazya tatil beldeleri ve otellerinden
bahseder. Anayasanızda Rusça, Abazaca ile bir-
likte resmi devlet dilidir. Abhazya nüfusunun
yaklaşık yarısının Rusya uyruklu olduğu doğru
mudur?

AC: Rakam veremem, çünkü böyle istatistik
kayıtlarımız yok. Ancak Rusya vatandaşı olan
önemli sayıda nüfusumuz var. Bendeniz bile aynı
zamanda Rusya vatandaşıyım ve zaten Rusya
doğumluyum.

PV: Peki Rusya uyruklu olmanın avantajları
nelerdir?

AC: Avantaj sınır geçişlerinde görülebilir.
Abhazya halkı, Rusya ile iç içedir; gidiş ve geliş
yoğundur. Rusya vatandaşı olanlar Rusya arazisi-
ne daha kolay prosedürle girip çıkıyorlar.

PV: Abhazya vatandaşları için kimlik ve pa-
saport çıkarılacak mıdır?

AC:İlke olarak bunu düşünüyoruz ama bunlar
Abhazya dışında geçerli olması söz konusu değil.
Bu kimlik ve pasaportlar, sadece İnguri ve Psou

ırmakları arasındaki arazide geçerli olacak kadar
değere sahip olur. Oysa bize bütün dünyada ge-

çerli olan belgeler gerekiyor. Şimdilik eski SSCB
kimliklerini kullanıyoruz.

ZD: Kafkaslar'da Sovyetler sonrası dönemde
olup bitenlere bakınca bence buradaki sorunlar
bazılarının işine geliyor. Her hangi birimiz, Krem-
lin'de iktidarda olsaydık ve SSCB'den arda kalan
coğrafyada politika yapsaydık Abhazya sorunu
olmasa bile onu mutlaka yaratırdık, zira bunun
avantajı epey çok. Örnek olarak Abhazya'yı gös-
terebilirim. Bu sorunla Rusya Gürcistan'ı deneti-
mi ve baskısı altında tutabiliyor.

Öyleyse siz siyasi alanda bağımsız oyuncu
musunuz, yoksa sizi oyunlarına alet mi ediyorlar?

AC: Gerçekte her devletin kendi çıkarları ve
jeopolitik hesapları vardır. Üstelik Rusya gibi dev

bir ülkenin özel jeopolitik çıkarları mutlaka ola-
caktır, ama Abhazya'nın da bu bağlamda kendi
jeopolitik hesapları ve çıkarları vardır.
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Görüşmeler sürecinde bağımsız bir tarafız
ve genelde Abhazya'nın çıkarlarından hareket-

le karar veriyoruz. Bazen bunlar Rusya'nın
menfaatleriyle de örtüşmektedir ama bazen
farklı da olabiliyor. En azından görüşmelerde
bizim tutumuzu değiştirmek için veya zararı-

mız için baskı yapılması söz konusu değil.

ZD: Basit bir yaklaşım ama diyelim ki;

Putin, Bush'la ilişkilerde epey ileri gitti ve bu

dostluk Gürcistan'la yakınlısa yol açtı. Süper

güçler: “Haydi çocuklar, kapatın tezgahı ve
anlaşın. Artık oyun falan bitti.” derseler tutu-
munuz ne olacak?

AC: Hayatta her şey olabilir ve her şeyin
kesin garantisi olamaz. Ama Abhazya'nın çı-
karlarından hareket ederek yola çıktık ve ba-
Sımsız demokratik hukuk devletinin, Abaza

halkı için çok daha uygun ve yararlı olacağına
eminiz.

ZD: Abhazya'yı terk etmek zorunda kalan

Gürcü nüfusuyla yıllarca birlikteliğiniz oldu,
kültürel bütünleşme oldu. Şimdi bu halkın
yokluğu sizin için kayıp değil mi?

AC: Şimdi mesele şudur: Savaş, öyle durup
dururken başlamaz. Yıllarca biriken ama pek
ortaya çıkmayan, göz ardı edilen sorunlar,
kritik koşullarda öfkeye yol açar ve savaş kaçı-
nılmaz olur. Gürcülerle ilk büyük çatışmamız,
1989'da yaşandı. Bunun üzerine Batı Gürcis-
tan'da bir kaç saat içinde toplanan 30 bin
Gürcü savaş amacıyla Abhazya'ya doru yürü-
dü. Yani düşman diye bir hedef artık hazırdı ve
onu uydurmaya gerek yoktu. İşte zaten Gürcis-
tan'la birliktelik, düşmanlığa yol açan başlıca
nedeni oluşturuyordu. Önceleri hiç sorun yoktu
ve halklarımız gayet güzel anlaşıyorlardı ve bu

cennette bazı kötü niyetli siyasetçiler, macera

uğruna halkları tahrik ettiler ve savaşa sürük-
ediler, dersek yalan olur. Abhazya'da Gürcü
asimilasyon politikaları ezelden beri vardı,
1930 - 1950 yılları arasında hep devam eden
bu siyaset, Abazaları Kartvel halkının bir boyu
ilan etmeye kadarileri gitti, özel tarih tezleri
geliştirildi. Bu türden teoriler hala mevcut ve
onlara göre biz Abazalar, aslında ulus falan
değilmişiz, sadece tarihe karışmış bir Gürcü
boyunun adını kullanan halkmışız.

Okullarımız kapatılıyordu, Abazaca ko-
nuşmayı . engelliyorlardı. Kısa süren huzurlu
dönemin ardından, yani Nestor Lakoba'dan
(1893 - 1936) sonra nüfus yapısı değiştirildi.

Düzenli ve planlı göçle Abhazya'ya yaklaşık
200 bin Gürcü yerleştirildi. Sonralar bu göç-
menler Abhazya için karar vermeye başladılar
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ve dağdan gelen bağdakini kovmaya yeltendi.
Abazaların 16. - 18. yüzyıllarda buralara geldikle-
rini iddia etmeye başladılar. Halbuki bizim köke-
nimiz, onları hiç ilgilendirmez. Aslında biz, Gür-

cüce veya Rusça söylendiği gibi “Abhaz” değil
“Apsua” halkıyız. Müslüman olanlarımız ise Abaza
sayılırlar. Nasıl ki Gürcüler, kendilerine Kartvel
diyorlar, biz de kendimize Apsua diyoruz.

PV: Zaten Stalin döneminde bütün bu zoraki
ve keyfi sınırlar demir yumrukla bir arada tutulu-
yordu; birçok cumhuriyet kurulmuş ve hatta yurt
dışında bile keyfi sınırlar çizilmişti. Bunu biliyo-
ruz da, 1960 - 1980 yılları arasında bir nevi Gürcü
- Abaza kaynaşması yaşanmadı mı? Buraya gelen
yüz binlerce Sovyet turist bu birliktelikten keyif

alıyordu. Oysa tarihte az görülen bir olay yaşan-

mış ve halkın yaklaşık yarısı ülkeyi terk etmiştir.
Gürcülerin buradaki nüfusu, yaklaşık 240 bindi,
şimdiyse sadece Kodori'de 60 - 70 bin kişi kal-
mıştır. 160 - 170 bin kadar insan Abhazya dışına
kaçmıştır. Bu göç vahim boşluklar yaratmıyor mu?

AC: Yani “Gürcüleri özlüyor muyuz, yoksa
unuttuk mu?” Bunu mu kastediyorsunuz?

PV: Bir bakıma öyle. Ekonomiyle birlikte kül-
türel anlamda da özlem yok mu?

AC: Ben kendimde veya çevremdekilerde
böyle bir özlem görmüyorum. Belki de dışardan
belli etmiyorduk ama aramızda her an çatışmaya
yol açabilecek gerilim ve anlaşmazlıklar vardı.
1978'de Sohum Üniversitesi'nde Gürcülerle bizim
öğrenciler, birbirine girmediler mi? Ermenistan.

Azerbaycan ve Gürcistan'da bu olaylardan sonra
Ermenice, Azerice ve Gürcüce, bunların anayasa-

larıyla devletdili ilan edildi. Abhazya'da Gürcüce
nasıl devlet dili olur? Özerksek neden kendi dili-
miz yerine Gürcüce'yi kullanalım? Burada Erme-
niler ve diğerleri Ruslarla birlikte Rusça'yı kulla-
nıyorlar. Zaten Gürcüce'yi, Ermeniler. Osetler ve
Azeriler de kabul etmiyorlar.İlk krizde bu anlaş-
mazlıklar, düşmanlığa dönüştü. 1989 ve 1992'de
korkunç facialar yaşandı, savaş çok acımasızdı.
Sizin bahsettiğiniz yakınlık ve dostluk olsaydı bu
denli vahşet yaşanmazdı.

Gamsahurdia, iktidara gelir gelmez
Abhazya'da Gürcülerin bitmek bilmeyen mitins-
leri başladı. Bize haddimizi bildirmek(!) istiyor-
lardı yani. Hani hepimiz hatırlıyoruz o şoven yay-
garaları, Gürcistan üniter devletmiş, yerli halk

varmış, misafir halklar varmış, topu topuna yüz-
de beşlik nüfusla biz haddimizi bilmiyormuşuz,
misafirlerin Gürcü dili ve kültürüne sahip çıkması
ve saygılı olması gerekirmiş vs. Buna ne kadar

sabredebilirdik ki!
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PV: Herhalde Gamsahurdia'dan daha çok
Şevardnadze savaşa bulaştı, değil mi?

AC: İkisi arasında fark görmüyorum.
Şevardnadze daha kurnazdır ama sonuçta de-
Sişen bir şey yoktur. Bir aralar ABD Dışişleri
Bakanlıı yapmış ve SSCB Dışişleri Bakanı
Şevardnadze ile doğrudan temaslarda bulun-
muş Baker ve Shultz'un kitaplarıyla ilgili yazı-
da şunu okumuştum; her iki Amerikan bakanını
hayrete düşüren husus, Şevardnadze'nin dev

SSCB sorunlarından daha çok güneydeki kendi
küçük cumhuriyetiyle ilgilenmesiymiş.

“Gürcü halkının düşünce yapısını bilmek
gerekir. En azından kendi aralarında müstesna
bir ulus olduklarını sanıyorlardı. Hatta Radyo
Liberty'deki konuşmalarından bazen bunu
duyuyoruz. Yayına katılan Gürcüler, bir ba-

karsın başlamış Kartvel halkını methetmeye...
Zannedersem bunun sebebi, mazide kalmış
Stalin iktidarıdır. Gürcüler şımartılmış, sanat
eserleri, romanlar, heykeller, anıtlar ve

filmlere yatırım yapılmış, kahramanlıklarla
dolu tarih uydurulmuş, genç kuşaklara milli
müstesnalık fikri aşılanmıştır.” Sonuçta bu
kendini beğenmişlik, diğer halklarla ilişkilerde
sorunlara yol açmıştır.

AS: Sizce Rusya Barış gücünün yetki süresi
uzatılmazsa sonuç ne olur? Rus askeri birlikleri
Abhazya'dan çekilirse neler olacağına dair
tahminde bulunabilir misiniz? Yoksa bunların
yerine herhangi bir başka güç mü konuşlandırı-
ur?

AC: Sürenin uzatılması, ikili bir konudur ve

Gürcistan'la birlikte Abhazya'nın da rızası
gerekir. Sadece Tiflis istedi diye Ruslar, çeki-
(emezler veya başka uluslararası barış gücü

getiremezler.

Gürcistan medyasındaki haberlereve res- | -
mi açıklamalara dikkat ederseniz politik oyun- .
ların ve dolapların sürdüğünü anlarsınız. Par-.
lamento kararlarıyla açıklamalar arasında açık
tutarsızlık var. Aslında Rusya isterse başka
barış gücünün gelebileceği ortada ve önemli; .
olan, Rusya'nın kararıdır. Tahminlere gelince
sizin dediğiniz durumda savaştan başka seçe- .
nek görmüyorum.

PV: Sizce Rusya'nın Gürcistan'a yaklaşımı
değişmedi mi ve böyle bir evrimi fark edebili-
yor musunuz? Rusyaile ilişkilerinizdeki son 10
yıllık genel bilançoyu nasıl buluyorsunuz?

AC: Radikal değişmeler olduğunu söy-
leyemem. Vize şartı kalkınca soluklandık ve
yardımlar da geliyor. KrasnodarVilayeti, insani
yardımlar yapıyor ve kardeş halklardan,

 

 



 

  
 

Kabardey, Adıge ve Çerkeslerden beklentilerimiz

tabii ki vardır.

PV: Sayın Cergeniya. Sizin Abhazya tarafın-
dan yetkili temsilci olarak yıllardır Gürcülerle
görüşmeler yaptığınızı biliyoruz. Bu görüşmeler
sürecinde Şevardnadze ve Ardzınba, başkanlar
olarak son kez 1997'de bir araya geldiler. Size
göre yakın sürede böyle bir zirve görüşmesi bek-
lenebilir mi?

AC: Uzun zamandan beri görüşmelere katıl-
dısım doğrudur. Ama yönetimin kolektif yaklaşı-
mı ve Devlet Başkanının talimatları önemlidir.
Mayıs 1998'de çatışmalar çıktığında zirve görüş-
mesi gündeme gelmişti ve yıllardır da gündem-
den düşmemektedir, fakat zirveden sonuç çıkma-
sı için zemin hazırlanmalıdır. Yoksa bir araya
gelip güzel sözler söyleyip kamuoyunu oyalama-
nın anlamı yoktur, ama şimdilik zirve için hazır
değiliz ama zirve görüşmelerine karşı patolojik
bir tepkimiz de söz konusu değil.

ZD: Bu yıl turistik sezon önceki yıllara göre
epey canlı geçiyor. Burada turizmin her şey de-
mek olduğunu biliyoruz. Rusyalılar dışında acaba
yabancı turistler de var mı?

AC: Tabiki SSCB döneminin rakamları astro-
nomikti ve şimdikilerle kıyaslamak anlamsızdır,
ama gittikçe artan turist sayısı, sanatoryumların
ve tesislerin ilgi çekmesisevindiricidir. Üstelik bu
iyimser ortam dışarıda da güven uyandırıyor.

AS:İlginç bir durum da Gali ilçesinde yaşanı-
yor. Abhazya ile Gürcistan arasındaki bu ilçede
halkın yüzde doksanı Gürcüdür ve orada suç
oranları akıl almaz düzeydedir. Orada ne zaman
normal yaşam koşulları sağlanacaktır?

AC: Gali arazisinde suç oranları gerçekten
yüksektir: hırsızlık, soygun ve diğer adi suçlara
oradaki insanlar alışmışlar artık. Gürcistan tarafı,
orada devamlı olarak kışkırtıcı faaliyetlerini sür-
dürüyor ve kargaşa çıkarıyor. Megreller, sürekli
sorun çıkarıyorlar ve Gürcistan yönetimi bunlara
engel olmuyor. Tiflis'in politikaları, Gali ilçesin-

de devamlı olarak karışıklık ve anlaşmazlık çı-
karmaya yöneliktir.

Gürcistan, bu haliyle Abhazya'nın kendisiiçin
aşırı ve taşıyamayacağı yük olduğunu anlayana
kadar Gali'de istikrar beklenemez. Üstelik böyle
sorunların çözümü için halen Gürcistan'da uygun

siyasi ortam, tolerans, gerçekçilik ve cesur
yönetim, ayrıca karizmalı lider görmüyorum.
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AS: Sizce kışkırtıcılar ve silahlı provo-
katörler, Gali'de yerli halktan destek görüyor-
lar mı?

AC: Bir dereceye kadar, ama halk, her
zaman huzur ve istikrar ister, aileleri için gü-

venlik ister. Son Ekim olaylarında gördük ki;
büyük çapta terör ve silahlı saldırılara rağmen
halk sağduyuluydu. Onların amacı, Gali'deki ve
Abhazya sınırındaki Zugdıdi ilçesinde oturan
halkı, özellikle de göçmenleri bize karşı kış-
kırtmaktı, ama halk onlara ilgi göstermedi ve

asayişi tercih etti. Halbuki Nodarişvili ve
Janiya, Zugdidi televizyonunda sabahtan
akşama kadar kışkırtıcı demeçler veriyorlardı,
kardeşlerimizi öldürüyorlar? diye yaygara
koparıyorlardı, ama artık bunlar işe yaramıyor.

PV: Sayın Cergeniya, dönmek isteyen Gür-
cüler için bir ümit var mıdır? Dönenlerin gü-
venliğini sağlayabilir misiniz?

AC: Önce şunu bilmeniz gerekir ki; göç-
menler ve sığınmacılar konusunda Gürcü poli-
tikacıları ve medyası gerçeklerle birlikte bir-
çok yalanı da dünyaya yutturmak istemekte-
dir. Yıllar oldu ve hala 300 bin sığınmacı kaç-
kın diye tutturmuşlar. Devlet Başkanı da gaze-
teci de sıradan biri de aynı rakamı vurguluyor-
lar. Oysa sizin de belirttiğiniz gibi savaş öncesi
Abhazya'da 240 bin Gürcü vardı. Demekki 300

bin, abartılmış bir rakamdır. Üstelik bizdeki
verilere göre Abhazya'da yaklaşık 100 bin Gür-
cü kalmıştır. Başkan Ardzınba'nın Kararname-
sine göre Gali ilçesine dönüş serbesttir ve dö-
nenler de az değildir, ama bu halkı resmi ka-
yıtlara geçiremiyoruz çünkü Tiflis, bunun için -
siyasi tavizler istiyor. Gali'deki Gürcüler, kaç-
kın değillerdir ve Abhazyalı olarak bizden kim-
lik alabilirler. Fakat o zaman Gürcistan, bunla-

rı kaçkınlar olarak gösteremeyecek ve bu yüz-
den çözüme yanaşmıyorlar, yoksa Gali'de
normal yaşam şartları sağlayabilirdik. Tiflis,
her yerde bu 300 bin kaçkın masalını anlatıyor
ve açıklamalar yapıyor. Ama istatistikler var
ve kimseyi kandıramazlar.

PV: Açık konuştuğunuz için teşekkür ede-
riz. Belki de iyimser bir tablo yok ama gerçek-
leri görmek ve bilmek zorundayız. Abhazya
Başbakanıyla konuşmadan sonra sorunun ne
denli zor ve farklı boyutları olduğunu anladık.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler Sayın Anri
Cergeniya.

(Rusça'dan çeviren Orhan URAVELLİ
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TÜRK VATANDAŞLARININ GÜNLÜK YAŞAMLARINDA GELENEKSEL OLARAK
KULLANDIKLARI FARKLI DİLVE LEHÇELERİN ÖĞRENİLMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİĞİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

Kopenhag Kriterleri ve Helsinki Zirvesi karar-
larının gereği olarak Hükümetimiz tarafından ha-
zırlanıp AB'ye sunulan “TÜRKİYE ULUSAL RAPORU"
nun SİYASİ KRİTERLER bölümünün 9. maddesinde
yer alan “Kültürel yaşam ve Bireysel özgürlükler"
başlıklı taahhüdümüz uyarınca, T.B.M. Meclisinin
gece yarılarına kadar yoğun bir tempoyla çalış-
mak suretiyle yasalaştırdı$ı 03.08.2002 tarih 4771
sayılı kanunun pratik hayatta uygulamaya konul-
masına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan
farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesine ilişkin yö-
netmelik 20 Eylül 24882 sayılı resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlk bakışta son derecede sade gözüken yönet-
melik, uygulayıcı yaklaşımıyla dikkatle incelen-
diğinde; bazı noksanlıkları, gerçekleştirilmesi ko-
lay olmayan ve kısa zamanda hayata geçirilmesi
çok çok zor olan hususlar içerdiği görülecektir. O
nedenle Yönetmeliği hazırlayan birimler ve uygu-
layacak birimlerle temas kurup onlara yardımcı
olmakta ve birlikte çözümler aramakta yarar
görüyorum.

Esas itibariyle, farklı dil ve Lehçelerin öğrenil-
mesi hakkı ve imkanı 2923 sayılı "Yabancı Dil Eği-
timi ve Öğretimi Kanunu" nun adının, "Yabancı Dil
Eğitimi ve Öğretimiile Türk Vatandaşlarının Farklı
Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkındaki Ka-
nun" şeklinde 4771 sayılı kanunun 11. maddesinin
(A) fıkrasıyla değiştirmek suretiyle yürürlüğe
konulmuştur. Uygulama yönetmeliği ise "Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği" esas alınarak
hazırlandığı için Milli Güvenlik Kurulundan görüş
alma ve Bakanlar Kurulundan karar istihsali gibi
zorlukları kısa yoldan aşmanın hedeflendiği anla-
şılmaktadır..

Türkiye'de yaşamakta olan ve ortak adlarıyla
Çerkes olarak bilinen 6 milyona yakın Kafkas kö-
kenli Türk Vatandaşının kendi öz dillerini ve kül-
türlerini öğrenme arzularının çok yoğun olması
nedeniyle heyecanla beklediğimiz Yönetmeliği bu
gün uygulamaya koymak istememiz halinde karşı-

 

Muhittin Ünal
KAFDER Genel Başkanı

laşabileceğimiz problemleri birlikte odeğerlen-
direlim istedim.

1- Kurum açma ve öğrenime başlama (Madde 6):
Kreşiyle,Anaokuluyla, Temel Eğitim ve Orta öğre-
timiyle özel statülü okullar zinciri açmak için öngö-
rülen koşullardan tümünün akademik ve edebiyat
yapma amacı olmayan, ancak günlük yaşam içinde
kullanılmaya matuf basit bir lisan kursu için de
istenmesi ihtimali söz konusudur. Zira 6. maddede
bir ayırım yapılmadan do$rudan doğruya yönetme-
ikteki koşulların yerine getirilmesinden bahsedil-
miştir. Bir özel okulun açılmasında Devletin işi sıkı
tutması ve kontrol etmesi yerinde bir uygulamadır.
Ancak aylarla ifadesi kabil basit bir san kursu için
aynı şeylerin istenmesi hakkaniyete uygun olmaya-
caktır. Ayrıca, Kurum açma izni alınmış olsa bile
öğrenime başlamanın gerektirdiği koşullardan bazı-
ları örneğin; yeterli sermaye taahhüdü,mali ve
sosyal güvenlik teminatları, Öğretmenlerin üçte
birisinin kadrolu ve sözleşmeli olması, kullanılacak
kitapların Talim Terbiye Kurlunca onanmış olma-
1.... ibi istemlerin yerine getirilmesi bir çok kül-
tür gurubu açısından kolay şeyler değildirler.

2- “Görevlendirme(Md.7): Kurslarda görev almak
üzere Çalışma izni verilecek yönetici,öğretmen ve
usta öğreticiler için de Özel Öğretim Kurumlarında
görev alacak personel için istenen belgeler ve ko-
şullar aranacaktır. Üstelik Türk Vatandaşı olmaları
ve Talim Terbiye Kurlunca belirlenecek diğer şart-
ları da taşımaları koşuluyla. Ülkemizde bu güne
kadar Çerkes dillerini öğreten bir okul bulunmadı-
ğına göre, bu alanda Üniversite mezunu, öğretmen-
lik tecrübe ve pedasojik formasyonu kazanmış,
adaylık süresini doldurmuş ösreticileri nereden
bulacağız.? Öğretmen bulunamaması halinde Usta
öSreticilere görev verilmesi mümkünse de kimin
veya kimlerin Usta öğretici olabileceSine kim karar
verecek? TÖMER, YÖK, MEB gibi bir merciin konuyu
üstlenmesi düşünülüyorsa o kurum ne zaman belli
olacaktır? Üstelik o kurumda Çerkesdillerini bilen
uzmanlar bulunmadığına göre sorun nasıl çözüm-
lenecektir?
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Türk Vatandaşı öğretmen ve usta öğretici bula-
mazsak zorunlu olarak tarihi
kasya'dan davet etmemiz gerekecektir. Ne varki
bu günkü koşullarda Rusya Federasyonu içerisinde
kalan Cumhuriyetlerimizden gelen Üniversite
mezunlarının diploma eşitliği YÖK tarafından
kabul edilmemektedir. Türkiye ile Rusya Federas-
yonu arasında imzalanan 1994 tarihli ikili kültü-
rel anlaşma ve uygulama protokolunda bu konuya
da yer verilmiş olmasına rağmen taraflar bir ara-
ya gelerek soruna ilişkin karşılıklı uygulama pro-
tokolünü henüz imzalamış değillerdir. (Kaf-Der,
bu konunun çözümü için gerekli girişimleri baş-
latmış olmakla beraber sonuca ulaşılabilmesi,
uzunca bir zaman alacaktır.)

3- Kursiyerlerde yaş sorunu: Yönetmeliğin 8.
maddesinde ilk öğretim okulları nın 6. sınıfına
geçmiş öğrencilere, velilerinin izniyle, ya mesai
dışında ya da hafta sonlarında, ögrenci olma-
yanlara da 18 yaş ve asgari ilk okul mezunu olma
koşuluyla her zaman kurslara katılma hakkı ta-
nınmaktadır.

Ne var ki; dil öğrenimindeki deneyimlerimizle
biliyoruz ki öngörülen yaşlar bir hayli büyüktür.18
yaşından sonra Çerkesce telaffuz ve dilin işlek
halde dönmesi gençler için problem olmakta ve
kelime hazneleri de 600-700 kelimeyi (Aile içeri-
sinde Çerkesce konuşulan ortamlardan gelen ve
kulağı dolgun gençler hariç) geçememektedirler.
Bu nedenle en geç Temel Eğitimin üçüncü(10 yaş)
sınıfından itibaren ana dilini öğrenme imkanı
olmalıdır. Eğer, yaş küçültülmesi kabil olamaya-
caksa Anaokulunda ve Temel Eğitimin ilk sınıfın-
dan itibaren de şarkılar, çizgi filmler,görüntülü
küçük skeçler,masallar ve folklor yardımıyla ço-
cukların kulak dolgunluğu ve dil yatkınlığı sağ-
lanmasına imkan verilmelidir ki, başarılı olunsun.

4- Farklı Diller ve Şivelerin ösretimine ilişkin
yönetmelikte yer almamakla beraber kursları
açacak kurumun ad seçmesi, kursa dilediği gibi ad
vermesi de pek mümkün görünmemektedir. Bu
yönetmelikte yer almayan hususlar için Özel Öğ-
retim Kurumları Öğretim Yönetmeliğine bakılması
gerektiğine göre (Md.14) özel okullar yönetmeli-
ginin 8. maddesi devreye girecektir.

Söz konusu madde aynen şöyledir: "Özel Öğretim
Kurumları isimlerinde; resmi ve diğer özel öğre-
tim kurumlarında kullanılan ad ve unvanlar ile
Türkçe olmayan veya Türkçe anlam ifade etme-
yen isimleri her ne şekilde olursa olsun kullana-
mazlar."

5- Kurslar için önemli ders araçları-kitaplar, müf-
redat programı ve aylık-haftalık dönem planları
yönünden de sıkıntı çekilecektir. Özellikle kulla-
nılacak kitapların ve materyallerin Talim Terbiye
Kurulu tarafından onandığına ilişkin Tebliğler

 

vatanımız Kaf-

Dergisinin istenmesi, programların Bakanlık onayı-
na tabi olması ve Öğreticilerin sicillerinin Milli
ESitimce izlenmesi, Kurs için aranılacak mekansal
özellikler Derneklerimizde düzenlemeyi düşün-
düğümüz kursların boyutlarıyla bağdaşacak gibi
gözükmemektedir.

