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Son

Beş yılı aşkın bir süredir çalışmalarını
sürdüren Nart dergisi son sayısıyla son
kez yayınlanıyor.

Kaf-Der'in Kafkas Dernekleri Fede-

rasyonu'na katılarak, alacağı yeni isim ve
içerikdoğrultusunda, yayın anlayışında da
bazı yeniliklere gidilmesi Kararının alınmış
olması, Nart Dergisi'nin görevini tamam-
lamasın gündeme getirmiştir. Aboneliği
devam eden okurlarımızın eksik, sayıları,

Federasyonun çıkartacağı yeni yayın or-
ganıile sizlere sunulacaktır.

Bundan sonra Federasyonun yeni ya-
yın organı olacak, bir bültenformatıyla ça-
fışmalarımız sürdürülecektir. Bu yeni ya-
pılanmanın hepimiz için yararlı ve hayırlı
olacağını umuyor, diliyoruz.

Beş yılı aşkın bir süredir desteğini ek-
sik, etmeyen tüm okurlarımıza en içten
teşekkürümüzü sunuyor yeni bir dönemde
yeni umutlarla:

“Her ne kadar sürçü lisan ettikse, affola”

diyoruz.

Hoşçakalın!

 

 



 

Danışacak kimse bulamadıysan,
kalpağını çıkar O'na danış.

Çerkes Atasözü
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Bildiği üzere 18 aya yakın bir süredir der-
neklerimizin güçlü tek federasyon çatısı altında
toplanabilmesi için çalışmalar yürütüle gelmiş-
tir.

Nisan 2002'de Ankara'da toplanan 51 der-
nek; Ankara'da kurulacak federasyona katılmak
üzere ortak bir deklarasyon yayımlamışlardı.

İstanbul Şamil Eğitim Vakfı salonlarında ya-
pılan iki görüşmeden de net bir sonuç alınama-
dığı için İstanbul derneklerinin kararı beklenmiş
ve nihayet 18 Ocak 2003 tarihinde İstanbul Kaf-
kas Kültür Derneği'nde yapılan geniş katılımlı
toplantıda ortak bir komisyon teşkil edilerek,
çalışmaların yürütülmesi bu komisyona devredil-
Mişti.

Bir taraftan komisyon çalışmalarını yürütür-
ken, diğer taraftan da KAF-DER yönetim organ-
ları, prensip kararları alarak bağımsız dernek
kuruluşunu tamamlayan her şubesini feshetmek
suretiyle federasyona katılım için hazırlıklarını
sürdürmüştür.

5 Mayıs 2003 tarihinde, İstanbul'dan komis-
“yon başkanlığınca, federasyonun 15 Haziran'da
Ankara'da “Türk Demokrasi Vakfı” salonlarında
kurulacağına ilişkin olarak gönderilen yazı çok
sayıda derneğe ve Şubeye ulaşmadığından an-
cak, önceden hazırlıklarını tamamlamış olan

dernek temsilcileri ve gözlemci bir çok dernek
başkanının iştirakiyle merkezi Ankara'da olan
“KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU”nuN kuru-
luş bildirgeleri ve tüzükleri imzalanarak yıllardır
özlenen adımın ilki atılmıştır. Bu adım atılırken
kongre aşamasında olup da imza gününe yetişe-
meyen derneklerin de kurucu olarak katılımına
imkan tanımak üzere 01.07.2003 tarihine kadar
yazılı başvurunun bekletilmesi de prensip olarak
benimsenmiştir.

Müracaat süresinin son günü itibariyle;

-Kafkas Derneklerinden

| Sivas Kafkas Derneği,

Göksun Kafkas Derneği,

Eskişehir Kafkas Derneği,

 

 

Düzce Kuzey Kafkas Derneği,

İstanbul Abhaz Derneği,
İstanbul-Bağlarbaşı K.D,
İstanbul-Esenler Uzunyayla KKYD,
Aydın Kafkas Derneği (Nazilli Şubesini de muha-
faza ederek),

Biga Kafkas Derneği,

Bandırma Kafkas Dernesi,

Mersin Kafkas Derneği (Kaf-Der Şubesi ve der-
nek birleşerek), i

Merzifon Kafkas Derne$i,

Afyon Kafkas Dernekleri ve

-Kaf-Der'in şubesi iken bağımsız dernek haline

dönüşen

Samsun Kafkas Derneği,

Çorum Kafkas Derneği,

Turhal Kafkas Derneği,

Kayseri Kafkas Derne$i,

Tokat Kafkas Derneği,

Mustafa Kemal Paşa Kafkas Dernesi,

Antalya Kafkas Derneği

Kafkas Derne$i Genel Merkezi

ve halen 22 şubesi bağımsızlaşma sürecinde
olan Kaf-Der Genel Merkezi ( 22 şubeli haliyle),

Başkan ve temsilcileri kuruluşa ilk imzayı
koyan 21 dernek yetkilileri olmuşlardır. Camia-
mız adına kendilerini kutluyor, çalışmalarında
başarılar diliyoruz.

15 Haziran Ankara toplantısında federasyo-
nun geçici (kurucu) yönetimi de aşağıdaki şekil-
de oluşturulmuştur:

Genel Başkan - Muhittin ÜNAL(Ankara)

Genel Başk. Yrd: Prof.Dr. Günsel AVCI(İstanbul)

Genel Başk. Yrd: Muharrem TANBOĞA(Eskişehir)
GenelSekreter: Cumhur BAL (Ankara)
Genel Sayman : Orhan ÖZMEN (İstanbul)
Üye Seyfettin DİYNER (Kayseri)
Üye : | İlhan KIYMET (İstanbul)

 

 



 

  
 

Geçici yönetim kurulu 03.07.2003 tarihi iti-

bariyle kuruluş evraklarını Ankara Valiliği'ne
teslim etmiş ve Federasyona hükmi şahsiyet ka-
zandırmıştır.

Bağımsızlaşma süreci devam eden Kaf-Der
şubelerine ilaveten 6 derneğin de genel kurul-
larını yaparak katılma işlemlerini geciktirmeye-
ceklerini düşünüyor, henüz kararını verememiş
olan derneklerin de kararlarını bir an önce ver-
melerini ve başlatılan bu büyük birliktelik atağı-
nın içinde ve mümkünse ilk Genel Kurul tari-
hinden önce yer almalarını gönülden diliyoruz.

Kurulmuş olan Kafkas Dernekleri Federasyo-
nu'na katılımcı üye olarak yapılacak baş vuru-
larda postayla gönderilecek belgeler şunlardır:

- 2 adet tüzük (Bir Federasyona katılım için
yetki veren hüküm içermelidir) .

2 adet Federasyona katılım için yönetim
Kuruluna yetki veren Genel Kurul Kararı

- 2 adet Federasyona katılım müracaatı için
alınmış Yönetim Kurulu Kararı

- Federasyona katılım için resmi başvuru dilek-
çesi

Bildiğiniz üzere DÇB'nin olağan Genel Kurulu
17-18-19 ASustos tarihlerinde Nalçık kentinde
toplanacaktır. Bu güne kadar DÇB'nin kurucusu
olan Kaf-Der'in delegeleri DÇB kongrelerine
katılmaktaydılar. Bundan böyle Federasyonu-
muzun delegelerinin katılmaları en doğru olanı-
dır. Onun için de (içinde bulunduğumuz tatil se-
zonunun muhtemel olumsuz koşullarını aşma
gayreti içerisinde) Federasyonumuzun kuruluş

kongresinin ve Kaf-Der'in olağanüstü kongresi-
nin en geç 8-9 Ağustos tarihlerine kadar yapıl-
masına çalışılacaktır.

Çerkes Toplumu'nun kültürel örgütlerinin
sorumlulukları dünle mukayese edilemeyecek
şekilde artmıştır. Kafkasya'ya, diasporada dar-
madağın yaşayan halkımıza, gelecek kuşakları-
mıza ve tarihimize karşı yükümlülüklerimiz var-
dır. Giderek demokratikleşmekte olan ülkemize
hiçbir koşulda zarar vermeden -tam tersine güç
katarak- gerçek anlamda kurumlaşmak ve güçlü
olmak zorundayız. Gün; kararsız olarak kenarda
kalma ve parçalılığımızı devam ettirme zamanı
değildir. Gün; hem yukarıya doğru birlikteliği-
mizi güçlendirirken hem de mahallelere, gece-
kondulara ve köylere dosru geniş tabana ulaşa-
cak şekilde (tabela dernekleri olmaktan çıkıp)
gerçek anlamda temsil gücü olan dernekler ve
bir üst kuruluş haline gelme zamanıdır.

Bu süreci iyi değerlendirip, güçlü bir yapıya
dönüştüğümüzde, sorunlarımızın bir bir çözümü
kendiliğinden gerçekleşmeye başlayacaktır. Bu
inanç ve düşünce içerisinde en kısa zamanda bu
güne kadar aramıza katılmayan tüm dernekleri-

mizi de farklılıklarımızla birlikte aramızda gör-
mek dileğiyle, hayırlı ve başarılı çalışmalar dili-
yoruz. Saygılarımızla

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Yönetimi Adına

Muhittin ÜNAL Cumhur BAL

(Kurucu Gen. Başkan) (Kurucu Gen.Sekreter)

Federasyona Kurucu olan 21 Dernek ve Yönetimleri

1 Afyon Kuzey Kafkasya
Kül, ve Day. Derneği
Başkan: Necdet Özaydemir
Ercan Baybaş, KemalSelvi,
Selçuk Çalıkuşu, Muharrem
Yılmaz, Tugay Baybaş,
Yalçın Kuru

2 Ankara Kafkas Derneği
Başkan: Muhittin Ünal
Çetin Öner, Cihan
Candemir, Cumhur Bal,

M.Emin Kaynar, Seyfettin
Diyner, Cevat Bageoğlu,
Mecit Cankat, Erol Taymaz,

Münevver Aykaç, Necla
Dinçer, Kaya Şenvar

3 Antalya Kafkas Derneği
Başkan: Bekir Özbaş
.Seyit Besli, Mahire Özenç,
İbrahim Kaplan, M.Lütfi
Giray

4 Aydın Kafkas Derneği
Başkan: İsmet Başaran
Selahattin Basal, Doğan
Oğuzhan, Sadettin Caner,
Sefer Saysever, Bedrettin
Salı

5 Bandırma Kafkas Derneği
Başkan: Abdülkadir Şeker
Cihat Erdem, Namık Nart,
Celal Demir, Necmettin

Özen, Ramazan Seval

> 

6 Biga Kafkas Kültür
Derneği
Başkan: Şahin Yaşar
Mahir Kılınç, Yaşar
Özdemir, Necati Şenyıldız,
Kenan Özcan, Selehattin
Şirin, Veli Ertaş

7 Çorum Kafkas Kültür
Derneği
Başkan: Mehmet Özdoğan
Sedat Canbolat, Mustafa
Dalamanlı, Ömer Arslan,
Tümer Akyüz, Remzi Ergün,
Hüseyin Ercan

 

 



8 Düzce Kuzey Kafkas
Kültür Derneği
Başkan:. Recep Zengin
Memduh Ceylan, İsa Ceylan,
Ercan Sezgin, Mehmet
Acaroğlu, Murat Ölmez,
İbrahim Ardıç

9 Eskişehir Kuzey Kafkas
Kültür ve Day. Derneği
Başkan: Muharrem Tambova
İbrahim Şen, Edip Cankurt,
Gülden Kayhan, Ahmet
Atünok, Rauf Censiz, Tekin

Şahan, Murat Mirza, Bülent

Özkurt

10 Göksun Kuzey Kafkas
Kültür Derneği
Başkan: Bedri Tokuç
Şeyda Koç, Muhsin Tuna,

Kahraman Kuş, M.Emin
Canlı, Aydemir Sandıkçı,
Muhammed Korkmaz

11 Kafkas Kültür Derneği
Başkan: Günsel Avcı
Mustafa Saadet, Sevgi Tülay
Bir, Faruk Astandok, Gupse

Hanife Mutlu, Münevver

Bağ, Engin Özdemir

12 Kafkas-Abhaz Kültür
Derneği
Başkan:İlhan Kıymet
Namık Deniz, Mina Akman,

Ahmet Ceylan, Duygu

Güney, Tayfun Habiçoğlu
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13 Kayseri Kafkas Derneği
Başkan: Mecit Tav
ÖzdenAslan, Ş.Çetin Akgül,
H.Nart Yüksel, Zafer Bolat,

Öner Yılmaz, Adnan
Soyuğur, Ahmet Tok, Ümit
Çelik

14 Mersin Kafkas Kültür ve
- Yardımlaşma Derneği
Başkan: Adnan Saygılı
Selahattin Cantürk, Ş. Şamil
Koç, İbrahim Burcu, Nihat
Aşkın, Mehmet Özdemir,
Yaşar Boran

15 Merzifon Kafkas
Derneği
Başkan: Servet Kaynar
Hüseyin Altun, Hasan

Bekaslan, Yücel Tunç, Necip
Üstün, Göksel Ş. Yahşi,
Kadir Yılmaz

16 Mustafa Kemalpaşa
Kafkas Kültür Dernesi
Başkan: Ramazan Beysi
Zeki Sezer, Ercan Asa,

Hülya Davan, Şaban
Özdemir, İsmail Biriç,
Mesut Balta

17 Samsun Kafkas Derneği
Başkan: Eyüp Baloğlu
Ali Rıza Aydın, Tacan
Munar, Timuçin Şensu,

Servet Yıldız, Erol Aktaş,
Hüseyin Erdem

18 Sivas Kuzey Kafkas
Kültür Derneği
Başkan: Ahmet Alpan
Müjgan Özdemir, Halit.
Bakal, Necmettin Polat,

Vahap Baygüneş, Köksal
Polat, Fikret Yıldız, Özka
Özata, GaziKılıç

19 Tokat Kafkas Kültür

Derneği
Başkan: Hamit Eren
Mustafa Korkut, Burhan

Bay, Cevdet Aksu, Durak

Başeken, Menşure Kurt,

Halimet Karabekiroğlu

20 Turhal Kafkas Kültür
Dernesi
Başkan: Fikret Koç
Mutlu Arslan, G.Hakan

Alpaslan, Ahmetİrice, Yunir
Peköz, Alper Gökalp, Ayhan
Genç

21 Uzunyayla Kafkas
Kültür ve Yardımlaşma
Derneği
Başkan: Orhan Özmen
Nahit Özgür, Ekrem Kankoç,
Üzeyir Aksoy, Hüseyin
Yılmaz

 

ulaştırınız.

Önemli Duyuru

Tel: 0312 222 85 89

  

 

Fax: 212 52 40

| kafder© kafder.org.tr

 

a) Yeni kurulan Kafkas Dernekleri Federasyonu için kısaltılmış ad,
b) Federasyon için amblem,
c) Federasyonun çıkaracağı yeni dergi için derginin adı da dahil, içerik

ve değişik konularda görüşlerinizi, öneri ve beklentilerinizi lütfen bize

 

 



 

  
 

 

 

 

 

Sürgünün 139. yılı anma etkinlikleri çerçeve-
sinde planlanan ve Çerkes halkları bakımından
hayati öneme sahip olan “ANADİL” ve “XABZE”
konularının Uluslararası düzeyde ele alındığı iki

. konferansbaşarıyla tamamlandı.

Bilindiği üzere 16-25 Mayıs tarihleri arasında
peşpeşe gerçekleştirilmek üzere planlanan bu
iki konferanstan Xabze ile ilgili olanı ünlü bilim
adamımız Prof.Dr.Etnolog Bağajnoka Barasbiy'in
katılamayacağının anlaşılması üzerine gecikmeli
olarak 30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2003 tarihlerine
kaydırılmıştı.

Konferanslarımıza, Anavatan Kafkasya'dan
ve diasporada yoğun olarak yaşamakta olduğu-
muz Türkiye, Suriye, Ürdün, İsrail, Almanya ve
Hollanda'dan konuşmacı uzmanlar davet etmiş-
tik. Dil konferansına; Anavatan ve Türkiye dışın-
dan Suriye ve Hollanda'dan değerli konuşmacı-
lar katılırken, Prof.Dr. Slava Çirikba Murat Pap-
şu vasıtasıyla Latin harfi esaslı özel alfabe tasa-
rısını göndererek, Prof.Dr.George Heywitt yazılı

ve oldukça kapsamlı tebliğiyle çok değerli katkı-
larda bulunmuşlardır. Xabze konferansına ise
Anavatan ve Türkiye dışından Ürdün dernekleri
merkezi, yazılı tebliğ göndermek suretiyle katkı-
da bulunmuştur.

Katılımcılarının kimlikleri ve anadilleri bakı-
mından ele alındığında Kafkasya'nın yerli halkla-
rından Adige-Abaza gruplarına ait anadil ve xab-
zelerin ele alındığı bu iki konferansta da konuş-
ma dili olarak Adıgece ve Abazaca esas alınarak,
Türkçe'ye özet tercümeler yapılmıştır. Gerek
konferansta esas alınan dil bakımından ve ge-
rekse sağlanan uzlaşmalar bakımından ilklerin
gerçekleştirildiği bu iki konferansı, Otokhtan
Kafkas halklarının diğer dilleriyle de (Oset, Çe-
çen-İnguş ve Dağıstan dilleriyle) gerçekleştiril-
mesi gerektiğine inanıyor bu doğrultuda her tür-
lü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzun bilinme-
sini İStİyoruz.

 

Rusya Federasyonun, kiril harfleri dışında
Latin harfleriyle eğitim-öğretime asla izin veril-
meyeceğineilişkin kararı ile Ülkemizde de gayri
resmi bile olsa kiril harflerine izin verilmeme
eğiliminin (Bu eğilime karşı Kaf-Der tek başına
mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir)
birlikte değerlendirilmesi halinde Anadil konfe-
ransı katılımcılarının işinin ne denli zor olduğu
kolayca tahmin edilebilir. İlaveten, DÇB tarafın-
dan kurulmuş olan alfabeleri birleştirip azaltma
amaçlı komisyonun yıllardır bir uzlaşı sağlaya-
madığı dikkate alındığında değerli katılımcıların
4 ayrı alfabeyi Latin harfleri esaslı tek alfabede
birleştirebilmiş olmaları tarihi bir önem taşı-
maktadır. Doğaldır ki, dil uzmanlarınca uzlaşı-
lan ortak alfabe üzerinde de zaman içerisinde
değişiklikler yapılacak ve daha da olgunlaştırıla-
caktır.

Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında
kullanmakta oldukları dillerle ilgili kursların
açılmasına dair yürürlüğe konulan yönetmelik;
sanki ülkemizde yıllardır anadil öğrenimine im-
kan verenfiloloji bölümleri varmış gibi bir yak-
taşımla hazırlanmış olmasına karşın, simültane
tercüme yapmak üzere sadece Adige-Abaza
dilleri için bile tercüman bulamadık ve klasik
yöntemle özet tercümeler yapmakla yetindik. O
nedenle, kendi içinde farklı lehçeler içeriyor
olması nedeniyle Oset, Çeçen-İnguş ve Dağıstan
dillerinde yapılacak konferanslarda her dilin
ayrı bir konferansta ele alınmasının yararlı ola-
cağını düşünüyoruz.

Üyelerimizin ve hemşehrilerimizin de özveri
ve katkılarıyla yoğun bir emek sarfıyla gerçek-
teştirilen konferansların katılımcıları ve sonuç
bildirgeleri aşağıda kayıtlıdır. Çerkes toplumu
adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını, bu kon-
feransları yenilerinin izlemesini gönüldendiliyo-
ruz.

KAF-DER GENEL MERKEZİ.  
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1-ANADİL ve ALFABE KONFERANSI KATILIMCILARI:

- Prof. Dr. Filolog Bloğaj ZULKARİN Adıgey Cumhuriyeti

- Prof. Dr. Filolog Bijo BORİS

- Prof.Dr. Filolog Baku HANÇERİ

- Prof.Dr. Filolog Paz SERGEY

- Prof.Dr. Filolog Şota ARİSTAA

- Fathi RADYAB-Dil araştırmacısı

- Varoka SAMARA -Dil Eğitimcisi

- Yemuz YILMAZ- Dil araştırmacısı

Hollanda

Suriye,

- Papşu MURAT - Dil öğretimcisi İstanbul

- Huvaj FAHRİ -Avukat,dil araştırm. Ankara

- Ber HİKMETDil araştırmacısı Yalova

- Bağ MİNE-Yabancı Dil öğretmeni İstanbul

Göksun-Maraş

Kabartay-Balkar Cumhuriyeti

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti- Adige temsilcisi

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti-Abaza temsilcisi

Abhazya Cumhuriyeti-Pasaport proble. yetişemedi

NOT: Özbay CEMALETTİN ve Av.Remzi ERGUNaçılışa katılıp taslak alfabe örneği sunmuşlar ancak
ikinci-üçüncü günler atölye çalışmalarında hazır bulunamamışlardır.

 

Sürgünün 139. yılı nedeniyle düzenlenen an-
ma etkinlikleri çerçevesinde Kafkas Derneği Ge-
nel Merkezi tarafından yapılan çağrı üzerine 16-
19 Mayıs 2003 tarihlerinde Ankara'da “Anadil ve
Alfabe Konferansı” aşağıdaki şekilde gerçekleş-
tirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

16 Mayıs 2003 akşamı dinleyicilerin de katıl-
dığı açılış oturumunda konferansın önemi vurgu-

lanmış, amaç ve çerçevesi ortaya konmuştur.
Buna göre konferansın başlıca amaçları şöyle
özetlenebilir:

Diyaspora ülkelerinde, özellikle Türkiye'de
içinde bulunulan koşullarda anadil ciddi biçimde
unutulma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu tehli-
keye karşı kısmen de olsa direnebilmek, anadi-
in unutulmamasına, yeniden öğrenilip geliştiril-
mesine katkıda bulunabilecek araçlardan biri de
alfabedir. Adıgece ve Abazaca 1930'lu yıllardan

 

beri Kiril esaslı alfabelerle yazılıp okunmakta-
dır. Bu alfabelerle basılmış 7 milyondan çok ya-
yın bulunmaktadır. Bu kaynaklara do$rudan
ulaşmak ve diyaspora ile anavatanın ilişkilerini
geliştirmek için bugün kullanılmakta olan Kiril
esaslı Adıge ve Abaza alfabelerini öğrenmek ge-
rektisi açıktır. Bu konferansın amacı mevcut Ki-
ril esaslı alfabelerin yerine bir Latin alfabesi
önermek değil, diyasporada yaşayan Çerkeslerin
anadillerini öğrenmelerini kolaylaştıracak, bir-
birinden farklı Adıgey, Kabardey Abhaz ve Aba-
za (Aşuva-Aşharuva) alfabelerini ortak hale ge-
tirecek ve yazımda standart sağlayacak Latin e-

saslı bir yazı sisteminin oluşturulmasıdır. Bunun
internette ve bilgisayarda da anadil öğrenimini
ve kullanımını kolaylaştırılacağı düşünülmek-
tedir.

Avrupa Birliği adaylığı sürecinde Türkiye

 

 



 

  
 

Cumhuriyeti yurttaşlarının anadillerini öğrenme
biçim ve koşullarına ilişkin yasal düzenlemelerin
yapıldığı bu dönemde, yetkili bazı bürokratların

devlet adına yaptığı “anadil öğreniminde yalnız-
ca Latin harflerinin kullanılabileceğine” ilişkin
açıklamalar son derece yadırganmıştır.

Her dilin kendi alfabesiyle öğrenilmesi gerektiği
açıktır. Hiçbir uygar ülkenin bunun aksine bir
tutum içinde olması düşünülemez Dünyaülkeleri
içinde daha saygın ve etkin konumda görmek
istediğimiz Türkiye'nin (oanadil öğrenimi
konusunda oObu tür dayatmalar (içinde
olabileceğine inanmak istemiyoruz. Aksine
anadil öğrenimini kolaylaştırıcı düzenlemeler
yapmasını umuyor ve bekliyoruz.

Konferansın ikinci günü, konferans sonuç
bildirgesi hazırlama komisyonu ve alfabe komis-
yonu seçilerek çalışmalara başlandı. Anayurt
Çerkesya'daki anadil öğretimi çalışmaları, Adı-
gece'nin ve Abazaca'nın ikinci dil olarak öğretil-
mesi deneyimleri ortaya kondu ve değerlendiril-
di.

Adıgey Cumhuriyeti'nden BLAĞOJ Zulkarin;

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nden BAKU Hance-
riy ve PAZ Sergey; Kabardey-Balkar Cumhuriye-
tönden BJO Boris Anayurttaki anadil eğitimine
ve yabancılara Adıgece ve Abazaca'nın ikinci dil
olarak öğretilmesine ilişkin çalışmalar hakkında
bilgi verdiler. Hollanda'dan HATKO Fethi Recep,
Suriye'den VAROKO Samara ve Ürdün'de Adıige-
ce öğretmenlik yapmış olan NETABJE Cankat
Devrim ve Türkiye'den Fahri HUVAJ diyasporada
anadili ve okuma-yazma öğretimineilişkin çaba-
lar ve deneyimler hakkında değerlendirmede
bulundular. Hatko Mine Ba$'da uzmanların çağ-
daş dil öğretim teknikleri hakkında görüş ve tav-
siyelerini sundu.

Kafkasya'da Yakovlev tarafından hazırlanan
Latin esaslı Adıge ve Abaza alfabeleri ile diyas-
porada hazırlanan Latin esaslı başlıca alfabeler
(Blenaw Batekhue Harun, Kube Şaban, Butbe
Mustafa, Slava Çirikba, George Hewitt, Monika

Höhlig) Murat Papşu tarafından tanıtıldı. Hatko
Fethi Recep, Yemuz Yılmaz ve Fahri Huvaj alfa-
belerini kendileri tanıttılar.

Alfabeler karşılaştırılarak değerlendirildi ve
bu değerlendirmeler ışığında Slava Çirikba'nın
hazırladığı alfabe önerisi esas alınarak, Kiril
esaslı Adıge (Adıgey ve Kabardey) ve Abaza (Ap-
suva ve Aşuva-Aşharuva) alfabelerindeki harfle-
rin Latin karşılıkları müzakere sonucu kabul
edildi.

4

 

Anadil öğreniminin zor olduğu diyaspora ko-

şullarında, anadil öğrenimini ve okuma-yazmayı
kolaylaştırmak amacıyla birbirine çok yakın bazı
seslerin Latin karşılıklarının aynı harflerle yazıl-
ması ilkesi benimsendi. Hazırlanan bu ortak La-
tin Adıge-Abaza alfabesi önerisinin değerlendi-
rilmek üzere 27 Haziran 2003 tarihinde Karaçay-
Çerkes Cumhuriyeti'nde yapılacak Dünya Çerkes
Birliği toplantısına sunulmasına karar verildi.

Konferans boyunca dile getirilen diğer hu-

suslar ve yapılan çağrılar şöyle özetlenebilir.

Diyasporada yaşayan Çerkesler olarak hepi-
miz için temel dayanak ve rehber anayurt Çer-

kesya'dır. Orada üretilen bilimsel, kültürel, sa-

natsal ürünler diyaspora Çerkesleri için de ulu-
sal onur ve gurur kaynağıdır.

Anayurtta kullanılan farklı alfabelerin bir-
leştirilerek tek bir ortak alfabenin, hiç değilse
bir Adıge ve bir Abaza alfabesinin benimsenmesi
konusunda, başta cumhuriyetlerimizin başkan
ve yöneticileri olmak üzere, ilgili bütün ku-
rumları ve bilim adamlarını ilgi ve çabalarını yo-
Sunlaştırmaya davet ediyoruz.

"Anadili? kelimesinin de işaret ettiği Üzere
dil öncelikle anneden öğrenilir. Bundan hare-
ketle, bütün Çerkes annelerini ve geleceğin an-
ne adaylarını çocuklarına anadillerini öğretme
konusunda daha duyarlı ve sorumlu davranmaya
çağırıyoruz. Ulusal varoluş mücadelesinde ka-
dınların da en az erkekler kadar aktif biçimde
yer alması gerektiğini, aksi takdirde anadilini
kaybetme tehlikesinin önlenemeyeceğini önem-
le vurgulamakisteriz.

Katılımcılar olarak Anayurttaki cumhuriyet-
lerimizden, eğitim ve kültür kurumlarımızdan
diasporaya daha etkin biçimde el uzatmalarını
bekliyoruz. Diyasporadaki bütün dernek ve vakıf /
yöneticilerini anadil öğretimine ve kullanımına
daha çok önem vermeye davet ediyoruz.

Yine katılımcılar olarak, bu konferansta va-

nlan sonuçların, özellikle anadillerimizi ortak
bir alfabeyle yazma iradesinde uzlaşmış olma-
nın tarihsel önem taşıdığını, bu uzlaşmanın geli-
şerek devam edeceğine ilişkin umutlarımızı ve
bu konudaki kararlığımızı ifade etmekisteriz.

