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Demokratikleşme çalışmaları çerçevesinde yürürlükteki dernekler yasasının örgütlenmeye

yönelik yeni yaklaşımı ile kamu yararı aranmadan federasyonlaşmaya imkan verecek olan dü-.
zenlemeler doğrultusunda Kaf-Der aşağıda özetlenen çalışmaları yapmıştır. Okuyucularımızın
bilgisine sunuyoruz.

1- Değişik tarihlerde Eskişehir, Düzce, Bur-
sa gibi kentlerde düzenlenen ve yöre dernekle-
rinin katılımı ile yapılan toplantılarda karşılıklı
olarak konuile ilgili bilgi alış verişinde bulun-
muştur.

2- 27 Ocak 2002 tarihinde Ankara'da dü-
zenlemiş olduğu Başkanlar Kurulu toplantısının
gündemine, federasyonlaşma ile ilgili gelişme-
ler ve yasal düzenlemeler konusu alınmış ve Şu-
be Başkanlarınca enine- boyuna değerlendiril-
miş ve ulaşılan ortak sonuçlar 05.02.2002 tarih
02-13 sayılı ve aşağıda özetlenen yazıyla tüm
Kafkas Kültür Derneklerine bildirilerek, değer-
lendirilmesi ve konuya ilişkin görüşlerinin ve
önerilerinin bildirilmesi istenmiştir.

“,..Başkanlar Kurulunda İkinci olarak da ye-
ni Dernekler Yasasının getirmiş olduğu bir FEDE-
RASYON çatısı altında birleşme imkanı görü-
şülmüştür. Bu yeni imkanın toplumumuza neler
kazandırabileceği ve federasyonlaşma yöntem-
leri üzerinde bilgi alışverişinde bulunulmuş, tas-
lak Federasyon tüzüğünün Şubelerimizce üye ta-
banlarıyla tartışarak Şubat ayı sonunda Başkan-
lar Kurulu'nun yeniden toplanmasına karar veril-
miştir.

Şubemiz olmayan dernekler tarafından da
Federasyon örnek tüzüğü yeterince tartışıldık-
tan sonra, muhtemelen Mart ayı sonuna doğru

da tüm dernekler temsilcilerinin katılımıile or-

 

tak bir toplantının mümkün ve uygun olacağı bu
arada bilgilendirme gezilerine devam edilmesi
konularında hemfikir kalınmıştır.”

3- “Dernekler yasasındaki. yeni düzenleme-
lere ilişkin olarak Kaf-Der Başkanlar kurulu
toplantısı ve Aralık ayında Ankara dışında ya-
pılan üç görüş.alma toplantısında üzerinde du-
rulan görüşleri bir arada değerlendiren Merkez
Yürütme Kurulumuz; aşağıdaki tespitleri bir-
leşme sürecinin evveliyatım yeterince bil-
meyenleri bilgilendirme amacıyla özet halinde
hatırlatma ihtiyacı duymuştur: İ

- Türkiye'nin değişik kentlerinde kurulu
dernekleri bir çatı altında birleştirme çalışma-
larının yoğunlaştığı 1990-1996 yıllarında Kamu
yararı olmayan derneklerin federasyon kurması
imkanı olmadığından zorunlu olarak Merkez-Şu-
be ilişkisi içinde Kaf-Der kurulmuştur.

- Tek çatı altında toplanma fikrini kabul e-
den ve Kaf-Der'e katılma taahhüdünde bulunan
bazı dernekler mal varlıklarını ve bağımsızlık-
larını yitirecekleri endişesiyle yeni oluşuma ka-
tılmamışlardır. Bu derneklere, tüzüğe konulan
geçici maddeyle 2 devre Kaf-Der organlarında
temsilci bulundurma imkanı tanınmış ve bir kıs-
mı da fiilen yönetimlerde görev almıştır. Yeni
yasa ise malvarlığı ve bağımsızlığın kaybedil-
mesi endişelerini tümüyle ortadan kaldırmış bu-
tunmaktadır.
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- Kaf-Der, 33 şubeden oluşan geniş tabanıyla
önemli icraatlar başarmış, ileriye dönük pro-

jeleri, amaç ve ilkeleriyle Yurt içinde ve Yurt
dışında (Kafkasya, Almanya, Amerika, Hollanda,

Ürdün, İsrail, Suriye) kabul görmüş, Türkiye dı-
şında ve dünyada var olan ve üye ekseriyeti
Adıge-Abhaz halklarından oluşan tüm dernek-
lerin oluşturduğu “DÜNYA ÇERKES BİRLİĞİ”nin
kurucusu ve DÇB'de önemli bir yeri olan tecrü-
beli bir kültürel kuruluş haline gelmiştir.

- Toplumumuzun bugünkü ihtiyacı, sorunla-
rımıza köklü çözümler üretecek ve ortak amaç-
larımızın gerçekleşmesini sağlayacak geniş katı-
umlı bir güç birliğinin oluşturulmasıdır. Ancak
bu ihtiyaçlara yarar birlikteliğini ileri bir adım
olarak düşünemeyiz.

- Kaf-Der Merkez Yürütme Kurulu olarak, yu-
karıda arz edilen tespitlerin ışığında, Kaf-Der'in
amaç ve ilkelerini, Kafkasya politikasını, top-
lumsat sorunlarımızla ilgili görüş ve düşünceleri-
mizi kısaca ana başlıklar olarak bir kez daha bir-
likte gözden geçirdiğimizde:

e Geleneksel yapısı gereği, KuzeyKafkasyalı
halkların demokrat ve laik toplum yapısını koru-
maya çalışmak, bu çalışmaları yaparken de İ-
nançlara saygılı olmak,

e Büyük çoğunluğu sürülen Kafkaslıların A
navatanları'nın Kafkasya olduğunu ve orada hak
sahibi olduklarını unutmadan çifte vatandaşlık
ve sürgün halk statüsü için mücadele vermeye
devam etmek,

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

e Bölünmüşailelerin ve halkların yaşamakta
olduğu Kafkasya ile Türkiye arasındaki işbirliğini
ve beşeri ilişkileri artırarak bölünmüş aileleri-
mizin zamanla bütünleşmesine çalışmak,

e Yaşadığımız ülkelerde Kafkaslı kimlik ve
kökenimizin bilincinde, dilimizi ve kültürümüzü

yaşatarak ,diğer halklarla birlikte barış ve huzur
içinde kardeşçe yaşamak,

e 5 milyonu aşkın nüfusumuz ve almış oldu-
Sumuz eğitim anlayışıyla, Türkiye ve Kafkasya
Cumhuriyetleri arasında ekonomi ve kültür köp-
rüsü oluşturarak heriki tarafın karşılıklı çıkarla-
rına katkıda bulunmaya çalışmak,

e Gerek Türkiye'mizin ve gerekse Kafkas-
ya'daki Cumhuriyetlerimizin rahatsız olacağı ve
zarar göreceği söylemlerden ve eylemlerden ka-
çınmak, tersine Kafkasya ve değişik ülkelerde
yaşayan Çerkes kökenli kardeşlerimizle kuraca-

 

$ımız sağlıklı ilişkilerle her iki tarafa da olumlu
katkılarda bulunmak,

s Son 40 yıl içerisinde giderek hızlanan,ar
sal kesimden kentlere taşınma olgusunun bera-

berinde getirmiş olduğu kültürel aşınmanın ve
yok oluşun durdurulması için toplumsal dayanış-
ma ruhunu canlandırmak, kültürel yapılarımızla
halkımızın kaynaşmasını sağlamak,

e Dünya Çerkes Birliği'nin bünyesinde ol-
ması gereken tüm derneklerimizin birlikteliğini
gerçekleştirip, altıncı kongresinin 2003 yılında
Türkiye'de ve bizlere yakışır bir şekilde yapıl-
masını sağlamak, bu kuruluşumuzun tarih, dil
ve ansiklopedi çalışmalarına ve özellikle de uy-
du kanalı kiralama yoluyla diasporaya yönelik
dil TV ile eğitimine başlama projesini destekle-
mek, gibi vazgeçilmez yükümlülüklerimizin bu-
tunduğu net olarak ortaya çıkar. Bu nedenle de
oldukça geniş bir Kafkasyalı kitleye dayanan,
her alanda etkili, saygınve sonuca gidebilecek
güçlü bir Federasyonun kurulmasının yararlı o-
laca$ına inanıyoruz. Ekli olarak gönderilentas-
lak federasyon tüzüğünün Şubelerimiz tabanın-
da yeterince tartışılmasından sonra nihai kara-
rımızı vereceğimiz tabiidir. Ancak, prensip ola-
rak. Kaf-Der bir bütün halinde ya da zamanla
bağımsızlaştırılacak şubeleriyle birlikte Fede-
rasyon için üzerine düşen görevi yapmaktan ka-
çınmayacaktır.”

4- 27 Ocak 2002 tarihinde yapılan Başkanlar
Kurulu toplantısında Mart ayı içerisinde Tür-
kiye'de kurulu tüm Kafkas Kültür Derneklerinin
temsilcilerinin katılımı ile yapılması benimse-
nen değerlendirme toplantısı bir ayâ yakın bir
gecikmeyle 33 Şube ve Kaf-der dışından 18 der-
nek temsilcisinin katılımı ile yine Ankara'da ve

14 Nisan 2002 tarihinde yapılmış ve aşağıda ka-
yıtı bildirinin yayınlanmasına,tüm derneklere
gönderilmesine ve Kayseri, Sivas, Eskişehir,
Bursa, Nazilli, Sakarya Derneklerinin temsilci-

leri ile Genel Merkezin bir temsilcisinden olu-
şan 7 kişilik bir TEMAS GURUBU oluşturulması-
na ve bundan sonraki çalışmaların bu gurup ta-
rafından yürütülmesine karar verilmiştir.

14.04.2002 TARİHİNDE, KAF-DER GENEL MERKE-
ZİNDE TOPLANAN KATILIMCI DERNEK TEMSİL-
CİLERİNCE MERKEZİ ÖRGÜTLENME KONUSUNDA
ALINAN KARARLAR

Bizler katılımcı dernek temsilcileri olarak, so-
runlarımızın aktif, üretken bir örgütsel yapı içe-
risinde çözülebileceğine inanıyoruz. Oluşturul-
ması düşünülen bu merkezi örgütün modeli ve
ana ilkeleri konusunda mutabakat sağlanan hu-
suslar aşağıda açıklanmıştır.

 



 

  
 

 

 

 

1- “Bir merkezi örgüt etrafında birleşilmelidir.

2- Bu merkezi örgütün modeli “DERNEK” olma-
lıdır. Medeni Kanun ve Dernekler Yasasında ifa-
de edilen Federasyon örgütlerimesi uygundur.

3- Federasyon Merkezi ANKARA olmalıdır.

4- Kurulacak merkezi örgüt Kafkas dil ve küt-
türünün yaşatılması çalışmalarında yasalara say-
gılı demokratik düzenle uyumlu hareket etme-
lidir. Diğer taraftan vatandaşı bulunduğumuz
Türkiye Cumhuriyeti devleti ile kardeşlerimizin
yaşadığı anavatanımız Kuzey Kafkasya arasında
sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi anlamda or-
tak menfaatlerin tespitine işbirliği koşullarının
araştırılıp gerçekleştirilmesine katkıda bulunma-
yı amaç edinmelidir.

5- Oluşturulacak örgütün Laik Demokratik Cum-
huriyetin ilkelerine bağlı, katılımcı, çoğulcu ve
demokratik olması gerekir.

6- Kurulacak merkezi örgüt (Federasyon)ve bu
federasyona katılacak bağımsız dernekler hiçbir.
siyasi ideolojinin veya felsefi düşüncenin savu-
nuculuğunu yapamaz. Örgütün amacı Kuzey Kaf-
kasyalıların, dil, kültür ve törelerini yaşatmak,
sorunlarını tespit etmek ve bunlara çözüm üret-
mektir.

7- Örgüte üye olmak için Kuzey Kafkaslı ortak
kimliği ve tüzük hükümlerini benimsemek yeter-
lidir. Her üye eşit hak ve mükellefiyetlere sahip
olmalıdır. Yaşlısı-genci inananı-inanmayanı, zen-
gini-fakiri, sağcısı-solcusu, kadını-erkeği ile top-
lumun mevcut yapısını yansıtan bir bütünlüğü
benimser.

8- Kafkasya'daki hiçbir siyasi örgütlenme, Dias-
pora'daki örgütlenmelere model alınmamalıdır.

9- Etnik kimliğe dayalı örgütlenme modeli sa-
kıncalıdır. Böyle bir model Diaspora'daki Kuzey
Kafkasyalıların gereksiz ve zamansız olarak ay-
rışmasını dağılmasını ve güçsüz kalmasını sağlar.
Ancak etnik köken isimleri ile kurulmuş veya
kurulacak olan derneklerin de mevcut kimlikleri
ve dernek adlarıyla kurulacak federasyona
katılmalarında herhangi bir sakınca bulun-
mamaktadır.

10- Tartışılmakta olan coğrafi bölge esasına da-
yanan Federasyon ve Konfederasyon modeli ör-
gütlenmeye karşıyız. Önerilen bu tür modeller
birlik çalışmalarını yavaşlatmak ve tavsatmak
amacını taşımaktadır.

Bu modelle amaçlanan şey hızlı iletişim ve ak-
tifliğin sağlanması ise Federasyon içerisinde po-
tansiyeli ve yöresel özellikleri dikkate alınarak

 

bazı bölge derneklerine farklı yetki görev ve
statüler tanınabilir.

Kaf-Der Genel Merkezi
Katılımcı 18 Dernek temsilcisi ve 33 Şubesi

(3 Dernekkararını sonra bildirecek)

5- Bir taraftan Kaf-Der toplantıları devam
ederken Şamil Eğitim,Kültür ve Dayanışma Vak-
fı tarafından da iki ayrı tarihte İstanbul'da Va-
kıf merkezinde tüm Kafkas dernek ve vakıflar
temsilcilerinin davetli olduğu ve aynı konulu
toplantılar düzenlenmiştir. 14 Nisan tarihinde

51 dernek temsilcilerinin Ankara'da almış oldu-
ğu karar ve yayımladığı bildiriyi takiben 21 Ni-
san 2002 tarihli ikinci toplantıya Kaf-Der yöne-
timinden üç kişi ve 7 kişilik temas gurubunun
tüm üyeleri ile İstanbul derneklerinden bir kıs-
mı ile diğer illerden dernek temsilcisinin hazır

bulunduğu toplantıdan dönüldüğünde yapılan
değerlendirmeler sonucunda tüm derneklere
15.05.2002 tarih 02-41 sayılı ve aşağıda özeti
bulunan mektuplar gönderilmiştir:

Sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri,

o 14 Nisan tarihli Başkanlar Kurulu toplantısını
takiben Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından
düzenlenmiş olan 21 Nisan 2002 tarihli ve Fede- .
rasyon-Konfederasyon konulu toplantıya, Eskişe-
hir, Düzce, Adapazarı görüşmelerini yaparak İs-
tanbul'a intikal eden 7 kişilik DİYALOG GRUBU
tam olarak katılmış ve ayrıca Genel Başkan ve
yardımcısı da toplantıda hazır bulunmuşlardır.
Kafkas Derneğitemsilcileri, 14 Nisan tarihli top-
lantıda 51 dernek adına neşredilen duyuru çer-
çevesinde görüş belirtmiş ve amacı ve ilkeleri
tesbit edilmiş tek ve güçlü bir federasyon görü-
şünü savunmuşlardır.

İstanbul derneklerinin çoğunun görüş belirt-
mediği toplantıda Samsun Birleşik Kafkas Derne-
S'nin Bölgesel esaslı Federasyon ve daha sonra
Konfederasyon tezi ile Kafkas Derneği Genel

Merkezinin öncülük ettiği 51 dernek adına ya-
yınlanmış olan tek federasyon görüşü yazılı mü-
racaatlar olduğu için bu iki görüş eksenli gö-
rüşmeler sonucunda belirli bir karar alınmamış-
tır. Sadece Kaf-Der tarafından temin edilecek
mevcut Federasyon tüzükleri sayın Rahmi Tuna
ve Muktedir İlhan'a gönderilecek ve onlar da
Kaf-Der'in eski tasarısını da baz alarak yeni bir
tüzük örneği hazırlayacaklar ve Şamil Vakfı da
bu tüzükleri tüm derneklere iletecektir. (Bu
prensip kararına uygun olarak çok kısa bir za-
manda söz konusu tüzükler tarafımızdan temin
edilmiş ve görevlilere ulaştırılmıştır. )
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İstanbul toplantısında ortaya çıkan bir başka
durum da özellikle bir çok derneğin Federas-
yon-Konfederasyon konusunu kendi tabanlarıyla
yeterince tartışmamış olduklarıdır. Bu nedenle
en çokiki ay içerisinde bu çali$maların yapılma-
sı doğrultusunda temenniler söz konusu olmuş-
tur.

6- Federasyon konusunun dernekler tabanın-
da yeterince tartışılmamış olmasının anlaşıl-
ması nedeniyle çalışmalarımız iki ay ertelen-
mesine rağmen , altı ayı beklenilmiş ve sonuçta
Kaf-Der olarak konu yeniden ele alınmış,
05.10.2002 tarih 02-101 sayılı ve aşağıda kayıtlı
yazı vine tüm derneklere gönderilmiştir.

Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri,

Bildiğiniz üzere bir yıla yakın zamandır Der-
nekler Yasasının değişimi sonucunda elde edilen
Federasyonlaşma veya Konfederasyonlaşma hak-
kının kullanım modeli üzerinde çok yönlü çalış-
malar ve tartışmalar yapılmaktadır.

Kaf-Der olarak, tek merkezli Federasyon
modeli ve ilkeleri konusunda bir çalışma yapmış
ve 05.02.2002 tarih 02 / 13 sayılı yazımızla tüm
dernekleri bilgilendirmiştik. 17 Nisan 2002 ta-
rihinde 51 derneğin katılımı ile yapılan toplantı
sonucunda kurulacak ortak federasyon hakkında
da ortak bir deklarasyon neşretmiştik.

Kaf-Der'in bu çalışmaları yapılırken Şamil E-
gitim Kültür Vakfı da 17 Şubat ve 20 Nisan tarih-
lerinde iki ayrı toplantı düzenlemiş ve o toplan-
tılarda tek merkezli güçlü bir federasyon öneri-
miz yanında bölgesel esaslı federasyonların katı-
umıyla kurulacak olan bir konfederasyon mo-
deli daha gündeme getirilmiş ve neticede bir
çok derneğin kendi tabanını yeteri düzeyde bil-
gilendirmemiş olması nedeniyle iki aylık bir
zaman diliminde derneklerce bu bilgilendirme-
nin tamamlanması temennisiyle toplantıya son
verilmişti.

Şamil Vakfı'nın son toplantısından sonra der-
neklerde,vakıflarda, dergilerde ve internet or-
tamında konu uzun süre tartışma konusu olmuş-
tur. Aradan geçen zaman ise iki ay yerine altı
aya yaklaşmıştır. Bu arada uyum yasalarının ka-
bul ve neşriyle gündemimize yeni konular girmiş
olup daha da demekratikleşecek Türkiyemiz'de
derneklerin gündeminde yeni yeni başkaca ko-
nuların da yer alabileceği tabiidir.

Gelinen bu noktada, Kaf-Der Merkez Karar

Yönetim Kurulu ile 51 derneğin seçip görevlen-
dirmiş olduğu 7 kişilik Temas Grubu üyeleri Fe-
derasyonlaşmanın takvimini, temel ilkelerini,

tüzük hükümlerini ve olabildiğince gerçekci ola-
rak çalışma konularını tartışıp bir taslak metin

 

ortaya çıkarmak üzere 13 Ekim günü merkezi-
mizde ortak toplantıda bir araya geleceklerdir.
Hedefimiz, Ocak 2003 sonlarında Kafkas Der-
nekleri Federasyonu'nun resmen kuruluşunu ta-
mamlamaktır.

Bize göre, 33 şubesiyle Kaf-Der zaten bir fe-
derasyon yapısı içerisindedir. İki aylık bir çalış-
ma ile bu yapıyı federasyon olarak resmileştir-
mek kabildir. Bir şeyler yapmayacaksak laf ol-
sun diye federasyonlaşmak da anlamsızdır. Bir
şeyler yapmak için federasyonlaşmak istiyoruz.
Öyleyse, mevcutyasaların tolerans sınırları içe-
risinde ve demokratik bir yaşamda Çerkes ulur-
sal sorunlarından neleri ele alabiliriz? Kısa,
orta, uzun vadelerde ve birlikte neleri yapabili-
riz ya da yapmalıyız? Sorularına cevap olacak
görüşlerinizi ve katkılarınızı talepediyoruz. Ku-
rum olarak veya fert olarak göndereceğiniz öne-
riler bir bir değerlendirilecektir. Elbette ki, 6-
nerilecek çalışma konularının; finans çözüm
modellerini de içermesi, gerçekçi, tutarlı ve uy-
sulanabilir olması son derecede önemlidir.

Lütfen, Ekim ayının son gününe kadar öneri-

lerinizi yazılı ve iki nüsha halinde bize iletmeye
çalışınız. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler
ediyoruz.

Saygılarımızla
KAF-DER

/- 13 Ekim 2002 tarihli değerlendirme çalış-
malarindan sonra tüm derneklere ve şubelere
21.10.2002 tarih 02-111 sayı aşağıda kayıtlı
yazı gönderilmiştir:

Sayın Başkan
13.10.2002 tarihinde toplanan Merkez Karar Yö-
netim: Kurlunda; dernekçilik deneyimi olan 10
hemşehrimizin de görüş ve düşüncelerinden ya-
rarlanmak suretiyle aşağıdaki kararlar alınmış-
tr.

A- Kaf-Der tüzüğünün belirlemiş olduğu gibi
2002 Kasım ayı sonlarına doğru Olağan Genel
Kurulu yapılacaktır. Bu genel kurulda; seçimli
olağan gündem maddeleri dışında

a) Tüzükte belirli sayıda madde değişikliği
(Federasyona katılma yetkisi, delege se-
çimi)

b) Kurulacak olan KAFKAS DERNEKLERİ FE-
DERASYONU'na kurucu üye olarak katılma

kararı alınması,
c) DÇB üyeliği süreciyle ilgili yeni karar a-

Uunması,

konuları gündeme ilave edilecektir.

B- Tüm derneklerden Ekim ayı sonuna kadar
gönderilmesini daha önce istediğimiz * Kurula-

 

 



 

  

 

  
 

 
cak federasyon, toplumsal sorunlarımızın çözü-
mü doğrultusunda hangi çalışmaları yapmalıdır?
Amaç ve ilkeleri ne olmalıdır ”? sorularının ce-
vapları geldiğinde, hem bağımsız dernek tüzük-
lerine hem de federasyon taslak tüzüğüne yan-
sıtılacak ve hukukçularımızın tetkikinden sonra
30 Kasım tarihine kadar Şubelerimize ve dernek-
lere son örnek tüzükler gönderilecektir.

C- Kaf-Der yeni yönetimince tüzük değişiklikle-
rinin inceleme ve onaylama aşamaları yakından
takip edilecek ve zaman kaybedilmeden yürür-
lüğe girmesi sağlanacaktır.

D- Federasyona katılacak ve henüz Genel Kurul
kararı almamış olan bağımsız dernekler de Şubat
ayı sonuna kadar Genel Kurullarını yapıp, fede-
rasyona katılma kararı alacaklardır. Ayrıca , fe-
derasyona katılma yetkisi veren ve delege seçi-
mineilişkin iki-üç maddeyi Genel Kurul kararıyla
tüzüklerine ilave edecekler, Dernekler Masasının

onayından sonra değişiklikleri mahalli bir gaze-
tede yayınlatıp yürürlüğe koyacaklardır.

E- Mart ayının ilk yarısında, Kaf-Der tek dernek
halinde, diğer dernekler ise ayrı ayrı kurucu üye
sıfatıyla tüzüğünü imzalayıp federasyonun kuru-
tuşunu tamamlayacaklardır.

F- Federasyona katılacağını bildiren ya da kuru-
cu olma arzusunda olan diğer derneklerin katılı-
mından sonra Mayıs ayında federasyonun olağan
kuruluş Genel Kurulu yapılacak Federasyonun
organları seçilecek, ayrıca Dünya Çerkes Birli-
gi'ne üye olmaisteği de karara bağlanacaktır.

G- Federasyonun DÇB'ye üyeliği sağlandıktan
sonra, Kaf-Der ikinci bir Genel Kurul daha yapıp
mal varlığı bulunan şubelerden başlamak sure-
tiyte bir kısım şubelerini fesh edecek ve fede-
rasyona katılmalarını sağlayacaktır. Şube olarak
katılmak isteyenler, küçültülmüş ve yönetim
şekli değiştirilmiş olarak Kafkas Derneği bünye-
sinde kalabileceklerdir.

Bilgi alınmasını ve gereğini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla
KAF-DER

8- Yukarıda kayıtlı yazının 3. ve 7. maddele-
rinde bahse konu edilen Kaf-Der'in Federasyona
katılış süreci ve şekli 21 Aralık 2002 tarihli
Başkanlar Kurulu toplantısında tümüyle değişti-
rilmiş ve kademeli geçiş yerine taleplerine göre
tüm şubelerin 3-4 y içerisinde feshine ve Kafkas
Derneğinin şubesiz tek dernek haline dönüştü-
rülmesine karar verilerek ertesi günkü Genel

 

Kurula gidilmiş, genel kurulda da bu doğrultuda
üç ayrı karar alınmış ve tüm derneklere

28.12.2002 tarih 02-133 sayılı ve aşağıda kayıtlı
yazı ile birlikte federasyonlaşma çalışmalarına
yönelik olarak benimsenen yine aşağıda kayıtlı
GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ ve Kafkas
Dernekleri Federasyonu taslak tüzük tasarısının
son şekli birlikte gönderilmiştir.

KekemeDerneği Başkanlığına,

Kaf-Der olağan genel kurulu, 22 Aralık 2002
tarihinde Ankara'daki Genel Merkez'inde topla-
nıp aşağıdaki kararları almış ve yeni organlarını
seçmiştir.

Bilgi alınmasını rica eder, çalışmalarınızda

başarılar diler; Yeni yılın kültürel kurumlarımı-
za, toplumumuza, ülkemize, Kafkasya'ya ve
tüm dünyaya barış, huzur, ve sağlık getirmesini
dileriz.

Saygılarımızla
Kaf-Der

Ek: 1 adet bülten
1 adet federasyon tüzük taslağı

 

Genel Kurulumuzda Alınan Kararlar:

1- Kuruluş çalışmaları devam etmekte olan
Kafkas Dernekleri Federasyonuna kurucu üye
olarak katılmak üzere merkez karar ve yürütme
kuruluna yetkiverilmiştir.

:2- Kaf-Der'in şubesiz tek dernek haline
dönüştürülmesini teminen tüzüğünde 20 madde-
de değişiklik kabul edilmiştir.

3- Kaf-Der'in tüm şubelerinin kademeli
olarak feshiyle süreç içerisinde federasyon
bünyesinde yer almalarının sağlanması önerisi
uygun görülmüştür.

KAF-DEROLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇBİLDİRİSİ

22 Aralık 2002 tarihinde yapılan Kafkas Der-
neği (Kaf-Der) olağan genel kurulunda; Türkiye'de
örgütselbirliğin sağlanması, Kafkas Dernekleri'nin
federatif bir üst yapıda birleşmeleri konusu tar-
tışılarak değerlendirilmiş ve aşağıdaki prensip ka-
rarları alınmıştır: i

1-) Kaf-Der oluşturulacak merkezi örgütün (fe-

derasyonun), Kafkas kökenli vatandaşların kül-

türel sorunlarının çözümünde ve Anavatan Kaf-

kasya ile barışçıl işbirliği koşullarının geliştiril-
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mesinde daha etkin çözümler üreteceği, özellik-
le güçlü bir temsil yeteneğine sahip olacağı
inancındadır.

Kaf-Der özetlenen bu amaçlar adına kendi
örgütselliğini ortadan kaldırarak Türkiye geneli-
ne hitap edecek şekilde kurulacak tek bir fede-
rasyonun oluşması için her türlü özveride bulun-
maya hazırdır.

2-) Kaf-Der, kurulacak merkezi örgüt ile ilgili

tartışmalarda ileri sürülen konfederasyon, coğ-
rafi federasyon,alt etnik kimliğe dayalı federas-
yon veya farklı siyasi düşünceler temelinde kur-
rulacak federasyon örgütlenmelerine karşı, Kaf-
kas kökenli tüm vatandaşlar için ortak olan tekli
bir federasyon modelini benimser.

3-) Kaf-Der, kurulacak olan merkezi örgütün in-
san haklarına saygılı,katılımcı, laik ve demok-
ratik bir örgüt olmasını benimser, Kafkasya ile

ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek her tür-
lü tutum ve davranışlardan kaçınılmasını bekler.

4-) Kaf-Der merkezi örgütün kurulması aşama-
sında herhangi bir önyargıya sahip olmadığının
bilinmesini, bu merkezi örgüte katılmak iradesi-
ni ortaya koyan gerek Kaf-Der şubeleri gerekse
diğer tüm bağımsız derneklerle, kurulacak örgü-
tün amaç ve ilkeleri ile kuruluş yöntemlerini
tartışarak sonuçlandırmayı tercih eder.

Merkezi örgütün oluşturulması çalışmalarını
yürütmek, bu konuda yapılacak toplantılara ka-
tılarak derneğimizi temsil etmek üzere Kayseri
şubemizden Seyfettin Diyner, Kocaeli şubemiz-
den Ender Şenol ve Bursa şubemizden Şamil Ja-
ne'nin görevlendirilmesine, bu bildirinin ilgili
tüm derneklere gönderilmesine oy birliğiile ka-
rar verilmiştir.

Kaf-Der Genel Kurulu
Divan Başkanlığı

9- İstanbul Kuzey Kafkas Derneği'nin düzen-
lemiş olduğu 18 Ocak 2003 tarihli toplantıda
hem genel kurul tarafından hem de 51 der-
neğin ortak toplantısında seçilip görev verilen
arkadaşlarımızdan Seyfettin DİYNER ve Şamil
JANE, Kaf-Der'in güçlü ve ilkeleri belirlenmiş
tek federasyon görüşü çerçevesinde açıklama-
larda bulunmuşlar ve tüm sorulara netyanıtlar
vermişlerdir.

Kaf-Der'in DÇB üyesi olması nedeniyle, ku-
rulacak olan tek federasyona sadece AdiSe ve
Abazaların kurmuş oldukları derneklerin alınaca-
Sı; Dağıstanlıların, Osetlerin ve Çeçenlerin kur-
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muş oldukları derneklerin alınmayacağınailişkin

iddia ve tereddütlere 17 Nisan ve 22 Aralık
2002 tarihli bildirilerden maddeler okunarak a-
sılsız iddialar reddedilmiş, “Kafkaslılık ortak
kimliğinde buluşabilen ve önceden defalarca
deklere edildiği üzere, laik-demokrat-katılımcı-
çoğulcu bir çizgide birleşmek isteyen tüm der-
neklere, Adıge, Abhaz, Oset, Çeçen ve

Dağıstan ayırımı olmaksızın kurulacak olan
Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun kapısının
açık olduğu, Kaf-Der'in şubelerini feshetmesinin
önemli bir özveri olduğu ve kurulacak federas-
yona her derneğin eşit şartlarda. katılacağı, Ö-
nemli olanın güçlü ve tek örgüt haline gelmek
olduğu” cevabı verilmiştir.

Toplantı sonucunda oturum. başkanı Prof.

Dr. Günsel (Şurdum)AVCI'nın dernek temsil-
cilerine bir bir sorarak belirlediği tercih yokla-
malarında; Kaf-Der genel merkezi ve şubelerine
ilaveten Eskişehir, Bandırma, Mersin, İst. Bağ-

larbaşı, İst.Kafkas-Abhaz ve İstanbul Uzunyayla

dernekleri tek federasyon tezi lehinde ter-
cihlerini kullanırken, Biga, G.O.P, Samsun BKD,

Birleşik Kafkasya Konseyi ve İstanbul Çeçen
Dernekleri de bölgesel yapılanma lehine ter-
cihlerini kullanmışlardır. Tercihlerin tesbitinden
sonra da taslak tüzüğe son şeklinin verilmesi
için bir komisyon oluşturulmuş ve her türlü ça-
Lışmanın Mart ayı ortalarına kadar tamamlan-
ması ve Federasyonun kuruluş aşamasına geçil-
mesine karar verilmiştir.(18 Ocak 2003 İstanbul
toplantısının konuşma özetleri ayrıca eklidir.)

10) 25 -26 Ocak 2003 tarihlerinde Anka-
ra'da yapılmış olan Şube Başkanlar Kurulu top-
lantısında:

- İstanbul toplantısı ve diğer gelişmeler de-
ğerlendirilmiş; |

- Fesih için hazırlığını tamamlamış olan Suluo-
va Şubesi feshedilmiş,

- Tüm Şubelerin 1 Mart 2003 tarihine kadar
fesih ve bağımsız dernek kuruluşu için her türlü
hazırlıklarını tamamlamaları kararlaştırılmış,

- İstanbul'da oluşturulan komisyonun tüzük
çalışmalarını ve federasyonlaşma süreci için be-
lirleyip bildirecekleri takvime göre hareket edil-
mesine ve en geç Mayıs ayı ortalarına kadar ku- |
ruluş çalışmalarının tamamlanmasına, karar ve-
rilmiştir.

KAF-DER

 



 

 

 

  
 

 

İstanbul Kuzey Kafkas Derneği'nin daveti ve ev
sahipliğinde 18 Ocak 2003 tarihinde İstanbul Bağ-
larbaşı'ndaki dernek merkezinde saat 14.00 de
başlayan yaklaşık 4 saat süren federasyonlaşma
konulu görüşmeler yapıldı. Şamil Eğitim Vakfı'nın
çağrısı ile geçen sene yapılan iki ayrı toplantıdan
sonra İstanbul dışından çok sayıda derneğin davetli
olduğu bu toplantıya beklenenden daha az dernek
katıldığı gözlendi.

Toplantı, Dernek Başkanı Prof.Dr.Günseli
(Şurdum) AVCI tarafından yönetildi ve yönetim
kurulu üyelerinden 4 arkadaşı da sürekli notlar
aldılar. Toplantıya ev sahibi dernek dışında Kaf-
Der, Mersin, Bandırma, Eskişehir, Samsun Birleşik
Kafkasya, Biga, İstanbul G.O.P., Fatih Birleşik
Kafkasya, İst. Kafkas - Abhaz, İst. Uzunyaylalılar,
İst. Dostluk Kulübü, Şamil Eğitim Vakfı, İst. Kafkas
Çeçen (2), Birleşik Kafkasya Konseyi Derneği ile
Kaf-Der Kayseri, Bursa, Pendik - Kaynarca, Burha-
niye şube temsilcileri katıldılar.

Dernek temsilcileri, müzakere masasının et-
rafında yer alarak toplantıya katılmışlardır. Kaf-
Der şube temsilcileri ile Genel Başkanı Muhittin
Ünal; Genel Başkan Yardımcıları Seyfettin Diyner
ile Şamil Jane, hem 14 Nisan 2002 tarihli 51 der-
neğin katıldığı toplantıda hem de 22 Aralık 2002
tarihli son Genel Kurulda Federasyonlaşma gö-
rüşmelerini yürütmek üzere verilmiş olan yetkiye
saygılı Oolduklarını ifade ederek izleyiciler
bölümünde oturup, açıklama serektiğinde söz al-
mışlardır. i

Toplantıda yapılan konuşmalardan cümle kuru-
luş tarzları farklı bile olsa ifade edilen öz bakı-
mından alabildiğimiz notlar özetle şöyledir;

-Başkan Günseli AVCI: Hayırlı uğurlu sonuçlar
vermesi dileğiyle toplantıyı açıyorum. Yakında ya-
pılan İstanbul Koordinasyon kurulu toplantısında da
Federasyonlaşma konusu tartışıldı. Bu gün burada
tüm temsilcilerin, tek federasyon hakkındaki teh-
teki ve aleyhteki düşüncelerini alıp ortak bir sonu-
ca yönelmek istiyoruz. Şimdi sırasıyla temsilcilere
söz vermek istiyorum.

-Adnan SAYGILI-Mersin: Biz tek federasyon ko-
nusunda kararımızı verip geldik. Sadece Türkiye'de
değil tüm Dünya'da da tek ve güçlü bir örgüt olun-
masından yanayız.

-Göksel ÖZCAN-Eskişehir: Ben resmi temsilci
değilim ama bireysel görüşlerimi arzetmek istiyo-
rum. Mümkün olsa da etnik esasa dayalı 5 ayrı
federasyon kurulsa ve onlar da bir Konfederas-
yonda bir araya gelselerdi. Biz Eskişehir'de yöre
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dernekleriyle federasyon kurabilir miyiz diye düşü-
nüp görüştük. Yöremizdeki derneklerin çoğu tabe-
la derneğiydi, bu mümkün olamadı.

Bu aşamada söze dahil olan Gülden KAYHAN
ise, ben yönetim adına buradayım. Kaf-Der'in ön-
cülüğünü yaptı$ı tek ve güçlü bir Federasyona ka-
tılmaya genel kurulumuzda karar verdik, delege-
lerimizi de seçtik.

-İlhan KIYMET-İstanbul Kafkas Abhaz Derneği
olarak yaptığımız muhtelif tarihli toplantı ve de-
gerlendirmeler sonucunda Abhazya'nın dünkü ve
bu günkü durumunu, Rusya ile olan ilişkilerini de
göz önünde bulundurarak tek merkezli ve güçlü bir
federasyona katılma eğiliminde fikir birliğine
ulaştık. o

-NART-Bandırma: Tek merkezli güçlü bir fe-
derasyona katılma konusunda karar aldık. Gerek
Kaf-Der ile gerekse bölgesel derneklerle birlikte
çalışmalarımızda bir sorun yaşamadık. İleride
Konfederasyon da düşünülebilir.

-Nail SÖNMEZ- İst. BKD. Sonra söz almak isti-
yorum. Bu aşamada konuşmayacağım.

-İst. Dostluk Kulübü ve Şamil Eğitim Vakfı: Biz
izleyiciyiz, fikir beyan etmeyece$iz.

-Şahin YILDIZ-Biga: Yöre derneklerimizle bir-
likte hareket edeceğiz. Ankara ve İstanbul'da ku-
rulacak federasyon veya konfederasyona katı-
laca$ız.

-G.O.P: İstanbul'da federasyon, Ankara'da
Konfederasyon tercihindeyiz.

-BKD-Samsun: Bölgesel federasyon görüşümüz
aynen devam ediyor.

Alaca, Havza, Çarşamba, Vezirköprü, Merzifon
ile iş birliği yapabileceğimizi düşünüyoruz.