6- Çerkesler olarak ana dilimizi ve lehçelerini 68-
renecek ve öğreteceksek bu gün için KİRİL harfleri-
ni öğrenmek ve kullanmak zorundayız. Amacımız,
hiçbir şekilde siyasal ve ideolojik olmayıp, Anava-
tanımızda kalan bölünmüş ailelerimizin öbür parça-
larıyla, ziyaretler veya çağın modern haberleşme
araçlarını kullanarak yeniden buluşmak, kendi
dilimizle anlaşabilmek, sürekli bir iletişim tesis
edebilmek, tarihimizi ve kültürel geçmişimizi kay-
nağından doğru olarak öğrenmek ve dileyenlerimi-
zin gezi ve yerleşmek maksadıyla Kafkasya'ya gidiş-
gelişlerine yardım etmek olduğuna göre, Kafkasya'-
daki Cumhuriyetlerimizin kullanmakta oldukları
kiril harflerini öğrenmek ve ö$retmek,kiril harfle-
riyle yazılan eserleri okumak durumundayız. Her ne
kadar amatörce bazı arkadaşlarımız Çerkes dilinde
Alfabeyi latin harfleri ile denemekte iseler de bu-
nun Kafkasya'da kabul görmesi ve milyarlarca dola-
ra mal olacak arşivlerin latin harflerine çevrilmesi,
orada yaşayan tüm kardeşlerimize latin harflerinin
öğretilmesi önümüzdeki 3-5 yılın işi değildir. Ayrı-
ca, Türkiye Cumhuriyeti büyük maliyetlere bizzat
katlanarak Türki Cumhuriyetlerde latin harfleriyle
öğretime geçilmesi için önemli fedakarlıklar göste-
rirken, Çerkeslerin Türkiye'de Kiril harfleriyle oku-
masına sıcak bakmaması da ihtimal dahilinde-
dir.Ayrıca, Kiril harflerine zoraki ideolojik misyon
yüklemeyi ihmal etmeyecek mihrakların,kültürel
kimliğinden uzaklaşmış bazı insanların muhtemel
olumsuz yaklaşımlarını da hesaba katarsak harf
seçiminin ve uygulamasının ne denli karmaşık bir
konu olduğu daha iyi anlaşılır. O nedenle, Dünya
Çerkes Birliği dil komisyonunun çalışmalarını bir an
önce tamamlaması, dil ve alfabe birliğine ulaşa-
bilmiş olması, bu gün dünden daha zorunlu hale
gelmiştir. Keza, Hükümetimizin Kiril harflerine
yaklaşımının da netleşmesi

7/- Derneklerimizde zaman zaman ücretsiz olarak
verilmekte olan kurs ya da benzeri aktivitelere
devam durumu hiç de iç açıcı değildir. Oysa, bu
yeni yönetmelik kapsamında açılacak kurslar tümü-
yle paralı,öğreticilerin özlük hakları ve sosyal gü-
venceleri ile tüm giderler kursiyerlerin ödeyeceği

, paralarla karşılanacağına göre, yukarıda maddeleş-
tirilen tüm engelleri aşarak dil kurslarını açtığımız-
da talep ve devam durumu nasıl bir tablo oluştura-
caktır? Tamamlanacak ilk kursları izleyen her kurs-
ta giderek artan bir talep ve devam grafiğinin orta-
ya çıkacağı bana göre oldukça kuşkuludur. Bu ne-
denle İnsan ister istemez düşünmek zorunda kalı-
yor. Acaba ulaşılmak istenen de bu mudur diye.
Dilerim yanılan ben olurum.

2/

 

 



 

TEMMUZ AGUSTOS 2002 » SAYI 37
 

 

 

ANADİL TOPLANTISI
Demokratik Çerkes Platformu tarafından düzen-

lenen "AB Uyum Yasaları/Anadili Öğrenim ve Yayın
Hakkı" konulu toplantı 22 Eylül 2002 pazar günü
İstanbul Dostluk Klubü lokalinde yapıldı. İstanbul,
Ankara, İzmit, Bursa, Adapazarı ve Samsun'dan 157
kişinin katıldığı toplantı, bilgilenme, tartışma ve
perspektif oluşturma bakımından çok yararlı ve
başarılı geçti. Saat 13:30'de DÇP sözcüsü Sezai
Babakuş'un açış konuşmasıyla başlayan toplantının
ilk bölümünde Kaf-Der Genel Başkanı Muhittin Ünal,
Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi-Yeni Şafak Gazetesi
yazarı Kürşat Bumin, Demokrat Türkiye Partisi Ge-
nel Başkan Yardımcısı Sinan Ülgen ve İstanbul Üni-
versitesi Araştırma Görevlisi Selcen Önerkatıldı.

Muhittin Ünal: Anadil yönetmeliği yasayı işle-
mez hale getirdi

Kaf-Der Genel Başkanı Muhittin Ünal, Demokra-
tik Çerkes Platformu'nu yürüttüğü başarılı çalışma-
lardan dolayı kutlayarak sözlerine başladı ve "Türki-
ye demokratikleşme yolunda çok önemli adımlar
atıyor. AB Uyum Yasaları bunun en çarpıcı göster-
gesidir. Ancak bu yasaların iyi işletilmesi gerekiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın anadil öğrenimiile ilgili
çıkardığı yönetmelik sanki yasayı işlemez hale ge-
tirmeyi amaçlıyor. Bunun kısa süre içinde düzeltile-
ceğini ümit ediyoruz" dedi.

Kürşat Bumin:Anadil öğrenimi bireysel değil
toplumsal haktır

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yeni Şafak
Gazetesi yazarı Kürşat Bumin ise Çerkeslerin de-
mokratik hakların takip etmeye başlamasını çok

olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Türkiye
zorlu bir süreçten geçiyor. Devlet tüm demok-
ratik haklar konusunda olduğu gibi anadili 68-
renim hakkı konusunda da utangaç ve kuşkucu
tutum takınıyor. Devletin de toplumun da ra-
hatlaması için zaman lazım. Hepbirlikte korku-
larımızı yenmeliyiz. Anadil, bireysel hak olmanın
ötesinde toplumsal bir haktır" dedi.

Kürşat Bumin'in toplantıya ilişkin Yeni Şafak
gazetesinde yayınlanan yazılarını sitemizin gün-
cel yazılar bölümünde okuyabilirsiniz...

Sinan Ülgen: Uyum yasaları demokratikleş-
menin önemli adımlarıdır

Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı, AB Uzmanı Sinan Ülgen, AB Uyum Ya-
saları'nın Türkiye'nin demokratikleşmesi yolunda
atılmış çok büyük adım olduğunu belirterek,
“Türkiye'nin geleceği için karamsar olmayalım.
Değişim sürecini hepimiz desteklemeliyiz ve
demokratik haklara sahip çıkmalıyız." dedi.

Daha sonra söz alan İstanbul Üniversitesi A-
raştırma Görevlisi Selcen Önerise kültürel haklar
ve anadil öğrenimi konusunda AB ülkelerindeki
uygulamaları anlatan bir tebliğ sundu.

Daha sonra bu bölümle ilgili soru-cevaplara
geçildi.

Toplantının ikinci bölümünde ise dilbilimci
Murat Papşu, Çerkes dillerinin yapısı, anavatan
Kuzey Kafkasya'da ö8renimi ve diyasporadaki du-
rumu üzerine, Cem Radyo Genel Müdürü-Ga-
zeteci Fuat Uğur ise anadilde yayın konusunda
birer tebli$ sundular.

ÇERKES DİYASPORASI ANADİL İÇİN SES VERDİ

Demokratik Çerkes Platformu'nun düzenledi-
ği "Çerkes Dilleri Sempozyumu" 6 Ekim'de İstan-
bul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü'nde ya-
pıldı. Sempozyuma dünyaca ünlü dil bilimci
Prof. Dr. George Hewittin yanısıra Denis
Çaçhalia ve Ayhan Kaya konuşmacı olarak katıl-
dılar.

Saat 13:00'de İsmet Arasan'ın, dünya'da
Ubıhça'yı konuşan son kişi olarak bilinen Tevfik
Esenç'i ve Ubıh Dili'nin trajedisini anlatan belge-
sel filmi “Son Sesler" in gösterimi ile başlayan
sempozyumun açılış konuşmasını Demokratik
Çerkes Platformu Sözcüsü Sezai Babakuş yaptı.
Daha sonra, Prof. Dr. George Hewitt "Çerkes
Diyasporası İçin Dil Planlaması" başlığı altında
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bir buçuk saatlik bir sunum yaptı. Hewitt ko-
nuşmasında Abhaz-Adığe dillerinin yapısı ve bu
dillerin Kafkasya'da kullanım düzeyi hakkında
ayrıntılı bilgi vererek, diyaspora açısından dilin
korunması ve geliştirilmesi için atılması gereken
adımları anlattı. Hewitt "Bugünden geleceğe
Abhaz-Adığe dillerinin yaşaması ve gelişmesi için
latin alfabesine geçilmeli" dedi ve Abhazdili için
hazırladığı latin alfabesi hakkında bilgi verdi.

Sempozyum'un ikinci bölümünde her üç ko-
nuşmacının katılımcıların sorularını, önerilerini
ve farklı bakışlarını yorumladıkları interaktif bir
oturum yapıldı. Salonu dolduran 250'yi aşkın
katılımcının bir çoğunun söz aldığı bu oturumda
özellikle Latin alfabesine geçiş konusu tartışıldı.
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ÇUREY TIJİN
Filolos-Nalçik Kabardey-Balkar Devlet Üniversitesi

Bizler, Atayurt Kuzey Kafkasya'nın dışında
yaşayan sürgünler için “Diaspora” deyimini kul-

lanırız. Oysa Kuzey Kafkasya'nın içinde de "“dias-
poramız” vardır. Bunların belki de en önemlisi
"MEZDOK KABARDEYLERİ” dir. Çok azımızın çok
az bildiği bu kardeşlerimiz hakkında bilgilenmek
isteyenler için Mezdok doğumlu iki Adıge (Anbır3)
yazarı tarafından, bir yıl ara ile (2001-2002) top-
luma kazandırılan “MEZDOK KABARDEYLERİ” adlı
eserler her yönü ile okumaya değer, oldukça
geniş bilgiler içermektedir.

Uzun bir arşiv çalışmasının ürünü olan bu e-
serler, daha çok tarih ve edebiyatımız ile ilgili

araştırma yapacak olanlar için önemli başvuru
kitaplarıdır.

İlk kitabı, kalemealan Dr.İlzita Bola, Mezdok
Kabardeyleri'ni oldukça kapsamlı bir çerçevede
inceler. Tarihi- etnografik bir çalışma olan bu
kitap, bugün gerek diasporada, gerekse Atayutta
eksik kalmış ya da tam anlaşılamamış yönleri ile
Mezdok Adıgelerini tanıtır.

Yazar kitabında, dini farklılıktan oluşan ya-
şam tazının Adıgelerin sosyal hayatındaki etkile-
şiminden bahsederken, özde bu farklılıktan dola-
yı hiçbir problemin yaşanmadığını belirtir. Eşsiz
güzellikte uyumun temel anahtarını ise Adıge
Xabzeye bağlar. Öyle ki, birlik beraberliğin, da-
yanışma ve yardımlaşmanın en güzel şeklini bu-

rada görebileceğimizi anlatırken Adıge insanı
olmanın yapı taşı sayılan Anpırsrp3 yani insanlık
olgusunu bizlere tekrar hatırlatır.

Dr. İlzita Bora'nın biz okuyucularına örnek-
lerle sunduğu bir başka konu ise, din farkı gözet-
meksizin Adıgelerin bugün ortak olarak kullandık-
ları sözcüklerdir. Müslüman Adıgeler Allah kav-
ram sözcüğü için Thaşho (Tx»3uıxy3), Hıristiyan

 

Adıgelerin kilise için (Ham33), dua için (Apıy3),
İsa'nın, insanlığın kurtuluşu için canını fidye
olarak verdiği günün anılmasına “Tonrpay3”,
Nevruz Bayramı için (Haypy3) ve Kurban Bay-
ramı gibi daha pek çok terimin kullanıldığına
dikkat çekmiştir.

İkinci kitabımız ise Maykop'ta 2002 yılında
tarihçi ve etnograf “Nikolay Kun” tarafından

kaleme alındı.

Mezdok Çocuk Müzik Okulu Müdürü olan ve
aynı zamanda Mezdok Adıge Xase başkanlığını
sürdüren yazarımız da tarihi belgelerle Mezdok
Kabardeyleri'ni incelemiştir.

Eser üç ana bölümden oluşur. İlk bölümde;
Büyük Ekim Devrimi öncesi, ikinci bölümde;
kültürel yaşamları, üçüncü bölümde ise ailevi
yapısıyla Mezdok Adıgeleri ele alınır. Kitabın
sonunda ek bir liste iki gurup halinde verilmiş-
tir (Hıristiyan ve Müslüman Adıge adları ola-
rak). Bunlar Mezdok Adıgeleri arasında karşıla-
şabileceğimiz aile adlarıdır. Biz de bu listeyi
yazımızın sonunda okuyucularımıza Adıgece
olarak sunuyoruz.

Nikolay Kun, Mezdok Adıgelerinde düğün.
ve evlilik kurumunun işleyişine değinir ve
Adıgelerin yaşamında önemli bir yere sahip
olan WORED'leri de incelemiştir. Düğünler
milli kıyafetlerle yapılır. Gençlerden oluşan
düğün alayı, gelinin evden çıkartılması ve yeni
evine getirilmesi sırasında Woredlerle coşar-
lar. Bu orada hiç ihmal edilmeyen, değişik
varyasyonları olan düğün şarkıları aralıksız

söylenir.

İşte bunlardan birini Adıgece olarak sizler-
le paylaşıyoruz.
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An HpıcamerH

Yapana, yol yor!

Ver Mapx3, yol yof!

Yoğ, Ja HpıcameTH!

Yoğ, y3paHna!

Yapana, yol, yol, yol!

KrpamMhını Kpallbıprb3p,

Yoğ, yo, yapana!

Yoğ, kbbınamıpH!

Yo, yo, yapana!

Yapana, yol, yoj!

Yoğ, yo, ryppıhleirry3mu!

Yoğ, yol, yapana!

Yoğ, yo, y3paHna!

Yapana, yol, yoH!

ÜBI3LINI3p KL3CBDKACH!

Yo, yapana!

Kitabın son bölümünde “Mezdok Adige Xa-
se”nin kuruluş ve çalışmaları anlatılır. Xase
1993'te kurulup faaliyetine başlamıştır. Xase'nin
çalışmalarında en önde tuttuğu konuların başın-
da; kültürel erozyonun önlenmesi, ruh ve beden

bakımından güçlü bir gençlik yetiştirmek, anadil
eğitimini her alanda yayarak, sanat ve edebiyat
konularında verimli çalışmalar yürütmek olduğu-
dur. Elbette ki bu düşünceleri paylaşıyor ve bu
bağlamda yaşayan böylesi bir kültürün gelecek
kuşaklara aktarılması, yarınımız için gereken bir
hazinedir.

Hıristiyan ve Müslüman Adigelerinin birlikte ya-
şadığı Mezdok bölgesinde, bu din ayrılığına rağ-
men bir sorun yaşanmaz. Çoğu kimsenin inanmak
istemediği bu durumu yerinde görmüş ve kendi
çapında gözlemlemiş bir insan olarak doğrusu
ben de şaşırdım.

Her türlü acıyı ve sevinci kardeşçe paylaşan bu
insanları böylesine birlikte hareket ettiren gizli
gücü merak etmemek elbette ki mümkün değil-
dir. Kendi kendime; acaba yabancılara karşı ya-
pay bir gösteri midir? gibi sorular sıralandı kafa-
mın içinde. Hatta bunun önünü kesmekiçin;

din ayrılıSı aranızda sorun olmuyor? Orta yaşta
güzel giyimli ve güler yüzlü birinin yumuşak bir

ses tonu ile;

- Sizce aramızda bir sorun olması mı gerekiyor?
Sorusu karşısında verecek bir yanıt bulmakta
zorlandım. Kendimi toparlama fırsatı bulamadan
bir başka ses;

- Siz Adige olduğunuzu söylüyorsunuz. Şayet
Adige iseniz buna şaşırmamanız gerekir.

- Neden?

- Çünkü biz Adigeler için önemli olan insan ol-
maktır. Sonra Adige habze "'Xabzo' gereği kişi-
nin inancı kendisi ile inandığı şey arasında bir
özel meseledir. Neden sorun olsun ki?

Bir başka ses;

- Doğrusu bu Kaberdeyler bizi sevmez. (Gülüşme-
ler) Çünkü biz “tapınma hareketleri yaparak”
böyle olduğumuz için deyince hep birlikte gülüş-
tük.

Sonra benim inancımı, kendilerini nasıl bul-

duğumu içeren sorular sordular. Ben de ken-
dimi anlatmaya çalıştım. Türkiye'de do$duğu-
mu, Nalçik Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatın-
dan mezun olduğumu, Adigece ve Rusça'yı

burada öğrendiğimi ve şimdi Nalçik'te yaşadı-
$ımı söyleyince daha çok ilgilendiler. İstanbul
ve Türkiye'de yaşayan Adigelerin durumunu,

Adigeceyi ve Habzeyi "Xabzo'' bilip bilmedik-
lerini, nüfusumuzu, evlilikleri, ekonomik dur-

rumumuzu içeren geniş kapsamlı sorular sordu-
lar. Yanıtlamalarımdan sonra, dönüp dolaşıp
sözü yine dine getirdim. Ama bu din sorgusun-
dan iyice sıkıldıkları belli idi. Gerçi Sayın
Nikolay Kun “Mezdok Kaberdeyleri” isimli a-
raştırmasında, Mezdok Adigelerinin ne zaman
ve nasıl Hıristiyan oldukları ile ilgili kapsamlı
bilgiler mevcut olmasına rağmen yine de soru-
yorum. Neden ve nasıl Hıristiyan olduklarını
Nikolay Kun,;

- Adigelerin Hıristiyan, Müslüman veya bir
başka inançta olmalarının tarihçesini kitabında
uzun uzun yazdı. Şimdi, mesele bu durumun
Adigelere neyi getirip neyi götürdüğü mesele-
sidir. Ben dini inancı bir sorun halinde görme-
mek gerektiğine inanıyorum. Çünkü Adigeleri
bir kılan daha güçlü tarihsel bir mirasa sahip-
tirler. Adigeler kendi dillerinde Tha "“Txba”
kavram sözcüsü ile ifade bulan bir inançları
vardır. Bu inanç müslümanlık ve Hıristiyanlık

- Ben de Adigeyim. Yabancınız değilim. Yani sizden öncesine dayanmaktadır. Ve yine bu inanç Tek
biriyim. Bana lütfen doğrusunu söyleyin. Hiç mi bu Tanrılı ve Gökseldi. Bazen doğa olaylarını ta-
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nımlayan veya belirleyen kavram sözcükleriyle

karıştıranlar vardır. Böylece Adigelerin çok tanrılı
bir toplum olduklarını var sayıyorlar. Oysa, Adige
Dilinde Thalar “Txba” diye bir kavram yoktur.
Örneğin; Şıble "lLUbibns” Yıldırım Tanrısı diye
ananlar var. Kısaca Tha "Txba”yı çağrıştıran her
sözcük Tha “Txba” değildir. O bir doğa olayıdır.
Her doğa olayının Tanrıya izafe edilmesi inanç ve

anlayışı nedeniyle her doğa olayında tanrı tara-
fından meydana getirildiği şeklinde yorumlanmış
olabilir.

Ayrıca, örgütçü, danışman, yol gösterici ve
önderlik gibi özellik ve nitelikleri olan Thamada
“Txbamans”” kavram sözcüğü ile tanımlanan
insanların mevcudiyeti düşündürücüdür. Çünkü
bu sözcükte Tha "Txba”yı çağrıştırmaktadır. Yani
Tha ile bağlantısı açıktır. İşte bu Thamada'nın
toplumdaki işlev ve görevine dikkat etmek ge-
rekmektedir. Çünkü Thamada'nın yaptırım gücü
vardır.

Neydi o güç; jandarma mı veya üstün ekonomik

bir güç mü? Üçüne de hayır. Onun tek ve değiş-
mez gücü Habze '*'Xabza'' denilen sözel buyruk-

lardı. Birkaç örnek verelim;

Adigelik insanlıktır.
“Agbifalbap yibixybirbaLu”

Ayıp

"EMbİKIY - XbaüHarlı9 “

Uygun olan adettir.

“EKİYP Xab3al”

Olmuyorsa olabileceği gibi davran.

“MbiXbyMa SapbiXby Lilıbi *

Hiçbir baskıcı otoritenin bulunmadığı bu toplum-
da sadece utandıran ve insan olduğunu hatırlatan
uyarılarla yönetilmesi değil, yönlendirilmesini
bugünkü koşullarda açıklamak gerçekten mümr-
kün desildir. Ne yazık ki bu anlatılamaz sadece
yaşanır.

1 MEZDOK(....)

2 WORED (....) -

- Sağır orman

Şarkı

Hristiyan Adıge Aile Adları

Adige Aile Soyadları ve aile damgaları ile mo-

dern dünyanın henüz ulaşamadığı bu durumu

Adigeler tarih içinde halletmişlerdir. Bunları
öylesine basit konularmış gibi geçiştirerek çok

daha basit olan şeylere ''inanç gibi”” kilitlen-

mek haksızlıktır.

Habze "'Xabz3”'nin özünde pozitif hukuk ötesi
bir anlayış ve işleyiş söz konusudur.

Habzeyi Xabz3”' bir gelenekler manzumesi
şeklinde düşünmek yanıltıcı olur. İlla bir şey
söylemek gerekirse; Habze "'Xabz3'' zaman
içinde somutları soyuta dönüşen ve gezegeni-
mizin farklı bölge ve farklı toplumlarına şekil
veren Göksel buyruklar manzumesi şeklinde
algılanabilir. Yani kısaca Habzenin dinleşmesi
olarak ta bakılabilir.

O bakımdan günümüzde özellikle Adigeler
arasında inanç çatışması yaşanmaz. ( Sizin

orasını bilmiyorum) Zaten hiçbir zamanda böy-
te bir çatışma olmamıştır.

Daha çarpıcı bir örnek; Çeçen ve Dağıstanlılar
sekizinci ve on ikinci yüzyılda Müslüman olma-
larına rağmen diğer Kuzey Kafkasyalılarla din-
sel bir problem olmamıştır. Bunların nedeni
tamamen değilse bile büyük kısmı ile Tha
“Ixba”', Thamada ''Txbamans”' ve Habze

'Xabzs”' üçgeninde dokunan Adige toplumunu

bu meseleyi çok aşmış olmasıdır. Onu içinde
aramızda dinsel inanç farklılığı sorun değildir.
Ve olmamıştır.

Sayınm Nikolay Kun'un bu açıklamaları ve din-
sel inançlara yaklaşımını doğrusu üzerinde

durmaya değer bir konu olarak görüyorum.

Teşekkürler Sayın Dr. İlzita Bola

Teşekkürler Sayın KUN.

Nart Dergimiz aracılığı ile kısacıkta olsa ta-
nıtma olanağı bulduğumuz bu değerli iki Adıge
yazarının eserlerini okuyucularımızla paylaş-
maktan dolayı da mutluluğumuzu ifade etmek
istiyoruz.

A63ü, Arpy39, Anpbkam, Ace, Aprprımı, b3Xxby, BoporyH, bumol, İ'ysımokry3, Üy3p9, I'byo, Tby6Kk0bk3,

Myaap, eiabim, Joxby, Kpbupım, Kbyokby9Ü
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George Dumezil'in 1960 yılında yayınlanan
“Kafkas Dilleri ve Gelenekleri Üstüne Anadolu Bel-
geleri” isimli eserinde; Kafkas göçmenlerinden yap-
tısı çeşitli filolojik, sosyolojik tespitler ve derleme-

ler yer almaktadır.

Butespitlerden biri de, “Nart Sosruko Üstüne
Farklı Iki Çerkes Söylencesi” başlıklı çalışmadır.

Tespit çalışmasının ilki, Hüseyin Şemi Tümer
(Yedig)”den alınmış, Şapsığca çevirisiyle birlikte ya-
yınlanmıştır.

Çevirisini vermeğe çalışacağım Kabardeyce
ikinci varyantın metni için yazar şu ön bilgileri ver-
mektedir:

“Okuyacağınız Kabardeyce metin, Çerkes halkı-
nın yosun olarak yaşadığı, Kayseri'nin kuzey doğu-
sundaki Uzunyayla'dan geliyor. Bu imkana ancak,
Kabardeyce hocam Aydemir Aşkın'a 1959 yazında
refakat etmekle kavuştum. Asil bir ailenin “Aşhoat”
ahfadından olan ve ailesi Pınarbaşı'nın arkasındaki
Hayriye köyüne (Jamırzey) yerleşen bu parlak ma-
tematikçi ve istatistikçi, memleketini ziyareti sıra-
sında, bu geleneksel öyküleri yaşlı insanlara anlat-
tırma imkanı buldu. Şimdi okuyacağınız hikayeyi;
Pınarbaşı'nda oturan amcasının karısı ona anlattı,
sonra o bana yazdırdı. Bu hanım, ne hikayenin Öz-
gün adını, ne Sosruko'yu, ne de Setenay'ın adını

 >2

Necmettin Karaerkek

hatırlıyor, hikayenin birinci bölümünde kahra-
manlarını isimlendirmeyip, ikinci bölümde de

sadece “Nart” diyordu.

Aydemir bey bana hikayeyi, kendi bilim ada-
mı titizliğiyle, mümkün olduğunca açıklayarak,
ama boşlukları doldurma, gariplikleri açıklama
gayretine girmeden aktardı. Böylece ikinci kısım-
da da yine, “Küçük yaşlı cadı kadın” kimdir? (Pek
emin olmadan; belki devlerin anası demişti
Avniye hanım) Sosruko neden devlerin o uğursuz
meydan okumasını kabul etti (Gururundan

mı?Unuttuğu için mi?) öğrenemedik.....”

Bir prensin karısının çocuğu olmuyormuş.
Kocası da kendisi de buna çok üzülürmüş. Ka-
dın kocasını çok sevdiğinden boşanmak iste-

mez ve kocasının başka bir kadınla evlenme-
sinden korkarmış. Kocası iki üç ay kalmak üze-
re bir seyahate çıktığında, eşinin dönmesinden
önce, onu hamile olduğuna inandırmakiçin bir
plan yapar ve karnına bir taş bağlayarak kom-
şularına hamile olduğunu söyler. İki üç ay
sonra kocası eve döndüğünde onu, güle oynaya
karşılar. Karısının hamile olduğunu öğrenen
koca, dünyalar kendisinin olmuş kadar sevinir.
Zaman geçer, kadın karnı daha büyük görün-.
sün diye, her ay beline bir şeyler (bohça?)
daha bağlarmış. Öte yandan doğum tarihinin
yaklaştığı aklına geldikçe de foyam meydana
çıkacak diye yüreği yanar durur, günleri böyle
geçermiş.

Dokuz ay on gün geçip, hilesinin anlaşıla-
cağı günün artık gelip çattığını anlayan kadın,
durumun anlaşılmasından önce kendini öldür-
meye karar vererek, ırmak kenarına inmiş.
Suyun kenarına oturmuş. Başlamış karnına
bağladığı şeyleri çözmeye. Bohçayla karnına
bağladığı taşı eline aldığında, taş başlamış
inleyip ağlamaya. Bu hali gören kadın, eline
başka bir taş almış. Vurmuş karnında aylarca
taşıdığı taşa. Taş iki parçaya ayrılmış hemen
ve akkora kesmiş ateşten bir çocuk çıkmış
taşın içinden. Prensin karısı, çocuğun yandı-
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gını sanıp, iki taşla tuttuğu gibi kalçasından,
atıvermiş onu dereye, suyun içine. Sönmüş akko-

run ateşi, çıkmış suyun içinden, güzel mi güzel
küçük bir oğlan çocuğu. Oyununun ortaya çıkma-
yışına, üstelik böyle güzel bir çocuğa sahip olu-
şuna çok fazla sevinen kadın, koşmuş bütün gü-

cüyle müjdeyi vermeye kocasına. O da habere

  
Çocuk büyümeye başladıkça, gücü ve korku-

suzluğuyla ün salmış akranları arasında. Gün
gelmiş ülkenin en güçlü, en yürekli yiğidi olmuş.
Adı yedi düvelde duyulmuş. Devler, dünyada
böyle güçlü birinin olduğunu öğrenince düşün-
müşler ki er geç sıra kendilerine gelecek, “Hadi
demişler gidelim, şu Nart denen adamı bir göre-
lim, dünyada bizden güçlü bir adamın varlığını
kabul etmeyiz”. Kalkıp Nart'ı görmeye gitmişler.