Konferans katılımcıları adına görevli
komisyon üyeleri olarak ilgililere ve kamuoyuna
duyururuz.
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Adığey Kab. Abh. Abaza Latin

a a a a a

6 6 6 6 b

B B B B V

Fr r r r g

- - Tb Tb gi

ry ry r TB gu

Tb Tb / Tb gh

- - /b Tbb ghi

by rey |/ TLB ghu
- - - rl g

- - - ri gu

A A A A d
- - N - du

DK W | IDK
- - X OKB

13 13 O 13 dz

O” JUKB tsu

€ € € e €

K - DN X j

Kb Kb - - jh

»KbY - K >XB jhu

Kb K Kb Kb j

3 3 3 3 Z

HU H HU H i, yi

Ü Ü - H y

K K 6 K k

- - 6b Kb ki

KY KY 6” KB ku

- - K Kl k'

- - Kb Kip k'i

Kb Kb 7 KB kh

- - /b Kbb khi

KLY KEY |7' KBB khu

- KXB İ- XB kxh

- KXvY| - Xbd kxhu

İK Kl - - ch”

'kliy KİYy (k KiB ku

J 1 1 1 l

Lb Hb - TI Ih

nl nl - - P

M M M M m

H H H H n       
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Adığey Kab. Abh. Abaza Latin

O O O O O

n HU 9 HU p

nl nl n nl p'

nly - - - p'u

Pp p p p T
C C Cc İc S

T T O T t

- - O - tu

Tl TI T Tİ v

Tiy - - - tu

- - T - tu

y y y y u,w

db b KI f
- di - - P

X X - - X

- XY - - Xu

XB XB X X xh:

- - Xb Xb xhi

XBY Xby |x' XB xhu

Xb XB I xI h

- - J xİB hu

E HT H HU İS

uy - U JB chu

- - g' ulB ch'u

ul ul g ul İS”
y yg g g ch

Up - - - ch
yi - Z yi ch

- - - TI teh

- - — ml teh”

m - - - sh

MI W HB m SS

MBY - Hi. MB shu

nl ml - - sh”

nıly - - - sh'u

mM HI MI HI sh

bi bi Bi bi 1

- - 8 - yu

9 3 - - e

I I - - '

Iy Iy - - u     
 

 



 

 

 

2- XABZE KONFERANSI KATILIMCILARI:

- Prof.Dr.Etnolog Bağajnoka BARASBİY

- Doç.Dr. Halk bilimcisi Kuyoka ASFAR

- Doç.Dr. Etnolog Argun YURA

- Doç.Dr. Etnolog Thaytsux MİHAİL

- Zoolog-Halk Bilim uzmanı Çerkes ALİY

Kabartay-Balkar Cumhuriyeti

Adıgey Cumhuriyeti

Abhazya

Karaçay-Çerkes Cumh. Abaza temsilcisi

Karaçay-Çerkes Cumh. Adige temsilcisi

- Avukat -araştırmacı Tume RAHNİ İstanbul

- Avukat-araştırmacı oHuvaj FAHRİ Ankara

- Folklor araştırmacısı Kuşha DOĞAN İstanbul
- Ürdün adı.folklor uzm. Netabje CANKAT Ankara

NOT:
1- Sayın Kemal ÖZTÜRK konferansa mazereti nedeniyle katılamamıştır.

2- Konuşmacılar dışında xabze uygulamaları bakımından birikimli, deneyimli beş büyüğümüz Şogen ALİ
başkanlığında bilirkişi konumuyla yanlışlıklara müdahale ve fiili uygulamalar konusunda açıklamalar yapmak
üzere görev almışlardır.

 

Ankara,01.06.2003

30 Mayıs 2003 tarihinde Ankara'da toplanan
“Uluslararası |.Xabze Konferansı” üç gün süren
son derecede verimli ve yararlı çalışmalarını bu
gün tamamlamıştır. (Konferans katılımcılarının
ana dilleri itibariyle Adige-Abaza Xabze uygula-
maları esas alınmıştır. Sırası ile diğer yerli Kaf-
kas halklarının Xabze çalışmalarının da bir bir
gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.)

Üç gün süren Konferans açıkça göstermiştir
ki, Adıse-Abaza töreleri, bu halkların ulusal-

kültürel varlığını koruyabilmeleri ve sürdürebil-
meleri bakımından yaşamsal bir önem taşımak-
tadır. O nedenle bu konunun, bilimsel yöntem-
lerle, pratik ve ça$daş bir yaklaşımla ve daha
geniş biçimde ele alınıp incelenmesi gerekmek-
tedir.

İşte bu inançla, katılımcılar arasından Sn.
Prof.Dr.Etnolog BAĞAJNOKA Barasbiy. başkan-
lısında, ÇERKES Aliy, THAYTSUX Mikhail, ARGUN
Yura ve KUYOKA Asfar'dan oluşan daimi bir
çalışma Grubu oluşturulmuş olup Türkiye'den
de Av.TUNA Rahmi, KHUŞHA Dosan ve
Av.HUVAJ Fahri'nin yardımlarıyla en kısa za-
manda detaylı bir taslak kitapçık hazırlana-
caktır. Bu kitapçık, geçmişten çok geleceğe yö-
nelik ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak ha-
zırlanacak ve Kaf-Der tarafından dünyada mev-
cut tüm Adige-Abaza dernekleri, vakıfları, ko-

 1

miteleri vebilinebilen araştırmacılar ile uygula-
yıcılara ulaştırılacaktır. Derneklerin ve uygulayı-
cıların tetkikinden ve düzeltme önerileri alındık-
tan osonra, yine Ankara'da toplanacak olan
li. Xabze Konferansında atölye çalışmaları halin-
de değerlendirilerek son şekline kavuşturulacak
ve bir kitapçık halinde çok sayıda basılıp, her
eve ulaştırılmak amacıyla dağıtımı sağlanacak-
tır. Bu süreçten şimdilik KAF-DER ve KAF-DAV
yükümlü olup, yakında kurulacak olan KAFKAS
DERNEKLERİ FEDERASYONU kurulduktan sonra
Federasyon ve Kaf-Dav'ın sahip ve sorumlulu-
gunda çalışma tamamlanacaktır.

Kurulan çalışma komisyonu yukarıda özetle-
nen karar çerçevesinde aşağıdaki plan dahilinde;

XABZE
(Adige-Abaza halkı'nın yaşam biçimi)
1-Adıge-Abaza halkının kökenleri veilişkileri,
2-Adigelik - Abazalık kavramlarının anlamları,
kapsamları ve gruplandırılmaları,
3-Çocuğun, doğumundan ölümüne kadar yaşa-
yacağı hayatta, uyacağı örf ve adetlerinin güncel
bir yaklaşımla bölüm bölüm anlatılacağı,” siste-
matik, çağdaş ve pratik bir kitabı hazırlamayı
görev olarak kabul etmiştir.

ULUSLARARASI
"XABZE” KONFERANSI

KATILIMCILARI
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2000 yılı Temmuz ayında yapılmış olan 5.Ola-
gan Genel Kurul Toplantısında yönetim Kurulunun
görev süresi 3 yıla çıkartılmış olduğu için 6.Genel
Kurul 3 sene sonra 16 ile 18 Ağustos 2003 tarihleri
arasında Nalçık kentinde yapılmıştır.

Bilindiği üzere Dünya Çerkes Birliği'nin kuru-
luşuna 1991 yılında Kaf-Kur delegasyonu katılmış
ve daha sonraki yıllarda da Genel Kurullara hep
Kaf-Kur'un devamı olan Kaf-Der delegasyonu katıl-
mıştır. 03.07.2003 tarihinde de Kaf-Der, Kafkas
Dernekleri Federasyonu'nun kurucu üyeleri arasın-
da yer aldığından, 6. konsreye katılacak delegeler,
Federasyon bünyesinden belirlenmiştir.
Dernekleri Federasyonu delegeleri Muhittin U-
NAL(Ank.), Günsel AVCI(İst), Orhan ÖZMEN(İSt.),
Rahmi TUNA(Göksun), Seyfettin DİYNER(Kayseri),
Cengiz GÜL(İst.), Safet ÖZTÜRK(İst.) ve Eyüp
BALOGLU (Samsun) olmuştur.

15 Ağustos günü saat 14.30 sularında Nalçık
kentine ulaşan delege ve misafirler tahsis edilen
yerlere yerleştikten sonra ekip başkanı Muhittin
Ünal ile Cengiz GÜL Parlamentodaki makamında
Genel Başkan Nahuş ZAVURBİY ile kısa bir süre bir
araya gelerek kongrenin üçüncü günü ekonomik
içerikli ve sadece Türkiye delegeleriyle yapılacak
toplantının gündemini belirleyip ikamet yerlerine
geri dönmüşlerdir. (DÇB'nin yazışmaları ve dosya-
ları Parlamento Başkanının özel kaleminde ayrı bir
odada muhafaza edilmektedir. DÇB'ye özel olarak
tahsis edilen komple bir katın iç tadilatı gereksiz
yere çok teferruatlı tutulması sonucu parasal sI-
kıntı nedeniyle bugüne kadar tamamlanamamıştır.
Ancak iki ay içerisinde faaliyete geçebilecektir.)

Aynı gün akşam kalınan otelde delegasyon
üyelerimizin tümünün ve Nalçık kentinde yerleşik
Türkiye'den gitme 24 hemşehrimizin katılımıyla 4
saati aşkın bilgilenme toplantısı düzenlenmiştir.
Toplantıda, ertesi günlerde ilgili mercilerle yapıla-
cak toplantılar da dikkate alınarak ekip başkanı-
mızın İstanbul'da Şamil Vakfı salonunda kendisiile
görüştüğü Hacı Bayram Bolat olayının gerçek boyu-
tunu doğru olarak öğrenme veoradaiş yerleri olan
arkadaşlarımızın genel sorunlarını tespit amaçlan-
mıştır. Esasen bu tür görüşmeler her toplantı ön-
cesinde yapılmakta olmakla beraber H.Bayram ola-
yı nedeniyle bu kez farklılık arzetmiş ve elde edi-

ten bilgiler, Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde ve Ge-

 

Kafkas

nel Kurul konuşmasında kafile başkanı tarafından
değerlendirilmiştir.

Teamül hale getirildiği üzere,normal genel ku-
rullardan bir gün önce “Başkanlar Kurulu” toplan-
tısı yapılmakta ve önceden hazırlanmış olan gün-
dem tartışılarak genel kurulun cereyanına ilişkin
bazı prensip kararları alınmakta ve ayrıca hazır-
lanmış olan raporlar gözden geçirilmektedir. O ne-
denle, son dönemin son başkanlar kurulu toplantısı
16 Ağustos günü sadece dernek başkanlarının ka-
tılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıda:

- Yıllardır bir türlü tamamlanamayan ve
DÇB”nin gelecek yıllarda üzerinde çalışacağı çalış-
ma programının genel kurula sunulmasına,

- Hazırlanmış olan DÇB Amblemi ile müzi$i
önceden kabul edilen DÇB marşı için yazılmış olan
şiirlerden birisinin genel kurulun tercihiyle belir-
tenmesine,

- Adıse Ansiklopedisi konusunda var olan ih-
tilafın yasal yola gitmeden seçilen komisyonca gö-
rüşmeler yoluyla çözümlenmesine,

- Şapsığ Bölgesindeki gelişmelerle ilgili olarak
genel kurulda müzakere açılmasına,

- Genel Başkan yardımcılıklarının bir adede
indirilmesine, Genel Başkan dışındaki Yönetim ku-
rulu üye sayısının 16 olarak seçilmesine,

- Yönetim Kurulunda diaspora temsilcilerinin
bulunmayışının sakıncaları dikkate alınarak temsil-
ci verebilen ülkelerden üye seçilmesine, uzak olan
ülkelerden yönetim toplantılarına gelebilmenin
zorluğu da dikkate alınarak katılımcı dernek üyesi
olması koşuluyla Kafkasya'ya seri dönmüş ya da
sürekli iş ilişkisinde bulunan birer üyenin de seçi-
lebilmesine imkan verilmesine,

- Uluslararası olarak düşünülen gençlik spor
yarışmalarının tek branşta ve 20 Eylülden sonra

yapılması için yeni yönetime yetki verilmesine,

- Kongrenin birinci gününün halka ve medya-
ya açık olarak yapılmasına, ikinci günü toplantısı-

.onın da (Adıgey ve Türkiye'nin muhalefetine rağ-
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men) sadece delegelere ve medyaya açık ve izleyi-
cisiz olarak yapılmasına,

- 5 kongredir uygulana gelen ve tüm dernek
başkanlarının,devlet başkanı ya da hükümet üye-
lerinin ve ünlü araştırmacı ya da yazarların 50-60
kişi halinde divan başkanlığı platformunda yer al-
maları uygulamasını 3 kongredir divan teşkil siste-
minin değiştirilmesi talebiyle uygulamayakarşı çı-
kıp divan platformunda yer almayan Türkiye'nin
geçmiş yılardaki ısrarının kabul görmesiyle sadece
Genel Başkan ve yardımcısı ile Devlet ya da
hükümet başkanı katılırsa onların yer almasına,
katip ve ses -görüntü kayıt heyetinin de platforma
çıkmadan önceki mekanda yer almalarına,

- Genel başkanın rapor sunuşunun 50 dakikay-
la,diğer konuşmacıların konuşma sürelerinin 10 da-
kika ile sınırlandırılmasına,

- Gelecek kongrenin Türkiye'de yapılmasına,
Yönetim kurlu görev süresinin yeniden iki yıla in-
dirilmesine ve Türkiye'den katılan delege sayısının
8'den 20 kişiye çıkarılmasına ilişkin önerimizin ge-
net kurulda görüşülmesine,

oy çokluğuile karar verilmiştir.

17 Ağustos günü saat 10.00 da DÇB marşıyla
açılan Genel Kurula; İsrail, Hollanda ve Kuzey
Osetya Cumhuriyeti Mezdog Adiğelerinin delege
katılımındaki noksanlıklar nedeniyle 79 olması
gereken toplam delege sayısının fiilen 72 olduğu
açıklanmış ve kongre çalışmalara başlamıştır. (Bi-
zim genel kurullarımızdan farklı olarak daha baş-
langıçta üç ayrı komisyon seçilmektedir. Bunlardan
birisi oylamaları fiilen sayan komisyon, ikincisi .
katılımcı ekipler ve delegelerin gerçekten yetkili
olup olmadıklarını belirleyen komisyon, üçüncüsü
de faaliyet raporunu,denetleme raporunu, eleşti-
rileri ve önerileri, alınan ara kararları değerlen-
dirip kongre kapanış bildirgesini ve alınan kararları
raporlaştıran komisyon.)

Açılışı yapan Genel Başkan Nahuş ZAVURBİY,
iyi dilek ve temennilerden sonra açılışa katılan
Devlet Başkanı Valeri Kokov'u mikrofona davet
etti. V.Kokov, konuşmasında; altıncı kez DÇB
Kongresine katılmaktan bahtiyar olduğunu, son üç
yıllık sürede bazı önemli projeler üzerinde hazırlık
çalışmaları yapıldığını bildiğini,bunlardan bir kıs-
mının çözümüne kendi ekonomik güçlerinin yeterli
olamaması ihtimali bulunduğunu, buna rağmen
üzerlerine düşeni esirgemeyeceklerini, bu genel
kurulda DÇB'ye yeni,geniş ufuklu, uluslar arası
deneyimli, bilgi bakımından donanımlı akıl dolu ve
değişik alanlardan yeni insanların seçilmesi gerek-
tisini, onlara yardımdan kaçınmayacaklarını vurgu-
layıp başarı dilekleriyle sözlerini tamamladı.

Abhazya Hükümeti adına katılan Başbakan yar-
dımcısı V.Zantarya konuşmasında; Cumhurbaşkanı
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Ardzınba, Parlamento başkanı ve hükümet başka-
nının selam, saysı ve başarı dileklerini iletti. Ab-
hazya'nın içinde bulunduğu siyasi,sosyal ve eko-
nomik durumlar hakkında bilgi verdi ve Eylül ayı
sonunda yapılacak “Dünya Abhaz-Abazin Halk
Kongresi” ne herkesi davet ederek sözlerini ta-
mamladı. Adıgey Cumhuriyeti'nden Sivil Toplum
kuruluşlarının koordinasyonundan sorumlu ve ba-
kan düzeyinde yetki kullanmakta olan Etnolog
Kuyoko ASFAR söz alıp, Adısey Devlet Başkanının
uzunca sayılabilecek ve mazereti nedeniyle ge-
lemediğini ve kongreye başarılı çalışmalar dileyen
mektubunu Genel Kurulun bilgisine sundu.

Balkar halkı adına söz alan ve ismini kaydede-
mediğimiz Sn. yetkili konuşmasını Rusca yaptığı
için söylediklerini anlayamadık.Çevremizde otu-
ranların ifadesine göre kardeş halk Adıge-Abhaz-
lara ve onların ortak kuruluşu olan DÇB'ye başarılı
çalışmalar dilemiş

Bu dört konuşmanın ardından başkaca kim-
seye söz verilmeden faaliyet raporunun sunumuna
geçildi. Başkan ZAVURBİY, Adıgece başladığı rapor
sunuşunda davetli olarak aramızda bulunan çok
sayıda ayrı etnik grup temsilcisinin raporu anlaya-
bilmesi için Rusça sunacağını ve ertesi günün sa-
bah oturumunda tekrar Adıgece özetleyeceğini,
esasen takdim edilen küçük dosyaların içerisinde
faaliyet raporunun İngilizce, Adıgece ve Rusca üç
ayrı nüshasının yer aldığını belirterek rapor sunu-
şunu 50 dakikada tamamladı.

Denetleme Kurulu raporunu da San Petersburg
Derneğinden denetici Huvaj Veliğey sundu. Üç
yılda 6 kez denetim yaptıklarını,önceden eleştiri-
len aksaklıkların giderildiğini, aidatlarını ödeme-
yen ülkeler ve dernekleri bir bir belirlediklerini
ve gerekiyorsa deklere edeceklerini, sarf evrakının
daha geniş açıklamalarla klase edilmesini, parasal
kayıtlarda her hansi bir aykırılığa rastlanmadığını

belirterek rapor sunuşunu tamamladı.

Sunulan raporlarla ilgili olarak o an için. Yö-
netim Kurulu Başkanı ile Denetleme Kurulu başka-
nına sorusu olanların soruları ayrı ayrı cevaplan-
dıktan sonra birinci gün çalışmalarının ilk etabı
tamamlandı.

Saat 15.30 de yenebilen öğle yemeğinden son-
ra dernek başkanları Devlet Başkanı toplantı salo-
nunda bir araya geldiler. Ev sahibi Valeri Kokov'un

kısa konuşmasında; “DÇB” henüz emekleme aşa-
masındadır ve proje hazırlıkları olmasına rağmen,
icraatlar yapıp sesini henüz yeterince duyuramadı.
Diasporanın yetişkin Beyinlerinin de katkılarda
bulunmasıyla güzel şeyler yapılacağına inanıyo-
rum. Bu vatanda kalanlar olarak en kıymetli var-
Uuğımız topraklarımızdır. Her yıl daha çok üret-
meye ve üretimi halkımız için katlamaya mecbu-   
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ruz. 2007 için belirlenmiş hedeflerimiz vardır.Çok
gelişmiş değilsek de bu günkü fakir halimize rağ-
men doğum yapan anneye, çocuk için en hayati
önemihaizilk üç yılın tamamında düşük ücretle de
olsa izin veriyoruz,eğitim yatırımları için hiçbir
şeyi esirgemiyoruz,7 yaşına kadar çocuklara Adıge-
ce, Rusça ve İngilizce konusunda dersler veriliyor,
tüm ders araç ve gereçleri ücretsiz olarak veri-
liyor. Arttırılacak üretimle çalışanların ve halkın
geçim koşullarını kısa sürede iyileştirmek duru-
mundayız.” dedikten sonra dışarıdan gelen dele-

gasyon başkanlarına ayrı ayrı söz verdi.

İyi dilek ve temennilerden sonra konuşma-
cıların ülkelerindeki ya da yörelerindeki kültürel
sorun ve çalışmaların özetlendiği bu toplantıda
Türkiye delegasyonu başkanı farklı bir yaklaşımla
(Hem masa etrafında otururken yaptığı konuşmada
hem de vedalaşma sırasında ayakta ve uzunca sü-
ren konuşmasında) Türkiye'de yapılmış olan ça-
ışmalara sadece birkaç cümle ayırarak daha çok
“Dönüş sorunu” hakkındaki gelişmelere ilişkin gö-
rüşünü, dönen insanların yaşamakta oldukları sı-
kıntıları ve daha önce kendilerine iletilen faks me-
sajında da ifade edildiği üzere, kusurları ve suçları
varsa onları, eylemleri nedeniyle yargı önüne çi-
kartıp cezalandırma yoluna gitme yerine apar to-
par sınır dışı edilmesinin,dönüşü düşünenler üze-
rinde yarataca$ı olumsuzlukları ve ileriye yönelik.
sakıncalarını dile getirmiştir. Delegeler arasında
sadece iki bayan bulunması nedeniyle özel olarak
davet edilen Günsel Avci da kısa konuşmasında
söylenenlere katıldığını beyan etmiştir.

Böylece ilk gün çalışmaları tamamlanmıştır.

İkinci gün çalışmalarına yine saat 10.00 da
başlanmış ve genel başkan 3 yıllık faaliyet rapo-
runu bu kez Adıgece özetleyerek ikinci kez sunmuş
ve raporlarla ileriye yönelik çalışma programlarının
görüşmelerine geçilmiştir.

Öncelikle kafile başkanlarına ya da sözcüle-
rine söz verildi. Suriye, Ürdün, Türkiye, New Jer-
sey, Karaçay-Çerkes Adıge ve Abhaz Dernekleri ay-
rı ayrı, Kabartay-Balkar, Abhazya, Kaliforniya, Kıyı
Boyu Şapsıs Bölgesi, Adıgey ve Krasnodar der-
nekleri başkanları ayrı ayrı söz aldılar. Geçmiş yıl-
larda sık sık baş vurulan Rusca konuşmalara tümüy-
te son verilip tüm konuşmaların Adıgece yapılmış
olması dikkati çekti. Az sayıda da bireysel olarak
söz alanlar ya da oturdukları yerde ayağa kalkarak
soru yöneltenleroldu.

Konuşmaların önemli bölümü çalışma raporla-
rını ve yeni programı öven nitelikteydi. Rusya Fe-
derasyonu'nun değişen yasalarıyla ilgili görüşler,
yapılması gereken girişimler, RF. yönetimi üzerin-
de yeterli etkinin henüz sağlanamamış olması, 6-
nümüzdeki dönemde dikkat edilmesi gereken çalış-
malar, dil birliğinin bir an önce sağlanması, dias-
poraya dil öğrenimi için yardımda bulunulması, dil
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eğitimi için uydu kanal kiralanarak televizyonlar
vasıtasıyla diasporaya ulaşılması gibi temenniler
ön plandaydı. Bu temenniler arasında Necdet Ha-
tam'ın “Her derneğin heryıl bir aileyi geri getir-
mesi” önerisi, Çerkes Ali'nin “göz göre göre
kültürümüzü çalıp gözümüzün içine bakarak sahte
imza atan kültür hırsızlarına karşı savaş başlatıl-
ması ve kültürümüze sahip çıkılması” önerisi net
ve açık önerilerdi.Ürdün derneğinin geçen sene
değiştirilen yasalarla ilgili olarak elçilik kanalıyla
RF Devlet başkanı Putin'e yazmış olduğu yazı ile
başkan Putin'in yazılı cevabi da ayrıca enteresan-
dı. (Bu mektuplarda Ürdün Derneği, RF yasaların-
da yapılan olumsuz değişikliklerin yanlış olduğuna
vurgu yapıp örneğin vatandaşlık için Rusca öğren-
me gibi şartların değiştirilmesini istemiş,bu istem-
ler karşılığında da yaşanmakta olan olağanüstü ko-
şulların sonucu olan bu tedbirlerin yakın gelecekte
yeniden normalleştirileceği ve bu anlamda Kafkas-
ya'nın özelolarak dikkate alınacağı cevaben ifade
edilmiş.)

Son iki genel kurulda diğerlerine kıyasla ya-
pılan çalışmaları yetersiz bularak çok ciddi bir
eleştirel yaklaşım sergileyen Türkiye delegasyonu
adına başkanın irticalen konuşması yine iyi niyet
dolu ama yine de en belirgin eleştiri konuşmasıydı
ve özetle şöyleydi:

1- Çerkes Ali'nin getirmiş olduğu eleştiri ve
öneri çok yerindedir,kendisine katılıyor, kutluyor,
tüm akademisyenleri ve kültür insanlarımızı aynı

hassasiyeti göstermeye davet ediyoruz.

2- Gerek Faaliyet Raporunun UNPOile ilgili
bölümünde ve gerekse üç yılda ancak tamamlana-
bilen programda “Çifte PASAPORT” ve “Çifte
KİMLİK” konusunu göremedik. DÇB'nin ana kuruluş
gayelerinden biri olup UNPO ve Birleşmiş Millet-
lerden DUMA'ya kadar getirilen bu talepden yoksa

vaz mı geçtik, böyle bir şey mümkün değildir, zira .
DÇB'nin varlık nedenidir.

3- Programın son bölümüne iki paragraf ha-
linde Abhazya'nın bu örgüte katılış şekli ve gerek-
çeleri sonradan eklenmiş olmakla beraber ana
maddeler arasında Abhazya politikasını bulamadık,

konu prosramda en net şekliyle yer almalıdır.

4- Kaç yıl oldu merkez ofisi tamamlanamadı.
Dünya çapında örgütlü DÇB'ye yakışmıyor, lütfen

artık tamamlayınız.

5- Adıgey Cumhuriyeti daha önce dönüşle il-
gili yasaları Adıgece, Türkçe, Rusca, Arapça ve İn-
gilizce olarak küçük bir kitapcık halinde yayınla-
mıştı. Ama yasalar allak bulak oldu. Son şekle gö-
re, yasaları,yönetmelikleri ve uygulama talimatla-
rını bir araya getirip bizlere verin ki biz de bastırıp
tüm insanlarımızın bilgisine sunalım. Esasen bu
çoktan yapılmış olmalıydı.



 

 

 

6- Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti
hükümetleri arasında 1992 de ikili kültür anlaşma-
ları imzalandı. Heriki yılda bir gözden geçiriliyor.
Bu anlaşmaların son şeklini esas alarak kültürel
çalışmalarımızda neleri,nasıl yapmamız gerek-
tiğine dair Kabartay-Balkar,Adısey ve Karaçay
Çerkes Kültür Bakanları ile aramızda yürürlüğe ko-
yabileceğimiz Türkçe-Rusca beşer nüshadan oluşan
protokol taslaklarını imzalayıp ilgili bakanlara el-
den 8 ay önce verdik. Ama hala imzalamadılar. İm-
zalayıp RF Kültür Bakanlı$ı-Moskova Türk Büyükel-
çiliği-Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlı$ı silsilesi
ile bize ulaştığı anda ana ikili anlaşmanın eki
haline gelebilecek,folklor,dil, arkeoloji, her türlü
sanat çalışmalarının önü açılabilecek ve en önem-
isi de öğrencilerimizin diploma denkliğinin kabulü

“adına vermekte olduğumuz mücadelemiz güçlene-
cek ve hocaların vize ve oturma izini sorunu kök-
ten çözümlenecekken ne yazık ki hala bekliyoruz.
Dernek Başkanları lütfen döner dönmez bu işe el
atsınlar.

7- Geldiğimizden beri başkanlar hariç diğer
delege arkadaşlarımızı birer rayon konuk ediyor ve
ağırlıyor.İlgilerine teşekkür ediyoruz. Ancak, tüm
zamanlarını burada geçirip de diğer ülke delegele-
riyle tanışıp ortak konularımızı tartışsalar gelecek
için çok daha sağlıklı olacaktır. Hiç olmazsa bun-
dan sonra öyle uygulayalım.

8- DÇB'nin kuruluşunun ve çalışmalarının
mutlaka yararları vardır. Örneğin tanışmayı veile-
tişimi sağladı ama bize göre bu yetersizdir ve
ortada henüz somut bir icraatı yoktur. Ulusal
konularda sesimiz çok gür çıkabilecekken çok cılız
çıkıyor. Çifte pasaport konusu da dahil tüm önemli
ulusal davalarımızda DÇB'nin sesi gür çıkmalıdır.
Eğer buradan sesinizin gür çıkması mümkün olma-
yacaksa, diaspora örgütleri olarak bir araya gelip
AGİT, AVRUPA KOMİSYONU,BM ve İnsan haklarıyla
ilgili kuruluşların sivil yapılarına üye olarak ve
küçük de olsa ofisler açarakbizler Çerkes halkları-
nın tüm sorunlarını yüksek sesle dünya kamuoyuna
duyurmayı sağlayabiliriz. Önerimizi alternatif yapı
gibi görmeden lütfen ciddi olarak değerlendirmeye

alınız.

9- Diaspora derneklerinin politikayla uğraş-
maları mümkün değildir.Burada ise bizden farklı
olarak dernekler birer muhalefet partisi gibi eleş-
tirme hakkına ve yayın imkanına sahiptir. Böyle bir
avantajımız varken programa da alarak politikadan
kendi kendimizi niçin dışlıyoruz bunu anlamak
mümkün değil. Burada politika sözcüğünü herhangi
bir siyasal partinin aleti olma anlamında kullanmı-
yorum Karaçay-Çerkes seçimlerinde o hata yapıldı
ve bedeli de ağır ödendi. Bizim kastettiğimiz poli-
tika Çerkes ulusal davalarının takip ve çözüm poli-
tikasıdır. Gerçi hazırlanan program nisbeten bir
yön verecek ama bize göre yeterli değildir. Çerkes

 

ulusal davaları anlamında politika izlememiz ge-
rektiği prosramda net ifadelerle yer almalı ve eli-
mizdeki imkanı kendimiz tepmemeliyiz.