-Sönmez CAN-BK.Konseyi: En eski derneğin
konuyu ele almasına sevindik ama tek merkezli
federasyon için bu toplantıyı düzenlemenize lü-
zum yoktu. Kaf-Der zaten 51 sayısına ulaşmış,
Konsey olarak biz de aşama kaydetmişken bu
toplantı pek anlamlı değildir. Biz 3 Ocakta oturup
karar aldık, tebliği okumak istiyorum. (özetle:
Rusya aleyhtarlı$ı yapmayan,sadece savaşa karşı
olduğunu söyleyen ve özde Adıse-Abhaz kimlik-
lerini kabul edip diğer kimlikleri reddeden bir yak-
laşımla bir üst örgüt kurma iddiasıyla ortaya Ççı-
karak bir yere varılmaz. Hazardan Karadenize tüm
halklara hitap edecek bir yapıya öncülük etmek
üzere bu düşüncedeki dernekleri çağırıyoruz. Tüm
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halkların katılımına açığız. Ayrı ayrı komisyonlarla
ve bilimsel çalışmalar yapabiliriz. Kuracağımız fe-
derasyon derneklerin yapamayacağı işleri yapsın.
Ön planda Devletimizin doğrubilgi sahibikılınması
ve benzeri gibi. Tüzük ve diğör konular sorun de-
Sildir)

-Seyfettin DİYNER-Kaf-Der: Hem Türkiye Çer-
keslerinin sorunlarından hem de Kafkasya'daki po-
itikalardan sorumluluğumuz vardır. Ama yapabile-
ceklerimiz vardır, yapamayacaklarımız vardır. Kaf-
kasya'daki farklı yapılar ve Cumhuriyetler üzerinde
buradan belirleyici olamayız. Ancak, belirlenmiş
olan politikalara destek verebiliriz. 14 Nisan tarihli
tebliğimizin 3. ve 4. maddelerini yeniden okuma
ihtiyacı duyuyorum dedi ve iki maddeyi okudu.
Tüzükteki amaçları benimseyen ve sadece Kafkaslı
kimliği ile herkesi çağırdık. Çeçen, Karaçay, Dağıs-
tanlı, Oset ayırımı yapmadık. İlkelerde ve amaç-
larda birleşiyorsak mesele yoktur. Çeçen savaşını
bitirrnek istemeyen bir Çerkes düşünebilir misiniz?
Abhazların destek aldığı yere Çeçenler karşı çıkı-
yor, Abhazların karşı çıktığı yerden Çeçenler des-
tek alıyorsa orayı baz alıp burada birleşemeyiz. Bir
olalım, güçlü olalım ve bu gün süreci takvime
bağlayalım diye geldik.

-Alaattin Bey-Çeçen D.: Mersin ve Ankara” da
üyeyim. İşin ideolojisi benim ilgi alanım değildir,
siyasi yapısında değilim. Kaf-Der'in Çeçen, Dağıs-
tan ve Osetleri dışladığı söyleniyor. Gerçi, Seyfet-
tin beyin söyledikleri farklı şeyler. Biz İstanbul
dernekleri olarak Federasyonlaşmayı tercih etme
kararı verdik.

-Seyfettin DİYNER-Kaf-Der: Yıllardır, Kaf-Der-
Konsey, Ankara-İstanbul farklılığını bir türlü gide-
remedik. Bu günden ayırım hedefli olarak yola çı-
karsak bir yere varamayacağımızı biliyoruz ve tüm
Kafkas halklarına açığız.

-Sönmez CAN-Konsey: Hem DÇB üyesi ola-
caksınız, hem de tüm halkları nasıl temsil edecek-
siniz? Bildiğiniz gibi DÇB Adıge-Abhaz ağırlıklıdır.
Onların uyguladığı politikalarını değiştirebilecek
misiniz?

Seyfettin DİYNER- Halksız, tabansız ve tepe-
den dernek yönetmek kolaydır. Bizim şubelerimiz
varsa yönetsel bazı sorunların olması normaldir
derken Kaf-Der'den şikayet ettiğim anlamınıçıkar-
manız yanlıştır. Gelin bizimle bir olun ve eleştirile-
rinizi orada yapın. DÇB için de aynı şey geçerlidir.
Üye olmadan onlara politika üretemeyiz. Katılalım
ve DÇB'de de diğer halkları neden almadıklarını
orada sorgulayalım.

-Orhan ÖZMEN - Uzunyaylalılar D.:Bu gün kaç
dernek bu toplantıya katıldı, Kaf-Der'in son kong-
resi ne oldu bilmiyorum dediği için başkan 15 der-
nek cevabını verdiler. (Bu aşamada Muhittin Ünal
söz alarak Kaf-Der genel kurul kararını özetleyip,
Kaf-Der'in burada 31 Şube adına hazır olduğunu,
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hatta bazı bağımsız derneklerin vekaletine de
sahip olduğunu, tek merkezli federasyona katıla-
cağını daha önce beyan eden 18 bağımsız dernek-
ten 9 tanesinin kararını aldığını, tüm bu çalışma-
lardan derneklerin düzenli ve yazılı olarak bilgi-
lendirildiğini ifade etti.) Bu açıklamadan sonra
sözüne devam eden Sn. Özmen, 15 demekle görüş
olmaz. Bir koordinasyon kurulu oluşturalım onlar
öncü olsun. Hem sonra kuruluş gideri katılımı ile
yıllık aidatları da çoktur, bunları yeniden ele ala-
lum.

-G.O.P: Kaf-Der, birçok dernekle görüşme
yapmış. Hatta bir ara bizim G.O.P. derneğini ele
geçirme girişiminde de bulundu. O nedenle biz
İstanbul derneklerinin birlikteliğinden yanayız.

-Mehdi N.ÇETİNBAŞ- Vakıfcı olarak değil de
dernek üyesi olarak söz aliyorum. Kaf-Der'in tav-
rında değişiklik görüyorum. Yakın tarihte Cihan
Candemir ile görüştüğümde Dağıstan, Çeçen ve
Osetler DÇB ile bağdaşmaz demişti. İki ayda ne
oldu da değişti. Sönmez haklı. Bugün hep birlikte
bir araya geliriz ama yarın farklılıklar mutlaka
çıkacaktır. 90-100 derneği birleştirip yarın 10
dernek koparsa bir daha bir olamayız. Kaf-Der
zaten kararını vermiş ve sadece tüzüğütartışmaya
açıyor.

-Şamil JANE-Kaf-Der: Birleşme bu gün ya da 2
yıl önce başlamadı. 1975 lerden beri devam edi-
yor. Derneklere tartışma hakkı vermemek nerede
kalmış biz, Kaf-Der sürecinin ikinci etabında katıl-
ma iradesini yazılı olarak bildiren derneklere 4 yıl
yönetimlerde temsil yetkisi verdik. Şubat ayındaki
Şamil Vakfı toplantısında da bazı derneklerin ken-
di tabanlarını yeterince bilgilendirmediği ortaya
çıkanda, ortaklaşa iki aylık bilgilendirme süresi
tespit edip ayrıldık ve tam 6 ay bekledik. Beyler,
birleşmek için asgari müştereklerimiz var. Dil
olarak da kültür olarak da yok olmamak, asimile
olmamak, Kafkasya'nın nüfus ve siyasal alanlar-
daki ihtiyaçlarınadestek vermek asgari müşterek-
ler değil midir? Meclisde farklı eğilimlisiyasi parti-
ler vardır. Asgari müştereklerde birleşip bizi yöne-
tiyorlar. Farklı görüşlerde ısrarcı olsalar Hükümet
olamaz ve ülkeyi yönetemezler. Olaya böyle yak-
taşmalıyız. Kaldı ki, bizler herşeye rağmenbirlikte
olmak zorundayız.

-Göksel ÖZCAN-Eskişehir: Kaf-Der, farklı et-
nikleri içinde barındırabilecek midir? Bunu açıkça
söylesinler.

-Seyfettin DİYNER- Dikkat ediyorum da konuş-
malar "duyumlar aldık” diye başlıyor. 20 Şubat
Şamil Vakfı toplantısında ne söylediysek bir milim
değişmedi. İşte bildiriler ortada. Şayet bir örgüt,
kendisine bağlı ve çalışan birimlerini, sırf birleş-
me uğruna feshedip, yeniden yapılanmaya sıfırdan
başlıyorsa o kurumdan nasıl kuşku duyarsınız? Bun-
dan daha güzelbir iyi niyet ifadesiolabilir mi?İki
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ayda hazırlık yapmayan 6 ayda da yapmaya gönüllü
değildir.

-Orhan ÖZMEN- Kaf-Der, hala aynı şeyleri
söylüyor. 31 şubenin ve 9 dermeğin hazır olduğunu
söylüyor ama hazır olmayanlar var. O nedenle,
Kaf-Der de konsey de süre tanısın ve bir ekip bu
çalışmaları koordine etsin.

-Günseli Ş.AVCI: Kaf-Der'in hazırlamış olduğu
tüzük taslağı elimizde ve gayet güzel olmuş. Tem-
sil ve bir iki konuda tereddütlerimiz vardır. On-
larda da anlaşabilirsek biz tek federasyon görüşünü
yönetim olarak benimsiyoruz. Doğaldır ki, Genel
Kurulumuzdan da yetki alacağız. i

“Rahmi TUNA-Avukat: İçinizde ki,en yaşlı ve
kıdemli dernekcilerdenim diye söze başlayan SN
Tuna, Şeyh Şamil, Muhammed Emin ve Kuzey
Kafkasya ile ilgili bilgiler verdikten sonra, son iki
yılda Kıyı boyuna 675.000 Ermeni yerleştiğini
bildirdi ve sözlerine şu şekilde devam etti
Birleşik Kafkasya dediğimizde biz bu Ermenilerle
de mi bir olacağız. Kaf-Kur sürecinde istenmeyen
adam oldum ama bu gün neden tam tersini
savunuyorum. Dernekler gönüllülük. esasına daya-
nır. Azami derecede kendi iç yapımıza ağırlık ver-
mek zorundayız. Federasyonda da asıl olan tem-
sildir. Daha önce bölgesel ağırlıklı 20 derneği tek
federasyonda birleştirelim önerisinde bulunmuş-
tum ama dikkate pek alınmadı. Çeçenler kahrolsun
Ruslar derken, Abhazlar yaşasın Ruslar derse nasıl
bir birliktelik olabilir. Tüzük maddeleri sorun de-
ğildir, oturulur konuşulur ve düzeltilir. Özetle ben
tek ve güçlü bir federasyon kuralım diyorum. Kaf-
Der Başkanının ve yöneticilerinin samimiyetine
şahsen inanıyorum.

“Sönmez CAN-Konsey: Biz Ermenileri düşünür-
yoruz. Hazar'dan Karadeniz'e kadar derken bırakın
buradan gidecekleri kendi nüfusunu dahi bes-
leyemeyecek olan yer altı zenginlikleri olmayan
hasılasız Kuzeybatı Kafkasya'dan ziyade, petrol ve
diğer kaynakları zengin olan doğuya daha çok
önem veriyoruz.

-Rahmi TUNA-3.DÇB kongresi Lazarovski'de
yapılacaktı. Ama Ermeniler itiraz etti ve Krasno-
dar'da yapıldı. Kuzeybatı da nüfus oranı ve ihtiyacı
nedir? Nalçık-Maykop arası 300 kilometredir ve 5
saat yol gidiyorsunuz ve tek Çerkes köyü geçmiyor-
sanız neyi buradan birleştiriyorsunuz. Ben de sizin
kadar tarihi topraklarımızın tamamında Birleşik
Kafkasya istiyorum. Ama oradaki şartları dikkate
almadan politika yapmayalım. Karaçay-Adıge olay-
ları önemli bir örnektir. Hiç kimse Kafkasya'nın
kendi realitelerini gözardı ederek konuşmasın.

-Cengiz GÜL-Asıl olan birleşmektir. Genel
Kurullarınız size araştırın diye yetki verdi. Kaf-
Der'e sonradan üye oldum. Çünkü içinde olma-
dığınız yapılardaki hatalara müdahale imkanınız da
olmaz. Kaf-Der bu gün iyi bir yere geldi bana göre.

Başarılılar diliyor kendilerini kutluyorum. Bana
göre birleşmeye engel olan Konsey'dir. Kaf-Der
şubelerini feshetmeyi göze alabiliyorsa Konseyliler
bunu niçin düşünmüyor? Tüzükdeki bazı maddeler
önemli değildir, oturulup değiştirilir. Yeter ki bir-
leşmede samimi olunsun.

-Sönmez CAN-Konsey: Birleşmeye kesinlikle
engel değiliz. Niye zorunlu birleşmede ısrar ediyo-
ruz. Kaf-Der 51-52 dernek halindebirleşsin. Biz de
bizim gibi düşünenlerle federasyon kuralım.
İstanbul da kursun. Bırakın tercihleri dernekler
dilediği gibi yapsın.

-Muktedir İLHAN: Kaf-Der, şubelerinin tama-
mının ve daha önce görüştüğü derneklerin kura-
cağı federasyona kesin olarak katılacaklarını var-
sayıyor. O kadar güvenmesin, yarın bazı der-
neklerin farklı yaklaşımlarıyla karşılaşabilirler diye
tahmin ediyorum.

-Seyfettin DİYNER-: Kaf-Derliyim ve yanlıyım
ama benim için Kaf-Der vazgeçilmez de değildir.
İstiyorsanız buyurun, tüzüğünü de yeniden hazır-
tayın ve federasyonu da siz kurun, biz yönetimde
de görev almadan kuracağınız federasyona katıla-
um yeter ki güçlü bir federasyonda buluşalım, bir
ve beraberolalım.

-Göksel ÖZCAN-ESskişehir: Kaf-Der son derece-
“de açık davranıyor. Gelin bufırsatı kaçırmayalım.
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-Dr.Cemalettin ÜMİT: Bana göre somut şeyler.
çıkmadı ortaya.

- -Dr.Günseli Ş.AVCI: Derneklerin temsilcilerinin
nihai eğilim ve kararlarinı öğrenmek üzere birkaç
cümlelik son söz hakkı tanıdı ve tümüne ayrı ayrı
sordu. Vakıflar, Dostluk Kulübü ve Fatih BKD görüş
bildirmedi. Kaf-Der'e ilaveten, Bandırma, Eskişe-
hir, Mersin, İst.Kuzey Kafkas, İst.Kafkas-Abhaz ve
İstanbul Uzunyaylalılar dernekleri tek ve güçlü bir
federasyondan yana tercihlerini bildirirken, Çeçen
Dernekleri, Samsun BKD, Biga, İst.G.O.P Bölgesel
federasyon, Konsey ise kendisi gibi düşünenlerle
birlikte bir federasyon önerisinde bulundu ve İs- |
tanbul dernekleri topluca bir federasyon olurlarsa
kendilerinin de destek verebileceklerini ilave etti.

Toplantıya son verilmeden önce taslak Fede-
rasyon tüzüğünde yapılacak değişiklikleri görüşüp
son şeklini vermek üzere İst. Kuzey Kafkas, İst.
Kafkas-Abhaz ve İst. Uzunyaylalılar dernekleri baş-
kanlarına Seyfettin Diyner, Şamil Jane ve Rahmi
Tuna'nın katılımıyla bir komisyon teşkil edildi.
Mart ayına kadar tüzüğe son şeklinin verilmesi ve
federasyonlaşma sürecinin İstanbul'da takvimlen-
dirilmesi ve duyurulması kabul edildi.

-Dr.Günseli Ş.Avcı, tüm katılımcılara, katkıları
için teşekkür edip oturumu kapattı. Ve toplu
olarak Kafkas Vakfı'nın Bulgurlu'da satın almış
olduğu binanın ziyaretine gitmek üzere toplantı
salonundan ayrılındı. 78.Ocak 2003 Istanbul / Nart
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Kaf-Der Genel Başkanı Sayın Muhittin Ünal ile Federasyonlaşma sürecinde bugüne kadar
yapılan çalışmalar, çıkan aksaklıklar ve yapılması gerekenler üzerine bir söyleşi yaptık ve bu keyifli
söyleşiyi sizlerle paylaşmak istedik.

-NART DERGİSİ- Sayın başkan, Federasyon
nasıl bir yapıdır. Kaf-Der'in bu günkü yapısıyla
farklılığı nedir?

-M.ÜNAL- Kaf-Kur süreciyle ilgili olarak der-
neklerin bir çatı altında toplanmaları ve güçlerini
birleştirme çalışmaları, Web sitemizde geniş şek-
liyle anlatıldığı üzere uzun yıllar aldı. O tarihlerde
yürürlükte olan Dernekler yasasına göre Bakanlar
Kurulu kararıyla “Kamu Yararına Dernek”statüsü
almamış iseniz derneklerinizin hükmi şahsiyetini
koruyarak federasyonlaşmak mümkün değildi. O.
nedenle hukukçularımız yasaları iyice irdeleyip
mütalaalarını verdikten sonra, merkezi bir dernek
olarak bu günkü KAFKAS DERNEĞİ -KAF-DER de-
Sişik dernek delegelerinden 104 kurucu üyenin bir
araya gelmesiyle 05.04.1993 tarihinde Ankara'da
kuruldu.

Birlikte olmayı kabul eden dernekler de genel
kurul kararı ile kendi hükmi şahsiyetlerine son ve-
rip, merkezi dernek olan Kaf-Der'in yönetiminden
yazılı izin alarak şubeleşme yolunagittiler. Böyle-
ce Merkez-Şubeilişkisi içerisinde 35 şubeye ulaşan
bir yapı oluştu. Bu sistemin eleştiriye açık olan ve
bir çok dernek tarafından kabul edilemeyen yönü
hükmi şahsiyeti olmayan şubelerin arsa ve bina
gibi bir gayrimenkule sahip olamamalarıydı. Mal
varlığı olan bir dernek şubeleşirken elindeki mal
varlığını ya merkezi derneğe devredecek ya da
başkaca bir çözüm yolu bulacaktı. Nitekim mal
varlığı olan bazı büyük dernekler sırf bu nedenle
Kaf-Der'e katılmadılar. Bu gün Kaf-Der şubesi olup
da malvarlığı olan 6 dernek bu sakıncayı sorun
etmeden başkaca yöntemler bularak şubeleştiler.
Hiçbir şubenin mal varlığı üzerinde tasarrufumuz
olmadı, olamazdı, zira tüzüğümüzün ilgili maddesi
bu konuda gereken güvenceyi net olarak içer-
mekteydi.

AB'ye giriş süreci gereği olarak son 3-4 yıldır
yapılmakta olan demokratikleşme çalışmaları kap-
samında,” Kamu Yararı” statüsü almaya gerek kal-
maksızın aynı amaçlı en az 5 derneğin bir araya
gelerek federasyonlaşmasına imkan veren yasal
değişiklikler yapıldı. Aynı değişikliklerle üç fe-
derasyonun da bir araya gelerek Konfederasyonlaş-
masına olanak tanındı.

Federasyonun en önemli farkı, katılan der-
neklerin hükmi şahsiyetlerini ve mal varlıklarını
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koruyarak üst yapıya katılıyor ve diledikleri anda
da Genel Kurul kararıyla ayrılmalarına imkan ta-
nınıyor olmasıdır. Asıl olan merkezi örgüte temsil
yetkisinin üst örgüte verilmesidir. Federasyon,
Merkez-Şube ilişkisine nazaran daha gevşek bir
yapıdır. Şubeler Merkez tüzüğüne tabi ve az sayıda
insanın yazılı talebine binaen Merkez Yönetiminin
yetki vermesiyle kurulurken, Federasyonda ise
dernekler kendi bağımsız tüzükleri dahilinde genel
kurul kararı alarak katılıp ayrılabilmektedirler.
Her iki sistem de delegeyle temsil esasına dayanı-
yor olmakla beraber Federasyon daha demokrat
bir yapıdır.

. - Kaf-Der sonrası böyle bir yapılanmaya
gidilmesinin sebepleri nelerdir?

-M.ÜNAL- Kaf-Der, bildiğiniz gibi iki aşamada
yürüttüğü çalışmalarla bu noktaya geldi. En son 35
şubemiz varken kısa bir süre içerisinde 5şubemizi
değişik nedenlerle feshettik. Bir üst yapıda bir a-
raya gelmeisteğinin ana nedeni, Çerkes toplumu-
nun; gücünü birleştirerek, daha güçlü, daha de-
'mokrat, ve daha etkin bir temsil mekanizmasına

sahip olmasını sağlamaktır. Nitekim, Federasyon-
taşma çalışmalarının başlamasıyla beraber tüm
derneklere yapmış olduğumuz çağrılar ve bilgilen-
dirme toplantıları sonucunda çok sayıda güçlü der-
nek KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU” na katıl-
ma kararı almışlardır ya da eğilimleri bu doğrultu-
dadır. Doğacak yeni yapı Çerkes toplumunu temsil
bakımından Kaf-Der'e nazaran çok daha güçlü ola-
caktır. Bir araya gelmekteki amaç da bu değilmi?

-Böyle bir tüzel yapının Çerkes toplumu
için avantajları olacağını tahmin ediyoruz. Bu
avantajlara kısaca temas eder misiniz? De-
zavantajları da olabilir mi?

-M.UNAL- Toplumlar; sosyal, kültürel, ekono-
mik ve siyasal sorunlarına çözüm üretmek üzere
örgütlenirler ve kurdukları örgütlerin kendi arala-
rında sağladıkları güçlü birliktelik ya da zayıf ve
parçalı yapıya paralel olarak amaçlarına ulaşabi-
lirler ya da ulaşamazlar. Çerkes toplumu için siya-
sal amaçlı özelbirliktelikler söz konusu olmadığına
göre daha çok kültürel, ekonomik ve sosyal amaçlı
güçlü birliktelikler ana hedeftir. Bu hedefler doğ-
rultusunda sağlanacak başarı, siyasal ve başkaca

 



 

 
 

 

 
 

sonuçları da beraberinde getirecektir. Birliktelik
güçtür, kuvvettir onu doğru kullanırsanız toplumu-
nuz için faydalı sonuçlaralırsınız. Buna karşın, çok
sayıda etnik halk guruplarından,oluşuyor olmamız,
toplumsal birliktelik bilinç ve kültürümüzün henüz
istenilen seviyede olmaması Federasyon yapısında-
ki yegane potansiyel rizikomuzdur.

Bugün Türkiye nüfusunun ortalama 49'u, Kaf-
kas kökenli kardeşlerimizden oluşuyor. Buna kar-
şık mahalli idarelerde ve parlamentoda görev a-
lan temsilcilerimizin oranı 2'yi dahi bulmamak-
tadır ve seçilenlerin ekseriyeti de kısmi desteğimiz
olsa bile yine de kendi gayretleri sonucu seçilmiş-
lerdir. Son derecede çarpıcı ve bir o kadar da dü-
şündürücü olan bu .çelişkili durum; örgütlenme bi-
incimizin arzu edilen seviyelere henüz ulaşamamış
olması, etnik özelliklerimizin ağır basması, ortak
hedeflerde buluşma ve ortak mücadele deneyim
yetersizliği, mevcut örgütlerimizden 3-5 tanesi dı-
şında diğerlerinin gecekondu ve köylerde yaşayan
kardeşlerimizle birliktelik sağlayıp demokratik
temsil mekanizmalarını yeterince kuramamış ol-
maları, ulusal ve kültürel sorunlarımıza olan du-
yarlılığın sınırlı kalışı ve ekonomik yapı bakımın-
dan son derecede yetersiz yapılarımızın çok olması
gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. İki örneğe
dikkatinizi çekmek istiyorum.

“Kuruluş amaçları kültürel, sosyal ve ekono-
mik de olsa güçlü bir federasyonun oluşumu doğal
olarak bir çok ulusal sorunumuzun çözümüneve si-
yasal alandaki temsil oranımıza mutlaka olumlu
olarak yansıyacaktır. Yakın tarihte yaşanan siyasal
çalışmalarda parçalı yapımızın doğal sonucu olarak
değişik 4 ayrı yapı, Çerkes toplumunu kendisinin
temsil ettiğini söyleyerek siyasal kuruluşlarla gö-
rüştü ve alınan sonuç da ortadadır. Bundan ders al-
mak, aklımızı başımıza devşirmek ve tabandan yu-

karıya doğru delege veya temsilci esasına dayalı
demokratik işleyişin hakim olduğu güçlü bir yapıya
yönelmek zorundayız. Kent merkezlerinde yaşayan
50-100-200 aydın ve yarı aydının oluşturduğu der-
nek yapılarıyla Çerkes toplumu adına temsil yet-
kisini peşinen kendimizde görmemeliyiz. Temsil,
tabana dayalı güçlü bir örgütlenme ve demokratik
işleyişle elde edilmelidir.

-Çerkesler, Anavatanlarından Rus Çarlık re-
jimi tarafından 1864 yılında resmen kitleler ha-
linde sürülmüşlerdir. İkinci Dünya harbinde Yahu-
diler'in yaşadıklarını istisna ederseniz Çerkes halk-
larının uğradığı soykırım ve sürgün düzeyinde baş-
ka örnekler yoktur. Ama bu durumu kendi toplu-
mumuzdan başlamak suretiyle, içinde yaşadığımız
toplumlara ve Dünya'ya anlatamayışımızın temel
nedeni örgütsel ve ekonomik yetersizliktir. Dünya
Çerkes Birliği'nin kuruluşu bu bakımdan önemli bir
adımdı. (Kuruluş amaçlarına ve Adıge-Abhaz halk-
larının kendi Anavatanlarında azınlık durumuna
düşmüş olmasının getirdiği problemlerin çözümünü
öne alan programına baktığınızda DÇB'nin kuruluş

 

şeklini normal karşılarsınız. Keşke Kaf-Kur de-
legasyonunun orada vermiş olduğu mücadele doğ-
Tultusunda tüm Kafkas halklarını kapsayan bir üst
örgütte buluşulabilseydi ama olmadı. Abhazların
federasyonları, Adıge-Abhazların ortak federas-
yonları ve Çeçen-Dağıstan halklarının ayrı federas-
yonları bulunduğu halde birliktelikleri bu güne
kadar mümkün olamadı, keşke olsaydı.) Bu adımı
bile yeteri netlikte algılayamadık Amerika, Hollan-
da, Almanya, Suriye, Ürdün, İsrail dernekleri kısa
sürede birleşebildikleri halde Türkiye Dernekleri
olarak biz 11 yıldır hala uğraşıyoruz, Federasyon-
laşmayı bu açıdan da yararlı ve gerekli görüyorum.

- Federasyonlaşma sürecinde bu güne kadar
ne gibi sorunlarla karşılaştınız?

-M.ÜNAL- Gerçek anlamda örgütlü olamayışı-
mız yüzünden uğradığımız kayıplarımızı bir tarafa
bırakarak Federasyona ödeyecekleri sembolik ai-
datları ön planda tutan yaklaşımlar, yok oluş süre-
cinin hızlandığı günümüzde merkezi yapılanma gi-
rişimini sağ-sol ya da dinsel yaklaşımla değerlendi-
renler ve kendilerine peşpeşe göndermiş olduğu-
muz yasal değişiklikleri ve yapılan çalışmalarailiş-
kin açıklamaları ne yazık ki, okuma zahmetine
dahi katlanmayan az sayıda da olsa yönetici arka-
daşımızın varlığını üzülerek gözlemledim. Bizzat
derneklerine giderek bilgilendirdiğimiz ve ayrıca
tüm çalışmalarımızı yazılı olarak gönderdiğimiz
bazı derneklerde sonradan şöyle durumlarla karşı-
laştık. Görevi bırakan yöneticiler, yeni görev alan
yöneticileri önemli konulara ait yazılı belgeleri de
göstererek yeterince bilgilendirmemişler. Ne yazık
ki, bazı bilgilendirme gayretlerimiz de sonradan
yanlış yorumlanıp çarpıtılmış. Buna şöyle bir örnek
vermek isterim. 18 Ocak tarihli İstanbul toplantı-
sında G.O.P. Derneği temsilcisi “Kaf-Der, derneği-
mizi ele geçirme girişiminde bulundu” diye aslı
astarı olmayan bir söz sarfetti. Muhtemeldir ki,
sayın temsilciye olayın aslı çarpıtılarak anlatılmış
ve o da inanarak bu sözleri kullandı. Ben, sayın
temsilciyi kınamadım ama toplumumuz adına çok
üzüldüm. Olayın aslı şöyledir: Üyesi olduğum Şamil
ESitim Vakfı'nın kongresine gitmiştim. Bir yıl ka-
dar önceydi ve orada G.O.P Derneği başkanı Sn.
Hayri Efe ile tanıştım. Prens Ali'nin İstanbul seya-
hatinde yakından tanımayı arzu ettiği Biga kökenli
hemşehrilerimizle temas amaçlı olarak G.O.P.'nın
eski başkanı Enver Bey ile iletişim tesis etmiş ve
işbirliğinde bulunmuştuk. O tarihten beri ziyaret
fırsatı bulamadığımı söyleyince, Sayın Efe de o
zaman bu akşam ya da yarın akşam beraber ola-
biliriz cevabını verdi. Ben de uygun buldum ve ak-
şam saat 20.00 gibi Sn.Efe beni derneğe ulaştırdı.
Başkan dahil 6 Yönetim Kurulu üyesi ve ayrıca
Güngören Derneği Başkanı Sayın MehmetYıldız be-
yefendi vardılar. 3 saati aşkın bir zaman Kaf-Der
ve DÇB'nin çalışma programları, projeleri ve mer-
kezi örgütlülüğün yararları üzerine dilimin dön-
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düğü kadar bilgi sundum ve o gece geç saatte de
Ankara'ya döndüm. Ben, bir kuruluşun başkanıyım
ve hasbelkader de olsa birikimlerim varsa davet
eden her kuruma hatta her kişiye anlatmaktan
erinmem. O gece de onu yaptır. Ayrılırken de 17
Nisan tarihinde Ankara'da yapılacak toplantıda her
iki dernek yetkililerini de davet ettim ama heriki-
si de katılmadılar. Sadece sayın Efe'den başarı di-
leyen bir mesaj geldi. Şimdi düşünüyorum da yöne-
timden 6 kişinin katıldığı ve ilk kez konuğu oldu-
Sum bir derneği tek başıma nasıl ele seçirebilecek-
tim onu anlamış değilim.

- Türkiye Çerkeslerinde derneklerle baş-
latılan sivil toplum oluşumunun, günümüzde
Federasyonlaşmaya yönelişini nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

-M.ÜNAL- Çerkes nüfusunun önemli ekseriye-
tinin köylerde toplu olarak yaşadığı yakın geçmiş-
te, geleneksel yapımıza uygun bir yaşama sahiptik
ve dilimizi de rahatlıkla öğrenebiliyor ve kullanabi-
liyorduk. Bizim jenerasyonun en büyük avantajı
buydu ve o nedenlededil biliyoruz. Geleneksel
eğitimden az da olsa nasibimizi aldık.

Zamanla köylerden kentlere akımın hızlan-
ması ile herşey tersine döndü. Büyük kentlerin va-
roşlarında yaşamak zorunda kalan ve bir anda çok
değişik ortamlarla karşılaşan insanlarımız, bir ta-
raftan ekmek için koşuştururken diğer taraftan da
çocuklarını kendi kültürel değerlerine uygun olarak
eğitme ihtiyacıile karşılaştılar. Köydeyken yardım-
laşmanın ve birlikteliğin en güzel örneklerini yaşa-
mış insanlarımız kent şartlarına uygun ortamlar
yaratacak olan örgütlenme alışkanlığı edinemedi-
ler ve do$al olarak da kültürel asimilasyon kendili-
ginden hızlandı.

Gidişatın, Çerkes toplumu adına getireceği
olumsuzlukları kavrayan az sayıda da olsa duyarlı
aydınlarımızın öncülüğünde, en azından bir araya
gelebilme imkanı yaratmak amaçlı Kafkas Kültür
Dernekleri kurulmaya başlandı. Ne var ki başlan-

- gıçta bu yapılanmaların önemi yeterince kavrana-
madı. Siyasal ve dinsel yaklaşımlarla yapılan haksız
eleştiriler ve yıpratma kampanyaları sonucu der-
neklerimiz, asıl ihtiyaç sahibi olan tabana yeterin-
ce ulaşamadı. Ve daha çok aydın zümreye ve tale-
belere hizmet verir konumda kaldı. Buna rağmen,
eğer bu gün toplumsal sorunlarımızı dert edinen ve
var gücüyle toplumu için bir şeyler yapmakisteyen
bir orta kuşak varsa onları beğenmediğimiz ve
haksız yere eleştirdiğimiz dernekler yetiştirmiştir.

1990'lı yılların başında Sovyetler Birliği'nin
dağılmasından sonra ortaya çıkan Abhaz ve Çe-
çenistan savaşları tabanda bir uyanışa neden ol-
duysa da bunu da ne yazık ki hem dernekler hem
halkımız yeterince değerlendirip tabanla dernekle-
rimizi buluşturamadı. Bu gün de aynı sıkıntılar
halen vardır.

 

Gelişmiş ülkelerde sivil toplum yapılanmaları
çok güçlüdür ve yönetimleri doğrudan etkileme
imkanına sahiptir. Ancak, bir takım sıkıntıları ve
korkuları nedeniyle Türkiye, sivil toplum yapılan-
malarını hep kısıtladı. Demokratik ve laik bir ülke
olmamıza rağmen batılı ülkelerle mukayese edile-
meyecek derece de sivil inisiyatifler bakımından
geride kaldık. Son yıllarda hızlandırıtan AB'ye üye-
lik süreci nedeniyle yasalarımızın izin vermediği
ya da şartlara bağlı yapılanmaların önü açıldı. Fe-
derasyonlaşma, DÇB üyeliği, Avrupa kentlerinde
kurulu bir çok Kafkas Dernesiile ortak oluşumlara
gitme imkanı doğdu. Biz bu imkanları hem toplu-
mumuz hem de ülkemiz lehinde kullanacak olgun-
lukta ve duyarlılıkta bir halkız. Hiç kimse bunun
tersini Çerkes toplumu için düşünmemelidir. Dile-
rim yasalara ait uygulama yönetmeliklerinde yer
alan kısıtlamalar da adım adım kalkar da örsütlü-
lügün korkulacak bir şey olmayıp tam tersine ülke
adına yararlı sonuçlar vereceğini kısa zamanda
herkes görür.

- - Federasyon gibi üst yapıların oluşumunda
vatandaşa ve toplumumuz fertlerine ne gibi
görevlerdüşüyor.?

-M.ÜNAL- Kültürel yapılarımızda hedef kitle,
bireydir, ailedir. Geleneksel yapımızı koruyabil-
menin de, özgün kültürümüzün güzelliklerini ka-
zandırabilmenin de, dil bilen, toplumsal kuralları-
mızın uygulama pratiğini bilen büyüklerimizin biri-
kimini gençlerimize. aktarabilmenin de, ortak ko-
nularımızda yayın ve eğitim çalışmaları yoluyla in-
sanlarımızın bilgi ve birikimlerini doğru olarak art-
tırabilmenin de tek yolu; derneklerimizde buluş-
mak, siyasi görüşü, dini anlayışı, yaşı, dil gurubu
ve öğrenimi ne olursa olsun ayırım yapmaksızın
aynı kentteki ve yakın köylerdeki hemşehri kit-
leyle derneklerimizi irtibatlandırmaktır. Bunu tek
taraflı olarak derneklerden beklememek gerekir.
Onun için her bireyimizin sorumlulukla soruna yak-
taşması, yakın gelecekte tümüyle asimile olacağı-
mızın bilincinde hareket etmesi lazımdır. “Örneğin
Ankara'da 200.000 hemşehrinin varlığı bilinirken
önemli bir konuda iletişim ihtiyacı doğduğunda
sadece 3-5.000 kişiye ulaşabiliyorsanız o zaman
örgütlü bir toplum değilsinizdir. O nedenle tüm
derneklerimizin sınırlı sayıda üyeyle yetinme
yerine aynı kentte ve merkez köylerinde yaşayan
tüm hemşehrilerimizin aile bazında tespitini en kı-
za zamanda yapmaları şarttır. Bu çalışmanın bana
göre önümüzdeki 18 ay içerisinde yapılması ge-
reklidir. O takdirde, ekonomik, sosyal ,kültürel ve
siyasal sıkıntılarımızın çözümlerini peş peşe yaşa-
yabiliriz. Öyleyse ilk şart, aman bana ne demeden
her ferdimizin harekete geçmesi ve el birliğiyle
çalışmalara başlanmasıdır.

- Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.
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AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE VE
KAFKASDERNEKLERİ

Türkiye'nin Avrupa Birliğine adaylığıile birlik-
te Türkiye'deki Kafkas dernekleri de bu konuyla
ilgilenmeye başlamışlardır. Olası bir A.B. üyeliğinin
Türkiye'ye ve derneklerimize neler getireceğini
belirtmeden önce kısaca A.B.'nin tarihine bakmak
gerekmektedir.

Avrupa Birliği ya da kuruluş adıyla “Avrupa
Ekonomik Topluluğu”, adından da anlaşılacağı gibi
ekonomik bir birliktelik amaçlanarak 1957 Roma
anlaşmasıyla altı Avrupa ülkesi tarafından kurul-
muştur. Bu ülkeler Almanya, Fransa, İtalya, Hol-
landa, Belçika ve Lüksemburg'tur. 2. Dünya Sa-
vaşı'ndan sonra Avrupa ülkelerinin tekrar ayağa
kalkabilmesi için birbirlerine ihtiyaçları vardı.
Bunun için gerekli olan birliktelik de ekonomik
bağlamda AET ile birlikte yavaş yavaş yerine
getirilmiş oluyordu.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan. iki
kutuplu dünya düzeninde Türkiye batıyı tercih et-
miştir. Batı A.B.D ve Batı Avrupa ülkelerinden
oluşmaktaydı. Marshall yardımı ve Nato'ya giriş
tercihin batıdan yana olduğunun açık bir göster-
gesidir. Türkiye'nin batıyı tercih etmesinin yanın-
da batı da Türkiye'ye yakın durmaktaydı. Çünkü,
SSCB'ye karşı Türkiye ile birlikte olmak batı için
stratejik bir kazançtı. 90'lı yıllara gelindiğinde
dünya artık iki kutuplu bir konumdan çıkmış doğu
bloğu çökmüştü. Doğu ile batı arasında buzlar eri-
meye başlamıştı. Bu süreçte Türkiye'nin batı için
önemi en azından siyasi olarak azalmaktaydı.

1992 yılına gelindiğinde imzalanan Maastrich
anlaşmasıyla A.E.T. artık Avrupa Birliği oldu. Av-
rupa ülkeleri ekonomik birlikteliğin yanında siyasal
birlikteliğe de ağırlık vermeye başladılar. Bütün
bunlar olurken Türkiye büyük bir hata yaparak
Gümrük Birliği'ne girmiştir. Tabiki, ilk bakışta
böyle bir birliğe girmek, karşılıklı ekonomik ilişki-
lerde bulunmak güzel gözükmektedir. Fakat ilerle-
yen yıllar gösterdi ki Türkiye çok büyük bir yanlış
yapmıştır. Ayrıca hiçbir Avrupa ülkesi A.B.'ye
girmeden Gümrük Birliği'ne girmemiştir. Böylece
Türkiye bir ilki gerçekleştirmiş ve büyük dış ticaret
açıkları vermiştir. Ayrıca Gümrük Birliğinin
A.B.'nin bir yan kolu olmasıve ilgili kararların A.B.
ülkelerince alınması, Türkiye'nin bu kararlara
müdahale edememesi Türkiye için yine bir olum-
suzluk noktasıdır. Türkiye'de A.B.'ye girmek tartı-
şılırken, A.B. belki de istediğinin en iyisini elde et-
miş ve Türkiye'yi tek yanlı bir biçimde kendisine
bağlamıştır. Bu bağlılık ekonomik bir bağlılık gibi

(Fatih İŞLERJ

gerekmektedir. Çünkü, 70 milyon nüfuslu, genç
nüfus oranı yüksek bir ülkeyi aralarına almak onlar
için büyük bir yük oluşturacaktır. Ayrıca, bu
nüfusla A.B.'de en büyük söz sahiplerinden birisi
de Türkiye olacaktır ki bu da A.B. ülkelerinin
kabullenemeyeceği bir husustur. Bu aşamada mev-
cut koşullar A.B. açısından ideal bir durumdayken
neden Türkiye'yi içlerine alsınlar gibi bir soru sor-
mak gerekmektedir. Tabiki A.B.'ye girmek Türkiye
için olumlu bir olay olsa da gerçekleri görmek ve
hayale kapılmamak gerekmektedir. A.B.'yi bir de
kendi içinden incelersek, geleceği bakımından iki
seçenek bulunmaktadır. Birincisi, A.B. ilerki yıllar-
da bu birlikteliğe son verebilir ve A.B.'ye girmek
de Türkiye için öneminiyitirir. İkincisi ise bu bir-
liktelik gelişerek devam eder ekonomik birlikteli-
Sin yanında siyasi bir birlikteliSe de gidilebilir.
Böylece Avrupa tek bir vücut olarak hareket e-

.derse Türkiye'nin şansının artacağı söylenemez.

görünse de siyasi bir bağlılığa da neden olmuştur.
Böyle bir durumda A.B. Türkiye'yi kendi içine al-
mak istememektedir. Bunu da doğal karşılamak

 WU

Çünkü, Avrupa Türkiye'yi böyle bir mekanizmada
söz sahibi yapmak istemeyecek ve yapmayacaktır.