 

Zorlanmadan Nart'ın oturduğu köyü bulup,
evin önüne gelmişler. Devler: “Ey Nart, duyduk
ki bu ülkede senden güçlü senden cesaretli bir er
yokmuş. Biz buraya kadar sırf bunu öğrenmeye
geldik, söyle bize bu laf eğri mi doğrumu ”
Bizim dediklerimizi yapabilirsen bizden yiğitsin.

f
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Yok eğer yapamazsan; adına layık değilsin
demişler. Nart cevap vermiş: “Sanmıyorum ki

bu dünyada yapamayacağım iş olsun. Söyleyin
bakalım istediğiniz nedir!”. Devler: “Senden
yapmanı istediğimiz öyle zor bir şey değil. Bu
dağın eteğinde duracaksın, biz dağın tepesine
çıktığımızda, sana tepeden aşağı keskin bir
kaya yuvarlayacağız. Eğer taşı durdurup bize
geri yollayabilirsen bizden güçlüsün. O vakit
biz de sana itaat eder, bir sözünü iki etmeyiz.
Yoksa, başına geleceği Allah bilir”. Nart:
“Benden yapmamı istediğiniz pek güç bir şey
değil” diyerek “Haydi hemen başlayalım!”
deyip, gidip dağın eteğine durmuş.

Dağın tepesine çıkmış devler, yuvar-
lamışlar keskin kayayı aşağı. Nart tek eliyle
durdurmuş bu kez kayayı ve yollamış gerisin
geri onlara. Bir kez daha yolladıktan sonra
kayayı; “Ey Nart” diye bağırmış devler. “Yiğit-

sen sol elinle tut da, yolla yollayabilirsen yu-
karı”. “Ondan kolay ne var?”"demiş Nart, tut-
tuğu gibi sol eliyle yollamış kayayı, geri gön-
dermiş onlara. “Bu defa”der devler Nart'a,
“göğsünle gönderebilir misin acaba?” yeniden
yuvarladıklarında o keskin kayayı, Nart göğ-
süyle durdurup onu, geri yollamış yukarı. Dev-
ler ne yapacaklarını bilemezler. “Eğer bu iş
böyle devam ederse, kesinlikle yenecek bizi
bu adam” derler. “ Bu kocaman keskin kaya,
nasıl durdurulabilir ki, böyle hiç yaralanma-
dan? Var bu işte bir iş (Bilmediğimiz bir şey
var bu işte). Ne yapıp edip, gücü nereden
geliyor öğrenmeliyiz” der, küçük yaşlı cadı
karıyı salarlar Nart'ın üstüne. Yaşlı küçük cadı
karı, kendini göstermeden ona, oturur Nart'ın

ensesine. Nart büyük keskin kayayı bir çok kez
daha onlara geri gönderdikten sonra yorulma-
ya başlar. Söylenir: “Gök kubbe mavi, yeryüzü
yeşilken yorulduğum vaki değildi” der kendi
kendine. “Vücudum demirdendir benim” der
Nart. “Bende etten olan tek şey, kalçalarımın

üstüdür sadece”. Küçük yaşlı cadı, öğrenince
öğreneceğini, Nart'ın boynundan atlar yere,

başlar var gücüyle koşmaya, varıp devlere

anlatır Nart'ın dediklerini. Devlerin de isteği
budur. Keskin büyük kayayı salarken bir kez
daha aşağı; “Ee Nart” der devler, “erkeksen

bu kez de bunu durudur kalçanla da, geri gön-
der yukarı”. “Hay haay!” der Nart: “Geri gön-
dereceğim onu size” ve kalçasını döndüğünde
büyük keskin kayaya, kaya düşer üstüne, biçer
onu bir anada ikiye. Nart'ın kendini kayaya
biçtirdiğini gören devler, inerler dağdan se-
vinçle aşağı ve atıverirler Nart'ı bir hendeğin
içine.
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Çurmıt Muzaffer Kalkan

Ii. Bölüm
Rus ve Slav halklarının Adigelerle ilişki-

terinden bahseden en eski kaynaklar XI. YY'da
yazılmış Rus eserleridir. X. YY'da yaşamış tarihçi
Diakon Lev Gardizi'nin yazdığına göre Krım ve
Taman yarımadası çevresinde yaşayan Ruslarla

- Adıgelerin sıkı bir ilişkileri vardı. Bunun en güzel
şahidi bugün bile Adıge ve Ukrayna dilinde aynı
manaya gelen bir çok kelimenin bulunması.

 

 

 

 

 

    

ADİGECE UKRAYNACA TÜRKÇE KARŞILIĞI

HaH9 - HaH » HeHbky Anne

ana -an9- TAT TaTy - TaTA Baba, babamız

Xana - XxaT3 xaTa Bahçe, bostan

Yapkb Ypka Asil
Ulbikly-ulbiklybi UykaTb -Uyk Küçük  

Rus bilim adamı L. G. Lopatinski'nin yazdığı-
na göre Ukrayna aile isimlerinin sonundaki “ko”
eki Adiselerin aile isimlerini belirten ve keli-
menin sonunda yer alan (o$lu manasına gelen)
“kbya” ekinden türemiştir. Mukayese edelim:

UKRAYNAAİLEİSİMLERİ ADİGE AİLE İSİMLERİ
Merejko Anço"kbya”
Prohorenko Borenı"kbya”
Romanko Vuzro"kbya”
Gurko Zano"kbya”
Çiçko Vırış"'kbya”

Akademisyen Lopotinski'nin düşüncesine gö-
re birçok Rus ve Ukrayna aile isimleri gerek son
ekleri ve gerekse kelime olarak Adıgelerden
alınmıştır. Adıge tarihçi Hatko Samir'in ifadesine
göre Ukrayna ve Rus aile isimlerinden Çiçko,
Gurkoi Kaytukov, Vuşakov, Kutuzov, Şolohov gibi
isimlerin temeli Adısecedir. Ukrayna ve Rus-
ya'daki birçok köy ve şehir isimleri de Adı-
gece'den türemiştir; misal: Ukrayna'daki Çer-
kasi şehri, Rusya'daki Novo-Çerkassk şehri.

Ruslarla Adıgeler çok eskiden beri yakın iliş-
ki içindeydiler. Birçok konuda birbirlerinden
etkilenirlerdi. Mesela Adıgelerin evlerinin planı,
kapılarının önlerinin çitle çevrili olması, dam-
ların yapısı, evlerinin badanalarının rengi, taban
sıvalarının rengi, şekli, ev tabanlarının süpürü-
türken su ile çeşitli desenler oluşturulup göze
daha hoş görünüm verilmesi gibi birçok örnek
Ukrayna evlerinde de aynen görülmekte.

Birçok üst düzey bilim adamı bugün Rus-
laşmış olan Kazakların atalarının Adıgeler oldu-
gunu kabul etmekte. Bu bilim adamlarından Rus

 

asıllı Bronovskiy, Dobrolobov, Blaramberg ve Adıge
asıllı Betıgun, Hadegatle aynı görüşte birleşiyorlar.
1187'de Kiev'de Rusça yayınlanan tarih sözlüğündeki
kayıtlara göre Kazakların Adıge halkından olduğunu
ve yakın geçmişe kadar kendilerinin “biz çerkesiz”
dediklerini görmekteyiz. Tüm bunlar ve daha birçok

“örnek göstermektedir ki Adıgelerin Kuzey komşusu
olan Ruslarla sıkı bir ilişkileri vardı, zamanla ak-
rabalık bağları da oluşmuştu. Adıgeler de diğer halk-
lar gibi vatanlarına saldıranlara karşı amansız müca-
dele verirler. Adıge gençlerinin birinci ve en önemli
görevleri vatan savunmasında asla geri durmamak ve
yılmamaktı. Tarihte birçok örneklere rastlamak,
Adıgelerle Rusların birçok savaşlarda müşterek hare-
ket ettiklerine dair. Zaman zaman aralarında anlaş-
mazlıklar da olmuyor değildi, ancak bu durum iki
halkın ilişkilerini çok fazla etkilemiyordu.

Küçük prensliklerden meydana gelen Ruslar ve
Slavlar Hıristiyan dinini kabul ettikten sonra daha
çok birbirlerini desteler oldular, daha güçlü bir yapı-
ya kavuşmuş oldular. Sınırlarını genişletmek, daha
geniş topraklar elde etmek istediler. Prensliklerin en
güçlüsü Kiev prenslisiydi ve diğer prenslikler Kiev
prensliğinin emrine girerek çok daha güçlü oldular.
Tarihin kaydettiğine göre bu prenslikle Adıigelerin
arası son derece iyiydi hatta birçok savaşta düşmana
karşı beraber de savaşıyorlardı. Bu beraberlik uzun
seneler aksadı çünkü Tatar-Moğolistilaları başlamış,
Rusya'nın büyük kısmı XII. Yüzyıldan itibaren işgal
edilmişti. XIII. yüzyıl Adıgeler için de çok sıkıntılı yıl-
lardı; hep savaş halindeydiler, vatanlarını korumak
için yılmadan savaşıyorlardı. Ancak bundan sonraki
yıllarda Adıgeler için henüz sıkıntılar bitmiş değildi.
Tatar-Moğol saldırılarından sonra XIV. Yüzyılın sonu-
na doğru (1395) dünyayı kasıp kavuran Timur'un sal-
dırıları başlamıştı. Timur, 1393-1394 yıllarında Mısır
Memluk Krallısından yediği darbenin acısını Adıge-
terden çıkarmak için 1395 ve daha sonraki saldınıla-
rıyla büyük yıkımlar yaptı, birçok Adıge köyünü yakıp
yıktı, birçok insan öldürdü, binlerce Adıge gencini e-
sir aldı. Bu zalimliSe güç yetiremeyen birçok Adıge
halkı Kafkas vadilerine çekilerek varlıklarını koruya-
bildiler. Bu vadilere saldıran Timur'un savaşçılarının
tamamını Adıge süvarileri yok etmişlerdi.

Tatar-Mo8ol ve Timur'un saldırıları sonunda Ku-
zey Kafkasya'da büyük değişiklikler olmuştu. Adı-
gelerin komşusu olan Alan devleti parçalanmış, halkı
dağılmıştı. Alanlardan bir kol Kafkas dağlarının vadi-
lerinde kalarak varlıklarını korudular ve sonradan
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Asetinler adını aldılar. Bir zamanlar Kuzey Kaf-
kasya'ya yerleşip bir süre kalan Bulgarlar, Kıp-
çaklar, Alanlar ve diğer bazı halklardan geride
kalan küçük gruplar Elbrus Dağı çevresi ve bazı
vadilerde yerleşip kaldılar. Zamanla aralarında
akrabalık-kan bağı oluştu; bundan da Karaçaylar
ve Balkarlar meydana geldi (XIV. yüzyılda). Azak
Denizi çevresinde yaşayan Adıge halklarından
Kabardeyler, Xlll - XIV. Yüzyıllarda Meşiko Tepe-
lerinin olduğu bölseye, Gum, Terç, Balk,
Bakhsen ve Sunce ırmaklarının geçtiği topraklara
yerleştiler. Bu bölge Kuzey Kafkasya'nın doğu
sınırıydı. Bunun şahididir Adıgelerin Hunlara
karşı yaptığı savaşta büyük kahramanlıklar gös-
terip şehit olan Adıge prensi Dav'ın dokuz o$lu-
nun anısına tek kız kardeşleri tarafından yap-
tırılan anıt (Arlakbya KxaHarla Xac).

Kuban ovalarında yaşayan Adıgeler zamanla
sınırlarını genişleterek Don nehrine kadar olan
toprakları sınırlarının içine almışlardı. Zaten o
topraklar kendi eski vatanlarıydı.

XIV. yüzyılda Adıgelerin büyük prensi Yinal,
Adıge prensliklerini birleştirerek Birleşik Adıge
Prensliğini meydana getirmişti. Adıge bilim a-
damı Negume Şore'nin yazdığına göre Yinal,
aklıyla, cesaretiyle, ileri görüşlülüğüyle Adıge
halkının hep hizmetinde olmuş, büyük başarılar
elde etmişti. Adıge prensleri arasındaki sorunları
halletmiş, aralarındakikırgınlıkları gidermiş, on-
ları bir birlik etrafında toplamıştı. Bu, bütün
Adıgelerin tek vücut olmalarıydı.

Büyük Prens Yinal'in ölümünden sonra ne
yazık ki bu birlik dağılmış, yeniden ayrı ayrı
prenslikler meydana gelmeye başlamıştı. Bu da
Adıge halkının ve tarihinin en şanssız bir döne-
miydi, Adıge halkının gelece$ini çok kötü yönde
etkileyecekti. Yinal'in en büyük hayali olan tüm
Adıgelerin bir bütün içinde bir devlet olma şansı
bilinmez bir zamana ertelenmişti.

Adıge halkının o dönemde en büyük ihtiyacı
birlik içinde olmaları idi. Çünkü Kuzey Kafkasya
Doğu Avrupa ile Orta Asya ve Çin'in irtibatını
sağlayan son derece önemli bir köprü, aynı za-
manda zengin ve verimli bir bölgeydi. Bu sebep-
le Cenevizlilerin, Osmanlıların ve daha birçok
ülkenin gözü oradaydı.

Osmanlılar Memluk Krallığını yok ettikten
sonra Kafkasya'ya daha çok yönelmişler, daha
çok ilsi duymaya başlamışlardı. Cenevizliler de
Kafkasya'yı elde etmek, Adıgeler'e hakim olmak
için çok uğraşmışlar. İtalyan (Cenevizli) elçi-
terinden (1471-1473) Kyavrov Filippo ve Kovalino
Kovalo'nun Adıge liderleriyle yaptıkları antlaş-
malar uzun sürmedi. Cenevizli elçilerinin Adıge
yurdundan ayrılışı XV. yüzyıl sonunda tamam-
lanmıştı. XV. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun
yükselme devriydi. O dönemde Osmanlı'nın Ku-
zey Kafkasya'ya olan ilgisi çok barizdi. Asya'da

Afrika'da ve Avrupa'da süçlü durumda olan Os-
manlı'nın Kırım Tatarları'na destek verip muh-

 

temel bir Rus saldırısına karşı Kırım Tatarlarına mo-
ral, Ruslara da gözdağı veriyordu. Kırım Tatarları
Adıgelere sık sık saldırıyorlar, köylerini yağmalıyor-
lar, insanlarını esir alıyorlar, ekonomik ve sosyal
yönden büyük yıkımlara sebep oluyorlardı. Kırıma
yakın yaşayan bazı Adıge kabileleri de zaman zaman
Kırım Hanlığı'nın gölgesine girmek zorunda kalıyor-
lardı. Taman yarımadası ve Karadeniz sahilinde ya-
şayan Adıge halkları zaman zaman Osmanlı ve Kırım
Hanlığı'nın ordularıyla savaşmak zorunda kalıyorlar
ve bunun sonucu birçok insan ve maddi kayıp mey-
dana geliyordu. 1479'da Anapa'yı işgal eden Osmanlı
ordusu şehirde bir kale inşa etmiş, aynı yıl bir orduy-
la Kuzey Kafkasya'yı işgal etmek için harekete geç-
miş, Adıgelerle şiddetli savaşlara girmiş, birçok
Adıge köyünü işgal etmiş, binlerce Adigeyi esir al-
mıştır. Çok sayıda ileri gelen Adige savaşçısı bu Sa-
vaşta can vermiş ama yine de Adıgeler kendilerinden
silah ve sayıca çok üstün olan Osmanlı ordusunu
yenmişlerdi. Tarihçi İbn-i Kemal'in kayıtlarına Os-
manlılar işgal ettikleri her Adıge köyünden 50 - 100
genci (kız - erkek) esir alıyorlardı. Kırım Hanlığı
orduları tüm bu savaşlardan güçsüz düşen Adıgelere
sık sık saldırıyor, büyük yıkımlara sebep oluyordu.
Buna rağmen Adıgeler 1501'de Han Mengli Ceri'nin
ordusunu büyük bir yenilgiye uğratmışlardı. 1518'de
de Kabardeyler, Han Bagtır Ceri'nin ordusunu yenip,
darmadağın etmişlerdi. Adıge yurdundaki Rus elçisi
Çelişev'in kaydettiğine göre bu savaşta Han'ın ordu-
sunun ancak üçte biri canını zor kurtarmıştı.
Adıgelerin birlik sağlayamamasından istifade eden
Nesoy Hanı Kaşum Mirza 1535'de, 1545 ve 1551'de
de Kırım Hannı Sehib Ceriy bir çok Adıge köyünü

- yakıp yıktılar ve yağmaladılar.
Osmanlı İmparatorluğu'nun politikası çok da

güçlü olmayan Adıge prenslikleri arasındaki birliğin
kendiliğinden zayıflayıp, süçsüz kalan Kuzey Kafkas-
ya'nın kendi himayesine girmesiydi. Adıge halkı bu-
nun farkına varmış ve yapılması gereken en önemli
işin prenslerin bir araya gelip birliği sağlayıp bir lider
etrafında toplanması olduğunu anlamıştı. Ancak,
büyük prens Yinal'den sonra bu birliği sağlayabilen
lider bir daha gelmemiştir. Bir ara bazı Adıge kabile-
leri Osmanlı ve Kırım Hanlığıyla ilişkilerini geliştirip
dostluk kurmak istemişlerse de sonradan bazı güven-
sizlikler nedeniyle bundan vazgeçmişlerdi. Birçok dış
baskılara maruz kalan Adıge halkı ve prensleri bazı
tercihlere zorlanıyorlardı. O dönemde çok güçlü olan
Çarlık Rusyası ile iyi geçinmek, iyi komşu olmak en
iyi çare sibiydi, çünkü zaten asırlardır komşuydular,
sınırları bitişikti. Bu işin ve dostluğun mimarı
Kabardey Adıgelerin büyük prensi Temırıko'dur.
Temırıko, Yidar'ın oğludur. Ruslar gayet iyi biliyor-
lardı ki güney sınırlarını emniyete almak için dünya-
nın en cesur, en dürüst, en güvenilir Adıge halkını
dost edinmenin büyük faydalar sağlayacağını... Bu
görüş Çarlık Rusyasının dış politikasının en önemli
konularından birini oluşturuyordu.

-- Birinci Bölümün Sonu --
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Şegem Şelalesi — Nalçık/ Kabardey-Balkar

İnsan düşler görür hayatta. Gerçek olması
ümidiyle dilekler tutar düşlerine. Bir gün düşler
gerçek olur, dilekler de... O gün bayramıdır ha-
yatın. Kimilerinin hayalleri çok zengin olmaktır,
kimileri mutluluk ister, kimileri de şan şöhret.
Her insanın hayalleri vardır kendince, küçük ya
da büyük. Ülkesinden uzaklarda doğmuş bir dilek
sahibi de ülkesine ulaşmayı ister kimi zaman,
bazen de onun birkaç gram toprağıyla ya da
kurutulmuş bir yaprağıyla yetinir.

Bizim de düşümüz hayalimiz olmuştu, vata-
nımız, Kafkasya'mız. Çok defa onunla uyandık
uykudan, bir çok gecede onun düşüne uyuduk.
Kimi zaman saatlerce tek konusuydu muhabbet-
lerimizin, şarkılarımız da ona dairdi, şiirlerimiz
de. Her yeni resmiyle heyecanlandık, Nartlarla
yüreklenip, Seteney Guashe ile duygulandık. Biz
Kafkasya olmuştuk, Kafkasya da biz. Bizi ona
götüren; hasretin büyüttüğü vatan sevgisi ya da
köyümüzün, akrabalarımızın çağrısıydı.

İnanmak kolay değildi çünkü vatanın toprak-

 

 

  

larına ayak basmıştık. Heyecan mıydı 140 yıl sonra
ona kavuşmanın verdiği, yoksa kalp burkuntusu mu?
bilinmez ama çok farklı ruh hali içindeydik. Simya-
cının kahramanı gibi kişisel menkıbemizi gerçek-
leştirmiştik. Kafkasya'daydık. Dedelerin, babaların
hayalini biz gerçekleştirmiştik...

Kaf-Der tarafından ikinci defa düzenlenenturile
vatana gittik 13 kişi. Onu solukladık 16 gün boyunca.
Onu yaşadık bu defa, uykudan gözümüzü açtığımızda
dışarıda Kafkasya vardı ve bu ne düş ne de hayaldi.
Ancak oda her güzel şey gibi bitti... Borçlu olarak
bitirdik bu geziyi. Hem de yüklüce bir borçla. Önce-
likle ilk borç Kaf-Der'e olan. Başkanından tüm üyele-
rine kadar tüm Kaf-der gönüllülerine bu gezi için
teşekkür bir borçtur. Tüm Kaf-der camiasına.

Bizi uçaktan indiğimiz andan itibaren gemiye
Ne    

Mavi göl

binene kadar hemen her anımızın vatanla dolu dolu
geçmesini sağlayan ve vatanımıza 140 yıl boyunca
sadakatli bir şeklide bakan ve sanki evlatlarına onu
hazır tutan ev sahiplerimize. 16 gün boyunca bera-
ber dolaştığımız beraberce şarkılar söylediğimiz,
azığımızı, duygularımızı ve vatanımızı paylaştığımız
yol arkadaşlarına. Yürekten teşekkür. Oralarda ge-
zerken rehberlerimiz vardı. Oraları, insanlarını,
dağlarını bilen rehberlerimiz. Bize zor ve sık sorula-
rımızdan sıkılmadan cevap veren. Vatan hakkında
bilgi ve görgü sahibi yaptılar bu dar zamanda. Onlara
da teşekkür bir borçtur. Bir rehberimiz daha vardı.
Geçen yıl aynı gözle bizim gözümüzle vatanı gezen-
ler. Onların notları, video görüntüleri resimleri ve
kişisel bilgiler. Gerçekten büyük rehberliğini ve fay-
dasını gördük. Onlara da teşekkür ediyoruz.

| Ersin Besler
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Bir de oradan bakalım dünyaya,

Bir de Kafkasya penceresinden...

Bir de Elbrus'un doruklarında çekelim oksijeni

ciğerlerimize...

Rüzgar, Nartlarıfısıldasın Kulağımıza

Elbrus'un zirvesinde,

Ve sesimiz yankılansın dağın yamaçlarında,

Bengeldim Kafkasya'm,

Özlemim...

Hayalim...

Bengeldim!...

Bu duygularla başlamıştım Kaf-Der'in 2002 Kaf-
kasya turuna....
 

 

Nalçık

12 Ağustos Pazartesi gecesi uçağımızın
Kabardey-Balkar'ın başkenti Nalçık'a inmesiyle
başladı yolculuğumuz. Vatanımızdan çok uzak-
larda doğup, hiç görmediğimiz toprakların özle-
mini duyarak yaşamıştık yıllarca... Hikayeler
dinledik büyüklerimizden, kitaplar okuduk; Kaf-
da$ı'nın büyüleyici güzelliğini, topraklarının
verimliliğini, uzun ve mutlu yaşayan insanlarını,
kahramanlıklarını anlattılar bize. Ve şimdi kendi
gözlerimizle görme zamanı... Nalçıkta geçir-
diğimiz 4 günde Mavi göl, Baksan Vadisi, Çeget
Dağı, Şesem Şelalesi, Nalçık Müzesi, Kütüphane
ve Avrupa şehirlerini aratmayacak güzellikte,
düzende Nalçık şehri ağırlamıştıbizi.

17 Ağustos Cumartesi Karaçay-Çerkesk'in
Başkenti Çerkesk'deydik... Eskort eşliğindeki
muhteşem karşılamanın ardından Çerkesk der-
neği olmuştu ilk durağımız. Dil bilmesek de bizi
karşılayan yerli halkın gözlerinin içindeki ışık
anlatıyordu herşeyi...
Hoşgeldiniz (şağays'ua)...
Hoşgeldiniz (fı geblağa)...
2 günümüz geçti Çerkeskte, 4 köye uğradık ayrı-
ürken... Çerkesk.. Nasıl geldik, nasıl çıktık,
hayalmiydi yoksa rüyamı hiç bitmesini istemedi-
gimiz...

 

 

  i şdi, :

Çerkesk”de karşılama

 

19 Ağustos Pazartesi Adıgey'in başkenti May-
kop... Şirin ve bir okadar güzel Maykop... Guame
kanyonu, Shaguaşe Irması, Hamişki köyü ve Mezitha,
Kosavalı dönüşçülerin köyü Mafehable, Maykop Mü-
zesi, Birkaç Adıge köyü, Krasnodar ve Maykop'tan
aynlırken Hacoh kanyonuydu son ziyaretimiz... 4
günü tamamladık burada da çabucak...

Ve Kıyıboyu Şapsığ Bölgesi 22 Ağustos Perşem-
be... Sahil kenti Lazarovski... Müzesi, Kültür evi, de-
nizi, Doğanın, yeşilin en güzellerinin içine kurulmuş
olan Şapsığ köyleri oluşturdu oduraklarımızı.
Maykoptaki gibi burada da şaşkın ve hayran bırakmış-
tı bizi dolmenler...

  
Kıyıboyu Şapsığ Bölgesinde — Dolmen-

Pazar günü Soçi... 25 Ağustos Gemiye doğru yol-

culuk.. Geminin pazartesi kalkacağını öğrenince bir
otele yerleşmek oluyor ilk işimiz. Şehir turu, Soçi
park ve ertesi gün Trabzona gitmek üzere bindiğimiz
Avrasya gemisi.. Hareketle birlikte gemiden izledi-
Simiz gittikçe uzaklaşan karanlıkta kaybolan ışık-
lar...

Bir kez daha bıraktımgeride seni...

Kim bilir, ne zamangeleceğim bir dahageri...

Görünce söner sanmıştım yüreğimdeki,

bitmekbilmez hasret atesi,

Aksine;görünce Kor ateşe çevirdin yüreğimive beni...

Elveda Kafkasya...

Elveda Vatan...

Filiz Durdu(Gebishe)

KAF-DER 2002
SEYAHAT ORGANİZASYONU KATILIMCISI
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ÇEÇENİSTAN 
Başkent: Caharkale

Nüfus: 1.300.000 (1995)

Nüfus Yoğ: 75kişi/ km?

Yüzölçümü: 17.300 km?

Devlet Başkanı: Aslan Mashadov

. Önemli Şehirler: Gudermes, Urus-Martan, Şali, Budenovsk, Vedeno, Argun

Çeçenistan ya da diğer adıyla Çeçenya Kuzey
Kafkasya'nın güneydo$usunda, Kafkas sıradağ-
larının kuzey eteklerinde yer almaktadır. Ülkenin
güney sınırlarında Tebulos-Mta Dağı bulunur ve
yüksekliği 4.494 metredir. Terek Dağları ile
Terek Irmağı üzerinde Tereküstü düzlüğü uzanır.
Cumhuriyetin kuzey bölümü de bu düzlük içinde-
dir. Kuzeyde de Nosay bozkırlarının engebeli
düzlükleri bulunur. Ülke kuzeyde Rusya Federas-

yonu'nun Stavropol Eyaleti, kuzeydoğu ve doğuda
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti ve güneyde
Gürcüstan Cumhuriyeti ile çevrilmiştir.

Çeçenistan iklim bakımından büyük değişiklik
gösterir. Kuzey bölümünde kara iklimi hakimdir.
Yazlar sıcak ve uzun, kışlar ise ılık olup fazla kar
yağmaz.Yıllık yağış tutarı 600-700 mm.dir. Akar-
sular ülkeyi doğu-batı doğrultusunda kesen Terek
Irmağı havzasına bağlıdır. Ayrıca bu ırmağa bağlı
Sunja, Assa ve Argun ırmakları da bulunmaktadır.
Ülkenin en büyük gölü Kezenoyam'dır.

Çeçen Cumhuriyeti'nin başkentinin adı ba-
gımsızlıktan sonra Cahar Dudayev'in adına atfen
“Caharkale” olarak değiştirildi. Caharkale'ye
Ruslar “korkunç” anlamına gelen “Grozni” adını
vermişlerdi. Diğer önemli yerleşme birimleri
Gudermes, Argun, Kamişey, Nurskaya ve Şali'dir.