10- Kaf-Der olarak önemli projeler başlattık.
Kafkasya ile Anadolu arasındaki Arkeolojik İlişkiler
çalışmaları, Osmanlı Arşivi taramaları, Uluslar ara-
sı dil ve alfabe konferansı, Uluslar arası xabze
konferansı gibi. Bunlar tek başına bizim sorun-
larımız değil,tüm Çerkeslerin ortak konularıdır. O
nedenle bu tür projelerin maliyetlerine tüm
dernekler ortak olmalıdır. Söz konusu projeleri her
ne kadar biz başlatmış isek de bundan sonraki
çalışmalara DÇB öncülük etmeli ve behemahal 2-3
yıl içerisinde Maykop'da “Anadolu ve Kafkasya
Arkeolojisi İlişkileri” konulu uluslararası bir
konferans düzenlenmelidir. Biz çalışmaları devam
ettirmeye ve yardıma hazırız.

11- Anavatan'a geri dönüş sorunu sizlerin de
bizlerin de temel sorunlarından birisidir. Prensip
olarak sizin iç işlerinize karışmıyoruz. Her devlet
kendi varlığını korumakla da mükelleftir. Ama,

b

kendi varlığımı koruyorum adı altında vatanında
oturmaizini olan ve yasal mücadeleleri bitmemiş
insanları apar toparsınır dışı etmenizi son derece-
de yanlış buluyoruz. Eğer insanlar suç işlemişlerse
mahkemelerde yargılanmalıdırlar. Yargılama sonu-
cunda suçlu bulunursa cezalandırın, hapsedin ama
sınır dışı etmeyin, aksine davranış dönüş olayına

darbedir.

Diğer konuşmacıların konuşmaları tamamlan-
dıktan sonra genel olarak eleştirilere cevap veren
Genel Başkan ZAVURBİY, eleştirilen maddelerden
bir bölümünün programda var olduğunu olmayan-
ların da ilave edileceğini, delegelerin rayonlara
gönderilmesinde en iyiyi yapıyoruz derken yanlış
yaptıklarının ortaya çıktığını, Merkez ofisin iki ay
içerisinde tamamlanacağını, dil birliği konusunda
Kabartay ve Adıgey lehçelerindeki farklı 7 harfin
ortak hale getirilmesi doğrultusundaki bilim adam-
larının önerisinin parlamentodan geçtiğini, Kara-
çay-Çerkes ve Adıgey Parlamentolarından da ya-
kında geçirip uygulamaya koyacaklarını, daha önce
üç Cumhuriyetin Parlamentoları arasında kurulan
ortak çalışma gurubunun yeniden ihdası için çalı-
şıldığını, Şapsığlara ve Abhazya'ya desteğin vazge-
çilemez olduğunu, Yeni vatandaşlık yasasında Zo-
runlu kılınan Rusça öğrenme koşulunun yerine

“Rusça veya kendi ana dilini biliyor olmak” ifade-
sinin ikame edileceğini, Kafkasya'daki tüm savaş-
ların bir an önce bitirilmesi gerektiğini, o sayede

sağlanacakistikrarla bir çok yararlı çalışmaya baş-
lanabileceğini ve diğer eleştirilere de katıldığını
ifade etmiştir.

Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte kong-
renin sonuç aşamasına gelinmiş;
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A- Yönetim ve Denetim Kurullarının çalışma
raporları kabul edilerek,aklanmışlardır.

B- Önümüzdeki dönem çalışma programı, ge-
nel kurulda dile getirilen hususların da ilavesi ko-
şuluyla kabul edilmiştir.

C- Genel Başkanlık için seçimlere geçilmiş,
Bürokratların aday olmasının yasal olup olmadığına
dair Maykop Rodine derneği delegelerinden Fahri
Huvaj'ın son derecede önemli sorusuna "yasalar
açık ve engel değildir” açıklamasıyla cevap veril-
miş, iki aday arasında yapılan açık oylamada Ohuta
Aleksandr'ın 7 oyuna karşılık Nahuş ZAVURBİY bü-
yük çoğunlukla ikinci kez genel başkanlığa se-
çilmiştir.

D- Genel Başkan Yardımcısı sayısının bire in-
dirilesine ilişkin başkanlar kurulu kararı yerinde
bulunarak şair,tiyatro yazarı ve gazeteci UTlJ
BARİS açık oylamayla Genel Başkan yardımcılığına
ittifakla seçilmiştir.

E- Yönetim Kurulu üye sayısının 16 olarak be-
lirlenmesi ve diasporadan dernek temsilcilerinin
de yönetime katılması doğrultusundaki Genel Baş-
kanın önerisi ile alınan Başkanlar Kurulu kararı
onaylanıp, nüfus yoğunluğu dikkate alınarak Tür-
kiye'ye iki üyelik hakkı verildikten sonra yapılan
açık oylamalarla adaylar tek tek oylanarak yöne-
tim kurulu ve denetleme kurulu seçimleri yapıl-
mıştır.

DÇB YENİ YÖNETİM KURULU

1-Genel Bşk.Yrd. Şair,yazar,gazeteci UTIJ Baris,

2-Üniversite rektörü KARAMIRZA Barasbiy,

3-Prof. Dr.KANBOLAT Semah,

4-Etnolog YURA Argun (Abhazya)

5-Prof.Dr. AGIRBA Yura,

6-SİKUNUP Ruslanbek (Krasnodar)

7-OHUTA Aleksandr (Çerkessk Adıge Dereneği)

8-MEŞFEŞ Necdet (Adıgey)

9-HAFISA Muhammed (Nalçık Adige Derneği)

10-ŞENKAVA Muhadin (Çerkessk Abhaz Derneği)

11-ÇAÇUK Mecit (Kıyı Boyu Şapşı$)

12-ADEMEY Hikmet ALBAYRAK (İş adamı ve Bağlar-
başı derneği üyesi)

13-HEYMAŞE Orhan ÖZMEN (Türkiye- İst.Uzunyayla
Derneği Bşk.)

14-ŞIK ÇİÇEK (Kalforniya Derneği Bşk. Sn.Kemal
Duman'ın kızı)
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15-KUMUK Memduh (Suriye)

16-TLIBZU Adnan (Ürdün-Maykop'a kesin dönüş
yapmıştır.)

DENETLEME KURULU:

1- KEBİŞE Farizet,

2- MEŞFEŞ Sam
KOZOKO Tole

Organların teşekkülü için adayların belirlen-
mesi aşamasında gelecek genel kurulun yerinin be-
lirlenmesi, delege sayısının 20 kişiye çıkartılması
ve yönetimlerin görev süresinin iki yıla indirilmesi
doğrultusundaki Türkiye delegasyonunun yazılı
önergesi madde madde tartışılmıştır. Sn.Rahmi
Tuna ile Seyfettin Diyner'in akıcı ve net bir dille
gerekçelerini genel kurula sundukları önergeye;
Suriye, Karaçay-Çerkes Adiğe Derneği, Nalçık Adı-
ge Derneği, Ürdün Derneği kararlı bir tavırla karşı
koymuşlar, Adısey, Krasnodar ve ABD Kaliforniya
dernekleri destek vermiştir.

Yapılan oylamalar sonucunda;

a) 2006 yılında yapılacak olağan Genel Ku-
rulun İstanbul'da yapılmasına,

b) Türkiye'nin 8 olan delege sayısının gele-
cek genel kuruldan itibaren 12'ye çıkartılmasına,

c) Yönetimlerin görev süresinin üç yıl olarak
kalmasına,

oy çokluğuile karar verilmiştir.

Gündemde yer alan DÇB amblemi ve DÇB mar-
şı için yazılan söz yarışmasında ilk sıraları alan
projeler genel kurula sunulmuş ve etraflıca tartı-
şıldıktan sonra amblemin reddine, diaspora da da-”
hil tasarımcılara yeniden müracaat edilmesine ve
gelecek senet kurulda görüşülmesine, DÇB marşı
için 8 ayrı parçadan seçilen iki parça arasında yeni
senel başkan yardımcısı şair,tiyatro yazarı ve
gazeteci UTİJ Baris'in parçasının daha uygun ol-
duğuna karar verilmiştir. (Şiirin metni ulaştığında
ayrıca yayınlanacaktır.)

Şapsığ?daki Lazarov heykeli sorunu konusunda
Şapsığ derneğinin getirmiş olduğu önerilere uygun
olarak kendilerine her türlü desteğin verilmesine,
yeni yönetimce bu konuda girişimler başlatılması-
na karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadı-
Sından önceden seçilen komisyon tarafından hazır-
lanmış olan bildiri metni kabul edilmiş ve DÇB
marşıyla kongre kapatılmıştır.



 

  
 

 

     YabancılarNasıl

 

KAFKAS Derneği Genel Merkezi “Uluslararası Xab-
ze Konferansı”nı 30 Mayıs - 1 Haziran 2003 tarihleri a-
rasında başarı ile gerçekleştirdi. Hatta değerli konuk
uzmanların çalışma ve katkıları sanırım 7 Haziran
2003 Cumartesi günü de sürdü. Başarıyla serçekleş-
tirdiği bu Uluslararası konferans nedeniyle Genel Mer-

kezi candan, yürekten kutluyoruz.

Konferansın katıldığım bir toplantısında anla-
tılanlar bana, yıllar önce Prof. Dumezil ile Xabze ko-

nusunda yaptığımız bir görüşme ile Murat Yağan'a
yazdığım ama cevabını alamadığım bir mektubu tek-
rar hatırlattı. Sayın Başkan Ünal ve değerli araştırma-
cı Huvaj, anılarımın xabzeile ilgili olanlarını toplantı-

da anlatmamıistedilerse de, yaptıkları sofra duası ve
aralarındaki konuşmalarından aşırı dini bir hava
içinde olduklarını gördüğüm Thamade'lerin, Dume-
ziV'in ve Sn. Murat Yağan'ın dini görüşlerinden rahat-
sız olacakları düşüncesi ve Pha Pşine çalıp ağıt söyle-
yen hemşehrimizi dinlerken gözlerimden yaş aktığını
fark edince, aşırı duygusal durumda da olduğumuan-
layıp toplantıyı terk etmiştim. Aslında anlatımın dini

bölümünü atlayıp diğer bölümünü anlatabilirdim ama
bu defa da tutucu hemşehrilerimin: “vay bizi Na
zi'lerle özdeşleştiriyor” diyeceklerinden çekindim.
Nitekim, Oset ve Kabar'lar üstüne yaptığım bir derle-
menin aldığı sert eleştirilerin anısı daha silinmemiş-
ken ve o yazı için; “bunlar başkalarının görüşleri, işte
kaynaklar, ben sadece derledim ve bu görüşlere de
katılmadığımı belirttim” diye kendimi savunabilmiş-
ken bu defa kaynak olarak kitap da gösteremeyecek
oluşum beni galiba engelledi.

Pişmanım. Önemli bir fırsat kaçırdım. Şimdi, “U-
luslararası” nitelikteki bir toplantıda anlatmayıp bu
bilgiyi mezara götürmenin aptallık olacağını düşü-
nüyorum. Bu defa açıkça söylüyorum. AnlatacaSım
şeyler benim değil Prof. G. Dumezil'e aittir. Ancak
geçen seferki derlemelerin aksine bu defa anlatılan-
lara katılıyorum. Çünkü aradan geçen kırk yılda gör-
düm ki, Dumezil'in anlattıklarını, özellikle arkeolojik

buluntular tamamen desteklemektedir. Dumezil bun-
ları bana anlattığında arkeoloji bilmiyordum. Yirmi
yaşlarında, aklı havada bir gençtim. Doğal olarak da

söylediklerini anlamamıştım.

Prof. Dumezil'le beni Paris'te, 1961 yılı Aralık
ayında, Uzunyaylalı, genç yaşta ölen hemşehrimiz;
Aydemir Aşkın'la tanıştırdı. Aydemir doktorasını
bitirip yurda dönünce, ben Dumezille daha sık
görüşmeye başladım. Sanırım 1962 yılı Ekim ayı idi,
bir pazar günü öğleden sonra evlerine çaya
gittiğimde. Daha çay servisi yapılmadan Sn. Dumezil,
gözleri parlayarak bana: "Xabze ne demektir?”,

1

diriyorlar?
|Necmettin Karaerkek|

“kelime anlahmı olarak ne demektir” dedi. Ben, “Bze”

“dil” demek, Xe, Xa kökü, "xeu0” vatan, Anavatan

kelimesindeki kök kelimesi ise "xabze”; vatanın, yur-

dün dili olabilir dedim.

Bu kez Dumezil, "Kabardeyce'de disiplin ne an-
lama gelir” dedi. Ben Türkçe olarak bildiğim disiplin
kelimesinin Fransızca olduğunu anlayıp, dikkatim, il-

gim, o yöne kaymışken, kelimenin Çerkescesini de
bilmediğimi anlayınca, yavaş, moralsiz bir sesle "bil-
miyorum” dedim.

Dumezil ayağa kalktı salonun ortasına doğru yü-

rüdü, bana doğru yarım dönerek, duvara doğru baka-
rak ve işaret parmağını duvara doğru sallayarak “xab-
ze disiplin demektir” dedi.

Dumezil'in o dönemdeki tek uğraşı: “Çerkes Dil-
leri ve Gelenekleri” idi. 1962 yılına kadar aynı başlık
altında 7 cilt bilimsel çalışması yayınlanmış olan bu
değerli insan son nefesini verinceye kadar bu alanda-
ki çalışmalarını sürdürmüştür.

Bu sırada çay servisi yapıldı. Ben tam bu konu

kapandı sanırken ve Bunuel'in son filminden söz aç-
mak isterken, Kafkas Dilleri hariç içinde Arapça'nın
da olduğu 11 dil bilen ve 3 doktorası olan bu olağan
dışı insan bana bakarak, fakat resmi bir sesle: “Nazi
partisi kurulurken, kurtuluş tartışmaları yapılırken,
Xabze disiplininin partinin ana ilkelerinden biri olma-
sının, ciddi şekilde tartışıldığını biliyor muydunuz?”
dedi. Ben şaşkınlıkla ve yüksek sesle: "Hayır Mösyö!”
dedim. Bana o sırada: “Çok kötü bir şey söyleyecek
bu adam” duygusunun geldiğini, “ne olur söylemesin”
diye içimden geçirdiğimi hatırlıyorum. (O gün toplan-
tıda, bunları anlatamamamın nedenlerinden biri de

belki budur.)

“Naziler Çerkes Hayranıdır” diye devam etti Du-
mezil: “Ama asıl sorun ve tartışma, kuşkusuz dindeki
disiplin ve bu disiplini Yahudilerin getirmiş olması
idi” dedi. Ben gene, ümitsiz bir sesle “anlamıyorum”
dedim. “çünkü” dedi: “ilk tek tanrılı dini ve
Akhenaton'da olmayan disiplini, bu dine, Yahudiler
getirmişti.”

Daha sonra Hoca'nın, bir bölümünü hiç izleye-
mediğim, Resmi Tarih, Gayri Resmi Tarih ayırımı ya-
parak, uzun uzun, Gayri Resmi Tarihte, Resmi tarihte
anlatılanlardan daha önemli ve anlatılmayan şeylerin
olduğunu anlattığını, Almanlar'ın o dönem müttefiki
olan Faşist İtalya'nın da aynı modda olduğunu, hatta
o: "Mussolini'nin kurduğu Cine Citta'da (Sinema Şeh-
ri) ilk yapılan filmler arasında “Kafkas Kartalı” ve
“Hacı Murat Geliyor”isimli filmlerin bile olduğunu da
söylediğini hatırlıyorum. (Türkiye'de de gösterilen ve
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başrolünü Rozano Bazzi'nin oynadı$ı bu filmlerin

master kopyaları ne yazık ki, Lale Film depo yangının-

da yok olmuştu. Bu filmlerin birer CD veya video bant

kopyalarının İtalyan Kültür merkezinden istenerek

Dernek'te oluşturulacak bir arşive konması ve genç-
lere gösterilmesi iyi olurdu.) Dumezil'in daha sonra,
ateist bir yaklaşımla ve bilim adamı soğukkanlılığı ile
ilk Tek Tanrılı Din, Eski Ahit konusunda yorumlar yap-

tığını da hatırlıyorum.

Yıllar sonra, ben de, ana-babası Nakşibendi Tari-

katı'ndan olan, Çerkes bir ailenin çocuğu olarak, o
zaman hiç bilmediğim, tanımadığım Akheneton ve Es-
ki ve Yeni Ahit konularında yabancı yazarların ileri
sürdüğü görüşleri öğrendim ve "demek bunun için
böyle konuşuyordu” diyerek Dumezil'i andım:

Akhenetonilk “Tanrı Birdir” diyen kişi imiş. M.Ö.
19. yy sonundan 18. yy ortasına, 1750 yılına dek, elli

yıl, Mısır Firavunu olarak hüküm sürmüş. Yahudi kö-

kenli olan yazarların ağırlıklı olduğu, içlerinde Kara

Atena'nın yazarı Martin Bernal ile birkaç eseri Türk-
çe'ye de çevrilen Samuel Noah Kramer'in de bulundu-
gu, bir grup yazara göre: “O dönemde, Mısır'da, fira-
vunların emrinde, köle, maraba olarak çalışan Yahur-
diler, sevgiye dayanan ve belki de dünyanın en sevgi

dolu dini olan bu dinin, hiçbir yaptırımı olmaması ne-
deniyle, Akheneton'un ölmesinden sonra hiç kimsenin
bu dini sürdürmediğini görmüşler, bu sonuçtan: "İn-
sanlar korkmazsa, dinde yaptırım, disiplin olmazsa,
dinin uzun ömürlü olmayacağına” karar vermişlerdi.
Bu nedenle, dinlerini kurarken: Büyük etki yapacak,
insanı korkutup şaşırtacak insanüstü doğa olaylarını,
etkileyici efsaneleri toplayıp, derleyip, anlatarak,
dinlerini halka kabul ettirmişlerdi. Nuh Tufanı, Kızıl

Denizin Yarılması, tanrının yazarak 10 Emir gönder-
mesinden, Asa'nın yılan olması gibi hikayelerden in-
sanlar gerçekten çok etkilendiler. Bu olağan dışı an-
latıların sağladığı yoğun duygular içindeki, dehşete
düşmüş bu insanlara, hayatın ölmekle bitmeyece$i,
Kıyamet olacağı, öteki dünyada da hesap verileceği
söylenince, insanlar bu işin çok ciddi olduğunu kavra-
yıp öteki dünya için de çalışmak gerektiği, meleklerin
olayı izledikleri, denetlediklerine inandılar.

Diğer önemli bir konu kadının durumudur. O
dönemde ana tanrıça kadındır. Sümer'de İştar, Hatti
Ülkesi'nde Kibele (Frigler'de: Kubabe, Çerkesler'de:
Kube-Gube, İslam'da: Kıble).

Çoğu arkeolog olan yazarların ittifak ettikleri hu-
sus: "Tanrının tek olması ve ailede çocuğun babasının
belli olması için: Kadının tanrılıktan indirilmesinin Zo-
runlu olduğudur.”

Bu yorumlar doğru mudur bilmem ama 20. yy'ın
arkeologların yılı olduğu doğrudur. Arkeologlar önce,
Nuh Tufanı'nın Yahudiler'in ortaya çıkmasından yüz-
lerce yıl önce, Sümer tabletlerinde yazılı Gılgameş
Destanı'ndaki Utnapiştim'in hikayesi olduğunu, bu
tabletlerde hikayenin çok eski zamanlarda geçen bir
hikaye olarak anlatıldığını ortaya koydular. Sonra,
Musa'nın “Allah Yazdı” deyip, dağdan kollarında ta-

şıyarak indirdiği 10 Emir'in, Hammurabi Kanunla-
r'nda on maddesi olduğunun inkar edilemeyecek bir
gerçek olduğunu ortaya attılar. Kızıl Deniz'in Yarıl-
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ması, Asa'nın Yılan Olması'nın resimlerinin, Musa'nın

ve kavminin İsraiüe göçünden önce yapılan 1. Ram-

ses'in mezarında olduğunu, Yahudiler'in bu hikayeyi,
inşaatında çalıştıkları mezarlarda gördüklerini ve bu
resimlerden etkilenerek anlattıkları sonucuna var-

dılar.

Anlaşılıyor ki, Papa ve diğer din liderleri, cevap

verilmesi mümkün olmayan bu tespitlerin duyulması-.
nı engelleyemediler. Çünkü, önce bilim adamları,
sonra ilgililer, bu bilgileri onlardan önce öğrendi.
Şimdi anlıyorum ki, Dumezil, bu bilgileri ve benzeri

pek çok örneği, ilk değerlendiren bilim adamlarından
biri idi.

Yazımın konusu, korkarım, Xabze yerine, Du-
mezil'in dine bakışının irdelenmesine dönüştü. İrde-
temeyi burda kesiyorum.

"Kafkaslıların üstünlüğü” demişti Dumezil: “Xab-
ze'deki disiplin'in dinlerde oldu$u gibi “korkuya” de-

Sil, “saygıya” dayanmasıdır.

Almanların “Kafkaslı” hayranlığının sanıyorum iki
kökeni var:

1- Almanya'da 1870'de kurulan ve çalışma ko-
nusu “Irklar” olan Üniversite'nin yayın ve çalışmaları.

2- Hatti'leri Kafkas Halkları ile özdeşleştiren
Alman, Avusturya kökenli arkeolog, dilbilimci ve s0s-

yal antropolosların yazılarının Alman kamuoyuna

yaptığı etki.

Üniversite yaptığı çalışmaların sonunda, insanla-
rın üç ırki gruptan oluştuğu, bunların: Kokazoit, Mon-
goloid ve Negroid, yani Beyaz, Moğolve Siyah irk'dan
oldukları sonucuna varmıştı.

(Bilindiği gibi bu sonuç, 2. Cihan Savaşı'nın “Irk
Üstünlüğü” yüzünden çıktığı değerlendirmesi ile bi-
limsel olarak ortadan kaldırmak istenmişti. Birleşmiş
Milletler Teşkilatı'nın 1945 yılında Unesco'ya verdiği:
“irk olmadığının saptanması” talimatı sonuçsuz kal-

mış, bilim adamları bu üçlü ayrımı aynen kabul ettik-
leri gibi, ırk sayısını sanırım sekize çıkarmıştı.)

Bazı Alman bilim adamlarınca öne sürülen, Kaf-
kaslılar'ın Hattiler'le aynı dili konuştusu, aynı halk
olduğu savı da, Beyaz Irk'ın kaynağı olarakgösterilen
Kafkas Irkı'na eklenince, Kafkas Irkı'nın, ırk üstünlü-

günü her şeyin üstünde gören Naziler'in, çokilgisini
çektiği ve kendilerine şu soruları sorduğu anlaşılmak-
tadır: “Bu halk beş bin yıl nasıl yaşamıştır? Bu sürek-
iliği doğuran disiplin nereden kaynaklanmaktadır?”

Dumezit bu soruların yanıtının: “Uygun bir coğ-
rafyada uygulanan Xabze” olduğu inancındadır.

“Aslında, dikkatli hemşehrilerim, Almanlar Rus-

ya'yı işgale başladıklarında, Kuzey Kafkaslılarla sa-
vaşmadıkları, onlarla birlikte savaşmak istedikleri ve
“Kafkas Tugayı'nı” oluşturma arifesinde, DumeziV'i
haklı çıkaran, Hitler'in, Kafkaslılar'ı yücelten kanatlı

sözlerini anımsayacaklardır. İşte sevgili okuyucular,

toplantıda anlatamadığım şeyler özetle bunlardan
ibarettir.

Saygılarımla.

Haziran 2003. Ankara.



  

 

 

 

 

 

30 Nisan 2003 tarihinde İstanbul Georges Dumâzil -Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nde
yapılan "Kafkasya'daki 'Küçük” Diller” konulu yuvarlak masa toplantısına altı dilbilimci, bir tarihçi,
on kadar da dinleyici katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantının geniş katılımlı kitleler
önünde yapılması ve daha fazla ilgilinin yararlanabilmesi katılımcılar olarak dileğimizdi, umarım
gelecekte gerçekleşir. Toplantı sırasında alınan notlar, konuşmacıların kendi anlatımları ile aşağıda
aktarılmaktadır.

Ergün ÖZGÜR(Liy-pha)
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Berkok Baybars(Deguf)
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I- Program Organizatörü Gilles Authier
(CNRS/Lacan Paris)

Konu: Azerbaycan'daki Kiriz Dili

Tehlikedeki diller ikiye ayrılmaktadır. Birin-
ci grupta, pek çok kişi tarafından konuşulan an-
cak yazıya dökülmemiş diller, ikinci grupta ise
çok az kişi tarafından bilinen diller yer almakta-
dır. Konuşan sayısının az olması nedeniyle “kü-
çük” olarak nitelendirilen ikinci gruptaki diller,
dilbilimcilerin ilgisini çekmektedir. Bu “küçük”
dillerin günümüze kadar korunma nedeniise on-
ların fazla bilinmemeleridir. Ancak bunu, dille-

rin yaşaması için “bilinmemeleri gerekir” şeklin-
de algılamak yanlıştır. Benim burada anlataca-
gım, Azerbaycan'da konuşulan Kiriz dili ikinci
gruba girmektedir.

Azerbaycan'daki azınlık dilleri konusunda

her türlü araştırma bir kararname ile desteklen-
miştir. Ancak devletin finansal desteği olmadık-
ça, sağlanan bu destek, dillerin bugün bile araş-

tırılmasına yetmemektedir. Halk yeterince bi-
linçli değildir ve destek verilmeyeni yasak kabul
etmektedir. Ayrıca hassas bölgelerde dilsel kim-
liğin sağlanması gereklidir.

Azerbaycan'da Hinalık, Kiriz ve Budukh'un
da dahil olduğu dört dil konuşulmaktadır. Latin
Alfabesi”ne geçiş, dillerin öğrenilmesini geciktir-
miştir. Ekonomik kriz dolayısıyla büyük kentlere
göç eden kişilerin, hiç bilmedikleri Azeri dilinde
okuma yazma öğrenmeye zorlanmaları, kendi
dillerini öğrenmelerini engellemiş, sonuç olarak
Doğu Kafkasya'da dil öğrenimi zorlaşmıştır. Hi-
ralık dilinde 60 adet sessiz harf vardır. Bunun
yanı sıra Lezgi ve Avardilleri gibi Dağıstan dili-
nin Kiril Alfabesi ile yazılması dilin öğrenimini
kolaylaştırmıştır. Latinize edilen Azeri Alfabesi
ile tüm dillerin öğrenilmesi artık mümkün olabi-
lecektir.

Kafkas dilleri diğer dillerden çok daha fazla
sayıda sessiz harf içermekte ve bazı sesler gırt-
laktan çıkarılarak farklılaştırılmaktadır. Kafkas-
yalıların bu sesleri alfabeye aktarmanın müm-
kün olmadığını düşünmelerine karşın dilbilimci
sesin gırtlaktan çıktığını belirten bir işaretle onu
alfabeye aktarabilir. Örneğin, dudaktan çıkarı-
tan sesler için -v veya -w kullanılabilir; ancak
dilbilimcilerin farklı, o dili konuşan halkın farklı
okuyup yazdığı bir dil söz konusu olamaz.

Ne zaman ki bir dil sadece yaşlılar tarafın-
dan konuşulur, artık o dilin öğretilmesinin za-
manı gelmiş demektir. Sovyetler Birliği döne-
minde kültürel siyaset görüşü geçerli olsa da bu
aynı zamanda baskıcı bir tutum içeriyordu.
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Nah-Dağıstan

Bu diller hakkında geçerli bilgiler olmasına
karşın çok az bir kısmı yazılıdır. Dolayısıyla bu
dillerin Latin Alfabesi bazında yazıya geçirilmesi
yararlıdır. Ancak dillerin, topluluklara saygı du-
yularak derlenmesi gerekir.

ii- Georges Charachidz&(Prof. I'INALCO-Paris)

Konu: Ölmüş Olan Ubıh Dili, Kurtarılması
ve Diğer Kafkas Dilleri

Yuvarlak masa toplantısında fazla sayıda
dilbilimci olması dolayısıyla daha önceden plan-
ladığım konuşma metnini biraz değiştireceğim.
Katılımcıların daha çok Kafkas dillerine ilgi du-
yan dinleyiciler olacağını düşünmüştüm, ancak
mevcut durum bunu yansıtmıyor. Konuşmamın
birinci bölümünü, ölmüş olan Ubıh dili ve kurta-
rılması, ikinci bölümünü ise eğer zaman kalırsa

diğer Kafkas dillerine ayıracağım.