Bütün bu gerçeklerin ışığında A.B.'ye girmek
Türkiye'ye uzak gözükmektedir. O yüzden kur-
tuluşu A.B.'de arama bırakılmalı ve gerekiyorsa bu
kendi kendine gerçekleştirilmelidir ve de gerçek-
leştirilimek zorundadır. Çünkü güçlü olunmazsa
A.B.'ye girilemez, güçlü olunca da A.B.'ye
girilmesi zorunlu değildir. Fakat bu zorunluluk de-
mokratikleşme. anlamında A.B.'ye girmek ise bu
bence yine yanlış bir tercihtir. Çünkü, Kosova'da
yapılan katliamlara seyirci kalan bir yerden de-
mokrasi ithal etmeyi düşünmek bence kendi
ayıbımızdır.

Konuya bir de derneklerimiz açısından bakmak
gerekmektedir. Görünen o ki Türkiye'deki Kafkas
dernekleri de A.B. yanlısı tutum izlemektedir. Ta-
bi bunun sebebi A.B.'den beklentilerinin olması-
dır. Bu şartlarda da A.B.'ye girilemeyeceğine gö-
re, derneklerimiz Türkiye'nin bir birliğe girmesini
beklemektense kendilerinin bir birliğe girmeleri
daha iyi olacak gibi gözükmektedir. Tabi bu birlik-
telik beş-altı derneğin bir araya gelerek federas-
yonlaşmasıyla olmaz. İstisnasız bütün derneklerin
bir araya gelmesiyle gerçek bir federasyonlaşma
hedeflenmelidir. Dernek Yetkilileri, bir araya ge-
irken tüm ön yargılarını unutup, değişik boyutlu
bölünmüşlükleri bir kenara bırakıp masaya otur-
malıdırlar. Aksi takdirde gerçek bir birleşme hiçbir
zaman sağlanamayacaktır. Böyle bir federas-
yonlaşmanın da nerede ya da hansi dernek çatısı
altında olacağı da önemli değildir. Önemliolan bir
masaya oturabilmektir. Bunu da dernek yöneti-
cilerinden beklemek en büyük hakkımızdır.
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1962 yılında Ankara'da doğan Sayın Zafer Ali Yavan Ankara Anadolu Lisesini bitirdikten sonra lisans
eğitimini ODTÜ Yöneylem ve İstatistik bölümünde, yüksek lisans eğitimini Salford University - İngiltere'de
tamamladı. Daha sonraları University of Pennsylvania-ABD'de makro ekonometrik modelleme üzerine
profesyonel çalışmalar gerçekleştiren Yavan, çalışrna hayatına DPT Ekonomik modeller dairesinde 1986
yılında uzman yardımcısı olarak başladı. Çeşitli DPT birimlerinde çalıştıktan sonra 1997 yılında Ekonomik
Modeller Dairesi başkalığına atandı. 2000 yılından
bu yana TÜSİAD'ın (Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği) Ankara Daimi Temsilciliği görevini sürdür-
mektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde, makro
ekonomi, ekonomik modellenme ve zaman serisi
ekonometrisi üzerine yayınlanmış makaleleri bu-
lunan, ODTÜ ve Ankara Üniversitesi'nde ekonometri
ve makro ekonomi dersleri de veren Zafer Ali Yavan
evli ve bir çocuk babasıdır.

Yoğun çalışma temposunda bizleri kırmaya-
rak bize zaman ayıran Sayın Zafer Ali Yavan ile
AB uyum yasaları, Türkiye'nin bu süreçte gelmiş
olduğu nokta, bu gelişmelerin sivil toplum örgüt-
lerini nasıl etkileyece$i ve şu sıralarda dünyanın
en önemli gündem maddesi olan muhtemel Irak
operasyonu hakkında kısa bir söyleşi yaptık.

Sayın Yavan, TÜSİAD'ın yapısını ve faali-
yetlerini kısaca anlatır mısınız?

1971 yılında dernekler kanunu esasına göre
kurulmuş olan TÜSİAD, tüm sektörlerden yakla-
şık 500 üyesi olan, kamu yararına çalışan, temsil
gücü oldukça geniş bir dernektir. Üye firmaların
yarattığının Katma Değer Türkiye'de yaratılan
Katma Değerin X70'ni oluşturmaktadır. Türki-
ye'deki dış ticaret hacminin, kayıtlı istihdamın
ve kurumlar vergisinin önemli bir bölümü TÜSİ-
AD üyeleri tarafından karşılanmaktadır.

TÜSİAD'ın faaliyetlerini iki temel kolana
ayırarak incelemek gerekmektedir. Bunlardan
biri insan hakları kapsamında demokratik stan-
dartların yükseltilmesi diğeri ise piyasa ekono-
misinin tüm kurum ve kurallarıyla çalıştırılması
ve kurumsallaştırılması. Bu ilklerden ödün ver-
meksizin çalışmalarını sürdüren TÜSİAD bu kap-
samda tüm faaliyetlere ve etkinliklere açıktır.

TÜSİAD, son 5 yıl içinde dikey (sektörel) ve
yatay (bölgesel) anlamda derinleşme eğilimin-
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dedir. Sektöret derinleşme çalışmalarında pro-
fesyonel sektör dernekleri olan, makine imalat-
çıları derneği ve otomotiv üreticileri derneği gi-
bi kuruluşlarla birlikte TÜSİAD koordinasyonun-
da bir platform oluşturulmuştur. Bu sektörel a-
landa bir ek faaliyet niteli$indedir.

Bölgesel anlamda derinleşme de ise SİAD
adı verilen, yaklaşık 50 tane yöresel sanayici ve
işadamları derneğinin birlikte kurduğu bir plat-
form bulunmaktadır. Bu iki derinleşme çerçe-
vesinde, AB uyum yasaları sürecinde dernekler
kanununda yapılan değişiklik sonrasında TÜSİAD
da federasyonlaşma ve sonrasında da konfede-
rasyonlaşma yoluna gidilebilir. Bununla ilgili
bazı çalışmalar sürdürülmektedir.

TÜSİAD, tüm sivil toplum örgütleriyle ül-
kesel bir farklılık gözetmeksizin ilişkidedir. Ör-
neğin İnsan Hakları Yüksek Danışma Kurulu üye-
sidir. Bu kurumda, İnsan Hakları Derneği, Tür-
kiye İnsan Hakları Vakfı gibi kuruluşlarla birlik-
te, insan haklarıile ilgili tüm alanlarda düşünce

 



 

 

 

 

 

ve yayın üretmek için tüm faaliyetlerine katıl-
maktadır. Öte yandan AB kapsamında UNICE(AB
İşveren Federasyonu) üyesidir. 1981'den bu
yana AB de meşruiyetini ispa#layabilen tek işve-
ren federasyonudur. Dolayısıyla bu, Türkiye açı-
sından önemli bir temsildir. UNICE sayesinde AB
uyum sürecinde önemli bir lobi faaliyeti gös-
terilmiştir. Türkiye AB'ne aday statüsünde olup
UNICE üyesi tek ülkedir. Bu üyelik Türkiye-AB
ilişkilerinde son derece etkili kullanılabilmiştir
ve builişki hala devam etmektedir. AB içinde ya
da dışında bulunan tüm ülkelerdeki UNICE ben-
zeri kurumlarla ilişki içinde olan TÜSİAD, bu ku-
ruluşlarla bir araya gelip Türkiye'nin dış ticareti
ve dış politikası konularında fikir alış verişi yap-
maktadır.

Türkiye içinde de bazı kurumlarla daha ya-
kın ilişkilerimiz olmaktadır. Örneğin TİSK (Tür-
kiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) ile,
çalışma hayatını ilgilendiren konularda sıklıkla
bir araya geliyoruz. İş güvencesi İş Kanunun ye-
niden ele alınması gibi konularda veya çalışma
hayatıyla ilgili AB direktiflerinin uygulanması ko-
nularında bir araya gelmekteyiz. Yatırım ortamı-
nın iyileştirilmesi konularında ise TOBB (Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği) veya YASED (yabancı
Sermaye Derneği) gibi kurumlarla bir araya gele-
rek bazı faaliyetleri yürütüyoruz.

AB-Türkiye ilişkilerini TÜSİAD çerçeve-
sinde değerlendirir misiniz?

Bugün itibariyle Türkiye-AB ilişkileri pers-
pektifini en son imzalanan Kopenhag zirvesi be-
lirledi diyebiliriz. 12 aralık 2002 tarihinde baş-
layıp 13 Aralıkta tamamlanan zirvede, Aralık
2004, AB konseyi tarafından değerlendirilerek
müzakerelerin başlayıp başlamayacağının kesin-
leşeceği tarih olarak kararlaştırıldı. Dolayısıyla
Türkiye'nin önünde yaklaşık 20 ay gibi bir süre
var. Bu süre içinde 3-4 başlıktaki eksik yasama
boşlukları doldurulacaktır. Siyasi kriterler bazın-
da AB'nin Türkiye'den beklediği en büyük giri-
şim, karar süreçlerinde ordunun ve askerin yeri-
nin ne olacağının belirlenmesidir. Bunun dışında
belirlenen siyasi kriterlerin önemli bir bölümü
aşılmıştır. Ölüm cezası, kültürel haklar, MGKile
ilgili anayasal / yasal düzenlemeler, Türk Ceza
Kanunun 312-159 düzenlemeleri, bunlarla ilgili

yönetmelikler ve uygulamalar gibi konularda Ö-
nemli mesafeler kat edilmiştir. Önümüzdeki dö-
nem bu gerçekleştirilmiş yasal düzenlemelerin
uygulama performansı ve Türk Silahlı Kuvvet-
leri'nin kanun süreçlerindeki yerinin tekrar göz-
den geçirilmesi gibi konular AB gündeminde
olacaktır. Bu konularda hükümetin uygulamala-
rını TÜSİAD olarak yakından izleyeceğiz. Önce-

 

likle Türk Ceza Kanunu değişikliklerin uygulan-
ması konusunda yakın bir takip yapmayı hatta

bununla ilgili bir model geliştirmeyi düşünüyo-
ruz. Her yıl AB komisyonu tarafından yayımla-
nan ilerleme raporundan makul bir süre önce,
bu rapora girmesi muhtemel konularda bir ön
değerlendirme yapıp ilgili kamu otoriteleri ile
görüşüp o konularda belli bir ilerleme sağlanıp
sağlanmayacağı konusunda fikir alış verişi yap-
mayı düşünüyoruz. Dolayısıyla ilerleme raporu
yayımlanmadan önce yeterince uyarıda bulun-
muş olmakya dailgili otoriteye değişiklik yapa-
bilecek bir zaman verebilmek önemli. Ama u-
nutmamak gerekir ki 2003 ilerleme raporu mür-
zakerelerin başlaması için bir anlam taşımaya-
cak Kopenhag Zirvesi'nde alınan karar uygula-
nacaktır.

Gümrük Birliği, işin ticaret ve iktisadı bo-
yutunu şekillendiren bir ilişkidir. Aslında Tür-
kiye Gümrük Birliği kapsamında üstüne düşen-
leri tamamlamış durumda desildir. Gümrüklerin
indirimi konusunda pek: bir problem bulunma-
maktadır ama bazı yasal düzenlemelerde teknik
mevzuata ve ekonomik yapısal forma yönelik
bazı değişiklikler yapılmalıdır. Örneğin tekel an-

-layışının hala sürmesi gibi. Bu konuda sektörel
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bağlamda ek düzenlemeler yapılıp Gümrük Bir-
li$i tamamlanmalıdır. Aynı zamanda mal ve
hizmet standartları konusunda da bir takım ek-
siklikler bulunmaktadır. Bunlar her sene yapılan
GB AB ortak komitelerinde tespit ediliyor fakat
Türkiye bu konuda yeterince hazır değil. Tüm
bu arka plan çerçeveye rağmen AB ile olan ti-
cari ilişkilerimiz derinleşerek büyümektedir. GB
den bu yana Türkiye'nin ciddi kayıplara uğradığı
yorumlarına katılmıyoruz. Aksine ticaret hac-
minde önemli olumlu gelişmeler olduğunu, tica-
ret kalitesinin arttığını, ticaretin giderek piyasa
ekonomisi bağlamında yapıldığını, buna da GB
nin yardımcı olduğunu düşünüyoruz: Biraz önce
belirttiğim eksikliklerin tamamlanmasını taki-
ben ticaretin daha sağlam temellere oturacağını
da düşünüyoruz.

Kıbrıs sorunun çözümü için atılacak a-
dımlar neler olmalı ve Türkiye'ye, Kıbrıs soru-
nuna etkileri nelerdir?

Kıbrıs konusu zaman zaman Türkiye AB
üyeliğiile ilişkilendiriliyor. Oysaki bu, doğrudan
ilişkisi ve katılım ortaklığı belgesinde bir üyelik
kriteri olmayan bir konudur. Aslında bu sorunun
çözümü Türkiye'den çok AB yi ilgilendirmekte-
dir. Çünkü Kıbrıs'taki sınır problemi, Rum-Türk
ilişkisi problemi bir şekilde hal edilmez ise AB
sağlıklı bir genişleme yapamayacaktır. Üzerinde
sayısız uluslar arası antlaşma olan bir toprağın,
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tanımlamakta zorluk çektiği bir yapının AB ye
girmesi söz konusu bu yüzden de bu sorunun

çözülmesi en çok AB için önem taşımaktadır.
Ancak Türkiye-AB perspektifi olmasa da çö-

zülmesi gereken önemli bir problem olarak gör-
düğümüz Kıbrıs sorununun çözümü için, TÜSİAD
olarak gündemde olan 2. Kofi Annan Planının
müzakere edilebilir olduğunu düşünüyoruz. El-
bette ki bu planda KKTC'nin gündeme getirdiği
kabul edilemez haklı noktalar da bulunmakta-
dır. Ama bunlarda da görüşmeyle bir uzlaşım
noktası bulunabileceğine inanıyoruz. Hükümetin
bu konudakipolitikası son derece sağlıklı çözü-
me yönelik bir girişim içinde. Bu çerçevede Kıb-
rıs konusunda hükümeti destekliyoruz. Konunun
çözümü için verilen son tarih olan 28 Şubattan
önce Kıbrıs'la ilgili bir çözüm taslağının çıkmış
olması gerekiyor. Bu dönemde bir garantör dev-
let olarak Türkiye Cumhuriyeti üzerinde çok cid-
di sorumluluklar var. Aynı zamanda Yunanistan,
İngiltere ve Kıbrıs'ın heriki kesimi için de ben-
zer sorumluluklar bulunmaktadır.

Kıbrıs sorununun çözülmesi hem ABilişkile-
rini daha net bir yere taşıyacak hem de Türki-
ye'nin üzerinde kalan bu tanımsız durumunor-
tadan kalkması sağlanmış olacaktır. Kıbrıs, Tür-

kiye Cumhuriyeti dışında hiçbir ülkenin tanıma-
dısı şekilde ticarete kapalı bir alandır. Orada
yaşayan insanlar bu şartlar altında yaşamaya
mahkum edilmemeliler ve bu konuda en kısa
zamanda çözümeulaşılmalıdır.

Muhtemel Irak savaşının Türkiye'ye eko-
nomik anlamda etkileri neler olacaktır ve bu
etkinin en aza indirilmesi için alınması gere-
ken önlemler nelerdir?

Irak, neredeyse 24 aydır ABD'nin gündemin-
de olan bir konudur. Türkiye, Irak'la sınırdaş ol-
ması nedeniyle, Kuzey Irak'taki tarihi ve kültü-
relilişki içinde bulunduğumuz halklar (Türkmen-
ler ve Kürtler) ve geçmişte olduğu gibi sınırda
oluşması muhtemel terör bağlantılı faaliyetlerle
karşılaşma riskini ortadan kaldırmak için kendini
bu gündemin içinde bulmuş durumda.

TÜSİAD olarak bu konuda doğrudan yönlen-
dirme yapabilecek bir pozisyonda değiliz. Ancak
geçtiğimiz haftalarda hükümetin Irak konusunda
karar verme aşamasında olması gerektiğini, bir
kararsızlık görüntüsünün uluslar arası çevrelerde
yanlış anlaşılabileceği endişesine kapıldık ve
bunu dile getirdik. İnsan Hakları ve demokratik
standartlar konusunda hassas olan TÜSİAD bazı
çevrelerce savaş yanlısı olarak suçlandı ancak
bizim üzerinde durduğumuz olay savaş konu-
sunda hükümetin bir netlik kazanmasıydı ve
TBMM'ye verilen teklifle bu netliin sa$landı$ı
görüldü. Ancak bizim öncelikli düşünmemiz ge-
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reken nokta dolaylı etkisi 1 yıl devam edecek
olan bir operasyon olması sonucunda Türk eko-
nomisine olacaketkisinin ne olacağıdır. Bu ko-
nuda çeşitli hesaplar yapılmakta ve biz de üye-
lerimizle çeşitli sektör kuruluşlarıyla bir araya
gelip değerlendirme yapıyoruz. Ortaya çıkan
tablo iktisadi olarak yıllık 20 milyar $ gibi bir
kayba yol açacağına işaret ediyor. Ancak sava-
şın dolaylı etkisi daha fazla sürer ise bu rakam
artacaktır. Eğer Türkiye ABD ile paralel bir po-
zisyon alacaksa bu hasarın ABD tarafından karşı-
lanması gerekmektedir. Çünkü bu açığın bir kre-
di veya yurt içi tasarrufla karşılanması mümkün
değildir. Zaten son derece hassas ve kırılgan
iktisadi program üzerinde devam eden Türkiye
herhangi bir dışsal etki olmasa bile bir iki yıl
risk altındaydı. Bu hassasiyet üzerine bir de Irak
olayı geldiği için savaşın hasarının mutlaka te-
lafi edilmesi gerekmektedir. Türkiye ister direkt
asker göndersin isterse ABD askerlerinin geçişi
için topraklarını kullandırsın gündeme gelecek
olan maliyetin, ABD tarafından ortak bir şekilde
telafi edileceğinin dış finans çevrelerine duyu-
rulması gerekmektedir. Aksi taktirde 410 Euro
tabanlı borçlanabildiğimiz rakamın iki katına
çıktığını göreceğiz ki bu uygulama programın
hemen çökmesine neden olacaktır. Böyle ağır
bir reçete etrafında toplumu yeniden birleştir-
me şansı yoktur. Bizim aldığımız duyumlara gö-
re ABD bu 20 milyar $ lık maliyetin bir kısmını
hibe edeceğini söylemiş. Geri kalanı için de bir
formül bulunmalıdır. Bununla ilgili olarak şu ana
kadar ulaşan bilgiler bir koşullu kredi, stok veya
rezervin Türkiye'ye açılacağı, savaşla ilgili ma-
liyetlerin ortaya çıkması durumunda Türkiye'nin
bu rezervlerden kaynak kullanabileceğinin ka-
muoyuna açıklanacağı söyleniyor. Bu olumlu bir
gelişme olur.

AB uyum yasaları sürecinde çıkartılan
“anadil eğitimi” yönetmeliğinde çıkan bazı
aksaklıklar konusunda ne gibi girişimlerde bu-
lunulabilir?

Ana dilin eğitimi konusunda AB uyum yasa-
ları çerçevesinde çıkartılan yönetmeliklerin uy-
gulanmasında çıkan aksaklıklar incelenecektir.
Türkiye'de bireysel ve kolektif hakların gelişti-
rilmesine yönelik yasama düzenlemesi yapıldıy-
sa bununla ilgili performansı biz de izleyeceğiz
ve uyarıda bulunacağız. Uygulamanın daha kali-
teli olması ve hedeflerine ulaşması için gerekli
uyarıları ve baskıları oluşturmamız gerekiyor.
Gereksiz olarak oluşmuş toplumsal basınç yö-
netmeliğin uygulanmasında bazı pürüzler yara-
tır. Bu basıncın zaman içinde kaybolacağını ve
pürüzlerin ortadan kalkacağını düşünüyorum.

|Guşef Yançatoral - Sine Göksoy)

 



 

  
 

 

 
 

Şimdiye kadar başka uluslar ve araştırmacılar

başka bir ulusa ait kelimelere, kendilerininmiş

gibi sahip çıkmışlardır. Bu kusur, kelimelerin asıl

sahiplerince incelenmemesinden ve yazıya geçi-

rilmemesinden kaynaklanmaktadır. Kelimelerin

fonetikleri ve morfolojileri bilinmedikçe sahip-

lenenler haklı gibi yazıla gelmiştir.

Urartuca ile Çeçence arasındaki akrabalık ve

kök birliği artık inkâr götüremeyecek kadar

açıklık kazanmıştır. Hatta Urartulardaki tanrılar
tanrısı Haldi'nin şimdiki Çeçenceile olan alâkası

ispat edilip açıklık kazanmıştır."

Şimdi biz burada, dikkat çekici bazı kelime-

lere ve yer adlarına açıklık getireceğiz. Redde-

denler bu kelimelerin anlamlarını, açıklamalarını

ve delillerini ortaya koymak zorundadır.

Uyarı: ie , ve uo sesleri diftongdur: iye, uvo

gibi.

AÂL><ALA><ELA. Modern Çeçencedeki
öla, İnguşçada âla, Tuşça ve Çhiebarluocada ise

ala şeklinde telaffuz olunan Urartuca da aluçie

diye yazılmış bulunan bu kelimelerin Türkçe

karşılığı “Prens, feodal, bey”, Rusçada ise

“knyaz” demektir. Çeçencenin sonundaki bütün

a ünlüleri belli belirsiz biçimde telaffuz edilir.
Yani 2/ şeklinde telaffuz edildiği zaman bunun

 

İ DİNÇOL, Ali M. — KUTLU, Tarık. “Kurze Notiz über
die Bedeutung des Götternamens Haldi” & Anadolu
Araştırmaları XIV & Afif Erzene Armağan, İstanbul 1996,

s. 213 —216
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- (Tarık CemalKutlu)

da aynı kelime olduğu bilinmeli ve anlaşılmalı-
dır. Tekil yalın haldeki bu kelimenin Genitiv,

Dativ, Ergativ ve Lokativ halleri şöyledir.

Yalın Nominativ: g&la;Genitiv: gla-n, Dativ:
öla-na; Ergativ, öla-n-uo; |. Direktiv: öl-ie v;

çkl. öl-iy b. (Prens, prensin, prense, Ergativ hal
Türkçede yok, prense; çkl. prensler.) Dikkat edi- .

lirse tekil hallerdeki erillik bildiren gramatikal

sınıflandırıcı y, çokluk yalın haldeki erillik bil-

diren gramatikal sınıflandırıcı da b'dir. Grama-

tikal sinıflandırıcılar bazan kelimenin başına da

gelebilir: Bk. Albani.

Klasik Çeçenceden günümüze kadar “pren-

ses” ve “kraliçe”nin karşılığı da Stü'dur. Yalın

Nominativ: Stü; Genitiv: Stü-n-an; Dativ: Stü-
n-na, Ergatif: Stü-n-uo; 1. Direktiv:: Stü-ga, y;

çkl. Stü-n-aş, b. (Prenses, prensesin, prensese,

Ergativ hal Türkçede yok; prensese, y; çk. Pren-

sesler.) Keza, tekil hallerdeki dişillik bildiren

gramatikal sınıflandırıcı y, çokluk yalın haldeki
dişillik bildiren gramatikalsınıflandırıcı da dir.

ALVAN>< ALBAN.Albani diye bildiğimiz
kelimenin de Alvan'dan dönüştüğü ve Vaynâx

(Vaynah) diline ait olduğu kuşkuya yer vermez.

Bu konuda bize yukarıda açıkladığımız âl >< âla
>< öla ile daha aşağıda açıklayacağımız van
(bk. b.) kelimesi ve cinsiyetbildiricileri yardımcı
olacaktır. |

Buna göre Alvani kelimesinin etimolojisi

tam yerli yerine oturmaktadır: al vani : al(a)

“Prens”, v- “erillik bildiren ön takı”, van “o-
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lan”(bk. b.) demektir. Tabiatiyle al * van

“Prenslik, prenslik olan, feodallik, beylik” karşı-

lığında tam yerine oturmaktadır. Alban de doğ-
rudan doğruya Çeçenceye u$maktadır. “Tekil

erilliği karşılayan cinsiyet ön takısı” v > b olunca

b, çoğulu ifade eden cinsiyet ön takısı ol-

maktadır. al * ban “Prenslikleri olan, prenslikler,

feodallikler.” Her halükârda tarihin Alban dev-
letinin en aktif üyelerinden birisi Çeçen feo-
dallikleri olarak görünmektedir. Bunların birer

kelime oyunu veya ses benzeşmesi şeklinde dü-

şünülmesi durumunda aksinin de ispatı gerekir.

ARA. Bu kelimeyi Çeçence-Rusça sözlük-
ten” aktaralım. Birinci ve ikinci sırada (âra' ve

âra? ) gibi iki kelime bulunmaktadır.

âra' Mastar. Şimdiki zamanı: öru; görülen
geçmiş zaman: &rira; öğrenilen geçmiş zaman:

örina.(Harman sürmek; harmanı sürüyor;

harmanı sürdü; harmanı sürmüş)

âra? Zarf. Dışarı, dışarısı; kır step, yazı,.

ARAMİ < ARAMİE. Çeç. Âra-m-ie: Ara
“Dışarısı, yazı, step, ova” karşılığındadır. (Bk.

âra? ve ârie). -m- pekiştirme edatı. -ie “Yer bil-

dirme eki”. Ünlülerin fonetiği bilindikten sonra
(bk. Ararat) kelimenin tam karşılığı “Dışarıyaait

olan” demektir. —m- pekiştirme edatı Çeçencede

hâlâ bütün canlılığını korur. Meselâ: Dera ca ella

asa-m! (Elbette demedim!)

ARARAT. Türkiye'nin doğusundaki Ağrı

dağının tarihsel adı. “İbrani kaynaklarında,

Nuh'un Tufan hikâyesinde Ararat olarak geçen -

isim, Oumrun metinlerinde ise Urarat biçiminde

olup Asur dilinde Urartu demektir.” Ermeniler

bu dağ adının kendilerine ait olduğunu iddia
ederler. Dünya da bunu böyle kabul etmiştir. An-

cak, ünlüler, Çeçen ünlü fonetiğine göre oku-

nursa kelimenin karşılığı açık biçimde ortaya
çıkar. İlk -Â- bir buçuk ses uzunluğunda ve ka-
palı olarak, veya Arapçadaki -a- fonetiğine göre,

 

? Aliroyev, İ. Y. Yazık,istoriya i kultura Vaynaxov,

Groznıy 1990.

” Matsiyev A. G.. Çeçensko-Russkiy Slovar”
— Noxçiyn-Örsiyn Slovar” (Çeçence-Rusça

Sözlük), Moskova 1961, s. 38
* Erzen, Afif (Prof. Dr.). Doğu Anadolu ve Urartular,

2. bs. TTK. Ankara 1986,s. 27.
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ikinci -a- yine kapalı olarak kısa, üçüncü -a- ise

kapalı ve belli belirsiz okunursa Ara-ra-t şeklin-
de olur. Çeçenler, sondaki- £ sesinikısaltırlar ve

bu ses, Arapçadaki -tı- (a) sesi karşılığındadır.
Yani te, iken - t şekline döner. Bu durumda

Âra-ra fe olan keline > Ara-ra € olur. Ara “Dı-
şarısı, yazı, step, ova” karşılığındadır. -ra “-dan,

-den, -tan, -ten” Ablatif ekidir. - te > - t ise “üst,
üste, üste doğru” anlamındadır. O halde Âra-ra
t kelimesinin tam karşılığı “Dışarıdan beriye

doğru üst(ümüz)e gelen veya “dışardan üstü-
müze (doğru gelen)” demektir. Urartu demek
olan Ârarat kelimesi bir yer ve dağ adı olarak

tertemiz Çeçencedir ve Çeçenlerin de tarihteki
adıdır. Kaldı ki Urartologların araştırmaları da

Urartu-Kafkas, özellikle de Urartu-Çeçen bir-

liğine doğru bilimsel kanaat serd etmektedir.”

“ ÂRİE. Yalın hal: ârie, Genitiv: ârienan;

Dativ: ârienna; Ergativ: ârlenuo; Yer zarfı;

ârienie, y; çkl. ârienaş, y.“ (1-Yer, mevki, .

mevzi, mahal, mahal; alan; saha; 2) Yazı, kır,

step, dışarısı.) i

ARİN-BERD >< AÂRİEN-BERD ><
ÂRİEN-BİERD. Bu maddeyi açıklamamız için
şu cümleyi aktarmamız lâzım.”Aras nehrinin

kuzeyinde, beşinci yılında Erebuni (Arin-Bert)

ve lil. yılında Argistihinili (Armavir) gibi bü-

yük çaptaki şehirleri kurduğu anlaşılmaktadır.”

Arin - Bert diye anılan bu kent adı da tertemiz

Çeçencedir. Berd veya bierd, Çeçencede hâlen

âra ve ârie gibi canlılığını koruyan kelimelerden

birisidir. Yazdıklarımızı kanıtlamak bakımından

yine Matsiyev'in sözlüğüne müracaat edelim.i

berd (bierdan, bierdana, berduo, berdie, b; çil.

bierdaş, d| Uçurum, yar; yamaç. (Köşeli paran-

tez içindekiler Genitif, Dativ, Ergativ hallerle yer

 

“ Diakonoff, 1. M. Hurrisch und Urartâisch, München

1971, 175 s.; Diakonoff, I. M.— Kashkai,S.M.

Geographical Names According to Urartian Texts,

Wiesbaden 1981, 127 s.; Diakonoff, II M.—

Starostin, S. A. Hurro-Urartiasn as an Fastern

Caucasian Language, München 1986, 103 s;

Melikişvili, G. A. Die Urartâische Sprache, Roma

1971,105s..

“ Matsiyev A, G.. age.s. 41
7 Erzen, Afif (Prof. Dr.). Doğu Anadolu ve Urartular,

2. bs. TTK. Ankara 1986, s. 31

* Matsiyev A. G.. age.s. 62-63
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bildiren zarftır.Tekil cinsiyeti b, çoğul cinsiyeti
ise dile olmaktadır.). Keza, Urartuca berd “kale,

müstahkem yer” anlamındadır. Erebuni adı veri-

len Urartu şehri de bu Arin-berd'de, yani “Step-
teki müstahkem yer”de inşa edilmiştir. Daha son-

ra aralarında Vaynaxların da bulunduğu Albani

Devleti kurulmuştur. Orada da Çarı-berd de-

nilen müstahkem bir kale varmış.”

BİEN > BİENUO.“Urartular ise kendilerine
Bianini'li demişlerdir. Urartuca Biane veya

Viane'den bugünkü Van (bk. b) isminin çıkmış

olduğu anlaşılmaktadır.” Şimdiki Çeçenler ara-

sında Bienuo adında büyük bir boy yaşamak-
tadır. Ayrıca şimdiki Çeçenya'nın güney doğu-

sunda, Nozhay-Yurt (Nocay-Yurt) rayonuna bağ-

lı bir köy ve klan olarak da bulunmaktadır. —

uo'nun mensubiyet eki olduğu hatırlanacak olur-
sa kendilerine Biane adını veren Urartuların Çe-

çenlerin devlet kurmuş bir kolu veya aslı ol-

duğunu kabul etmemek için hiçbir sebep yoktur.
Hatta daha önceki Hurrilerle onlardan da önceki

Mitannilerin bile şimdiki Çeçenlerin ataları ol-

dukları, bilimsel araştırmalar ilerledikçe anlaşı-

lacaktır. Bütün bunların dışında bien kelimesinin
modern Çeçencede “yuva” demek olduğunu da
hatırlatalım. Bir başka hatırlatma amacıyla şu

bilgileri de sunalım:

Çeçenlerin günümüzde tespit edilmiş dokuz

kabilesi vardır. Bu kabileler şunlardır:

I Noxçmâxkaxuoy (İçkeriler); 2. Çhiebar-

luoy; 3. Şuotuoy; 4 Âggiy (Auxlar > Auhlar); 5
Mâlxiy; 6 Şaruoy; 7 Çhântiy; 8 Erştxuoy ><

Orstxuoy (Erştholar >< Orstholar, Karabulaklar);

9 Therluoy.

Mohmad Mamakayev'in” 7, 8, 9. uncu sıra-

da kabile olarak kaydettiklerini Kati Zayndin Ço-

kayev boy sayar ve kabile olarak şunları kabul e-

der: Mijaystxuoy (M'aysthuoy), Galuoy, Ârara

Noxçuoy. Daha sonra Kati Zayndin Çokayev bir

makalesinde Erştxuo >< Orstxuo (Erştho ><

Orstho, Karabulak)ları da kabile olarak gösterir

 

? Çokayev, K. Z. Vaynexan muott a, istori a, Groznıy

1977, s. 1-26 (Kitabın 26 sayfasının çevirisi için bk.

Kutlu, Tarık Cemal. “Çeçen, İnguş ve Batsçanın

Urartucaile İlişkisi”, Kuzey Kafkasya dergisi, S. 83-
84, İstanbul 1991)
“ Erzen, Afif (Prof. Dr.). age. 5. 27.

"! Mamakayev, Mohmad. Çeçenskiy tayp v period ega

razlozhenia, Groznıy 1973.
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Bufarklı görüşlere göre kabile ve boyların yerli

yerine oturtulması bu alanda çalışan etnografla-
rın çözecekleri bir meseledir. İşte tarihte adı ge-

çen Bienler günümüz Çeçenyasında Noxçmâx-

kaxuoy (Nohçmâhkahuoy) kabilesinin bir boyu
olarak gözükmektedir. Bu kabileye ait olan
tayplar (boy) alfabetik sırayla şunlardır: Bielaga-

tuolar, Bienuolar, Biltuolar, Chontaruolar
(Ts'ontaruolar), Çermuolar, Çiertuolar, Diş-

nuolar (Bu satırların yazarı da bu boya mensup-

tur) Eghaşbatuolar, Elistanzhuolar (Elistancuo-

lar), Enagalluolar, Enganuolar, Ersanuolar, Gen-

darganuolar, Ghordaluolar, İhirxuolar, Jalaruolar

(CAlaruolar), Margaluolar, Saduolar, Siesanxuo-

lar, Xoraçuolar, Xurçaluolar, Yalxuolar (merhum

Dudayev'in mensup olduğu boy), Zandaghuolar.

İNGUŞ. Vaynâhların ikinci büyük kolu İn-
guş koludur. Çeçenler, Tuşlar ve kendileri ken-

dilerine Ghalgha derler. Çeçencede, yukarıda be-

lirtildiği gibi -ş, -aş, -y çokluk yapan eklerdir.
Ghalghay veya Ghalghaş “İnguşlar” demektir.
Ghalgha kelimesi “şehir, kasaba; kale, kule, ku-

lede oturan” ve “kalkan” gibi anlamlarıiçerir.

Vaynah kavminin bu kolu tarihte Cori

(Tsori), Dzurdzuk, Zhieraxuo (Cieraho), Naz-

rani, Makalon etnonimleri ile anılmaktadır. Gür-

cüler Gligva, Gligvi, Ruslarİnguşi, Asetinler ise
Makalon derler. Asetinlerin 'İnguşlara Makalon

demelerinin tarihi geçmişi de vardır. Alanlara,

yani şimdiki Osetinlere komşu olarak yaşayan
Maxalon adlı bir halkın varlığından bahsedil-

mektedir”.Asetinlerin bugünküİnguşlara verdiği

Makalonlar adının kelime olarak Çeçence

olduğunu biliyoruz. Zira makkal günümüzde
“akbaba” demektir.

Ghalghaların yabancılar tarafından söylenen

ve yaygın olan adları İnguştur. Bu ad Ka-

bardeylere komşu olarak Tarskoy vadilerinde ya-

şayan halka Ruslar tarafından verilmiştir denilir.

Uzmanlara göre kelimenin aslı Anguş'tur. An

“ufuk”, guş “görünen”, t “yer bildirme eki”. Bu

durumda ânguşt “bir yerden görünen ufuk” an-

lamınıtaşır.

KARS. Günümüz Türkiyesinin doğusunda

bir il adıdır. Ama Türkçe bu kelimedeki K sesini

kalın ka olarak telaffuz etmektedir. Fonetik ba-
 

2 Trever, K. A. Oçerkiistorii kulturi Albanii, M.
1955,s. 135.
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kımından doğruolanı ise K'nın İstanbul ağzıyla
telaffuzudur. —a- sesi de kapalı okunmalıdır. O

takdirde modern Çeçencedeki karşılığı şöyledir:
kars | karsan, karsana, karsuo,#arsie, y; çkl. kar-

saş, y) 1) Toynak fırçası (at için); 2) Urgan (At

kılından); 3) Kıl demeti, kıl yığını.

KOVKAS >< KAVKAS. Kafkas kelime-
sinin aslı Kov-Kas'tır. Kov Çeçencede “kapı,

ocak, bark, avlu” anlamına gelmektedir. Tabi-

atiyle “Kasların ocağı, Kasların yurdu”, demek

olmaktadır. Kafkas (aslı Kov-Kas'tırYtaki Kaf-
KAS'da da görüldüğü üzere bu Kas, etnografik
ve toponomik olarak —pi ekini almaktadır. —pi

eki Tarih Öncesinde bütün Kafkasyalıların ortak
kullandıkları bir ektir ve Türkçe'deki —lar, -ler

ekinin karşılığıdır. Aynı ek, Vaynaxların bir kolu

olan ve Gürcüstan'ın Axmatski rayonunda ya-
şayan Batsçada (yani Tuşça) hâlen, canlı olarak

kullanılmaktadır. O halde KAS-Pİz KASLAR
demektedir. Kaspi Denizi de doğal olarak

Kasların denizi olmaktadır. Hazar kelimesi ise,

Kafkasyalılar için yabancı bir kelimedir.

MUŞ. Günümüz Türkiye'sinin doğusunda

bir il adıdır. Bu kelime de muhtemelen Çeçence

bir yer adı olsa gerek.. Muş! (müşan, müşana,

müşuo, müşie, b; çki. maşşaş, d|) Halat. Muş?

(müşan, müşna, müşnuo, müşnie, d, çi. müşnaş,

d) Bot. Karaağaç.

NAH > NÂX: Çeçenler, İnguşlar ve Tuşlar
birer etnonim olarak bu kelimeyi “halk, insanlar,
adamlar, öbek, topluluk, cemaat, yad,” karşı-

lığında kullanırlar. Yeri geldikçe, kullanılan

cümleye göre “ ulus, kavim, el, elâlem” anlam-

larını da taşır. Çeçen, İnguş ve Tuş dilleri Nâx

ağacınınkollarıdır..