1917 yılında Rusya'da monarşinin yıkılması ve
Ekim 1917'de bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesi
üzerine Kuzey Kafkasya'da bağımsızlık hareketle-
ri güçlendi ve 11 Mayıs 1918'de Kuzey Kafkas-
ya'da bağımsızlık ilan edildi. Fakat Şubat
1919'da çarlık yanlısı ordular Çeçenistan'ı işgal
etti. Bu işgale karşı Şeyh Uzun Hacı'nın liderli-
ginde başlayan ayaklanma Şubat 1920'de başarı-

 58

ya ulaştı. Fakat bu kez Nart 1920'de
bolşevikler yönetime geldi. 1920-21 ve 1930-
32'deki anti-bolşevik ayaklanmalar obaşa-
rısızlıkla sonuçlandı. Mart 1920'de, Çeçen-
İnguş illeri oluşturulmuştu. 1922'de Çeçen,
1924'te de İnguşilleri birbirinden ayrı özerk
yönetim birimleri haline getirildi. Her iki bölge
15 Ocak 1934'te Çeçen-İnguş Özerk Eyaleti
olarak birleştirildi. 5 Aralık 1936'da yeni Sov-
yet anayasası uyarınca özerk bölgenin statüsü

özerk cumhuriyete yükseltildi. 1941-42 yılla-
rında 2. Dünya Savaşı'nda Almanlarile işbirli-
ği yaptıkları gerekçesiyle, Çeçenler ve İnguşlar
Kazakistan ve Orta Asya'ya sürüldüler ve cum-
huriyet dağıldı. Çok kısa sürede gerçekleşen
bu sürgünde yüz binlerce Çeçen yollarda, yeni
yerleşim yerlerinde yokluk ve yoksulluk içinde

“öldü. Şu anda hayatta olan Çeçen yaşlılar bu
sürgünü bizzat yaşamış, orta yaş kuşağı ise
sürgünde doğmuştur. 1954'te Stalin'in ölü-
münden sonra Çeçenlere anayurtlarına dönme
hakkı tanındı. 9 Ocak 1957'de Çeçen-İnguş
Özerk Cumhuriyeti yeniden kuruldu. Fakat
1959'da bile Çeçenlerin ancak X58'i
Çeçenistan'a dönebilmişti.

6 Eylül 1991'de Çeçen General Cahar
Dudayev, Doku Zavgayev başkanlığındaki Çe-
çen-İnguş Cumhuriyeti yönetimine el koydu.
“Çeçen Devrimi” denilen bu yönetime el koy-
manın ardından, 27 Ekim 1991'de Dudayev,

Çeçen Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanlığı'na
seçildi. Çeçenlerin bağımsızlık isteklerine
rağmen, İnguşlar Rusya Federasyonu'na bağlı
kalmayı tercih ettiler ve 4 Haziran 1992'deiki
cumhuriyet ayrıldı. Çeçenistan'ın Rusya Fede-
rasyonu içinde bir federe devlet olarak bulun-

 

 



 

 

 

mayı kabul etmeyip ba$ımsız bir cumhuriyet
olma kararı alması üzerine Rus yönetimi bu du-
rumu tanımadı ve 1994 yılından itibaren bölgeye
askeri müdahale başlattı. Bu siyasi çatışmayı
kanlı çatışmalar ve sonunda sıcak savaş izledi. 21
Nisan 1996 tarihinde Cahar Dudayev, Rus saldırı-
larında şehit oldu. Bu tarihe kadar Çeçen-Rus
savaşında 60.000 sivil, hayatını kaybetti. 500.000
sivil evini ve malını terk etmek zorunda kaldı.
Ayrıca 20.000 Rus askeri öldü ve 4.000 kadar
Çeçen savaşçı şehit oldu. Ancak bu bilançoya
rağmen Rusya gene de tam bir başarıya erişeme-
di. Müdahalenin başlangıcından bugüne değin
sekiz yıl geçmesine rağmen tam bir sonuca varı-
lamamıştır. Rusya ile Çeçenistan arasındaki sıcak
çatışmalar devam etmektedir.

Çeçen Cumhuriyeti'nin ekonomisi büyük ölçü-
de petrol üretimi ve işlenmesiyle Petro-Kimya
sanayiine dayalıdır.Bunun yanında makine imala-
tı, yapı malzemeleri imalatı ve gıda sektörü de
gelişmiştir. Sanayi daha çok Grozni, Nazran,
Argun, Malgabek ve Gudermes kentlerinde
yoğunlaşmıştır. Tarımda ekili alanların büyük bir
kısmı tahıl üretiminde kullanılmaktadır. Ayçiçesi,

üzüm ve sebze üretimi yaygındır. Üretilen petrol,
boru hatlarıyla Dağıstan'ın başkenti
Mohaçkale”deki Mohaçkale Limanı'na ve Karade-
niz kıyısındaki Tuapse Limanı'na aktarılır.

Çeçenistan'da ulusal dil Çeçence'dir. Çeçen-
ce, kuzeydoğu Kafkas dilleri grubundan Nohça
(Çeçen) alt grubuna bağlıdır. Çeçence İnguşça'ya
fonetik olarak çok yakındır. İdari, hukuki ve res-
mi prosedürde olduğu gibi temel eğitimde de
ülkede Çeçence kullanılmaktadır. Çeçenler ken-
dilerine "Nohçi” derler. Komşuları tarafından
Miçikis oO(Kumukça), Burtel (Avarca), Şeşen
(Kabardeyce) gibi isimlerle anılırlar.
Caharkale'de bir üniversite ve petrol enstitüsü
mevcuttur. Radyo, TV, gazete ve diğer süreli

yayınlar Çeçence yapılır. Bölgede 1920 yılına
kadar Arap harfleri, 1920-38 arasında Latin harf-
leri ve 1938 yılından sonra da Kiril harfleri kulla-
nılmıştır.

Çeçenler Sünni Müslüman olup Şafi mezhebi-
ne mensupturlar. 1944'te, sürgünden önce 2.673
cami ve mescit, 140 din okulu bulunmaktaydı.
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Sürgün döneminde kapatılan camilerin imarına
1978'den itibaren yeniden başlanmıştır.

Çeçenistan bugün ağır bir savaş ve yıkımla
karşı karşıyadır. Ülkenin aydınları, sanatçıları
ve nitelikli insanları ülkelerinden uzakta atıl
ve niteliklerine uygun olmayan meşsuliyetlerle
savaşın bitmesini beklemektedirler. Dünyanın
çeşitli yerlerine dağılmış Çeçenler, ülkelerine
dönüp uygar ve barışçı bir biçimde yaşamak
istemektedirler. Çeçen sorunu kalıcı biçimde
çözülebilmek için uluslararası kamuoyunca ele
alınmayı beklemektedir.

*Dr. Ramazan Özey'in Kafkasya ve Kafkas Ül-
keleri makalesi,

msn.commmunities.com /kafkasya
(Ergun Yıldız),

kafkas.org.tr web adreslerinden ve

Kafkas-Çeçen Kültür Derneği'nin “ÇEÇENİS-
TAN-Bir Kafkasya Öyküsü” kitapçığından yarar-
lanılmıştır.

 

    
(Derleyen: Fatih İşler, Anıl Sevim)
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Başkent: Nazran

Nüfus: 200000 (1995)

Yüzölçümü: 3300kmkare

Devlet Başkanı: Ruslan Awuşev

Önemli Şehirler: Melgobek

İnguşlar Kafkasya'nın yerli kavimlerin-
dendir. İnguşetya, Çeçen-İnguş Cumhuriye-
tiünin bir kısmını oluşturuyorken 4 Haziran
1992'de bu cumhuriyetten fiilen ayrılmıştır ve
bugün de bu konumda varlığını sürdürmekte-
dir. Bölgenin topraklarını Çeçenya'nın batı-
sındaki dar alanlı kesim oluşturmaktadır.

Eski dönemlerde animizm ve Hiıristi-
yanlığı benimsemiş olan İnguşlar, 1860-1870'li
yıllarda Dağıstan'dan gelen sufi din adamları

tarafından İslam'ın Sünni mezhebine katıldı-
lar. 1920'lere kadar bölge halkı Rus egemen-
liği altında yaşamını sürdürdü. 7 Temmuz
1924'te bu topraklar İnguş Otonom Oblastı adı
altında siyasi kimlik kazandıysa da 1934'te
yapılan değişikliklerle Çeçenlerin yaşamakta
olduğu kesimle birleştirilerek, Çeçen-İnguş
Cumhuriyeti olarak yeni bir isim aldı. Bu dö-
nemden sonra zamanın Sovyetlideri Stalin'in
de etkinliğiyle Kuzey Kafkasya'nın çoğu bölge-
sinde uygulanan baskıcı ve yıldırıcı politika,
bu bölgede de kendini gösterdi. İnguş Kültü-
rüne darbe vuracak ve asimilasyonu hızlandı-
racak dayatmalar hız kazandı. İnguşlar tepki-
lerini 1941-1943 döneminde Çeçenlerile bir-
likte Sovyetler rejimine karşı ayaklanarak
gösterdiler. Ancak bu başkaldırının sonu pek
parlak olmadı. 1943-1944 kışında İnguşlar
kitleler halinde Sibirya ve Kazakistan'a sürgü-
ne gönderildi.

2.Dünya Savaşı'ndan sonra, Savaş Sıra-
sında Nazilerle işbirliği yapmış oldukları iddia-
sıyla İnguşlar da Adıge, Abhaz, Ahıskalı ve
daha birçok halkın yaşadığı dramı yaşamış
oldu. Stalin'in ölümünü izleyen yıllarda Sov-
yetler'in Kafkasya'ya ve sürgün halklara yöne-
lik politikaları yumuşama gösterdi. 1956 yılın-
da Komünist Parti'nin sürgün kararını geri

 

çekip haklarını iade etmesiyle beraber İnguş hal-
kına anavatanlarına dönüş yapma fırsatı doğdu.

Ancak topraklarına dönenler yeni sorunlarla yüz
yüze geldiler. Sürgün sonrasında İnguşetya'daki
mal ve mülk, Sovyetler'in boşalan yerlere yerleş-
tirdiği Slav halklar tarafından sahiplenilmişti. Bu

nedenle İnguşlar kendi mülklerini satın almak
zorunda kaldılar. Ayrıca cumhuriyet yeniden kuru-

lurken, Prigorodnyi bölgesi ülke sınırları içine
alınamadı.

Bugün İnguşetya'nın en önemli yerleşim

merkezleri başkent Nazran ve Melsobek bölgesi-
dir. Nüfusun X90'ına yakınını İnguşlar'ın oluştur-
duğu ülkede halk, sanayileşme henüz çokileri
aşamalarda olmadığından geçimini büyük ölçüde
hayvancılıkla sağlamaktadır. Ayrıca bölge ekili-
dikili alan ve maden rezervleri bakımından da çok
zengin değildir.

Ticarette kayıt dışı ekonomiyle mücadele
edilen İnguşetya'da Çeçenya ile Rusya arasındaki
sorunların neden olduğu savaş durumunun getirdi-
8i olumsuzluklardan uzak, istikrarlı bir ortam ar-
zulanmaktadır.

“Dr. Ramazan Özey'in Kafkasya ve Kafkas Ülkeleri
makalesi,

msn.commmunities.com /kafkasya(Ergun Yıldız) ve

kafkas.org.tr web adreslerinden yararlanılmıştır.

(Derleyen: Fatih İşler, Anıl Sevim)
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Başkent: Şhinvali

Nüfus: 120000 (1995)

Nüfus Yoğ: 25.3 kişi/kmkare

Yüzölçümü: 3885kmkare

Devlet Başkanı: Eduard Kokoytı

Nüfusunun büyük kısmını İndo-Avrupa
kavimlerinden olan Osetler'in oluşturduğu bir
yönetim birimidir. Ülke toprakları Büyük Kaf-
kas Dağları'nın güney yamaçlarında yer alır.

Bölge iklimini iki yönden incelemek mümkün-
dür: Güney kısmında ılıman ve rutubetli bir
iklim hakimken kuzey kısımlarında sert, kuru
ve genellikle kar yağışının hakim olduğu bir
iklim görülür. Yılık yağış 500-1000mm ve
üzeridir. Büyük ve küçük Lihavi, Leyhura,
Mecuda ülkenin önemli akarsularıdır. En bü-
yük gölleri Kelitsba ve Ert Codur'dur. Bölge

arazisinin ©50 kadarı ormanlık alandır. Dağlar
arasından hızlı bir şekilde akan akarsulardan
elektrik enerjisi elde edilen topraklarda an-
cak X9'luk bir bölüm tarım için uygun koşulla-
rı taşımaktadır. Bu tarıma uygun alanlarda da
çoğunlukla mısır, buğday, arpa gibi tahıl çift-
çiliği, şeker kamışı, meyve ve sebze yetiştiri-
ciliği, süt, süt e süt ürünleri üretimi yapılmak-
tadır. Ayrıca vadi boylarında tahıldan başka
üzüm yetiştirilmektedir. Ancak bölgenin esas
geçim kaynağını koyun besiciliği ve ormanlık
arazinin geniş yer kaplamasından dolayı or-
'mancılık teşkil etmektedir. Koyundan başka

- büyükbaş hayvan ve domuz besiciliği de kısmi
olarak yapılmaktadır. Kereste üretimi yalnız-
ca yerel orman rezervlerine dayanır. El do-
kumacılı$ı, halıcılık ve gıda ve diğer hafif
endüstri kolları temel endüstriyel uğraşları
oluşturur. Kurşun ve çinko madenlerinin çıka-
rıldığı ülke aynı zamanda bu madenleri işle-
mekte ve sanayi için hazır hale getirmektedir.
Sanayinin bir kolunu oluşturan makine üretimi
Şhinvali'de toplanmıştır.

Güney Osetya'da yaşayan Oset halkının
dili. Osetçe'dir. Osetçe'nin iki lehçe grubu
vardır: İron ve Digor. İki lehçe arasında hem
fonetik, hem de morfolojik farklılıklar bulu-

nur. 1920 ve 1930'lu yıllarda heriki lehçe de
edebi dil olarak kullanılıyordu, ancak daha

 

sonraları Digor lehçesi terkedildi. Günümüzde
neredeyse yalnızca Kuzey Osetya'da kullanılan Di-
gor lehçesinin yazılı şekli yoktur. Şu anda Güney
Osetya dahilinde bir pedagoji enstitüsü mevcuttur
ve bu enstitüde Oset dilinde eğitim verilmektedir.

Güney Osetya'da Oset nüfusunun tahmini ola-
rak ©12'si yaşamaktadır. Kuzey Osetya Oset nüfu-
sunun 2655'lik kısmını barındırırken 417 Gür-
cüstan'ın diğer bölgelerinde, X18 Kabardey-
Balkar'da ve kalan kısım Rusya Federasyonu'nun
diğer bölgelerinde yaşamaktadır. Güney Oset-
ya'da toplam nüfusun yaklaşık X66'sını Osetler,
428'ini Gürcüler ve X5'ini diğer halklar oluşturur.

- Kentsel kesimde Oset nüfusu toplam nüfusun 470
kadarıyken bu oran, kırsal kesimde X65 civarında-
dır. Kentsel kesimde yaşayanların genele oranıise
X46'dır. Osetlerin çoğu Ortodoks Hristiyan'dır,
fakat Güney Osetya'dan farklı olarak Kuzey

Osetya'daki Digorlar İslam'ın Sünni mezhebine
dahildirler. Aslında Kuzey Kafkasya'da tek bir
Oset halkı mevcut. Sovyetler Birliği döneminde
Osetlerin ülkesi ikiye bölünmüş, 20 Nisan 1922'de
Güney Osetya özerk bölge statüsüyle Gürcüstan'a;
7 Temmuz 1925'te ise Kuzey kesim Kuzey Oset
Bölgesi adıyla Sovyetler Birli$i'ne bağlanmıştır. 5
Aralık 1936'da ise Kuzey Oset Bölgesi de özerk
statü kazanmıştır. Gürcüstan bağımsızlığına ka-
vuştuktan sonra, Abhazya'da olduğu gibi Güney
Osetya'da da özerklik statüsünü tanımamıştır. 12
Aralık 1990 tarihinde cumhuriyet olarak kendisini
ilan eden Güney Osetya'da Gürcüstan'ın bu ulus-
lararası hukukla bağdaşmayan tutumundan kay-
naklanan çatışmalar yaşanmakta, Güney Osetya
uluslararası diplomasinin duruma acil ve adil bir
şekilde müdahele etmesini beklemektedir.

“Dr. Ramazan Özey'in Kafkasya ve Kafkas Ülkeleri
makalesi, msn.commmunities.com/kafkasya (Ergun
Yıldız) ve kafkas.org.tr web adreslerinden yararla-
nılmıştır.

(Derleyen: Anıl Sevim, Fatihİşler)
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Değerli büyüğümüz Guçeko Cemalettin Özbay'ın İzmit'e bağlı çerkes köylerini tanıtan çalışmasını
siz değerli Nart Dergisi okuyucularına özet olarak sunuyoruz.

Ketence Köyü

Kocaeli'nin İzmit ilçe merkezine bağlı olan Ketence Köyü sakinlerinin ataları, işgalci Çar
Rusyasının Çerkesya ülkesini 21 Mayıs 1864'te tamamen işgal etmesiyle, Rusların baskısıyla yaşanan
çerkes sürgünü sırasında Balkanlara iskan edilen çerkeslerin, daha sonra da yaşanan Türk-Rus savaşı
sırasında tekrar Çerkesya'nın Hacemziy ve Hakurıne Hable gibi yerleşim yerlerinden göçe gelen
Hakurıne Hableli bir liderin önderliğinde “Hakurıne Hable” adıyla 1877 'de kurulmuştur. Daha sonra
da önceleri Balkanlara iskan edilenlerin, Berlin Antlaşmasında (1878) Rusların, bağlantılı ülke lider-

lerine Balkanlardaki Çerkeslerin tekrar sürülmesini kabul ettirmeleri sonucu yaşanan ikinci bir göçe
tabi tutulan gurubun da katılmasıyla “Ketence Köyü” meydana gelmiştir. Yerleşim yeri ise : Çerkes-
Rus savaşları sırasında küçük yaşında babası tarafından İstanbula getirilen, babasının
hastalanmasıyla da Çerkes kökenli Başbakan (sadrazam) Koca Hüsrev Paşa'nın (1756-1855) emrine

verilerek Enderun'da yetişmesi sağlanan Çerkes Mocan soyundan ve daha sonra Paşa olan Çerkes
Abdi Paşa'ya (1798-1880) buranın tamamının (geliştirilmesi için) verildiği :”Ketencalu tabi İznikmid”
(İzmit'e bağlı Ketence) adıyla, tahrir (yazma) defterlerinde rastlanmaktadır. Buraya iskan edilen
Çerkes göçrnenlerinin kayıt işlemleri Mali 1300 (Miladi :1884)'te yapılmış olmalıdır. Göç sırasında
buraya yerleştiklerini saptayabildiğimiz çerkes aile soyadları şöyledir :

- Açmıj, Andırhoy, Akıj, Bıkujıyeko, Brameko, Bjeduğ, Bage, B$ane, Bılımhuako, Cermize, Duho,
Dadıvko, Çetav, Hatko, Huvaj, Huşt, Hot, Hakurıne, Halığuaşe, Hacemiz, Horol, Hajahmediko,

Hesanko, Huşoplı, Hauşeko, Hajmemetko, Haştamko, Hoşobjiy, Hokon, Hakujiyeko, Hapiy,
Hatamko, Hanıvko, Kube, Kuaş, Kalmıko, Keleşov, Koblı, Karden, Kabartıko, Luşe, Lujiyeko,

Luhujıko, Levko, Mışevost, Meskure, Melişe, Mokuavko, Nahleşko, Neuş, Naş, Neğuş, Nehujko,

. Ne$ueyko, Pşımaf, Pezadıko, Pçenleşu, Psehel'ı, Pheşobış, Rıftıko, Sapiy, Sankok, Şovmıs, Şogen,
Secaş, Şehelt, Tsey, Thaguaşe, Talustanıko, Tramko, Thağae, Thağane, voğulko, Vursımko,
Vumarıko, Yeguaş, Yeovma, Yeşuako, Yediç.

Bu ailelerden bazılarının soyu tükenmiş veya önceden bu köyü terketmişlerdir.

Uzuntarla Köyü

Kafkas-Rus Savaşlarının 1864'te sona ermesi sırasında önce Balkanlar'a, daha sonra da Berlin
Antlaşması'nın 1878'de yürürlüğe konulması sırasında ikinci bir göçe tabi tutulan Çerkeslerden Hacı
Murat Hacımko (Hacıoğlu) tarafından 1879'da Hacımko Hable adıyla kurulmuştur. Resmi işlemlerde
ise Uzuntarla köyü olarak kaydı yapılmıştır. Tespit edilebilen çerkes aile soyadları şöyledir :

Alhasko, Ançuk, Besniy, Blavko, Bjeduğ, Hakuş, Halhako, Hapşıko, Hakule, Hakerej, Fujkalıko,

Govko, Hatıkuay, Horel, Jeduğ, Kuey, Sıkujye, Tuguj, Voşe, Şefijko, Tağan, Tave, Vujejiye, Yebjin,
Hacıbasko, Hatko, Meretiko, Pşıvnıko, Tuğujıko, Tamko, Hajemko, Kaleluteke, Kasayko, Kalıko,
Kazanıko, Luşe, Sudın(Luşe), Kuşıko, Zıv, Lıguneko, Naş, Nutho, Pşıkuyko, Pılaşko, Pşıkanko,
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Pşavnoko, melahko, Ketse, Sanahko,Şavko, Şuışıko, Lumafko, Tağapsev, Tıkıne, Yezihko, Yediç,
Çınaho, Carıko, Lelihako.

Bu ailelerden bazılarının soyu tükenmiş veya önceden bu köyü terketmişlerdir.

Yanık Köyü

Kafkas Sürgünü (1864) sırasında önce Balkanlara daha sonra da Berlin Silah Bırakışması (1878) sı-

rasında ikinci bir göçe tabi tutularak gelen ailelerden Hunca soyundan Mustafa Bey adlı kişi tarafın-
dan 1878'de “Hunca Hable” adıyla kurulmuştur. Kayıt işlem sırasında Yanık adı verilmiştir. Tespit
edilebilen çerkes aile soyadları şöyledir:

Çule, Guj, Hunca, Keze, Khuş, Lokuaşe, Şabe, Şoenu, Rude, Şhaplhı, Vuçejiye.

Yanık köyü, Ahmet Fetgeriy Aşeni (1886-1996), Mehmet Fetgeriy Şöenü (1883-1953) ve Ziya
Bersis (1883-1953) beylerin dogdukları köydür. Günümüzde çerkesçenin konuşulmadığı köyde, sade-
ce kendilerinin çerkes olduklarını hatırlamalarından başka bir şey yoktur. Yanık köyü şu an Sapanca
sınırları içinde bulunmaktadır.

Selimiye Köyü

Kafkas Sürgünü sırasında Abhazya'nın Sohum yöresinin “Aşşu” bölgesinden ayrılarak deniz yoluy-
la önce Kandıra'nın Kefken/Babalı (Deliklikaya) sahiline çıkan (1868) Abhaz aileler tarafından 28
Şubat 1889'da “Beyipa” (Beyoğlu) adıyla ikinci bir yerleşim olarak kurulmuştur. Daha sonra çevreye
Gürcülerin hızlı yerleşimleri sırasında buradaki köylerini terkederek civar yerlere göçmüşlerdir. Me-
zar taşlarından anlaşıldığına göre tespit edilebilen Abhaz ailelerden "Mısırlığa” ve "Tsıba” soylarıy-
dı. Günümüzde adı geçen köy, Gölcükilçesi sınırları dahilinde yer almaktadır.

Fethiye Köyü

Kafkas SürgünüsırasındaAbhazya'dan Karadeniz sahilini takiben Karasu sahiline çıkan ailelerden
Kutibe soyundan Süleymen İbrahim Bey tarafından 'Aturabana” yani “ASaçlı” adıyla kurulmuştur.
Köyün adı daha sonra Fethiye olarak değiştirilmiştir. Tespit edilebilen abhaz aile soyadları şöyledir:

Amıçba, Aşbuha, Ardzın, Hoha, Horozkiya, Huk, Şuşha, Marşan.

Ünlü güreşçilerimizden Necmi Kırbaç (1921-1988) Aşbuha soyundandır. Ayrıca güreşçi Niyazi Yıl-
dız (1922-1983) da Fethiye köyünden Amıçba soyundandır.

Hikmetiye Köyü :

Kafkas Sürgünü sırasında Abhazya'dan Karadeniz sahilini takiben göç edenlerden Süleyman Bey
adlı lider tarafından 26 Temmuz 1899'da “Abbas” adıyla kurulmuştur. Daha sonra da Hikmetiye ola-
rak değiştirilmiştir. Tespit edilebilen abhaz aite soyadları şöyledir:

Ardzına, Ardzınba, Agumba, Çikşih, Halvaşa, Çıhnı, Gırşına, Şema, tana, Şamba, Toan.

Maşukiye Beldesi

Kafkas Sürgünü sonunda Kafkasya'nın Soçi (Saçe) yöresinden göçeden ailelerden Oçbe (Voçbe)
soyundan Hasan adlı kişi tarafından "Voçbe Hable” adıyla kurulmuştur. 1875'te kurulan köyün adı
daha sonra Maşukiye adıyla değiştirilmiştir. Yaşayan aile soyadları : Çıf - Çule - Hamte - Plohe -
Şhaplı - Voçbe - Vucaşe.

Kurtuluş Savaşı komutanlarından Hasan Atakan Paşa (Vucaşe) ve ilk kadın Belediye Başkanların-
dan Leyla Atakan (Vucaşe) Hanım da bu köydendir.
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Zaman zaman gündeme dayattırılan, kimi
zamansa akışı içinde medya organlarında boy
gösteren bir genel seçim sendromunun kapı-

sından girmiş bulunmaktayız. Bu kapıdan son-
rasının eğimini şimdiden kestirebilmiş desiliz:
Doruğunda gün doğumunun izlenebileceği zah-
metli ama katlanmaya değecek yokuş yukarı bir
yol mu; yoksa arkadan birilerinin sürekli itek-
lediği, istemsizce ve paldır-küldür indiğimiz yo-
kuş aşağı bir diğeri mi? Cengiz Gündoğdu, “İşte
böyle çalkalanan bir gemide, patateslerin, o
yamru yumru patateslerin çarpışmasını izliyo-

rum.” diyor seçim döneminden söz ederken. Biz
böylesi yerilesi bakmadık seçim dönemine Nart
olarak; en azından birkaç yamru yumru olmayan
ve melodik çarpışan patatesin hala var olabi-
leceğine, 3 Kasım sonrasında Türkiye'de aranan
istikrar ortamını yaratabileceklerine inanıyoruz.
Bu olasılığı gözeterek de kalemi elimize aldık.
Konuya Türkiyeli Çerkeslerin penceresinden ba-
karak düşünsel ve doğaçlama bir seçim değerlen-
dirmesi ortaya çıkaralım istedik. Değerlendirme-
nin iskeletini oluşturacağını düşündüğümüz soru-
ları ve cevapları da kafamızda şöyle şekillendir-

dik:

“Çerkesler özelinden ele alırsak, seçim aşa-
masında birey mi, yoksa siyasi parti mi öncelik
taşımalı?

Siyasi partilerin sabitlenmiş ideolojileriyle o

partiye mensup bireylerin taşıdığı fikirlerin her
bakımdan örtüşüyor olması elbette ki oldukça
düşük bir olasılık. Birçok noktada bireyin görüş-
leri parti politikasından kaçınılmaz olarak ayrıla-
caktır. Demem o ki birey meclise girip belli bir
konuda özellikle çalışma yapmayı arzuluyorsa, ki
buna bir Çerkes'in mecliste Türkiye'deki Kuzey
Kafkasyalılar konusuna yoğunlaşmak isteği örnek
olarak verilebilir, karşısında temsil ettiği partinin
çekince ve ilkelerinin bir set olarak belirmesi
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muhtemeldir. Bugünün Türkiye'sinde siyasi
parti liderlerinin “kanun hükmündeki” tavırla-
rının parti tüzüğünden ve manifestosundan
daha etkin bir ağırlık taşıdığı gerçeği var. De-
mokrasi olgusunun uzantıları olarak tanımla-

nabilecek siyasi parti kavramı için bugün bu
tanımın aksine, baskın ve feodal ruhlu parti
liderleri yüzünden demokrasi kıyısından açıkla-
ra doğru kürek çeken bir çift el tanımlaması
daha yerinde. Liderin baskınlığı söz konusu
oldukça bireyin -Çerkes ya da değil- tek başına
mücadele etmesinin, uğrunda mücadele ver-

diği davaya pek de yararı yok. Liderin ılımlı,

partininse köstek olmayan bir tutum izlediğini
düşünelim: Belki karamsarca bir yaklaşım ola-
cak ama, siyasi partinin bireysel çâbaya köstek
olmaması da çözüm değil. Siyasi parti gizli ya
da açık, mutlak desteğini ifade edebilmeli ki
mecliste belli bir etkinliği ve kabul görürlüğü
sağlayabilsin.