Çeçen-İnguşlar (yurtlarından sürüldükten
sonra dilleri değişime uğramış, ancak çok ön-
celeri Muş'ta üç köye yerleşen Çeçen-İnguşların
dillerinde bir değişim olmadığı gözlemlenmiştir.
Yalova'da İnguşça konuşan bir bayanla karşılaş-
tim ve dilini çok iyi konuştuğunu fark ettim. Şu
anda Rusya'da böylesine iyi konuşan birini bul-
mak pek mümkün değil. Size bir anekdotumu
aktaracağım. Ubıh dilini konuşan birileri olup
olmadığını araştırmak üzere Yalova'ya gidip dili
konuşan kimse bulamadığımda, orada Çeçenle-
rin yaşadığını öğrendim ve bölgede bir ay kal-
dım. Öğrendiğim dilin Çeçence olduğunu san-
mıştım, ancak Fransa'ya dönüp edindiğim bilgi-
leri Prof. Georges Dumezil'e aktardığımda bu
dilin Çeçence değil, İnguşça denen daha ender
rastlanan bir dil olduğunu öğrendim.

Ubıh dili, konuşan sayısı az olmasına karşın
uzun süre kullanılmıştır. Bunun nedeni ise dilbi-
l(imcilerin tehdit altındaki, özgün yanları olan

bu dille ilgilenmiş olmalarıdır. Ubıh mı yoksa
Ubikh mi diye adlandıracağımı bilemediğim bu
dil, benim telaffuz etmeyi başaramadığım bir
şekilde telaffuz edilmektedir. Ubıh dilinin en
büyük zorluğu ise 80 civarında sessiz, 1 ya da
1.5 sesli harf içermesidir. Bazı dilbilimciler
dilde hiç sesli harf olmadığını belirterek durumu
abartmaktadırlar, bana göre ise 2 sesli harften
bahsedilebilir. Bunlardan birincisi -a ile -e ara-
sında bir ses, ikincisi ise-ı (-ıh) şeklinde söyle-
nen harftir.

19 yy. başında on binlerce konuşan sayısı
olduğu belirtilen bu dille ilgili olarak söyleyece-
gim şey şu; ya insanlar hansi dili konuştuklarını
bilmiyorlardı ya da dilbilimciler tanımlayama-

 



 

 

  
 

dıkları bir dille karşılaştıkları zaman onun Ubıh
dili olduğunu ileri sürüyorlardı. Konuşulan bu
diller belki de Çerkesçenin farklı lehçeleriydi.
Bunun yanı sıra Ubıhlar, dillerinin az kişi
tarafından konuşulması dolayısıyla “Dilimiz yok
oluyor, bari kültürümüzü koruyalım” dür-
şüncesiyle, kendi iradeleriyle Ubıhça konuşmayı
bırakıp Çerkesçe konuşmaya başladılar. Az
kişinin konuşması dilin öleceği anlamına gelme-
mektedir, Ubıhçadan daha az konuşulan diller
de vardır. Hatta bazen bu diller yeniden can-
lanmaktadır. Ancak Ubıh dilinde bu tür bir can-

lanma söz konusu olmamıştır. Ubıhça ile 19 yy.
başında ilgilenilmeye başlanmış, ancak gerçek
anlamda kayda değer ilk çalışmalar 1938 yılında

- yapılmıştır.

Ubıhların Türkiye'ye Gelmesi

1830'lardan 1860'lara kadar Kafkasya'da sa-
vaşlar olmuş ve 1863-1864 yıllarında anavatanda
hiç kimse kalmaksızın Ubıhların tamamı Türki-
ye'ye gelmiştir. 1930'larda Ubıhça konusunda
çalışmalar . yapmaya başlayan dilbilimcilerden
biri de Meszaros'tur. Meszaros Macar diline iliş-
kin izleri Türkiye'de ararken Manyas civarında
Ubıhça üzerinde çalışmaya başlamış ve iyi bir
sözlük hazırlamıştır. Ubıhça konuşulurken dinle-
yenler çok fazla sesli harf duyabilmekte, ancak

bu sesler dilbilim açısından sesli harf sayılma-
maktadır.

Not - G.Âuthier: Macarca Ubıhçanın aksine
çok fazla sesli harf içermektedir.

1930'larda Georges Dumezil, Sapanca civa-

rında Ubıh dili konuşanlar olduğunu öğrenip ça-
lışmalara başlamıştır. Bunun anlamı şudur;
1930'lara kadar Ubıh dilinin gramer yapısı ve
sesleri bilinmiş, korunabilmiştir.

II. Dünya Savaşı sonrasında Norveçli Hans
Vogt Türkiye'ye gelip 3000 kelimelik Ubıhça söz-
lük hazırladı. Dumezil ile ben bu sözlük üzerinde
çalışıp renkli kalemlerle sözcüklerin altını çize-
rek düzelttik. İyi bir sözlük, ancak dilin hızlı in-
celenmesi problem teşkil etmiştir. Dili konuş-
mak için hızlı olunabilir, ancak çalışmak için ya-

- vaş olunması gerekir.

Ubıh dilinin en önemli zorluğu ise lehçesi ol-
maması nedeniyle karşılaştırma şansının bulun-
mamasıdır. Bir diğer zorluk ise dildeki sessiz
sayısının hastalık derecesinde fazla olması, son
olarak da dinlendiğinde gırtlaktan çıkan seslerin
kulağa çok garip gelmesidir.

Konuşurken çıkardığı sesler dolayısıyla Tev-
fik Esenç'i 1968 yılında Paris'e götürüp iyi bir
kulak-burun-boğaz uzmanına incelettik. Doktor,
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Esenç'in çıkardığı sesleri duyduğunda çok şaşır-
dı. Esenç sesleri çıkarırken dili neredeyse yu-
varlak bir top şekline geliyor, bu yüzden boğu-
lacağını sanıyorduk. Çalışmamız sırasında kase-
te kaydettiğim pek çok sözcüğü onunla tekrar
çalıştık. Sözcükleri önce ben okuyordum, peşin-
den Tevfik Esenç düzeltiyordu.Ayrıca Georges
Dumezil ile başlattığımız ve sayıları 365'e ula-
şan Nasrettin Hoca fıkralarını Türkçeden Ubıh-
çaya çevirdik.

İil- Bernard Outtier (Cenevre Üniversitesi/
CNRS Paris)

Konu: Gürcistan'da Yok Olmanın Eşidinde-
ki Nah Dilinin Bir Kolu Olan Bats Dili

Alman meslektaşlarımın bu dilin kurtarılma-
sı yönünde çalışmaları var. Gürcistan konusunda
çalışma yapanlar arasında ilk sıradaki kişi Fe-
licite Brosset'tir. 19 yy. başında Rusya tek ta-
rafı olarak Gürcistan'ı ilhak ettikten sonra
Felicite Brosset 1847 yılında St. Petersburg'a,
oradan da Gürcistan'a çalışmaya gitmiştir. Bu
esnada, Çeçenistan'a komşu dağlık bölgede ya-
şayan insanların dili olan Bats dilini keşfetmiş-
tir. Bats dilini kullananlar Gürcüleşmiş oldukları
için kendi dillerine Gürcücede kullanılan “Şko-
latuş” da demektedirler. Brosset 1847'de köyün
papazı ile tanışmış, ona Bats dilini yazıya geçir-
mesi için Rusça gramer verdikten sonra St.
Petersburg'a geri dönmüştür. Kendisi St. Pe-
tersburg'da daha çok Ermenice ve Gürcüce kay-
nakların araştırılmasıile ilgilenmiş, ancak papaz
ile uzun süre yazışmıştır. Brosset rahipten dilin
özelliklerini daha belirgin şekilde ortaya koya-
bilmeleri açısındançeşitli şarkı ve şiirler yazma-
sını istemiş, ancak rahip bunu yapamayacağını
belirtmiştir. 1856 yılında Rahip York, İncil'den
parçalar ve bazı folklor çalışmalarını içeren,
3000 sözcüklü, Kafkas dillerine ait ilk bilimsel

çalışmayı yayımlamıştır. 1850'li yıllardan sonra
diğer Kafkas dilleri konusunda çeşitli materyal-
ler ortaya çıkmıştır. Bundan sonra bir asır bo-
yunca Bats dili konusunda herhangi bir çalışma
yapılmamış, 1940'larda bir uzman bu konuda
araştırmalara başlamıştır. 1953'te Tiflis'te Çe-
çen bir profesör Bats dili, 1960'ta da Bats dilin-
den hareketle Nah dili konusunda bir kitap ya-
yımlamıştır. Bats dili, Nah dil ailesi (Çeçen,
İnguş ve Bats)olarak adlandırılan aileye ait
olmakla birlikte, güneyde olması nedeniyle Gür-

 

” Bernard Outtier 1830 yıllarında el yazısı ile
hazırlanmış, içerisinde 2000 sözcük ve bazı deyimleri

içeren Rusça/Abhazca bir sözlük bulmuştur. Sözlük

şu anda Tiflis kütüphanesindedir.
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cüceden etkilenmiş, buna karşın gramer özellik-
lerini korunmuştur. Dilde Gürcüce ve Türkçede
olmayan "klas-gramatikal (gramatik sınırlandır-
ma)” denilen yapı korunmuştur. Bu yapıda gra-
mer açısından fiil ve sıfatlara bazı önekler gel-
mektedir, ayrıca sözcüklerin cinsiyeti vardır.

1979'te Bats kökenli bir araştırmacı Bats dili
konusunda araştırma yapmıştır. Dilde 41 sessiz
harf ve yandan gelen sessizler (*) bulmuştur. Ay-
rıca Çeçen-İnguş dillerinde olmayan bazı eski
öğelerin mevcut olduğu saptanmıştır. Dilde yan-
dan gelen sessizlerin varlığı Kuzeybatı ile Kuzey-
doğu dillerinin aynı aileden olup olmadığı soru-
sunu gündeme getirmektedir. Haritaya göre da-
ha aşağı bölgelerde konuşulan bir dilde yandan
gelen sessizlerin olmasıysa eskiden Kafkasya'nın
tamamında bunları içeren dillerin konuşulduğu
fikrini uyandırmaktadır.

(*) Yandan gelen sessiz: (Fr: “consonne lat&-
rale”) Çerkesçedeki bazı seslerin ağzın yan tara-
fıyla çıkarılması.

Benim Bats dili ile ilgilenme nedenim tama-
men etik. Birinci Çeçen savaşında. dilekçeler
verdim, bunun yanı sıra Gürcüce bilen bir araş-
tırmacı olarak Bats dili ile de ilgilendim. Çeçen
kültürü için “Çeçen Masalları” kitabı ve Fran-
sa'daki bir arkadaşımla CD hazırladım. Ayrıca
Çeçen müziğine göre daha eski bir müzik olan
Bats müziği ile CD yapmakistiyorum.

Sosyolojik yapı

Bölgede 22 dağ köyüvar ve 1959'da buralar-
da 549 kişi yaşıyormuş. 17 yy. başındaki İran hâ-
kimiyeti sonrasında bu köylerde yaşayanların
ovadaki köye yerleşmeleri gerekmiş, ben de bu
köyde araştırma yaptım.

Bats dilinin yaşadığı zorluklardan birincisi;
Sovyetler Birliği döneminde anadilin Rusça ol-
ması, ikinci dil olarak Gürcücenin öğrenilmesi ve

insanların kendi dillerini üçüncü dil olarak öğ-
renmeleridir. İkincisi ise; Çeçen savaşından son-
ra Bats dilini kullananların güvenlik ve politik
nedenlerle “Biz aslında Nah grubuna bağlı deği-
liz, Gürcüyüz” demeleridir. Bunun yanısıra res-
mi din Hıristiyanlık olsa da eski dönemlerde Hı-
ristiyanlığı reddedenlerin, dağlardaki pagan
inançlı köylere kaçtıklarına dair söylemler mev-
cuttur.

Not - G.Authier: Batslar tarihlerinin hiçbir
döneminde Müslüman olmayan ender Kafkasyalı
halklardan biridir.

Hıristiyan olmaları ve dillerini yazmak için
Gürcüce kullanmaları dolayısıyla bu insanlar

»
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tehlike olarak algılanmadılar ve böylece dilleri-
ni koruyabildiler. Örnek verecek olursak, Pas-
kalya kelimesi, Gürcüce, Bats dili ve bazı Kafkas
dillerinde aynı sözcükle ifade edilmektedir.

Bölgedeki bir diğer dil olan Tuş dili bilinse
de insanlar onu konuşma aracı olarak kullanma-
makta, ancak dili araştırmaya giden olursa ko-
nuşulmaktadır. Tuş dilinin grameri konusunda
Gürcüce yeni bir kitap hazırlanmıştır ve diğer
Kafkas dillerinde olduğu gibi çok sayıdaki sessiz
harfe karşılık sesli harf yoktur. Benim yardı-
mımla ilk kez Tuş dilinde Gürcüce bir şiir kitabı
yazıldı.

Not - G.Authier: Gürcüceden farklı bir aile-
ye ait olan Tuş dilinde yayın yapmak istendiğin-
de Gürcüce kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise
ayrımcılık yapmış olmak, farklı gözükmemeye
özen göstermek ve Gürcüce bilmektir.

Alfabe değişikliği ciddi bir sorundur. 19.yy”
da Arap, 1930'da Latin ve 1937'de Kiril alfabe-
lerinin kullanılması dili çok etkilemiştir.

IV- Alexandre Toumarkine
(Galatasaray Üniversitesi)

Konu: Diaspora Çerkeslerinde Dil Pratiği

Türkiye'de Çerkesçe Kullanımının Evrimi

1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde diller
üzerine yapılan konferansta mevcut toplulukta-
ki iki dilbilimci ile bir arada bulundum ( G.
Charachidze ve V. Chirikba) ve dilbilimciler ara-
sında tarihçi olmam dolayısıyla, ayrıca konuşan
sayısının az olması nedeniyle “küçük” olarak ni-
telendirilen dillerden bahsetmeyeceğim. Tüm
Kuzey Kafkasya dillerinin Türkiye'deki kullanımı
ve dönüşümü üzerinde duracağım. Bu tebliğde
Çerkes sözcüğünü Kuzey Kafkasya'dan Türki-
ye'ye gelen tüm halklar için kullanacağım.

Dil kullanımı uzun dönemli bir eğilim, ancak

kullanımı giderek azalmakta, hatta yok olmak-
tadır. Kafkas dilleri henüz yok olma aşamasına
gelmemiştir, ancak kullanımları giderek azal-
maktadır. 1994'teki Boğaziçi Üniversitesi'nde
düzenlenen konferansta bir katılımcı V.Chirik-
ba'ya "Daha ne kadar Abazaca kullanacağız?”
diye sormuş, o da “Elli yıl daha kullanılabilir”
yanıtını vermişti. Kısavadeli olarak bakıldığında
bazı sorulara yanıt verilememekte ve bu dönü-
şüm izlenememektedir.150 yıl içerinde dilin ke-
sintiye uğrayıp uğramadığı ise bilinmemektedir.
Osmanlı döneminde dille ilgili pek araştırma ya-
pılmamıştır.

1927 ve 1965 yıllarına ilişkin sayım sonuçları
incelendiğinde dil kullanımına yönelik sorulara



 

 

rastlanmıştır. Ancak aşağıdaki nedenlerle bu so-
rular pek sağlıklı değildir.

1- Nüfus sayım anketlerindeki soruları so-
ranlara yapılan açıklamalardaki “anadil” te-
riminin belirgin olmaması,

1955'e kadar anadil terimi iki farklı kulla-
nım arasında gidip gelmiştir. Bunlar:

a) Evde kullanılan dil (hane içerisinde)

b) Aile içerisinde kullanılan dil

1955 yılındaki sayımda anadil kavramından
annenin konuştuğu dilin anlaşılmaması gerektiği
belirtilmiş, 1955 sonrasında ise evde kullanılan

ve ailede kullanılan dil şeklinde iki kavram orta-
ya çıkmıştır.

2) Sayımlarda verilen dil kategorilerinin
sayımdan sayıma farklılık göstermesi,

1927 sayımlarında belirlenen 13 dil katego-
 risinden birinin Çerkesçe olmasına karşın sayım-
da soru sorulan kişinin Çerkesçeden ne algıladığı
çok önemlidir. Örneğin bir Osetin, kendisini Çer-
kesçe bilen olarak algilayıp algılamadı$ı şüpheli-
dir. 1935'deki sayımda Abazaca yeni bir katego-
ri olarak eklenmiştir, ancak Abhaz-Abazin farklı-
lığı dolayısıyla bunun algılanmasında da sorun
yaşanmış olabilir. Abazaca kategorisi, 1927 sayı-
mında eklenen Çerkesçenin kategori olarak ye-
terli bilgiyi kapsamaması nedeniyle eklenmiş
olabilir.

3) Anadilden sonra konuşulan li. dil kav-
ramı,

1927 sayımlarında bu soru sorulmamış, 1935
sayımında ise soruya rastlanmıştır. Ancak tanım,

sayımlara göre değişmiştir. Bu, yeni oluşturulan
Türk Ulus Devleti'nde anadili Türkçe olmayanla-
rın Türkçeyi ne kadar kabul ettiklerini ve asimi-

le olup olmadıklarını öğrenme isteği şeklinde
yorumlanabilir.

4) Mahalli diller/ ecnebidiller,

1950 sonrasında Kafkas dilleri alfabetik sı-
rada yer almayıp mahalli diller başlığı altına ta-
şınmış, ne ecnebi ne de azınlık dili kavramı içe-
risine alınmıştır. 1960 sonrasında ise İslam azın-
lık dilleri kavramı gündeme gelmiştir.

5) Sayımlarda ulusal düzey yerine illere
bakıldığındaki durum, i

En çok Çerkesçe konuşulan 16 ile göre 1927
sayım sonuçları incelendiğinde, ülkedekidil kul-
tanımının illerdeki coğrafi dağılıma pek uymadı-

 

gı görülmüştür. Toplam nüfusa göre en az yüzde
1 nüfus Çerkesçe konuşuyorsa Çerkesçe biliniyor
şeklinde dikkate alınmaktadır. Örneğin sayım
sonuçlarına bakıldığında Adapazarı'nın Çerkesçe

konuşulan iller arasında hiç yer almaması, Sam-
sun'un 6. sırada yer alması gibi birebir gerçekle
örtüşmeyen sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Bölgedeki nüfus yoğunluğu Çerkesçenin yo-
gun kullanılacağı anlamına gelmemektedir. An-
cak Kuzeybatı Anadolu'da hiç Çerkesçe konuşul-
muyormuş veya Orta Anadolu'da Çerkesçe fazla
konuşuluyormuş şeklindeki sonuçlar mevcuttur.
Kuzeybatı Anadolu'da Çerkesçe konuşulmuyor-
muş şeklindeki sonuç ise, sayım memurlarının .
iyi çalışmadığı veya soruyu yanıtlayanların cesa-
ret ve dürüstlüklerinin sonucu etkilemiş olabile-
ceği yorumunu akla getirmektedir.

6) 1955'te yapılan sayım sonucunda, Çerkes-
çe kullanımında, neredeyse önceki sayım s0-

nuçlarını iptal eder şekilde patlamaolması,

İller baz alındığında bir sayımdan diğerine
Çerkesçe kullanımının arttığı gözlenmiş, bu da
sayım sonuçlarının sorgulanmasına neden ol-
muştur.

7) Amaç, konuşulan 11. dil başlığının, ana-
dili geçtiğini göstermek,

Sayım sonuçlarına göre ll. dili konuşma ora-
nı, anadili konuşma oranından daha yüksek çık-
mıştır.

8) Sayım sonuçlarının, soruları hazırla-
yanlar açısından önemi,

Sayım sonuçları, sorulara yanıt verenler
hakkında pek bir şey söylemeyebilir, ancak so-
ruları hazırlayanlar açısından çok fazla şey ifade
edebilir.

Sayım sonuçlarının çok fazla açıklayıcı ol-
maması nedeniyle ikinci aşamada Kafkasya uz-
manı dilbilimcilerin çalışmalarına bakmak gere-

“kir. 1960 yılına kadar “küçük” diller hakkında

2)

pek çalışma olmamıştır, dilbilim çalışmaları ise
dilin günlük kullanımına dair pek bir şey anlat-
mamakta, daha çok dilin kendi içerisindeki dö-
nüşümünü ve Türkçeile olan iletişimini vermek-
tedir. Türkiye'deki mevcut Çerkes örgütlerinin,
derneklerin çalışmaları ve kişisel tanıklıkları
başkaları ile doğrulamak mümkün değildir. Tüm
bu tanıklıklar ise “Kuzey Kafkasya dillerinin
yok olma sürecinde olduğunu” söylemektedir.

Son bir kaynak da doğrudan dil kullanımına
bağlı olmayan anı, gözlem vb'nin dikkate atın-
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ması olabilir, ancak bunlara dayanarak genelle-
meler yapılması söz konusu değildir.

Kuzey Kafkasya Dillerinin Türkiye'de İzle-
diği Süreç

Bu başlık altında altı madde incelenecektir.
Bunlar sırasıyla;

1) Göç aşaması

Bu aşama her türlü toplumsal yapıyı boz-
muştur. Bundan önceki yüz yıllık savaşta zaten
toplumsal yapı bozulmuş ve ilk gelenler sonra-
dan gelenlere göre dil asimilasyonuna daha açık
olmuştur.

2) Yerleşme aşaması

Bu aşamada yeniden toplumsal yapılar ku-
rulmuştur ve yaklaşık 1300 köye yerleşimin söz
konusu olduğu bilinmektedir. Daha çok kırsal
alanlara yerleştirilme sonucunda dil korunmuş-
tur. O dönemde yine Osmanlı'ya gelen Kırım
göçmenleri ise daha çok kentlere yerleştirilmiş-
tir. Bunun yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu göz
önüne alındığında bir dağılmadan bahsedilse de
bazı bölgelerdeki yerleşim daha yoğun olmuştur.
Örneğin İzmit-Adapazarı'nda Abhaz, Kayseri'de
Kabardey, Düzce'de Şapsığlar şeklindeki yerle-
şimler.

Çerkesçe konuşulan bu bölgelerde Çerkes
dillerinden biri daha yoğun kullanılarak aracı dil
olmaya başlamıştır. Bu yerleşim bölgelerinde
tek grubun varlığından söz edilememekte, farklı
gruplardan mensup olanlar arası evlilikler dola-
yısıyla da birden fazla dil kullanılmaya başlan-
mıştır. Birden fazla Kuzey Kafkas dilini kullanma
olgusu ilk olarak burada ortaya çıkmamıştır,
göçten önce Kafkasya'da da mevcuttur, ancak
ne oranda ve nerede gerçekleştiği bilinmemek-
tedir. Bu aşamada belirlenen en önemli olgu ise
birden fazla Kuzey Kafkas dilinin kullanılması
nedeniyle bazı “küçük” dillerin yok olmaya
başlamasıdır.

3) Bazı ikinci kuşak Kuzey Kafkasyalıların
askeriye vb. gibi kamu hizmetlerine girmesi,

Bu kişiler hem Çerkesçe hem de aksanlı da
olsa Türkçe konuşmuşlar, ikinci kuşaktan sonraki
Çerkeslerin Türkçesi yine aksanlı olmuştur. Ö-
mer Seyfettin'in "Bir Kayışın Hikâyesi” adlı
öyküsündeki çok güçlü Çerkes aksanıile konuşan
Çerkes olmayan bir kahramanın varlığını buna
örnek olarak verebiliriz.

1980'li yıllardaki kuşakta da anadil korun-
muştur. Kurtuluş Savaşı'nda yer almış Çerkesle-
rin çoğu Çerkesçe anlıyordu. Ayrıca dil, bilinme-
mesi nedeniyle değil, konuşulmaması nedeniyle
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bir sonraki kuşağa aktarılamamaktadır. Cemaat
içerisinde dil kullanılmakta, ancak kamusal a-
landa kullanılmamaktadır. Kentlerde ise saray-
daki muhafızlar kendi aralarında Çerkesçe veya
anadillerinde konuşmuşlardı. Dillerin yazılı ol-
maması ve seslerinin farklı olması korunmasını
sağlamaktadır.

Osmanlı kaynaklarında Kafkasyalılardan ayrı
bir kültüre sahip değil de Osmanlı ile kaynaşa-
rak medeniyetle tanışmış vahşi halklar olarak
bahsedilmektedir.

4) Balkan, |. Dünya ve Ii. Dünya Savaşları,

Bu dönemde Çerkeserkekleri, istekleri dışın-
da on yıl ailelerinden koparılmış, Türkçe ko-
nuşan ortamlarda bulunmak zorunda bırakılmış-
lardır.

5) Cumhuriyete geçiş,

Savaştaki ayaklanmalar dolayısıyla Çerkes
kimliği olumsuz algılanmış ve ulus devlet içeri-
sinde azınlık kavramının yeri olmamıştır. Yeni
Cumhuriyet'le halkın Türkçe kullanması yönün-
deki istek belirginleşmiş, bu konuda yasal dü-
zenlemeler yapılmış ve okullarda ciddi düzeyde
asimilasyon başlamıştır. Ancak o dönemde okula
giden Çerkes sayısı fazla değildir.

6) 1960'lıyıllar-Kentlere göç,

Köylerinden kopan Çerkes gençleri okula
gitmeye ve Türkçe konuşmaya başladılar. Bugün
bazı bölgeler (örneğin Kayseri-Uzunyayla) Kaf-
kas dillerinin son kaleleri olarak kalmış, bu aşa-
madan sonra gençlerin dil öğrenme şansı kalma-
mıştır. Derneklerde dil öğrenme amaçlı olarak
Kafkasya'dan materyal getirtmek gibi gayretler
mevcuttur.

. Dilin Kullanımı ve Etnik Bilinç Arasındaki
Paradoksal Yapı

Dil kullanımının azalmasıyla etnik bilinç
azalmamış, 1908-1918 yılları arasında Osmanlı
döneminde Çerkes kökenliler dernekler çevre-
sinde örgütlenmiş ve 1960 sonrasında ise asimile
olup sisteme dahil olan Çerkesler, Çerkes kim-
ligini yeniden ortaya çıkarmışlardır.

V- Viacheslav Chirikba (Leiden Üniversitesi)

Konu: Abhaz Dilinin Sadz Lehçesi

Şemadaki gibi Ortak Abhaz dilini, Güney Ab-
haz (Apsua), Kuzey Abhaz (Tapanta) ve ikisinin
ortasındaki Aşkaruva olmak üzere üç gruba
ayırabiliriz. Güney Abhaz dilinin bir lehçesi olan
ve benim de dahil olduğum Sadz lehçesi konu-
sunda konuşmama devam edeceğim.



 

 

 

Abhaz Lehçe Ayrımının Şeması
 

 

Ortak Abhaz
  

  

 

Kuzey Abhaz (Abaza)

Tapanta Aşkaruva

Sadz

Güney Abhaz (Apsua)

TN
Güneybatı Güneydoğu

Ahçıpsı Bzıp Abjua   
186/'lere kadar Sadz lehçesini kullananlar

Bzıp ve Kosta (Kamış) nehirleri arasındayaşamış-
lar, Bzıp-Abhaz ve Ubıhlarla komşu olmuşlardır.
Sadz lehçesinin, Kaltsis ve Tisvudzı olmak üzere
iki ağzı mevcuttur. Göçten önceki Kaltsis köy-
lerinden bazıları Kamış, Arıdkıt (modern Adler),
Tsandrıpş, Gaçrıpş, Mkialrıpş, Gagrıpş'tır. Tis-
vudzılar ise Kudepsta Nehri civarında yaşamış-
lardır. Bzıp lehçesini kullananlar ise Bzıp Nehri
ile Sohum'a kadar bir bölgede yayılmışlardır ve
'Lıkhnı, Kaldakura ve Aatsı olmak üzere üç ağzı
vardır. Abjua lehçesini kullananlar ise Sohum'un
doğusundan Gal'in güneydoğusuna kadar uzanan
bir bölgede bulunmuşlardır, Atara, Çıkuartal,
Dizgsiyarda ve daha eski olan Tsabal ağızları
mevcuttur. Şu anda Bzıp ve Ahçıpsıya yakın
fonetik özellikleri ile Tsabal sadece Türkiye'de
bulunmaktadır, bunun yanı sıra Sohum ve Gul-
rıpş bölgesinde yerleşmiş Guma ve Abzakva süla-
lelerinin konuştuğu ağız iseBzıp ve Abjua lehçe-
lerine yakındır. Sadz, Ahçıpsı, Psıkuy, Tsabal,
Abzakva ve Gumayı konuşanlar yerlerinden çıka-
rıldıktan sonra Kafkasya'da Güney Abhaz lehçe-
lerinden sadece Bzıp ve Abjua kalmış, diğerleri-
ni konuşanlar diasporaya gelmiştir. Güney Abhaz
lehçeleri birbirine çok yakındır, bunlardan en
farklı olan Sadz lehçesidir. Farklılık fonetik, kıs-
mi oranda morfolojik ve bazı sözcüklerden kay-
naklanmaktadır. Fonetik olarak Bzıp lehçesi en
eskisidir, Abjua ise daha basittir.

Konuşan Sayısı

1989 Sovyet nüfus sayımına göre 55CB'deki
105.308 Abhaz nüfustan yüzde 93.5'i Abhazcayı
anadili olarak belirtmiştir. Abhazların,500.000
civarındaki toplam nüfus içerisindeki 93.000 nü-
fus ile çoğunlukla Abhazya'da yaşadığı ortaya
çıkmıştır. Genellikle iki dil bilmektedirler, 1978
sayım sonuçlarına göre ise yüzde 78.8'inin Rus-
çayı iyi derecede bildiği ortaya çıkmıştır. Sonuç-
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lara göre Güneydeki Abhazların bir kısmının
Migrelceye aşina oldukları, ancak Gürcüce ko-
nusundaki bilgilerinin daha sınırlı olduğu belir-
tenmiştir.