NAHÇİVAN >< NÂXÇİVAN.Katıksız ve
saf Çeçence bir kelime olup şimdi bir yer adı

olarak canlılığını korumaktadır. Noxçuo, Noxçi

(ikl.) Noxçuoy, Noxçiy (çkl.) ile Van maddeleri

incelendiğinde birleşik bir kelime olduğu açıkça
anlaşılacaktır.

NOXÇUO, NOXÇİ (ik.) NOXÇUOY,
NOXÇİY (çkl.) Çeçen etnografı Laudayev

Umalt tarafından “peynir üreticisi” karşılığında

olan nexç”ten türemiş olduğuyazılıdır”. Bir di-
 

” Çeçenya i Çeçentsı, Elista 1990,s. 75.
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ğer görüş de Naşxa boy adının içindeki —şx-'nin

—xç-”ye dönüşerek Naxç, daha sonra Noxç
olduğu şeklindedir”, Gerçekten Çeçence'de

nexç > niexç “peynir” demektir. Bu kelime İn-
guşçada naxça, Tuşçada naxç'tır. Her iki görüş

yapı ve etimolojik bakımından doğrudur. Yuka-
rıdaki (a) fıkrasında bulunan anlama bakılınca

naxçuo kelimesindeki —ç- sesinin benzeri bir

başka kelimede daha bulunduğuna şahit oluyo-

ruz. Bu kelime de mâxç'tir. Kelime anlamcaiki

kardeşin torunları arasındaki akrabalığın adıdır.

Bu iki kelimede görülen -çuo'nun karakteristik

bir mensubiyet eki olma ihtimalini düşünmek-

teyim. Söz konusu ek hakkında Çeraşvili'nin
1960 yılında yayımlanan “K penezisi elementa

ça, çu, çuo v naxskix yazıkax (Vaynah dillerinde
-ça, -çu, -çuo eklerinin anlamları hakkında) ” ad-

lı çalışması bulunmaktadır. İnceleyemediğim i-

çin maalesef makale hakkında yorum yapamaya-

cağım.

“Noxçi kelimesinin kökeni hakkında üç görüş

daha vardır. Naxça'daki ça parçası için görüş-
lerden birincisi:

Hâlen Avarca ve Lezgicedeki “adam”

karşılığı olan “çi” ile aynıdır görüşü.

Noxçi?'de kullanılan -çi şeklinin Türkçe ol-

duğu görüşü.

Noxçö'daki -çö ekinin aslı -çuo'dur. Çeçen-

cedeki çüo'dur görüşü. Çüo “iç, içi” demektir.

Bugün Noxçiyçüo “Çeçen içi,” anlamında ve
ülke adı olarak “Çeçenya” karşılığında kulla-
nılır>,

Nâxwtaki —a-“nın —o-*ya dönüşmesi Çe-
çencede her zaman ve her an mümkün olan bir

ses hadisesidir. Hatta Nuoxçuo demek Çeçen-

cenin telaffuz biçimine daha da uygundur. Hur-

rilerin bir kabilesinin adı olan Nuhaşşe”“ keli-

mesinin İNuoxşaşa ve sonra da Nuoxçaşa

“Nax'n kendilerinden birisi veya Çeçenlerin

kendilerinden birisi” olmaması için hiçbir aksi

görüş ortaya atılamaz. Nuoxçaşa kelimesi doğal

olarak diftongsuz Nuxça veya Noxça biçiminde

telaffuz edilir. Şa da aslında müstakil bir keli-

 

* Aliroyev, İbrahim Yunusoviç.İstoriai kultura
Vaynaxov, Groznıy 1990,s. 13 v.d.

15 Çokayev, K. Z. Vayfi muott - vayfi istori (Dilimiz

tarihimizdir), Groznıy 1991, 5.119.

“ Kınal, Firuzan. Eski Anadolu Tarihi, Ankara 1987,
s. 96, 104,115, 140, 154.
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medir ve “muhatabın kendisi” anlamındadır.
Ayrı olmakla birlikte kaynaşmak süretiyle kalıp-
laşma eğilimine dönmüştür. Tipik ve en güzel

örneği de çok kullanılan Kelimelerde görülür:

Dâlaşâ < Dâla * şâ “Tanrı'nın kendisi, Tan-

rı'nın zât”. Bugün bütün canlılığını koruyarak

gelen diğer bir kelime de Noxçaşa'dır ki Nox-ç-
a-şa şeklinde parçalanabilir: Noxç “Nah halkı”, -

aş “lar, ler”, -a “Ergativ eki”dir. Yani “Çe-
çenlerin kendisi” demektir. Bu gerçekler kar-

şısında Noxçuo'daki -ç-'nin anlamını yukarıdaki

üç görüşle ilgisi olmadığı ortaya çıkar. O zaman

bu -ç- sesinin Nuoxaş'dan neşet ederek “Nâx

halkının kendileri veya Nâx halklarının kendisi”

karşılığında kullanılabileceğinde tereddüt etme-

mek gerekir. Bunun açıklamasını hâlen canlı

olarak söylenen kelime ve cümlelerde ara-

yabiliriz.: Naxa şâ iştta oyla yo “İnsanlar ken-

dileri öyle düşünüyor veya Halkın kendisi öyle

düşünüyor” Noxçaşa iştta oyla yo “Çeçenler

veya Çeçen halkı öyle düşünüyor.” Tabiatiyle

Nuoxaşşa” nın karşılıklarına bakarsak sonuç âşi-

kâr olarak ortaya çıkar. Nuox “Halk, Nah halkı”,

-a “ergatif eki”, -ş “lar, ler”, şa “kendisi, ken- -
dileri” — “Nâx halkının kendisi” demek olduğu

anlaşılır. —ş$->-ç- veya —ç->-ş- dönüşmesi de uzak

ihtimal olmasa gerekir. Bunun. Açıklamasını,

konumuzufazla uzatacağından geçiyoruz.

Noxçi, Noxçö > Noxçuo kelimeleri

Çeçenlerin Çeçence adıdır. Nâxçi adı ilk defa,

bildiğimiz kadarı ile milâdi Vİ. Yüzyıl'da

yaşayan Ermeni tarih ve coğrafyacısı Moisey

Kagankatvatsı'nın İstoria Argvan veya Armyans-

koy Geografi, S.P. 1861 adlı eserinde geçmek-

tedir: Naxçmyâtta şeklinde. Aynı eserede Kustı

kelimesi de geçmektedir. Her ikisi canlı olarak

günümüze kadar gelmiştir. Birincisi Nohçi muott

(< Noxçmuott) “Çeçen dili” demektir. İkincisi
ise, Gürcülerin Çeçenlere verdiği adla Kisttir.

Noxçuo kavminin ve kelimesinin yabancı

uluslar ve halklar arasında yaygın ve şöhretli

olan adı ve karşılığı Çeçen'dir. Komşuları Çer-

kesler, yani Adıgelerle Kabarteyler Şeşen, Lak-

lar, yani Gazikumuklar Miçixiç, Avarlar, yani

Ma'urallar Burt'içi ve Burtinav, Tatarlar, yani

Ghiezaluolar Masaget, Osetinler (veya Alanlar),

yani Hiriyler İnguşlara Makalon, Çeçenlere
Tsatsan, Gürcüler Çaçani, Kisti veya Kist'uri,

Ruslar Çeçentsı (çki.) diye anar ve adlandırırlar.

Çeçen adına XIII. Yüzyıl'da Tatarlar ve Moğol-

lar döneminde Seçana, Tsatsani (Cacani), Çe-
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Tuşin derler. Ruslar

çena şeklinde de karşılaşılmaktadır. Bu durumda
XVI. Yüzyıl'da, 1. Petro'nun ve ordusunun İran
seferinde, şimdiki Grozni rayonunda bulunan

Çieçan auluna ulaştığında, bu aula izafeten

Noxçuo halkına Çeçen adı verildiği yanlış

değilse bile, aynı adın XIII. Yüzyıl'dan kaynak-

lanarak o güne ulaştığını ve Rusların.vasıtasıyla
yaygınlık kazandığını söylemek her halde hata

olmaz.

Çeçen kelimesinin Noxçuolara yabancı ulus-

lar tarafından verilmiş bir ad olabileceğini vak-
tiyle belirtmiştik”. Rusça, Çuvaşça, Çağatayca,

Kazanca, Kırgızca sözlüklerdeki karşılıklarını da

aktarmıştık.

TUŞ. Tuş halkı Vaynâx ulusunun üçüncü

koludur. Çeçenlerle İnguşlar, Tuşlara Bac (Bats)

adını verir. Bu Batslara Gürcüler Ts'ov veya

Mizzhegi (Mizcegi), Çe-

çenler Choy (Ts'oy) veya Bacuoy (Batsuoy),

komşuları olan Kistler Vabo, (çi. şekli: Vaboy

veya Vâppiy) adını verirler. Dil biliminde Bats

(Bac, Tuş) tekil şeklinin çoğulşekli şöyle geçer:

Batsav, Batsba, Batsbi (Bacav, Bacba, Bacbi),

yani Batslar veya Tuşlar. i

Dil bilimci Prof. Dr. Y. D. Deşeriyev Batsba

kelimesinin “otlar, otlaklar, otlakçılar”? demek

olduğunu söyler. Gerçekten günümüzde  buc

(buts) “yeşil ot, ot” demektir. Kati Zayndin Ço-
kayev ”, yine “kuru ot” demek olan ve Orta

Çağlarda Terek geçitlerinde veçevresinde Ca-

naruoy (Tsanaruoy) diye bir boyun yaşadığı dağ

Çeçenlerince bilinmektedir, açıklamasınıgetirir.

Burada açıklanması gereken bir başka husus

daha vardır. Tuş adının eski pagan inancında, ya-

ni çok tanrılı bâtıl inançlar döneminde “tanrı,

ilah” karşılığında kullanılmış olduğu bilin-

mektedir. Vaynâx kavminin üçüncü kolu olan bu

Tuşlara veya Batslara İlk Çağlarda tanrı adı olan

Chu (Ts'u) eklenerek Chu-Bacuoy (Ts'u-

Bâtsoy) denilmiştir. Keza İlk Çağlarda Chu-Döla
(Ts'u-Döla) “put tanrı” demek olan ve pagan
dönemlerinden kalan bu dinsel, inançsal terim

 

7” Kutlu, Tarık Cemal. “Çeçence kavim adıolanbazı
terimlerin açıklanması, kök, ek ve ses bilgisi

hakkında bir deneme”, Kuzey Kafkasya dergisi, S.

37, 38, 39,İstanbul 1976.
8 Batsbiyski yazık, M. 1953, s. 9.
” Vayng&xan mott a, istori a , Groznıy 1977,s. 15-33.
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zamanla etnonime dönüşerek halk adı olmuştur.
Chu (Ts'u) kelimesi de bugün, doğrudan doğ-
ruya “put” karşılığındadır.

m

TUŞPA. “Haldi'nin büyüklüğü sayesinde
Sardur, Kudretli Kral, Büyük Kral, Biaini'li Ül-
kesi Kralı Tuşpa kentinin efendisidir.”” Urartu

metinlerinde geçen Tuşpa kelimesinin de ana-

lizini yapalım. Çeçencenin arkaik zamanlarına ait

olduğukesinlik kazanacaktır.

Tuş kelimesini bir önceki maddede gördük.
Şimdi Tuş-pa'daki —pa'yı inceleyelim. Bunu iki

cihetten incelemeye tâbi tutacağız. Tuş pa veya

Tuş ba. Çeçence, her ikisi için de bize yardım

edecektir. İkisi de geçerlidir. İlki için bilimsel
sonucumuz 90100,ikincisiiçin ise /099”dur.

Hâlen devam eden Çeçen-Rus savaşı müna-

sebetiyle ölü veya sağ olduğunu bilemediğimiz
istorik (tarihçi) Salman Lâlayev'i de hürmetle

yad etmek bakımından onun vaktiyle bize Çe-

çence olarak açıkladığı bilgiyi biz bugün Türkçe-

ye çevirerek aynıyla buraya aktaralım:

-pa ile ilgili olarak açıklama. “Nereye

gidiyorsun?” veya “Nereye gideceksin?” sorusu-

na eski Çeçenler şöyle cevap verirdi: De ghi pa

te (le rlu na Tle). Da veya Dö “baba, ata”; gha

“yaprak veya soy sop”; pa “ülke”; te “yön,

taraf”, anlamındadır.İşte Dö ghi pa te (lerlu na

rTley'nin anlamı da, “Atalarımın soyunun ülkesine

gidiyorum.” demektir. Biz bugün ata vatanımıza

“Şay day maxk” diyoruz.. Hint-Avrupa dil-
lerinde bu söz, yani Deghipate (/lerlunarle) şek-

li, bir kelime ile söylenir: Degipate-Egipet-

Egipet, gibi. İnguşça bu kelimeye Deghifate

(Merlugarle) veya Egifat (Orudar) denir. Bun-
ların birbirleriyle ilişkisini anlamak için örnek bir

kelime daha vereleim: Âra pa te (Apa na Tle).

Ârie'den maksat içerinin hemen dışı kast edi-

lir.(Bk. Ara, Ârie). Tabiatiyle Ara pa te (Apa na
rle) “öte yandaki ülke” anlamınıtaşır. İnguşça-

daki telaffuzu ise Âra fa te (Apa da Tle)

şeklindedir.

O halde, bu açıklamaya göre, Tuş pa > Tuş-

pa “Tuş ülkesi” demektir. Arı duru, Çeçenlere ait

bir kelimedir ve eski pagan inancında, yani çok

tanrılı bâtıl inançlar dönemindeki Çeçenlerin ata-

larına ait bir kent ve yer adı olarak kullanılmıştır.

 

* Erzen, Afif (Prof. Dr.). age. S. 35
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Bu satırların yazarı çocukluğundanilk genç-
liğine geçiş yıllarında Çardak'ta (Göksun'unbel-

desi), Hamampınarı civarında gezinirken bir
hanım (kim olduğunu bilmemekte), orta yaş-

larda olan Basar Abbas adlı zata, Çeçenlerdeki

nezaket gereği:

-Hay khant xho miça vüodu? (A oğlan, sen

nereye gidiyorsun?) dedi. O da:

- Pxhamt vüodu-g!

Merhum Basar Abbas, -Camalların Abbas di-

ye maruftu. Babasından kalan minik mezra Çar-
dak'ın güneyinde, Parpi dağının kuzey eteğinde

idi. Ve o oraya gidiyordu. Bu satırların yazarı bu

kelimeyi ilk olarak ondan duydu. Ve bir daha

kimseden böyle bir kelime duymadı.

Çeçencenin etimolojisi ve morfolojisi yö-

nünden Pxhamta > Pxhamt veya Pamta >

Pâmt şeklinde telaffuz olunmuş olan bu kelime

“köy, mezra” veya “yerleşim birimi” anlamında
kullanılmıştır. Pxha- mta veya Pa- mta “Pa

(mezra, köy, kasaba, her ne ise) üzerine; Pa üze-

rine doğru gitmek”.

-ba ile ilgili olarak açıklama.Çeçencede pek

çok kelime cinsiyet olmaksızın kullanılmaz. Cin-

siyet bildiren ön ekler veya gramatikal sınıf-
landırıcılar esas olarak dört tanedir: b, v, d, y.

Bunlardan d nötrü; v, erilliği; y, dışilliği; b ise

eril-dişil-nötr ötesini ve çoğulu bildirir. Mesela

anaç 'olanı du (bu, vu, yu)'dur. İsim ve isim SOYy-

lu kelimelerin cinsiyetini bildirirken, fiillerde de

cinsiyet bildirmek için kelime başında kullanılır

Bunun Türkçe karşılıkları şunlar olabilir: “1)

var; 2) -dır, -dir, -dur, -dür, -tır,- tir, -tur, -tür; 3)

Öyle,öyledir.” Bu du (bu,vu, yu), sözlü ifade ve
ağızlarda: da (ba, va, ya) şeklinde de kullanıl-

maktadır. Fakat bu du (bu, vu, yu)'nun olumsuzu

dac (bac, vac, yac) “değil, yok” şeklinde kul-

lanılmaktadır. Fiillerin başında kullanılırken

hareketi yapanın cinsiyeti de belirmiş olur. Bunu

Van'ı açıklarken daha belirgin olarak göreceğiz.

Hatta, kendilerini rahmetle anmak bakı-

mından To'rer Ramzan ile Haci adlı iki am-

cazade arasındaki diyalogdan da birkaç satır pa-
saj aktarmak istiyorum. İlki dilbaz,latifeci, son

derece şaka sever biriydi. Hatta her sözün ge-

risinde taşı gediğine lâtifeyle koyardı. Haci ise

sessiz ve kalabalıkta suskun olurdu. Ama Haci,

Ramazan'ın sanki onama makamıydı. Birlikte eş

dost ziyaretine gittiklerinde konuşan To'rer
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Ramzanolur ve sonra da dönüp ona sorardı:

- İştta dac i Xhazhiy? (Öyle değil mi(dir)
Haci?| —

- Dader! (Öyle elbette!)

Veya:

- İştta bac i Xhazhiy? (Öyle değil mi(dir)
Haci?)- Tabii sözü edilenin cinsiyeti ne ise...

- Ba der! (Öyle elbette!)

Buna göre Tuş-ba > Tuşba kelimesinin
anlamı, ba “nın aynı zamanda çoğulbildirdiği de

nazara alınınca, hiç de gerçek dışı olmayan

karşılığı “Tuşlardır”olur.

VAN, Yararlandığımız Matsiyev'in sözlü-

günde dan kelimesiyle karşılaşırız. Tabii bu

kelimenin dört cinsiyet bildireni van. Dan

Yan'dır. Günümüz yazıdilinde aynıyla kullanılan -

bu kelimenin sonundaki .y. nazal .g olarak

kullanılmakta, sözlü ifadede ise işlekliğini gün

geçtikçe kaybetmektedir. Konunun doğru an-

laşılması bakımından cinsiyet kabul eden bu

kelimeyi, daha geniş açıklayacağımız yan?i son-

raya bırakarak, görüldükleri şekliyle birer cüm-
lede kullanalım:

dan: Bâzarara fay dân yollu (Pazardan iplik
getirecek). (Cinsiyeti d olan ipliği dişil birisi,

yani küçük kız, genç kız, kadın veya yaşlı bir ha-

nım getirecektir.|

ban : Khant buolx bah ghiertaş vu (Oğlan iş

yapmaya çalışıyor). Oğlanın cinsiyeti vu ile,

buolx (işy'ın cinsiyeti bah ile belirlenmiştir.

yan: Sah duoftagh vard yan vaxana (Arka-

daşım araba tamirine gitmiş.)

Şimdi VAN'a geçelim. Kelime Türkçedeki
telaffuzuyla okunduğunda bu bir Çeçen için hiç-

bir anlam ifade etmez. Ünlü —a- açık değil, ka-
palı okunduğunda ise anlam kazanır. Aynı ka-

palılıkta -â- gibi, bir buçuk ses uzunluğunda o-

kunduğu zaman da, dahafarklı bir anlam taşıdığı

anlaşılır. Geçmiş zamanlardan beri bu kelimede

—n'nin nazal (-f) olduğu da mâlümdur. Mat-

siyev'in sözlüğünden” aktaralım. (Sözlükte dan

formunun kullanıldığını, van formunun ise erillik

formu olduğunu özellikle hatırlatalım. Ayrıca
sözlükte ilk dan kelimesinin sağ üst köşesindebir

 

* Matsiyev, A. G.age. 5. 126-127.

  

yıldız bulunur. Bu, kelimenin b, d, v, y cinsiyetli
olduğunu açıklar.)

Van” (vo (şimdiki zaman), vina (-mişli geç.

zam.), ver veya viyr vu (gelecek zaman)) 1)

Yapmak; 2) Üretmeye çalışmak; 3) Doğmak, do-
gurmak.

Vân' (vöghu (şimdiki zaman), vina (-mişli
geç. zam.), ver veya viyr du (gelecek zaman)|

Gelmek.

Vân? (vaxha (şimdiki zaman), veara (-dili
geç. zam.), veana (-mişli geç. zam.), vaxhar vu

(gelecek zaman))| Getirmek.

Vân? (vov (şimdiki zaman), vayra (dili geç.
zam.), vayna (-mişli geç. zam.),vovr vu (gelecek

zaman))| Kaybolmak,yitirmek, yitmek.

Vân* ((şimdiki zamanıyok), vayra (dili geç.

zam.), vayna (-mişli geç. zam.)| Görmek,
rastlamak.

Bu karşılıklardan açıklamak istediğimiz

VAN'a dönecek olursak bizi ilgilendireni Van*

daki üçüncü anlam olan “doğmak, doğurmak.”;

Vân'! deki “gelmek”tir.

Yani VAN kelimesi, günümüzde Doğu Ana-
dolu'da Urartulardan günümüze kadar armağan
“olarak gelen kentimizin adıdır. Bir kent ve yer

2/

adı olan Van kelimesi hâlâ Çeçenler tarafından

işlek olarak kullanılan saf oÇeçence bir keli-

medir.

VAYNAX (VAYNAH) © Vay * nâx'tan
oluşmuş birleşik bir isimdir. Kelime, Çeçenlerin,

İnguşların ve Tuşların kendi kendilerine ver-

dikleri bir kavim adıdır. Yani bir ulus olan bu üç

kolun umumi adıdır. Vay, “kendi, kendisi, ken-
dimiz, biz” anlamına gelen dönüşlülük zamiridir.

Nâx ise yukarıda açıkladığımız anlamları içerir.

Demek ki Vaynâx, Çeçen, İnguş ve Tuşlar

kastedilmek üzere “bizim halkımız, bizim ulusu-

muz, halkımız, kendi halkımız” demektir. Türk,

Rus, Arap, Grek, Çin, Japon v.s. kelimeleri nasıl

o ulusların kendi ulus adları ise, Vaynâx da Çe-

çen, İnguş ve Tuş ulusunungeneladıdır.
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“OSET” sözcüğü Gürcüce'dir. OSLARIN ÜL-
KESİ anlamına gelir. J.Marguart'a göre: “Asi” a-
dı Gürcüce'de OS (Ovs) şeklini almış, Gürcüce
ETHİ “ülke” kelimesiyle birleşerek OSETHİ şek-
linde Kafkasya'daki Asi'lerin ve eski Alanlar'ın
ülkesini belirtmektedir. OSETİN şekliyle Rusçaya
da geçmiştir.

Macarca'daki “Jasz (Türkçe okunuşu: yas)
adı da Asi adının bir versiyonudur. Jasz boyları
13. yy.dan itibaren tüm Ortaçağ boyunca Maca-
ristan'a yerleşmişlerdir. Yüzyıllar sonra bile
bunların çocukları Kafkasya'daki Alanlarınkine
(Oset) benzeyen bir dil konuşuyorlardı. As adı-
nın Harezm'de (Uzbekistan'ın batı kesimindeki
beş bin kilometre karelik tarihi sulu tarım alanı)
yaşayan bir diğer versiyonu "“Arsiy”dir. 10. yy.da
Arap yazarları Hazar hükümdarlarının Harezm'li
muhafız askerlerine yazılarında bu adı veriyor-
lardı. Ermeni kaynakları ise bu muhafız asker-
lerini As(raz)-tarkan şeklinde kaydetmişlerdir.

Asi adı, “Ba - asi” şeklinde, aile adı olarak,

günümüzde de Osetya'da yaşamaktadır. Bu bile-
şik aile adı; muhtemelen yönetici aile olarak
“Baktria Asileri”lerinden gelmektedir.

As adı Batı Göktürk (Köktürk)lerinde de gö-
rülmektedir. Türkçe kitabelerde Göktürklerin
batıdaki seferleri anlatılırken Az adlı bir kavim-
den tekrar tekrar söz edilmektedir.

As adı ilk kez Horasan emiri Ceyhani tarafın-
dan MS 870 civarındaki olayları anlatırken
“Duhs-as” ve “Tuval-as” şeklinde birleşik olarak
kullanılmıştır. Ceyhani'ye göre Duhs-as adı Kaf-
kasya'daki Alanların dört büyük boyundan yöne-
tici boyu; Tuval-as ise diğer bir büyük boyu işa-
ret eder. Strabon, Sogdia ve Baktria'daki Yunan
hakimiyetine Asianlar'la (Asi), Tocharlar ve
Sakarauk'ların son verdiğini yazar. (Sogdia veya
Sogdiana bilindiği gibi bugünkü Özbekistan ara-
zisi içindedir. İskender'in istilası sırasında bura-
da bir doğu İran kabilesi "Ahamenişler” yaşıyor-
du. Baktria da bugünkü Afganistan, Tacikistan
ve Uzbekistan sınırları içindeki bir alandı.)

(Necmettin Karaerkek)

Trogus Pompeius'da aynı şeyi yinelemekte,
bu üç kavimden bahsederken “Toharların kral-
ları Aslanlar” ifadesini kullandığından Sogdia ve
Baktria'nın fatihleri olarak iki kabileyi yani Asi-

ler ve Sakalar'ı daha çok öne çıkardığı ve İrani
dil konuşmayan Toharları geri plana attığı görül-
mektedir. (Bilindiği gibi İskitler'e İranlılar “Sa-
ka”, Yunanlılar “Skita” veya “Sakarauk” diyor-
lardı.)

Çin kaynaklarında da, Sogdia ve Baktria'nın
- bu tarihteki işgalinde bu üç kavmin Yüeçilerin,
Saka boylarının ve Kangkü halkının adları gös-
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terilmektedir. Bu durumda Çinlilerin Toharlara
“Yüeçi”, Sakaraukalar'a “Saka”, Asi ve Asianile-.
re de "Kangkü” dedikleri belgelenmektedir.
Çinlilere göre Asiler Kangkü adıyla anılan ülke-
nin sakinleriydiler. Böylece Çin ve diğer kaynak-
larda, Osetlerin ataları Asileri “Kangkü” adıyla
izleme olanağı doğmakta, Sogdia ve Bakt-
ria”daki iskanlarında Tohar ve Sakaların dışında
çok önemli, hatta bir süre “yönetici” rol oyna-
dığı öğrenilmektedir.

Bilindiği gibi İsa”dan sonra üç yüz yıl kuzey
Hindistan'da hüküm süren, Baktria'yı da ele ge-
çiren, Çin, Roma ve Partlardan sonra dönemin
dördüncü büyükkrallığı olan Kuşhanİmparator-
ları Yüeçi-Tohar soyundandı. Bu nedenle “Pom-
peius'un “Toharların kralları ASİanlar” ifadesi,
Asi boylarını kralların kralı düzeyine getirmek-
tedir.

Avesta'da “Kangha” isimli bir nomad ülke-
sinden söz edilmektedir. Çin kaynaklarında
“Kangkü” ismi, MÖ 2. yy.dan başlayarak sıkça
kullanılmaktadır. Çinlilere göre Kangkü'nün
başşehri Taşkentin kuzey batısında, Sir Der-
ya'nın kuzeyindeydi. Avesta'da da Kanghalar'ın
ülkesi Taşkentin kuzey batısı istikametinde, Sir
Derya ve buradan kuzeye uzanan “Kara-tau”,
yani Kara da$ bölgesindedir.

Çin kaynaklarında Kangkü adı MS: 5 - 9.
yy.larda tek heceli olarak “Kang” şeklini alır.
Firdevsi'nin (10.yy) Hodaynameler'den aktardı-
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gı Şahname'sinde de Kang adı, “Turanlı baş düş-
manın başkenti” olarak sık sık kullanılmaktadır.
(Bilindiği gibi Turan, Sir Derya civarındaki bozkı-
rın geleneksel adıdır. Turanş İranlılar'ın inanı-
şına göre "kötü güçlerin toplandığı yer”dir.)
Ptolamaios MS: 2. yy. sıralarında, aşağı Sir
Derya bölgesini “İskitlerin ülkesi Kahag” olarak
belirtmektedir.

Asiler Kangkü”'den sadece güneye Baktria'ya
değil, batıya Volga ve Kafkasya yönüne de yayıl-
mışlardır. Bu nedenle “Asi” adına daha sonraki
dönemlerde Kafkasya'da yaşayan Alanlar'da da
rastlamaktayız.

Batı yönündeki fetihler bilindiği gibi Maca-
ristan'a (jasz'lar) kadar uzanmaktadır.

- Gaberdey, Kabartay, Kabardin adlarının kö-
kü olan "Kabar” sözcüğü Türkçedir. İsyan eden,
kabaran halk anlamındadır. Evliya Çelebi Seya-
hatnamesinde de benzeri bir anlatım vardır.
Evliya da gubaran, Kubaran sözcüklerinden türe-

diği belli olan bir isim kullanmakta Kabartaylar
için, “Kubartı Çerkesleri” demektedir.

Kabartay halkının kökeni bilinmemektedir.
Bugün Abhaz - Adige dil grubuna bağlı bir dil ko-
nuştuklarından, Kafkasya'nın otokton halkı ola-
rak kabul edilmektedirler. Kabarlar hakkında
elimizdeki en eski bilgi kaynağı Bizans İmparato-
ru Constantin Porphryrogennetos'un, onuncu
yüzyılda yazılan: 'İmparatorluğun Yönetimi” i-
simli kitabıdır. Bu kitap, bilim dünyasında onun-
cu yy. Bizans'ını ve komşularını en iyi anlatan
kitap olarak kabul edilmektedir.

Constantin'in bize anlattıdına göre: “Bilin-
meyen bir tarihte Hazar ulusunun bir bölümü
yöneticilerine karşı ayaklanmıştı. İsyancılar üç
kabileden oluşuyor ve Kabar veya Kavar diye
anılıyorlardı. Hazarlarla soydaştılar. Yöneticiler
isyancıları yendi. İsyancıların kimi öldürüldü, ki-
mi de kaçarak Macarlarla birlikte yaşamağa baş-
ladı. Birbirleriyle dost oldular. Macarlara Ha-
zarların dilini öğrettiler. Kabarlar bugüne kadar
hala Hazar lehçesiyle konuşurlar ama Macarların
dilini de bilirler. Çok iyi savaşçı oldukları için,
sekiz kabilenin (yedi Macar kabilesi bir de Kâ-
barlar) en yiğidi ve savaşta önder olduklarıiçin,
Macar kabilelerinin birincisi olarak seçildiler.
Kabileleri üç gruptan oluşur ve bunlardan biri
önder grup durumundadır.” Rus Kraliyet Akade-
misi Üyesi Gardezi (1897) Macarlar'ı şöyle anla-
tıyor: “... önderleri 20.000 askerle yola çıkar. O-
na Kanda derler. Bu büyük krallarının adıdır. A-
ma gerçekte yönetici durumunda olan kişi Ju-
la'dır. Macarlar Jula ne emrediyorsa onu yapar-
lar.” Macarların ilk Julalar'ının, Macarların ön-

deri durumuna gelen Kabarlar'dan olduğu kabul
edilmektedir.

  

Macartney "Onuncu yy.da Macarlar” isimli
eserinde: “Macar ulusunun çoğunluğu Fin-Uygur
ırkından olanlardı. Bunlar barışçı ruhlu, tarımla

uğraşan kişilerdi. Tuna'nın batı yakasındaki top-
raklara yerleşmiş, yaşıyorlardı. Alföld ovasında
ise göçebe bir topluluk olan Kabarlar yaşıyorlar-
dı.

Kabarlar gerçek Türklerdi. Hayvan yetişti-
riyor, ata biniyor, dövüşüyorlardı. Ordunun ve
ulusun güçlü bir unsuruydular, işte Constantin
zamanında “Macar kabilelerinin ilki” diye onur-
lu bir yer kazanan ırk bunlardı. Bence, stepler-

den gelerek Slavlara ve Ruslara saldıranlar, da-

ha çok bu Kabarlar'dı. 895 Yılında Bulgar sava-
şında önderlik edenler de yine onlardı. Bundan
sonra gelen yarım yüzyıl boyunca Avrupa'nın
büyük korkusunu oluşturanlar. gerçekte Kabar-
tar'dı.”

A.Koestler, "13. Kabile” isimli kitabında,

Nazi Almanya'sında ve Polonya'da öldürülen Ya-
hudilerin aslında Hazarlı Göktürkler olduğunu ö-
ne sürerek 1976 yılında bütün dünyada büyük
şaşkınlık yaratmıştı.

Koestler kitabında Kabarlar'a. da geniş yer
vermiştir. Bizans İmparatoru Kostantin'in kita-
bındaki Kabarların Türk olduğunailişkin ilk tes-

“piti de o yapmıştır.
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Toynbee, “Bir Tarih Çalışması” 1947 isimli

eserinde: “Macarlar çoktanberi çift dil (Macar
ve Kabar) kullanıyorlardı. Bunun böyle olduğu,
Hazarların dili olan Türkçe'nin Çuvaş lehçesin-
den Macar diline girmişiki yüz kadar kelimenin
tanıklığıyla doğrulanmaktadır” demektedir.

, Böylece Kabarların dilini ve lehçesini de
öğrenmiş bulunuyoruz.

Gerekçeleri ayrı bir yazı konusu olmakla
birlikte, ben Kabarların Türk olduğu ve Türkçe
konuştuğu savına inanmadığımı söylemek iste-
rim. Macaristan'a Kabarlar'dan üç grubun gittiği
tartışma götürmemekle birlikte, bunların Türk-
çe konuşup konuşmadığı tartışma konusudur.
Çünkü, Macarca'da Türkçe sözcükler olması bu
dilin Kabarlarca konuşulduğu anlamına gelmez.
Yedi macar kabilesinin beşinin türk kökenli olu-
şu, 150 yıl Osmanlı yönetiminde kalmaları nede-
niyle Macarca'da iki yüz değil 517 Türkçe ke-
lime olduğu bilinmektedir.

İnancımı pekiştiren şu olayı takdirlerinize
sunuyorum: Macarlar tuza “ŞO”diyorlar. Bu söz-
cüğün Kabar dilinden Macarca'ya geçtiSini de
saptamışlar. Ancak bu kelimenin Türkçe olduğu
inancındalar. Kabarların tuza “ŞO” sözcüğüne
köken olan “ŞUĞ “ dediklerini ama bunun Türk-
çe değil Adige dili sözcüğü olduğunu öğrendik-
lerinde şaşkınlık geçiriyorlar.



 

OCİK SUDİ 2005 » SY 54
 

 

 

 

Sürgün, muhaceret ve asimilasyon kor-

kusu... Bunlar her dönemde Çerkes toplumunun
temel sorunlarını oluşturmuştur. 21 Mayıs 1864
yılında yaşanan elim sürgünden bu yana muha-

cerette yaşayan biz Türkiye Çerkesleri bir var-

olma mücadelesi vermekteyiz. Gelişen ve hızla
büyüyen global dünyada bu hızlı gelişime kayıt-
sız kalmaksızın geçmişimizden birkaç parçayı
güne ve yarına taşıma çabasındayız hepimiz.

Hiç susmasın istiyoruz pşıne sesimiz. Hiç
bitmesin istiyoruz dansımız, düğünümüz ve hep
hatırlansın istiyoruz soykırımla dolu sürgünü-
müz. Bu amaçlar doğrultusunda 21 Mayıslarda
biraz daha çok çıksın diye sesimiz çeşitli et-
kinlikler düzenliyoruz.

Boğazımıza düğümlenen sözcüklerle birer
birer saydığımız bu yılların önemini anımsama-
ya, kalbimizde hissettiğimizin dışında başkaları-
na haykırmaya, yaklaşık 10 yıl önce başladık.

Peki neydi bizi bu haykırışlara sürükleyen?
Neden sadece yüreğimize akıtmadık gözyaşları-
mızı? Neden paylaştık acımızı “bizden” dedikle-
rimizle? Belki daha fazla sığdıramamıştık yürek-
leri dağlayan bu soykırımı içimize... Belki de a-
similasyon denilen girdabın içine sürüklendikçe
yok oluşun çaresini aramaya çalıştık birbirimize
kenetlenerek. Peki etkili olmuş muydu veolu-
yor muydu haykırışlarımız ve çırpınışlarımız her
21 Mayıs sonrasında?!

Muhaceret en büyük vurgunu dilimize yaptı.
Susturuyorlar bizi günden güne! Bir halkın yok
oluşu dilini unutmasıyla başlar. Sadece büyükle-
rimizin ve köy kültürü almış gençlerimizin ko-
nuştuğu Çerkesce giderek erimekte. Belki de
bizden sonraki nesillerde tamamen yok olacak.
Ubıhçayla başlayan bu yok oluş giderek diğer
dillerimizi de içine alarak devam etmekte.

Sırada ne var? Belki coşkuyla dinlediğimiz
müziğimiz, belki de hiç bitmeyecek sandığımız
dansımız!

Asimilasyon sürecini biraz olsun frenlemek
için yaşadıklarımızı ve Çerkes gerçeğini sadece
bizden dediğimiz insanlarla paylaşmak yerine

 SÜ

(Fuat Uğur)

sesimizi tüm dünyaya duyurmalıyız. Son yıllar-
da Türkiye'de yapılan birtakım eylemlerle oluş-
muş olumsuz imajımızı değiştirmek ve Çerkes-
lerin kim olduğunu diğer insanlara aktarmak
adına birşeyler yapmalıyız.

Daha geniş kitlelere ulaşıp kendimizi ifade
edebileceğimiz en iyi platform medyadır. Sesi-
mizi daha etkili duyurabilmek için neden Çer-
kesce yayın yapan bir radyomuz olmasın? Bu ko-
nu son günlerde AB Uyum Yasaları kapsamında
gündemde yer almış ve bu çerçevede anadili
öğrenme ve yayın hakkı yasalaşmıştır.

- Bu konu hakkında rodyolar konusunda uz-
man olan gazeteci hemşehrimiz Sayın Fuat Uğur
bir araştırma yapmış ve Çerkesce yayın yapan
bir radyo sahibi olabilmenin koşullarını bizlere
aktarmıştır. Bu yazıyı sizlere paylaşmak iste-
dik.
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“ÇERKESLER RADYO İSTİYOR MU?
FREKANS İHALESİ VE KRİTERLER

Son günlerin yoğun gündeminde arada kay-
nadı gitti. "Özel Radyo ve Televizyonların Kanal
ve Frekans Tahsis Şartları ve Bunlara İlişkin İha-
le Usulleri" yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Çok önemli değişiklikler getirdi yeni yönetme-
lik.

Bugünedek, mevcut düzenlemelere göre
gelecekteyapılması plânlanan ama nedense bir
türlü gerçekleşemeyen, kâbusa dönmüş FRE-
KANS İHALESİ'ne 1995'e kadar radyo ve televiz-
yon kurmak için başvuruda bulunanlar katılabili-
yordu.

Şimdi bu: değişti. Yeni düzenlemeye göre,
Nisan ya da Mayıs 2003'te yapılması muhtemel
(öyle açıklanıyor) bir frekans ihalesine artık
dosyası ve başvurusu bulunmayanlar da katıla-
bilecek. Televizyonların ihalesine geçen yıllarda
MGK bile müdahil oldu, bir RTÜK başkanının ba-
şı yendi. Dolayısıyla bu iş için devler ve kurtlar
sofrasında miniklerin esamisi bile okunmayacak

  



 

 

  
 

görünüyor ama bir yandan da AB standartları,
para dışında bazı kriterlerin devreye girmesi ge-
rekiyor. Buna değinece$iz ama ben yine uzman-

ik alanım olan radyoların durumuna geçeyim.
Radyolar cephesinde biliyofsunuz tam bir kar-
gaşa yaşanıyor. Örneğin İstanbul'da şu anda ya-
yın yapan 117 radyo istasyonu var. Oysa 88-108
frekans aralığında gerekli teknik şartlara göre
her frekansın arasında 300 kHz bulunması ger-
çeğinden yola çıkarak bu sayının 39'a inması ge-
rekiyor. RTÜK tarafından açıklanan bilgilere gö-
re radyo ihalesi sonucunda bu sayı 39'a inecek.
Ama öte yandan bir de fiilen yayın yapmayan ve

dosya üzerinden varlığını sürdüren 6O'tan fazla
da radyo var. Yeni yönetmeliğe göre dışarıdan
katılımlar da olabilecek ve 39 frekanslık radyo
ihalesine yaklaşık 300 başvuru katılabilecek.
Üstelik 39 frekansın en az 7 tanesi TRT'ye veri-
lecek. Geriye kalıyor 32. Evet 32 radyo frekansı-
na 300 başvuru,işin özeti bu. Öte yandan yönet-
melikte yapılan değişiklikle radyo sahiplerine bir
imkân daha tanındı. Bilindiği gibi radyo yayınla-
rında üç temel kategori var:

a) Yerel radyolar: İlçelerde yayın yapmak
üzere başvurular

3- Bir büyük sermaye grubu en fazla bir ulu-
sal veya bir bölgesel radyoya sahip olabilmeli.