“Yani, mümkünse liderinin asimile olma-

mış bir Çerkes olduğu, tabanınıysa bilinçli bir
Çerkes yoğunluğun oluşturduğu bir siyasi parti
modelinin mi ancak bizi mecliste görünür ve
tartışılır kılabileceğini söylüyorsun? Ya etnik
kitleye özelsiyasi parti yapılanmasının politi-
ka etiğine aykırılığı, yasal engelleri konusu?

Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken
birkaç şey var: Hersiyasi partinin bir manifes-
tosu, ilkeler listesi vardır. Üyelerinin çoğunlu-
Sunu Çerkeslerin oluşturduğu parti için de bu
geçerli. Siyasi parti tümel olduğundan, ülke
geneline hitap ettiğinden bu manifestonun ana
hatlarını mutlak suretle ülke bütününü ilgilen-
diren konuların oluşturması gerekir. Parti ka-
mu sektörünün ve özel sektörün ekonomik
sorunlarıyla da, terörle de, açlıkla da, işsizlik-
le de, kadın ve çocuk haklarıyla da ve daha
birçok genel konuyla da ilgili bir siyaset belir-



  

 

 

  
 

lemek ve bu siyaseti pratiğe dökmek zorundadır
ki yasallığını ve etiğe uygunluğunu koruyabilsin.
Yani, asla etnik kökene dayalı bir parti olsun
demiyorum Çerkes tabanlı olsa da; bunun vebali-
ni kimse kaldıramaz. Zaten partinin ülkenin ge-

nel sorunlarını birincil olarak gözetmemesi gibi

bir durum politika kavramının genel akışı içinde
olanaklı değil. Örneğin bir siyasi parti liderini
düşünelim ki, Türkiye'deki Çerkesler konusuna
tam da bizim arzuladığımız ve beklediğimiz tavır-
la yaklaşıyor. Ulus krizin girdabında dönüyorsa,
insanların ço8u açlık sınırında yaşıyor ve daha
binlercesi de gün be gün bu sınırın altını zorla-
maya başlıyorsa, gelir dağılımındaki adalet yok-
sunluğu zaman geçtikçe daha da düşündürücü
boyutlara ulaşma yolundaysa bu parti lideri
Çerkesleri öncelikli olarak gözeterek komik du-
ruma düşmüş olmaz mı? İşte böyle bir sorun var
bugün Türkiye'de: İnsanlar aç. Karnı tok olmayan
da politika yapamaz. Karın doysun ki politika
sağlıklı, enine boyuna ve evrensel ölçütlerle,
sözün özü 'dinç kafayla” yapılabilsin. Sanıyorum
ki Türkiye'nin bu koşullara ulaşabilmesi de seçim

dönemi geçtikten sonra bile biraz zaman alacak.

*İnsanlar tok ve huzurlu olmalı ki bizi ilgi-

lendiren konulara sıra gelsin diyorsun. Bu konuya
bir de ben örnek vermek istiyorum: Felsefe ilk
olarak Romalılarda, Yunanlılarda ve Ege kıyıları-
na yerleşmiş olan Lidya, Frigya gibi halklarda
ortaya çıkıyor. Bu ulusların ortak özellikleri
polislerinin, yani şehirlerinin kusursuz biçimde
yönetilmesi ve toplumun tüm bireylerinin bol-
luk, refah içinde yaşamaları. Her şey yolunda ve
sistem tıkır tıkır işliyorken, insanların yapacak-
ları bir şey kalmıyor. Dertleri, kaygıları olma-
ğından felsefe ve bilim üretmeye başlıyorlar
doğal olarak: Sorguluyorlar, evren nedir, varlık
nedir, tanrı nedir diye soruyorlar.

“İzninizle, burada bir parantez açıp sonra
düşün seansını tekrar size bırakmak istiyorum: O
yönetimi size kusursuz olarak tanımlatan felsefi
gelişimin kaynağının kölelik rejimi olduğunu
hatırlatmadan edemeyeceğim. Yaşamsal gerek-
sinimlerini bile çaba harcamadan karşılayabilen
aristokrat azınlığın felsefesi de, isterse yunan
felsefesi olsun, kokuşmuş geliyor bana. Tıpkı
bugün -evet, en geniş entelektüel birikime sahip
olan onlarsa da- steril mekanlarda, klimalı oda-

larında başkaları için en merhametli, en güzel,
en politik, en ilerici sözleri söyleyenlerin kokuş-
muş geldiği gibi. Pratiği, yaşamın içindeki çeliş-
kileri yaşamadan oluşturulanteorinin boş oldu-
ğunda (yani sadece düşünerek felsefe ya-
pılamayacağına, o yapılan şey felsefeyse felse-
fenin saçma bir şey olduğuna) gönülden inanan
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ben diyorum ki; yasal bir partinin nasıl davra-
nacağı konusunda bir tartışmaya girmem, önce
refah konusunu en azından slogan düzeyinde
etnik sorunların önüne koyabilir. Bu bir oy-
tanıtım... Kurallı bir oyun... Ama bu “önce
karnın doyması”' konusu bütüncül değişim
anlayışının içine sinmesin sakın. Öncelikle ne
hayat ne de politika öyle sırayla işleyen bir
şeydir; olaylar, gelişmeler iç içe geçmiştir,
birbirini etkiler. İkinci olarak; zor koşulların
içinde taşıdığı dinamiği, 'değiştirme gücünü
görmek, hatta destek verip potansiyelini açığa
çıkarmasına yardımcı olmak gerekir.  Üçüncü-
sü ise, hep birlikte ülkenin kalkınması, stan-

dardın yükselmesi için çalışmak diye bir şey
yoktur. Özellikle ülkemizde sık sık 'Haydi,
Kuvay-ı Milliye ruhuyla!.. Hepimiz şuyuz, bu-
yuz!” iletileri verilmeye çalışılsa da, Türki-
ye'nin sosyal adaletsizlik koşullarında ulusal
çıkardan bahsetmenin artık pek az insanı uyu-
tabileceği, sınıfsal çıkarların belirginliği orta-
dadır. Sınıfsal çıkarlarının az çok farkına va-
ran hiçbir alt sınıf üyesi de, “Orta sınıf bur-
juvalarıma düşünüp felsefe yapmak için daha
çok zaman kalsın.'' diye ulusal duygulara sa-
rılmaz, “Önce bir toplumsal refaha erelim,

bize de sıra gelir elbet.” demez. Mevcut sis-

temle uyuşmazlıkları olan kimse de dememe-
lidir.Açlık, bence tam tersine düşünmeyi ve
gerçekten düşünmeyi, dönüştürücü düşünceyi
besleyen bir durumdur. Karın tokluğunun ve
konforun rehaveti içindekinden bir şey umul-
maya!..

“Teşekkür ederiz. Önceki konuya dönelim
isterseniz...

Evet, şu felsefenin çıkışıyla ilgili değer-
lendirme... Bu da, her çağda hastalıklı toplum
yapısından uzak olmak ve toplumsal hakları
koruyabilmek için gereken koşulların aynı ol-
duğunu gösteriyor bize işte. Sonuç itibariyle,

birey önemli değil diyorum ben. Önem taşıyan,
öncelikle siyasi parti liderinin bizim konumuzla
ilgili tutumu ve gene partinin ülke geneliyle
ilgili belirlediği politikaları. Yoksa meclise ne
kadar Çerkes millet vekilisoksak, uzun vadede
ve genel anlamda getirisi olan bir hamle yap-
mış sayılmayız.

“Mevcut siyasi partilerin diaspora Çerkes-
lerine ve Kuzey Kafkasya'da gelişen olaylara
yönelik izledikleri politika nedir, ne olmalıdır?

Kuzey Kafkasya konusunda, özellikle

Abhazya ve Çeçenya özelindeki olaylar konur-
sunda hiçbir siyasi parti açık ya da gizli destek
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ve somut çözüm önerisi veremediler şimdiye dek.
Hepsi yetersiz kaldı. Yazık ki Türkiye sahip oldu-

gu politik güç potansiyelinin farkında değil gibi
geliyor bana. Abhazya ve Çeçenya'daki sıcak
savaş durumu tamamen evrensel, tüm dünyanın
dikkatini toplaması gereken bir mesele. Ancak
mecliste son on yıldır bizleri temsil edenler, bu
acil öncelik gerektiren konularda gerekli tavrı
ortaya koymaktan uzak oldular.

*Ama her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de
ana hatlarını belirlediği ve uygulaması gereken
bir dış politikası var. Bu dış politik duruşun be-
lirlediği sınırlar Abhazya ve Çeçenya'daki savaşa
çözüm getirici girişimlerde bulunulmasını engel-
lemiş olamaz mı?

Ülkeler arasındaki ticari ilişkilerden ve bu
ilişkilerin zedelenmemesi için sahneye sokulan
çekimser tavırdan, ya da başka deyişle stratejik
oyunlardan söz ediyorsun. Ama ortada bir insan-
ik dramının varlığı söz konusu. Savaşı ve ölümü
haketmeyen nesiller, top ve tüfek sesleri eşliğin-
de büyüdüler. Bu bir trajedi. Kosova ve Bosna'ya

gösterilen ilgi ise bu trajediyi engellemede hep
sönük kaldı. Rusya'nın ya da Gürcüstan'ın haklılı-
Sını-haksızlığını tartışmaya bu noktada gerek
yok. Önemli olan, savaşın varlığı ve buna son
vermenin yolları. Türkiye bu olağanüstü durumda
ticari ilişkilerini ve bölgesel çıkarlarını rayında
tutmaya uğraşmayı bırakmalı, acı çekmeyi hak
etmeyenlere hak ettiklerini verebilme yolunda
uğraşmalı. Umuyorum ki 3 Kasım sonrasında ikti-
dara gelecek siyasi kadro ve diplomatlar, Türki-
ye'nin hemen yanı başında vuku bulan bu ayıbı
dindirmede daha aktif rol üstleneceklerdir.

*Abhazya ve Çeçenya'yı ele aldık hep. Pekiyi
diasporadakilere ne demeli? 3 Ağustos ilginç bir
dönüm noktası oldu ülke için: Avrupa Birliği'ne
uyum paketi meclisten geçti. Ya sonrası ne ola-
cak? Geçtiğiyle mi kalacak? Çerkesler “Yaşasın!”
diyebilecekler mi önümüzdeki günlerde? Yoksa
bu denli medet ummakyersiz mi?

Bir bakıma yersiz. Türkiye'nin Avrupa Bir-
liği'ne tam üyeliği düşüncesi bir hayalcilikten
ibaret bana kalırsa. Bakın ne diyor Radikal'deki
yazısında Yiğit Bulut: "Bir AB masalı anlatılıp
durulurken kimse çıkıp sormuyor, 'Kardeşim AB
bizi bu ekonomik gerçeklerle nasıl kabul ede-
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cek”. İşi siyasi boyutu ile ele almaklafla yürü-
yebileceği için, çaba ve zekâ ile gerçekleştiri-
lebilecek ekonomik kriterleri sağlamaktan çok
daha kolay.

. madem AB'yi bu kadar çok istiyorsun, o
zaman gel enflasyonu AB ortalaması olan yıllık
yüzde 2-3 seviyelerine indir, gel GSMH'yi AB
standartlarına getir, gel herkese işsizlik sigor-
tası ve sosyal güvence ver... Kısacası 'AB'ye
giriyoruz." balonu sadece seçim atmosferinde
kullanılmak üzere uydurulmuş sanal bir tu-
zak.” Bilmem, anlatabilmiş mi?

*Anladım. Çerkeslere indirgersek?

Çerkesler olarak bu "trend treni”ni kaçır-
mamak lazım. Federasyonlaşma konusunda
zaten aylar öncesinden yasal zemini hazırlayan

değişiklikler yapılmıştı. İş sadece Türkiye'deki
Kuzey Kafkasya dernek, vakıf ve diğer kuruluş-
larının mutabakatına kalmıştı. Anadil öğrenimi
hakkı, anadilde yayın serbestisi konularına

gelince... Bu noktada da AB'ye girme heyeca-
nıyla ve temelinde seçim öncesi seçmene O0-
tumlu görünmek kaygısı yatan girişimle tanınan
bu serbestilerden en üst düzeyde yararlanmak
yolunu izlemekten başka yapılacak bir şey yok.
Seçim sonrası başa geçeceklerin de şu birkaç
aylık dönemde yapılan düzenlemelerden çok
daha fazlasını gerçekleştireceklerini düşünmek
de çok akılcı olmaz. Anadil öğrenimi bir yana,
'anadilde öğrenim?” zaten hiç de olası ve bek-
lemenin mantıklı olduğu bir düşünce değil.
Bize, Türkiye'de sunulanlarla Çerkes kültürü-
nün beslenebileceği en lezzetli helvayı yapmak
kalıyor.

*Sözün özü?

Kapımızda bir seçim var, bir devrim değil.
O yüzden çok büyük heyecanlara kapılmamak
ve rasyonel düşünmek gerek. Meclise Çerkes
vekil sokmak için lobicilik çalışmalarına varan
uğraşlara girmekten ziyade, ülkeyi bütünsel
olarak düşünüp Çerkes diasporasını da bu bü-
tünselliğin bir parçası olarak kabul ederek
geniş ufuklu bir bakış açısıyla 3 Kasım günü oy
kullanmanın aklın yolu olduğunu söylüyorbana
sağduyum. Umalım da, her Çerkes'e sağduyusu
aynı düşünceyisalık versin.



 

 

  
 

 

YENİ YAYINLAR
Mihail Lermontov hakkında bilgi

 

19. y.y. Rus yazınında devrimci romantizmin önde gelen temsilcilerinden,

şiir, roman, öykü ve oyun yazarı... O dönemde çarlığın baskıcı polis devleti
düzenine karşı, her türlü amaçtan uzak, yazgısına boyun eğerek eylemsizlik
içinde ömür tüketen çağdaşlarına seslenerek, yapıtlarında toplumsal bilincin
uyanması çağrıları yapmıştır. İki kez Kafkasya'ya sürülmüş, bu iki sürgün
dönemi ve çocukluğunda Kafkasya'ya yaptığı yolculuklar, Kafkas doğasını
vahşi ve doğa üstü güzelliği, büyüleyici gücü yaratıcılığını derinden etkilemiş-
tir. Kafkas doğasının ruhunda yarattı$ı imgeler, bu kitapta yer alan birkaç
şiirinde ve özellikle “Mtsıri” ve “İblis” öykülü şiirlerinde derin bir duyarlılıkla
işlenmiştir.

Mtsıri (gürcüce- rahip adayı), 6 yaşında tutsak düşen ve 8 yılını bir Gürcü
manastırında yaşamaya mahkum edilen bir Çerkes çocuğunun, manastırdan
kaçışının ve dışarıda geçirdiği üç özgür günü ölmeden önce yaşlı bir rahibe
anlatışının trajik öyküsüdür. Ana tema sonsuz bir özgürlük tutkusu ve yurt sevgisidir. Bu yapıtta çağın
sorunlarını ve üstü kapalı Kafkas savaşı ve çağının acılı yazgısını sorguluyordu.

 

Kafkas Derneği Yayınlarından Yeni Çıkan Kitaplar:
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Belgeler, Materyaller, Eski Anadolu Kültürlerininİlişkileri Meşbaş”eİshak

Tanıklıklar ,Ank. 2002 Kafder Çorum Panel Tebliğleri, Ank.2002 Çev: Mevlüt Atalay, Ank.2002
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Örgütlenme ve örgütlenme bilincinden söz
ederken, öncelikle “grup” kavramına değinmek
gerekir.

Grup; aynı amaç etrafında birleşen insanların
oluşturduğu bir örgütlenmedir. Bireylerin, tek
başlarına yapabileceklerinden daha fazlasını bir
grup çalışmasıyla gerçekleştirebilecekleri gerçe-
Si, sosyal psikologlar tarafından çeşitli çalışma-
larla ortaya konmuştur. Bireyin güdülenmesinin,
grup içinde daha hızlı ve yüksek olması, bu güdür-
lenmenin grup motivasyonuna ve iş verimliliğine
katkısını olumlu kılar. Bu durum “grup dahilinde
çalışan bireyin iş verimliliği artar” şeklinde ge-
nellenmiştir. (Triplett 1897)

Her üyenin, örgüt (veya grup) içinde belli bir
(veya birkaç) görevi ve statüsel konumu vardır.
Birey bu yeri kendi yetenek ve ilgileri doğrultu-
sunda belirlerken, grubun ihtiyaç ve sınırlamala-
rına bağlı kalmak durumundadır.

Grubun bu anlamdaki sınırlamalarından kasıt
ise bireysel çıkarlar ve zaaflar doğrultusunda
hareket edilmesini engellemektir. İş bölümü bir
örgütün işlerliğini korumasındaki temel noktalar-
dan biridir. Bireysellik ön plana çıktıkça, grubun
başarısı da o oranda düşecektir kuşkusuz.

İnsanların ilgileri birbiriyle çakışır fakat ta-
mamen birbirinin aynı olması durumundan söz
etmek olası değildir. Bireylerin ilgileri arasındaki
sınırlı benzerlikler, başka ilgileri arasındaki ö-
nemli farklılıklara rağmen, bireyleri bir örgüt
içinde bir araya getirebilir. Örgütsel değer ve
amaçların getirdiği sorumlulukların yerine geti-
rilmesinin öncülü, bir arada ve uyum içinde çalı-
şabilmenin yollarını bulmak ve uygulamaktır.
Yani kısaca amaç, asgari hemfikirliliği sağlamak
olmalıdır. Üyeler, her konuda, tamamen aynı
düşüncelere sahip olmanın düşük olasılığının
bilincinde olmalı, beklenti düzeylerini bu durumu
göz önüne alarak belirlemeli ve diğer üyelerle
ilişkilerinde bu önemli noktaya dikkat etme-
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lidirler. Bir örgüt içinde birlikte çalışabilme
adına gösterilmiş özverilerin ve uyum çaba-
larının, çalışma verimini artırmadaki olumlu
etkisi çeşitli araştırmalar sonucunda ortaya
konmuştur (Bell ve Broke; 1993).

Bir örgüt, tanımı itibariyle, kişilerden
bağımsız temeller üzerine yapılanmış bir insan
topluluğudur ve belirli hedeflere ulaşmakiçin
kurulur. Yukarıda sözü geçen “uzlaşma çabası”
ile ilgili Max Weber'in örgütlenme anlayışı da
ele alınabilir.

Max Weber'in tanımıyla örgütler, insanla-
rın, etkinliklerini düzenlemeyollarıdır. Örgüt-
lerin kurulma aşamasında, kurucuların veya
genel anlamda, katılımcıların yüzde yüz aynı

düşüncede olmaları gerekli (ve olası) değildir,
fakat temel amaçların ortak olması şarttır
çünkü bu, kurulan yapının uzun ömürlü olma-

sının ve başarıya ulaşabilmesinin yegane anah-
tarıdır. Weber, özellikle, yazılı kuralların bir

örgütün işleyişindeki önemine dikkat çekmiş-
tir. Örgütler yazılı kurallara (tüzük vb) ihtiyaç
duyarlar ,çünkü bu yazılı kurallar örgütün de-
vamlılığında önemli rol oynar. Üyeler, örgütün
amaçları veya örgütle ilintili diğer bazı konu-
larda düştükleri anlaşmazlık noktalarında ör-
güte ait yazılı kural ve kaynaklara bakarak

anlaşmazlıklarını sona erdirebilirler. Bu bakış
açısında altı çizilen nokta, örgütlerin, kuralla-
rını yazılı hale getirerek örgüt temellerini
sağlamlaştırması gerekliğidir.

Bireylerin çeşitli örgütlenmelere katıl-
ma isteklerinin pek çok sebebiolabilir. Ereksel
anlamıyla ele alınacak olursa, bireyler, gönüllü
derneklerine veya genel anlamıyla örgütlere,
bu yapıları, ulaşmak istedikleri amaçları elde
etmede bir araç olarak gördükleri için katı-
Urlar. Bunun yanında, bazı kimselerin örgüt-
lenmiş toplumsal hareketlere, hareketin amaç-
larıyla ilişkisi olmayan nedenlerle katılması da



  

  
 

söz konusu olabilir. Bu kimseler harekete katıl-
mayı boş zamanlarını geçirmenin bir yolu olarak
görebilir veya hareketin başka üyelerine karşı
kişisel bir yakınlık duymaları nedeniyle harekete
dahit olabilirler. Bir başka durumda ise bireyler,
örgüt içinde bir görev alma arzusunu veya yer
edinme amacını benimseyerek örgüte katılmışlar-

sa, örgüt amaçlarına hizmet etmekten çok, bu
yapı içinde prestij kazanmak veya iktidar sahibi
olmak için örgüte katılabilirler. Grup bu türden
bireysel amaçlara cevap verdiği ölçüde, bireyin
grupta kalma süresi ve isteğini artıracaktır. Buna

karşılık, genellikle belli bir toplumsal hareketin
amaçlarını benimseyen, fakat üye olarak o hare-

kette yer almayan kimseler de olabilir. Bu da
çeşitli nedenler dolayısıyla (kişisel, siyasi, eko-
nomik vb) örgüte fiiti anlamda dahil olmamayı

seçmelerinden veya örgütün çalışma ve amaçla-
rından bihaberolmalarından kaynaklıdır. Bu kişi-
ler ulaşmak istedikleri amaçları elde etmede bir
araç olarak gördükleri için gruba katılırlar. Bura-
daki önemli nokta, bireyin amacıyla grubun ama-
cının örtüşmesidir.

İnsanın sosyalbir varlık olduğu gerçeği, çeşit-
li gruplara katılma isteğinin ihtiyaç haline gelme-

sindeki temel etkendir. Modern bir toplumun

üyesi olgunlaştıkça, birincil grup dışındakiileti-
şim alanlarına yönelecektir. Örgütlenme bilinç
düzeyinin kent yaşamında daha yüksek olduğu
gözlenmiştir. Bu durumun nedeniyle ilgili görüş-
lerden biri de kentlerin küçük topluluklardan
daha çoklu bir yapıya sahip oldukları ölçüde,
gönüllü dernek üyeliğinin kent yerlerinde o ölçü-
de çok olacağı ve kentleşme ilerledikçe bütün
ülkede gönüllü dernek üyeliğinin artacağı seklin-
dedir. Gönüllü derneklerin büyük kentlerde daha
çok gelişeceğini beklemek için başka bir gerekçe

“de küçük bir kasabada insanların ortak çıkarlarını
kolaylıkla fark edebildikleri varsayımından çıkarı-

tabilir. Büyük kentlerde ise insanlar daha azileti-
şim kurmaları nedeniyle genelde birbirlerinin
görüşlerinden habersizdirler. Bu noktada, belli
görüş ve amaçlarını ortaya koyarak pek çok farklı
görüşün kendini ifade edebilmesinin yasal çerçe-
ve dahilinde mümkün olmasını sağlayan dernek-
lere ihtiyaç duyulması söz konusu olur.

Özel çıkarlara hizmet etmek üzere dernek
veya benzeri bir yapı kurma düşüncesi, toplumda
yerleşik bir düşünce olarak yerini almışsa, o top-
tumun kültürel ve demokratik anlamda iler-
lemekte olduğu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü,
sosyal yasam, toplumsal gelişim ve değişimlerle
duyarlılığı zorunlu kılmaktadır ve bu duyarlılığı

 

* Bireylerin yüz yüze, resmi kurallar dahilinde olmayan,

kurduğuilişki ve gruplardır.
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göstermenin en etkin yollarından biri, dernek
ve benzeri örgütlenmelere katılmak veya bu
tür örgütlenmelere destek vermektir.

1962'de elde edilen Amerikan “National
Opinion Research Center” verileri, bir bireyin

eğitim düzeyinin yüksek olmasıyla onun dernek
ve benzeri kuruluşlara üye olması ve çalışma-
larına fiilen katılmasının do$ru orantılı oldu-

gunu ortaya koymuştur (G. Lundberg ve arka-
daşları; 1970). Bu sonuçlardan anlaşılacağı
gibi; eğitim düzeyinin -ve buna bağlı olarak
ortaya çıkan toplumsal refahın- yüksek oluşu,

bireyin çevresine olan ilgisini ve duyarlılığını
artırır. Bu zincirleme gelişimin de örgütlenme
bilincini beraberinde getirmesi kaçınılmazdır.

Bir toplumda değişik görüşe sahip ve deği-
şik amaçlar edinmiş insanların bir arada ve
uyumlu yaşamalarını sağlamada önemli role
sahip olan örgütlülük anlayışı, demokrasi kav-
ramının da zorunlu sonuçlarından biri olacaktır
kuşkusuz. Devlet ve özel sektör dışı örgütlen-
meler, devletin gücünü belli düzeyde kontrol
ederek demokrasinin gelişmesine katkıda bu-
lunur ve böylelikle adil bir toplum oluşumuna
da önemli bir katkı sağlar. Burada, “Örgütlen-
me bilinci, bir toplumun demokrasi anlamında
bilinçlenmesinin ön koşulu durumundadır” gibi
bir genelleme de yapılabilir.

KAYNAKÇA:

- Sosyoloji (Cilt-1)

SİYASİ İLİMLER DERNEĞİ YAYINI
İSTANBUL - 1970
George A. Lundber

Clarence C. Schrag
Otto N. Larsen

Çev: Dr. Özer Ozankaya

Grupİçi ve Gruplar Arası Süreçler
Nuran Hortaçsu

İmge Kitabevi Yayınları Ankara - 1998

Sosyal Psikoloji
David Krech
Richard s. Crutchfield
Siyasi İlimler DerneğiYayınları
İstanbul- 1948

Çev: Erdogan Güçbilmez Dr. Oguz Onaran

Sosyoloji
Anthony Giddens
Ayraç Yayinevi Ankara - 2000
Çev: Cemal Güzel - Hüseyin Özel
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DOKTORHİLMİ OĞUZKURT'UN
DERNEKÇİLİK YAŞAMINDAN ve
 KÖYÜNDENKESİTLER,

1928 yılında Tur-
hal İlçesi Bahçebaşı
köyünde .doğan ve
dernekçilik tarihimiz-
de eme$i bulunan, ba-
ba tarafı Abzah kö-
kenli. Duğuj ailesinden
anne tarafı ise Ür-
dün'e yerleşmiş bir

— Bjeduğ aileden gelen
değerli büyüs z Dr. Hilmi OGUZKURTile yapmış
olduğumuz görüşmeden kesitlerle birlikte sayın
doktorun doğum yeri olan Bahçebaşı köyünün tanı-
tımına ilişkin özetler sunacağız bu sayımızda.

İstiyoruz ki, Dernekçiliğimizin geçmişinde emeği
olan büyüklerimizi özetle de olsa tanıyalım. Keza,
herkes kendi köyünü, mümkünse yöre köyleriyle
birlikte tanıtsın. Böylece birkaç yıl sonra, gitmemiş
olsak bile tanımadığımız köy kalmasın. Bu bakımdan
sayın büyüğümüz Cemalettin ÖZBAY'ın Yalova- Ka-
ramürsel köylerini tanıtan çalışmasının ve Dr.Hilmi
.Bey'in Bahçebaşı köyü tanıtımının, eli kalem tutan
tüm insanlarımız tarafından örnek alınmasını gönül-
den diliyoruz.