Abhazya'daki kentleşme sürecinin hızlan-

ması dolayısıyla köylerden kentlere geniş kap-
samlı göçler olmuş ve bu durum Abhaz dilinin
kullanımını kötü yönde etkilemiş, karma etnik
kent yaşamında Rusça, rekabette daha başarılı
olmuştur. Diasporadaki paralel ve hızlı dil asi-
milasyonu nedeniyle Abhazca, tehlikedeki diller
arasına konulabilecek duruma gelmiştir.

Abhazlar Acara, Türkiye, Suriye, Ürdün,
Batı Almanya, Amerika ve çok az sayıda Avus-
turya'ya yerleşmişlerdir. Bu bölgelerde yaşa-
yanlar, bulundukları ülkeye göre ikinci dil ola-
rak Acaraca, Gürcüce, Rusça, Türkçe, Arapça
olmak üzere iki dil; Batı ülkelerinde yaşayanlar
ise genellikle üç dil bilmektedirler. Türkiye en
fazla Abhaz diaspora nüfusunu barındırmakta ve
bunlar kuzeyde Adapazarı, Hendek, Sinep ve
Samsun, batıda Bilecik, İnegöl ve Eskişehir'e
yerleşmişlerdir. Ancak 30 yaşın altındakiler ge-
nellikle tek dil bilmektedirler. Diasporada Ab-
hazya'nın iki katı kadar Abhaz nüfusu vardır,
sayıları konusunda da 100.000 ile 200.000 ara-
sında rakamlar söylenmektedir. Suriye, Ürdün
ve Ortadoğu'da 5.000, Hollanda, İsviçre, Bel-
çika, Fransa, İngiltere, Avusturya ve Alman-
ya'da 5.000 civarında nüfus bulunmaktadır. Ab-
haz diasporanın kalabalık nüfusa sahip olması
nedeniyle Türkiye'deki dernek vekurumlar, ka-
çınılmaz ve ciddi boyutlu dil asimilasyonu olsa
da kültürel faaliyetlerini yürütmekte, anavatan
ile bağlantı sağlamaktadırlar.

Sadz Abhazları

1864'ten sonra, Abhazya'nın yerli haklı olan
Abhaz nüfus, anavatandan sürülme dolayısıyla
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yüzde 60 oranında azalmıştır. Dzıdzariya'ya (S.

. 206) göre 1863-1864 yıllarında Türkiye'ye gelen
Sadzların sayısı 25.000 civarındadır, ancak bun-

ların arasında Sadz olmayanların varlığı nedeniy-
le sayının 15.000 olarak düşünülmesi gereklidir.
Ayrıca 493 kişinin (81 aile) Galrıpş Nehri kena-
rındaki Gagra Kalesi'nde kalmasına izin verilmiş-
tir. Osmanlı yönetimi Kafkasyalıların kendi top-
raklarına yerleşimini teşvik etmiş, onları koloni-
lere yollama eğiliminde olmuştur. Gelenlerin bir
kısmı Osmanlı ordusuna alınmış, bir bölümünün
de o zamanlar Osmanlı toprağı olan Batum'a (A-
cara) yerleşmesine izin verilmiştir, ancak daha
sonra yeniden Türkiye'ye gelmişlerdir. Diğerleri
önce Balkanlar'a (Bulgaristan, Romanya ve Sır-
bistan) yerleşip daha sonra Anadolu'ya gitmiş-
ler, açlık ve bulaşıcı hastalıklar ciddi kayıplara
neden olmuştur. Gagra ve Soçi'den gelenlerden
Sadz lehçesinin bir ağzı olan Kaltsisi kullananlar
Türkiye'de Adapazarı ve Hendek, daha küçük bir
grup olan Tisvudzıyı kullananlar ise Orta Ana-
dolu'da Bilecik yöresine yerleşmişlerdir. Ancak
farkı bölgelere yerleşmiş olmaları dolayısıyla
aralarındaki bağlantı kopmuştur. Şu anda Sadz
lehçesini kullananların sayısı 2.000 ile 3.000
arasındadır.

Sadz Lehçesiile İlgili Çalışmalar

Yakın zamanlara kadar literatürde Sadz-Ab-
hazcası konusunda bir çalışmaya rastlanmamış-
tür, ayrıca Kafkas dilleri konusunda çalışma

yapmış olan Georges Dumâzil dahil Batılı her-
hangi bir araştırmacının bu konuda çalışması
yoktur. Georges Dumezil ise Abhazcanın diğer
lehçeleri konusunda yoğunlaşmıştır. Tüm konu-
şanları Osmanlı'ya gitmeye zorlandığı için Sov-
yetler'den önceki dilbilimciler Sadz lehçesi ko-
nusunda herhangi bir kayıt tutmamışlardır, Batı
Abhazya'daki bazı arkeolojik kanıtlar (Pısov ve
Kosta nehirleri arasında) ve yer adları dışında
onlarla ilgili herhangi bir kayıt yoktur.

-Sadz topluluğunun etnik köken ve dilleri
hakkında bilgi eksikliği Sovyet dönemi Kafkasya
uzmanları arasında “Kim bu Sadz'lar ve hansi
dili konuşuyorlar?” şeklinde sıcak bir tartışmaya
neden olmuştur. Sovyet dönemi Sadz teorileri-
nin en önemlisine göreSadzlar, Ubıhça, Abazaca
ve Abhazca konuşmaktadırlar. Bir başka otorite-
ye göre ise Sadzlar farklı bir Batı Kafkas dili ko-
nuşmaktadırlar. Sadzların nesli tükenmiş bir
topluluk oldukları kesinlik kazanmasa da Ubıh,

Abaza ve Abhazlarla bağlantılarının olduğuna
dair genel bir kanı mevcuttur.

Alan çalışması yaptığım 1991 yılında Türki-
ye'ye geldiğimde Sadz lehçesini kullananların ilk
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yerleştiği köylerden birisi olan Tshinara (Halil-

bey) Köyüne gittim, uzun süreden beri ölü olan

bir lehçeyi konuşanları bulduğum o büyük anda
hissettiğim mutluluğu buradakilerin anlayabile-
ceğini sanıyorum.

Aynı yıl Tevfik Esenç'i görmek için Hacıos-
man Köyü'ne gittim. Esenç, Ubıh dilinde çok ko-

mik bir olay anlattı, ancak dili ondan başka an-
layan kimse olmadığı için anlattıklarına gülen
olmadığını aniden fark eden Esenç, gülmeye
başladı. Sadz ile Ubıh dili karşılaştırıldığında,
hâlâ konuşanı olması dolayısıyla durum Sadz le-
hinedir.

1991 yılındaki ilk çalışmam esnasında, 1995
ve 2001 yıllarındaki çalışmalarımda Sadz lehçe-
sini kullanan tüm köyleri gezdim, pek çok metin
ve sözcüğü teybe kaydettim. “Türkiye'deki Bir
Abhaz Lehçesi: Sadz” başlıklı ön çalışmamı 1996
yılında Chicago'da sundum, makale 1995'te İnal
- İpa'nın kitabının ekinde Rusça ve 1998'de Öz-
söy'un Sadz köyleriyle ilgili istatistiki bilgileri
içeren kitabında İngilizce olarak yayımlandı.
Başka araştırmacılar da Sadz konusunda çalış-
malar yaptılar, örneğin Tisvudzı ağzı konusunda
Vaux (1997) ve Brening'in çalıştığı, etnolog İnal-
İpa'nın 1995'te bastırdığı “Sadzlar” isimli Rusça
kitap, dille ilgili olmasa da büyük önem taşı-
makta ve Rus-Gürcü yazınındaki Sadzlarla ilgili
tüm bilgileri içermektedir.

Sadz Lehçesiİle İlgili İlk Kayıtlar

Evliya Çelebi, Sadz lehçesiile ilgili 40 kadar
sözcük bulmuş, aslında Soçi-Abaza olması gere-
ken ancak Soça-Abaza olarak nitelendirdiği teri-
mi kullanmıştır. Ayrıca Batum ve Acara'da kul-
lanılan Abazacanın da Sadz lehçesi olduğunu -
söyleyebilirim.

İngiliz seyyah James Stanislas Bell'in (1841-
s. 353-354) kitabında Abhaz ve Sadz lehçesi ile
ilgili bilgiler vardır. Ermeni seyyah Mina Medi-
ci'nin kitabında da belirgin Sadz ve Abhaz söz-
cükleri bulunmaktadır.

Dumezil başlangıçta öğrendiği dilin Sadz
lehçesi olduğunu bilememiş, onun Ubıhçanın
bozuk bir lehçesi olduğunu sanmış, ancak daha
sonra Sadz lehçesi olduğunu öğrenmiştir.

Sadz Lehçesinin Kullanımı (Abhazca ile
karşılaştırılması)

1) Fonetik Vurgulama (Phonetic Gemination)

a-ra-sa-fındık(hazelnut) a-rassâ - eyreltiotu(fern)

 



 

  
 

Â-x-a- kül (ashes) â-xxa-solucan (worm)

a-Xx-a- tüy(feather) a-x xa - tepe (hill)

2) Yoğunlaşmış Vurgulama(Focus Gemination)

âll8s j8 pâ,dlasj8pâ (köroğlu-the son ofthe
blind, körün o$lu- the blind's son)

3) Kökler(Full grade stems)

Sa a-ps8 sa-râ (çınlama-to peal)

â-p$Sa-ra (tıraş olmak-shave)

Tap pssa-râ (uçak-plane)

4) Durum belirten ve zıt fiiller (Stative and
inversive Verbs)

Sadz Abhaz

JS -s8 -ma-jt J8 -s8 -ma-w-p (Ona sahibim- |
have it)

JS -s-taxâ-jt JB -s-tax8 -w-p (Onu istiyorum- |
wantİt)

5) Potansiyel (Potential)

Sadz Abhaz

W8 -Z-ca-wWa-mâWw8 -z-ca-wa-ma(Gidebilir
misin? - Can you go?)

6) Ki eki

Ki eki İngilizcedeki gibi başka bir kişinin söyledi-
gini onun ağzından anlatırken kullanılan şekliy-
le, olayın anlatımını kolaylaştırmakiçin kullanıl-
maktadır. Normalolarak bu tip bir kullanım,dili
tam olarak bilmeyen yabancılar tarafından Türk-
çede de söz konusu olmaktadır.Örnek: O dediki
te » .

Sonuç

Dille ilgili olarak yarısına kadar su dolu bar-
dak örneğini verecek olursak ben bardağın boş

kısmını görüyorum. Diasporada yaşayanlardan
30 yaşın üzerindekiler az çok iki dili (anadil ve
Türkçe), 20-30 yaş arasındakiler birkaç kelime
de olsa anadillerini biliyorlar, ancak 20 yaşın al-
tındakiler dili hiç bilmiyorlar. Anadil sadece
köylerde konuşulmakta, aileler çocuklarına Ab-
haz dilini öğretmemektedirler. Folklor çok iyi
bilinmekte, ancak daha önceleri mükemmel

konuşulan dilin kullanımı dramatik bir şekilde
azalmaktadır. En fazla iki kuşak sonra, yaklaşık
90 yıl içerisinde, dili bilen kimse kalmayacaktır.

Kafkasya ile diaspora karşılaştırıldığında Ab-
haz dili diasporada tehlikededir, ancak Kabar-
dey dili daha şanslı olabilir. Diasporada asimi-
lasyonu azaltmak için alfabe çalışmaları yapıl-
maktadır, ancak bu konuda Türkçe alfabe mi

yoksa uluslararası yazışmaları internet vb. ara-
cılığıyla yapabilmek için Türkçe harfleri içerme-
yen Latin Alfabesi mi vb gibi tartışmalar bulun-
maktadır. Ayrıca diasporadakiler dil öğrenmek
konusunda kendilerini hiç yormak istemiyorlar.
Benim diaspora için önerim, Türkçe karakterli
Latin Alfabesi kullanılmasıdır. Abhazya'da da
Kiril Alfabesi'ne paralel Latin bazlı bir alfabe
oluşturulması yönünde çalışmalar vardır. Benim
görevim ise diasporaya yardım etmektir.

VI- Wolfgang Schulze (Münih Üniversitesi)

Udi Dilinin Tarihi ve Prehistoryası

Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki küçük bir
bölgede konuşulan ve toplam konuşan sayısı
3.000 kişi olduğu sanılan Udi dili konusunda su-
num yapacağım. Bunlardan 2000 kişi Azerbay-
can (Niz), 200 kişi (Vartaşen-Oğuz), 500 kişi

Gürcistan ve 1300 kişi de diasporada bulunmak-
tadır. Bu dil, Doğu Kafkas Lezgidili ile aynı böl-
geye aittir.

Udi terimi tarih hakkında pek bir şey anlat-
mamaktadır, ancak MÖ 2000 yılında Kudii terimi
mevcuttur. “Neden Udi?” sorusunun yanıtı he-
nüz verilmemiştir. MÖ1500-2000 yıllarında Udi-
ler Lezgi bölgesinden batıya geçmişler, ancak
burada ya Ermenileşmişler ya da tekrar biraz
daha yukarılara dönmüşlerdir. Lezgi terimi Kaf-
kasya'nın doğusundaki halklar anlamında kulla-
nılmakta ve Çerkes teriminin kullanımına ben-
zemektedir. (*)

(*) Not: Eski dönemeait bir yazı bulunduğunu ve bunun 8000 sözcüğünün okunduğunu belirterek bununla ilgili bir de
dokümaniletti.
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25-05 tarihinde Avrupa Çerkes Kültür Dernek-
leri'nin (Bremen, Köln, Wuppertal, Manheim ve
Hollanda Çerkes Kültür Dernekleri) ortak girişi-
mi ile 21 mayıs 1864 sürgününü ilk kez topluca
anma imkanımız oldu. Programın açılışını Köln
Dernek Başkanı Sayın Tahir Baysal Adıgece ve
Hollanda Derneğinden bendeniz İlkay Nefin
Güçlü Türkçe olarak yaptıktan sonra “Istanbul-
lakho / İstanbul'a götürülüyoruz” ağıtı eşliğin-
de bir diya/slight izledik. “İstanbul'a götürülü-
yoruz” ağıtını dinlerken salonda gözleri yaşlarla
dolmayan, tüyleri ürpermeyen kimse kalmamış-
tı sanırım. Topluca bir saygı duruşunun ardın-
dan seminer programına başlanıldı.

İlk olarak Kaf-Der Genel Merkez başkanı sa-
yın Muhittin Ünal bey konuşmasına başladı. Ko-
nuşmasının içeriği sürgün ve sürgünün Osmanlı
ve Türkiye topraklarında yasayan halkımız adı-
na gösterdiği etkileri ile bağlantılı idi.

  

 

g

İkinci konuşmacımız sayın Doç Dr. Batıray
Özbek idi. Sürgün temasına farklı bir boyutuyla
ele aldı. Gerçekten bir sürgün mu yaşadı halkı-
mız, yoksa bir takım çıkarlar sonucunda halkı-
mızın büyük bir kısmı göçe mi tabi tutuldular?

 

(İlkay Nefin Güçlül
(Hollanda Çerkes Kültür Derneği)

Bağlantılı olarak Çerkes halkları arasındaki
feodal yapı ve kölelik mevzusuna değindi.

Üçüncü konuşmacımız ise Almanya Çerkes der-
nekleri Federasyon başkanı sayın Omar Faruk
Thamzok idi. Sayın Thamzok kendi yaşamını: -
Suriye kökenli bir Çerkesin yaşam hikayesini- kah
ağıtlarla kah anlatımıyla bizlere yaşattı. “Adige
Heuk Ti Heuk Dahe, Txheminej Tinane Dahe”
sözlerini bir kez daha hatırlattı bizlere. Güzel
yurdumuzu, yurtlarınızın en güzelini asla unut-
mamamız gerektiğini vurguladı.

Son olarak Hollanda Çerkes Kültür Derneği'nin
uzun yıllar boyunca başkanlığını yapmış olan,
Dünya Çerkes Birliği'nin kurulmasında inisiyatif
alanlar arasında bulunan ve Adıge dilinin Latin
harfleri ile eğitilmesi için büyük emek sarf eden
sayın Fathi Radyab söz aldı. Çok kısa ve öz bir
şekilde 60 yılık toplumsal direnişini kendi
gözlemleriyle bizlere sundu.

Bu güne kadar sürgünü anma etkinliklerinin
haberlerini, gerek anavatanımızda, gerek Türki-
ye'de, fakat herikisi de bizlerden çok uzak olan
yerlerde yapılan etkinliklerden aldık. Kendimi
özellikle o günlerde ne kadar hüzünlü ve yüreği
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buruk hissettiğimi sizlere anlatamam. Ne bay-
ramlarda ne de en acı günlerimizde kendi in-
-sanlarımızla dayanışma içinde olamayışın ezikli-
gi. Modern cağın en gelişmiş en zengin ülkele-
rinde yasıyor olup, ulusal mücadelede bu denli
fakirce bir katkıda bulunmanın acısı tarifsizdir.

Benim için 25 mayıs 2003 tarihinde Köln ken-
tinde gerçekleşen anma günü asimilasyona karşı
vermiş olduğum kişisel ve toplumsal savaşın en
duygusal ve anlamlı günü idi diyebilirim. İlk
defa yüzümü kapatmadan, utanmadan, bana

kültürümü sevdiren güzel insanlarım ile bera-
berce ortak kaderimize ağlayabildim. İlk defa
canlı dinledim İstanbulakho'yu...İlk defa ken-
dimi Avrupa'da yasadığım için kültür yoksunu
olarak görülen 3. sınıf Adıge olarak hissetme-
dim.

Avrupa'da yaşamak gerçekten çok farklı. Biz-
lerin pozisyonu Türkiye'de yaşayan gençlerimiz-
te kıyaslandığında çok daha zor. 2 kültür arasın-
da çelişen Türkiyeli Çerkes gençliği zor günler
yaşarken biz Avrupa Çerkes gençleri olarak üç
kültür arasında kalıp asimilasyona en çabuk
kurban gidenlerden olduk. İçimizde çelişerek,
isteyerek, ya da istemeyerek, sonuçta bir şekil-
de barındırdığımız kültürlerin her birinden ya-
rım yamalak bir şeyler kapabildik. Her kültü-
rün, dilini, dinini ve geleneklerini tanıdık. Adı-

ge kimliğimiz her şeyden ağır basıyor olsa dahi,
sonuç itibariyle hiç bir kültürü tam olarak be-
nimseyip "Ben Buyum!" diyebilecek cesareti bu-
lamadık.

Köln kentinde düzenlemiş olduğumuz anma
gününden sonra biraz daha umutluyum.

21 mayıs 1864 Kuzey Kafkas Sürgününü Anma
Günü'nün gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm
güzel arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. El-
ele kenetlendiğimizde başaramayacağımız hiç
bir şey yokmuş gibi çalıştınız, sizlerle birlikte
çalışmak bir ilkti, fakat eminim son ortak pro-
jemiz değil diyorum. Bundan sonra Avrupa ça-
pında güçlerimizi birleştirmemiz gerektiği dü-
şüncesindeyim. Yavaş yavaş Avrupa'da bir şey-
ler değişiyor sanırım. Programı ve on çalışmala-
rını yürüten genç arkadaşlarımızın hepsi 30 yaş
altında olan insanlardı. Hepimiz cumartesi, pa-
zar demeden çalıştık. Güzel ve anlamlı bir gün
düzenlemekiçin yola çıkmıştık, lakin bunu ba-
şaramadığımız, gereken hassasiyeti göstereme-
diğimiz taktirde ne tur zararların verilebileceği-
nin farkındaydık. Ne kadar yararlı oldu, ne ka-
dar zarar verdik konusunda; anma günün değer-
lendirmesini o günü bizlerle beraberce paylasan

 

insanlarımıza bırakıyorum. Fakat sanırım bu
topluca yapmış olduğumuz anma günü her biri-
mize bir şekilde geleceğe dair umut ve güç
verdi.

Organizedeki arkadaşlarımın yani sıra progra-
ma büyük emek sarf eden konuklarımıza; Bizleri

kırmayıp, üşenmeden, vakitsizlik içinde vakit ya-
ratıp, Anakaradaki çalışmalarını yarıda bıraka-
rak, bizleri aydınlatan, sayın Muhittin Ünal'a, u-

zun yıllardan sonra tekrar aramızda bulunan sa-
yın Batıray Özbek'e, unutulan Ghibzelerimizi
bizlere tekrar dinleten sayın Omar Faruk Tham-
zok a... ve Çerkeskasını giyip psınesiyle bizlere
meydan okuyan alçak gönüllü Thamademiz Fathi
Radyab a gönülden teşekkür ediyorum.

 

Yukarıda yazdıklarımdan kendi kendimizi öv-
düğümüz düşüncesinin çıkmasına sebep olmak
istemem. Her şey mükemmel değildi, bir çok ha-
tamız oldu, her şey daha iyi olabilirdi, önemli
olan hatalarımızdan ders çıkartıp, gelecekyıllar-
da daha geniş bir kadroyla, daha geniş bir za-
manda hazırlanabilmemizdir.

Benim arzum, 21 Mayısları unutmamak adına
yapılan anma günlerimizin anavatanda ve Türki-
ye'de oldugu gibi Avrupa'da da geleneksel hale
gelmesidir.

Sevgi ve Aydınlık içinde kalmanız umuduile...
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Kabardey yurdunda 60 yılı aşkın süren savaştan
batı Adıge yurdu da defalarca nasibini almıştı.
1786-90 yıtları arasında Çarın ordusu Kuban (Psıj)
Nehrini geçerek Adıge yurduna saldırmış, bir çok
köyü yakmış ve yıkmıştı. Buna rağmen Rus ordusu
gerçek bir başarı elde edemiyordu. Bunlardan bi-
rinde General Biıbikov'un emrindeki Rus ordusu
Adıgey'esaldırmıştı, ancak bunlardan sağ kalıp
geri dönenlerin sayısı çok azdı. Adıgeler Rus
ordusunun tamamına yakınını yok etmişlerdi.

Esas Batı Adıgey'e Çar ordusunun ciddi mana-
da saldırması Kabardey'deki savaş sonucu Kabar-
deylerin güçsüz kalması ve düşmana saldıracak
kuvvetlerinin kalmamasındansonra oldu. Bundan

“sonra Rus orduları Batı Adıgey ve Dağıstan toprak-
larına geri dönmemek üzere girmişlerdi.

Savaş her gün biraz daha şiddetleniyor, biraz
daha yayılıyordu. Merhametsiz ve insanlıktan nasi-
bini almamış General Yermolov Kuzey Kafkasya
Bölge Valisi olarak atandığı zaman 1818'e denk ge-
len o yıllarda bu şer generalin Çara verdiği söze
getirecek Kuzey Kafkasya'nın Rus olmayan halkla-
rını tamamen yok edip o toprakları Rusya'nın emri-
ne sokacaktı. Bunun için general, yeteri kadar im-
kana, güce ve bahaneye sahipti. Hiç bir halkı da
ayırmıyordu. Onun orduları Adıge köylerine gizlice

saldırıyorlar, toplarla kuşatılmış bu köylerden pek
sa$ çıkan olmadan yakıp yıkıyorlar, canlı kalan
olursa esir alıyorlar, bu esirleri bir daha döneme-
yecekleri Rusya'nın en uzak köşelerine köle olarak
götürüyorlardı. Generalin ordusu bununla dakal-
mıyor, ekinleri, otları yakıyor, hayvanları toplayıp
götürüyordu. Adıgey'in o güzelim bağlarını, bahçe-
lerini talan ediyorlar, ormanları kesiyorlar, yakı-
yorlardı. Yabancı devletlerden gelen gazeteciler
ve gözlemcilere Ruslar "Bakın şunlara, yaşamayı
bilmezler, toprağı işleyemezler, vahşi uslanmaz,
yağmacı bir millet” diye bir haber yaptırmak,
menfi propaganda için onları teşvik ediyorlardı.
Rusya'nın kendi gazetecileri de bu yalan, uydurma
görüş ve haberleri kat kat büyüterek yayıyorlardı.
Rusya'nın bu vahşi halka iyilik, güzellik getireceği-
ni, onları düzene sokacağını yazıyorlardı. Ancak
beyaz iplikle teğellenmiş, iki yüzlü bu kapkara ör-
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ümler

tüyü gerek Rusya'nın gerekse bir çok yabancı ta-
rafsız yazar ve tarihçinin kaldırıp atmasıyla ger-
çekler ayan beyan ortaya çıkmıştır. O gerçekler de
şuydu: Çarın yaptığı bütün savaşlar yağmacı bir
milleti yok etmeye dayalı, zalim, merhametsiz bir
savaştı.

General Yermolov'un tutumu, hal ve hareket-
leri, savaşma şekli, savaş politikası merhametsiz,
insanlıktan uzak, çok zalimceydi. Bu yüzden bütün
Kuzey Kafkasya halklarını Rusya'nın can düşmanı
haline getirmiştir. Kuzey Kafkasya'da Yermolov'un
bir çok lakabı vardı, bunlardan bazıları: “Moskova
zalimi, katili”, “ayı pençesi”, “insan eti yiyen ge-
neral”.

1829 yılına kadar Rusya Adıgey'de yürüttüğü
savaşı bir nevi gizlilik içinde yaptı. 1828'de Rusya
ile Osmanlı arasında yeniden savaş çıkmış, Eylül
1829'da iki devlet arasında Edirne Antlaşması im-
zalanmıştı. Çarın. bu antlaşmada en büyük gayesi
Kuzey Kafkasya ile ilgili çıkar elde etmekti. Çar
gayesine ulaşmıştı. Antlaşmaya göre bütün Adıge
Yurdu, Karadeniz sahili ve Kuban'ın Azak'a ulaştığı
bölge dahil ebediyen Rusya'nındır diye yazıyordu.
Böylece Osmanlı hiç bir zaman kendisinin olmayan
başka bir millete ait toprakları yine hiç bir zaman.
kendisinin halkı olmayan bir başka millete veriyor-
du. Karl Marks bu konuyla ilgili şöyle demekte:
“Osmanlı kendisinin olmayan bir yurdu asla Rus-
ya'ya veremezdi.”

Adıge halkı Edirne antlaşmasındaki bu madde-
yi asla kabul etmedi ve vatanın bütünlüğünü sa-
vunmak için bütün Adıge Prenslikleri bir araya ge-
lip birlik oluşturdular ve bir yönetici heyet (parla-
mento) seçtiler. Adıge Yurdu 12 prenslikten (ka-
bileden) meydana geliyordu. Seçilen palamento ilk
defa 1829'da Adıge bayrağını (NIP) tespit etmişti.
Yeşil zemin üzerinde üç çapraz ok (hürriyet, ba-
gımsızlık, birlik) ve on iki yıldızdan meydana geli-
yordu. Ok ve yıldızlar yaldızdandı. Bu bayrak bu-
günkü Adıgey Cumhuriyeti bayrağıdır.

Adıgeler Osmanlı İmparatorluğu'na, Fran-
sa'ya, İngiltere'ye ve başka Avrupa ülkelerine elçi-
ler gönderdiler. Onların görevi, gittikleri ülkelerin
yöneticilerine Adıge halkı ve ülkesi üzerine çöken

 



 

 

 

 

bu büyük beladan onları haberdar etmek ve Rusya
üzerine baskı veya etki edip bir halkı ve onun
yurdunu yok etmeye yönelik bu kanlı, zalim savaşı
durdurmak ve Adıge halkına her türlü yardım ve
desteği sağlamaktı. Adıge Parlamentosunun yazılı
bildirisi Avrupa devletlerinin yöneticilerine elçiler
tarafından ulaştırılmıştı. Bu bildiride Rusya'nın bu
tutumu nedeniyle Adige halkının yok olma
noktasına geldiği, Avrupa devletlerinin bu durumu
önlemek için ellerinden geleni yapmaları gerektiği
yazılıydı.

Çar, Adige topraklarını çepeçevre kuşatmış
olan kaleleri, ileri karakolları, ve Adıge sınırlarına

- yerleştirilen Kazak-Rus köyleri (stanitseler) ile baş-
lattığı savaşı daha da şiddetlendirerek Edirne ant-
laşmasının kendisine verdiği hakkı hızla uygulaya-

“rak Adıge yurduna hakim olacağından gayet emin-
di. Adıgelere karşı başlattığı yok etme politikasını
saklamaya bile gerek görmeyen Çar|. Nikolay, tüm
Kuzey Kafkasya'da savaşan orduların baş komutanı
Paskeviç Y. F.'ye şöyle yazıyordu: “Görevinin ne
kadar önemli ve başarılı olduğunu biliyorum. Ancak
benim için daha da önemli olan bir görevin daha
var. Rusya için büyük faydasağlayacak bu görev;
uslanmaz dağlı halkını dize getirip ıslah etmek,
ıslah olmuyorsa dünyadan yok etmek.” Batı Adı-

gey'e yönelik bu emir onlarca yıl süren kanlı savaş-
lara ve yüz binlerce insanın hayatına mal olmuş-
tur. Adıge halkının irtibatlı olduğu Avrupa ülkeleri
ve Osmanlı İmparatorluğu, Adıge halkına yeteri ka-
dar yardım etmediler. Doğrudur, o ülkelerin yöne-
ticileri ve gazeteler yeteri kadar bu konu üzerinde
görüşlerileri sürdüler, haberler yazdılar, Rusya'nın

“bu konuda haksız olduğunu dile getirdiler. Ancak
söz verenler de dahil kimse yardıma yanaşmadı.