4- Bir adet mikserin başından yayın yapan
radyolar, yani gerekli teknik koşulları yerine
getirmeyenler ihaleye girmemeli.

5- ULUSALGÜVENLİK BELGESİiçin işi ciddiye *
alan radyoların anası ağladı. Bu belgeyi alama-
yanlar da ihaleye katılamamalı.

. Evet, sağlıklı kriterlerle uygulanırsa ancak
demokratik bir yayın platformu oluşabilir. Aynı
durum televizyonlar için de geçerli ama televiz-
yonlarda uydu platformlarıyla belli sermayeler
koyup yayın yapma imkanı bulunuyor. Tabii ya-
pılacak tek iş uydu lisansı almak.

ÇERKESLER NE YAPABİLİR?

Çerkesler için Türkiye'de. bir radyo istasyo-
nunun büyük önemi var. Anadilde yayın hakkı
gerçi şu anda belirsizlikler içeriyor ama bu ila-
nihaye böyle kalacakdeğil. Daha geniş açılım-

“Tarla anadilde yayın hakkı hayata geçecek mut-

b) Bölgesel radyolar: Türkiye'nin 7 coğrafi
bölgesinden birinde yayın yapmak ve her coğrafi -
bölgede 8 ara istasyon kurma hakkına sahip bu-
lunan radyo başvuruları

c) Ulusal radyolar: Türkiye'nin tamamında
yayın yapmayı amaçlayan radyo istasyonları. Bu
radyolardan bölgesel ve ulusal olanlar uydu ya-
yın izni ve lisansı almak durumundalar. Eski yö-
netmeliğe göre önceden kim hangi kategoriden
başvuruda bulunmuşsa onu değiştiremiyordu.
Şimdi bu zorunluluk da ortadan kalktı ve değiş-
tirme fırsatı tanındı. Yani yerel bir radyo, bölge-
sel ya da ulusal olmak için başvurabilecek ama
ihalede eski hakkından da vazgeçmek zorunda.
Yani ihaleyi kazanamazsa evdeki pirinçten de
olabilir.

İHALE SAVAŞI

Burada asıl mesele ihalenin hangi kriterlere
göre yapılacağı. Mevcut koşullarda düzenlene-
cek bir ihale, güçsüzlerin ezileceği, güçlülerin
radyolarına radyo katacakları bir sonuca yol
açabilir. Bu nedenle bir takım KRİTERLER konul-
malı. Örneğin:

1- Tekelleşmeye izin verilmemeli: Arkasında
büyük sermaye grupları olanlar ayıklanmalı ve
bir radyo ile sınırlanmalı

2- Azınlıklara, inanç gruplarına, sivil toplum
kuruluşlarına, yerel yönetimlere, alternatif
gruplara ya da çevreci kuruluşlara da yerel, böl-
gesel ve ulusal kontenjanlar ayrılmalı.
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laka. Öte yandan iletişim ve bir halk olabil-
menin en önemli araçlarından biri sayılmalıdır
radyo. Bu yüzden şimdiden yapılacakları şöyle
sıralayabiliriz:

1- Geniş bir kampanya başlatılarak Frekans
İhalesine hazırlanmak üzere sermaye oluşturu-
tur. 2003 yılı itibariyle bir bölgesel radyonun
ödenmiş sermayesinin 210 milyar lira, yerel bir
radyonun ise ortalama 60 milyar lira olması ge-
rekiyor.

2- Frekans ihalesi sonucunda, yukarıda an-

lattığım gibi yayın yapamayacak duruma gelen
radyolar(Yüzlerce) ellerindeki cihazları satmak
zorunda kalacaklar. Bu yüzden stüdyo ve verici
donanımı sağlamak çok daha ucuza mal olacak.
ikinci el belki ama başlangıç olarak en optimal
sonucu verir.

3- Radyo kurma konusunda eğer ciddi ha-
reket edilebilirse, Avrupa Birliği ve Kafkas-
ya'dan maddi ve manevi destek alabilme imkanı
doğabilir. Bunun ön çalışmaları başlatılmalıdır.

4- İstanbul dışındaki illerde yerel radyo
ihalesi ise çok daha ucuza mal olacaktır. Örne-
gin, Samsun, Kayseri, Bolu, Düzce, Adapazarı,

Bursa, Eskişehir, Maraş, Sivas gibi illerde bu ko-

nuda çalışma başlatılabilir.

Evet, radyo kurmaya niyetimiz varsa, hiç
durmamalıyız.

Eğer üzerimizde 1864'de ve 1920'de geçir-
diğimiz travmaların etkisi hâlâ devam ediyor ve
biz kımıldayabilmek için hep birilerini bek-
leyeceksek yapılacak da bir şey yok demektir.



 

 

     5açmasapan BirSiir
«Kedi Repik». Evet, Kendisi bir çeşit bilgelik taşır
«Çuv Köpek»ise öldü. Ömrümün yorgunkısımlarıdır

Aklımla ben birbirimizi oynatıyoruz
Tarlam yağmura esintiye deliliğe açıktır

 

  
  
   

Kaçgündür boş duran bir tabanca gibiyim
İnsan şapkasız da delirebilir kumral ve sarışınsa    

Aklımdan geçenler bugünlük bunlar
ve tabii birtakım hovardalıklar

— Versi ödemeden yaşıyor olmalıyım

 

  
  

 

Yüzüm de bir kedidir boş zamanlarımda
Kalbimde kuş kadar bir köpek havlar
Kafkas Haritasından Çerkes köylere indik biz

Atlarını vurdu ve-gömdü, kente-yerleşti
Gümüş eğerlerini karartıp sakladı
Ne diye homurdanır sanki Dedem

 

  
  
  
  
   

İğdiş geyik gibidir Çerkes tabanca olmayınca
Çaresi arada kovboy sinemaları.

 

  

 

Kamu düzeniite aramdafark var  
   Şakayla öfkeyle geçti şu son beş onyılın delilikleri

Bir köpektir Çerkes aklı, ağzından bulutlar akar
Ben maymundan falan türemek istemedim
Kediden, köpekten ve attan gelirim

 

  
  

 

Evde herkesten daha iyi yazarım
Arada bir pencereden bakarım ve daha eğlencelisi
Yokuştan ilk çıkanı öldürmektir işim

Tuhaf bir adamım arada tabancam tutukluk yapar
Aklımdan geçenler bugünlük bunlar
Ben asılırken bile gülen adamım

Sevr ve Lozan bana vız gelir o

Çerkesler bile eskir zamanla Fakat.
Şimdi anladım ki bende Ölüm kokan bir dalgınlık

Yaşar

 

      

  
  
  
  
  
   Kaç kere söyledim evdekilere

«N'olur bir kedi alalım, n'olur bir köpek alalım
«İnsan boş bir tabancadır ama bakarsın birgün

 

      
    
    
  

   

  

  

patlar! 2
Komşulardan çekinmesen hüngür müngür ağlarsın ve

O zaman da hergele gazeteler yazar Zİ

Aklımdan geçenler bugünlük bunlar gi
Oğlum Ergin sen galiba üzüntülü adamsın LE

Tanrı bile baksana senle oyalanıyor -.

Çerkesce konuşmayı bilmezsin, Lazca bilmezsin Se
Unuttun biçak atmayı ve saplamayı EM
Adam olsan bir köpek ve bir tay edinirdin 5
Ellerini yalar keçilerin sabah esintisinde e.

Bana kalırsa kendinden boşan e
Bir celsede boşanırsın i r.
Yeter artık bu kadar yabancılaşman! Ergin GÜNÇE- 1973 Ze,
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İkindiye Mandalinalar

Kocaman yüreğimi süsleyen sam yeli
Uykudadır şimdi bütün çerkes çocukları

Atlar kişniyor neremde kimbilir atlar kişniyor
Zaten beni çinseneden aldılar

Ben kötüyüm babam karaduta bağladı

Köpeklerimi vurduğunda bir tren aradım
Üstlerine çam örttüm bildiğim kadar
Toprak bir gün sonra da kımıldıyordu

O yaz zaten deliydim bir bahçe Herkes bilir incir ağaçlarımı :

Cumartesi bayrak direğindeki baykuş
Gerçi bütün ötüşleri çıktı

O sabah avluda oturdum mızıkam bozuk
O, arada, uçurtmayakadar süzülüyordu

Bütün gün ne oldu da görünmedi
Birazdan gelir cebinde mandalinalar
Üstümü örter, ıhlamur kaynatır

Hastayım gözlerimde, dizer alnıma saçlarımı

ği Benim yüzüm çerkes yüzüdür
Oğünür eğlenirken sam yeli kulaklarımla

Nişanlısını uzak bir yere götürmüşler
«her şeyi bilirim ama» dedim, o zaman ağladı

Ey göklerde boğulan uçurtması
Hepsinden beyaz ve enyüksekte

Saat kulesine her zaman tünemezdi
Birşeyi do$rulamakister gibiydi bu Pazar
Baktım göğü dolaşır, sarı kafamı kaldırıp

Yağmur üçümüzü ovada yakaladı

Kim indirmiş o usta baykuşumu
En güzel ölümü bana saklardı

  

   
Gülseren için
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1. Bolüm

Rusya XVİli. YY.da güçlü bir imparatorluk ol-
muş, bunun da çok iyi farkına varmıştı. Bunun
sonucu olarak Kuzey Kafkasya'ya hakim olmak
istiyordu. Çar, Kuzey Kafkasya ile ilgili yeni poli-
tikalar üretiyor, Rusya'nın güney sınırını K. Kaf-
kasya'ya hakim olarak emniyete almak istiyor-
du. Rusya'nın imarında, güçlenmesinde, bu gün-
lere gelmesinde Adıge prenslerinin yaptıkları u-
nutulmaz katkılar, Adıge-Rus halklarının müşte-
rek düşmana karşı verdikleri mücadele, iki halk
arasında yapılan dostluk antlaşmaları, akrabalık
bağları ve asırlardır devam eden iyi komşuluk
ilişkileri unutulmuş, neredeyse inkar edilmişti.

Osmanlı İmparatorluğunun da asırlardır Kaf-
kasya'ya ilgisi vardı. O toprakları sınırları içine
almak onun da çok işine geliyordu. Bu uğurda
çok da çaba sarf etmişlerdi.

Adıgelere gelince, yıllardır komşu olarak be-
raber yaşadıkları Ruslarla dost kalmak, eskiden
olduğu gibi barış içinde yaşamak istiyorlardır.
Bunun için yeteri kadar imkan ve sebep vardı,
aklın yolu da buydu. Ama Çar en kötüsünü seç-
mişti: SAVAŞI...Bundaki maksadını da gizlemiyor-
du: Adıgelerin içinde yaşamadığı Kuzey Kafkas-
ya'yı topraklarına katmak.

Dünya tarihinde insanoğlunun hatırladığı en
zalim, en adaletsiz, en kanlı savaşların başında
Adıge - Rus savaşları gelir. Bu savaşların yüz yıl
devam ettiği kaydedilir. Tarihteki adı ise Kafkas
Rus savaşlarıdır. Ancak vatanları ve hürriyetleri
için savaşan, vatanları yağmalanan, halkları yok
olma noktasına getirilen Kuzey Kafkasya'da ya-
şayan en büyük halk Adige halkıydı. O yüzden bu
büyük savaşın Adige - Rus savaşı bölümünü ayrı
olarak ele almak daha uygun olacak.

 :4

1761'de Çariçe olan İl. Yekaterina, Avrupa
ülkeleriyle gizlice yaptığı antlaşmalar sonucu
hiç de akıllıca olmayan bir politikayla, Kuzey
Kafkasya ile savaşa bir an önce başlamak İs-
tiyordu. Aslında bu çirkin planın temeli 1. Petro
zamanında atılmıştı. |. Petro bu iş için bazı ön
hazırlıklar da yapmıştı, Azak Denizi çevresini
elde etmek, Pers İmparatorluğu'nu ziyaret et-
mek gibi. |. Petro K. Kafkasya'yı elde etme ba-
şarısını gösterecek komutanlar için 1714'te özel
madalyalar hazırlatmıştı ancak ömrü kafi gel-
memiş, bu konuda ondan daha zalim olan li. Ye-
katerina tahta geçmişti. ,

11. Yekaterina K. Kafkasya savaşını başlat-
mış, ilk olarak Terek Irmağı kenarında Mez-

degu'da ilk kale inşaatını 1761'de başlatmıştı.
Burası Kabardey topraklarıydı. Tam bu sırada
Kabardey prensleri arasında bir anlaşmazlık
çıkmıştı. 15 Kabardey prensi Rusların başlattığı
bu savaşta Osmanlı ve Kırım Hanlığı tarafı ola-
um Ruslara karşı koyalım diyordu. Bunların dı-
şında kalan 13 Kabardey prensi ise Ruslarla dost
kalalım,savaşı durduralım diyordu. İşte bu 15
prensin temsil ettiği bölgeye Büyük Kabardey,
13 prensin temsil ettiği bölgeye ise Küçük
Kabardey (Cılahsteney) dendi.

1763'de Rusya, Mezdog'da inşa ettiği kaleyi
korumak ve savaşta ileri karakol görevi yapmak
amacıyla büyük bir köyü aynı bölgede kurmuştu.
Rus Çariçesine olan yakınlığı sebebiyle Kabardey
prensi Cılahsten Kurgovko'ya Mezdog yakınların-

da Ruslar tarafından bir saray inşa edilmişti.
Rusların Kabardey topraklarındaki bu hazırlık-
ları, yakında büyük savaşa başlayacaklarının en
büyük belirtisiydi.



 

  
 

Bu büyük tehlikeyi sezen Adıge halkı ileri
gelenleri derhal toplanarak bir karar aldılar ve
|. Yekaterina'ya bir grup elçi gönderdiler.
1764'te giden grubun liderleri Kesin Ketiko ile
Kundet Cebez-Ceriy idi. Çariçeye Kabardey top-
raklarında yapılan kalelerin uygun bir davranış
olmadığını, Kabardey halkının buna razı olmadı-
gını, bunu kabul edemeyeceklerini izah etmiş-
lerdi. Ancak Çariçe bu konu üzerinde fazla kafa
yoramayacağını ve başlattıkları işi sürdürmek ve
neticelendirmek istediklerini elçilere hissettir-
mişti. Çariçe, yaptığı kabalığı örtmek maksadıy-
la elçilere değerli hediyeler ve para verilmesini
emretti ancak Adıgeler bunları asla kabul etme-
den vatanlarına geri dönmüşlerdir.

Elçilerin getirdiği haber üzerine Kabar-
dey'de büyük bir toplantı yapılmış, bütün Adıge
prensleri, köy thamadeleri, söz sahibi, itibarlı,

saygı duyulan tüm Adıgeler bu toplantıya ça$-
rılmıştı. Adıgeler her türlü olasılığı gözden ge-
çirmiş, yurdun üzerine çökmeye başlayan bu bü-
yük belaya karşı nasıl hareket edeceklerini gö-
rüşmüşlerdi. Büyük toplantıda, tarih boyunca
hep kendine saygı duymuş, binlerce yıllık tarihi
içinde hür kalmış, kimseye diz çökmemiş Adıge .
halkı bu büyük belaya silahla karşı koymaktan
başka çare bulamamıştı. Bunun manası şuydu:
Sebepsiz işgal edilen Adıge yurdunu ve Adıge
bağımsızlığını tehlikeye sokan Rusların bu ha-
reketine artık silahla karşı konacaktı. Ve böy-
lece, resmen Adıge-Rus savaşı 1764'te başlamış
oluyordu. İlk savaş böylece Kabardey yurdunda
başlamış oluyordu. Bir çok defa karşılıklı saldı-
rılar olmuşsa da esas büyük savaş 1769'da ken-
dini göstermişti. Adıgelerin ilk hedefi Mezdog
kalesi ve çevresine kurulan Kazak-Rus köyünü
yok etmek, yakmak, yıkmaktı. Adıgelerin bu
gizli planını öğrenen Ruslar da son sürat tüm
güçleriyle hazırlanıyorlardı. Top ve diğer silah-
lar kuşanmış güçlü Rus ordusunun komutanı
Fransız asıllı dö Melem idi. Rus ordusuna yardım
etmek için Han Vubaşi komutasındaki 20 bin ki-
şilik Süvari Kalmuk ordusu da Mezdoş'a gelmişti.
Adıgeler, Kalmukların böyle birşey yapacakları-
na asla ihtimal vermemişlerdi. İki birleşik ordu
Mezdos'un bütün kilit noktalarını emniyete al-
mışlar, Kalmuk süvarilerini de gizli bölgelere
yerleştirmişlerdi. Bütün bu olup bitenden haber-
siz Adıge ordusu Mezdog yakınında iki ordunun
kuşatması altında kalmış, geri dönmek; kaçmak
gibi bir adeti tarih boyunca yaşamamış olan Adı-
geler “ya ölürüz ya Adıge gibi hür yaşarız” paro-
lasıyla sayı ve silahça kendilerinden çok güçlü o-
lan düşmana saldırırlar. Çok kanlı geçen savaş
sonunda heriki taraftan binlerce insan ölürken,

bir çok Adıge lideri de şehit olur.

 

Bu savaştan sonra General dö Melem ordu-
sunu Meşıko yamaçlarına getirmiş ve Adıgelere
elçiler göndermiş, gaye, sözde, Adıgeleri korku-

tup Adıge yurdunun Rusya'nın himayesine girdi-
gine onları inandırmaktı. Adıgeler ona şu cevabı
vermişlerdi: “Biz ne Rusya'ya, ne Osmanlı'ya ne
bir başkasına tâbiiyiz, kimsenin gölgesinde yaşa-
mayız, biz vatanımızı ve hürriyetimiz savunaca-
8ız.” Bu cevap General dö Melem'i çok kızdırır
ve Nartsane yakınında 1769 Haziran ayında ye-

niden şiddetli bir savaş başlatır. Bu savaşta üs-
tün gelen taraf olmamış, her iki taraf da çok
zaiyat vermişti, bu savaşta en büyük kahraman-
lığı gösteren Adıge lideri Bemate Misost idi. O
ordusunu üstün manevralarla sevk ve idare edi-
yor, gizli mevzilere sokuyor, beklenmedik. anda
düşmana saldırıp, büyük darbeler vuruyordu.
Yabancı bir toprağı işgal eden düşmana huzur
vermiyor, General dö Melem'i büyük hayal kı-
rıklığına uğratıyordu. .

Koca Rus İmparatorluğunun Adıgelerle yüz
yıl süren haksız, adaletsiz savaşta ilk darbeyiyi-
yen Kabardeyler, Çarın-Çariçenin ne kadar mer-
hametsiz olduğunu ve bu savaşın hiç bir uluslar-
arası kurala uymadığını anlamışlardı. Rusya da
“uslanmaz Adıgeler”in kolay pes etmeyeceğini,
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asla diz çökmeyeceklerini, keyfi savaşlarla on-
larla baş edemeyeceğini, başlattığı bu savaşın,
umduğu gibi kısa olmayacağını ve çok kanlı ola-
cağını anlamıştı. Bu yüzden bütün kuvvetlerini
Kuzey Kafkasya'da toplamaya, peşpeşe kaleler
inşa etmeye ve Adıge topraklarına Kazak-Rus
köyleri (stanitseleri) kurmaya başlıyordu. Kısa

zaman içinde kurulan Kazak-Rus köyleri: Galy-
gayevsk, Yişersk, Nayursk, Mekansk, Kalinovisk,

Lukovsk ve diğerleri. Bu köylere getirilen aile-
ler, Rusya'nın muhtelif yerlerinden zorla getiri-
lip bedava verilen topraklara sanki: Rusya'nın
kendi toprakları gibi yerleştiriliyorlardı. Bu in-
sanlar, Adıgelerle çatışmaya her an hazır olmalı
ve gerektiğinde savaşmalıydılar.

General dö Melem ile Kalmuk Hanı'nın dost-
luğu uzun sürmemiş, Han, Generalin iki yüzlülü-
günü ve onu bulaştırdığı belanın kendisine fayda
getirmeyeceğini çabuk anlamış. Han ve halkı,
1771'de, 28.000 aile olarak Volga Nehri kenarı-

na göçmüşlerdi. 1771-1772 yıllarında Keremirze

Sokur komutasındaki Adıge süvari birliği bir çok

Rus kalesini işgal etmiş, yine bir çok stanitse

(Kazak-Rus köyü) yakılmıştı. 5

Çok geçmeden anlaşılmıştı ki Rusya sadece

Kabardey bölgesiyle yetinmeyecek, cepheyi ge-

nişletecekti. Savaşın ateşi kısa sürede psıj (Ku-

ban) ve Yinjıc Adıgelerine de ulaşacaktı. Aşağı

Adigey (şimdiki Adigey) de bu beladan nasibini

almıştı. 1787 yılında General Tekkeli komuta-
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sındaki Rus ordusu Kuban'ı geçerek Adıgelere

saldırmıştı. Savaşa hazır olmayan Adıgeler büyük
zaiyat vermiş, 300'den fazla Adıge köyü yakıl-
mış, yıkılmıştı. 4.000 araba y&kü çeşitli mal, eş-
ya yağmalanan köylerden götürülmüş, otlar,
ekinler yakılmıştı. Tüm bunlar, ilerleyen yıllarda
Rus generalleri Bulgakov, Yevdokimov, Zass ve
Yermolov tarafından yapılacak katliamların,
yağmaların, yakıp yıkmaların küçük bir örneğiy-
di.

Adıgeler savaşı bitirmek için çok uğraştılar.
1771'de Kabardey Adıgelerinden bir heyet Bı-
tırbıf'a (Petersburg) elçi olarak gitmişti “savaşı
bitirelim, dost kalalım” diye. Ancak Çariçe el-
çilere verdiği manifestoda başlattığı işi sonuna
kadar götüreceğini belirtiyor, Adıgeleri kendi
vatanlarında adeta yok sayıyordu. Bu tahammül
edilemez bir zalimlikti, ancak Adıgelerin gücü
ve imkanı ne kadardı ki? İnsan ve silah gücü ken-
dinden kat be kat fazla olan düşmanla nasıl baş
edebilirdi?

1772'de dö Melem barış teklif eder. Buna
inanan 12 Adıge prensi antlaşma yapmakiçin gi-
der ancak tüm diğer Rus generallerin huylarıgi-
bi o da sözünde durmaz, Adıge elçilerini tutuk-
latır. Bu Adıgeler için büyük bir hakaretti. Psıj
Adıgeleri de dahil olmak üzere kısa zamanda
25.000 süvari ordusu meydana getirip, General
dö Melem'in ordusunu yok etmek için Balk Irma-
8V'nı geçmişlerdi. Tehlikeyi sezen general, tu-
tukladığı Adıge elçilerini serbest bırakmıştı. Adı-
geler gerekli müzakereler sonucu dö Melem'in
kuvvetlerine saldırmadılar, çünkü hala savaşı
bitirip antlaşma yapılabileceğine inanıyorlardı.
Potto'nun kaydettiğine göre dö Melem'in sebep
olduğu ayıp ve çirkin şey Rusya'nın itibarını dü-
şürmüştü. Adıgeler her ne kadar barıştan yana,
savaşa son vermek için girişimde bulundularsa
da, ne Çar ne de generalleri bu işe yanaşmışlar-
dı. Yüz yıl süren savaşta hem Adıgeler hem de
diğer Kuzey Kafkas halkları, Rusya'nın yağmacı,
yakıp yıkan, kanlı, zalim saldırılarından nasiple-
rini almışlardı. Barış içinde yaşamak, vatanların-
da hür ve müstakil olmak isteyen insanlar bu du-
rumdan büyük üzüntü duyuyor, onlar da silaha
sarılıyorlardı.

Ruslar, Mezdos'dan başlayıp, Kızılyar” a ka-
dar olan hatta bir çok kaleler inşa etmişlerdi.
Gerek Adıgeler, gerek Çeçenler, gerekse İnguş-
lar ve diğer Kuzey Kafkas halkları bu kalelere
durmadan saldırıyorlar, Ruslar'a ve Kazaklar'a
büyük zayiat veriyorlardı.

Kuzey Kafkasya'daki savaştan, Çar, ordu ile-
ri gelenleri, üst bürokratlar çok memnun değil-

di. Durumu yeniden detaylı olarak gözden geçir-
mişler ve şu sonuca varmışlardı: Adıgeler gelişi-

 

güzel bir savaşla yenilmeyecekler, Kuzey Kaf-
kasya kolay lokma olmayacaktı. Bu toplantıda
Astrakhan-Azakbölgesi generali Potemkiy G.A.
şu teklifi getirir: Azak Denizi'nden başlayıp
Mezdog'a kadar olan hat boyunca sağlam kale-
ler kurulsun, ve bu işler en kısa sürede biti-
rilsin. Buteklif toplantıda oy birliği ile kabul
edildi ve süratle kalelerin inşaatına başlandı.
Kabardey topraklarında şu kaleler inşa edil-
mişti: Yekaterininski, Pavlovske, Marinske,

Georgiyevske, Andreyevske. Her kalede yüz-
lerce Kazak süvarisi vardı. Kale, top, tüfek ve

diğer silah, araç ve gereçlerle doluydu. Bu kale-
leri ve çevresini, Ladojske, Donskoy Kazak Ko-
torduları, Hoperske Kolordusu, Tomske ve Se-

lenginske piyade Kolorduları, Viladimirski Rus
Kolorduları koruyordu.

1778-1780 arası Azak--Mezdog hattı tamam-
lanmıştı. Don Nehri'nin Azak Denizi'ne ulaştığı
yerden başlayıp, Mezdos'a kadar olan bölge,
Ruslar için saldırı, savunma ve işgal hizmetine
hazır kalelerle doluydu.

Daha sonra 1792'de ise Karadeniz Sahil Hat-
“tı kalelerini inşa etmişlerdi. Kuban hattı kaleleri
“de Kuban'ın denize ulaştığı yerden başlayıp, Ku-
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.ban'ın çıktığı vadilere kadar uzanıyordu. Yüz yıl
süren bu savaşlarda daha bir çok ırmak boyları-
na, önemli geçit ve kavşak yerlerine kaleler ku-
rup, Kazak stanitseler (ileri karakol görevi ya-
pan Kazak köyleri) yerleştirmişlerdi. Adıgeler bu
kaleleri ve Kazak köylerini hiç rahat bırakmıyor-
lar, saldırıyorlar, yakıp yıkıyorlardı, ancak Rus-
ya kararlıydı. Yakılan yıkılan yerleri yeniden in-
şa ediyor, Kazak ve Rus askerleriyle tekrar tak-
viye ediyordu.

Rusya muradına ermiş, Kuzey Kafkasya'yı
gerek Kuzey'de gerekse Karadeniz sahil şeridi
boyunca kuşatmış, emniyete almış, Adıgelerin
dünyaile irtibatını kesmiş, hatta Adıge kabilele-
ri arasındaki irtibatı bile tehlikeye sokmuştu.
Rusya bir taraftan savaşı sürdürüyor, bir taraf-
tan da Adıgelerin maddi gücünü yok ediyor, e-
konomilerini boğuyordu. Dış ülkelerle olan iliş-
kilerini kesmiş, ticareti engellemiş, diğer ülke-
leri de uyarıp, Adıgelerle ticareti durdurmuşlar-
dı. Bu şekilde hareket etmekle Adıgeleri çabu-
cak elde edeceğini sanıyordu. Doğru, Adıgeler
çok zor durumdaydı ama Rusya'nın umduğu gibi
kolay lokma asla değillerdi.

1739 Belgrad Antlaşması'na göre Adıge yur-
du ne Rusya'nın ne Osmanlı'nındı. O ancak Adı-
gelerindi. Ancak, 1774'te yapılan (Osmanlı ve
Ruslar arasında) Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla
Osmanlılar Kabardey yurdunu Ruslara veriyordu.
Biri kendisinin olmayan bir vatanı, yine kendi-
sinin bir hakkı olmayan bir başkasına veriyordu.



ir-

ir

ve

la

lu.

di-

 

ibi
 

Rus generallerin yürüttüğü savaşın acımasız-
lığını, zalimliğini, adaletsizliğini aklın kavraması

imkansızdı. 7.000 Adıge süvari birliği Marinske
kalesini kuşatmışlardı. Gengeral Yakobi bir emir-
le o bölgede Ruslarla dostça yaşayan Adigeleri
toplatıp, ayaklarına demir halkalar taktırmıştı.
Onlar Mezdog kalesinin inşası sırasında Ruslara
yakınlık duyanlardı. General, kuşatmayı kaldır-
mazlarsa, esir ettiği bu Adıgeleri yok edeceğini
söylüyordu. Savaş olmamasına rağmen General,
esirleri Astrakhan'a sürdürmüş ve tamamını yok
etmiştir. O dönemdetarihler, böyle zalimliği, a-
daletsizliği hiç yazmamıştır.

1799'da Rusya, zorla Gürcüstan'ı imparator-
luğuna katmıştı, böylece Adıgelerin güney kapı-
sını da tamamen kapatmış oluyordu. XIX. YY.
başlarında Kabardey halkı Ruslarla yaptıkları bü-
yük savaşlarla güçsüz düşmüş bir çok değerli
liderini savaş meydanlarında kaybetmişti. Bu sa-
vaşlarla binlerce masum insan da ölmüştü. Fa-
kat Çar umduğunu bulamamış, Kabardey yurdu-
nu elde edememişti. Adıgeler, yirmi beş yıl sü-
ren savaşta Ruslara kan kusturmuşlar, vatanları-
nı bütün imkansızlıklara rağmen yılmadan sa-

kılmadan şu notu düşmüştü: "“Kabardeylerle
savaşırken veba hastalığının bize çok faydası
oldu, bu salgın hastalık Küçük Kabardey'de çok
fazla ölüme neden oldu. 1810'da kalan aile
sayısı sadece üç yüz idi. Ondan sonra kendilerini -
toplayıp bizimle asla savaşamadılar.”

Rus generallerinin bu kanlı, adalesiz, yağ-
macı, yıkıcı tutumlarından Çar habersizmiş gibi
görünse de bu iki yüzlülükten başka bir şey de-
gildi; o da olup biteni elbet biliyordu. Asla ya-
pılmaması gereken bu zalimliklerden gururla
bahseden, Çar'ın gözüne girmek isteyen gene-
rallerden Bulgakov, Çar |. Aleksandr'dan vebayı
Kabardey'e taşıdığı için azar işitmişti.

300.000'i aşan Kabardey nüfusu 1764-1817
yılları arasında devam eden savaşlar ve veba
salgını nedeniyle 35.000'e inmişti. 1825'te tek-
rar biraz toparlanan Kabardey halkına bu sefer
de general Yermolov komutasındaki Rus ordusu-
nun kanlı baskınlarıyla büyük zayiat verilmişti.

Güzel Kabardey'in güzel insanları, güzel
“yurdu bu amansız savaşta büyük zararlargör-

vunmuşlar, düşmana büyük kayıplar verdirmiş-.
lerdi. O yıllarda Kabardey halkının çektiği acıyı
anlatmak zor, çok zor! Korku nedir bilmeyen,

vatanları ve hürriyetleri için her anölüme hazır
bu halkı yok etmek için zalim ve katil general
Bulgakov, Astrakhan'dan getirdiği veba hastalı-
Sını Kabardeylerin içine yaymıştı (0 yıllarda ve-

ba Astrakhan'da salgın haldeydi). Bunun sonu-
cunda onbinlerce Kabardey bu amansız hastalık-
tan ölmüştü.

1804'te General Glazenap'ın sürdürdüğü çok
kanlı, çok zalimce savaşta Kabardeyler çok zayi-
at vermiş, çok acılar çekmişlerdi. O savaşta her
iki taraftan da o kadar çok insan ölmüştü ki, o
bölgeden geçen Humbiley Irmağı savaş bittiği
halde bir hafta boyunca kanlı akmıştı. İşte o
günden kalma şu atasözü "Vebadan arta kalanı
Humbiley savaşı yok etti” “Empımom Kb3ap
XbyıÖ3bieM e Xbppk” Adıgeler arasında bu güne
kadar gelmiştir.

1805-1807 yılları arasında General Bulgakov
Kabardey yurdunda 80 köyü yakıp yıkmıştı. Ara-
dan üç yıl geçtikten sonra General Bulgakov ve
General Delpoço beraber Kabardey yurduna sal-
dırarak iki yüzden fazla köyü yakıp yıkmışlar ve
yüzlerce yaşlı, çocuk ve kadını öldürmüşlerdi.

Prens Verbeliani, General Yevdokimov'a bu

kadar zalimliğin, ve günahsız sivil halkın katle-
dilmesinin ayıp ve günah olduğunu hatırlatınca
“Bize zarar veren insanların sayısının azaltıl-
masında hiçbir mahsur yoktur.” cevabını almış-
tı. Aynı general, günlüğüne hiç utanmadan ve sı-
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müştü. Buna rağmen kalan Kabardeyler, Kuban
Adıgelerine yönelmiş, savaş ateşini söndürmeye
yardıma koşmuşlar, bir kısım Kabardeyler de Şa-
milin kuvvetlerine katılmışlardı.

Bu amansız savaş Kuzey Kafkasya'da yaşa-
yan tüm halklara birlik ve beraberlik içinde ha-
reket etmezlerse savaşın herkese ulaşacağını,
bundan bütün halkların zarar göreceğini, savaşı
önlemenin tek şartının beraber hareket etmek
olduğunu öğretmişti. Bu fikri benimseyen halk-
lar şimdi daha çok birlik içinde hareket ediyor,
beraber cepheye gidiyor, beraber düşmana sal-
dırıyorlardı. Adıgeler, Lezgiler, Çeçenler, Ku-
muklar, İnguşlar ve diğer halklar... Kabardey
topraklarında altmış yılı aşkın süren kanlı, mer-
hametsiz, zalim savaşta bir çok kahramanlıklar
gösteren Hatohuşovko Hatohuşıko, Hatohuşovko
Mıhamet-Aşe, Ajcırıko Kuşıku, Sefralıko Met,

Şocen Şumafe, Hırçız Ale ve diğer birçok lider
vatanları, hürriyetleri, namus ve şerefleri için
canlarını vermişler, Adıge halkı için asla sön-
meyecek birer yıldız olarak kalmışlardır.

Onlar cephede düşmanasırtlarını hiç dönme-
diler

(Çev: Muzaffer Kalkan|
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Aralık 1941'de Kırım yarımadasının Sivas-

topol kentinde Almanlar'a karşı savaştım. Kı-
rım yarımadası, Sivastopol hariç Alman işsa-
lindeydi; Moskova ve Leningrad gibi kentler
bile abluka altındaydı. Kuzey Denizi'nden Ka-
radeniz'e kadar uzanan savaş cephesi 4000
kilometreydi. Alman kuvvetleri Volga nehri
üzerindeki Orta Asya'nın kapısı sayılan Stalin-
grad'a dayanmıştı. Kuzey Kafkasya'nın Çeçe-
nistan'a kadar olan topraklan da işgal altın-
daydı. 1942 yılının Nisan-Mayıs aylarında Sov-
yetler Birliği garnizonu Almanlar tarafından

 

(Musa RAMAZAN|

ablukaya alındı ve 94.000 Sovyet askeri esir
düştü, ben dearalarındaydım.

“Esir kamplarındaki yüzbinlerce Sovyet as-
keri açlıktan, hastalıktan ölmekteydi; hiçbir
yardım görmüyorlardı. Ölüm kamplarındaki
korkunç açlık, sefalet ve hastalıktan kurtul-
mak imkansız gibiydi. Stalin savaştan önce
“benim esirlerim yok, esir düşen vatan haini-
dir” demiş ve Kızılhaç, Kızılay, UNRA gibi ulus-
larası kuruluşlardan ayrıldığını ilan etmişti.
Almanlar'a esir düşen İngiliz ve Amerikan
pilotlar da vardı, ancak onlar Kızılhaç ve diğer
uluslararası kuruluşlardan tüm ihtiyaçlarını
temin edebiliyorlardı. Sovyet askerleri için ise
ölmekten başka çare yok gibiydi.

1944 yılında Kırım'ın Yalta kentinde 3 mü-
teffik devlet olan İngiltere, Amerika ve Sov-
yetler Birliği adına Churchill, Roosevelt ve
Stalin'in katıldığı konferansta Stalin bir teklif-
te bulunmuş: "Batıda milyonlarca Sovyet va-
tandaşı mevcut, savaş sonunda hepsi vatan-
larına dönmeli. Hiç bir devlet bunları himaye
ederek barındırmamak.” Churchill ve Roo-
sevelt debu teklifi kabul ederek imzalamışlar.

Alman kuvvetlerinin geri çekilmeye başla-
ması, yerine Kızıl Ordu'nun gelmesiyle korkup
Almanlarla birlikte geriye, batıya doğru çekil-
meye başlayan Kuzey Kafkasyalılar, Kazaklar
ve diğerleri 1944 yılında Kuzeyİtalya'ya kadar
geldiler.

Güney İtalya'da ise Almanlar'a karşı İngiliz
8. ordusu savaşmaktaydı. Kuzey İtalya Kaf-
kasya gibi dağlıktı, çok sayıda tüneller, köp-
rüler, demiryolları vardı. Buralarda Alman-
lar'a karşı çeteciler savaşıyordu. Almanlar çe-
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tecilere engel olmaları için 25.000 Kuzey Kaf-
kasyalı ile 30.000 Kazak'ı İtalya'nın dağ köy-
lerine yerleştirdiler. Kuzey Kafkasyalılar'ın
merkezi Paluzza şehri ve etrafındaki köy-
lerdi, ancak çetecilerle çatışma olmadı.
Almanların çoğu savaşı kaybettiklerini
biliyorlardı, ama bazıları Hitler'in sonunda
atom bombası atarak zafer elde edeceğini
söylüyorlardı.

Mart 1945'de Kuzey Kafkasyalılar ve Ka-
zaklar Kuzey İtalya'nın karlı dağlarından ge-
çerek Avusturya'ya geldiler. Kazaklar Drau
nehri kenarındaki Lienz ve etrafına; Kuzey
Kafkasyalılar ise Lienz'den 10-15 kilometre
uzaklıktaki Hirschen şehri ve etrafına yer-
leştiler.

Kuzey Kafkasyalıların liderleri General
Sultan Kılıç Giray, Ulagay Küçük ve diğerleri;
Kazaklar'ın liderleri ise General Şkuro, Gene-
ral Domanevve diğerleri idi. Arkadan gelen
İngiliz 8. ordusu da aynı yoldan Lienz'e kadar
geldi, ancak aralarında çatışma olmadı.