Çocukluk yıllarını köyünde yaşayan Dr. OSuz-
kurt'un anlatımına göre, İlkokul, Ortaokul ve Lise
yılları döneminde, tek parti dönemi yılları olması
nedeniyle Çekesce konuşmanın ve Çerkes düğünü
yapmanın pek hoş karşılanmadığı, gizliden gizliye
arkadaşlar arasında yapılan düğünlerin bile bir an
önce bitirilmesini ve Çekesce konuşulmamasını
büyüklerin tavsiye ettikleri yıllarmış. Köyünden
tahsil için önce Tokat'a sonra da İstanbul'a giden
ilk öğrenci olduğu için çok sevilir, sömestr tatille-
rinde köydeki arkadaşları kendisine gizli gizli düğün-
ler yaparlarmış. Gizli de olsa, sınırlı zamanlarda da
olsa saf bir Adıge köyünde güzel şeyler yaşamış
genç doktor adayı Hilmi Bey. Keza, dayı tarafı olan

. Ürdün'den de benzeri güzellikler anılarını süsle-
mektedir.

İstanbul'a gitmeden önce Kafkas Kültürü ile uğ-
raşmak amacıyla kurulmuş derneklerin kurulmuş
olduğunu duyduğunu ne var -ki bunların tabela der-
neği olmanın ötesine geçemediğini, esasen tek parti
dönemi olması bakımından da fazlaca bir.şey yapma
imkanlarının olmadığını, Dosteli Yardımlaşma Der-

. neği 1946 yılında kurulurken bile doğrudan Kafkas
adının dernek adı olarak kullanılamadığını, bu ba-
kımdan kendisinin de içinde bulunduğu Kafkas Kül-

tür Derneği'nin kuruluşunun çok önemli bir aşama
olduğunu ve bunu da 1950 yılı seçimlerinde Demok-
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rat Partinin iktidara gelmiş olmalarına borçlu
olduklarını özellikle vurguluyor doktor. 1951
sonbaharında yapılan toplantıda bir dernek ku-
rulmasına karar verilmiş ve o tarihte üniversitede
asistan olan Hayri DOMANİÇ, statüyü hazırlamış.
Amaç, bir araya gelmek, geleneklerimizi kay-
betmemek, yardımlaşmak, fakir çocukları okut-
mak, kültürümüzü derleyip, kaybolmasına engel
olmakmış.

  

.Şerefattin TERİM, Dr. Vasfi GÜSAR, Murat
YAĞAN, tap talebesi Hilmi OGUZKURT, asistan
Hayri DOMANİÇ, Yasin ÇELİKKIRAN, Ziya Yıldırım
GEÇ, Alaattin KUTLU, bankacı ORHAN ve Uzun-
yaylalıiki kız kardeş (adlarından emin olmamakla
beraber Fatma ile Nedime olarak hatırlıyor...)
birlikte kurucu olup şimdilerde Bağlarbaşı'ndaki
derneğin ilk kuruluşunu gerçekleştirmişler. 1951
sonbaharında yapılan kongreye Dr. Vasfi GÜSAR.
Divan başkanlığı yapmış, üç asil ve iki yedek
üyeden oluşan ilk yönetim kurulu teşkil edilmiş.
Sayın Hayri DOMANİÇ başkan, bankacı Orhan bey
sayman, tıp talebesi Hilmi OGUZKURT sekreter
üye olmuşlar, Yasin ÇELİKKIRAN ile Şeref TERİM
ise yedek üye olarak görev almışlar. Bu yönetim
yaklaşık 5 yıl görev yapmış.

Önceleri Şehzadebaşı'nda salon kiralayarak
Ziya GEÇ beyin kızı Tamara'nın ve Hayri beyin
mızıkacılığı eşliğinde çok süzel mahalli düğünler
yaparlarmış. Zamanla folklor ekibi teşkil edilmiş,
Uzunyayla'lı iki kız kardeş, tüm kızların elbi-
selerini ücretsiz olarak dikmişler. 1952 yılında
DÜZCE'ye, 1953 sonbaharında ESKİŞEHİR'e ve
1954 sonbaharında da ilk kez olmak üzere uçakla
İZMİR'e gidip gelmişler ve muhteşem salon dü-
günleri yapmışlar. Böylelikle dernekçiliğin yayıl-
ması da, Çerkes toplumunun kültürüne sahip
çıkmaya başlaması da (1919 öncesi hariç) 1951
yılında kurdukları Kafkas Kültür Derneğiolmuş ve
Anadolu'da yeni dernekler kendilerini izlemiş.
1968 den sonra Sağ-sol olayları dernekçiliğin
gelişimini etkilemiş ve bir durgunluk dönemi
yaşanmışsa da 1990'dan sonra yeniden hızlanmış.

 



 

 

ihtilallerde kültürel çalışmalar durmuşsa da dernek-
lerimizin kapatılmamış olmasını saygın bir toplum
olmamıza bağlıyor sayın Oğuzkurt. Mesleki çalışma
yıllarında da Çerkes olmaktan dolayı herhangi bir
sıkıntı yaşamamış.

Dr. Vasfi Güsar tarafından çıkartılmakta olan
aylık dergiye yazdığı VASE başlıklı ve başlık parası-
nın kaldırılmasını öneren yazısına gösterilen olumlu
tepkileri sıralarken, geç de olsa dileğinin bir sonuca
ulaşmış olmasından zevk duyduğu her halinden belli
oluyordu.

Bugünlerde yaşı 73'lereulaştı doktorun. Geç-
mişten hatırladıklarını bizimle paylaştığı için teşek-
kürler edip, uzun ve sağlıklı bir yaşam dileyerek,
dernekçiliğimizin geçmişte yaşadığı sıkıntılara rağ-
men pes etmeden mücadele veren ve bu kurumları
bizlere kazandıran büyüklerimize saygı ve şükran
borçlu olduğumuz duygu ve düşünceleriyle dopdolu
olarak evinden ayrıldık.

Doktor OSuzkurt, bu yaşta okumayı bırakmamış.
Zaman zaman duygularını mısralara dökmekte ve
şiirler yazmaya çalışmaktadır. Aşağıdaki iki dörtlüğü
O'nun değişik iki şiirinden örnek olarak alınıp genç
okuyucularımıza ibret olması bakımından sunulmuş-
tur:

KAFKASYA ADLI ŞİİRİNDEN

Örfümüzle, adetlerimizle birlikte yaşayalım
Öz yurdumuzaihtiyaçlarını bir bir taşıyalım
Gidip görmek, tanımak ve yatırımlar gerekir.
imkanlar yaratıp öz yurdumuza taşınalım
“o.o.ee

Adigeyiz hepimiz adetlerimiz çok güzel
Bana göre, Xabzemizden gayrisi gazel
Yaşantımızı bizden gayrisi anlamaz
Çerkeslerin her şeyi kendine özel.
“.........

Dr. OĞUZKURMUN KALEMİNDEN BAHÇEBAŞI KÖYÜ:

Tokat İli, Turhal İlçesine bağlı olan Bahçebaşı
köyü; 1864 yılında Kafkasya'dan sürüldüSünde Bal-
kanlara yerleştirilen 1877-78 (93 harbi) Osmanlı-Rus
savaşının Osmanlı tarafından kaybedilmesiyle ikinci
kez sürgüne tabi tutulan ve eski bir gemiyle Kara-
deniz üzerinden Samsun'a oradan da Çarşamba'ya
geçerek KIRKHARMAN köyünü kuran, üç yıl sonra da
Kırkharman'dan ayrılarak bugünkü köylerini oluştu-
ran Abzah, Şapsığ, Hatukoy ve Bjedu$ ailelerden
meydana gelmiştir. Aynı kaderi paylaşan öbür
Adıgeler ise genel olarak Havza, Ladik, Merzifon,
Amasya, Suluova ve Tokat dolaylarına yerleşmişler-
dir. Yeşilırmak'ın geçtiği Kazova'nın güney batısın-
da, Turhal'a 25, Pazar'a 15, Zile İlçesine 22 km.

mesafede olup Kestavur dağının eteğinde kurulu 14
köyden birisidir Bahçebaşı. Toplam 80 haneli ve 300
nüfusludur ve Anadolu köyleri emsal alındığında,
nispeten, maddeten gelişmiş bir köydür. Yaklaşık 70
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km.lik bir alanı teşkil eden aynı ovada kurulmuş
olan öbür Çerkes köyleri ise Çayköy, Kaledere,
Manastır, Taşlık, Kırımkeri, Dazya, Arzupınar,
Hamidiye, Bağlar Pınarı, Hasanağa ve Menteşe
köyleridir.

Çocukluk yıllarımızda hayvancılığa dayalı o-
lan tarım, sürülerle yetiştirilen büyük ve küçük-
baş hayvancılığı hemen hemen bitmek üzeredir.
Ziraat artık modern tarım aletleriyle yapılıyor.
Turhal Şeker Fabrikası, esasen verimli bir toprak-
tan oluşan yöreyi bayağı kalkındırmış durumda-
dır. At bulabilmek de ata binebilmek de Çerkes
gençleri için artık hayal oldu. Bu açıdan bizler
şanslı nesillermişiz. At binmeyi de kama taşımayı
da silahı sevmeyi de o yıllarda büyüklerimizden
görerek öğrendik.

Köyümüzün başlıca geçim kaynağı tarımdır.
Busday, arpa, mısır, şeker pancarı, ayçiçeği baş-
ta gelen ürünlerdir. Son yıllarda kavakçılık da
raSbet görmeye başlamıştır. Oysa,ilk yıllar dede-
lerimiz meyveciliğe daha çok önem vermişler ve
güzel bağlar - bahçeler yapmışlardı. Köyümüz
adını da zaten bağlık ve bahçelik olmasından
almıştı. Bilirsiniz Çerkesler, mısırı çok sever ve
çok yetiştirirler; mısır sapları ile de evlerinin
çatısını kapatırlardı. Yıllar önceleri köyümüzün
ilk evlerinden birisinin yıkıntısını görmüştüm.
Duvarlar çitten yapılmış ve çamurla sıvanmıştı. O
eski evlerin TUVUJ denilen çitle örülü silindir
şeklinde ve mısırların konduğu ek yerleri vardı.
Bunların da üstleri mısır saplarıyla örtülü olması-
na rağmen hava almasını sağlamak üzere üzerleri
sıwanmıyordu.

Dedem Hacı Ali Efendi ve onun kuşağının,
köyümüzü nasıl kurduklarını babama ve onun
akranlarına anlatışlarını defalarca dinledim.İ-
kinci kuşak erkeklerden Hasan ve Şuayip dede-
ler sözü geçen Thamadelerdi. O neslin tümü
çok güzel Adıgece yanında Türkçe de bildikleri
halde onların eşleri olan ninelerin çoğu Türkçe
bilmiyorlardı. Çerkes gelenekleri o zamanlar
günlük yaşamda da düğünlerde de eksiksiz uy-
gulanırdı. Köyümüzde diğer Çerkeslerde oldu-
Su gibi cenazeye çok önem verilir, en uzak
köylerden cenazeye gelirlerdi, cenaze evlerin-
de bir hafta süreyle yemek yapılmaz komşular
ve akrabalar bu boşluğu doldururdu. Kavga pek
olmazdı, olsa da Thamadeler araya girer ve

sorunu çözümlerlerdi. Son 30-40 yılda ne ol-
duysa çok şey değişti ve asimilasyon hızlandı.
Allah'tan son zamanlarda Dernekler çalışmala-
rını artırdılar, köyümüzde de dernek kuruldu
ve Turhalile güzel çalışmalar, yöre köyleriyle
sağlıklı ilişkiler, Kafkasya'ya gidiş-gelişler art-
maya başladı, bana göre gidişat 5-10 yıl önce-
sine göre daha ümit vericidir.

(Röportaj: Guşef Yançatoral, Sine Göksoy)
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Gün ışımak üzereydi, bir tarlada oturmuş doğayla söyleşiyordum, insanlarsa henüz uykudaydılar.
Yeşil çimenlere uzanmış ve şu sorular üzerine düşünmekteydim.”Gerçek güzel midir? Güzel gerçek
midir?”

Daldım düşüncelere... Beyin sınırlarının ötesine eriştiğimi, tasarım gücümün iç benliğini örten
nesnenin peçesini araladığımı fark ettim. Ruhumda bir patlama olmuş, doğaya ve onun sınırlarına
yakın bir yerlere saçılmıştım sanki. Kulaklarım doğanın mucizelerinin diline açılmıştı.

Bu derin düşünceler içindeyken ağaçların dalları arasında yolunu kaybetmiş bir öksüzün iç çekiş-
lerini andıran bir inilti duydum,ilik bir meltem...

“Meltem, neden inilersin?” diye sordum.

Meltem yanıtladı: “Güneşin sıcak ışınlarıyla parıldayan kentten geliyorum. Felaketlerin ve pislik-
lerin tohumları şu tertemiz giysimi lekeledi.Yakındığım için beni suçlayabilir misin?”

Dönüp çiçeklere baktım, yüzleri gözyaşlarıyla ıslanmıştı ve yumuşacık bir sesle yakındıklarını
duydum. Sordum çiçeklere: “Ey benim güzel çiçeklerim, niçin ağlarsınız?”

Çiçeklerden biri narin başını kaldırdı ve “İnsanoğlu gelip bizleri kesecek ve Pazar yerine götürüp
satacak.” diye yanıtladı.

Derken bir başka çiçek ekledi: “Akşam olup da bizler solunca insanoğlu bizi süprüntülerin arası-
na atacak. Ağlaşıyoruz, çünkü insanoğlunun zalim eli bizi doğum yerimizden ediyor.”

Sonra tıpkı ölen evladı için ağıt yakan bir ana gibi ağlayan derenin sesini duydum.Sordum dere-
ye: ”Ey benim temiz suyum, niçin ağlarsın?”

Ve yanıtladı dere: “İnsanoğlunun beni hor gördüğü, içkiler yapmak ve çöplerini dökmekiçin kul-
landığı, temizliğimikirlettiği, güzelliğimi bulandırdığı o kentten geçmek zorunda kaldığım için.”

Sonra kuşların yakındıklarını duydum. Sordum kuşlara: "Ey benim güzel kuşlarım, niçin ağlarsı-
nız?” Aralarından biri yanı başıma doğru uçup, bir dala tünedi. "Adem'in oğulları biraz sonra ölüm-
cül silahlarıyla buraya gelip, sanki onların en büyük düşmanıbizlermişiz gibi vuracaklar bizi. Şimdi
hepimiz kaçmaya çabalıyoruz, çünkü aramızdan hangisinin insanoğlunun gazabından kurtulabilece-
Sini bilmiyoruz. Nereye kaçarsak kaçalım peşimizden geliyor ölüm.”

Artık güneş tepelerin ardından yükselmiş ve ağaçların başına pırıltılı taçlar bırakmıştı. Kendi
kendime, “Acaba insanoğlu doğanın barındırdıklarını niçin yok eder?” diye sordum.

Halil Cibran'ın “Sözler” * adlı kitabından...

Yukarıdaki sözlerde doğa - insan acımasızlığını okurken, insanoğlunun parçası olduğu: doğal ya-
şamı korumasını bir kenara bıraktım, ama hala şunu soruyorum kendime; insan binlerce yıldır doğa
üzerinde yarattığı kültürleri, sömürgeci savaş ve asimilasyon politikaları ile yok ederken, aslında
kendi sonunu hazırlamakta olduğunun acaba farkında mı?

Kafkasya'nın özgür doğa yaşamından savaşlar ve sürgünle koparılan bizler de elbette ki bu de-
Seri en iyi bilenlerden olmalıyız.

Çiçek en güzel kendi toprağında yaşar.

Herkesi aramızda görmek umuduyla

Mezbjen Doğa Sporları
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 MeZbleN & Doğa

Sporları Topluluğu

KAFKAS DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ
MEZBJEN DOĞA SPORLARI GRUBU

 

Tarih Yer Hareket Saati ve yeri

2002 PROĞRAMI

13 Ekim 2002 MEZBJEN trekking ÇELTİKÇİ 07.30 Kafder önünden
(Ferit Berzeg anısına )

29 Ekim 2002 MEZBJEN piknik-ÇAYYOLU Bilgi: Gençlik kurultayı
(26-27 Ekim Gençlik Kurultayı Katılımcıları için )

15-16-17 Kasım 2002 MEZBJEN kamp-trekking BOLU-KARTALKAYA 20.00 Kafder önünden
(15 Kasım 2002)

22 Aralık 2002 MEZBJEN trekkıns Çubuk-Karagöl 08.30 Kafder önünden

2003 PROGRAMI

12 Ocak 2003 - MEZBJEN mangal-Elmada$ 08.30 Kafder önünden

Notlar

Yukarıdaki faaliyetlerin ücretleri için aşağıdaki numaralardan bilgi alabilirsiniz.

Lütfen katılacağınız faaliyetler için tarihinden 2 gün önce aşağıdaki numaraları arayarak re-
zervasyon yaptırınız.

Trekkingde gerekli malzemeler için aşağıdaki numaraları arayarakbilgi alınız.

Mezbjen üyeliği için mail adresinizi ; mezbjen&yahoo gruops.com. a gönderiniz.

NARTCARD Kullanıcıları için X 10 indirim uygulanmaktadır.

BİLGİ İÇİN : Filiz Özden 0.535.421.69.37
Bahattin Şen 0.535.208.28.61

Mail:mezbjen&yahoo gruops.com

 >»

 

 



 

EYLÜL EKİM2002 « SAYI 59
 

 

— HABERLER 
Çeçen Başbakan Vekilinin Hapishanede
Öldüğü Doğrulandı.
Çeçen Hükümeti yetkilileri ve Rusya Adalet
Balkanlı$ı yetkililerinin 22 Ağustos'ta yaptığı
açıklamada Çeçen Başbakan Vekili ve Milli
Güvenlik Bakanı Ali Atgeriev'in hapishane-
deyken lösemi hastalığı yüzünden öldüğü doğ-
rulandı. Çeçen yetkililer Ali Atgeriev'in ölü-
münden Rusya yetkililerini sorumlu tutarken,

Atgeriev'in ailesi vekilin işkence yapılarak
öldürüldüğünü iddia etti. Atgeriev 2000 Ekim .
ayında tutuklanmış ve bir yıl sonra 5 yıllık
hapis cezasına mahkum edilmişti.

“Rusya Pankisi'yi Bombaladığını yalanlarken,
Gürcüstan İki Kişinin daha öldürüldüğünü
İddia Etti.
Gürcü yetkililer Rusya'nın Pankisi Geçidi üze-
rinden yaptıkları bombalama saldırısı sıra-
sında bir kadın ve bir çocuğun öldürüldüğünü
ve yedi kişinin de yaralandığını açıkladı. Rusya
Savunma Bakanı ise, böyle bir bombalama
uçuşu yapılmadığını söyleyerek, haberleri ya-
lanladı. Bu arada, geçit çevresindeki kasaba-
larda oturan kasabalılar sayıları 100 ila 500
arasındaki Çeçen komutanların geçitten geç-
tiklerini söylediler. Bu haber üzerine Gür-

cüstan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Tedo
Djaparidze ne Çeçen Komutan Galaev'in ne
de O'nun savaşçılarının Gürcüstan'da bulun-
madıklarını açıkladı.

Kodor'da Anlaşma.
Kafkas Press'in 22 Ağustos'ta verdiği bilgilere
göre Gürcü, Abhaz ve BM temsilcileri Marukhi
geçidindeki mayınların temizlenmesi yönünde
mutabakat sağladılar. Mayınların temizlenme-
si, Abhaz ve BM temsilcileri ve Rusya Barış
Gücü üyeleri denetiminde Gürcü alan mühen-
disleri tarafından gerçekleştirilecek.
RFE/RL NEWSLINE , 23 Ağustos 2002

OSCE Çeçenya'da Ailelere Yardım Ediliyor
İddialarını Yalanladı.
OSCE Başkanı Jorma Inki, Çeçenya'daki görev-
lerinin okullara ve hastanelere yardım etmek
olduğunu, iddia edildiği gibi savaşçılara veya
onların ailelerine yardım etmediklerini açık-
ladı. Inki ayrıca, 100.000$ gibi bir yardım büt-

 

çelerinin olmadığını, istenildiği takdirde tüm ra-
porlarının incelenebileceğini de sözlerine ekledi.

OSCE Gürcüstan Bölgesinin Bombalandığını Doğ-
ruladı.
OSCE gözlemcileri, Gürcüstan'ın Çeçenya sınırının
belirlenemeyen bir uçak tarafından 23 Ağustos
sabahında 40 dakika boyunca bombalandı$ını açık-
ladı. Birçok insanın öldüğü saldırıda, Rusya askeri
sözcüsü hiçbir sorumluluklarının olmadığını bil-
dirdi.

Beyaz Saray'dan Gürcülere Destek.
Beyaz Saray sözcüsü Ari Fleischer Birleşmiş Millet-
ler'in Rusya'nın Kuzey Gürcüstan'a hava saldırısıy-
la ilgili güvenilir raporlara dayanarak konuylaya-
kından ilgilendiklerini açıkladı. Washington'un
Gürcüstan bağımsızlığı ve bölgesel bütünlüğüne
destek verdiklerini de sözlerine ekledi. BM Sena-
torü Sam Brownback ise Rusya'nın Gürcüstan'dan

bir an önce özür dilemesi gerektiğini belirterek,
Rusya'nın bu tür davranışlardan kaçınması gerek-
tiğini söyledi.

Rusya Sorumluluğu Kabul Etmiyor.
Rusya Savunma Bakanı Sergei Ivanov, hava saldırı-

larına ilişkin Gürcüstan'ın suçlamalarını redde-
derek hiç bir sorumluluklarının olmadığını 23 A-
gustos'ta Novosibirsk'te yaptıSı konuşmada açık-
ladı. Sözlerine, Pankisi'de hala pek çok Çeçen
savaşçının bulunduğunu belirterek devam etti.
Sukhoi'den bir uzman, Rusya 5u-25 jetlerinin gece

uçuşu yapamadıklarını böylelikle de hava saldırı-
sının olmadığını açıkladı. Uzman ayrıca, İsraillile-
rin modernize ettikleri ve Gürcüstan Scorpio jet
savaşçılarının kullandıkları SU-25'lerin gece uçuş-
ları yapabildiklerini sözlerine ekledi.Bunun üze-
rine Gürcüstan Hava Kuvvetleri Komutanı Djolbert
Berozashvili Gürcüstan'ın tek bir Scorpio jeti bile
olmadığını çünkü bunu alacak kadar paralarının

olmadığını söyledi.

Büyükelçi'ye Not.
Gürcü Dışişleri Bakanı, Rusya Büyükelçisine Pan-
kisi geçidindeki hava saldırısını protesto amaçlı
bir not gönderdi. Dışişleri Bakanı Irakli Menag-
harishvili saldırıyı kınayarak, bunun uluslararası
normlarda bir şiddet göstergesi olduğunu söyledi.
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Ukrayna Arabuluculuk Önerdi. .
Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma 23
Ağustos'ta Kiev'de yaptığı konuşmada Gürcüs-
tan ve Rusya arasında arabuluculuk yapmayı

teklif ederken, iki ülke arasındaki ilişkilerin
kötüye gitmesinin Kiev'de çok zor bir durum
olarak algılandığını açıkladı. Kuchmason olay-
larla ilgili detaylı bilgisinin olmadığını ancak
Çeçen savaşçılara karşı yapılacak herhangi bir
harekatın titizlikle koordine edilmesi gerekti-
Sini sözlerine ekledi.

Gürcü Polisi Pankisi'de Yeni Bir Harekat
Başlatıyor.
1000 ağır silahlı Gürcüstan İçişleri ve Milli
Savunma Bakanlığı birlikleri Pankisi Geçidine
girerek 10 tane yeni garnizon oluşturdu. İçiş-

leri Bakanı Koba Narchemashvili'ye göre Sa-

vunma Bakanlığı birlikleri operasyonlara ka-
tılmayacaklar. Amaçlarının bölgedeki suç
unsurlarını tanımlamak ve araştırma operas-
yonları yapmak olduğunu söyleyen Milli Savun-
ma Bakanı Vekili Lasha Natsvlishvili, haftalar-
dır uğraştıkları operayonun ilk aşaması olan
yedi kontrol garnizonunun kurulması işlem-
lerinin sonuçlandığını da sözlerine ekledi.
RFE/RL NEWSLINE, 26 Ağustos 2002

Putin:“Terör ile Mücadelede Gürcüstan'ın
Rusya'ya İhtiyacı Var.”
Chita'da özel-kuvvet birlikleri ile yaptığı gö-
rüşme sırasında gazetecilere verdiği demeçte,
Cumhurbaşkanı Putin “Rusya'nın aktif desteği
olmazsa Gürcüstan teröristleri sadece bir
köşeden diğerine itmekten başka hiçbir şey
yapamaz” dedi.

Gürcü Muhalefet Rus Saldırısı İçin Cumhur-
başkanını Suçladı.
Milli Muhalefet Hareketi Başkanı ve “Adalet
Eski Bakanı Mikhail Saakashvili, Rus bombardı-
manında Cumhurbaşkanı Shevardnadze'nin a-
cizliği ve ülkeyi yönetmedeki yetersizliği rol
oynamıştır dedi. Saakashvili ayrıca Shevard-
nadze'nin şahsi korumalarına sınır koruma-
larından daha fazla fon ayrıldığını sözlerine
ekledi.

Abhazya Gürcüstan'i Yeni Saldırılar için
HazırlanmaklaSuçladı.
Abhazya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nisan'da
imzalanan anlaşmayı hiçe sayarak birliklerini
Kodor Geçidi'nden geri çekmeyen Gürcüstan'ı
suçladı. Pankii Geçidi'nden transfer edilen

uluslar arası terörizm diye göstermeye çalı-
şılan durumun Gürcüstan'ın Abhazya'ya yöne-
lik yeni saldırı planı olduğunu da sözlerine ek-

 

 

ledi. Abhazya Başbakanı Anri Djergenia da
Suhum'da yaptığı açıklamada Abhaz bölgesindeki
Rus barış koruyucularının geri çekilmelerine de

dikkat çekti.
RFE/RL NEWSLİNE, 28 Ağustos 2002

Gürcü Polisi Pankisi'den Çekildi.
İki Gürcü Polis yetkilisi 28 Ağustos'ta Interfax'a
yaptıkları açıklamada Pankisi'de durumun sakin ve
sessiz olduğunu ve gönderilen 1000 kişilik, İçişleri
Bakanlığı birliklerinin geri çekildiğini söylediler.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Paata Gomelauri ise
birkaç gün içerisinde Pankisi'deki terör, karşıtı
operasyonların başlatılacağını açıkladı. Ayrıca
Gürcü cezalı elebaşının geçitie yakalandığını da
yalanladı

Türkiye Gürcü-Rus Gerginliği Üzerine Endişe-
lendiğini Bildirdi.

- Türk Dışişleri Bakanlığı Gürcüstan'a yapılan hava
saldırısıyla birlikte Güney Kafkasya'daki “olası

değişiklik” üzerine endişelendiğini bildirdi. Türki-
ye'nin Gürcüstan'ın istikrarı ve güvenliğine son
derece önem verdiğini ve hem Gürcüstan'da hem
de bölgede olabilecek olası değişiklikler üzerine
endişelendiklerini sözterine ekleyen Bakanlık söz-
cüsü, “Herkes biliyor ki Kafkasya'da istikrar ve

refah Türkiye için çok önemlidir” dedi.
RFE/RL NEWSLINE, 29 Ağustos 2002

Bağımsız Çeçen İçkeriya Cumhuriyeti 11 Yaşında
Bugün Çeçen İçkeriya Cumhuriyeti'nin bağımsızlı-
gının yıldönümüdür.
Bundan üç yıl önce, Sovyetler Birlii dağılırken, 6
Eylül 1991 tarihinde, Çeçen Milleti, büyük lider
Covhar DUDAYEV önderliğindeki Çeçen Ulusal Halk
Kongresi eliyle bağımsızlığını ilan etti. Böylece
Çeçen Milleti'nin yaklaşık 500 yıldır uğrunda çok
büyük bedeller ödediği milli hedefi gerçekleşmiş
oldu. Ankara, İstanbul, Sivas ve Kahramanmaraş
Kafkas Çeçen Dayanışma Dernek veKomiteleri de
mücadelenin geçmişini özetledikleri ve Cumhuri-
yet'in bağımsızlığının 11. Yıldönümü kutladıkları
bir bildiri yayınladılar. KAFDER yönetimi ise
NART'a yaptığı açıklamada Çeçenistan'da halkın
seçmiş olduğu Devlet Başkanı Aslan MASHADOV'un.
muhatap alınacağı barış görüşmelerine biran önce
başlanmasını ve onurlu bir antlaşmaya ulaşılmasını
desteklediklerini belirttiler. i

Gürcü Yetkililer Pankisi'de Rusya ile Öperasyon
Birliği Konusunda Anlaştıklarını İnkarEttiler.
Rus İçişleri Bakanı Boris Gryzlov Gürcü görevdaşı
Koba Narchemashvili ile uluslar- arası terörizme
ve isyancı gruplara karşı ortak hareket etmekiçin
bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Ancak Narche-
mashvili ve Gürcü yetkililer bu tür bir anlaşmanın
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olduğunu yalanladılar. İki Bakanın sadece
suçluların değiştirilmesi konusunda anlaştığı
açıklandı. Gürcüstan Milli Güvenlik Konseyi
Sekreteri Tedo Djaparidze 7 Eylülde Tiflis'te
gazetecilere yaptığı açıklamada tüm Çeçen
savaşçıların Pankisi'den çıktıklarını ancak şu
andaki yerlerini kesin bilmediklerini, büyük
ihtimalle Kafkas Dağlarına doğru yol aldıkları-
nı söyledi.