Batı Adıgey'de savaşın nasıl süreceğini Rusya
çoktan planlamıştı bile. Karadeniz sahilini emniye-
te alıp deniz yoluyla Adıge sahillerine ulaşabilecek
yardımları kesmek birinci hedefti. Bunun ilk uygu-
lamasını 1831'de General Bergman 5.000 kişilik
güçlü bir orduyla Natıhoylerin ve Şapsığların kalesi
olan Gelencik Kalesi'ni işgal ederek göstermişti.
Çok geçmeden Gelencik ve Abhaz şehirlerinden
Gagra, Piçunde, Bambari Adıgelerin saldırısı ve
şiddetli savaşlar sonucu Ruslardan geri alınmıştı.

Paskeviç komutasındaki Rus orduları gerek
denizden gerekse kuzeyden kuşatmayı gittikçe
daraltıyor, Gelencik ve Anape arasındaki köyleri
yakıyorlar, savunma kule ve savunma hatlarını yı-
kıyorlardı. Ancak şiddetli karşı koyma sonucu tam
başarı sağlayamıyorlar, Ruslar karadan denize ula-

şıp, deniz kuvvetleriyle birliği sağlayamıyordu.
1830'dan başlayarak Paskeviç'in emrindeki Gene-
ral Velyamınov bütün çabalarına rağmen başarılı

olamamış, hiçbir gayesine ulaşamamıştı.

Adıgelerin sönmeyen yıldızları (bu ifade Prof.
Sahalohov Abu'ya ait, bu isimde bir de eseri var)
süvari orduları komutanları Havuduko Mansur, Şırı-
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huyiko Dıguj, Dıgujhıko Kızbeç gibi liderler emir-
lerindeki süvari birlikleriyle Rus generallerinin
emellerini yerle bir ediyorlar, binlerce Çar askeri-
ne Adıge topraklarını mezar ediyorlardı. Adıge ko-
mutanlarının cesareti, başarısı, sevk ve idare etme
kabiliyetleri o kadar büyüktü ki Çar'dan defalarca
kendilerine teklifler geliyor “Rus ordusuna katılın,
size rütbe vereyim, mevki vereyim” diye. Ancak
onlar vatanını, halkını satacak insanlar değildi, sağ
oldukça vatanı savundular, kılıcın kabzasını hiç bı-
rakmadılar. Adıge liderlerinin akıl ve cesaretleri
ile ilgili asırlar öncesinden başlayarak bir çok yazı-
lar, eserler yazıldı, fakat Adıge-Rus savaşlarının
gerçek sebeplerini derinlemesine inceleyip gün ışı-
gına çıkaran eserler maalesef yazılmamıştır. Buna
rağmen Adıgelerin kahramanlıklarını anlatan bir
çok yazı ve eser var. Bunlardan bir tanesi 1994'te
Maykop'ta yayınlanan Prof. Şahalokov Abu'nun
Sönmeyen Yıldızlar adlı eseridir. Bu eserde adı ge-
çen yıldızlardan biri de Dıgujhıko Kızbeçtir. Onun
Adıgey'deki lakabı “Adigelerin Aslanı”dır. O
1834'te Abın denen yerde 700 kişilik süvari birliği
ile 12.000 kişilik Rus ordusuna saldırmış, büyük bir
bozguna uğratmıştı, sağ kalan Rusların sayısı çok
azdı. Bu savaşta Kızbeç 60 yaşındaydı.

Rusya, büyük kayıplar vermesine rağmen Ka-
radeniz sahilinde Aleksdrovsker, Velyaminovsker,
Golovinsker, Lazerevesker, Novaçinsker ve başka
bir çok saldırı ve savunma üsleri kurmuş, bunları
yaparken de fazla bir engelle karşılaşmamıştı.
1840 yılında Adıgelerin meşhur kumandanlarından
Berzec Dzepş, Havuduko Mansur, Boletiıko Yeteç,

Hatohuşavko Jambolet gibi liderlerin emrindeki
Adıge ordusu Ruslara karşı amansız mücadeleye
girmişler, hem vatan topraklarını savunmuşlar
hem Karadeniz sahilindeki üsleri darmadağın et-
mişlerdi. Durumu iyi görmeyen çarlık yönetimi Ku-
zey Kafkasya'ya yönelik politikasında yeni değişik-
likler yapmış, daha etkili, daha şiddetli tedbirler
hazırlamaya başlamıştı. Bunlardan en önemlisi
Rusya ekonomi ve ticari yönden Adıgelerle daha
çok irtibat kuruyor, üst düzey Adıge ailelerinin
çocuklarını etkileyerek onlara Rus ordusunda veya
bazı idari makamlarda görev ve rütbe vererek
onları Hıristiyanlaştırıyor, vatanlarından, ailelerin-
den koparıyordu. Bunların sayısı pek de az sayıl-
mazdı ama esas darbeyi silah ve asker gücüyle
vurmak istiyordu. Ne kadar insan ve maddi kayıp
verdiyse de durmadan kaleler inşa ediyor, Kazak
köylerini Adıge topraklarına kuruyordu. 1831'de
Paskeviç Y.F. şöyle demekteydi: “Adıgeleri çaresiz
bırakıp, ellerindeki tüm mal ve imkanları zorla
alıp veya yok edip ancak o şekilde yenebiliriz.” Ni-

tekim Kuzeyde karadan, Karadeniz sahili boyunca
denizden kuşatılıp dünya ile irtibatı kesilen Adıge
yurdu çembere alınmıştı. Onlarca yıldır devam
eden acımasız, kanlı, adaletsiz savaşlar Adıgehal-
kını gerçekten güçsüz kılmıştı. Dışarıdan başka
devletlerin yardımı olmazsa varlıklarını sürdürme-
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leri zor olacaktı. Bunu gayet iyi anlayan Çar ordu-

lar Adige yurdunu çepeçevre kuşatmış, dışardan
gelebilecek tüm imkan ve yardımları (zaten gelen
yardım da yoktu ya) kontrol altına almıştı. Böylece
Adıgeler gerçek manada çaresiz kalmıştı. Savaşı
hızlandırın, şiddetlendirin, kısa süredeneticeye va-
rn emrini alan Çarın generalleri dört taraftan
köyleri, mahsülleri yakıyorlar, yıkıyorlar, hayvanla-
n alıp götürüyorlar, Rus ordusunun geçtiği yerde
kapkara izler kalıyordu. Suvorov'un parolası şuydu:
“Geçtiğiniz yerlerde, geride sadece küller kalma-
U,”

Suvorov'dan sonra gelen soydaş (ve soydaş
olmayanlar da) bu parolaya tam uydular. Adıge
yurdunu yakıp yıktılar. Savaşın başlamasından biti-
mine kadar Çarın generalleri ve ordusu utanma-
dan, insanlıktan uzak, merhametten uzak politika-

larını hep eksiksiz uygulamışlardı. Bu olayların bir
- çok örnekleri o günün savaş arşivlerinde mevcut-
tur. Mesela Labe vadisindeki Adıge köylerinin nasıl
yakıldığına dair belgeler buna örnek. Yukarı Labe
vadisinde Ahmetiıb$ bölgesindeki Karemirze adlı
Besleney köyünün yakılması için General Velyamı-
nov emir vermişti. Bu görevin tam başarıya ulaş-
ması için Rus ordusunda görev yapan Adıge asıllı
Şogurko ve Astemir'e görev vermişti. Yine Adıge
asıllı Bekoviç Çerkaskiy komutasındaki Kazak ordu-
su şafak sökmeden Karamırze köyüne saldırmış,
köyü ateşe vermiş, neye uğradığını şaşıran köy
halkından çok azı sağ kalmış, kadın, çoluk, çocuk,
yaşlı yüzlerce insan katledilmiş, bir çokları da Labe
Irma$ı'nda boğulmuştu. Ceset sayısı o kadar çoktu
ki komşu köylerden gelen insanlar günlerce defin
işiyle uğraşmışlardı. Bu savaşla ilgili Labe ağıtı adlı
dizeler de şöyle demekte:

Labe vadisine baktığımda

Kan buharları yükseliyor

Labe suyunda yüzen cesetler

Köprüler oluşturuyor...

Bütün bunlara rağmen 1856'ya kadar Rusya
Adıge yurduna hakim olamadı. O yıllarda Adıgeler-
le savaşan Çar ordusunun sayısı 280 bin kişiydi ve
her türlü silah ve mühimmata sahipti.

Adıge yöneticileri çok uğraştılar Avrupa ülkele-
rini bu savaştan haberdar etmek, gerekli yardım-
ları sağlamak için. Bu gayretler boşa gitmiş de
sayılmazdı. 1856 yılında Paris'te yapılan konsrede
İngiliz delegeler Rus ordusunun Kuban Nehri'nin
güneyine geçmemesini ve Karadeniz sahilinde kale
inşaatlarına son vermesini savundu. Adıge halkının
devlet olma ve var olma şansı olan bu görüşe
Fransa karşı çıktı. Edirne Antlaşmasını bahane ede-

rek Osmanlı İmparatorluğu da Rusya'nın tarafını
tutmuştu. Adıgeler yalnız kalmıştı. Gerek Avrupa
gerekse dost bilinen, görülen Osmanlı, Adıgeleri

- kaderleriyle baş başa, yapa yalnız bırakmıştı. Paris

antlaşmasına göre Rusya istediği gibi Kuzey
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Kafkasya'yı işgal ve ilhak edebilirdi. Ayrıca doğu-
daki savaşın azalması oradaki orduların dabatı
Adıge topraklarına sevk edilmesi, buna bağlı ola-
rak 1859'da Şamil'in esir düşmesi, obölgedeki or-
dunun da batıya sevki Adıge halkının sonunun baş-
langıcı olmuştu.

1860 yılına kadar Rusya süratle Şapsığ, Nat-
huay, Bjedug, Çemguy ve Abzah topraklarını işgal
etmişler insanları zorla yurtlarından sürmüşler.
Aynı yıllarda Kuban bölgesi ordu komutanı Yevdo-
kimov'un ortaya attığı teklifi Çar uygun görmüştü.
Buna göre Çarın generalleri, saklı gizli olmadan,
sağ kalan Adıgeleri yurtlarından sürüp, yerine Ka-
zak ve Rusları yerleştirme yetkisine sahip oluyor-
lardı. Adıge elçileri bir çok defa Rus Bölge Vali-
si'ne ve generallere savaşı durdurmak ve vatanla-
rından sürülmelerini durdurmakiçin gittiler, mek-
tuplar götürdüler ancak bir netice alamadılar. Rus
çarına kadar giden elçiler onunla yüz yüze de gö-
rüşmüşlerdi. Vatanlarında kalmak ve savaşı dur-
durmak kaydıyla çarın idaresini kabul edebilecek-
lerini bildirdilerse de Rus yöneticiler bunu kabul
etmediler. Savaşı ve işgali daha da hızlandırmış-
lardı.

18 Eylül 1861'de Çar Il. Aleksandır Adıgelerin
isteği üzerine Adige liderlerle buluşmuştu. La-
be'nin bir kolu olan Farz Irmağı'nın sağ tarafında
Mamrıkoy denen yerde buluşma gerçekleşmişti.
Orada Vibihlerin, Şapsı$ların Bjeduğların, Çem-
sueylerin, Abzahlerin, Besleneylerin ve diğer
Adıge kabilelerinin isteklerini bildiren mektubu
Vıbıh Prensi Hacı Berzec Çara vermişti. Bu mek-
tupta Adıgeler bir devlet olarak kalacak ve Rus-
ya'nın himayesine girecekti. Ayrıca Rus ordusunun
katliamları bitecek, Rus ordusu Adıge toprakların-
dan çekilecekti. Rus ordusunda yüksek rütbeli bir
subay olan Abaza asıllı Lev Mehmet-Ceriy, Çara
tercümanlık yapıyordu. Çarın cevabı gayet net ve
kısaydı. Bir ay içinde Adıge halkı Kuban Irmağı'nın
kuzeyinde, kısmen bataklık olan ovaya yerleşecek-
ti. Aksi halde Osmanlı topraklarına sürüleceklerdi.
“Dediğimi kabul etmezseniz sizi dünyada yaşatma-
yacağım.” Çar İl. Aleksandır sözlerini böyle bitir-
mişti. Adıge liderleri Çar'ın bu teklifini kabul
etmediler. Sonuna kadar vatanlarını savunacak-
larına dair karar almışlardı. Adıge parlamentosu şu
kararı almıştı: Yaşına bakılmaksızın, elisilah tuta-
bilen herkes silahlanacaktı. Kısa zamanda 65 bin
kişilik bir ordu meydana gelmişti. Rus ordusunun
sayısı ise 300 bin kişiydi. Sadece sayıda üstün de-
gildi Rus ordusu. Tepeden tırnağa silahlıydı, topla-
rı, cephaneleri çok boldu, bunları üreten fabrika-
ları vardı. Sonra, daimi ve düzenli bir orduydu.

Savaş çok şiddetli başlamış, silah gücü az olan
Adıgeler büyük kayıplar veriyordu. Sonsuz cesare-

te sahip Adıgeler ne yazık ki kanlarıyla suladıkları
vatan topraklarını Ruslara kaptırıyorlardı. Kasım
1862'de Şapsı$ topraklarının tamamıişgal edilmiş-

 



 

 

 

ti. Sag kalan Adıgeler zorla yerlerinden sürülüyor-
lardı. Belgelerin kayıtlarına göre Şapsığı işgal eden
Ruslar bir ay boyunca köyleri yaktılar ve yağmala-
dılar. Abzah ve Şapsığ toprakları işgal edildikten
sonra sıra Vıbiıh topraklarına gelmişti. Rusya Kuzey
Kafkasya'daki, bütün birlikleri o bölgeye sevk
etmişti. Adıgeler de son güçleriyle bu saldırıya kar-
şı hazırlanmışlar, vatanları için şerefle ölecekler
geride tertemiz bir tarih bırakacaklardı.

Ruslar güneyde Abhazsınırına yakın yerde de-
nizden büyük çıkartmalar yapmışlar Vıbıh toprakla-
rını güneyden de kuşatmışlardı. Böylece son Adısey
toprakları olan Vıbıh yurdu ve orada kıstırılan
Adıge halkı kuzeyden güneyden ve Karadeniz sahili
boyunca kuşatılmıştı. Mayıs 1864'te meydana ge-
ten şiddetli savaşta yüzlerce binlerce Adige lideri
can verdi. Geride kalan her Adige kabilesinden
(derler yeniden toparlanıp güç oluşturmuşlar Soçi
yakınındaki Ayibg ırmağı çevresinde konuşlanmış-
tardı. Bölgeye giren Rus ordusuna saldırarak 7-11
Mayıs 1864'te büyük kayıplar verdirmişlerdi. Ancak
güçlü Rus topçu bataryaları son Adise savunma
kule ve hatlarını parçalamışlardı. Bugün o yıkılan
savunma kulelerinin harabeleri Soçi yakınındaki
Hoste denen yamaçlarda “Son Adige Savunma
Kuleleri” adı ile durmakta. Bu savaşta Adıge savaş-
çılarından çok azı sağ kalmıştı.

21 Mayıs 1864'te Soçi yakınlarında Kovbide
(şimdiki Krasnaya polyana) denen yerde Rusya'nın
savaşı resmen kazandığının ve Adıge halkının res-
men yenildiğinin töreni yapılmıştı. Bir halkı öz va-
tanlarından nasıl sürdüklerini, nasıl yok ettiklerini,
vatanlarını nasıl yakıp yıktıklarını kutluyorlar, dini
törenlerle de zaferi kutsuyorlardı.

Aynı yılın haziran ayında Avrupa ülkelerinde
yayınlanan gazeteler hüzün yüklü haberi şu başlık-
larla veriyordu: “Adige Devleti (Çerkes) artık yok”.

Çar, Rusya devletinin kurulmasında, güçlen-
mesinde büyük emek veren, canla başla çalışan,
gerektiğinde hayatlarını da veren Adige halkına,
dünyada eşine rastlanmayan zalimlikler ve soykı-
rımlar uygulayarak borcunu ödemişti.

Yüz yıl süren bu savaşlar Adige halkının kötü
kaderini çok kötü etkilemiş, bir halkı neredeyse
yok olma noktasına getirmişti. Kuzey Kafkasya'nın
en kalabalık halkı olan Adige halkının bir çok
önemli liderleri, aileleri, kabileleri, güzel insanları
bu acımasız savaşlarda yok oldular. Kalanlar o
kadar azdı ki, her kabileden ancak birkaç köy
kalmıştı. Nesli tamamen yok olmuş kabileler de

vardı, Vibihler gibi. Nathoyler, Janeyler gibi. Çok
az miktarda Şapsıs, Besleney ve Çemguy vatanla-
rında kalabilmiştir. Rus Çar'ı İl. Yekaterine'nin
1763'te başlattığı ve Çar li. Aleksandr'ın 1864'te
bitirdiği Adige-Rus Savaşı'nda, tarihlerin yazdığına
göre Rusya'nın insan kaybı bir buçuk milyondur,
maddi kaybı ve yaptığı masraflar ise sayılamayacak
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kadar çoktur, ama Rus Generali Faleyev'in yazdı-
Şına göre bu savaşlarda Adige halkına dünyada eşi
görülmemiş zulüm ve haksızlık yapılmıştır.

“Savaşın sonu gözyaşı ve yastır”Adıge ata-
sözü. Çok uzun süren Adıge- Rus savaşının getirdiği
acılar,felaketler,sözyaşları da çok uzun zaman
sürdü. Savaş süresince ve savaştan sonra Adıgele-
rin uğradığı yıkımların ,çaresizliklerin sınırı ,ölçüsü
yoktu. Bir millet ancak bu kadartalihsiz olabilirdi.
Kuzey Kafkasya'nın en büyük en itibarlı halkı olan
Adıge halkı yok olma sınırına gelmişti.

Bunun sebebi sadece savaş değildi. Savaşın
bitiminde başlayıp yıllar süren ,Adıse halkını bin-
lerce yıllık vatanlarından zorla,büyük bir ordunun
dayatmasıyla Osmanlı topraklarına sürülmek isten-
mesi, bunda başarılı olmaları Adıge halkının ancak
onda birinin vatanlarında kalabilmesi,altı bin yıllık
vatan topraklarının zorla ellerinden alınması. Tüm
bu nedenler bir araya gelince Adıge halkı uçuru-
mun kenarına getirilip dayatılmıştı.

İnsanoğlu yaratıldı yaratılalı savaşlar da hep
olmuştur ancak; bir milleti top yekün kendi vata-
nından zola başka bir ülkeye sürmek ne yazılı ne
sözlü tarihlerin kaydetmediği bir olaydır. Adıge
halkının zorla vatanlarında sürülüp Osmanlı top-
raklarına gönderilmesinin en akıllıca en uygun çö-
züm olduğunu yazan Kafkas orduları genel komu-
tanının danışmanı General Milyutin D.A, dır.
1857'de şöyle yazmakta. "Rus kazaklarının Kaf-
kasya'da daha rahat ve huzur içinde olmaları için
tek çarenin Adıgelerin yurtlarından sürülmeleri”
adlı yazısında bu işin nasıl yapılacağı ayrıntılı
şekilde anlatılmakta idi.

Kafkasya genel komutanı Baryatinskiy A.Y.,
Milyutin'in bu fikrini çok benimsemiş Adıgelerin
yurtlarından sürülmesini canı gönülden destekle-
mişti. Baryatinskiy 1860 yılı başlarında Çarı bu
plandan haberdar etmiş ve onu bu davaya inan-
dırmış desteğini sağlamış Adıgeleri Osmanlı top-
raklarına sürmenin en iyi çare en faydalı çözüm ol-
duğuna ikna etmişti. Çünkü Adıgelerden temizlen-
miş bir Kafkasya Rusya'nın emrine girmiş Adıge
yurdu bulunmaz bir imkan kazançtı,ayrıca Adıgele-
rin Osmanlı'ya sürülmesi Osmanlı'nın da işine
geliyordu Çökme dönemine giren her cephede ye-
nilgilere uğrayan koca imparatorluk çatırdıyordu.
Her zaman savaşa hazır,korku nedir bilmeyen Adı-
ge güçleri Osmanlı için bulunmaz bir fırsattı.
Onlardan cephelerde faydalanacaktı.

O yıllarda yaşayan Rus tarihçi Fadeyev R.A.
Rusya adına utanmadan “Rusya'nın istediği, içinde
Adıgelerin olmadığı Kafkasya'dır” diye yazmakta-
dır. Çar ve onun beslemeleri çarın cebinde taşıdığı
tarihçi ve gazeteciler, yazarlar ve de generalleri
bu fikrin çok yerinde çok doğru olduğunu söylüyor
ve yayıyorlardı. Rus çarı Adıgeler hakkındaki niye-
tini bir çok defa açıkça beyan etmişti.1861 yılında
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Adıge liderleriyle yaptığı görüşmede Adıigelerin
yurtlarından sürüleceğini bunda geriye dönüş ol-
mayacağını başlattıkları işi sonuna kadar götüre-
ceklerini söylemişti.

Adıgelerin vatanlarından sürülmeleri 1858-59
yıllarında hatta biraz daha evvel başlamıştı. Gene-
raller bu işi çok açık etmeden yavaş yavaş sürdürür-
yorlardı. Sürgünün başka nedenleri de vardı. Başta
Osmanlı'nın sürdürdüğü yanlış politikalar ,her emri
yerine getiren zalim Rus Generaller , parayla
mülkle vatanlarını satan hainler, casuslar,bunlar
durmadan Halifenin memleketine gidelim orda
herkese cennet vardır. Halife her türlü kötülükten
korur onun yurdunda acı yok üzüntü yok burada
yaşamaktansa orda ölmek daha iyidir, gitmeyenler

. perişan olup yok olacaktır diye propaganda yapı-
yorlar, savaşta yenik çıkan perişan halkı kandırıp
İstanbul'a giden meçhul ve yok olma seferine
çıkıyorlardı. Bu bir milletin topyekün yok olma fe-
laketiydi ama kimsenin de umurunda değildi. Acıyı
Adıge halkı çekiyordu. Zorla, hileyle, politik oyun-
larla, dini propaganda ve yerli casusların oyunuyla
vatanlarından koparılıp yaban ellere çöllere sürü-
len Adıgelerin gerçek cennetin geride bıraktıkları
vatanları olduğunu yakında anlayacaklardı. Tüm bu
olup bitenlerden Osmanlı Sultanı ve Rus Çarı ha-
berdardı hatta aralarında gizli bir antlaşma ya-
pılmış Adıge halkına reva görülen haksızlığa ses
çıkarmıyorlardı.

Çarlık idaresinin Adıge halkını Osmanlı top-
raklarına sürgüne başladığı yıl 1862'dir.Rus ordusu
Adıse yurdunu her geçen gün biraz daha yakıp
yıkıyor, çemberi daraltıyor, evleri, köyleri boşalta-
rak zorla Adıge halkını Karadeniz sahiline sürüyor-
du. Mallarını eşyalarını almalarına müsaade etmi-
yorlar gerek yolda gerek sahilde ölen insanların eş-
yalarına el koyuyorlar her şeyi yağmalıyorlardı. Va-
tanlarını terk edecek Adıgelere para yardımı yapı-
lacağını söylüyorlar yalan üstüne yalan söylüyorlar
acı ve azap içindeki Adıge Halkına uygulanan zu-
tüm anlatılır gibi değildi. O günlerde söylenmiş
sürgünlerle ilgili ağıtlarda şu satırlar sanırım ger-
çekleri en iyi anlatan belgelerdir.

Şanlı Yereciıplerimizin(1)

Son gürlemeleribunlar

Yok oluşumuzun

İlk belirtisi bunlar

Bizi yok eden Çarın

Soyu da yok olsun

Ruslar Bizi kovuyorlar

Öz yurdumuz Adıgeyden

Kovuyorlar gidiyoruz

İstanbul'a sürgüne

Gidiyoruz gidiyoruz

 :4

(ÜYerecıp:Bir cins Adıge tüfeği. Tüfeği bulan
kişinin adıyla anılırdı.

Bu acıları Adıge halkının zihninden, gönlün-
den silecek, bunları unutturacak hiçbir güç hiçbir
kuvvet yoktu. Adıgelerin çara yaptıkları beddua
yerini bulmuş 1918 Rus ihtilalinde Çar sülalesinden
bir tek fert bırakmadan kendi Ruslar katletmişti

Çarlık zamanında da Sovyetler döneminde de
Adıgelerin vatanlarından zorla sürüldükleri gerçe-
gini Ruslar hep inkar etmişlerdi. Verilen emir üze-
rine tarih yazan tarihçiler gerçekleri saptırıp yalan
yazıyorlardı. Adıgelere yapılan zulmü katliamı
zorla vatanlarından sürüldüklerini inkar ediyorlar-
dı. Adıgeler zorla vatanlarından sürülmemiş, kendi
içlerinde ki fanatik Müslümanların da teşvikiyle
Rusların içinde kalmamakiçin Allah'ın çok makbul
kıldığı Halifenin topraklarına kendi istekleriyle
gittikleri yalanını yazıyorlardı. Adıgelerin yağmacı,
saldırgan, ele avuca sığmayan, vahşi ,savaşçı, ça-
Lşmayan insanlar olarak yayıyorlardı. Adıgeleri
vahşi hayattan kurtarıp, onlara iyilik yapmalı, me-
deniyeti ösretmek için uğraştıklarını söylüyorlardı.
Ancak tek bir tarihi belge, tek bir şahit kalmadıysa
bile nereye götürecekler hala her satırı kan dam-
layan Adıge ağıtlarını, destanlarını, sözlü tarihi
olayları, hikayeleri, anıları.

Ama artık Adıge-Rus savaşında olup bitenler
aydınlığa çıkmış gerçekler tarafsız araştırmacılar
sayesinde gün yüzüne çıkarılmıştır. Rus çarının A-
dıge Halkına reva gördüğü zulmü katliamı, onları
canıyla dişiyle tırnaklarıyla asıldığı vatanlarından
söküp attığını gizlemek artık mümkün desildir. Bu
kadar haksızlıda, zulme, acımasızlısa topyekün
uSramış bir halk dünya tarihinde yoktur. Bununla
ilgili Adıge ağıtları, savaş anıları, hikayeleri artık
Rus ordu arşivleri tarafından do&rulanmaktadır. O
günkü olayları bizzat görüp yazan tarafsız gözlem-
cilerin Rus çarının ve onun emrindeki yöneticilerin
uyguladıkları haksızlıkları bugün gün ışığına çıka- -
ran belgeleri artık yok saymak, inkar etmek müm-
kün değildir. Haksızlığa uğramış bir halkın gerçek-
lerini nasıl yok edebilir ve ne ile örtebilirsiniz ki?O
günün politikacıları ve beslemetarihçilerinin yalan
belge ve beyanları yakıp yıktıkları toprakların al-
tında kalırken Adıge halkının o büyük acısının ve
uğradığı haksızlığının gerçek sebep ve belgeleri
yeni nesillere ışıklı bir yol olacaktır.

Vatan sevgisiile ilgili çok yazılar çok eserler
yazılmıştır ancak bugüne kadar net bir görüş her
millete uygun bir kalıp ortaya konamamıştır. Bu
olması gereken bir neticedir zaten, çünkü dünyada
ne kadar halk varsa ne kadarfert varsa her halkın

hatta her ferdin vatan sevgisi ile ilgili görüşü dü-
şünceleri farklı olabilir. Buna rağmen kötü niyetli
yakıcı yıkıca bir çok lider de vatanlarının çıkarı
için, şahsi hırsları için vatan sevgisi maskesi altın-
da yapmadıkları zulüm yoktur. Böyle bir zulme uğ-
rayan halk Adıge halkıdır. Dünyada topyekün va-

 



 

 

 

 

  
 

tanlarından sürülmek istenen, vatanlarını savun-
dukları, sevdikleri için topyekün cezalandırılan tek
halk Adıge halkıdır, başka bir örnek dünya tarihin-
de bulmak zordur.

Lohviçkiy W.YU. (Adjıko-Ceriy) nın “Gök gür-
lemesi” hikayesinde anlattığı bir olay tek başına
bile emsalsiz bir örnektir bir milletin ve bu mit-
letin fertlerinin vatanlarına bağlılıkları ve sevgile-
rini belirtmek için. Olay şudur ve dünyada da ben-
zeri yoktur. Rus ordusunun zoruyla köylerinden sü-
rülüp Karadeniz'e sahiline doldurulan ve Osmanlı
imparatorluğuna zorla gönderilecek olan yüzlerce

kadın, erkek, çoluk çocuk, yaşlı insan vatanlarını
terk etmemek, hiç olmazsa ölülerinin vatanlarında
kalabilmesi için kumsalda güneşin altında yemeden
içmeden kalmışlardı. Rus subayı durumu gördüğü
zaman yüzlerce kişiden çok azı canlı kalmış, onlar-
da can çekişiyordu, onlara da yapabilecek bir şey
kalmamıştı. Şanssız Adıge tarihi bunun gibi yüz-
lerce binlerce acı örneklerle doludur. Öyleyse han-
gi yüzle hansi vicdanla “Adıgeler kendi istekleriyle
vatanlarını terk ettiler” diyebiliyorsunuz? Canların-
dan çok sevdikleri vatanlarını bırakıp bilmedikleri
yaban ellere niçin, hangi mantıkla gitsinler?