Mayıs 1945 İkinci Dünya Savaşı'nın sonu
sayılır. İngiliz 5. Ordu Komutanlığı tarafından
düzenlenen ortak konferansa Kafkas ve Kazak
subaylar da davet edilmiş. Bu konferansa ka-
tılan tüm Kafkas ve Kazak subaylar hile ve
zor kullanılarak Sovyet askeri makamlarına
teslim edilmişler. Geride kalan ve vatanla-
rına dönmek istemeyen onbinlerce insan pa-
nik içinde dağlara kaçmaya başladılar. Kaça-
mayan yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve hastalar
yakalanıp Sovyet makamlarına teslim edili-
yorlardı. Dağlara kaçıp kurtulanlar ise binbir
zorlukla ve dağınık bir biçimde yaşamlarını
devam ettirmeye çalıştılar.

Kızılordu tarafından işgal edilen Doğu Av-
rupa memleketlerinden tekrar Batıya göç
başladı. Batının Amerikan ve İngiliz himaye-
sindeki çeşitli kentlerinde göçmenleriçin ye-
niden kamplar kuruldu, Kızılhaç, Kızılay gibi
kuruluşlardan yardım yollandı. Savaş sona er-
dikten sonra bu kamplara görevli Sovyet su-
bayları gelmeye başladı, yanlarında basılı
propaganda kağıtları vardı: “İkinci Dünya Sa-
vaşı'ndan zaferle çıkılması nedeniyle Baba
Stalin genel af ilan etmiştir. Anneler, baba-
lar, kardeşler, çocuklar büyük Sovyet vatanı
sizleri bekliyor. Sizlerin vatanınıza geri döne-
bilmeniz için tüm imkanlar seferber edil-

 

miştir.” Gönüllü olarak dönmek isteyenler
15-20 kadardı.Diğerleri Stalin'e inanılmayaca-
Sını, geri dönenlerin hepsini öldüreceğini dü-
şünmekteydiler. Daha sonra gerçekler ortaya
çıktı. Sovyetler Birliği'ne geri dönenlerin hiç
biri evlerine gidememişti, hepsi temerküz
kamplarına gönderilmişti. 10-12 sene bu
kamplarda kalmış, Stalin'in ölümünden sonra
çıkan afla sağ kalanlar evlerine dönebilmiş-
terdi.

Almanya'daki kamplarda ise bir dedikodu
kulaktan kulağa dolaşıyordu: “Kamplardaki
gençler 6 aylık bir eğitim kursundan sonra İn-
giltere'ye yollanıyor.” Bu kursa katılanların
akibeti de daha sonraları ortaya çıktı. Bu
gençler Sovyet pasaportları. ile Kafkasya'ya
yollanmışlar, çoğu da ölmüş. Sağ kalan ve zor-
la Türkiye'ye kaçabilenlerden rahmetli Elbrus
Gaytaoğlu ve Halil Fiği arkadaşlarımdı.

Sovyetler Birliği'ne geri dönmeyenler ise
fırsat bulunca başka ülkelere göç etmeyebaş-
ladılar. Belçika, Yeni Zelanda, Kanada, Avus-
tralya'ya 3-5 senelik anlaşmalar imzalayarak

. çalışmayagittiler.

Daha sonra Güney Amerika ve Amerika'ya
göçmen olarak gitmek de kolaylaştı. Bu
ülkelere de gitmeyen ve Avrupa'da kalan
onbinlerce Müslüman kendilerini Türk olarak
ilan ettiler.

, Amerikalılar tarafından Almanya'nın Mit-
tenwald kentinde bir Türk kampı kuruldu.
Kamptaki başkanlar Prof. Aytek Namitok ve
Kazan Tatar Prof. İdris Efendi idi. Türk Devleti
tarafından gönderilen Albay Aslan bu kampı
ziyarete geldi, isteyenlerin Türkiye”ye yerle-
şebileceğini açıkladı. |

Böylece 1949 yılında Almanya'dan ve diğer
bazı Avrupa ülkelerinden yaklaşık 15.000 kişi
Türkiye'ye göç etti. Ben de bu göç kafilesinin

içindeydim.

NOT:

- Daha geniş bilgi için Musa Ramazan'ın yazdığı
“Bir Kafkas Göçmeninin Anıları” adlı kitabı Kafkas
Derneği Genel Merkezinden ya da İstanbul Şamil
Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan temin edebilirsiniz.

- Sözlü Tarih Çalışmaları konulu Dergimiz için
istediğimiz bu yazı, elimize geç ulaştığı için bu sayıda
yayınlıyoruz.

DX
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Büyük Nart Kahramanı Sosriıkue'ye ait

melodilerde savaşa, baskına veya gezgin olarak
yola çıkan Nart kahramanları her zaman
zırhlarını giyerlerdi. Zırh giyen insana ok, ok
uçları, kılıç gibi silahlar işlemezdi. Adigeler çok
eski çağlardan beri zırhı kullanmışlar hatta son
Kafkas - Rus savaşlarında yaygın şekilde kullanıl-
mıştı. Adige savaşçılarının kullandığı zırhlar o
kadar sağlam ve sık örülmüştü ki hiçbir kılıç ve
ok işlemezdi. Bu yüzden Adige sanatçılarının
imal ettiği zırhlar döneminde çok makbul ve çok
meşhurdu. Bu sanatçılar o kadar meşhur olmuş-
tu ki Rus Çarları onları çok kere davet ederler.
Kendilerine ve yüksek makamdaki kişilere zırh
yaptırırlardı. Buna bağlı olarak Adige zırhları
komşu birçok devlet ve kabilelerde çok aranan
ve beğenilen savaş araçlarıydı.

Bu zırhların üretimindeki incelikler, sırlar

tam olarak zamanımıza ulaşmadı. İhtiyaç dışı
kalınca onunla ilgili sırlarda kayboldu. Bu gün
gerek Kafkasya'daki gerek dış ülkelerde yaşayan
Adigelere ait zırhlar bir çok müzede sergileniyor
ama bunların kaliteli, çok makbul sayılan zırhlar
olduğu söylenemez. Adigeler öyle zırhlar
üretmişlerdi ki katlandığı zaman ancak bir avucu
dolduracak kadar ufalırdı, ama koruma gücü çok
yüksekti.

İlk defa zırhı üretme ihtiyacı okun icadıyla
başladı. Oktan korunmak için en iyi çare zırh
giymekti.

Tarihin kaydettiğine göre Adigeler demiri
3000-3500 yıl önce tanımışlar ve hayatlarında
yaygın olarak kullanmışlardı. Ancak demirden ip
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üretip, a$ örüp, binlerce minik halkayı birbirine
geçirip su verip çeliğe çevirip zırh yapıp cep-
hede düşmana karşı savaşan Can'ı kurtarmak
bilgi ister, maharet isterdi. Hele bu koca göv-

deyi koruyan demirden mamul ağın toplamı bir
avuç içini dolduracak kadar hafif ve sağlamsa.
Demiri ip yapıp sözle görülecek kadar küçücük
binlerce minik halkayı birbirine geçirip bu eseri
ortaya çıkarabilmek çok kolay olmadı. Çok za-
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man ve çok emekistiyordu ve öylede oldu ve.
meşhur ustalar ortaya çıktı.

Adigeler demiri keşfetmeden ve demiri ip
yapıp zırh (Afecane-Aşoeçane) yapmadan önce
de çeşitli hayvanların derilerinden zırh üreti-
yorlardı. Bu hayvanlar öküz, yaban sığırı ve
çeşitli geyik türleridir. Bundan Afe-Aşoe Adige-
cede deri kökenli kelimelerdir. Ayrıca aynı

kelimeden isim alan hayvanda mevcuttu. Afebö-
Aşoebğ (Kafkasyada yer ismi) Afecedıgu-Aşece-
dıgu (Kürk, kürk kaplı giyecek) gibi kelimeler
bunu doğrulamakta. Deriden zırh imali demirin
icat edilmesiyle son bulduysa da Adığece de de-
mirden imal edilen zırha Afecane-Aşoecane de-
me alışkanlığı değişmedi.

 

 

Negume Şore'nın yazdığına göre V. yy.
ortalarında Bahsan ırmağı çevresinde yaşayan
büyük prens Dav'ın sekiz oğlu ve bir kızı vardı.
Dav'ın en büyük oğlunun ismi Bahsen'di. Bahsen .
gerçek bir Nart kahramanıydı. Onu herkes
tanırdı. Anlatılana göre Bahsen Gut savaşında
ölmüştü. Bahsen'ın yedi kardeşi ve onlarca
kahraman aynı savaşta ölmüşlerdi. (Gut kalesi
Nart destanlarında adı çok geçen iç içeyedi
surla çevrili çok sağlam bir kale) İ

Bu kahramanların savaşta kaybedilmesi
halkta büyük üzüntü yarattı. Kabardey kadın ve
kızları bu yiğitler için ağıtlar yakmışlardı,
“öldüler öldüler Dav'ın sekiz evladı vey vey
Dav'ın sekiz Kahramanı” diye.

Kabardey'de o günden beri adet olmuştur.
Bahar geldiğinde genç kızlar başları açık, saçları
serbest halde Dav kahramanlarına ait ağıtları
hep beraber söylerler. Kırlarda dolaşırlar.

  

Haberde anlatıldığına göre Dav'ın tek kızı
sekiz kardeşinin cesetlerini bir araya getirip
YATEKUE denen yerde defnetti ve sekiz kardeşi
için bir anıt yaptırdı. Yatekue ırmağı kenarın-
daki bu anıta “Dav'ların anıtı” veya "Yatekue |
anıtı” denmekte. Bu anıt bugüne kadar ulaş-
mıştır. Anıt ırmağın kenarında bir tepede. Kar-
deşleri için özellikle Bahsen için kızkardeşleri
“insanlara güç veriyor onun kahramanlığı, savaş
başladığında şimşek gibi çakıyor elindekikılıcı”
diye ağıtlar yakmıştı.

Dav'ın sekiz oğlu için tek kızkardeşlerinin
“yaptırdığı anıtta Grekçe yazılar mevcut, bu
yazıların içinde Bahsen'in ismi de geçmekte.
Anıt insan şeklinde, başında papağı mevcut.
Anıttaki yazıdan anlaşıldığına göre olay IV.
yy.'da meydana gelmiş. Bu gün bu anıt St.
Petersburg'da (Bıtırbıf) Yermıtac adlı müzede
muhafaza edilmekte.

 

 

Kıyıboyu Adigeler (Şapsı$lar) bu gün bile
Yispı kelimesini “Yispıvune” “Spıvune” veya
“Yispı chıkuhemyavun-küçük yispilerin evleri”
şeklinde kullanmaktalar.

Yispı kelimesinin 31 bin kelimelik “aaur3033

cabaJ1b9” adlı sözlükteki manası: ucnbi, Nart
eposunda sık 'rastlanan küçük cüsseli Nart kah-
ramanlarının genel adıdır veya o halktan olan
kişidir. Yispi evleri mezar evleridir. Taman ya-
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rımadasından başlayıp Sohum'a kadar Karadeniz
sahili boyunca yaygın şekilde mevcuttur. Adi-
geler bu mezarlara "Yispı vune” derlerdi. Dört
bin yıldan daha eski olan bu yapıtlar Adige ve
Abhazların ataları olan Hat halkı tarafından
yapılmıştı.

Mezarevleri genellikle toprak üstündedir.
Nadiren toprak altında da olabilmekte. Rus
kayıtlarında yispi evlerine DOLMEN denmekte.
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Yispi evleri beş blok büyük taştan meydana
gelmişler. Dört tanesi dikey olarak toprağa tes-
pit edilmekte beşince ve en büyük blok parça
tavan olarak bunların üzerine konmakta. Kulla-

nılan bu taşların sudan sıcaktan, soğuktan rüz-
gardan kısacası fiziksel ve kimyasal olaylardan
etkilenmeyecek yapıdaydı.

Yispı evinin önündeki: taş blokun ortasında
silindir şeklinde bir delik mevcuttur. Anlatı-
anlara göre ruh cesetten ayrılınca buradan arşa
yükselmekte ve ölü yakınlarının mezarla irtibat-
ları bu pencereden yapılmaktaydı. Bu deliğe uy-
gun taştan yapılmış gerektisinde açma, kapama
yapılabilen bir tıpada mevcut.

Kullanılan taş blokların ebatları: yüksek-
tikleri 2,5 mt, uzunlukları, 2,5-3 mt .kalınlıkları

ise 50-60 cm'dir. Ağırlıkları ise 4-5 ton kadardır.
Taşlar o kadar ustaca irtibatlandırılmış ki bu gün
bile en ufak bir açılma, çatlama, yamulma
yoktur. İki taşın irtibat yerine en ince bıçak ağzı
bile girmeyecek kadar ustaca inşa edilmişti.
Taşların üzerinde çeşitli armalar işaretler ve
resimler mevcuttur. Bazan de düz taş bloklar-
dan oluşmuşta olabilir.

Enteresan olan bu taşlara sert bir cisimle
vurulduğu zaman sesin on klometreden daha
uzak yerde duyulması. O günün insanları haber-
leşmeyi bu yolla sağlıyorlardı. Megalit adı
verilen bu taşlara elle temas edildiğinde hızlı
akan bir suya elinizi koyduğunuz zaman
hisettiğiniz duygunun aynısını hissedersiniz.

Yispı evlerinin (mezarevleri) inşasında iki
önemli özellik var. Birincisi her taş mezar evi
yapımına uygun değildir. İkincisi her yere mezar
evi yapılmaz. Öyleki mezarevi yapımında kulla-
nılan taşların çıkarıldığı ocaklar mezarevinin ya-
pıldığı yerden onlarca km uzakta. Kuzey Kafkas-
ya dışında da buna örnek mezarevleri vardır.
İngiltere'de Londra yakınında - Stovnhenc- adlı
mezarevi taşocağına 300 km uzakta inşa edil-
miştir. Kullanılan taş bloklarının her birinin ağır-
lığı 50 ton civarındadır. Bu mezarevine pusula
ile yaklaşıp çevresini' dolaştığınız zaman kırmızı
ibre her zaman mezarevini göstermektedir.
1977 de İngiltere televizyonunun yayınladığı bir
filmde bu mezarevlerine zaman zaman uçan
dairelerin geldiği, üstlerinde uçtukları bildiril-
miştir.

Yispı evleri Kuzey Kafkasya'da deniz kenar-
larında yeraltı sularının olduğu bölgede, su kay-
naklarına yakın yerlerde, önemli yol kavşak-
larında, önemli tepe başlarında, ormanların al-
tında, kuzey ve güneye bakan yamaçlarda, şe-
lalelere yakın yerlerde inşa edilmişti.

 

Adisey ve Abhaz topraklarında bu gün 2300
adet yispı evi mevcuttur ve çoğu iyi durum-
dadır. Genellikle ikişer ve üçer adetlik gruplar
halinde inşa edilmişlerdir.

Tarih bu evlerin ne zaman,nasıl ve ne mak-

satla inşa edildiğini kesin bulabilmiş değildir.
Ancak günümüzden dört ila altıbin yıl önce yispı
adı ile bilinen Nartlar döneminde yaşayan cüs-
sece bizden küçük, ancak akıllı, kahraman cesur
efsane kahramanları tarafından planlanmış ve
devlere inşa ettirilmiş denmekte. Yispi evleri
bilim adamlarınca birer mimari şaheser olarak
nitelenmekte. Şayet tahrip edilmezlerse hala
binlerce yıl ayakta kalabilecekleri söyleniyor.

Grek tarihçi Gekatey Milets'in eserlerinde
yispılerden yisep diye bahsetmekte.

Negume Şore de eserlerinde Supuna ifade-
sini kullanmakta, Rusça karşılığını da “Manastır”
ve “Obitel” olarak zikretmektedir.

. Arkeologların belirttiğine göre ilk yispi evle-
ri (Dolmenler) bu günkü Maykop havzasinda inşa
edildi. Abhazya'da 60'dan fazla çok iyi durumda
Dolmen mevcut. Bunlardan en yükseği Sohum
yakınında Azante köyündeki Dolmen diğerlerin-
de olduğu gibi Abhazya'daki Dolmenlerde de
öndekisilindirik delikten ölü mezara yerleştiri-
liyor sonra taş kapakla kapatılıyordu. Mezarev-
lerin içinde daha çok demir ve bakırdan imal e-
dilmiş balta, çapa, bıçak, bunun yanında top-
raktan kaplar, ok uçları, biley taşları bulunur-
du.
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Bilim adamlarının kaydettiğine göre yispı
evlerin yeraltı kaynak sularına, şelalelere su ve
deniz kenarlarına önemli tepe ve yamaçlara
inşa edilmesinin bir sebebi vardı. Mezarda kul-
lanılan taşlar sesleri kaydetme özelliğine sahip-
ti. Moskova'da yapılanbilimsel bir araştırma
sonuçlarına göre yispi evlerinin yapıldığı yerler
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meteorolojik yönden diğer yerlerden farklıydı-
lar. i

Moskovalı bilimadamı Yermakov Stanislav
Komsmolskaya Pravda gazetesinde 17 Nisan
1998'de şöyle yazmıştı “Her şeyden önce Dol-
menler insanların tanrıya yalvarma, yakarma
yerleriydi”. Doltmenler insanların güç yetireme-
diği tabiat olaylarının meydana geldiği yerlere
inşa edilmişti ve insanları adeta felaketlerden
afetlerden koruyordu.

Kafkasya'da inşa edilen Yispı evler (Dol-
mensMezarevleri) yapılış maksatları, plan ve yer
seçimi bakımından Mısırdaki piramitlerle me-
cuzilerin tapınaklarıyla aynı temele dayanmak-
ta.

Yispı evleri herkes için inşa edilmezdi. Onu
hak edenlerin üstün özellikleri olmalıydı.

Kuzey Kafkasya'daki en önemliyispievlerin-
den bazıları şunlar: Afeyeth, Jorıc, Mıvechuv,

Kalejtanı Aşe ırmağı, Meşhi ırmağı, Psıvuşho
ırmağı.

Abhazyadaki önemli yispı evleri ise Eşere
Çebelda ve Suhum çevresinde bulunmaktadır.

Kafkas sıradağlarının kuzeybatı tepelerin-

diğer yispı evlerinden farkı yoktu. Görünüşte
aynı yapıdaydı. Dört dikey taş bloğu ve üstünde
iki büyük blok taşla kaplı mezarevi. Taşları düz
yontulmuş üzerlerinde bazı işaret ve resimler
mevcut. Psınekue yispı evinin diğer yispi.
evlerinden farkı şurdaydı. O kıyıboyu Adigelerin
tanrıya yalvarma ve yakarma yerleriydi. Tam
olarak izah edilemeyen durum neden üstüne bir
tepe yapıldığı. Amaşu bir gerçek ki o sadece bir
mezarevi değildi. Mezarevinin çevresi daire
şeklinde büyük taş bloklarla çepe çevre
çevrilmişti. Bilimadamlarının ifadesine göre o
bir gözlemevi-rasathane görevi yapıyordu. Gün
dönümü, mevsimlerin başlangıcı, günün uzama-
sı, kısalması, ayın hareketleri gibi tabiat olay-
ları buradan izleniyordu.

Bu mezar evinden bir çok malzemelerçıktı:
Kap kacaklar, toprak kupalar, balta, nacak, ok
uçları. Çapa ve biley taşları. Bunun yanında
sığır, koyun at ve keçilere ait kemikler. Bu

, malzemelerin arasında orak da bulunuyordu.

den doğan ve Tuapse yakınında Karadeniz'e ka-
vuşan Psınekue ırmağının sağ tarafında büyük
bir bahçenin içinde bir tepe vardı. Onun ismi
Psnekue tepesiydi. Tepe bugüne yetişemedi.
Bir çok tepe gibi onu da merak edip eştiler, aç-
tılar ve enteresan bir şey oldu büyük bir yispı
evi açığa çıktı. Topra8a gömülü yispı evi çok na-
dir rastlanan bir durumdur. Psınekue yispı evinin

Hatırlayalım, Nartlara orak yapan demire can
veren Nart demirci ustasını Tlepş'i hatırlayalım.

Mezarevinden çıkan kemiklerden yispı evle-
rini yapan insanların avcılık yaptığını, hayvan-
cılık yaptığını ve tarımla uğraştıklarını anlıyo-
ruz. Bu insanlar demiri kullanıyor, çeliğe s
vermeyi biliyorlardı. i

Kermovkue Hamid'in (Nalçik, 2001) “Nartlar” adlı
eserinden Muzaffer Kalkan tarafından Türkçe'ye

çevrilmiştir.
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Geçtiğimiz günlerde
Kafkasya'dan bir mi-
safirimiz vardı. Adı
İbrahim Yağan. Nal-
çık'ın Nartan köyün-
de yaşıyor. Atçılık
ile uğraşıyor. Tama-
mı Kabardey atı ol-

var. Atlarının 100
kadarı Kabardey'de.

Kabardey atları Li-
teratüre Kabardin
(Rusların deyişi ile)

olarak geçmiş. Bugün Kabardey'de atçılık ile
uğraşan bir tek İbrahim kalmış. Tabii tek tük
avlusunda at besleyenler buna dahil değil. Tüm
Kabardey'de saf kan Kabardey atı sayısı ise 300
civarında. Devletin bir zamanlarişlettiği harada
ise at kalmamış.

Kabardey atları İngiliz atlarından daha kü-
çük, karga burunlu, sivri kulaklı, pekde estetik
olmayan ancak çok güçlü atlar. 3000 metreyük-
seklikte bile iyi performans gösteriyorlar. Güçlü
ve dayanıklı Kabardey atları uzun mesafe
yürüyüşleri için ideal.

İbrahim atlarını kışın köyündeki çiftliğinde
barındırıyor. Yazları ise Elbruz Dağı'nın etekle-
rinde otlatıyor.

Bugün Kabardey atları yok olma tehlikesi ile
karşı karşıya. Dünyada bir tek İbrahim bu yok
oluşu durdurmak için özel çaba sarfediyor. Ör-
neğin Eylül 2002'de İspanya'nın Jerez kentindeki
Dünya Maraton Şampiyonası'na katıldı. Yaklaşık
200 atın katıldığı yarışmada İbrahim'in atları ilk
35 atın arasına girdi. Yarış toplam 160 km. 5
etaptan oluşuyor. Her etapta at yarım saat din-
lendirildikten sonra muayene ediliyor ve yarışa
devam edip edemeyeceğine karar veriliyor.
Dünya şampiyonaları her dört yılda bir yapılıyor
ve bütün atlar Arap atı. Dünyada ilk kez İbrahim
farklı bir at cinsiile bu yarışlara katılıyor.

 

meALİİRİEN GELİR

 

mak üzere 200 atı.
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Bu Kabardey atlarının katıldığı ilk uluslararası
yarışma oluyor aynı zamanda. Tabii herkesin
ilgisini çekiyor. Televizyonlar, dergiler söyleşi-
ler yapıyor. Fransa'nın en büyük atçılık dergile-
rinden “Cheval”de İbrahim ve atlarına 4 sayfa
ayrılıyor. Yarışları Birleşik Arap Emirlikleri şey-
hi Al Makhdum'un atları kazanıyor. Tabii şeyh
yıllardan beri bu işi yapıyor ve milyon dolarlık
atlarla yarışlara katılıyor. Geniş bir teşkilatı var
ve atlarına çok özenli bakılıyor. İbrahim ise
atlarını yarıştan yalnızca bir hafta önce Jerez'e
götürebiliyor ve atlar Nalçık'tan İspanya'ya ka-
dar motorlu vasıta ile katettikleri 9 bin kilome-

> trenin yorgunlu-
gunu atamadan
yarışlara katılı-
yorlar. Oysa,
diyor İbrahim,
atlar 2 ay önce-
den yarış yerine
ulaşmalı, yete-
rince dinlenme-
li ve özel olarak
bakılmalı. Oysa
onun atları yal-
nızca arpa ve ot

ile beslenebili-
yorlar.
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İbrahim bu yarışlara Rusya adına katıldı.
Çünkü dünya şampiyonalarına katılmak için mut-
laka bir ülke adına katılmanız gerekiyor. Bütün
yarışçıların arkasında devlet desteği bulunurken
Rusya (veya Kabardey Balkar Cumhuriyeti)
herhangi bir destekte bulunmuyor. İbrahim'in
kasetlerini de izledik. Rusya adına katıldığı
yalnızca resmi belgelerde yer alıyor olmalı,
çünkü başka bir şekilde anlamak mümkün değil.
Ancak minibüsünün kapısında kocaman bir Adige
bayrağı hemen göze çarpıyor.

İbrahim buyarışlara altı at ve sekiz personel
ile katıldı. Atlarının ve binicilerinin tamamı
lisanslı. Binicilerinin üçü genç Rus bayan. İbra-
him aslında başta Adiğe gençlerini yetiştirmek
üzere işe alıyor ancak bizimkilerin düğün, eğ-
lence vb. konusundaki yüksek sorumluluk duy-

guları (!) atlarla ilgilenmelerine engel oluyor ve

İbrahim Rus jokeyler almak zorunda kalıyor.

Bu arada öğrendiğimiz ilginç bir şey de
Türkiye'nin bu yarışlara katılamaması. Çünkü
Türkiye'den tek bir at bile bugüne kadar bu
yarışların elemelerini geçememiş.

İbrahim bu yarışlara tamamen kendi imkan-
ları ile katılmış. Bu yıl Dubai'de olimpiyatlara
katılmak istiyor. Ancak kendi imkanları ile ka-
tılması mümkün değil. (Bu arada bu yarışlara
katılmak hem atların promosyonu hem de e-
konomik bir değer sağlamak için önemli. Zira
başka türlü de bu atların yaşatılması mümkün
olmayacak). İşte İbrahim bu nedenle buradaydı.
Amacı Türkiye'den finansman sağlamak ve ya-
rışlara Türkiye adına katılmaktı. Bu nedenle ön-
ce Silahlı Kuvvetler ile görüştü ve teklifini sun-
du. Ancak resmi prosedür hem zaman alan hem
de gerekli kaynakların ayrılması için uzun bir
süreç gerektiriyor. Diğer bir girişimi de bu işe
ilgi gösterebilecek kişilerle görüşmek oldu. An-
cak her ikisi de şu aşamada uzak hedefler gibi
görünüyor ve İbrahim ciddi anlamda ekonomik
geri dönüşü olmayan bir işe daha ne kadar tek
başına direnebilir kestirmek güç.

İbrahim Çerkeslik ve Kafkasya konularında
son derece duyarlı ve aktif mücadele veren biri.
Şu anda 39 yaşında, bir çocuk babası. Neşeli,
esprili, güvenilir, tam bir Adığe delikanlısı.
Dostluğundan her zaman memnuniyet duydu-
gum ve herbirinizin tanımasını isteyebileceğim
biri. O sadece Kabardey atlarının geleceğini dü-
şünüyor. Ülkemizdeki askeri vesivil atçılık ku-
rumlarına 10 at satmak ya da yine ülkemizde 20
atını barındırabileceği bir çiftlikte 10 atını da-
mızlık olarak üretime yöneltirken, diğer 10 atıy-
la da her yıl Avrupa'daki yarışmalara katılmak
istiyor. Başaracağına da inanıyoruz. Yeter ki
kendisine destek olunsun.
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Bir varmış bir yokmuş,
toprakta eşinirken ayağına diken batmış. Nenej!
fırının başında ekmek pişiriyormuş. Kuş uçup

onun omzuna konmuş:

minik bir kuş

- Hey, Nenej, Nenej!

- Ne istiyorsun minik kuş?

- Ayağıma diken battı, çıkarır mısın?

- Nerede, diye bakınca,

kocaman dikeni görmüş.

kuşun ayağındaki

Nenej dikeni çıkarıp minik kuşa uzatmış:

- Al, demiş, güle güle kullan.

Minik kuş Nenej'e rica etmiş:

 

! Nenej: Yaşlı kadın,nine.
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- Benim güneye uçmam gerek, ben gelinceye

kadar dikenime bakar mısın?

- Peki, demiş Nenej.

Minik kuş güneye doğru uçup bir yere
konmuş, bakıyormuş. Nenej dikeni fırına atıp

yakmış. Minik kuş hemen uçup gelmiş:

- Nerede, demiş, benim dikenim?

- Yok, vallahi, dikenin kayboldu.

- Ya dikenimi geri ver, ya ekmeğini ver, diye
çıkışmış.

- Dikenini nereden bulayım, ekmeğimial.

Nenej kağnı tekeri kadar bir ekmeğifırından

çıkarıp vermiş.

Minik kuş sevinçle ekmeği kapmış ve pır

diye uçup gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, Küçük bir
keçi çobanını çayırda keçi otlatırken görüp

yanına konmuş.

- Hey, küçük çoban, küçük çoban!

- Ne istiyorsun, minik kuş?

- Benim güneye uçmam gerek, ben gelinceye

kadar ekmeğime bakar mısın?

- Peki, demiş küçük çoban.

Minik kuş güneye doğru uçup bir yere kon-
muş, bakıyormuş. Küçük. keçi çobanı oturmuş,
koparıp ısırarak ekmeği yemiş bitirmiş. Minik

kuş uçup gelmiş:

- Nerede, demiş, benim ekmeğim?



 

 

 

- Yok,vallahi, ekmeğini keçi yedi.

- Ya ekmeğimi geri ver ya keçiyi ver diye
çıkışmış. s

- Ekmeğini nereden bulayım, keçimial.

Küçük çoban içini çekerek geyik kadar
kocaman bir keçiyi vermiş. ii

Minik kuş sevinçle keçiyi kapmış, pırr diye
uçup gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir gelin alayı
görüp önlerine konmuş:

- Hey, gelin alayı, gelin alayı!

- Ne istiyorsun minik kuş?

- Benim güneye uçmam gerek, ben gelinceye

kadar keçime bakar mısınız?

- Peki, demişler.

Küçük kuş güneye doğru uçup bir yere
konmuş, bakıyormuş. Gelin alayı mola vermiş,

keçiyi kesmişler, pişirip afiyetle yemişler. Minik

kuş hemen uçup gelmiş:

 

- Nerede, demiş, benim keçim?

- Yok,vallahi, keçin kayboldu.

- Ya keçim ya gelininiz, diye çıkışmış.

- Keçini nereden bulalım, gelinimizial.

Gelin alayı güzel gelinlerini verip geriye
dönmüşler. Minik kuş sevinçle gelini kapmış ve
pırr diye uçup gitmiş. Az gitmiş uz gitmiş, garip

bir ozanı nehir kenarında oturmuş kaval
çalarken görmüş, yanına konmuş:

 

- Hey, ozan, ozan!

- Neistiyorsun minik kuş?

- Benim güneye uçmam gerek, ben gelinceye ”
kadar gelinime bakar mısın?

- Peki, demiş ozan.

Küçük kuş güneye doğru uçup bir yere
konmuş, bakıyormuş. Ozan, “Bu aptal minik
kuş için böyle güzel gelin kaybedilir mi”, demiş
ve gelini saklamış. Minik kuş uçup gelmiş:

- Nerede, demiş, benim güzel gelinim?

- Vallahi, güzel gelinin suya düşüp kayboldu.

- Ya gelinim ya kavalın, diye çıkışmış.

- Gelinini nereden bulayım, kavalımıal.

Ozan kavalını vermiş.

Minik kuş kavalı kapmış ve pirr diye uçup
gitmiş. Az gitmiş, uz gitmiş, bir köyün ucunda
kocaman bir dut ağacı görüp dalına konmuş,

- kavalını çalmaya başlamış:

4/

Ayağımadiken battı,

Dikenim bir ekmeketti,

Ekmeği keçiyle değiştim,

Keçinin karşılığı bir gelin,

Gelini kavalla değiştim,

Toplanın düğün var!

Köy halkı toplanıp düğüne başlamışlar. Önce
gelen iki kişi ortaya çıkmış; minik kuş çalıyor,
ortadakiler oynuyor, herkes onları çevrelemiş el

çırpıyor. Bugün de hâlâ köyün ucunda çalıp

oynuyorlar.

Tavurıhişe (Yüz Masal), Nalçik, 1992

“Bzum yi baner”, s.49

Derleyen: Nalo Zavur

Adığeceden Çeviren: Murat Papşu
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Portekiz diktatörü Salazar'ın yıllarca ülke-

sini muhalefetsiz ve baskı ile yönetebilmesinin
gizi ancak “3 F” formülü ile anlaşılabilir.

3 F-futbolsFadosFieasta'dır.
zar'ın kuramının açılımı budur.

Yani, Sala-

Fado ve Fiesta birbirine bağlı iki kavramdır.
İkisi de özünü müzikten alır. Hüzünlü, iç bur-
kan, iç karartan, bir tür ağıttır Fado. Porte-

kiz'deki en büyük temsilcisi ise Amelia Rodrigez
adlı bir sanatçıydı. 1960'lı yıllarda çok severdik

 

Çetin ÖNER

onun şarkılarını. Şarkılarının sözlerinin ne dedi-
.gini anlamamamıza karşın sesi bıçak gibi oturur-
du içimize.

Ne zaman ki bu tür müziğin bir afyon etkisi
yarattığını öğrendik, derhal yasakladık kendimi- :
ze dinlemeyi.

Fiesta ise şenlik, cümbüş, vur patlasın çal
oynasın bir eğlence biçimidir.

Yoksul, aç ve bilinçsiz yığınların, tehlikeli(! )
düşüncelere kapılmaması için “ne yerse yesin,
ne içerse içsin...”formülü ile özetlenebilen top-
lumsal ve bulaşıcı bir salgın olarak yayıldı ülke-
ye. Ta ki, Salazar tepe taklak edilip devrilince-
ye kadar.

Futbola gelince...

Bu “F”nin ötekiler kadar yorucu, yıpratıcı
ve uyuşturucu olmadığı var sayıldığından, her
ülkede Kitle Sporu yapmak yerine kitlesel bir
gösteri olarak Sağ'da da Sol'da da itibar veilgi

“ gördü. Üstelik, milli maçlar sırasında kimi arka-
daşlarımız, keskin solculuklarını unutup, fanatik
bir izleyici gibi, elbette kendi ülkelerinin takım-
larını tuttular.

Çok tartışıldı bu durum aramızda. Ve, bu
duygularımızı Ustalarımıza(!) sormamaya hatta

söylememeye karar verdik.

Ne kadar keskin olsak da, ulusal bir ayakto-
pu karşılaşmasında gerektiği kadar enternasyo-
nalist olamamanın utancını taşıdık içimizde. Bu
duygu bizi, Sekterizmden kurtarırken; kafatas-
çı, ırkçı olmayan bir Ulusalcılığa doğruitti. Aidi-
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yet duygumuzu keşfettik birden. Ama içimizde,

yine de uluslararası karşılaşmalarda, kupalarda,
GS5/FB/BJK yerine Dinamo Kiev'i, Dinamo Mos-
kova'yı tutmakta direnenleşde olmadı değil.

Ben nedenini ve nasılını bilmeden yıllardır
FB yi tuttum. Ta ki, şu son yıllarda bu kulüpte
yaşananlar; eski ve yeni yöneticilerinin becerik-
sizliklerine kızınca,

“Ne ilgim var benim FB ile?” diye düşünme-
ye başladım. Anlamlı bir yanıt bulamadım do$-
rusu.

Aslında ben FB'li olmama karşın, doğduğum
ve yaşadığım kentlerin de takımlarını tutuyor-
dum gizli gizli. Örneğin Kayseri, Adana, Antalya-
spor ile Ankaragücü takımlarının da taraftarıy-
dım. Onlar FB ile karşılaşınca maçlar berabere
kalsın diye dua ediyordum içimden. Gençliğimde
amatör olarak Kayseri ve Ankara'da top koştur-
duğumu da anımsayınca bu yaptığımın pek akılcı
olmadığı sonucuna vardım. Ve... bir süre boşluk-
ta kaldım. i

Bu boşluk, sevgili meslektaşım ve arkadaşım

Ben 1903'de BJK'yi kuran Saraylı, Kafkas
kökenli Prenslerle, Soylu(Pşı) Fetgerey Şoenü
kardeşlerin Çerkes olduklarını ve -zamanın li-
muzinleri olan- lüks yaylı arabalarla maça gel-
diklerini öğrenince, rakip takımların BJK taraf- .
tarlarına “Arabacılar!” demelerine gerçekten
üzüldüm.

Kafkas kültürünün başat figürü "Kartalın
BJK'nin simgesi olması da çok etkiledi beni.

Kırmızı / Beyaz renklere sonradan eklenen

Siyah'ın, Balkan Savaşı yenilgisi sonrasında tu-
tulan Yas”ı simgeledi$ini öğrenmem de yüreğimi
burktu.

Kırmızı rengin ise Kafkas/Rus Savaşı'nda ço-
cuk yaştaki Çerkes Tleylerin(Fedailerin) giysi
renkleri olduğunu zaten biliyordum.

Türkiye'deki tüm futbol kulüpleri içinde Ay
ve Yıldız'ın bir tek BJK takımının armasında bu-
lunması bir rastlantı değildi. Ayrıca Ay fi-
“gürünün ailemin 4000 yıllık ambleminde karşıma

TRT İstanbul Bölge Müdürü Orhan Ertenhan'ın
yakama bir BJK rozeti takıp "Çetin abi, sana Be-
şiktaşlılık yakışır!” demesiyle son buldu. Ken-
dimi bir dönek, bir hain gibi gördümbir süre.

Ne zaman ki, merak edip üç büyük kulübün
tarihçelerini okudum; Orhan'ın da benim de
haklı olduğumuza karar verdim.

Bu durumu yakın çevreme deklare ettiğimde
kimi “Genel Müdürüme yalakalık olsun diye
BJK'li olduğumu” kimi, "Kafkas kökenli olduğum
için milliyetçilik yaptığımı” kimileri ise “insanın
bu yaştan sonra kulüp değiştiremeyeceğini” söy-
teyip eleştirdiler beni. Kimseyi dinlemedim.

Çünkü ben, Fenerbahçe semtinde oturanla-

rın FB'yi, İstanbul yakasında oturanların ise İs-
tanbulspor'u tutmalarını doğal karşılıyorum. Ye-
genim Dr. Metin'in, Mekteb-i Sultani mezunu ol-
duğu için zorunlu olarak GS'li oluşunu bile hoş
görüyor, ama hak vermiyorum.

Doğu Anadolu'da yaşayan kimi insanların
GS'nin renklerine aşık olup, “Senin renklerine
kurban olayım!” demelerini ise hiç anlamıyo-
rum.

Karadenizli dostlarımızın Trabzonspor, Sam-
sunspor ve Rizespor'u tutmalarının “Bölücülük”
olmadığına da inanıyorum. Ama, aralarındaki
maçların bir savaş gibi geçmesini ise bir türlü
anlayamıyorum.
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çıkması, Yıldız'ın ise Adige Bayrağı'nın simgesi
olması da büyük bir mutluluk verdi bana.

Tüm bunları okuyup ösrendiğimde, şöyle
düşündüm:

“Yahu, ben zaten yıllardan beri rozetsiz bir

BJK'liymişim de haberim yokmuş.”

Siz de bu güne dek sürdürdüğünüz taraftar-
uk durumunuzu bir kez daha bilinçli olarak
düşününüz. Acaba bir rastlantı ya da bir bü-
yüğünüzün hatırı için mi seçtiniz tuttuğunuz ta-
kimi ?

Acaba doğru yerde mi duruyorsunuz?

Ben -geç de olsa- doğru yerde, doğru durak-
ta, doru bayrağın altında duruyorum artık.
Doğru yolu bulmamda büyük katkısı olan Orhan
Ertenhan'a en içten teşekkürlerimi sunuyor,
BJK'nın değerli yöneticilerinin, tüm futbolcula-
rının ve fedakar taraftarlarının 100. Yılını içten-
likle kutluyorum.