Rusya Elçisi Abhaz Başbakan İle Buluştu.
7 Eylülde yapılan görüşmede, Rus Dışişleri
Bakan Vekili ve aynı zamanda Vladimir
Putin'in Abhaz Anlaşmazlığından sorumlu ve-
kili Valerii Loshchinin ile Abhaz Başbakan Anri
Djergenia Çeçen savaşçıların tekrar
Abhazya'ya doru hareket edebilecekleri ih-
timali üzerine konuştular. Ayrıca Kodor'a
yapılacak olan yeni bir saldırının sorunların
çözümüne daha fazla zarar vereceği ve tüm
Kafkasya'yı etkileyeceSi hususuna da dikkat
çektiler.

Abhazya ve Güney Osetya İşbirliği yapmayı
Konuştu.

Djergenia ve Güney Osetya Cumhurbaşkanı

Eduard Kokoyty 7 Eylülde Sohum'da bir gö-
rüşme yaptılar. İki taraf da saldırılara karşı
sorumluluklarında koordinasyon kurmaları ge-
rekti$i hususunda fikir birlikteliği yaptı. Gü-
ney Osetya Dışişleri Bakanı Murad Dzhioev, bu
sene bitmeden Nagorno-Karabakh ve Transd-
niester Cumhuriyetinin de gözlemci göndere-
ceği askeri manevralarda birleşeceklerini söy-
ledi. ESer Gürcüstan'daki durum kötüleşirse,
bu dört cumhuriyetin askeri bir blok kuracağı-
nı da sözlerine ekledi.
RFE/RL NEWSLİNE 9 Eylül 2002

Adigeysırıl sıklam...
Yoğun yağışların sebep olduğu seller zarar
vermeye devam ediyor. Adigey Cumhuriyeti
yoğun yağışların etkisinden bir türlü kurtula-
mıyor. Geçtiğimiz Cuma günü aniden bastıran
sağanak yağış başkent Maykop'ta 90 evi sular
altında bıraktı. Olağanüstü Haller Bakanlığı'n-
dan edinilen bilgiye göre can kaybının olmadı-
81 yağışlarda, başkent Maykop'un da içinde yer

aldığı 30 yerleşim birimi büyük ölçüde elekt-
riksiz ve haberleşme hatlarından mahrum
kaldı. Yoğun yağışlar bölgedeki akarsuların su
seviyesini tehdit edici boyutlara yükseltirken,
Bakanlık yetkilileri nehirlerin taşıp, yerleşim
merkezlerini sular altında bırakmasından en-
dişe ediyorlar. Meteorolojiden alınan bilgilere
göre yağışlar önümüzdeki bir kaç gün içinde
de sürecek.
Ajans Kafkas / 9 Eylül 2002

 

Adjar Lider Rus Yetkililerle Abhaz Sorununu
Tartıştı.

Adjar Yüce Konseyi Başkanı ve Gürcüstan Cum-
hurbaşkanı Eduard Shevardnadze'nin Abhazya'dan
sorumlu özel vekili Aslan Abashidze 10 Eylülde

Rusya Dışişleri Bakan Vekili Valerii Loshchinin ve
Rusya Savunma Bakanı Sergei Ivanov ile bir gö-
rüşme Ooyaptı. oGörüşmede Abashidze ve
Loshchinin'nin Abhazya'daki ekonomik ambargo-
nun kaldırılması konusunda hemfikir oldukları,
Gürcü yetkililer ile Cumhuriyet arasında ekonomik
işbirliğin sürdürülmesi, Gürcülerin Abhazya'daki
evlerine güvenlik içerisinde geri dönmeleri gibi
konular görüşüldü.
RFE/RL NEWSLİNE, 11 Eylül 2002

Osetya'dan Ardzınba "saygı" ödülü
DE FACTO'LARIN BİRLİK GÖSTERİSİ
Amerika'nın Tiflis'in yanında Kafkasya'ya askeri
varlığı ile nüfuz etmesine paralel olarak ortaya
çıkan “olası Gürcü tehdidi" karşısında Kuzey Kaf-
kasya'nın iki "de facto" bağımsız cumhuriyeti
Abhazya ve Güney Osetya arasındaki yakınlaşma

dikkat çekici bir boyut kazandı.
Güney Osetya, Abhazya'nın lideri Vladislav
Ardzınba'ya cumhuriyetin en büyük devlet ödülü
sayılan “Saygı Madalyası'nı layık gördü. Güney

Osetya Devlet Başkanı Eduard Kokoyev, Abhaz
liderin ödülünü Sohum'da düzenlenen bir törenle
kendisine takdim etti. Eduard Kokoyev törende

yaptığı konuşmada, "Güney Osetya'nın en büyük
ödülü “Saygı oMadalyası'nı Abhazya Başkanı
Vladislav Ardzınba'ya verme şerefi benim oldu.
Çünkü o hepimiz için kendi devletinin milli çıkar-
larını nasıl koruyacağını ve halkına nasıl hizmet
edeceğini gösteren örnektir" dedi. Kokoyev, ar-
dından Vladislav Ardzınba'nın ödüllendirilmesine
ilişkin başkanlık kararnamesini okudu. Kararna-
mede Ardzınba'nın Kafkasya'nın barışı ve istikrarı
için yaptığı çalışmaların yanı sıra Oset-Abhaz kar:
deşliğinin tesisindeki katkıları dile getirildi.
Ajans Kafkas / 11 Eylül 2002

Çeçenlere Tolerans Gösterdiği İçin Putin Gürcü-
leri Uyardı.

11 Eylül Soçi'de asker ve polis güçleri ile yaptı$ı
toplantıyı referans veren Cumhurbaşkanı Vladimir
Putin, Gürcüstan'a Gürcü sınırından Rusya'ya
herhangi bir saldırı olması durumunda kendi hak-

larını koruyacakları yönünde uyarıda bulundu.
RFE/RL NEWSLİNE, 12 Eylüt 2002

Adıgey'de "nüfus alarmı"
Cumhuriyetteki Kürt ve Ermeni nüfusunun artışı
Adıgeleri kaygılandırıyor. Adıgey Güvenlik Kon-
seyi, göç sorununu tartıştı. Adısey Cumhuriyeti'ne
artan Kürt ve Ermeni göçü yerel otoriteleri hare-
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kete geçirdi. Uzun bir aradan sonra Adıgey

Güvenlik Konseyi, cumhuriyetteki Adıge ora-
nının toplam nüfus içinde hızla azalmasına
neden olan Kürt ve Ermeni göçünü engelleye-
cek bir çözüm bulmak için toplandı. Devlet
Başkanı Hazret Şövmen'in de hazır bulunduğu

dünkü toplantıda ağırlıklı olarak cumhuriyet-
teki göç sorunu tartışıldı. Toplantıda bu soru-
na kanunlar çerçevesinde komple bir çözüm
paketi hazırlanması gerektiği vurgulandı. An-

cak alınacak tedbirler konusunda somut bir
kararın çıkıp çıkmadığı bilinmiyor. (Nart As-
temir / 12 Eylül 2002)

Amerika Çerkesleri Adıgey'de

Maykop- Amerika'daki Çerkes Hayırsever Der-

ne$i'nin temsilcileri bir süre önce sel felake-

tinden büyük zarar gören Adıge halkının acıla-
rını paylaşmak amacıyla Adıgey Cumhuriyeti'-
ne geldiler. Heyet dün Adıgey hükümet bina-
sında Devlet Başkanı Yardımcısı Mugudin Tle-
has ile bir görüşme yaptı. Heyet, Amerika'daki
Çerkes diasporasının, selden zarar gören
Adıgelere maddi ve manevi desteklerini ilet-
mek için Adıgeye geldiklerini kaydetti.
Nart Astemir / 12 Eylül 2002

Gürcü Parlamentosu Korunma İçin Uluslara-
rası Komisyonlara Başvurdu.

Milletvekillerinin 12 Eylül'de almış oldukları
ortak kararile olası “Rusya'nın askeri saldırı-
sından korunmak için NATO, OSCE, Avrupa

Konseyi ve Birleşmiş Milletler'e başvuruda
bulundukları bildirildi. Başvurunun içeriğini
Putin'in tek taraflı askeri müdahale tehdidi ve
tüm Kafkasya'yı içine alan düzen bozucu as-

keri saldırı planları oluşturuyor. Ayrıca Rusya,
Gürcüstan'daki karışıklıklardan da sorumlu
tutularak pek çok Gürcü'nün evinden olması-
na sebep olmakla suçlanıyor.
RFE/RL NEWSLİNE, 13 Eylül 2002

Putin, Shevardnadze'nin cevabından mem-

nun olmadı.

Vladimir Putin, 17 Eylülde Soçi'de verdiği
konferansta Pankisi Geçidi sorununa yönelik
gönderdiği son mesaja Gürcüstan Cumhur-
başkanı Eduard Shevardnadze'nin verdiği ce-
vaptan tatmin olmadığını memnun olmadığını

- bildirdi. Putin, "biz Gürcüstan tarafından her-
hangi bir terörist saldırısı olmayacağına dair

- garanti istedik ancak ne garanti ne de bir
yorum alabildik” dedi. Gürcüstan'ın terörizm
konusunda kendileri ile işbirliği yapmadığını,
buna karşın teröristler ile işbirliği yaptıklarını
da sözlerine ekledi. Gürcüstan'a yapılan eko-

nomik yardımın kesilmesine yönelik çağrıyı da

 

 

reddeden Putin, biz Gürcü insanı ile geleneksel,
güçlü, sıcak bir ilişki içerisindeyiz dedi.

Abhazya Gürcü Yetkilileri Çeçen Militanlar ile
Birlikte Hareket Etmekle Suçladı.
Savunma Bakanı, Kodor'da yeni bir saldırı olasılığı

üzerine endişelendiklerini dile getirirken, Abhazya
Başbakanı Anri Djergenia 900-1000 Gürcü birliğin
hala Kodor'da olduğunu ve çekilmeleri gerektiğini
söyledi. Ancak BM gözlemcileri geçitte herhangi
bir Çeçen'e rastlamadıklarını söylediler.
RFE/RL NEWSLİNE, 18 Eylül 2002

İki Ivanov Güvenlik Görüşmeleri İçin Washing-
ton'da.
Savunma Bakanı Sergei Ivanov ile Dışişleri Bakanı
İsor Ivanov U.S Savunma Sekreteri Donald

Rumsfeld ve Dışişleri Bakanı Colin Powell ile 20
Eylülde Washington'da bir görüşme yaptılar. Bu
görüşmede yetkilier, Irak ve bazı bölgesel konular
üzerine konuşmalar yaparlarken aynı zamanda
Gürcüstan'daki Pankisi Geçidi'ni de konuşmalarına
dahil ettiler. Ivanov'lar ayrica Başkan George W.
Bush ve Kongre üyeleriyle de görüşecekler.

Oniki Çeçen Tutuklandı, Biri Öldürüldü Pankisi
Geçidinde.
Shevardnadze'nin 17 Eylül'deki açıklamasında
Pankisi Geçidi'ndeki her ev her kasaba incelene-
rek, Gürcüstan polisi tarafından operasyonlar
yapılacaktı. Bu operasyonlar kapsamında üzerle-
rinde hiçbir doküman bulunmayan on iki Çeçen
tutuklandı ve pek çok silah, bilgisayar ve İslami
literatüre el koyuldu. Aynı gün Interfax'a yapılan
açıklamada tutuklananların serbest bırakıldığı
söylendi. Bir sonraki gün Pankisi'de yapılan kont-
rollerdebir Çeçen Gürcü güçlerle girdiği çatışma-
da el bombasının patlaması sonucunda hayatını
kaybetti. i
RFE/RL NEWSLINE, 19 Eylül 2002

Şövmen'e Rusya'dan ödül
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Adıgey Devlet Başkanı
Hazret Şövmen'e altın madalya verdi. Siyasi faali-
yetleri nedeniyle ödüle layık görülen Şövmen'in
madalyası önceki gün Adıgey hükümet binasında
düzenlenen bir törenle kendisine takdim edildi.
Sövmen madalyasını Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel
Görevler Elçisi Vladimir Solonitskiy'den aldı.
Nart Astemir / 19 Eylül 2002

Gürcüstan ile Rusya Pankisi için Özel Bir Komis-
yon Kuruyor.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Straz-
burg'daki tarafsız oturumunda Gürcüstan Parla-
mento Eski Sözcüsü Zurab Zhvania ile Rusya Dev-

let Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı
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Dmitrii Rogozin Pankisi'ye bir teftiş ziyaret
düzenleyerek durumu yerinde inceleme ve
ortak bir komisyon kurma kararı aldılar.

Gürcüstan, Rusya'yı Abhazya'da Yeni Bir
Saldırı Hazırlığında Olmakla Suçladı.
Gürcü Başkanlık Sekreteri Imnadze, gazete-
cilere verdiği demeçte, Rusya'nın Kodor'da
Çeçen ve Kabardeylerden oluşan bir askeri
birlik oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, bazı Rus
İçişleri Bakanlığı birliklerinin de Abhaz ordusu
üniforması giydiğini öğrendiklerini de sözleri-
ne ekledi.

Fransa, Gürcü Askerine ESitim Yardımında
Bulunacak.
Gürcü Savunma Bakanı Tevzadze, Fransa Ordu

Güçleri Genel Kurmay Yetkilisi ile 24 Eylül'de
Tiflis'te bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma
gereğince, Fransa, Gürcü Ordusuna teknik
yardım ve Gürcü asker personeline bazı özel
alanlarda eğitim sağlayacak.
RFE/RL NEWSLİNE, 25Eylül 2002

Nalmes'ten Kötü Haber.
Adısey Devlet Akademik Halk Dansları Ekibi

Nalmes'in solisti Ruslan Abdokov, 23 Eylül'de
geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
35 yaşındaki Ruslan Abdokov, üç yaşındaki
kızını ve eşini ardında bırakarak hayata veda
etti.

Nart Astimer / 25 Eylül 2002

Rus Kuvvetler İnguşetya'da Çeçenlere Acı-
'masızca Saldırdı.
Rus Kuvvetleri 26 Eylülde İnguşetya'nın
Galashki kasabasında Komutan Abdul-Malik
yönetimindeki geniş bir Çeçen birimine ağır
saldırıda bulundu.Bu saldırı sırasında 10 Rus

öldürülürken, 15'1l de yaralandı. Aynı haber
kaynağına gore 50-80 Çeçen öldürüldü. Ayrıca
iki pilot, Çeçen savaşçılar tarafından öldürül-
dü ve helikopterdeki en az iki silahlı personel
yaralandı. Rus İstikbarat Birimine gore, Abdul-
Malik'in gerçek ismi Vitalii Smirnov ve 200-
300 savaşçıya komutanlık ediyor. Etnik köken
olarak Rus olan ve 1997'de İslamiyet'i kabul
eden Abdul-Malik, Çeçen Kalinovskaya'da
oturmaktadır.

İnguş Başkan "Savaş Yayılmamalı”dedi.
29 Eylülde Magas'da yaptısı açıklamada
belirlenemeyen Oogüçlerin Çeçenistan'daki
savaşı uzattığını ve kendi cumhuriyetinde
kasıtsız cinayetlerin işlendiğini belirten Murat
Zyazikov, Galashki'de savaşan militanların
içinde yabancı devlet temsilcilerinin de
olduğuna dikkat çekti.

 

Rusya'dan Gürcü Büyükelçisine Resmi Şikayet
Zurab Abashidze 27 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakan-
lı$ı'na çağrıldı ve Gürcüstan'ın Rusya topraklarına
yasal olmayan bir şekilde birlikler gönderdiği iddi-
asıyla kendisine resmiyazılı bir protesto sunuldu.
Protesto yazısında sadece Gürcüstan'ın Uluslar

arası terörizm ile mücadeledeki isteksizliğinden
değil de aynı zamanda suça yardım ve yataklık
yaptığından sözedildi. Ayrıca Çeçen savaşçıların
Gürcüstan'ın Pankisi Geçidinden Rusya'ya gir-
diklerini de bildikleri de yazılanlar arasındaydı.
Böylelikle Moskova resmi olarak ilk defa
Gürcüstan'ı Çeçenlerin yanında olmakla suçladı.

Analistler Abhazya ve Güney Osetya üzerine
Odaklanmakta Israrlı.
Moskova CIS Enstitüsü direktörü Konstantin
Zatulin, OoGürcüstan (oCumhurbaşkanı (Eduard

Shevardnadze'yi kastederek olumsuz bir politika-
nınizlendiğini ve bunun kimseye fayda sağlama-
yacağını söyledi. Gürcüstan'ın, Rusya'nın Pankisi
Geçidine yapaca$ı olası askeri harekattan daha
çok Abhazya ve Güney Osetya'daki olaylarla ilgi-
lenmesi gerektiğini vurguladı.

Gürcüstan Yetkilileri Pankisi Operasyonu Hak-
kında Yorum Yaptılar. İ
Gürcü Parlamentosou Dış İşleri Bakanı İrakli
Menagharishvili Pankisi'de süren operasyonların
Gürcüstan Bölgesinden Rusya'ya herhangi bir

tehditin olmadığını kesinleştirme amaçlı yapıldı$ı-
nı açıkladı. İçişleri Bakanı Koba Narchemashvili ise
Pankisi Geçidi'nin tamamiyle kontrolleri altında
olduğunu söyleyerek aktif çatışmaların bitmek
üzere olduğunu bildirdi.

Gürcüstan Cumhurbaşkanı Abhaz Lider ile Bu-
luşmaya Gönüllü Olduklarını Doğruladı.
Sohum'un Abhaz güçleri tarafından ele geçirilişi-
nin 9.yıldönümünde Gürcüstan Cumhurbaşkanı
Eduard Shevardnadze Abhazya ile aralarında var
olan anlaşmazlığı görüşmek üzere hazır olduklarını
söyledi.Kendilerinin çözüm için hazır olduklarını
ve Abhazya'nın da bu konuda gönüllü olmasını
umut ettiklerini de sözlerine ekledi.
RFE/RL NEWSLİNE, 30 Eylül 2002

Çeçenistan
Savaş Raporu
Federal Kaynaklara dayanarak yapılan açıklamala-
ra göre Ruslan Gelaev İnguşetya'da Galashki ya-
kınlarındaki bir kasabada savaşırken yaralandı.
Olayla ilgili olarak herhangi bir detay verilmez-
ken, Galaev'in adamlarının 1 Eylülde Pankisi
Geçidi'nden İnguşetya'ya geçtikleri biliniyordu.
Savunma Bakanı Sergei Ivanov'a göre 5.000 fede-
ral görevli bu birlikler ile çarpışmaları için kulla-
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nılmıştı. Bu dengesiz güç karşılaştırmasına
rağmen çatışmalada resmi rakamlara dayana-
rak 50-60 Çeçen ile 17 federal görevlinin öl-
dürüldüğü açıklandı.
News BulletinGlasnost Media 30/09/2002

Gürcüstan Cumhurbaşkanı Abhazya Elçisini
Çağırdı.
Shevardnadze 30 Eylül'de yaptığı açıklamada
Aslan Abashidze'nin “hemen” Tiflis'e gelerek
Abhazya ile ilgili konularda kendisiyle görüş-
me yapmaması durumunda görevinden alına-
cağını söyledi. Ancak Abhaz Parlamentosu'nda

Abashidze'nin yeniden dirilişi için birlik oluş-
turanlara önderlik eden Djemal Gogsitidze,
gazetecilere aynı gün verdiği demeçte eğer
Shevardnadze Abashidze ile konuşmakistiyor-
sa bunun için Batum'a gitmesi gerekir dedi.
Abashidze ise 30 Eylül'de Batum'da yaptığı
açıklamada Aslan Abashidze'nin bir an önce
Tiflis'e gelerek Abhazya ile ilgili konularda
kendisiyle görüşme yapmama durumunda
görevinden alınacağını söyledi. Ancak Abhaz
Parlamentosu'nda Abashidze'nin yeniden di-
rilişi için birlik oluşturanlara önderlik eden
Djemal Gogitidze, gazetecilere aynı gün ver-

"disi demeçte "eğer Shevardnadze Abashidze
ile konuşmak istiyorsa bunun için Batum'a
gitmesi gerekir”dedi.
Abashidze ise 30 Eylül'de Batum'da yaptısı
açıklamada görüşmeleri hakkında Shevard-
nadze'yi Abhazya Cumhurbaşkanlığı vekili Va-
terii Loshchinin ile birlikte bilgilendirecek-
lerini ancak bunun nerede olacağına henüz
karar vermediklerini bildirdi. Abashidze ayrıca
Loshchinin ile birlikte Abhaz -Gürcü sorunu
için önemli ilerlemeler kaydettiklerini ve Ab-
hazya'nın statüsü ve uygulan ekonomik am-

bargonun kalkması için çalışmalar yaptıklarını

da sözlerine ekledi.
RFE/RL NEWSLINE 1 Ekim 2002

Abhazya'da Bağımsızlık Günü Kutlaması.
Abhazya, 30 Eylül'de bağımsızlık gününü kut-
ladı. Abhazya'nın Kurtuluş Savaşı'nda yaşamını
yitirenlerin anısına Şeref Parkı'nda yapılan
amta çelenk bırakılarak başlayan törenlere,
Devlet Başkanı Yardımcısı Valeriy Arşba, Baş-
bakan Anri Cergeniya, Meclis Başkanı Nugzar
Aşuba, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Savun-

ma Bakanı Raul Hacimba, Dışişleri Bakanı
Sergey Şamba, Türkiye'den Kafkas-Abhazya
Dayanışma Komitesi Başkanı İrfan Argun,
Karaçay-Çerkes'ten Magomed Kişmahov ve

Abhaz toplumunun ileri gelenleri katıldı.
Abhazya Devlet Başkanı adına Abhaz halkının

 

bağımsızlık bayramını kutlayan Valeriy Arşba, "27
Eylülde Gumistinskiy cephesi karşı tarafın derin
direnişini yararak Abhazya'nın başkentini kurtardı.
12 bin kişilik Gürcü birlikleri bozguna uğratılarak
Abhazya'nın başkenti Sohum kurtarıldı. Gumisti ve
Doğu cephe askerleri düşmanı takip ederek İngur
nehrine ulaştı" dedi. Bağımsızlık bayramı Abhazya
Devlet Filarmonisi'nde bir konser ve ardından ha-
vai fişek gösterisi ile sona erdi. Abhazya Savunma
Bakanlığı'nın verilerine göre savaşta 2000 asker
hayatını kaybetti. Abhazya Devlet Konseyi, kah-
ramanlıkları nedeniyle 300'den fazla kişiye
Abhazya Kahramanı ödülü verdi. 1164 kişiye
"Leon" ödülü, 2443 kişiye ise 'Cesurluk' madalyası
verildi. Abhazya Kahramanı ödülüne layık görülen-

terden 44'ü, Leon ödülü alanlardan 1711 gönüllü

askerdi. Vladimir Arşba Apsnıpress'e yaptığı açık-

lamada "Abhazyasilahlı güçleri, gerekti$i takdirde
her hansi bir saldırıya karşı onurla karşıya koyabi-
lecek ve Abhazya yönetimin verdiği görevi yerine
getirecek durumdadır" dedi.
Ajans Kafkas / 1 Ekim 2002

Çeçen Yönetim Rusya'yı Düşmanlığı Uzatmakla
Suçladı.
2. Çeçen Savaşının başlamasının 3. yıldönümü
olan 1 Ekim'de Grozni'de yapılan açıklamada,
eğer Rus askerleri sivil halka acımasızca saldırıla-
rında ısrarcı olmasalardı düşmanlık şimdiye kadar
bitmişti denildi.

“U.S Arabulucu Abhaz, Güney Osetya Sorununu
Tartışmak için Gürcü Liderİle Buluştu.
Büyükelçi ve özelişler elçisi Rudolf Perina 1 E-
kim'de Cumhurbaşkanı Shevardnadze ile görüşe-
rek Abhaz ve Güney Osetya sorunlarının çözümü
için yeni düşünceler yaklaşımlar üzerine bir tar-
tışma yaptılar.

Abhaz Yetkili'nin Arabuluculuk Çabalarına Yo-
rumu.
Abhaz Cumhurbaşkanı Vladislav Ardzinba, Cum-
hurbaşkanı Shevardnadze ve Adjar Yüce Konsey
Başkanı ve Shevardnadze'nin 11 ay önce Abhaz
sorunu için atadığı elçi Aslan Abashidze arasındaki
ilişkiye değinerek, Shevardnadze'nin Abashidze'ye
arabulucu olarak artık güvenmediğini belirtti.
RFE/RL NEWSLİNE 2 Ekim 2002
Rusya Gürcüstan'daki Askeri Varlığını Azalttı.
Rusya Savunma Bakanlığının 2 Ekim'de yaptığı
açıklamada, Gürcüstan'da bulunan Rus askeri

birliklerinin sayısının azaltılması kararının alındı-
Sını duyurdu. Adjaria'da bulunan birliklerin 300” e
çekilmesi, ve diğer servis elemanlarından da 700
kadarının geri çekildiği yapılan açıklamalar ara-
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1999 OSCE İstanbul buluşmasındasındaydı.
varılan anlaşma gereği Rusya Gürcüstan'dan
tamamen geri çekilmek zorunda.

Gürcüstan Dışişleri Bakanlığı NATO'da Ko-
nuşma Yaptı.

2 Ekim'deki Brüksel konuşmalarında, Irakli
Menagharishvili ve NATO Genel Sekreteri Lord

George Robertson Pankisi Geçidi üzerine bir
konuşma yaptılar. Menagharishvili ayrıca diğer
NATO yetkilileri ile de görüşerek askeri an-
lamda NATO'nun bölgesel rehabilitasyon yar-
dımı ve barış programı için ortaklık girişim-
lerinde bulundu.
RFE/RL NEWSLINE 4 Ekim 2002

Gürcü Bakan Çeçen Mültecileri Uyardı.
Mülteci işlerinden sorumlu Gürcü Bakan Valeri
Vashakidze 9 Ekim'de yaptığı açıklamada,
Gürcüstan'da bulunan Çeçen mültecileri Gür-
cü yetkilileri zorlamaya çalışmaktan vazgeç-
meleri konusunda uyardı.
RFE/RL NEWSLİNE 10 Ekim 2002

Grozni'de Büyük Patlama.