Vatanlarından sürülen Adıgelerden binlercesi
yolda ölmüştü,bir o kadarı Karadeniz sahilinde aç-
uktan, hastalıktan, kederden ölmüştü. Osmanlı ge-
mileriyle yola çıkanlardan birçokları da yolda 6l-
müş Karadeniz'e atılmışlardı. Eski bakımsız gemi-
lere kapasitenin iki üç misli yolcu alınıyor, ilk dal-
gada gemi batıyor yüzlerce insan boğulup gidiyor-
du. Bazen aşırı kazanç hırsıyla fazla yolcu alan ge-
miciler denize açıldıktan sonra hasta, yaşlı, çelim-
siz olanları bir şekilde denize atıyorlar yüklerini
hafifletiyorlardı. Bu şekilde, felakete uğramış ve
vatanlarından sürülmüş Adıge halkının sırtından
para kazanmak istiyorlardı. Hastalıktan, açlıktan
ve Karadeniz'in dalgalarından kurtulup Osmanlı
sahillerine varanlarda gemilerden indirilmiyor,

- günlerce karantina bahanesiyle aç susuz gemilerde
'bekletiliyorlardı. Sahile çıkarılanlardan bir çoğu
açlıktan, hastalıktan, yorgunluktan ölüyordu. Os-
manlı sahillerinde Adıgelerin çektikleri acı ve sSi-
kıntıyı Karl Mark şöyle ifade ediyor “Osmanlı'nın A-
dıge halkına yaptığını başka bir devlet yapsaydı
bütün dünyanın gözü önünde ona gerekli cevap ve-
rilirdi” Osmanlıların istediği olmuş açlıktan ölme-
meleri için öz aileleri tarafından 20-25rubleyle sa-
tışa çıkartılan güzel Adıge kızlarına Osmanlı tüc-
carları müşteri oluyordu.Aldıkları paralarla küçük
çocuklarına ölmeyecek kadar yiyecek alabilen aile-
ler sonsuz acı içindelerdi. Savaş tecrübesiyle, ce-
saretiyle, silahıyla binlerce Adıge yiğidi çöküş dö-
.neminde olan her cephede yenilen Osmanlı için

büyük fırsat bulunmaz bir güçtü.

Osmanlı sahillerinde Adıgeleri taşıyan gemi-
ler karantina uygulanıp günlerce sahile çıkarılma-

maları ikinci büyük felaket olmuş on binlerce Adı-
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ge hastalık, açlık ve sefaletten yok olmuşlardır. Bu
nedenle gerek Kafkasya sahillerinde gerek Osmanlı
sahillerinde yaşayan Adıgeler Karadeniz'den çıkan
balıkları hiç yemediler çünkü binlerce Adıge halkı
gerek iki sahilde gerekse yolculuk sırasında Kara-
deniz'de balıklara yem olmuştu. Vatanlarından
zorla sürülüp talihsiz İstanbul yolculuğu gerçekten
Adıge halkına mezar olmuştu o yüzden bu denize
Karadeniz ismini ilk takanlar Adıgeler olmuştu. Bir
çok ülke bu isimle anmadıysa da sonradan Rus-
ça'ya çevrilerek bugünkü Karadeniz ismi tüm dün-
yaca kabul edilmiş oldu.Adıge halkı pek çok evla-
dını Karadeniz'e gömdü çok kan ve gözyaşı akıttı
Karadeniz sularına. O yüzden bu denize "Adıge
Mezarlığı” demedehaklılar.

Sürgün edilip de Osmanlı topraklarına ulaşan
ve sağ kalan Adıgeler toplu olarak bir bölgeye yer-
leştirilmediler imparatorluğun muhtelif bölgeleri-
ne gruplar halinde dağıtılarak yerleştirilmişlerdi.
Büyük bir kısmı da diğer halkların yaşadığı köylere
yerleştirilmişlerdi. Fakat onlardan da bir yakınlık
görememişler, birçok baskı, şiddet,

Saldırıyla karşılaşmışlardı. Ancak Adıgeler
bunların tekrarına fırsat vermiyorlar, sebep olan-
lara gereken dersleri veriyorlardı. Ancak bu müca-
delede de Adıge halkı bir çok kayıp vermişti. Cep-
helerde yılmadan çarpışanve ölen binlerce Adıge-
leride bunlara katarsak rakamlar oldukça büyüktü.
Adıgeler daha çok imparatorluğun sınır bölgelerine.
iskan edilmişlerdi.

Tarihin yazdığına göre sürgün sırasında yola
çıkarılan Adıge halkının yarısı yok olmuştu. Adıge
halkının hak etmediği bu acı kaderi kim yazmıştı?

Sürgüne çıkarılan sayının ne kadar olduğu ko-
nusunda değişik rakamlar söylenmekte, kimi tarih-
çilere göre beşyüzbin kimine göre milyondan faz-
la. Bunun sebebi Rusların sayıyı düşük tutmakiste-
meleri çünkü dünya kamuoyuna bu katliamıve bir
halkı yok etme suçunu fazla duyurmamakve tepki
çekmemekti. Bu sayıya kara yoluyla sürgüne
gönderilenler dahil değildi. (Gürcistan ve Ermenis-
tan'ı geçerek)Kim söyleyebilir gerçek sayıyı yüzyıl
süren savaşta kaç insanımızın yok olduğunu, Kara-
deniz sahilinde açlıktan, hastalıktan sürgün azabı-
nın acısından ölen yaşlı, genç, çoluk çocuk sayısını
kim saydı. Bununla ilgili gerçek rakamlar yoktur,

hep tahmindir.

Sürgüne gönderilen Adıgelerden 200 bin kişi
Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya gibi balkan
ülkelerine yerleştirilmişti. Özellikle Bulgaristan'da
olan Adıgeler Osmanlı güçleriyle beraber Ruslara
karşı savaşa katılmışlardı.

Osmanlılar yenilip geri çekildikçe Adıge halkı
da ikinci bir göç azabıyla karşılaşmış oradan orta
doğuya İstanbul'a Ege bölgesine göç etmişlerdi.
Gerçi bugün balkanlarda birkaç köy hala mevcut-
tur.
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Bugün Adıge-Rus savaşının üzerinden ve Adı-
gelerin vatanlarından sürülüşünün üzerinden onlar-
ca yıl geçti peki bugün Adıge halkının durumu ne-
dir? Vatanlarında kalan Adıgelerin sayısı yediyüz-
binden fazla. Bunlar Kabardey Balkar, Adıgey ve
Karaçay Çerkes Cumhuriyetlerinde yaşarlar. Adıge
halkının büyük kabilelerinden olan Şapsığlarda kıyı
boyu Şapsığ da sadece onbin kişi kalmış olup bun-
larda KranodarKray'a dahildir.Yine aynı Kray'a da-
hil Vuspeske Rayona bağlı üç Adıge köyü mevcut.

, Kuzey Osetya'nın Mezdoğu(safir orman) vilayatine
bağlı 10'dan fazla Adıge köyü mevcut. Bu 10 köyde
yaşayanların çoğu Hıristiyan Adıgelerdir onun için
diğer Adıgeler onlara Hıristiyan Adıgeler diye hitap
ederler.

Dışarıda (Diasporada)yaşayan Adıge nüfusu
çok daha fazladır. Bunlar dünyanın değişik elli ül-
kesinden dağınık halde yaşarlar .İfade edildiğine
göre Türkiye'de 3 milyondan fazla Adıge yaşamak-
ta şehirde olanlar dışında 800 Adıge. köyü mevcut.
Suriye'de 120bin, Ürdün'de 60-80 bin, Rusya fede-
rasyonunun muhtelif yerlerinde 35 bin Adıge yaşa-
makta. Ayrıca İsrail'de, Amerika'da, Yugoslav-
ya'da, İran, Irak, Libya, Mısır, Lübnan, Almanya,
Hollanda, Japonya ve dier bir çok ülkede de
yaşamaktalar.

Diasporadaki Adıgeler büyük çosunluğu bu
güne kadar örf ve adetlerini, ana dillerini, terbiye
ve temizliklerini, güzel ahlaklarını muhafaza et-
mişlerdir. Ancak hiçbir yerde otonom bir yapıya
sahip olamadılar anavatanları dışında (anavatanla-
rında kalan az sayıda Adıge halkını yok olmaktan
kurtaran Lenin olmuştur.1917 Ekim devrimiyle
Haklara verdiği kültürel özgürlükle) Diasporadaki
Adıgeter yaşadıkları ülkelerin tarihinde kültüründe
sanat ve ilminde güzel hizmetler etmişler, hep ya-
pıcı olmuşlar, hep saygı ve itibar görmüşler, hiçbir
zaman yıkıcı olmamışlar. Kendilerini hep muhafaza
etmişler, güzel ahlaklarını hep korumuşlar, birlik
beraberlik içinde var olmaya çalışmışlar ve çalış-
maktalar. Fakat gün geçtikçe, insanlar şehir haya-
tına yöneldikçe örf adetler ve diğer birçok özellik-
ter kaybolmakta anadil unutulmakta, asimile ol-
maktadır. Bu kader diasporada yaşayan her halk
için kaçınılmaz sondur. Ne kadar maddi gücü olur-
sa olsun, hangi makam ve mevkide olursa olsun
kendiaile isimlerini taşımaları, pasaportlarına yaz-
dırmaları, anadilde eğitim ve yayın yapma hakları
yoktur.

O nedenle bütün dünyadaki Adıgelerin varlık-
larını sürdürebilmeleri için Anavatanlarıylailişkile-
rini. daha çok geliştirebilmek,yeni nesillere anadil-
lerini öğretmek, kültürlerini ve tarihlerini onlara
yeteri kadar öğretmek için başta Kabardey Balkar
Cumhuriyeti, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti ve Adı-
gey Cumhuriyeti yöneticileri başta olmak üzere
bütün dünyadaki Adıge dernekleri büyük çaba sarf
etmekte ve güzel işler başarmaktalar. Bu konuyla
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ilgili olarak da Dünya Çerkes Birliği 1991 yılında
Nalçikte kuruldu ve büyük bir gayretle görevini
yürütmektedir.

Diasporadaki Adıgelerin Anavatanlarına ilgi-
leri bağlılıkları her gün artarak devam etmekte,
akrabalar birbirini bulmakta karşılıklı ziyaretler
artmakta, dünyaca meşhur anavatan müzik ve
folklor ekipleri diasporadaki soydaşlarına sık sık
gitmekte, bilimsel. ve ticari ilişkiler gelişmekte,
anavatana geri dönüş yolları açılmış olup dönenle-
rin sayısı her gün artmaktadır.

Diasporada yaşayan Adıgelerden çok sayıda
bilim adamı, sanatkar, şair, yazar, kompozitör,
rejisör, tarihçi, ressam, spor adamı, artist, gene-
ral, politikacı, iş adamı, üst düzey bürokrat yetiş-
miş, bunlar yaşadıkları ülkenintarihine, kültürü-
ne, gelişmesine, ilmine, ilerlemesine büyük katkı-
ları olmuştur ve hala da olmaktadır. Ancak tüm bu
başarılarda Adıse olan bu insanların Adıge kimlik-
leri hiç zikredilmemekte. Ama artık bütün dünya-
daki Adıgeler yaşadıkları ülkelerin daha demokrat
bir yapıya kavuşmaları nedeniyle daha güzel ha-
yatları olacak. Kendilerini ifade etmede zorlukları
olmayacak. Medeni dünyanın da istediği bu değil
midir?

Özel olarak söyleyecek olursak nerede olursa
olsun bütün Adıgeler Adıge olarak kalabilmek için
gerçekten güzel işler yapmaya ve bunu başarmaya
başladılar. Tüm Adıge halkının birbirleriyle irtiba-
tını arttırması ve her Adıgenin kendi vatanı ve hal-
kı için elinden gelen her şeyi yapmasını, tarihimi-
zin, kültürümüzün, anadilimizin tüm okullarda cid-
di şekilde okutulması,öğretilmesi için Dünya Çer-
kes Birliği gerçekten önderlik yapmakta büyük
sayret göstermektedir. Bu hepimize umut ve gü-
ven vermekte. Bu sayede Adıge halkının ve vatanı-
nın istikbalinin daha iyi olacağını, huzur ve refaha
kavuşacağını, dünya devletleri içinde hak etti$i
yerini alacağını, önündeki bir çok zorluk ve engel-
leri aşacağını biliyoruz ve inanıyoruz. Her türlü
yardıma da hazırız. Bunun şahididir, bütün dünya-
daki Adıgelerin özlemini duyduğu,hayal ettiği
oshemafe sevgisi (Elbruz Dağı)ve gerçek evlatları-
nın altın ve cennet vatanımız dedikleri,yurdumuza
olan sevgi ve ilgileri...

Çeviren Çurmıt Muzaffer

Nisan 2002
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“Sanat adı verilen bir şey yoktur aslında,

yalnızca sanatçılar vardır; yani bir zamanlar
renkli toprakla bir mağaranın duvarına becere-
bildiğince bizon resmi çiziktiren,bu gün ise bo-
ya satın alıp reklam afişleri yapan ve yüzyıllar-
dan beri daha birçok başka şeyler üreten insan-
lar, Tüm bu etkinlikleri sanat diye tanımlamakta
hiçbir sakınca yok” Bu tümceler ünlü sanat ta-

 rihçisi Ernest Gombrich'in Bedrettin Cömert ta-
rafından Türkçe'ye çevrilen çok tanınan yapıtı

“Sanatın Öyküsü” adlı kitabın hemen girişinde
söylenmiştir. Gombrich , “Dilin nasıl doğduğunu
bilmediğimiz gibi, sanatın da nasıl doğduğunu
bilmiyoruz. Eğer tapınak ve ev yapımı ,resim ve

heykel yaratımı veya dokuma gibi etkinlikleri
sanat sayarsak Dünyada sanatçının bulunmadığı
tek bir toplum yoktur” demektedir. (1)

Eğer sanat denildiSinde, müzelerde, sergi-

lerde hayranlıkla izlediğimiz yontuları, tablola-
n, soylu ve burjuva çevrelerinin salonlarının

süslenmesinde kullanılan seçkin yapıtları, oyma-

ları, desenleri anlamak gerekirse “sanat ©“ söz-

cüğünün bu özel anlamının pek yakın bir çağda
ortaya çıktığını,bu hayranlıkla izlediğimiz yapıt-
ları yaratanların bu sözcüğü akıllarından bile
geçirmediklerini de kabullenmek gerekir. An-

cak, günümüzden geriye dönüp baktığımızda,
hangi çağda yapılmış olursa olsun,- hangi amaç-
la ortaya çıkartılmış olduğunu araştırmadan - bi-
ze estetik duygular, hazlar ve zevkler veren her
türlü yapıt ve etkinliklerde bir”sanat” endişesi
ve çabası bulunduğunu kabul etmek gerekmek-
tedir. Bu anlamda, Gombrich'in de dediği gibi “
tüm bu etkinlikleri sanat diye tanımlamakta hiç-
bir sakınca "bulunmadığını kabul etmek gibi bir
sonuca varırız.

Bu denli karmaşık bir olguyu tanımlamakta

ayrıca zor olsa gerek. Bu zorluğa karşın sanatı
tanımlamak, onu değişik boyutlarıyla okuyucu-
ya, özellikle de genç kuşaklara anlatmak bizim
kuşağımız için zorunlu olmaktadır.

“Bir duygunun, bir tasarının ya da güzelliğin
tanınmasında kullanılan yöntemler sonucunda
oluşan üstün yaratıcılık” biçiminde tanımlamaya
çalıştığımız “sanat”ın başka bir boyutta tanımı

 :/

(Özdemir Özbay)

şöyle yapılabilir; “İnsanlar için gerekli olan
maddi şeylerden birinin yapımına dayanan ve el
becerisi, el yetkinliği isteyen iş” yada,”Bir şeyi
güzel yapmak için uygulanan kuralların tümü...
“Bu tanımlamaları çoğaltabiliriz.Örneğin;” Bir
meslekte uyulması gereken kuralların tümü..”

yada; “Bir şeyi yapmakta gösterilen ustalık,

beceri..” Bu son iki tanımlama güzel sanatlar

anlamında kullanılan “sanat” sözcüğünü değil
de, daha çok sınırlı ve daha basit anlamda
“ .zanaat”ı tanımlamaktadır. Bu dar anlamda

sanat, daha çok nesnel ve teknolojiktir.

Güney Fransa'da ve İspanya'da Lascaux ve
Altamira mağaralarına yaklaşık XV.bin yıl önce

çizilen bizon resimleri “Yüzelli adet yüzyıl
sonra” tüm canlılığı ile bu mağaralarda durmak-
tadır. “Bunlar imgelerin etkisine ilişkin evrensel
inancın en eski örnekleridir”(2) Başka bir söyle-
yişle ilkel insanın oklarıyla ve baltalarıyla yaka-
ladığı avlarının resmini yapmakla gerçek hay-
vanların da kendi gücüne boyun eğeceklerine
inancından doğmuştur.Bu inancın yanında insan-
oğlunun resim yapma, güzellik yaratma gibi
zevkleri yansıtma amacının o çağlarda da var
olduğunu, bu zevkli ve gizemli uğraşının insan-
oğlu ile birlikte çağları aşarak günümüze ulaştı-
Şını yadsıyamayız. Av hayvanlarını yakalamak
için güçlenmek gibi pratik bir amacın yanısıra,
güzellik yaratma, resim yapma hazzının düşü-
nülmediği kabul edilemez.Çünkü bu mağara re-
simlerini çizen insanlar gereğinden çok kendile-
rini zorlamışlardır. Yaptıkları bizon resimlerini
güzelleştirmek için toprak boyalar kullanmışlar,
olanca güçlerini harcamışlar, böylelikle av ama-
cının ötesinde, bir sanat yapıtı yaratmışlardır.
Mağara adamının torunları giderek toplumsal
yaşama yönelirken dinsel açıdan da örgütlen-
mişlerdir. Bu örgütlenmenin sonucu dinsel i-
nançlar doğmaya başlamıştır.

Yıldırımın düşmesi, yangın, sel, deprem gi-
bi karşı koyamadığı felaketleri yumuşatabilmek,

etkilerini azaltabilmek için bu olayları tanrılar-
la imgelemiş, bu tanrıların varlığını yanında
duymak ve kendilerinden yana olmalarını sagla-
yabilmek için onları resim ve heykellerle tasvir
etmeye çalışmıştır. İnsanoğlu binlerce yıl kendi
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yarattığı bu heykellere tapmıştır.Daha sanatın
henüz yeni doğmakta olduğu bu çağlarda bile ne
denli güçlü,toplumsalbir işlevi olduğu bu tanrı

dır.

Eski çağlar insanıiçin sanat bir anlamda ölü-
mün getirdiği acıları azaltan,ölümsüzlük düşün-
cesini canlı tutan bir çaredir.Eski Mısır sanatın-
da ölenin görüntüsü, (resim,heykel veya mumya
olarak) yeryüzündekaldığı sürece ölen yaşatıl-
mış sayılırdı. Bu inanç Mısır sanatının temeli ol-
muştur. Çerkes Halk sanatında ve Mitolojisinde,
Bereket Tanrısı ThaSalec, OrmanTanrısı Mezıt-
ha, Denizaltı Tanrıçası Psıtha Guaşe,Yıldırım

Tanrısı Şible ve Abazaların Yağmur ve Bereket
, Tanrısı Dziwua'ya yakışır biçimde belki Tanrı
heykelleri ve tasvirleri yapılmamıştır. Ancak, bu
tanrılara sunulan Huahua (Retorik konuşmalar,
dualar, sunular)larda bu imgesel Tanrı olguları

tasvir edilmeye, hem de sanatsal bir zorlama ile

anlatılmaya çalışılmıştır. Korku nedeniyle yada
yardım sağlama umuduyla tanrılara sunulan bu
duaların, beklenilen işlevi için bu denli süslü
anlatılmasına belki de gerek yoktur, ancak, in-

sanoğlunun estetik eğilimi ve çabası burada da
açıkça kendisini göstermektedir.

İnsanın sosyolojik evrimi ve buna bağlı ola-
rak da dinsel evrimi oluşurken, onu çok tanrılı
dinlerden tek tanrılı semavi dinlere geçişinde
estetik ve sanat anlayışında değişiklikler gör-
mekteyiz. Örneğin, Musevilik insana tanrının

görülmez olduğunu ve tasvirinin yapılamayacağı-
nı öğretmiştir. Hıristiyanlar ise İsa'yı Tanrının
oğlu saymışlar, İsa'ya inanmışlar, sonuçta onun

“annesi bakire Meryem ile birlikte tasvir etme
biçimini seçmişlerdir. Hazreti İsa ve Meryem
tasvirleri, heykelleri, tabloları sanat zevkinin ve

estetiğinin doruğuna ulaşmıştır. Ancak bu tasvir
ve heykeller, ilk çağlardaki heykeller gibi bir
put işlevi yüklenmemişlerdir. Daha başka bir de-
yişle, bu sanat yapıtlarına tapılmamıştır.sadece
dinin gizemlerini anlatan görüntüleri ile, inanış-
ları pekiştirip sağlamlaştırmaya hizmetetmişler-
dir. İslam'da ise bu tür uğraşlar, Tanrıya eş tut-
mak anlamına gelebileceği korkusuyla, özellikle
de resim ve heykel yasaklanmıştır. İslam'da sa-
nat, daha çok desen, bezeme, minyatür, stilize

yaprakve çiçek, ağaç veya geometrik motifler-
den oluşan taş ve ağaç oymacılığı ile hat sanatı
açısından gelişmiştir.

Aynı tarihsel gelişim çizgisini Kuzey Kaf-
kasya (Çerkes) halk sanatlarında da görmekte-

“yiz. Doğa olaylarının simgeleri olan çok tanrılı
din düşüncesi ve animizm'in egemen olduğu
çağlarda ortaya çıkan Çerkes desenlerinde koç,
geyik, dağ keçisi, Yaban öküzü başları ve boy-

 

heykeli ve tasvir örneklerinden de anlaşılmakta-
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nuzları, ağaç, çiçek, yaprak biçimleri stilize
edilerek Çerkes Halk desenlerinin ana unsurları
oluşturulmuş ve günümüze dek uygulana gelmiş-
tir. Ancak İslamiyet'in Çerkesya'da yayılmasın-
dan sonra desenlerin arasına İslamiyet'i anım-
satan hilal, yıldız ve mihrap çizgileri ile minare
alemleri arabesk bir doku içerisinde karışmaya
başlamıştır. Her iki tür desen yanyana ve içiçe
günümüze ulaşmıştır. Bu gün bir Abaza yada
Adıge sırma işlemesinde, bir Balkar testisinde,

Dağıstanın simgesi haline gelen Kubaçi Gümüş
işçiliğinde, Dağıstan ibrik ve güğümlerinde, Çe-
çen Keçelerinde, Kafkas kılıç ve kamalarının
kabzalarında, halı desenlerinde stilize hayvan

ve doğa motifleri, İslam'i motiflerle yan yana
yaşamaktadır.

Sanat yapıtlarını ortaya koyan insanlar,
hem kendi çağdaşlarına, hem de sonraki kuşak-
lara bilgi aktararak sanatı bir öğretim ve eğitim
aracı olarak ta kullanmışlardır.Sanatı eğitim
açısından da bir toplumsal işlevinin olduğunu
görmekteyiz. Örneğin, Roman ve Gotik stilde
inşa edilmiş kiliselerin bünyesinde bulunan hey-
kellerle freskler salt yapıları güzelleştirmek için
kullanılmamıştır. Orta çağda okuma bilmeyen
halka, Tanrıyı, İsa'yı, Meryem'i, diğer Hıristiyan
azizleri ile Hıristiyan ilkelerini öğretmek için
araç olarak kullanılmıştır.

Kısacası, sanat, toplumsal yapının başlangı-
cından bugüne dek, toplumun gereksinimlerini
karşılamaktadır. Ancak, bu uzun tarihsel çizgide
sanat, değişik eğriler, zikzaklar, düz çizgiler
çizerek günümüze ulaşmıştır. Bu nedenle tüm
çağları kapsayan ve objektif ölçüleri de taşıyan
bir sanat tanımlaması yapılamamaktadır. XIX.
Yüzyıl Fransız yazarlarından Victor Cousin'in
“Cours de Philosophie > Felsefe dersleri” adlı
yapıtında kullandığı, daha sonraları Ozan
Teophile Gautier ve Baudlaire'in ününü yaydığı,
giderek bir edebiyat ekolünün öğretisini özetler
hale gelen “Sanatiçin Sanat- L'arte pour ('ar-
te” anlayışını açıklayan tarz (3) tanımlama uzun
süre kendisini kabul ettirmiştir. Bu sanat anla-
yışının temsilcisi olan yazarların sözleri ile bu
eğilimin daha iyi açıklanabileceği kanısındayım.
Fransız ozanı Teophile Gautier-ki aynı zamanda
Parnasizm edebiyat akımının öncülerinden olup;
“Ahlak ve yararlılık ile uğraşmayan, saf güzelli-
Sin peşinde koşan, sanatın kendisine has bir
amacı olmalıdır”(4) demektedir. Bu değerlen-
dirmeye göre; şiirin değeri, dayandığı düşünce
ve işlediği konulardan değil, dizelerin, kıtaların
yetkinliğinden, uyakların, ahengin kuvvet ve
zenginliğindendir. Sanat yapıtı yalınız duyumları
yaratmalı, onun ruhuyla uğraşma tasasına kapıl-
mamalıdır”(5)

 

 



 

 

 

Sanatın izlediği yol gün gelmiş “Sanat sanat
içindir” düşüncesine tepki, gösterenlerin ege-
menlik alanına girmiştir. “Sanat toplum içindir
-Uarte pour le Peuble” ekolü giderek halkın
yanında olmuş,halkın yaşamını kolaylaştırma,
halkın üretimini olumlu yönde etkileme düşün-
cesine ağırlık vermiştir. Sanatın doğru, iyi,
yararlı gibi etki ve amaçlardan sıyrılmadan, hal-
kın toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısını şe-
killendirecek öğeleri taşıması gerekeceği odü-
şüncesi 20.yüzyıl sanatını bir hayli etkilemiştir.
Bu görüşün ışığı altında sanatın çağdaş tanımı;
“Sanat halkın yaşam izdüşümüdür"”biçimini al-
mıştır.(6) Günümüzde toplumsal işlevi olan sa-
nat, çalışan, üreten halkın yanında, halkla iç

. içe, emeğin ve alın terinin yol arkadaşı olmalı-
dır. Çerkes halkının popüler ve çağdaş halk şar-
kıcısı Thabısım Wumar'a şarkılarını yazıp söy-

> lerken ulaşmak istediği ana amacının ne olduğu
sorulduğunda verdiği yanıt şudur;

“—Tarlada,bağda bahçede çalışan çiftçi-
nin, fabrikada, şantiyede, maden ocağında üre-

tim yapan işçinin, Dağda, ovada dolaşan çoba-
nın, kısacası emekçi halkımın işine katkıda bu-
lunmak, onların sıkıntılarına ortak olmak, yap-

tıkları işi zevkli ve neşeli bir hale getirerek ko-
taylaştırmak amacım. Böylece ülkemde üretime
katkıda bulunabileceğime inanıyorum”.... Bu
açıklamadan “ Toplum için Sanat” düşüncesi en
çarpıcı şekilde çıkarılabilmektedir. Thabısım
Wumar'ın bu açıklamalarından Geleneksel Çer-
kes halk sanatının kimi özellikleri de çağdaş bir
biçimde saptanabilmektedir.Zira Çerkesler yüz-
yıllardan bu yana kimi zor işleri yaparken işin
güçlüğünü emek şarkıları ile hafifletmek,zevkli
hale getirmek için,keçe dövme,orak,koyun kırp-
ma, hatta P'aste yoğurma şarkıları üretmişler-
dir. Bu şarkılar söylenmeye başlandığı yüzyıllar-
dan günümüze özgün biçimleriile ulaşmışlardır.