Nice 100 yıllara... Nice başarılara... Nice
zaferlere...
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ı6edige Hal'lame
8 Yumurta

1 Çay bardağı süt

200 gr. Kuşbaşı kıyma veya
kıyma kavurma

2orta boy soğan

Tuz, karabiber, kırmızı biber,

Hamuru için:

500 gr. Un ,

İki Yemek kaşığı margarin

Tereyağı

uzunyaylanın Hilmiye (Beşkızakhable) köyüne ve hatta köyde yaşayan Tokmak sülalesine atfedi-

ten bu yemeğin tarifini o sülaleye mensup sevgili Annemden aldım. Kendisinin bu yemeği Babaannesi
, Thazetp Rahimet'den öğrendiğini de belirtmeden geçemeyeceğim.

Öncelikle un, tuz ve suyla orta sert kıvamda bir hamur haline gelene kadar yoğurulur. Hamur
dinlenmeyealınır, soğanlar iki çorba kaşığı yağda kavrularak üzerine et ilave edilir. Biraz daha kav-
rulduktan sonra tuz, karabiber ve toz kırmızı biber eklenir. İsteğe göre kıyılmış maydanoz da ilave
edilebilir. Ocaktan alındıktan sonra ayrı bir kapta çırptığımız yumurta ve süt karışımı üzerine tuz
ilave edilerek üzerine dökülür ve soğumaya bırakılır. (Beraber pişirilmez.)

Dinlenmeye aldığımız hamurdan ceviz büyüklüğünde topaklar yapılır. Yuvarlak olarakaçılır. Ke-
narları pili yapılır ve para kesesi haline getirilir, avuç içine alınır. İçerisine daha önceden hazırladı-
gımız harç dökülür ve karşılıklı kenarları parmak uçları ile birbirine yapıştırılır. Kaynar suda hamur
pişinceye kadar haşlanır. Suyu süzülerek üzerine yağda kızmış kırmızı biber karışımı dökülerek servis
yapılır.

Afiyet olsun... (Ömür Enesj

 50

 

 



  
 

 

Hamuruiçin:

1 kg. un

Aldığı kadar süt

1 yemek kaşığı hamur mayası

Yeteri kadar tuz

1 adet yumurta

İçi için;

5 yemekkaşığısıvı yağ ya da tereyağı

750 gr. patates |

1 tane orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı kırmızı toz biber yeteri kadar tuz

Hatkoylara has bir hamurişi yemeği olan Gubate'nin yapılışı şu şekildedir;

Un, tuz, süt, maya karıştırılarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir. Tam olarak ka-

barmasına izin verilmeden bekletilen hamur yumak halinde alınır ve olabildiğince ince açılarak yağ-
lanır.

Şerit şerit kesilerek parmağa dolanan hamurdan cevizden büyük yumurtadan küçük yuvarlaklar
elde edilir.

İç malzemesinin hazırlanması için patatesler suda haşlanır, soyulur ve ezilir. İnce doğranmış 50-.
gan yağ ile kavrularak kırmızı toz biber ve tuz ilave edilip, patatesle karıştırılır.

Yuvarlaklar halinde hazırlanan hamurlar ilk yapılandan başlayarak elle ya da oklava ile yuvarlak

açılır. Hazırlanan iç konularak hamur kenarlarından üçgen olacak şekilde kapatılır ve üzerine yumur-

ta sürülerek fırınlanır.

Afiyet olsun....

 

5:1 
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ISYA ÇEMBERİ
Sözün Anlamını Yitirdiği Yer

Nur Dolay
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TAnil Sevim)

Çiviyazıları Yayınları'nın Mjora dizisinden
çıkarmış olduğu bir Kafkasya notları derlemesi
olan Kafkasya Çemberi, irak'a saldırının kapıda
olduğu şu dönemde dikkatleri tekrar güney-
doğudan kuzeydoğuya kaydıracak bir kitap özel-
liği taşıyor. Courrier International dergisinde
yazarlık ve muhabirlik yapan Nur Dolay, özel-
likle Kafkasya, Latin Amerika ve Orta Asya üze-
rine yıllardır yaptığı incelemeler ve gezilerle ta-
nınari Ubıh kökenli bir bayan. 2001'de baskıya
verilen bu belgesel niteliğineki derleme, içeri-

-Siyle bugün dahi güncelliğini kaybetmemiş bir
doluluğa sahip.

Önsözüyle kitaba iyi bir giriş yapmış Nur
Dolay: Türk aydınlarının genel olarak Kafkas-
ya'ya ve Çeçen-Rus savaşına, yanı başlarında
yaşanan bu trajik var olma savaşına nasıl olup
da kayıtsız kaldığını sorguluyor; ama yanıtını
bulmuş: “Kafkasya, sadece milliyetçilerin ve İs-
lamcıların ilgi alanı içinde kalan ve sanki öyle
olması gerekeri bir bölgeymiş gibi algılanıyor.
Çeçenistan'daki insanlık dramına salt bu yarı
utangaç telaffuz edilen nedenden ötürü seyirci
kalınıyor.” diyor net bir ifadeyle. Geneli iti-
bariyle yazarın Kafkasya Çemberi adı altında
topladığı notları, Çeçenistan'daki trajedi ve
diğer Kafkas ülkeleri ile Rusya ve Türkiye'deki
kesimin bu savaşa bakış açısı çevresinde şe-
killeniyor. Dolay'ın büyük kısmını öznel bir üs-
tupla ve savaşa tanık olmuş insan psikolojisiyle
oluşturduğu derlemesinde çok ilginç saptama-
larına ve araştırma sonuçlarına ulaşmak müm-



 

 

 

kün. Sovyet yazılı tarihinin Kafkasya coğrafya-

sını insanlara nasıl yansıttığı konusundaki tes-
pitleri can alıcı: Turistler için hazırlanmış tanı-
tım kılavuzlarında Soçi'nin tâfihinin 1830'lardan
başlatıldığını görmüş yazar. Bir bölgenin yüz-
lerce yıllık direnişinin sayfalarını doldurduğu
Kafkasya tarihinin nasıl tersyüz edilip 1830'lar-
dan başlatılabildiğini hayretle karşılıyor, bizim
gibi!

Büyük Sürgün'den de bahsediliyor kitapta:
Günümüz koşullarında sınırı karadan geçerek
Makedonya'ya ulaşmaya çalışan Kosovalıların
ekranlara yansıyan acılarıyla kıyaslandığında, o
dönemde deniz yoluyla Osmanlı'ya sıSınmaya
çalışmış olan Çerkeslerin yaşadıklarının ne kadar
iç parçalayıcı olabileceği konusu irdelenmiş.

Kitabın bir bölümünü de tamamen Şamil
Basayev üzerine yazılanlar oluşturuyor. Çeçenis-
tan Devlet Başkanı Aslan Mashadov'un agresif
tutumlu Çeçen savaş komutanlarıyla olan anlaş-
mazlıkları, Basayev'in bu idari ilişkilerdeki ve
sıcak çatışmalardaki rolü, Rusların Çeçen Sa-
vaşı'nı başlatmalarının nedenlerive savaş sıra-
sında dünya kamuoyuna oynadıkları oyunlar...
Örneğin Basayev'in İslam ile ilişkisi konusunda
çok ilginç bir gözlem var: Basayev'in asıl kaygısı
İslamiyet'i Kafkasya'ya yaymak değil, Rusları
Kafkasya'dan tümüyle söküp atmak. Yani Dolay,
Şamil Basayev'in İslam olgusunu Kafkasya'yı
özgürleştirme sürecinde bir araç olarak kullan-
dığını öne sürüyor bir anlamda. Dünya basınının
bu savaşa yönelmemiş olmasına da değişik bo-
yutlardan bakarak çıkarımlar getiriyor. Şöyle di-
yor kısaca yazar: “Savaşları Amerika ilgi çekici
kılar! Çeçen-Rus savaşında da ilgi çekicilik ve
Amerika güvencesi olmadığı için muhabirler böl-
geye karşı fazla heyecan duymuyorlar. Ön sıra-
ları kapabilmek için Kosova'da, Doğu Timor? da
ya da Somali'de uğraştıkları kadar Çeçenya'da
uğraşmıyorlar.”. Ayrıca haber alma mekanizma-
sının Kafkasya'da tam bir fiyasko halini aldığını,
bilginin Rus tekelinde olduğunu, kaçırılan mu-
habirlerini büyük çaplı fidyeler ödeyerek geri
almaya sıcak bakmayan yayın organlarının Kaf-
kasya'nın sıcak bölgelerini bu nedenle gözden
çıkardıklarını altını çizerek ifade ediyor. Çeçen
Savaşı'nın başlatılmasında rol oynayan ticari o-
yunları da Nur Dolay'ın kaleminden öğrenmek
oldukça şaşırtıcı ve heyecanverici.

Kafkasya Çemberi, yalnızca Çeçen-Rus aktür-
alitesiyle sınırlı kalmamış. Kafkas halklarının
kültürel yapısına ilişkin gözlemler de kitapta yer
bulmuş. Yazarın "Xase” kavramına getirdiği mü-
kemmel tanım beni epeyce etkiledi: “Doğrudan
demokrasiye yakın esnek bir kurumlaşma türü. ”.

 >>

Kafkasya'da ve diasporada varlığını kısmen de
olsa hala sürdürebilen Xase örgütlenmesi bence

de daha iyi açıklanamazdı. Konuk kaldığı evler-
de gözlemlediği geleneklere (örn. damat-kayın-
valide ilişkileri) de kısmen yer vermiş yazar.

Maykop ve Çerkesk gezileriyle ilgili de
çok kayda değer izlenimler mevcut. Maykop'un
oldukça küçük ve ekonomik yönden minimal
olanaklara sahip bir kent olmasına rağmen
Kafkasya'nın en çok göç alan bölgelerinden biri
olması (Türkiye'den gelen Çerkesler vs.) Mos-
kova yönetimini öylesine şaşırtmış ki örneğin,
Maykop'a bu yoğun göçün nedenlerini araş-
tırmak amacıyla Moskova'dan bir araştırma ku-
rulu gönderilmiş! Türkiyeli Çerkeslerin Kafkas-
ya'da geri döndükleri bölgeleri ticari anlamda
ne denli etkiledikleri, Adıgey'de Çeçenistan tra-
jedisinin etkileri ve yaklaşımlar vs. Nur Dolay'ın
Kafkasya'nın Çeçenya dışındaki bölgeleri için
vurgulamayı uygun buldukları konular. Seçim
dönemiyle çakışan Karaçay-Çerkes gezisinden
de özellikle başkan adayı Stanislav Derev hak-
kında kapsamlı bir gözlem sahibi olmuş yazar.
Derev'in işadamı kimliğinin yanında politika
yaşamına atılması süreci, kurduğu şirketler top-
luluğunun verdiği vergilerin ülke ekonomisinin
40 oluşturuyor olması gibi noktalar gerçekten
dikkate değer. Bir de, Stalin döneminin Makya-
velist politikalarının bugünün Kafkas halklarını
nasil karşı karşıya getirdiğini ve ortamı her an
gergin tuttuğunu örnekleriyle anlatan satırlar
da bugünün Kafkasya'sı hakkında genel bir du-
rum ,değerlendirmesi yapmanızı sağlayacak ye-
terlikte. Notların son bölümünde de Abhazya
bölgesi, mevcut anlaşmazlıkların tarihçesi de
eklenerek önümüze sunuluyor.

Kafkasya Çemberi, özetle, tetikçi yazarlığın
ve birilerinin hesabına çalışan muhabirlerin var-
lığının bir trend halini aldığı dönemde olaylara
ve olgulara tamamıyla objektif ve değerlen-
dirme açısından da öznel ve art niyetsiz yak-
laşan bir muhabirin, hep daha fazlasını ve

'doğrusunu' öğrenmeye çalışan tavrıyla der-
lenmiş bir belgesel bütünü. Dikkatlerin hep baş-
ka yerlerde olduğu, hiçbir zamaninsanlık dram-
larının yaşandığı karelere isabet etmediği bir
çağın, barbarlığın çağları olarak nitelenen ön-
ceki çağlardan bir farkı olamayacağını üstüne
basa basa anlatmaya çalışıyor bize Nur Dolay
kitabında. Sözün anlamını yitirdiği yerden ge-
zintinize başlayıp, sözün hala bir şeyler ifade
edebileceği diğer Kafkasya coğrafyalarına adım-
larınızı yavaş yavaş ve ibretle atacaksınız Kaf-

kasya Çemberi'yle.
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Kaf-Der Genel Kurulu Ankara'da Toplandı

Türkiye genelinde 33 şubesi bulunan Kafkas
Derneği Genet Kurulu, 22.12.2002 tarihinde An-
kara merkez salonlarında gerçekleştirilmiştir.
Yetkili organların ibra edildiği kongrede özet
olarak şu kararlar alınmıştır:

1- Kaf-Der tüzüğünün 20 maddesi değiştiril-
miştir. İ i

2- Kuruluş aşamasındaki Kafkas Dernekleri
Federasyonu'na kurucu üye olarak katılmak üze-
re Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'na yetki ve-
rilmiştir.

3- Kafkas Derneği'nin süreç içerisinde tüm
şubelerinin feshedilmesi suretiyle federasyona
katılmak isteyen şubelerin bağımsız dernek hali-
ne dönüşüp hazırlık yapmalarına imkan veril-
mesine,

4- Federasyonlaşma çalışmalarının bundan
sonraki aşamasıyla ilgili üç kişilik bir komite gö-
revlendirilmesine ve öngörülen ilkelerin bir bil-
diriyle duyurulmasına oy birliğiyle karar verilmiş
ve ayrıca Kaf-Der organlarına seçimler yapıl-
mıştır. MKYK, MYK, Denetleme ve Disiplin Kuru-
lu asil üyeliklerine aşağıda kayıtlı kişiler seçil-
mişlerdir:

Genel Başkan: Muhittin ÜNAL

Genel Bşk. Yrd.: CihanCANDEMİR, Çetin ÖNER,
Şamil JANE, Seyfettin DİYNER

Genel Sekreter: Cumhur BAL
Genel Sayman : M.Emin KAYNAR

MYK Üyeleri :Erol TAYMAZ, Kamuran AKKAYA,
Münevver AYKAÇ

MKYK Üyeleri: Necla DİNÇER, Kaya ŞENVAR,
Sema YILMAZ, Cevat BAGEOĞLU, Adnan SABAH,
Sami KORKUT, Şükrü İNCİ, Bahri KAZBEK, Eyüp
BALOĞLU, A.Mecit CANKAT, Bülent ATÇI, Hamit

EREN

Denetleme Kurulu: Nebi BOYBEK,
Faruk MİT, o
Mehmet ÖZDOĞAN
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Dil Eğitimi Konulu 3. Toplantı İstanbul'da
Yapıldı

Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında
kullanmakta oldukları mahalli dillerin öğrenil-
mesine ilişkin yasanın yürürlüğe girişinden iti-
baren Çerkes toplumunun kültürel kuruluşları ve
sivil organizasyonları tarafından düzenlenmiş o-
lan üçüncü toplantı İstanbul Kafkas Kültür Der-
neği'nin organizasyonu ile 19 Ocak 2003 günü
Bağlarbaşı'ndaki dernek merkezinde yapıldı.

Toplantıya katılım, gerek izleyici ve gerekse
konuşmacı olarak oldukça kalabalıktı.

Sefer BERZEG, Murat PAPŞU, Fahri HUVAJ,

Yılmaz YEMUZ, Remzi YILMAZ, Cemalettin ÖZ-
BAY, Meral ÇARE, Mahinur TUNA, Mine BAĞ,
Hikmet BER, Kenan KAPLAN ve Avladin DUMANIŞ
tarafından tebliğler sunuldu. Tebliğ konuları
daha çok; Latince Alfabe, öğretim sisteminde
dikkat edilecekhususlar, hedef kitle ve öğ-
retimde kullanılacak yardımcı materyal olarak
seçilmişti. Oldukça yararlı, yararir olduğu kadar
da düşündürücü ve tarihi bir karar sürecine
girildiğini net olarak ortaya koyan bir organizas-
yondu.

Panelin son bölümünde gündem dışı olarak
söz alıp dil öğretimi kurslarının pratikte açılıp
açılamayacağı, hangi alfabelere geçit verilme-
yeceği, sertifikalı öğretmen ve usta öğretici
yetiştirme, alfabe ve müfredat programı konu-
larında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Ge-
nel Müdürlüğü yetkilileriyle yapmış olduğu özel
görüşmesindeki tesbitlerini ve ulaşılan -So0-
nuçları, ayrıca, dil kursları, ders malzemeleri ve
müfredat programı konusunda Kaf-Der'in çalış-
malarını anlatan Genel Başkan Muhittin ÜNAL'ın
4 konuşması da önemli bir bilgi sunumuydu.

Dille ilgili bu tür çalışmaların devam edece-
gi ve Mayıs ayında Ankara'da Kaf-Der'in düzen-
leyeceği "Geleneklerimiz ve çağdaş tatbikatı”
ve “Alfabe tesbiti ve öğretime başlama” konulu
ve bir hafta sürecek olan, Kafkasya'dan diğer
ülkelerden ve ülkemizden çok sayıda katılım-



 

 

 

cının, nihai değerlendirmeleri sonucunda bir ka-
rara ulaşılacağı yapılan açıklamaların bir başka
boyutuydu. Bu konu derginizin gelecek sayısında
oldukça geniş olarak işlenecek ve okurların katı-
lumları da sağlanacaktır.

4 Yıllık Emek Ürünü “Adiğe Dışa Pasır” Basım
Aşamasına Geldi. Kaf-Der tarafından Türkiye'ye
davet edilip tüm arkeolojik kazılar ve müzeler
gezdirilip, Anadolu arkeolojisi konusunda mev-
cut yazılı eserlerle birlikte Maykop'a dönmesi
sağlanan Doç.Dr.Lopaçe NURBİY tarafından iki
yılda Kaf-Der adına tamamlanan Adiğe Dışa Pa-
sır < “Adiğelerin altın çaSı” ya da "İlk Adiğe Al-
tınları” adlı eserin tercüme işlemleri tamamlan-
mış, Kaf-Dav Bilim Kurulu tarafından da yayınına
karar verilmiş ve basım aşamasına gelmiştir.

11 Mart tarihinde bir konferans için Alman-
ya'dan İstanbul'a gelecek olan ünlü Hititolog
Prof.Dr.Ahmet ÜNALile Doç.Dr.Lopaçe Nurbiy
ve Kabardey-Balkar'dan arkeolog Dr.Bitroz Rus-
lan ve ilgili uzmanların Ankara'da birlikteya-
pacağı 5 günlük son değerlendirmeyi takiben bu
eser Türkçe olarak basılacaktır.

Kaf-Der Başkanlığından aldığımız bilgilere
göre; Anadolu arkeoloji kazılarında çıkartılan e-
serlerle Kafkasya ve bilhassa Maykop kültürünü
temsil eden kalıntıların 308 adet resimle birlikte
karşılaştırmalı olarak ele alındığı eserin sadece
tercüme, dizgi, filmler ve tek dilde basım mâ-
liyeti 10.000 ABD doları düzeyindedir. Eserin ba-
sıldıktan sonra dünyadaki tüm arkeologlara, ar-

keoloji öğretimi yapılan tüm üniversitelere ve
müzelere ücretsiz olarak dağıtımı için önemli
miktarda finans desteğine ihtiyaç duyulmakta-
dır. Yeterli destek sağlanırsa Türkçe, Almanca,
İngilizce ve Rusça olmak üzere üç ayrı basımı
planlanmıştır. Rusça olan eser Maykop'da ba-
sılacak olup 5000 dolarlık maliyetini NART-TUR
firmasının sahibi Sn. H.Yaşar NOGAY - büyük
firmalarımıza örnek olabilecek bir davranışla -
üstlenmiştir.

Doç.Dr Lopaçe NURBİY'in Maykop yöresinde
yürüttüğü kazı çalışmalarından ortaya çıkart-
mış olduğu buluntularla ilgili olarak 100'den faz-
la resimle birlikte hazırlamış olduğu ikinci ori-
jinal eserin de keza Kaf-Der tarafından hem
Ankara'da, hem de Maykop'da basımları sağla-
nacaktır. 4 yıllık bir projeçalışmasının ürünü o-
lan bu iki kıymetli esere ilaveten “Kafkas Ka-
vimleri ve Halkları” adlı ve daha çok Kuzeydoğu
Kafkasya kazılarıyla ilgili üçüncü bir arkeoloji
eserinin de tercüme çalışmaları sonuçlanmakü-
zeredir veyılın ilk yarısında okurların hizmetine
sunulacaktır.

 

Arkeologların ve öğretim kurumlarının bu
güne kadar Anadolu arkeoloji kültürü ile Kaf-
kasya arkeoloji kültürü arasındaki ilişkileri
incelemeye almaktan kaçındıkları dikkate alın-.
dığında, Kaf-Der tarafından bu eserlerin yayım-
lanması ile, Kafkasyalıların medeni geçmiş-
lerinin gündeme getirilmesi ve bir tartışmanın
başlatılması bakımından önemli bir adım atılmış
olacaktır.

Elimsan Hemşehri Uzmanları Davet Ve Konuk
Ediyor. Daha önceki sayılarımızda çalışmaları
hakkında bilgiler sunduğumuz ELİMSAN Şirketler
Grubu, bu sefer de başka ülkelerde yaşamakta
olan ve değişik alanlarda uzman hemşehrileri-
mizi davet edip, hem onları Türkiye'deki akra-
balarıyla buluşturuyor, hem de teknik konularda
bilgilenmiş olarak ülkelerine dönmelerini sağlı-
yor. Bildiğiniz üzere Akrabalar Günü uygulama-
sına başlayan ve gelenekselleştiren de Elimsan

. Şirketler Grubudur.
Aralık ayı içerisinde Suriye'den Prof.Dr.

Ömer SHABSİG ile Rusya Federasyonu'nundan
Prof. Yuri GUTEKLEV ve Gas Business Projekt
Firması genel müdürü Ruslan BEBOV birer hafta
süreyle konuk edilmişlerdir.

Balıkesir'in tek bayan saatçisi Şükran
Lişesivdin baba mesleğini büyük bir sevgiyle ve
adeta bir misyonu yüklenmişçesine .devam et-
tiriyor. Oruçgazi mahallesindeki atölyesinin ismi
de babasının ismini “Saatçi Sefer” ismini taşı-
yor. Mesleki misyonunu ise Balıkesir'in tarihi
simgesi Saat Kulesi'nin, tarihi 200 yılı geçen sa-
atinin bakımını ve tamirini ücretsiz yapmayı
üstlenerek perçinlemiş. Belirli aralıklarla saatin
bakımını yapıyor, bir arızası varsa gideriyor.
Lişesivdin, okulların ve camilerin de saatlerini
ücretsiz yapıyor.
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Bu davranışının babasından kalan bir ge-

lenek olduğunu belirten Lişesivdin babasından
övgüyle bahsediyor: “Daha ilkokul çağlarında
babamın yanında mesleğe başlatlım. Babam çok
yetenekli bir insandı. Çalmadığı müzik aleti
yoktu. Çerkes olduğumuz için, Çerkes şarkılarını
çok yi çalar, söylerdi. Türkiye'nin her yerinden
Çerkes şarkılarını derler, hikayeleri ile birlikte

çevresindekilere anlatır, çalardı.
Lişesivdin, geçmiş yıllarda Türkiye çapında

Orient Watch isimli uluslar arası bir Japon fir-
masının İstanbul'da açtığı kursa tek bayan saatçi
olarak katılmış. Yardımsevenler Derneği'ndeça-
Lışmaları olmuş. Saatçiler Derneği, Anneler Der-
neği ve Kafkas Kültür Derneği'nin kurucu üyeli-
ğini yapmış. İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Mer-
kezi'nde usta öğreticilik yapıyor. Yerel gazete
ve dergilerde uzun yıllar bulmaca-lar yayınla-
MIŞ.

Şükran Lişesivdin, Balıkesir'in Oruçgazi ma-
hallesi Beyaz sokak No:3 adresindeki atölyesinde
uğraşısına devam ediyor.

17 Ocak 2003 Yeni Haber Gazetesi

 

 

 

- KAF - DER Konya Şubesi, Ocak ayında
kongre yapmış ve Yönetim Kurulu ile Denetim
Kurulu asil üyeliklerine aşağıda isimleri yazılı
kardeşlerimiz seçilmişlerdir. Kendilerini kutlu-
yor toplumumuz adına başarılı icraat diliyoruz.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: 

 

Faruk ÖZDEMİRKAN (Başkan
Suat ÖZ Bşk.Yrd.
Bilal ATLI G.Sekreter

Ali GÜNDOĞDU Mali Sekreter
Musa AÇIKGÖZ Üye
Yaşar YILDIRAN Üye
Rafet TUĞ - Üye

Denetleme Kurulu asil üyeler

İrfan DOĞU,
Osman AKER,

Cumhur OGUZKAN

- GÖKSUN Kuzey Kafkasya Kültür Derneği
olağan genel kurulu, 29 Aralık 2002 tarihinde
yapılmış olup, Yönetim Kurulu ve Denetleme
Kurulu aşağıdaki şekilde teşekkül ettirilmiş ve
aynı zamanda kuruluş aşamasındaki Kafkas Der-

 56

nekleri Federasyonuna katılma kararı da alın-
mıştır. Seçilen arkadaşlarımızı başarılı hizmet-.
ler dileğiyle kutluyor, alınan kararların hayırlı-
uğurlu olmasını diliyoruz.

Yönetim Kurulu Asil üyelikleri

Bedri TOKUÇ Başkan
Şeyda KOÇ Bşk.Yrd.
Muhsin TUNA Sekreter
Kahraman KUŞ Muhasip
M.Emin CANLI üye

Muhammed KORKMAZ üye
Aydemir SANDIKCI üye

Denetleme Kurulu Asil üyelikleri

Sait ÖZDEMİR
Muhammed ATICI

Nedim BOLAT

- GEBZE Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma
Derneği'nin olağan genel kurulu 16.11.2002
tarihinde yapılmış olup Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu asil üyeliklerine seçilmiş olan
arkadaşlarımızın ad ve soyadları aşağıda
verilmiştir. Kendilerini (kutluyor, başarılı
icraatlar diliyoruz.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Aydın KIRAÇ Başkan
Bayar HAZIR Bşk.Yrd.
Engin ÖZDEMİR Veznedar
Fatih AYDIN Yazman
Hakan DER Muhasip |
İsmail ALDEMİR Gençlik Sorumlusu
TuncayHÜR Gençlik Sorumlusu

Denetleme Kurulu asil üyeleri

Emrullah KAP

Cahit KUŞAK

Kudret YILMAZ

 

 

 

-Bursa Şubemiz eski başkanlarından Şamil
Haldun SAH'ın babası 1930 Manyas doğumlu Ali
Kemal SAH, 13 Aralık 2002 tarihinde Bursa'da

vefat etmiş ve Manyas İlçesi Haydar köyüne gö-
türülerek toprağa verilmiştir.

-Beyşehir 1920 doğumlu, Çeçen asıllı, emek-
li Kıdemli Albay, Beyşehir eski Belediye Başkanı,
derneğimiz üyelerinden sayın Nilüfer Hurmi'nin
babası ve kardeşimiz Bislan Hurmi'nin kayınpe-
deri ve Ankara Kafkas Kültür Derneğimizin eski
başkanlarından değerli büyüğümüz (Nazım
CANBOLAT, 21.12.2002 tarihinde Ankara'da
vefat etmiş ve naaşı Beyşehir'e götürülerek
toprağa verilmiştir.



 

  
 

-İstanbul Kafkas Kültür Derneği Başkanı Sa-
yın Prof.Dr. Günseli (Şurdum) AVCI'nın Pınarbaşı
1333 doğumlu annesi Bedriye ŞURDUM, 22 Ocak
2003 günü İstanbul'da vefat,etmiş ve ertesi gün
İstanbul Kanlıca'daki aile kabristanında toprağa
verilmiştir.

-Eski dernek başkanlarımızdan Hikmet o As-
lanoğlu'nun damadı, ilk folklor ekibi çalışanla-
rından Rüçhan kardeşimizin kıymetli eşi, Türki-
ye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün
her kademesinde emek vermiş olan ve çok sevi-
len Kadri KIZILCA, 20.12.2002 tarihinde Anka-
ra'da vefat etmiş ve ertesi gün Ankara Karşıyaka
mezarlığında toprağa verilmiştir.

-1934 Sarız-Karakuyan köyü doğumlu ve Ö-
ner Reklam firmasının sahibi ve değerli üyemiz
Hikmet ÖNER'in babası Hakkı ÖNER, 26.12.2002
tarihinde Ankara'da vefat etmiş ve köyüne götü-
rülerek 27.12.2002 tarihinde toprağa verilmiştir.

-Uzunyayla Kırkpınar köyünden merhum Me-
likgazi İlhan'ın eşi ve Şerefiye köyünden Karaçay
ailesinin kızı Rabia İLHAN, 13.01.2003 tarihinde
vefat etmiş ve Kırkpınar köyünde toprağa ve-
rilmiştir.

-Balıkesir Kafkas Kültür Derneği kurucu üye
ve başkanlarından Cevdet ERKİN'in değerli ev-
ladı ve şubemiz üyesi (Vonje) Necmi ERKİN,
yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak
27.01.2003 tarihinde vefat etmiş, Soma, Bursa,
Bandırma, Susurluk ve Gönen derneklerinden

çok sayıda üyemizin katılımıyla toprağa veril-
miştir.

- Sivas Demirözü 1952 doğumlu ve Çorum Al-
tıntaş köyünden Gebishe Kazım Beyin eşi ve
derneğimiz elemanı Filiz DURDU ile Ayşe ve Ab-
dullah DURDU'nun sevgili anneleri Cevriye
DURDU yakalanmış olduğu hastalıktan kurtula-
mayarak 30 Ocak 2003 tarihinde Ankara'da ve-
fat etmiş ve ertesi gün Ankara Karşıyaka mezar-
Lığında topra$a verilmiştir. ç

-Uzunyayla, Pazarsu ve Methiye köylerinin
köklü üç ailesine mensup üç kiymetli gencimiz
Hidayet ÖZTÜRK, Bülent TOK ve Murat
GİRTİNE hayatlarının baharındaailelerini, dost
ve akrabalarını, arkadaşlarını ve toplumumuzu
büyük bir acıya boğarak elim bir trafik kazasıyla
Bayram tatilinde aramızdan ebediyen ayrılmışlar
ve naaşları köylerine götürülerek toprağa veril-
miştir.

- Uzunyayla Pazarsu köyünden Tıkıne Abdul-
lah'ın oğlu Sebahattin SEYYAR 17. 02.2003 tari-
hinde vefat etmiş, ertesi gün köyünde toprağa
verilmiştir.

- Uzunyayla Akviran - Pedisiye köyü eşrafla-
rından 1926 doğumlu Mefeşko Hayrullah
İYİGÜN, 24.02.2003 tarihinde Ankara'da vefat

 

etmiş ve Cebeci Asri mezarlığında toprağa
verilmiştir.

-Antalya 1922 doğumlu, Gülten, Hamit ve
Baturay kardeşlerimizin değerli babaları Halit
ÖZBEK (YEDİÇ) 3 Ocak 2003 tarihinde vefat et-
miş ve 4 Ocak günü Antalya merkezde toprağa
verilmiştir. Ni

Merhum ve merhumeler için Yüce Tanrı'dan
sonsuz rahmet, ailelerine, dost ve akrabalarına,

arkadaşlarına ve toplumumuza baş sağlığı dili-
yoruz.

 

HABERLER  
 

Dünya Çerkes Birliği Başkanlar Toplantısı
Nalçık”da Yapıldı

-Kaf-Der topluluğunun üyesi bulunduğu ve
merkezi Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin baş-
kenti NALÇIK şehrinde bulunan Dünya Çerkes

- Birliği'ne bağlı dernekler başkanlarının katılı-
.mıyla yılda bir kez yapılmakta olan Başkanlar

5/

Kurulu Toplantısı 14-15 Aralık 2002 tarihlerinde
toplanmıştır. i

. Toplantıda Kaf-Der'i temsil eden Genel Baş-
kan Muhittin ÜNAL'ın toplantı dönüşü verdiği
bilgilere göre üzerinde çalışılan konular ve alı-
nan bazı kararlar şöyledir:

- DÇB'nin UNPO nezdindeki temsilcisi Ohuta
Aleksandr'ın vermiş olduğu bilgilere göre bir
süredir aksayan DÇB-UNPO ilişkileri yeniden iyi
bir düzeye çıkarılmış olup, “sürgündeki ulus”
statüsü ile “çifte pasaportzçifte kimlik” temin
edilmesine yönelik çalışmalara başlanmıştır. (Bu
çalışmalar ve amacı daha sonra dergimizde
yayımlanacaktır)

- Olağan Genel Kurul 2003 yılı Eylül ayında
Nalçık'da yapılacaktır.

- Olağan Genel Kurul'un yapılacağı hafta içe-
risinde ve 7 gün süreyle Dünya'nın tüm ülkele-
rinde yaşamakta olan Çerkes kökenli sporcu

gençlerin katılacağı Dünya Çerkes Gençleri
Spor Olimpiyatı düzenlenecektir.

- Geçen yıl ikincisi Maykop kentinde yapıl-

ması gerekirken selfelaketleri nedeniyle yapıla-

mayan Il. Dünya Adige Müzik Festivali'nin bu yıl

yapılması ve bir programa bağlanabilmesi için

Genel Başkan ve Yardımcısı Adişey'e gidip
Kültür Bakanı ve Cumhurbaşkanıile görüşecek-

lerdir.
- Geçmiş iki yıl içerisinde üye derneklerin

gerçekleştirdikleri aktivitelerin önemli olanları
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dernek başkanları tarafından anlatılmış ve ge-
lecek yıllarda yapacakları çalışmalar hakkında
geniş bilgiler sunulmuştur. Bu sunular içerisin-
den Kaf-Der'in Kafkasya-Anadolu arkeolojileri a-
rasındaki ilişkilerini araştıran çalışmaları, sayın
Çetin ÖNER tarafından hazırlıkları yapılan film
çalışmaları, gençliğe yönelik Kafkasya turları ve
yıllık gençlik toplantılarına ilişkin organizasyon-

lar ve bölgesel etkinlikler ilgiyle karşılanmıştır.
- Üye derneklerin gerçekleştirebilecekleri

mali boyutu büyük, toplumsal içerikli etkinlik-
tere yapılabilecek katkılar ilgili dernek başkan-
ları arasında konuşulup prensip kararlarına bağ-
lanmıştır.

- DÇB'niniki yıllık çalışmaları ve bütçe harca-
maları gözden geçirilmiş ve yapılması gereken
asıl çalışmalarla ilgili olarak hazırlanmış bulunan
iki ayrı program taslağı gündeme alınmışsa da
DÇB ÇALIŞMA PROGRAMIve İLKELERİ'nin madde
madde tetkiki ve son şeklinin verilmesi ta-
mamlanamamıştır. Taslak programlar hakkında
üç ay içerisinde üye dernekler yazılı görüşlerini
bildirecekler ve Merkez Yönetim Kurulunda konu
yeniden değerlendirilecektir.

- Genet Başkan Nohuş Zavurbiy'in sunmuş ol-
duğu iki yıllık çalışma programında Türkiye'deki
Kafkas Kültür Derneklerinin merkezi bir çatıda
bir araya gelmelerini özellikle temenni etti.
Genel Başkan, Aralık 2000 tarihli Kaf-Der genel
kurulu ile 2002 yılında Kayseri Fuarında 4 der-
neğin ortaklaşa gerçekleştirdikleri 3.UZUNYAYLA
KAFKAS KÜLTÜR ŞENLİĞİ sırasında tanık olduk-
larına inanmakta zorluk çektiklerini, bu açıdan
bakınca yakın gelecek yönünden ümitli oldukla-
rını dile getirdi.

Carım Aslan Konsolos Olarak Göreve Başladı:
Adigey Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı sa-
yın A.Aslan CARIMOV Rusya Federasyonu'nun

Varna Konsolosluğu'na atanmış ve görevine baş-
lamıştır.

Çeçenlerin tanınmış komutanlarından Salman
Raduev 14 Aralık'ta getirildiği Perm Oblast'daki
kampta öldü. Raduyev 2000 senesinde Federal
Güvenlik Güçleri tarafından yakalanmış ve
terörizmden yargılandıktan sonra ömür boyu
hapse mahkum edilmişti. Raduyev'in aniden ölü
bulunması soru işaretlerine neden olurken Ada-
ilet Bakan Vekili Yurii Kalinin otopsi sonuçların-
da şiddet izlerine rastlanmadığını söyledi. Radu-
yevw'in iç kanamasının nedenini bilmediğini söz-
terine ekleyen Kalinin sebep olarak Raduyev'in
önceki yaralanmalarının olabileceğini söyledi.

16 Aralık 2003 RFEZRL NEWSLİNE

Medya Raduyev'in öldürüldüğünü düşünüyor.
16 Aralık tarihinde "Kommersant-Daily” de çıkan
habere göre Raduyev dövülerek öldürüldü.
Kamp yönetiminden alınanbilgiye göre saatler-
ce süren işkenceler sonucunda öldürülen Radur-
yev kısa bir süre önce Çeçen Başbakan Yardım-
cısı Ahmet Zakaev'e karşı tanıklık yapmıştı.

17 Aralık 2003 RFE/RL NEWSLİNE

Putin Çeçen Liderler ite Buluştu. Cumhurbaş-
kanı Putin, Çeçen Başbakan Mikhail Babich ve
Çeçen Yönetimi Başkanı Akhmed-hadji Kadyrov
ile buluşarak Çeçenya'daki sosyo ekonomik dur-
rumu tartıştılar. Konuşmalar özellikle yaratı-
lacak olan bankacılık sistemi ile yeni atanacak
olan Çeçen İçişleri Bakanı üzerine odaklandı.
Babich ayrıca Çeçenya'nın yeniden yapılandırıl-
ması için ayrılacak olan fonları çok sıkı takip
edeceklerini de sözlerine ekledi.

21 Aralık 2003 RFE/RL NEWSLINE

1992-93 savaşında Abhazya'ya gönderilen sa-
yıları belli olmayan mülteci Gürcüler Inguri Ir-
mağı üzerindeki ana köprü girişini trafiğe ka-
patarak Abhazya ile Gürcüstan arasındaki iç Sı-
nıra dikkat çekmek amacıyla protesto gösterisi
yaptılar. Göstericiler Abhazya'nın başkenti So-
hum ile Soçi arasındaki tren yolu trafiğinden 10
gün önce de gösteri yaptılar. Ayrıca 6 Ocak'ta
Kafkas Press'in yayınladığına göre Gürcüstan
İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri Birleş-
miş Milletler ve Amerika'nın kabul ettiği bu ula-
şım biçiminin Abhaz sorununu artıracağını söy-
lüyorlar. 7 Ocak 2003 RFE/RL NEWSLINE

Rusya, Çeçenya'da AGİT ile işbirliğine devam
edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Igor Ivanov

. Fransız meslektaşı Dominigue de Villepin'in
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Moskova ziyaretini doğrulayarak, Avrupa Güven-
lik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Çeçenya'daki göre-
vini tamamlaması için süresinin dolduğunu an-
cak Moskova'nın AGİT ile işbirliğine devam
etmekteistekli olduğunu açıkladı.

9 Ocak 2003 RFE/RL NEWSLINE

Gürcü yetkililer Moskova Abhazya demiryolu-
na karşı çıkarak baskı oluşturmaya çalışıyor-
lar. Rus haber ajanslarına göre 16 Ocak'ta Gür-
cüstan Ulaşım Bakanı Merab Adeishvili, Kara-
deniz şehri olan Soçi'den Abhazya başkenti So-
hum'a uzanan demiryolunu Moskova. kapatmaz
ise Gürcüstan'da bulunanRus askeri birliklerinin
geçişlerine engel olunabileceğini söyledi.