10 Ekim'de Grozni'deki bölgesel Polis Merke-
zinde meydana gelen patlamada 23 kişi ha-
yatını kaybetti. Çeçenya Acil Durumlar Bakanı
Ruslan Avtaev, bu patlamanın doğal bir pat-
lama olmadığını ve kasten çıkarıldığını söyle-
di. RFE/RL NEWSLİNE 11 Ekim 2002

Gürcüstan İle Rusya Sınır Devriyelerini
Birleştirme Taslağı Hazırladı.
Tifis'teki görüşmelerde Federal Güvenlik
Servis Vekili Vladimir Pronichev ile Gürcüstan
Devlet Güvenlik Bakanı Valeri Khaburzania
Rus-Gürcü sınırındaki devriyelerin birleştiril-
mesi için bir taslak hazırladıklarını ve düzenli
bilgi alışverişinde bulunulacağını açıkladılar.
Rus Federal Sınır Koruma Servisi'nin genel

Komutanı Konstantin Totskii ve Gürcü
görevdaşı Valeri Chkheidze bu anlaşmayı 17-
18 Ekim'de imzalayacaklar.
RFE/RL NEWSLINE 15 Ekim 2002

Kuzey Osetya ve İnguşetya Sınırtaşı İşbirliği
Anlaşması İmzaladılar.
Kuzey Osetya ve İnguşetya Cumhurbaşkanları
Aleksandr Dzasokhov ve Murat Zyazikov karşı-
Uklı ilişkileri güçlendirme ve 1992 Ekim'inde
çıkan çatışmalarda 700 kişinin öldürülmesi ile
pekçok İnguş'un Kuzey Osetya'dan çıkarılması
olaylarının altını çizerek artık yeni bir döne-
min başlatılacağı mesajını verdiler. İşbirliğinin
geliştirilmesi ve İyi Komşulukİlişkilerinin Tah-
sis edilmesi üzerine olan bu anlaşma ile iki
taraf da geçmişte yaşanan olayların sonuçları-
nı gidermeyeçalışacak.
RFE/RL NEWSLINE 15 Ekim 2002

 

Çeçen Direnişçiler Moskova'da Açlık Grevi Baş-
lattılar.
Düzinelerce Çeçen mültecinin Eylül ayında
İnguşetya'da başlatmış oldukları açlık grevi Mos-
kova'ya sıçradı. 5 Çeçen direnişçi Kremlin'in bir
kaç metre uzağında “İnsan Hakları İçin” yazılı
pankartlarla açlık grevine başladılar. Direnişçile-
rin yaptığı açıklamada, amaçlarının Rusya'nın ve
tüm dünyanın dikkatini Çeçenya'daki savaşa çeke-
rek barış müzakerelerine başlanmasını sağlamak
olduğu bildirildi.

News Bulletin Glasnost Media 15/10/2002

Nüfüs Sayımı Çeçen Nüfüsünun Beklenenden
Daha Fazla Olduğunu Gösterdi.
Çeçen Başbakan Stanislav Ilyasov'un 14 Ekim'de
İnterfax'a yaptığı açıklamada nüfüs sayımı ilk
aşama sonuçlarına göre Çeçenya'nın şu andaki
nüfusu 1.088 milyon ve bunu 205.000'ni Grozni'de
yaşıyor. İlyasov ayrıca bu rakamın 1989'da Sovyet-
ler Birliği Nüfus Sayımında ortaya çıkan Çeçen-
İnguş ortak sayımında çok az bir fark içerdiğini de
sözlerine ekledi. 1989'daki rakam raporlarda ka-
yıtlı olarak bulunuyor ve o zamanki Çeçen nüfusu
2 milyonun üzerinde olarak görülüyor. Ilyasov,
nüfus artışının son nüfus sayımındaki verilere ba-
kılarak değerlendirilmemesi gerektiğine de dikkat
çekti.

İnsan Hakları Komisyon Üyeleri Çeçen Parla-
menterlerİle Buluştu.
Rusya'nın Çeçenya'dan sorumlu İnsan Hakları
Komisyon Üyesi (Abdul-Khakim Sultygsov 14 E-
kim'de Çeçen parlamenterler ile 3 saat süren bir
toplantı yaptı. Toplantıda insan hakları ihlalleri ve
kamu yararına olabilecek konular üzerinde durut-

du. Çeçenya'nın yeniden yapılandırılması ve Çe-
çen sorununun çözümlenmesi üzerine karşılıklı
fikir alışverişi yapıldı.
RFE/RL NEWSLINE 16 Ekim 2002

Tarımsal Rusya Hareketi Kabardey-Balkar'ın
Başkenti Nalçik'te yapıldı.
Tarımsal Rusya Hareketi'nin yerel kolu, Nalçik'te

yapıcı bir konferans düzenledi. Konferansı federal
yasa gereğince kendilerine bütçeden ödenek ayrı-
tan yerel hareket temsilcileri düzenlediler. Pek
çok devlet yetkilisinin davet edildiği konferansa
sadece Tarım Bakanı katıldı.
News Bulletin Glasnost Media 16/10/2002

Çeçenya'daki Seçim Sonuçları Yorumlandı.
Çeçenya'da beklenenin üzerinde çıkan nüfus sa-
yımlarına ilişkin ORFE/RL Rus Servisine ulaşan
Memorial İnsan Hakları Organizasyonundan bir
kaynağa göre bu durum Rusya'nın Cumhuriyet'te
bulunan sivil halka uyguladığı baskıcı askeri tutum
ile açıklanabilir. Tüm bölgedeki erkek nüfus ora-
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nını tespit edebilmek ve onların sözde ayrı-

ıkçılar ile ilişkileri olup olmadığını belirlemek
amacıyla geniş çaplı bir uygulama yapan Rus-

lara ka-rşılık, sonu gelmeyen güvenlik kontrol-
lerinden kurtulabilmek için pek çok Çeçen'in
kendisini değişik kasaba ve illerin sakini ola-
rak gösterdiği ve böylelikle de pek çok böl-
gede iki veya üçer kez sayım yapıldığıbildiril-
di.
RFE/RL NEWSLINE 17 Ekim 2002

KUZEY OSETYA HABERLERİ
AJANS KAFKAS

Kuzey Osetya'da çığ faciası -Kuzey Osetya'da |
çığ düşmesi sonucu 30 kişi kayboldu. Dün gece
başkent yakınlarındaki Karmadon kasabasının
aşağı kısımlarını 20 kilometre boyunca basan
çığın 80 metre kalınlığında olduğu söyleni-
yor.Gizet ve Karmadon yerleşim merkezleri
arasındaki yolun 300 metrelik kısmı ise ulaşı-
ma kapandı. Acil müdahale ekipleri, Karma-
don'da on kadar evin tamamençığ altında kal-
dığını bildirdi. Bu arada Acil Durumlar Ba-
kanlığı, bölgede film çekimi yapan 37 sinema-
cıdan şu ana kadar haber alınamadığını kay-
detti. Kuzey Osetya'daki çığ bölgesine Ka-
bardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes gibi komşu
Kafkas cumhuriyetlerinden de kurtarma ekip-
leri gönderildi. Ayrıca Moskova'dan da arama
ve kurtarma ekipleri bekleniyor. Ayrıca çı$
bölgesinde bulunan Karmadon sınır muhafıza
gurubundan Evgeniy Pronin ve Yevseniy
Şekalev adlı askerlerin kaybolduğu bildirildi.
21.09.2002

Buzul felaketinin bilançosu korkutuyor-
Kuzey Osetya'da meydana gelen buzul felake-
tinin kurbanları giderek artıyor. Buzul kayma-
sının meydana geldiği saatlerde 30 kişiden
haber alınamadığını bildiren yerel yetkililer,
iki gün içerisinde yapılan başvurularla kaybo-
lan insan sayısının 113'e yükseldiğini belirtti.
Kuzey Osetya İçişleri Bakanlığı Basın Dairesi
Başkanı İsmel Şaov, "Karmadon geçidindeki
yerleşim merkezlerinde, dinlenme tesislerin-

de ve turistik üslerinde sürekli olarak kalanla-
rın kayıtlarından hareketle kayıpları belirle-
mek çok zor. Çünkü Kuzey Osetya ve Gürcis-
tanın iç kesimlerden gelen mülteciler nor-
malde oturdukları yerlerde kayıt altında
değillerdi" dedi. 20 Eylül gecesi Karmadon
kasabasının aşağı kısımlarında 20 kilometre
boyunca 80 metre kalınlığında buzul kayması
yaşanmıştı.

23.09.2002

 

Osetya'da felaket - Ölü sayısı 17Kuzey Osetya'da
yaşanan buzul felaketinde ölenlerin sayısı artıyor.
Koban'a 2 tonluk acil gıda yardımı ulaştırılırken

tüm bölgede kurtarma çalışmaları bu sabah yeni-
den başladı.Bölgeden ulaşan haberlere göre, kur-
tarma çalışmaları sonucu toplam 17 kişinin cese-
dine ulaşıldı, 27 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. 95
kişi ise hala kayıp. Felaket bölgesinde 450 kişilik
bir kurtarma ekibi ve 100 araç çalışıyor. Ayrıca
kurtarma çalışmalarına 6 köpek de eşlik ediyor.
24.09.2002 i

9 parlamento çalışanı kayıp-Bu arada felaket
öncesi bölgede bulunan Sergey Bodrov yönetimin-
deki 21 kişilik film çekim ekibinin yanı sıra Kuzey
Osetya Parlamentosu'nda çalışan 9 kişiden hala
haber alınamadı$ı bildirildi.
24.09.2002

Buzul kaymasından sonra su baskını - 20 Eylül
akşamı Kuzey Osetya'da meydana gelen buzul
kaymasının ardından başlayan erime, su baskınla-
rına neden oldu. Staraya Saniba yerleşim merke-
zinde 11 evin tamamen, 2 evin ise kısmen su al-

tında kaldığı bildirildi. Bölgedeki su baskını teh-
ikesi nedeniyle Staraya Saniba'dan 52 kişi, Koban
yerleşim merkezinden 21 kişi başka yerlere sevk
edildi.
24.09.2002

Kuzey Osetya'daki buzul kayması beraberinde
yeni felaketler getirdi. İki nehrin yatağı kapa-
nınca 3 bin kişi başka yerlere tahliye edildi.
Buzulun erimesi 2 küçük göl doğurdu.
Kuzey Osetya Cumhuriyeti'nde 20 Eylül akşamı

meydana gelen buzul kaymasında ilenlerin sayısı
giderek artıyor. Saatte 100 kilometre hızla kaya-
rak 33 kilometrelik bir alanı tamamen kapatan
buzul altında kalan 95 kişiden hala haber alına-
mazken felaketin yaşandığı Karmadon bölgesinde
çıkarılan ceset sayısı 10'a ulaştı. Başkent
Vladikavkaz'a 10 kilometre mesafede duran buzu-
tun erimeye başlaması bölgede su baskını tehlike-
sini artırdı. 10-15 metre derinliğinde iki gölün
oluştuğu bildirildi. Bölgedeki 2 nehrin yatağının
buzul kayması sonucu değişince yaklaşık 3 bin kişi
bölgeden başka yerlere tahliye edildi. Kuzey Oset-
ya'daki Rus askeri birliklerinin de kurtarma çalış-
malarına katıldığı belirtildi. Rusya Acil Durumlar
Bakanlığı, buzullarla beraber Karmadon geçidini
dolduran çamur ve kayaların bölgedeki yerleşim
birimlerini haritan sildiğini kaydetti.
25.09.2002
Buzul felaketi için yas- Kuzey Osetya, büyük ka-
yıplara neden olan buzul felaketi nedeniyle yasta.
Kuzey Osetya Devlet Başkanı Aleksandr Zasohov,
geçen hafta Cuma akşamı Karmadon geçidinde
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yaşanan buzul kaymasında ölenler için 26 Ey-
ülü i. Bugün Oset-
yanın her yerinde bayraklar yarıya indirildi,
saat 12:00'de ise bir dakikalık saygı duruşu
yapıldı. Radyo ve televizyonlar yayınlarını
saygı duruşu için keserken tüm fabrika ve
işyerlerinde hayat bir dakikalığına durdu.
26.09.2002

Osetya hala buzulun altında

ABHAZYA'DAN YARDIM
Kuzey Osetya'da Karmadon geçidinde buzul
kaymasının yaşandığı 30 kilometrelik alanda
arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son 24 saat içerisinde biri kadın iki kişinin
cesedi çıkarıldı. Bu şekilde bulunan cesetlerin
sayısı 12'ye yükselirken kimlikleri tespit edi-
tenler arasında Kuzey Osetya Parlamen-
tosu'nda iki görevli ve Yüksek Seçim Kurulu'n-
da çalışan bir kişi var. Çığ altında hala 100'e
yakın insanın cesedi bulunuyor. Bu arada Rus-
ya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı güney böl-
gesi ekipleri felaket bölgesine 15 ton gıda
maddesi, çeşitli ilaçlar ve ba-rınma gereçleri
ulaştırdı. 1996'dan beri Bağımsız Devletler
Topluluğu'nun uyguladığı ekonomik ambargo-
nun ağır baskısı altında bulunan Abhazya da,
komşu Kafkas cumhuriyetine 9 tonun üzerinde
yardım malzemesi gönderdi.
26.09.2002

Buzul felaketinde çalışmalar sonuçsuz -
Kuzey Osetya'da meydana gelen buzul kay-
masındaki arama kurtarma çalışmaları hala
sürüyor olmasına rağmen çığ altında kalan
cesetlere bir türlü ulaşılamıyor. Dün 128 ola-
rak açıklanan kayıp sayısı ise bugün gelen yeni
bilgilerle 135'e yükseldi. 20 Eylül'den beri
yapılan kurtarma çalışmalarında çığ altından
çıkartılan ceset sayısı ise 12. Bunların da an-
cak 8'inin kimlikleri tespit edilebildi. Felake-
tin yaşandıSı Karmadon geçidinde 400 kişi,
helikopter ve 106 araç desteği ile arama çalış-
malarına devam ediyor.

28.09.2002

Buzul felaketinde son durum - Buzul felake-
tinin yaşandığı Kuzey Osetya'nın başkenti
Vladikavkaz yakınlarındaki oOKarmadon ve
Koban geçitlerinde kurtarma çalışmaları ağır
aksak devam ediyor. 20 Eylül'de felaketin ilk .
günlerinde ailelerin ifadelerine göre oluşturu-
lan 135 kişilik kayıplar listesinde yer alan 11
kişinin buzul altında olmadığı anlaşıldı.
Sözkonusu kişilerin bulundukları başka yerler-
den evlerine sağ-salim döndükleri öğrenildi.
Ayrıca dün Koban geçidinde buzul enkazı al-
tından Vladikavkazlı 67 yaşındaki Timofei
Shavlokhov adlı kişi çıkarıldı. Bugüne kadar

 

enkaz altından çıkarılan 17 kişiden 15'inin kimlik-
leri tespit edilebildi.

03.10.2002

Kuzey Osetya'ya buzuldan sonra şimdi de kaya
düştü - Salı günü Kafkasötesi (Transkafkas) kara-

yolunun Kuzey Osetya'daki kısmına 70X160 metre-
lik kaya parçası düştü. Alınan bilgilere göre düşen
kaya Nijniy Zaramag yerleşim merkezi yakınların-
dan geçen karayolun 500 metrelikkısmını kapattı.
Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın verdiği bilgi-
lere göre olaydan üç kamyon zarar gördü. Edinilen
ilk bilgilere göre araçlarda bulunanlardan kimse

zarar görmedi. Kurtarma ekipleri olay yerinde
çalışmaya başladı.
09.10.2002

Adıge Kadınları da savaşıyor muydu? .
Rusya Federasyonu Tarih ve KültürEserlerini

Koruma Enstitüsü Rostov Şubesi Arkeoloji Grubu,
Meot savaşçı kadınlarının kemiklerinin bulun-
duğunu ifade etmektedirler.
Arkeoloji Grubu Başkanı Kojin Aleksandr” ın be-

yanına göre, bu buluntular Kobekkova (Kho-
bece)'da yapılan kazıda açılan eski mezarlarda MS
ikinci yüzyıla aittir.
Başkanın ifadesine göre, eski mezarlar çoğun-

lukla soyulmaktadır, ancak bu buluntular şans
eseri yerlerinde durmaktadır. Bu kazıda, kadın

iskeletlerinin yanında bir metre boyunda kılıç,
bronz ayna, kolye, çömlek parçaları bulunmuştur.
Arkeologlar, bu kadın iskeletinin bir Amazon'a ait
olduğunda * birleşmektedirler. Arkeolog Larinog
Vera'ya göre bu buluntuların arkeolojik ve bilim-
sel değeri büyüktür: Herodot, MÖ 6. ve 7.yüzyıl-
larda yaşamış olan göçebe toplum kadın savaşçıla-
rına dikkat çekmiştir. Ancak yerleşik toplumların
da savunma maksatlı olarak kadın savaşçılara
sahip oldukları bir gerçektir. Ve ilginçtir ki Meot
kadınlarının kafatasları oval biçimlidir. Öyle gö-
rünmektedir ki, kadınların, çocukluktan itibaren -
başları bezle bağlanmakta, bu nedenle de kafa-

tasları oval bir biçim aldığından, onların hangi
topluma hangi klana mensup olduğunun ayırt e-
dilmesi amaçlanmaktadır.

I. Kafkas Kitap Fuarı Başarılı Geçti
“As Yayın Turizm Organizasyon ve Ticaret Limited
Şirketi” tarafından İstanbul Kafkas Kültür Derneği
(Bağlarbaşı) salonlarında 10,11,12 Ekim 2002 ta-
rihlerinde |. Kafkas Kitap Fuarı açılmış ve çok
sayıda hemşehrimizin yoğun ilgisini toplamıştır.
Çiviyazıları, KAFDER, Kafkas Vakfı, Birleşik Kafkas
Derneği, As yayıncılık, Sahaf Cumhur Kuş (Nart
Yayıncılığın kitapları ve eski yayınlarla) çok sayıda
yayınla katılmışlardır. Ayrıca Şamil Vakfı, Alan
Vakfı, Çeçen Dayanışma Komitesi'nin ortaklaşa
hazırladıkları, sanat ve hediyelik eşya standı ile
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satışa sunulmamış olan birer nüshadan oluşan
gazete-dergi ve kitap standı da ziyaretçilerin

beğeniyle izlediği bölümler olmuştur. Ameri-
ka'dan katılan Sayın Muhittin KANDURve Şair
eşi Belağa LUBA ile Abhazya'dan gelen şair

DENİZ ÇAÇKALYA dışında Türkiye'den de Yaşar
BAĞ, Mevlüt ATALAY, Özdemir ÖZBAY, Muhit-
tin ÜNAL, e. Sefer BERZEG, Mine BAĞ, T. Ce-
mal KUTLU, Turabi SALTIK, Musa RAMAZAN,
Seniye BERZEG, Hulusi ÜSTÜN, Fahri HUVAJ,
Bedri HABİÇOĞLU, Hikmet BER kitaplarını
imzalamış ve okurlarla doğrudan diyalog kur-
ma imkanı bulmuşlardır. Şiir dinletisine katı-
lan Deniz ÇAÇKALYA, Belağa LUBA, Mine BAĞ,
Mevlüt ATALAY, Bilal KAYABAĞ, Zafer SÜREN,
Hakkı ACİYBA, Fahri HUVAJ ve Hürsen ÖZ.

- LÜ'NÜN okuduklarışiirler organizasyona farklı
bir güzellik katmıştır.
Kafkas kitap Fuarının ikincisi 2003 yılında
Ankara'da açılacak olup, daha uzun bir zaman
dilimizde Kafkas kültürüne ilişkin eserlerle
okuyucular buluşturulmaya çalışılacaktır.

Yeni Dernek Yönetimleri:

Göreve gelen arkadaşlara başarılar diliyoruz.

Düzce KKKD (9 Ekim 2002) tarihinde Genel
Kurulunu yapmış olup Yönetim ve Denetim
kurulu üyeliklerine seçilenler şunlardır.

Denetleme
Yaşar Duran Batu
Musa Tok
Hayrettin Aydın

Yeni Yönetim Kurulu

Erdoğan Ayan Başkan
Memduh Ceylan Bşk.Yrd.
Orhan Alganoğlu Üye
Recep Zengin Üye
İsa Ceylan Üye
Murat Ölmez Üye
Mehmet Acaroğlu Üye

İstanbul(Bağlarbaşı) Kafkas Kültür Derneği
(29 Eylül 2002) tarihinde Genel Kurulunu
yapmış olup Yönetim ve Denetim kurulu üye-
liklerine seçilenler şunlardır.

Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu

Günsel Avcı Başkan Keramettin Dönmez
Mustafa Saadet Bşk. Yrd. Erol Karaçay
Tülay Bir Sekreter Ümit Tokoğlu
Faruk Aslandok Muhasip
Gupse Mutlu Üye
Münevver Bağ Üye
Engin Özdemir Üye

İnegöl Kuzey Kafkasyalılar Kültür ve Daya-
nışma Derneği 6 Eylül 2002 tarihinde Genel
Kurulunu yapmış olup Yönetim ve Denetim
kurulu üyeliklerine seçilenler şunlardır.

 

 

Hakkı Baydar
Aslan Özdemir

Denetim Kurulu :

Yusuf Kardaş
Muzaffer Fidan

Başkan
Bşk. Yrd.

Muammer Çevik Sayman Ferik Güleç
İsmail Baydar Muhasip
Rasim Solmaz (Basın Sözcüsü
Ali Gündüz Lokal Amiri
Sezai Çelik Sosyal Etk. Sor.

Kafkas Derneği Burhaniye Şubesi 8 Eylül 2002
tarihinde Genel Kurulunu yapmış olup Yönetim ve
Denetim kurulu üyeliklerine seçilenler şunlardır.

Yönetim Kurulu:
Ziya Özen Başkan
Osman Saygılı Bşk. Yrd.
Şehabettin Duran Sayman

Denetim Kurulu:

Ali Eren

İlhan Özdil
Necmi Sengider

Serdar Eren Sekreter
Necla Çayan Üye
Gülseren Hamarat Üye:
Ahmet Diç Üye

Kafkas Derneği Soma Şubesi 06.10.2002 tarihin-
“de Genel Kurulunu yapmış olup Yönetim ve Dene-
tim kurulu üyeliklerine seçilenler şunlardır.

Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu

Hasan Altınöz Başkan Kamil ŞAHİN
S.Zeki Aykuş Bşk. Yrd. Haydar Bayburt
Aydın Deniz Sekreter Cavit ERBAY
Sadettin Tekin Sayman
İbrahim ÜMİT Üye
Salih ASLAN (oOÜye
Cemil Apak Üye

Kafkas Derneği Ankara Şubesi 20.10.2002 tari-
hinde Genel Kurulunu yapmış olup Yönetim ve .
Denetim kurulu üyeliklerine seçilenler şunlardır.

Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu

Tamer Duman Başkan Muzaffer Atalan
Yusuf Taymaz Bşk. Yrd. Ahmet Kuşhanoğlu
Sibel Soydan Sayman Akın Güner
Kansu Dinçer Sekreter
Tarkan Eyerci Üye
Ziya Mis Üye
Yavuz AKSOY Üye

Uzuntarla Kafkas Kültür Derneği 20.10.2002
tarihinde Genel Kurulunu yapmış olup Yönetim ve
üyeliklerine seçilenler şunlardır.

Yönetim Kurulu
Vedat Eroğlu Başkan
Adnan Tug Bşk. Yrd.
Hasan Özşimşek Sayman
Zafer Eroğlu Sekreter
Mehmet Ersoylu Üye
Erdinç Eroğlu Üye
Fatih N. Özkal Üye

6)
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KAYIPLARIMIZ
Uzunyayla'nın Kazancık

köyü eşrafından Selahattin
Yağan oğlu ve 15.11.1941
doğumlu, Kayseri Endüstri
Meslek Lisesini bitirdiği
1960 yılından beri modern
çiftçilik ve hayvancılık ile
uğraşan Cahit (YAĞAN;
yakalanmış olduğu amansız
hastalıktan kurtulamayarak

16.09.2002 tarihinde Kayseri'de vefat etmiş
ve 17 Eylül günü köyünde aile kabristanında
toprağa verilmiştir.

Uzunyayla'nın Methiye köyünden Baykal

Hacı Ali Efendinin oğlu, “Baykal Triko” firma-

sını yoktan var eden Baykal kardeşlerin değer-
li babaları İbrahim BAYKAL, 24 Eylül 2002
tarihinde aniden fenalaşarak vefat etmiş ve

  

25 Eylül 2002 günü Ankara Karşıyaka Mezarlığında
toprağa verilmiştir.

İkizceli hemşehrilerimizden, Abhaz kökenli ve
- Mamhığ ailesinden 1930 doğumlu ve üyemiz Sadık
Çelik'in babası Nuri ÇELİK; 22.07.2002 tarihinde
vefat etmiş ve ertesi gün İkizce köyünde toprağa

verilmiştir.  Adapazarı Kayalar köyünden
ve toplumsal sorunlarımıza
duyarlı hemşehrimiz Hikmet Ca-
nay'ın oğlu 06.05.1973 doğumlü
Kaan CANAY, İstanbul'dan
vatani görevini yaparken izinli
geldiğinde uğradı$ı ve oluş şekli
anlaşılamayan bir kaza sonucu
hayatını kaybetmiş ve

08.10.2002 tarihinde mahşeri bir katılımla kılınan
cenaze namazı sonrasında Kayalar köyünde topra-
ga verilmiştir.

 

 

ESKİ DİLLERİ GELECEK KUŞAKLARA
ULAŞTIRMAKİÇİN

VERİ TABANI OLUŞTURULDU

"Rossetta Projesi", su
anda yasam savaşı
vermekte olan diller,

ya da gelecek yüz-
yıllarda yok olma riski
taşıyan diller için
büyük önem taşımak-
tadır.

Proje adını, Mısır hiye-
rosliflerinin ookunma-
sına meden olan

Rossetta Taşından almakta, dünyadaki eski
dilleri böyle bir taşın üzerine yazarak gelece-
gin antropologlarına sağlam bir dil arşivi bi-
rakmayı amaçlamaktadır.

 

Yeni Rossetta taşı da orijinali gibi paralel
metinler içerecek, 7.5 cm.lik Nikel Disk üze-

rine sayfalar mikroskobik görüntü olarak işle-
necek, ortadan bir harita olacak bu haritada

her dilin nerede konuşulduğu belirtilecektir.

Mikro yazıları okumak için görüntüyü bin misli
büyüten bir teknolojinin yeterli olacağı, dis-
ketin korunması için çelik bir kürenin içine
konulacağı, kaybolmadan gelecek nesillere

 

NECMETTİN KARAERKEK

ulaşması için yeterince kopya çıkarılarak dünyanın
pek çok yerine dağıtılacağı bildirilmektedir. Veri
tabanındaki boşlukları doldurmak için Rossetta
ekibi bir web sayfası oluşturmuş:
(rossettaproject.org)

Sitenin alfabetik fihristinde Kuzey Kafkas dilleri
yer almaktadır. Bu dillere kaynak olabilecek ki-
tap, kişi isimleri bu siteye girebilmektedir. Kuzey

Kafkas dilleri üzerinde çalışan bilim adamları,
üniversiteler (Nalçik, Maykop vs.), vakıf ve der-

neklerimiz ya da bu dili iyi bilen ve konuşan de-
gerli hemşehrilerimiz, bu site kanalıyla gelecek
nesiller için bilgilerini aktarabileceklerdir.
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Rİ BERSEĞKALBIMIZDESİN
1955-2002

 

Ferit Ağabeyimiz,
İyi niyetliliğinle, güler yüzünle tüm yaşamın boyunca -özel

yaşamın da dahil olmak üzere- Çerkeslere ve Çerkesliğe bir şeyler
katmak için son nefesine kadar yorulmadan mücadele verdin.

Arzu ettiklerini gerçekleştirip gerçekleştiremediğini görmeye
fırsatın olamadı, ama inan ki emeklerin boşa gitmedi, gitmeyecek...

Büyüğüyle, küçüğüyle, genciyle çok sayıda dost bıraktın ge-
ride. Seni iyi anlayan dostların ve halkımız için gösterdiğin çaba-
larının önemini fark edenler, elbirliğiyle, yarıda bırakmak durır
munda kaldığın çalışmayı tamamlayarak sana olan bağlılıklarını
ve sevgilerini kanıtlayacaklardır.

Sen, ebedi istirahatında rahat uyu Ferit Ağabeyimiz...

 
 

   



  

   
 <i6mm-Mini

* 22 mm - 300 mmkare
*50x6-140Xx30lama
* 120x30 - 300 x 160 platina
* 18,5 - 62 altıköşe
* 100x100 - 160x160- 135x135- 240 x240sürek
“ İngöt 530, 480 “e
* 200 mm - 600 mm yuvarlak ve kare (Dövme Üretim)

Kesitlerdeki ürünlerin stoktan VANARDECAGİNE St
yapmaktadır.
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