9 Ocak 2003 RFE/RL NEWSLİNE



 

 

  
 

Nükleer Enerji Bakan Veliki Aleksandr Kotelni-
kov Duma'ya bir mektup göndererek Çeçen sa-
vaşçıların elinde nükleer silah bulunmadığını,
zaten böyle bir yeterliliktö olmadıklarını açık-
ladı. Duma Güvenlik Komitesi Başkanı Aleksandr
Gurov'un soruşturmasına da gönderme yaparak
nükleer silah yapımının ileri teknoloji gerektir-
diğini ve bunun da Çeçen komutanlarda bulun-
ma olasılığının olmadığını belirtti. Buna karşılık
geniş alanlarda etkili olabilecek türden silahlara
sahip olabileceklerini ancak bu silahların yıkım
gücünün sınırlı olduğunu da sözlerine ekledi.

15 Ocak 2003 RFE/RL NEWSLINE

Uluslararası çevre örgütü Ekolojik Savunma
Organizasyonu Başkan Yardımcısı (Vladimir
Slivnyak varolan güvenlik sistemlerinin Rusya'yı
nükleer saldırılara karşı koruyamayacağını söy-
ledi. Ekolojik Savunma uzmanlarına göre iki Ö-
nemli saldırı söz konusu. Bunlardan birincisi
nükleer santraller, diğeri ise radyoaktif silahlar.
Nükleer santrallere yapılacak bir saldırı çevreye
zarar vermeyecek ancak santralleri devre dışı
bırakacaktır. Silahlar için gerekli olan radyoaktif

lamak için Abhaz güçlerinin hazır olduklarını
söyledi.

24 Ocak 2003 RFE/RL NEWSLINE

Gürcüstan”'da bulunan AGİT Ofisi temsilcileri
Abhaz Parlementosu Başkanı Nuszar Ashuba
ile birlikte Sohum'da buluşarak şu anda henüz
tanınmamış olan cumhuriyetin ekonomik ve so0s-
yal durumunu, sorunlarına getirilebilecek poli-
tik çözümleri tartıştılar. Ashuba, böyle bir çö-
zümün öncelikli olarak Gürcistan'ın dostları ola-
rak bilinen 5 devletin tutumuna bağlı olduğunu
söyledi. Bu arada, Abhaz Cumhurbaşkanı Vladis-
lav Ardzinba'nın temsilcisi Igor Akhba Mosko-
va'da gazetecilere yaptığı açıklamada Gürcüs-

tan'ın iddia ettiği Abahzya'ya yapılan uluslar
arası yardımın tamamen yalan olduğunu ve Ab-
hazya'ya şu ana kadar tek kuruşun dahi ulaş-
madığını söyledi.

24 Ocak 2003 RFE/RL NEWSLINE

Gürcüstan ile İsrail arasında askeri-sanayi iş-

malzemelerin (cesium-137 ve nükleer fuel gibi)
ise garanti altında olmadığını açıkladı.

15 Ocak 2003 RFE/RL NEWSLINE

Gürcü yetkililer Pankisi'deki eğitim kampında
teröristlerin bulunduğunu iddia etti. Gürcüs-
tan Milli Güvenlik Bakanı sözcüsü Nika Laliashvili
gazetecilere yaptığı açıklamada Pankisi'de
bulunan eğitim kampında Çeçen savaşçıların ve
paralı Arap askerlerinin bulunduğunu söyledi.
Laliashvili kampta patlayıcı ve zehirli gazların
üretiminin öğretildiğini iddia etti, ancak kampta
bulunanlar ile teröristler arasında bir bağlantı
kurulamadı.

15 Ocak2003 RFE/RL NEWSLİNE

Gürcüstan Avrupa Birliği'ne Güney Kafkasya
için Özel Temsilci olmayı önerdi. Gürcüstan
Dışişleri Bvakan vekili Kakha Sikharulidze Inter-
fax'a verdiği demeçte Güney Kafkasya için özel
temsilci olmayı umduklarını belirtti. Böylelikle
bölgedeki sorunların çözümü için arabulucu gö-
revini üstlenebileceklerine de dikkat çekti.

17 Ocak 2003 RFE/RL NEWSLİNE

Gürcü ve Abhaz askerleri Abhazya'daki Barış
koruyucularının görevlerini ellerinden alacak-
lar. Gürcüstan ordusu sorunlu bölgedeki Rus
barış gücünün geri çekilmesi için hazırlıklarını
yaparken Abhazya Savunma Bakan Vekili Garri
Kupalba Sohum'da gazetecilere yaptığı açıkla-
mada Rus barış gücünün geri çekilmesini sağ-
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birliği görüşmeleri yapıldı. Gürcüstan Devlet
Bakanı Avtandil Djorbenadze İsraiVi ziyaret
ederek İsrail ordusuna ve pek çok Nato üyesine
cephanelik sağlayan devlet destekli şirket IMİ
ile bir görüşme yaptı. Djorbenadze İsrail ile
Gürcüstan arasında yapılabilecek böyle bir
işbirliğinin çok faydalı olabileceğini söyledi.

25 Ocak 2003 RFE/RL NEWSLINE

Gürcüstan Devlet Bakanı Avtandil Djorbenad-
ze Türkiye'ye yapmış olduğu bir günlük ziya-
rette Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve
Başbakan Abdullah Gül ile görüştü. Bu gö-
rüşmede Türkiye ile Gürcüstan arasındaki askeri

ve enerji sektörüne yönelik işbirliktelikeleri
konuşulurken, Azerbeycan ve Gürcüstan üze-
rinden Türkiye'ye ulaşması planlanan gaz ve yağ.
planları görüşüldü.

25 Ocak 2003 RFE/RL NEWSLINE

Gürcüstan Milli Güvenlik Konseyi Abhazya'yı
Tartıştı. Güvenlik Konseyi 26 Ocak'ta biraraya
gelerek bir toplantı yaptı. Bu toplantıda Ab-
hazya ile ilgili pek çok konu ele alındı. Ab-
hazya'nın başkenti Sohum'dan Soçi'ye uzanan
tren yolu, Abhaz vatandaşlara Rus pasaportu
dağıtımı, sorunlu bölgede bulunan Rus barış
gücü gibi konuların konuşulduğu toplantı 5 saat
sürdü. Cumhurbaşkanı Shevardnadze ve Milli
Güvenlik Konseyi Sekreteri oTedo Djaparidze
diğer katılımcıları ikaz ederek Rus barış gü-
cünün yerlerine yeni bir vekil bulunana kadar
geri çekilmemeleri gerektiğini söylediler. She-
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vardnadze 28-29 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanı
Putin ile görüş birliğine ulaşmayı umduğunu
söyledi.

27 Ocak 2003 RFE/RL NEWSLINE

Abhaz-Gürcü sorununun halledilmesine yöne-
lik bölgede bazı programlar yürüten BM, So-
hum ile doğrudan görüşmeler yapıyor. Ab-
hazya'nın bağımsız devlet olma statüsünü orta-
dan kaldıran ve Gürcüstan'ın yetkilerle donatıl-
mış özerk bir parçası haline getirmeyi amaçla-
yan Dieter Boden Belgesi'ni Abhazya'ya kabul
ettiremeyen BM, Sohum'a yerel kanunların ulus-
lararası hukuka göre gözden geçirilmesi ve
güvenlik görevlilerinin eğitilmesini teklif ediyor.
Abhazya Parlamentosu Başkanı Nugzar Aşuba,
bu özel projeleri BM Gürcüstan Misyonu Başkan
Yardımcısı Roza Otunbayeva ile görüştü.
Aşuba'nın isteği üzerine 30 Ocak'ta yapılan gö-
rüşmede öncelikli olarak 1992-1993 savaşı Sıra-
sında Gürcüstan'a göç eden Gürcülerin tekrar .
Gal bölgesine dönüşleri, BM gözetim operasyon-
ları, Rus Barış Gücü'nün görev süresinin uzatıl-
ması gibi sorunlar tartışıldı. Aşuba, Gürcüstan
Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze'nin dillen-
dirdiğinin aksine Gürcü mülteci sayısında farklı
verilere sahip olduklarını, kesin rakamların orta-

ya çıkması için öncelikli olarak Gal bölgesine dö-
nen Gürcülerin tespit edilmesi gerektiğini
söyledi. Aşuba, BM Güvenlik Konseyi'nin kararla-
rında yer alan Gürcü-Abhaz sorununun Gürcüs-
tan'ın toprak bütünlüğü esas alınarak çözülmesi
gerektiği yargısına ilişkin olarak da "Gürcüstan
ve Abhazya arasındaki ilişkiler eşit haklar üze-
rine bina edilmelidir. Gürcüstan ve Abhazya iki
komşu ülkedir. Tümdünya toplulukları buna
alışmalıdır” şeklinde konuştu. Ayrıca Abhazya'da
daha önce çıkartılan kanunların uluslararası
hukuka göre yeniden şekillenmesi yönündeki
önerinin ayrıntıları görüşüldü. Aşuba'ya göre
yerel kanunların bu şekilde uluslararası hukuka
göre denetimden geçirilmesi şayet politik bir
ticarete dönüştürülmez ise Abhazya açısından
faydalı olabilir. BM bu konuda katkılarının
olabileceğini yineleyen Otunbayeva ise, Gal ve
Zugdidi bölgelerinde görev yapan güvenlik
güçlerinin eğitimi konusunda da özel bir prog-
ram yürütülebileceğini kaydetti. Aşuba, "İçişleri
Bakanlığı'nda çalışacak personelin yetiştirildiği
bir okulumuz var. Bu eğitim imkanı Gal bölgesi

- için de geçerli. Ama Gal bölgesindeki güvenlik
birimlerimizin teknik desteğe ihtiyacı var ve bu
konuda katkıda bulunacaklara teşekkür ederiz"
dedi.

3 Şubat 2003 AJANS KAFKAS

 6Ü

Bugünlerde beklenen karla karışık yağmur
Kuzey Kafkasya'da çığ felaketlerinin yaşana-
bileceği ihtimalini gündeme getirince yet-
kililer riskli bölgeleri uyardı. Yetkililer Kuzey
Kafkasya dağlarında yaşanabilecek çığ teh-
likelerine karşı halkı uyarma ihtiyacı hissetti.
Ayrıca telefon ve elektrik hatlarında buzlanma
ve olası diğer felaketlere bağlı olarak kopma-
ların olabileceği bildirildi. Geçen yıl özellikle
Tuapse bölgesinde buzlanma nedeniyle elektrik
ve telefon direkleri yıkılmıştı. Ormanlık alanlar-
da da ağaçların dallarının kırılması ve gövdeleri-
nin parçalanması nedeniyle büyük bir felaket
yaşanmıştı.

4 Şubat 2003 AJANS KAFKAS

Gürcüstan Cumhurbaşkanı, Abhazya'daki ba-

rışgücünün yerine ya karma ya da AB güçle-
rinin getirilmesini önerdi. Gürcü birliklerini de
içeren karma güçlerin sorunlu bölgeye yer-
leştirilme fikri tepki alırken, Abhaz bakan Ta-
nia, Gali Bölgesi'nde sadece Abhaz polisinin

devriye gezebileceğini söyledi. Taniaayrıca bu
bölgedeki güvenliğin BDT barış gücü sayısının
arttırılmasıyla sağlanabileceğini belirtti. Azer-
baycan'ın Gürcüstan Büyükelçisi ise Abhazya'ya
barış gücü gönderdikleri iddiasını reddetti.

4 Şubat 2003 RFE/RL NEWSLİNE.

Reuter Haber ajansının raporlarına göre AGİT
görevlileri (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teş-
kilatı) Çeçenya'yı ziyaret etti. AGİT başkanı ve
aynı zamanda Hollanda Dışişleri Bakanı olan
Jaap de Hoop Scheffer Moskova'da gazetecilere
yaptığı açıklamada AGİT'e Çeçenya'daki refe-
randum için durum değerlendirmesine yönelik
özel bir görev verileceğini açıkladı. Ayrıca Rus-
ya ile görüşmelerine de devam edeceklerini bil-
dirdi. Moskova 31 Aralık'ta görev süresi dolan
AGİT'in Çeçenya'daki görevini uzatma isteğini
redediyor. 5 Şubat 2003 RFE/RL NEWSLİNE -

Çeçen yönetimi başkanı Akhmed-hadji Kady-
rov 10 Şubat günü Çeçenya'nın yeni Başbakanı
olarak 42 yaşındaki Anatolii Popov'u göreve
atadı.

11 Şubat 2003 RFE/RL NEWSLINE

Gürcüstan Devlet Başkanı Eduard Şevardnad-
ze, 15 Şubat'taki genişletilmiş hükümet top-
lantısında Abhazya'da konuşlanmış bulunan |
Rus Barış Gücü'nün31 Aralık 2002'de dolan gö-
rev süresinin uzatılacağının işaretlerini verdi.
Gürcü lider "Dostlarımız Abhazya'daki çatışma
bölgesinde Rus Barış Güçlerinin görev süresinin
uzatılmasını tavsiye ediyor" dedi. ABD Dışişleri
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Bakanlığı 13 Şubat'taki açıklamasında Rus Barış
Gücü'nün bölgedeki varlığını desteklediklerini
bildirmiş ve görev süresinin 6 ay daha uzatılma-
sını tavsiye etmişti. Gürcü tgrafı Barış Gücü'nün
görev süresinin uzatılması için bir kaç şart ileri
sürüyor. Bunlardan birincisi yıllardan beri Ab-
hazya'ya uygulanan ulaşım ambargosunun delin-
mesi anlamına gelen Soçi-Sohum tren seferle-
rinin durdurulması, ikincisi Abhazya'daki nüfusa
Rus pasaportlarının verilmemesi, üçüncüsü ise
Rus Barış Gücü'nün görev alanının tüm Gal
bölgesini kapsayacak şekilde genişletilmesi. Tif-
lis, savaş döneminde Abhazya'yı terk etmiş olan
Gürcü mültecilerin tekrar dönebilmesini kolay-
laştırmak için Barış Gücü'nün görev alanının
genişletilmesinde ısrarlı olduklarını söylüyor.
Ancak bu taleplerden hiçbiri ne Sohum ne de
Moskova tarafından kabul edilebilir bulunmuyor.
Sadece Rus ve Gürcü liderlerin Kiev'de yaptıkları
ikili görüşmede Gürcü mültecilerin geri dönüş-
lerinin hızlandırılması için tarafların üzerlerine
düşeni yapacağına dair bir mutabakat sağlan-
mıştı.
Tiflis!te Rus Barış Gücü'nün görev süresinin uza-

tıp uzatılmayacağına dair tartışmalardan hala
bir netice alınamazken Gürcü mültecilerinin İn-
gur nehri üzerindeki eylemleri sürüyor. Birkaç
gün önce eyleme bir de bomba provokasyonu
eklendi. Rus Barış Gücü'nün bölgeden çekilmesi
talebiyle Ocak başından beri eylemlerin sürdüğü
Abhaz-Gürcü sınırında göstericiler tarafından bir
el bombası bulundu. 14 Şubat'ta zaman ayarlı
bomba etkisiz hale getirilmek için bekletildiği
eylemcilere ait çadırda infilak etti. Bölgenin
önceden boşaltılmış olması nedeniyle patlama
sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Gösterinin organizatörleri el bombasını etkisiz
hale getirmek istemiş ancak başaramamışlardı.

17 Şubat 2003 AJANS KAFKAS

Gürcüstan Milli Güvenlik Komitesi Rus Barış
Gücü için uzatılan 6 aylık süreyi kabul etti.
Komite sekreteri Tedo Djaparidze gazetecilere
yaptığı açıklamada son olarak böyle bir uygu-
lamanın yapıldığını söyledi.

18 Şubat 2003 RFE/RL NEWSLINE

Gürcistan Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri
Tedo Caparidze 18 Şubat'ta Interfax'a yaptığı
açıklamada Poti limanına uğrayıp kontrolden
geçmeyen gemilerin Abhazya'ya gidişlerinin önü-
nü tamamen keseceklerini söyledi. Abhaz Savun-
ma Bakan Vekili Gari Kupalba buna tepki göste-
rerek bu tür bir girişimin denizde silahlı çarpış-
maya yol açacağına dikkat çekti.

19 Şubat 2003. RFE/RL NEWSLINE

- ve Shevardnadze'nin Mart ayından

m Öl

Putin ve Shevardnadze Mart'tan önce görü-

şecek. Rusya Dışişleri Bakanı İgor Ivanov, Putin
önce bir

araya gelip, görüşmek için anlaştığını söyledi.
İvanov'a göre başkanlar karşılıklı ilişkileri ve
diğer önemli konuları görüşecekler. İvanov,
Moskova ve Tiflis arasında yürütülen karşılıklı
ilişkilerdeki pozitif gelişmelerden memnun ol-
duklarını söyledi.

i RIA Novosti 18 Şubat

Rusya ve Gürcüstan Arasında Askeri Müzake-
reler yapılacak. Moskova Gürcistan ile askeri
konularda yeni müzakereler yapmaya hazırla-
nıyor. Müzakereler iki ülkenin Dışişleri ve Sa-
vunma Bakanlıklarından üst düzey görevlilerce
yürütülecek. Taraflar İstanbul antlaşmasının uy-
gulanmasıyla ilgili tüm konuları görüşecekler.
Özellikle Rusya'nın Akhalkaliki ve Batum”daki
askeri sahalarının fonksiyonları ve Gudauta as-
keri sahasındaki Tesislerin dokümanlarının Gür-
cüstan'adevri ile ilgili konuları görüşecekler.
Müzakerler 19 Şubat Pazar günü bitecek.

RIA Novosti 18 Şubat

Abhazya konusu Shevardnadze'nin imajını
zedeliyor: Rusya'nın Abhazya ve Güney Osetya
ile ilgili tutumları Moskova ve Tiflis arasındaki
gerilimi gittikçe artırıyor. Bu gerilim ve belirsiz-
lik de Eduard Shevardnadze'nin ülke içindeki i-
majını zedeliyor. Geçen yıl Rusya Abhazya nüfu-
sunun önemli bir kısmına vatandaşlık hakkı ver-
mişti. Daha yakın zamanda ise Abhazya ve
Güney Osetya sakinlerine sınırlardan vizesiz

geçiş hakkı tanıdı. Aralık ayında da Soçi ile Ab-
hazya'nın başkenti Sohum arasındaki tren yolu-
nu yeniden açtı. Ocak ayında Ukrayna'da ya-
pılan zirveden de bir sonuç çıkaramayan She-
vardnadze kendisini ve partisini de Gürcistan'da
yapılacak seçimler öncesinde zor duruma dü-
şürdü. Eurasia Insight (17 Şubat

Rusya Gudauta'da uluslar arası denetleme
için hazır. Rusya, 1999'daki AGİT İstanbul zir-
vesinde, Gudauta'daki askeri birliğin tasfiyesiy-
le ilgili kararın uygulanıp uygulanmadığının de-
netlenmesine hazır olduğunu bildirdi. Rusya bü-
yükelçisi Vladimer Chkhikvishvili, Gürcü Parla-
mentosundaki demokratların lideri olan George
Baradmidze ile yaptığı görüşmede uluslarası de-
netleme için hazır olduklarını belirtti.

Tiflis (Ana haber) 18 Şubat

Rusya, “Çeçen Websitesi”nden rahatsız oldu.
Rus görevliler, Baltık devletilerinin Çeçenya'ya
gösterdiği destek hakkındaki endişelerini Litvan-
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ya'ya bildirdiler. Rusya Dış İşleri Bakanlığı,
konuyu Moskova'daki Litvanya büyükelçiliğinden
görevlilerle görüştüler. Rusya, Litvanya'nın bir
internet şirketi olan Microlinkgin Kavkaz-center
isimli websitesi oluşturma kararına odaklandı.
Rus görevlileri, Litvanya'yı Çeçenler'in öz-
gürlükçü faaliyetlerini destekleyen hareketlere
karşı önlem alması konusunda uyardılar. Rusya
haber ajansları ayrıca, Perşembe günü yayınla-
dıkları haberde Litvanya başkanı Valdas Adam-
kus'un, Aminat Saiyeve adlı Çeçen temsilciye
vatandaşlık hakkı verdiğini duyurdular. Saiyeva
yıllardır Litvanya'nın başkenti Villinius'ta bir
Çeçen haber ofisini çalıştırıyordu.

VOA (Voice of America), 13 Şubat 2003

Çeçenya'daki referandumdan önce barış gö-
rüşmeleri için çağrı Çeçen elçisi, 13 şubat günü
yaptığı açıklamada anayasa için yapılacak
referandumun bir barış antlaşması yapılmadan
önce kabul edilemez. olduğunu belirtti. Çeçen
lüder Aslan Mashadov'un eliçisi olan Salambek
Maıgov, 23 Mart'ta yapılması planlanan referan-
dumun belirleyici bir unsur olamayacağını söyle-
di. Referandumun sonuçlarının da kesinlikle gü-
venilir olmayacağını belirtti. Maıgov Moskova'yı
Çeçen barış antlaşması için görüşme yapmaya
çağırdı. Ancak Moskovalı görevliler Mashadov ve-
ya temsilciler ile görüşmeyi reddetti ve bazıları
Mashadov'u geçen ekim ayında Rusya'da dür-
zenlenmiş olan tiyatro baskınından dolayı suç-
tadılar.

Radio Free Europe, Radio Liberty Moskova,
13 şubat 2003

Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı dev-
letler Abhazya'da siyasi çözüm konusunu gö-
rüştü. Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı
devletler, Gürcüstan ve Abhazya arasındaki ihti-
laf için siyasi bir çözüme varılmasını destekli-
yorlar ve Cenevre'deki müzakerelerden sonraiki
tarafa da yeni önerilerde bulundular. Görüşme-
lerde İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Ame-
rika”dan kıdemli diplomatların yer aldığı belirtit-
di. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin
Gürcüstan özel temsilcisi Heidi Tagliavini,
taraflara ekonomik, insani, siyasi konularda ve

güvenlik konularında barış sürecini hızlandırma-
-yı amaçlayan öneriler sunacak. Birleşmiş Millet-
ler Abhazya ve Gürcüstan arasındaki müzakere-
lerin temelini oluşturma amacıyla bir taslak ha-
zırlamasına karşın Abhaz liderler bu taslağı tar-
tışmayı bile reddetmişlerdi. BM Güvenlik Kon-
seyi, çözümün Abhazya'nın siyasi durumunun
Gürcüstan'a bağlı olacak şekilde olması gerekti-
gini iddia ediyor.

Reuter- Cenevre

 

Moskova'nın teminatlarına rağmen Çeçenler
hala kaçırılıyor ve işkence görüyorlar. Krem-
lin'in Çeçenya'daki durumun normale döndüğü
hakkındaki tüm iddalarına rağmen, Çeçenler
Rus kuvwvetlerin insanlıktan uzak eylemlerine
devam ettiğini söyledi.

Bir Çeçen doktor; üniformalı, silahlı asker-
lerin, sivilleri gece yarılarında evlerinden topla-

yarak ordunun çeşitli kontrol noktalarına götü-
rüldüklerini belirtti.

Her hafta Çeçenya'da, sayısız insanın orta-
dan kaybolduğunu, haftalar veya aylar sonra iş-
kenceye uğramış cansız vücutlarının ortaya çık-
tığını, geçen hafta da aralık ayında kaybolan
yedi kişinin cesedinin bir Kuzey Kafkasya kenti
olan Naurskaya'da morga bırakıldığını belirtti.

Kaybolan insanların akrabaları da şikayetle-
rini dile getirmeleri halinde kendilerinin, özel-
likle de çocuklarının zarar görmesinden korku-
yor.

Daily Times

Rusya'nın Çeçenya'daki kaybı 4.572 kişi. Rus-
ya Savunma Bakanlığı Basın Servisinin İnterfax'a
Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre; 1 Ekim
1999'dan 23 Aralık 2002'ye kadar olan sürede
Çeçenistan'daki çatışmalarda 457/2 kişi öldü,
15.549 kişi de yaralandı. Savunma Bakanlığı'nın
resmi istatistiklerine göre ise 2750 ölü 6569
yaralı var.

İnterfax, 17 şubat 2003

Çeçenya'daki ölü ve yaralı sayıları konusunda
çelişkili açıklamalar yapılıyor. Kuzey Kafkasya
Askeri Birliği'nin açıkladığı Çeçenya'daki ölü ve
yaralı sayıları, resmi kaynakların daha önce
açıkladıkları rakamlardan oldukça fazla. Kuzey
Kafkasya Askeri Birliği'nin sözcüsü olan Binbaşı
İgor Kaverin, İtar-Tass'a verilen ölü ve yaralı
raporunu inkar etti. Rus Asker Anneleri Komi-
tesi, asker yakınlarından ve yaralı askerlerden
aldığı bilgilere göre, savaşın başından itibaren
Çeçenya'daki ölü sayısının yaklaşık 11000, ya-
ralı sayısının da 30000 civarında olduğunu
açıkladı.

The Associated Press, 13 şubat 2003

Gıl- Robles'ten Çeçen referandumuna destek.
Avrupa İnsan Hakları Örgütü'nün üst düzey gö-
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revlisi Alvaro Gil- Robles 23 Mart'ta Çeçenis-
tan'da yapılacak referandumun, Çeçenlerle fe-
deral kuvvetler arasında üç yıldır süren savaşın
politik bir çözümle sona ermesi için bir başlan-
gıç olacağını söyledi. “Savaşın devam etmesinin
ve askeri müdahale ile çözüm arayışı”nın an-
lamsız olduğunu belirten Gil- Robles, referan-



 

  
 

dumun savaşın sona ermesinin ilk adımı olaca-
ğını da belirtti. Gil- Robles İnguşetya”daki Çeçen
mültecilere de oy kullanmaları için bir fırsat
verilmesi gerektiğini söyledi. Cumartesi günü
Rusya Dışişleri Bakanı İsor İvanov ile görüşen
temsilci daha önce de Çeçenya ve İnguşetya'ya
giderek Çeçen mültecilerle de bir araya
gelmişti.

The Associated Press

Yeni İnguş hükümeti Çeçen mültecilerin kendi
yurtlarına dönüşünün hızlandırılmasına karar
verdi. İnguşetya'daki mülteci kamplarındaki ya-
şam her ne kadar sürekli bir çözüm yolu olmasa
da Çeçen mülteciler dönüşte yaşayacakları
problemleri düşünerek Çeçenya'ya dönmeye İs-
teksizler.

Uluslararası ACT örgütü Çeçen mülteciler
için doğrudan doğruya ilgi ve acil parasal destek
sağlamak için uğraşıyor. Çeçenya'daki insani
yardım planları ve izleyecekleri stratejiyi belir-
temek için ACT örgütüne üye olan devletlerin
temsilcileri acil olarak bir araya gelecekler.

Reuters, 15 Ocak 2003

Rus Barış Gücünün görev süresinin uzatılması:
alternatifsizliğin meşruluğu Rusya Federas-
yonu'nun Abhazya sakinlerine pasaport dağıt-
ması ve Sohum'a giden demiryolunu tek taraflı
açması gibi Gürcistan'ın egemenliğini ihlal edici
davranışlarından sonra, Tiflis Rusya'nın bu tu-
tumundan vazgeçmediği sürece Abhazya ile
sınırda bulunan ve 31 Aralık 2002'de görev sü-
resi dolan Rus barış gücünün görev süresini uzat-
mayacağını duyurmuştu. Fakat 17 Şubat 2003'de
toplanan Gürcistan Güvenlik Konseyi Rus barış
gücünün görev süresini yeniden 6 ay uzatma
kararı almıştır. Üzerinden bir haftadan fazla
süre geçmiş olmasına rağmen bu konu, Rus
askeri üslerinin kapatılmasıyla ilgili 19 - Şubat
2003'de Moskova'da yapılan görüşmelerin 8 tu-
runda da hiçbir sonuç alınamamış olmasının et-
kisiyle Gürcistan'da devletin, siyasetin ve bası-
nın gündemindeki Rusyaile ilişkilerin başlıca un-
surlarından birisi olarak önemini korumaktadır.

Aslına bakılırsa Gürcistan'ın Rus barış gücün-
den kurtulma girişimi yeni değildir. Rus-Gürcü
ilişkilerindeki en son »-kırılmanın yaşandığı
1996'ya kadar geri gitmektedir. Gürcüstan böt-
geye yerleştirilmiş barış gücünün tek işlevinin
“Rusya'nın bölgenin sahibi izlenimini yaratmak”
olduğuna inanmaktadır. Buna bağlı olarak da
1996'dan itibaren Batı'yla ilişkilerinin gelişmesi-
ne paralel olarak, görevlerini yapmakta başa-
rısız olmuş barış gücünün bölgeden çıkarılmasını

 

talep etmeye başlamıştır. Her altı ayda bir u-
zatılması gereken barış gücünün görev süresi

- Gürcistan'da yoğun tartışmalara yol açmakta-
dır. Adeta her defasında görev süresinin bir da-
ha uzatılmayacağı belirtilir fakat yine de zorun-

lu olarak uzatma kararı verilir. Dolayısıyla, barış
gücünün görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı

Gürcistan'ın iradesinden bağımsızdır. Rus bariş
gücünün bölgeden çıkarılması için alternatif
barış gücünün oluşturulması şarttır. Alternatif
barış gücü oluşturulmadan Rus barış gücünün
bölgeden çıkarılmasının çatışmaları yeniden
başlatacağından endişe edilmektedir. Alternatif
barış gücü oluşturabilecek siyasi ve askeri güce
sahip devletler ise buna gitmemekte, Rus barış
gücünün devam etmesini istemektedirler. Gür-
cistan da her defasında bu devletlere başvurur,
netice alamayınca Rus barış gücünün görev sü-
resini uzatır. Nitekim, bu konuda Gürcistan'ın
en fazla güvendiği ABD 13 Şubat 2003'de yapmış
olduğu açıklamada daha 6 ay Rus barış gücünün
görev süresinin uzatılmasını istemiştir. Bunun
üzerine Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şe-
vardnadze yapmış olduğu açıklamada “dostla-
rımızı dinlemeliyiz” diyerek barış gücünün gö-
rev süresinin uzatılmasınıistemiştir.
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Sonuç itibariyle, Gürcistan'ın bu isteksizliği-
ne rağmen, bölgede Rus barış gücünün ne kadar
daha böyle kalabileceğinin cevabı alternatif ba-
rış gücünün ne zaman oluşturulabileceğine bağ-
lıdır. Alternatifsizlik bir meşruluk kaynağıdır.
24.02.2003 ASAM (Kafkasya Araştırmaları

Masası)
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AP heyeti Abhazya Ve Gürcistan'da yerinde
inceleme yapacak Gürcistan'ın anti-kriminal
operasyonlara yeniden start vereceği Pankisi
vadisi ve ardından Gürcistan'dan bağımsızlığını
ilan etmiş bulunan Abhazya, Avrupa Parlamen-
tosu heyetini ağırlayacak. Avrupa heyeti bugün
yerinde incelemelerde bulunmak üzere Gürcis-
tana gitti. Heyet Gürcistan'ın sorunlu vadisi
Pankisi'yi ziyaret ettikten sonra BM Genel
Sekreterliği'nin Gürcistan'ın Dostları Grubu'nun
Tiflis yanlısı çözüm önerisine direnen Abhaz-
ya'ya geçerek Abhaz yetkililerle görüşmeler ya-
pacak. Avrupa Parlamentosu heyetinin ayrıca
Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze,
Parlamento Başkanı Nino Burjanadze, Dışişleri
Bakanı Irakli Menagharişvili ile bir araya gele-
ceği belirtiliyor. Heyet temasların ardından ha-
zırlayacağı raporu Avrupa Parlamentosu'nun
Mart ayındaki Gürcistan özel oturumuna sunaca-
ğı belirtildi. Fransa, Almanya, Rusya Federasyo-
nu, İngiltere ve Amerika'dan oluşan "Gürcistan'ın
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Dostları Grubu", BM Genel Sekreterliği tarafın-

dan Dieter Boden'e hazırlatılan ve BM Güvenlik
Konseyi'nde de kabul edilen çözüm önerisini
destekliyor. "Boden Paper" olarak bilinen belge-
ye göre, Abhazya Gürcistan'ın toprak bütünlüğü
içerisinde geniş yetkilerle donatılmış özerk bir
statüye sahip olacak. Ancak Sohum, Abhazhal-
kının Gürcistan'ın hiçbir barışçıl çözüm önerisine
yanaşmaması nedeniyle 1999'da yapılan referan-
dumla bağımsız devlet olmayı seçtiğini belirte-
rek söz konusu belgeyi görüşme konusu yapma-
yacağını defalarca açıkladı.

Ajans Kafkas, 24.02.2003

BM'den özel toplantı Birleşmiş Milletler, 19-20
Şubat 2003 tarihlerinde Cenevre'de Gürcistan'ın
Dostları Grubu'nu bir araya getirerek Abhaz-
Gürcü sorununu masaya yatırdı. Taraflar
arasındaki çözüm sürecini hızlandırmayı amaçla-
yan görüşmelerde Abhaz-Gürcü sorunu ekono-
mik, sosyal ve siyasal boyutlarıyla tartışıldı. BM
Genel Sekreterliği'nin verdiği bilgilere göre top-
lantıya Fransa, Almanya, Rusya Federasyonu,
İngiltere ve Amerika'dan üst düzey temsilcilerin
yanı sıra Barış Operasyonlarından Sorumlu BM
Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Marie Gu&henno
ve BM Genel Sekreteri Gürcistan Misyonu Başka-
nı Heidi Tagliavini de katıldı. Jean-Marie Gu&-
henno'nun başkanlığındaki oturumda daha önce
BM Genel Sekreterliği'nin çabalarıyla politik çö-
züm konusunda belirlenen prensiplerin hala gru-
ba üye ülkelerce desteklendiği dile getirildi.
Toplantıda çıkan tavsiye kararlarının Tagliavini
tarafından Gürcü ve Abhazyetkililere bildirile-

ceği belirtildi. BM Genel Sekreteri Kofi Annan,
geçen ay Gürcistan-Abhazya sorununun politik
çözümüne ilişkin sürecin çok ağır işlediğini ve
çok az mesafe kaydedildiğini belirterek Gürcis-
tan Misyonu'ndan çalışmalara hız vermesini iste-
MİŞşti.

Ajans Kafkas, 24.02.2003

İngur'da protestolara ara: ABD Büyükelçisi
Richard Miles "Amerika'nın Gürcü-Abhaz sorunu-
nun çözümüne hız vereceğini" söyleyince Gürcü
mülteciler Sohum ve Rus Barış Gücü karşıtı ey-
lemlerine son verdi. Amerika Birleşik Devletleri
Gürcistan Büyükelçisi Richard Miles ve Gürcistan
Devlet Bakanı Avtandil Jorbenadze ile görüşen
protestocu Gürcü mülteciler, geçen aydan beri
Abhazya'daki Rus Barış Gücüne karşı sürdür-
dükleri protesto eylemlerine ara verdiler.
Abhaz-Gürcü sınırındaki İngur nehri üzerinde
köprüyü ulaşıma kapatarak eylem yapan Gür-
cülerin temsilcileri, Amerikan diplomatı ile 19
Şubat'ta bir araya geldi. Buluşmanın ardından

 

Rus Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmama- .
sını isteyen grubun eylemlere son verme kararı

aldığı belirtildi. RFE/RL'nin haberine göre Miles,
Gürcistan Milli Güvenlik Konseyi'nin Rus Barış
Gücü'nün görev süresinin 6 aylığına uzatılmasın-
dan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Mi-
lesın Gürcü mültecilerle toplantısında Ameri-
ka'nın söz konusu altı aylık dönemde mülteci-
lerin Abhazya'ya dönüşünün önünü açacak olan
politik çözüm sürecini hızlandırmanın yollarını
arayacağını söyledi. Bu arada BM Askeri Gözlem
Misyonu Komutanı General Ahmet Gazi Aşfak,
Caucasus Press'e Rus Barış Gücü'nün görev süre-
sinin uzatılmasından memnuniyet duyduklarını
açıkladı.

. Ajans Kafkas, 24.02.2003

Abhazya'dan seferberlik uyarısı: Gürcistan'ın
31 Aralık 2002'de görev süresi dolan Rus Barış
Gücü'nü bölgeden er yada geç gönderme pla-
nına karşı Abhazya, “seferberlik başlatırız" me-

sajıyla karşılık veriyor.
Abhazya, bir kez daha çatışma bölgesinden

ayrıldığı takdirde Rus Barış Gücü'nün kontrol
ettiği yerlerin Abhaz güçlerince doldurulacağı-
nin sinyalini verdi. Abhazya Savunma Bakanı
Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Vla-
dimir Arşba, 1994'den beri çatışma bölgesinde
istikrarın garantisi olarak gördükleri Rus Barış
Gücü'nün bölgeden çıkartılması durumunda Ab-
hazya'nın kısmi bir seferberliğe gideceğini açık-
ladı.

Arşba böylesi bir durumda yedek askerlerin
de orduya çağrilacağını kaydetti. Bu hafta içe-
risinde Gürcistan Milli Güvenlik Konseyi, şu an

o alternatifi olmadığı gerekçesiyle Rus Barış Gü-
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cü'nün altı ay daha bölgede kalmasına karar ve-
rirken bu zaman zarfında Tiflis'in Rus Barış Gü-
cü'nü bölgeden gönderecek tedbirler alacağının
da altını çizdi.

Ancak konseyin bu kararı henüz Gürcistan
Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze'nin onayın-
dan geçmediği için aktif değil. Şevardnadze,
daha önceki açıklamalarında Rus Barış Gücü'nün
bölgeden ayrılması durumunda onun yerini Kaf-
kasya'dan radikal silahlı güçlerin dolduracağını
ve Gürcistan'ın böylesi bir gelişmeye karşı ted-
birler alma açısından hazırlıklı olmadığını bildi-
rerek Rus BarışGücü'ne karşı yükselen sert mu-
halefeti yumuşatmıştı. Bu nedenle Rus Barış
Gücü'ne tanınacak 6 aylık süreye karşı özellikle
Abhaz-Rus ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri dur-
durma konusunda Moskova ile pazarlıklar ya-
pılsa da Şevardnadze'nin söz konusu kararı
imzalayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Ajans Kafkas, 21.02.2003
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"ASİL ÇELİK'BAYİİ
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Karbon, Islah, Sementasyon, Rulman, Paslanmaz, Takım, Otomat, Mikro alaşımlı; Borlu,

Yaylı Çelik kalitelerde

* iömm - 220 mm yuvarlak
* 22 mm - 300 mm kare
*50x6-140x30lama
* 120x30--300 x 160 platina
* 18,5 - 62 altıköşe
? 100x100 -160x 160-135 x 135-240 x 240 sürekli döküm kütük .
* İngot 530, 480 m
s 200 mm - 600 mm yuvarlak ve kare (Dövme Üretim)

Kesitlerdeki ürünlerin stoktan veya direk fabrikadan satışlarını istenen terminlerde
yapmaktadır. -

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

gibi sektörlere Uzman Kadrosu ve ISO 9000 felsefesi ile hizmet vermektedir.

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

  

   

   

Ayrıca AKÇELİK;
e4mm-20 mm Kangal Soğukçeşme
* 8mm - 90 mm Çubuk Soğukçeşme
* 8mm - 130 mm Kabuk Soyma, Taşlama üniteleri ve
Transmisyon KEtedeki ürünleri ile sektörde ihtiyaç   
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