Sanatın geçirdiği evrelerin bu kısa açıkla-
malarından sonra,güzel sanatların türlerinden
de söz etmek gerektiği kanısındayım.Klasik an-
lamda güzel sanatlar etkiledikleri organlara gö-

re, kimi zaman kullandıkları malzemeye göre,

hatta izledikleri amaçlara göre sınıflandırılırlar.
Müzik ve şiir kulağa, heykel, resim, bezeme,
mimari, fresk, röliyef ve hat sanatı, Ebru göze

hitab eder. Sesli ve Plastik sanatlar başlıkları
altında da sınıflandırmalar yapılabilir. Burada
plastik sözcüğünden amaç, kullanılan malzeme-
nin, örneğin boyanın, mermerin, bronz'un, ağa-
cın, her biçime girebilmiş olmalarıdır. Plastik
sözcüğü Grek dilinden gelmektedir. Grekçe de
“Plastes” yada "Plasticos”türlü biçimlere soku-

- labilen madde demektir(7)
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Yukarıdaki bölümlerde de açıklandığı üzere
sanat,toplumsal bir ürün olunca,her ulusun ken-

dine özgü bir sanatı olabilir mi sorusu ile kar-
şılaşılmaktadır.Bir kurumun toplumsal nitelik
kazanması, o kurumun diğer toplumsal kurumla-

rın etkisi altına girerek başlangıçtaki arı özelli-
Sini . yitirmesi sonucunu getirebilir. Çağımızda
hiçbir toplumun diğer toplumların etkisinde kal-
maması olası değildir. Bu nedenle bir toplumun
sanatı,kendi tarihi içerisinde ne kadar kaynağa,
başlangıca giderse o denli saf olarak karşımıza
çıkar. Ne kadar başka uygarlıklarla ilişki kur-
muşsa o kadar ulusal dokusundan uzaklaşır.
Toplumun soylu kesiminin fantezileri, kahra-
manların masalları, savaş, işsal, sürgün, söç gi-
bi olaylar, masallar sanatın oluşumunu etkiler.
Sanatın tarzını belirler. Bu olaylar genellikle bir
toplumdan diğerine geçerken kimi biçim deği-
şikliklerine uğrar. Toplumların geçirdiği ekono-
mik yaşam tarzları da sanatın biçim, tür, oluşu-
munu ve gelişmesini etkilemektedir. Batı Avru-
pa ülkelerinde Sömürgeciliğin ve Deniz tica-
retinin geliştiği dönemlerde, güzel sanatların
nitelik ve tür açısından değişerek geliştiğini
şimdilerde bile saptayabiliriz. Ayrıca ticari iliş-
kiler sonucu her toplum partneri olan toplumun
sanat, estetik ve zevk anlayışı ile yaşamların-
daki özgün ve çekici yönleri kendi yaşamına ak-
tararak sanat anlayışını ve beğeni ölçülerini

değiştirebilmektedir. Bu tür etkileşimi Antik
Grek kültürü ile Antik Çerkes kültüründe kar-
şılıklı olarak hissetmek olasıdır.

Bu tür etkileşimlerin ulusal sanat dokusunu,
ulusal sanatın özgün halini öldürüyor şeklinde
biraz ilkel ve de şövence korkulara kapılmak,

sanatın duraklaması, monotonlaşması, primitif

halde kalması Çağdaş toplumsal sanatlarla ve
uysarlıklarla yarışamaması sonucunu getirebilir.
Bu durum ise o toplumun yaşam öğelerinden bi-
rinin felç olması anlamına gelir. Bu itibarla,
toplumsal sanat, konularını, motiflerini, kendi

ulusal yaşamından, tarihinden, geleneklerinden
almalı,bu özü değiştirmeden, yozlaştırmadan,
çağdaş usul ve yöntemler kullanarak, çağdaş
çalkantıların içinde yüzerek salim limanlara,
evrensel boyutlara ulaşmalıdır. Bu yöntem bir
yerde ulusal beğeni ve estetiğin yoğrularak,
geliştirilerek, evrensel beğeni ve evrensel este-
tik içinde yerini almasını sağlamaktır.Bu yön-

tem ulusal sanatın ve kültürün evrensel boyut-
lar kazanmasının yöntemidir.

Sanatla ilgili bu genel anlatımlardan sonra,
biraz da özele, Çerkes sanatının bir janrına
uzanıp Çerkes sanatında “TİYATRO” dan söz et-
mek istiyorum. Kuzey Kafkasya da M.Ö.
3000.cü yıldan bu yana, daha başka bir deyişle
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günümüzden 5000 yıl öncesinden başlayarak
yaratılan Çerkes Öncesi - Proto Çerkes
kültürünün arkeolojik bulguları bu gün Dünya
arkeolojisi ve sanatı içerisinde “Antik Kuban
Kültürü” oiadı altında seçkin bir yere
sahiptir.5000 yıllık Çerkes tarihini altın ışıklarla
yansıtmaktadır (Yapıtların çogu alın ve gümüşle

işlenmiştir)

Aynı gelişim sözlü kültürümüzde de yaşan-
mıştır. Binlerce yıldan bu yana kuşaktan kuşağa
aktarılarak gelen sözlü edebiyat geleneği,bütün
canlılığı ile yazılı edebiyata, çağdaş Çerkes ede-
biyatına bir bütün halinde ulaşmış ve de çağdaş
ulusal edebiyatın şekillenmesinde ana etken ol-
muştur.Hatta bu etki o denli belirgindir ki sözlü
edebiyat türlerinin süslü, abartmalı anlatıldığı,
Huahua (8) sanatının doruklara yükseldiği Kabar-
dey edebiyatında süslü sözlü edebiyat geleneği-
nin etkileri açıkça bellidir.Sözlü edebiyatı daha
gerçekçi ve yalın olan Kuzey Abazalarında ise
bu özellikler çağdaş Abaza edebiyatına da yan-
sımıştır.

Sözlü edebiyatın üretildiği bu binlerce yıl
süren dönemde acaba teatral anlamda. Çerkes
sanatı ne gibi unsurlar, öğeler taşımıştır.? Yada

başka bir yaklaşımla, Antik çaslardan 19.yüzyıla
dek üretilen Çerkes sanat ürünlerinin içerisinde
Tiyatro'nun durumu ne idi ? Teatral unsurlar var

ise nelerdi? Bu unsurlar çağdaş Çerkes tiyatrosu-
nu nasıl etkilemiştir ?

Bütün bu soruları yanıtlamak için henüz eli-
mizde yeterli kaynak bulunmamaktadır.Bu konur-
lar şüphesiz Kuzey Kafkasya'da derlenerek işlen-
miş ve arşivlenmiştir. Ancak tiyatro tarihi açısın-

“dan kaynak olabilecek yapıtlar yayımlanmış ol-
salar bile bize henüz yeterince ulaşmamıştır.
Bu nedenle, bu tür hiçbir yayın henüz yayınlan-
mamışçasına araştırma yapmak zorundayız. Bu
konuda da tiyatroya ilgi duyan genç kuşaklara
büyük görevler düşmektedir.

19.yüzyılın sonlarından geriye doğru Çer-
kesya da üretilen sözlü edebiyatta, yada Çerkes
geleneklerinde, araştırıcı bir gözle yola çıkıldı-
gında teatral ögeler taşıyan seyirlik oyunlar ve

mizansenlere rastlamak olasıdır. Bu konuyu ana
başlıklara ayırarak incelemekte yarar vardır;

1—Destan tekstlerinde tiyatro unsurları;

Çerkes halk destanları halkın duygusunu,
düşüncesini yaşam felsefesini,sanatını içinde
konserve bir biçimde saklayarak günümüze ulaş-
tırmıştır. Bugün bu düşüncelerle destan metin-
leri incelendiğinde kolayca teatral öğeler yaka-

“ lanabilmektedir. *

Örneğin, Nart Destanlarında destan kahra-
manlarının toplantıları, düzenlenen şölenler,
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teatral bir biçimde ve bir düzen içerisinde ge-
lişmektedir. Ok atma, binicilik, güreş dans ya-
rışları, üç ayaklı sofra üzerinde yada keskin ve
sivri bir kamanın ucunda tasvir edilen dansların
anlatılışında, karşılıklı konuşmalar, hep bir
tiyatro düzeni içerisinde gelişmektedir. Öte
yandan özellikle nazım kalıbı içerisinde söyle-
nen destanlarda, Antik Grek tiyatro sanatında
olduğu gibi "“Recitative” ler (Müzik aralarına
serpiştirilmiş düz sözler), korolar eşlik etmek-
tedir. Bu tür bir teatral söyleyişe örnek olarak
Seteney Guaşe nin ölümünü anlatan "Seteney
Çiçesi” adlı destan teksti'nin bir bölümünü ak-
tarmakta yarar vardır;

“—Şarkı giderek yükselir, tüm çevre, doğa
şarkıya eşlik eder,kendilerinden geçmiş olan
Nartlar, şarkıyı dinlemektedirler hala... Kimse
yerinden kıpırdayamaz, Hepsi vurulur bu Tanrı-
sal güzellikteki sese;

Heyyy... Heyyyy..

Heyyyy çiçek neden kokarsın ?

Parıltısını yıldızlardan almış,

Çevresi ipek gibi,

Dorukların beyaz aydınlığı

Gören gözlerin sevinci

Kalplere mutluluk veren

Nart gücünün armağanı,

Yaşamın süsü,

Bakanlar vurulur sana,

Herkesi sevindiren,

Yiğitlerin kalbindeki

Eş—s—i—z A-r-m-ağan....

Şarkı söylemeye katılan kızlar, Adiyiukh,
Malıçıpkhu, Ahumudej ve diğerleri, ellerindeki -
çiçekleri mezarın üzerine bırakıp sessizce uzak-
taşırlar. Nartlar her yıl Kanjal Dağı'nın etekleri-
ni iki kez ziyaret ederler Güllerin açma zamanı
Seteney'in şarkısını hep birlikte söylerler”(9)

Destanlarda kimi zaman Seteney Guaşe We-
zırmes'i kimi konularda denemeden geçirmek
için erkek kılığına girip günümüz tiyatro sanat-
çılarına taş çıkartırcasına bıçkın delikanlı rolü
oynar. Bu gibi anlatımlarda tiyatro unsurlarını
rahatlıkla yakalamak olasıdır. Ayrıca ağıtlar ve
eski şarkılarda (Wueredıj) teatral özellikler çok
belirgindir.

2—Çerkes toplumu tarih boyunca sürdüre
geldiği kimi geleneksel davranışlarını, duygula-
rını sembollerle yada belli koreografik düzeni
olan hareketlerle belirlemiştir. Bu teatral özel-
likler, bayram, yortu, ayin gelenekleri ile emek
şarkılarında yaşamıştır. Örneğin, Çerkeslerin es-

 



 

 

 

 
 

ki tapınma biçimleri “Thatleu < Nıhure - Tanrı-
ya yalvarış” belirli bir tanrı onuruna yapılan
kurban kesme törenleri, ya da Tanrıya Huahua

okuma biçiminde olurdu. Bu ayinler, koreografik
motiflerle süslenirdi. Her türlü yakarış ve ağıt'a

teatral bir biçimde resitativlerle, huahularla ya-

da uyak oluşturan bir dizi anlamsız söz eşlik
ederdi. Yakarış ve ağıtlarla veba, çiçek, humma
ve diğer hastalıklardan korunmayı, yeni doğan

çocukları kem gözlerden korumayı amaçlarlardı.

Başka bir teatral tören ise, "Çapşak'ue” dır.
Yaralının yada hastanın yattığı odada yapılırdı.
Antik çağ Çerkes insanına göre,eğer yaralı uyur-
sa, canı onu çabucak terk edebilirdi. (Bu gele-

nek ve sembolik tören, Türkiye'deki Çerkes köy-

lerinde şimdilerde bile biraz değişik bir biçimde
uygulanmaktadır) Çapşak'ue töreniile ilgili ola-
rak F.Torneau şöyle demektedir; "Çerkesler ölü-
mü ağır hastanın yada yaralının yanından kov-
mak için odada bulunan değerli eşyaları dışarı-
ya çıkarırlar, girişe, herkesin bir kaç kez çarpa-

cağı bir biçimde saban demirleri yerleştirilirdi.

Ziyaretçiler topluca gelip odaya girdiSinde, yük-
sek sesle gürültü yaparlardı. Genç kızlar da tö-
ren elbiselerini giyip törene katılırlar, çeşitli
danslar yapılır, şarkılar söylenirdi”(10)

Eski Çerkes ayinleri ve sembolik törenleri
arasında, dramatize edilmiş bir temsil olan

“Ajeğafe-Keçi Dansı'nın özel bir yeri vardır. To-
temizm Tasavvufundan yansıyan ajeğafesiz bir
bayram geçmemiştir.

Çerkes halkının kurak mevsimlerde uyguladı-
Sı bir yakarı türü de yağmur dualarıdır. Abaza-
larda “Dziwara”,a Adıgelerde “Hantsa Guaşe”
denen giydirilmiş, kukla haline getirilmiş bir
kürek kapı kapı gezdirilir, her kapıda yağmuru
sembolize eden su gurubun üzerine serpilir, ye-
mek malzemesi toplanarak birlikte pişirilip ye-

“nirdi. Bu törenlerin kendine has seyirlik kore-

ografisi, şarkıları primitif anlamda tiyatro öğe-
leri taşımaktadır.

Günümüze dek süregelen ve gerçekten se-
yirlik bir oyun biçiminde sahnelenen,kişilerin

konuşma ve savunma yeteneklerini artırmaya,

gelenekleri öğrenmeye yönelik pedagojik özel-
likleri de bulunan ve özellikle Damat'ın “Şa-
wuezTeyçere” düğün süresince konuk edilip a-
Şırlandığı, komşu yada arkadaş evinde yapılan
temsili davranışlar, tam anlamı ile güncel bir
tiyatro gösterisine dönüşmektedir. Burada şaşır-
tılarak kasten olumsuz bir davranışa sürüklenen
kişi, kurulan mahkemede yargılanır, verilen. ce-
zalar karşılığı, o anda orada bulunanların daha
ilerideki bir tarihte bir araya gelmesini, hoşça
vakit geçirmesini sağlamak bakımından yeni şö-

tenler düzenleme zorunluluğu getirilirdi.Bu top-

lantılarda yapılan konuşmalar,sembolik. olarak
suç işleyen kişinin yargılanması, bu kişilerin
kendilerini savunması, dinleyen genç kuşaklara
ayrıca bir öğreti gösterisi de olurdu. Bu gelenek
şimdilerde biraz biçim değiştirerek sürmekte-
dir.

Eski Çerkes şiirinde yaşayarak günümüze

laşmış “Güzel, Mandanın Şikayeti, Vahşi Domuz,

Kurbağa, Oküzün Şikayeti, Hindi, Kedinin Methi-
yesi, Ağacın Yakınması, adlı antik şarkıların
hepsinde ve çocuk masallarında tiyatro unsur-
larını yakalamak olasıdır.

Araştırmacı F.Torneau,Çerkeslerde geçmiş
çağların öykülerini söyleyen, ve yeni olaylar ü-

zerine irticalen şiirler okuyan gezgin ozanlara

sık sık rastlandığını yazmaktadır.(11) ”Bu ozan-

lar, halka halinde oturan topluluğun ortasına

gelip oturur, sözlerine alçak sesle vekamaları-
nın kabzalarına yavaş yavaş ve çınlayıcı bir eş-
ya ile vurarak başlarlar, daha sonra bu uyumlu
ölçü hızlanır, ses güçlenir, alçak sesli resitativ
yüksek tondaki şarkıya dönüşerek, dinleyen
Çerkesleri sınırsız bir coşkuya sürüklerdi. Çoğu
kez bu ozanlar, yedi telli arp'larını yanlarında
taşırlar, Bu sazın dışında Çerkeslerde üç müzik
aleti daha gördüm.iki telli balalayka,iki telli

keman ve elbette kaval..”

Ceguak'ue denen bu halk ozanlarının Büyük
bir saygınlıkları vardı. Maxim Gorki, halkın top-
lumsal yaşantısında Ceguak'ue'lerin işlevini be-

lirtmektedir; “Kafkas'da, Kabardey'de daha ya-

kın tarihlere kadar A.Vasiliyevski'nin deyişi ile,
evsiz, barksız Ceguak'ue'ler, halk ozanları var-

dı. Bunlardan birisi kendi gücünü ve ereğini
şöyle belirtmektedir;” —Ben bir sözümle bir
korkaktan, kendi halkını koruyan bir kahraman,

birazda namuslu bir insan yaratırım. Gözümün
. önünde hiç kimse yalana, dolana kalkışamaz.
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Ben bütün kötülüklere ve namussuzluklara kar- -
şıyım.(12) Çerkes tiyatro sanatının tohumları,

Ceguakue'lerin bu toplantılarında, söyledikleri
şarkıların mimik ve jestlerle süslenmesiile atıl-
mıştır. Uzak geçmişteki bu halk ozanlarının
isimleri hakkında hiçbir bilgimiz yoktur. 19.Yüz-
yıldan ise iki Ceguak'ue'nin adını bilmekteyiz.
Birisi Kaplıca da(Pyatigorsks Psıhuabe)M.Y Ler-
montov ile tanışan ünlü Kerim Girey,Diğeri ise
Laşe Agumokue'dir. Sosyalist devrim öncesi ve
sonrası dönemlerde ise Nart Destanlarının ta-
nınmış yorumcuları olan Ceguak'ue'ler şunlar-
dır; Kılıçıkue, Sijaje, Paçe Beçmirza, Teuçej
Tsığu (Adısey BI.) Sağıd Mije, Nuh Kunduko
(Çerkes bl) Hakupace Amırkhan.  
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Bu isimlerin Çerkes tiyatrosunun oluşumun-
da ozanca söyleyişleri ile büyük katkıları olmuş-
tur. Daha sonraki dönemlerde Nart Destanlarının
türevi olan çok özgün müzikal sahne yapıtları da
üretilmiştir. Kişokua Alim'in "Gençliğin toprağı”
adu ünlü poemi, Akhsıra Zalimkhan'ın "“Dak-
henağue” adlı piyes—Öyküsü, bu piyesten yarar-
lanılıp yazılan ünlü kompozitör Mole Vladimir'in
Operası, Kuaş Betal ve T.Şeiblera'nın “Nartlar
Kantatı”, ...Nart suje ve melodileri sahnede ko-

reografik anlamda gerçekleşme olanağı da bul-
muştur. Örneğin kompozitör L.Kosana ve bale
ustası A.Protsenko'nun sahneledikleri “Dakhe-
nağua Balesi”, Başka bir ünlü sahne eseri ise
“Sosrıkua” Balesidir.

Yukarıda sözümüze başlarken ifade ettiği-
miz gibi, Çerkesya'da Tiyatro'nun tarihsel geli-
şimi, bu günkü tiyatro yaşamı konularında eli-
mizde fazla kaynak bilgi yoktur.örneğin Kabar-
dey, Çerkes Adıgey ve Abhazya Cumhuriyetle-
rinde Tiyatro sanatının boyutları, Ya da üretilen
yapıtlar, Ünlü Tiyatro sanatçıları ile ilgili çok
ayrıntılı bilgilerimiz yoktur. Yukarıda kısaca be-
ürtilen yapıtlar dışında ünlü Klasik ozanımız Şo-
çentiuk Aly'nin ünlü poem'i “Madina” üzerinden
übretto'su yazılarak bestelenen “Madina Opera-
s1” ile daha önce sözünü ettiğim “Sosrıkua Ba-
lesi”nin sahneden çekilmiş filmlerini Nalçik Te-
tevizyon Stüdyosundan gösterilmesine tanık ol-
duSum için kendimi şanslı sayıyorum. Bu iki gör-
kemli yapıt dışında başkaca müzikal sahne eser-
leri de bulunmaktadır. Kabardey Bölgesinde sah-
nelendiğini duyduğum ve kimi sahnelerinin fo-
toğraflarını gördüğüm bir klasik Tragedya ise
“Tirgatawue” dır. Bosfor—Kimmerien İmparator

ve Sind-Meot Kraliçesi ile bu iki toplumun iliş-
kileri üzerine yazılan, Çerkes halkının etnik Pe-
kişme çağıile ilgili bu ünlü drama'nın kaynağı,
arkeolojik bulgular üzerine anlatılan olaylardır.

Kabardey'de yazılmış bir başka ünlü trajik
piyes ise Akhsıra Zalimkhan'ın, Ankara Derneği
Tiyatro kolu'nca da, geçmiş yıllarda sergilenen,
”Yistanbulakuezİstanbul Yolu” dur. Büyük Çer-
kes sürgünü ve soykırımı'nı işleyen bu büyük ti-
yatro yapıtı Ankara'da büyük beğeni toplamıştır.
Akla gelen bir başka yapıt ise Utıj Baris'in “Kay-
nana Sevmeyen Mahalle” adlı sahne yapıtıdır.
Bu oyunda destan öğeleri ve kahramanları gün-

. celleştirilerek, çağdaş yaşamda ve geleneklerde
meydana gelen değişimler ve moda ince bir gül-
dürü dokusu içinde verilmektedir. Karaçay Çer-
kes Edebiyatının ve özellikle Abaza dilinin en
güzel kullanıldısı yapıtların başında gelen iki bö-
tümlü “Zuli ve Zarila” yı ünlü eğitimci ve yazar

 

Tobil Talustan kaleme almıştır. Yapıtın birinci
bölümünde, feodal geleneklerle yetiştirilmiş,
kadının bir ticaret metası gibi görüldüğü eski
dönemlerdeki mutsuz, ezilip horlanan bir Çer-
kes kadını olarak tasvir edilen Zuli ele alınmak-
tadır. İkinci bölümde ise, eğitim görmüş,
meslek sahibi, üreten, çalışan, kişiliğini bulmuş,
kendi isteği ile seçerek evlenmiş çağdaş bir
Çerkes kadınını tasvir eden Zarila'nın toplum
içerisindekiişlevi ve saygınlığı dile getirilmiştir.

Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinde, Tiyatro
yaşamının gelişmişliğinin göstergesi olan tiyatro
binaları vardır. Örneğin, Kabardey'in başkenti
Nalçik'te Şocentsıuk Ali'nin adını taşıyan bir
Dram tiyatrosu, ayrıca bir komedi sahnesi ile
Nalçik Operası'nın olduğunu biliyoruz. Diğer
yerleşim birimlerinde de gereksinimi karşılaya-
cak düzeyde tiyatro binaları vardır. Çerkes'te

ise görkemli bir tiyatro binasının varlığını anım-
samaktayım. Adıgey'de ki tiyatro binalarına ila-

veten yapılan görkemli yeni tiyatro binası ile

Sohum'daki şiirsel güzellikte. bir mimari tarz
sergileyen Tiyatro dan söz etmeden geçemeye-
ceğim. Sohum Tiyatrosunun dış yüzeyinde ki
Niş'lerin her birisinin içinde, Pirandello, Moli
ere, Anton Çehov, Şekispir, ve daha başka dün-
ya yazarlarının büstlerinin yerleştirilmiş olduğu-
nu görmüş ve bu yaklaşıma hayran kalmıştım.

Çağdaş toplumlarda tiyatro'nun ne denli ö-
nemli bir gereksinim olduğu tartışma götürmez
bir gerçektir. Hele bizim gibi kültürel asimilas-
yon girdabında çırpınıyorsan.Kültür dernekleri-
nin çalışmalarında enaz halk Dansları gösteri-
leri ve diğer etkinlikler kadar önemli olan tiyat-
ro olayının bilimsel ve çağdaş bir yaklaşımla ele
alınarak geliştirilmesi, sürgün yaşamında yapı-

labilecek en güzel eğitim ve sanat etkinliği
olacaktır.

Notlar:
1. Ernest H.Gombrich:Sunan Öykiü Çev Bedrettin Çömert, 1976

- İstÖ.Özbay
2
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. Age,

, Victor Cousin,Corr de Philavaphie, 1828 Paris.

. Teophile Gauticre, Mudemaivelke de Manpin, 1828 Paris

. A.ge.(Bu yapıtın önyazısı)

» Bu tanımlama ünlü ressam Balaban tarafından ortaya atılmıştır.
. Cemil Sena, Ewefik,Sanat ve Güzelliğin Fehefesi, 1972 İst.
. Süslü ve anlamlı konuşma, Eskiden tanrılara yakarıolarakişlev

görürdü.

9. Kamıştan yapılmış bir kavalı.

10. Hadağatle Asker: Nur/kber, Niyekuape 1972

11. ETorneau : Kafkas Subayın aneları,“Russky Vestnik”
M.1864.(Şorten Askerbiy?'nin Kabardinsky Narodni Epos adı yapıtından
alınmıştır)

12. Age

13. Maxim Gorki, Edebiyat Hakkında Edebi Eleştiri Makaleleri (rusça)
Moskova 1955.(Şorten Askerbiy'nin Nar, Kabardinki Narodni Epos
adlı kitabından alınmıştır)

  



 

  
 

Senee :100 Yıl Önce

Asha ile Kaytuka,
Oturmuşlar bir ağacın altına.
Ağaç meşe.

Kafkasya'dakiler kadar olmasa da yüce,
İdare ediyorlarişte.
Hiç olmazsa adı meşe.
Yer Anadolu da ücra bir köşe.
Başlamışlar wunafeye.
Kızgın Aşha girmiş söze.

“Yav bu Hacı Yismeyl'in derdi ne?"

Ne oldu Hacı Yismeyl'e?

Yok zararı kimseye,

Çalışıp duruyo gündüz gece.

, Batsın onun çalışması,
Taa yerin dibine.

Ya ne oldu gene?
Çatlatma adamı da söyle.

Görmedin mi?
Görmesen de duymadın mı?
Üstü çatılı,
Dört odalı,
Yanında ahırı,
Dört başı mahmur,
Bir ev yaptığını.

Adam çalıştı,
Gecesini gündüzüne kattı,
Bir güzel ev yaptı.
Onun bu yaptığı,
Seni niye kızdırdı?

Bir de soruyon bilmez gibi.

Onu gören insanların diğerleri,
Yapmayacakiar mı bu evin benzerini?
Dönecektik biz Kafkasya” ya hani?

Böyle evler yapmalarının nedeni,
Dönmekten vazgeçmeleri mi?

Yok döneceklerdi,
Niye yaptılar böyle güzelevi?

Nasıl unuttu Kafkasya'daki evlerini?
Yaptı buraya bi benzerini.
Bunu yapmaya nasıl elverdiiçi?
Babası vasiyet etmedi mi?
Demedi mi “dönün geri”
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“Ben ölsem de bırakmayın" cesedimi
Hadi babasını dinlemedi
Çocuğuna ne diyecek

“Korktum dönemedim” mi ?

Asha bunları böylece söyledi.

Söyledi ama yandıiçi,
Yok oldu hayalleri,
Kalmadı canısanki,
Yutkundu, doldu gözleri.

Hayallerine tekrar kavuşmanın tek çaresi,
Doru atına binmekiti.
O da öyle etti,
Kalmamıştı takati.

Zorlukla atının yanına gitti,
Kendini yukarı çekti,
Sonra sessiz "yewue” dedi.

At anlamıştı sanki,
Sahibinin derdini.
Ama biliyordu bu derdin çaresini,
Hızlan demeden sahibi.
Attı kendini,
Bİ ok gibiileri.

O kadarki,
Artık hüzün yetişemedi.

Gerçekten de,
Umut dolu Aşha'nın gönlüne,

Daldı hayallere.
Kafkasya'daki evleri,
Geldi gözünün önüne.

Verdisırtını hayalinde,
Yüce bir meşeye.

Meşe de meşe,
Değil öyle cüce.

İşte o anda,
Doldu gözleri neşe.
Çünkü yönü Oşhamafe.
Bir daha da görülmedi, .

Karıştı geceye.

Elbette onunkisi,
Sonrasında, sabah gelen geceydi.
Hep gecede yaşayıp da,
Gündüzü göremeyenlerden değildi.

G'âm Aytekin
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   BEKLER
Orhan Alpaslan'ın Anısına:

 

Sıcak bir yaz gecesi . Işıklar söndü.
.hızla üreyen Karardı ova.
doğurur doğurmaz ölen Kelebekler karanlıkta kayboldu.
kalabalık bir kelebek sürüsü

türkülerle, şarkılarla
başladılar, geleneksel
“Olüm Dansları”na.
Kanat kanada,

Yürek yüreğe,

Sürdürsün soylarını diye
Yeni Nesiller,

Tleyler gibi öldüler,
Akgiysili kelebekler.
Ateşten doğmuşlardı zaten
Ateşe gömüldüler.

cSizeter. Gözümün önünde hala |
AK giysili gelinler O toplu ölümün resmi.

hamileydiler. Yoksa?
Mi Yoksa o kelebekler

Sakarya Ovası'na çökerken akşam Çerkes mi?

Umurlarında bile değildi;
bilerek Düşününce ölümlerini

Ve anımsadım birden

isteyerek bitirecekleri yaşam. . Sarıkamış'ta donan,

Kondular yeryüzünün iş Karadeniz'de boğulan,

tüm çiçeklerine. ; Arap Çöllerinde

Özendiler onlar da, i yanan,
sevişirken ölen kavrulan,

Ağustos Böceklerine. Kafkas Sürgünlerini...

Yıldızlar gibi, Gelenek,Dil, Yurt,

Sakarya köprüsüne aktılar. Cesaret, Savaşım,Umut...
Larvalarını nehre bıraktılar. ” Heuk, Habze, Bze...

Dehşete düşürdü insanları Yitirdinse bunları,
Yaz ortasında, neye yarar Duney,

Gökyüzünden yağan kar. neye yarar Pse? İ

Tüy gibi düşerken yere Heeey!

Milyonlarca Akkelebek ölüsü, Şapsığ, Hatko, Kabardey... |

Beynime kazındı onların Hey Abaze, Besleney!

Bembeyaz görüntüsü. O, Akşiysili Kelebekler,
. , O, Abrekler,

Bir yaz gecesi, Örnek olsun herkese!
Onların ölüm gösterisi, Çetin ÖNER

Havayifişekler gibi son buldu.

 

KELEBEKLERİN ÖLÜM DANSI

Adapazarı'nda beyaz kavak ağaçlarında üreyen çok kısa ömürlü milyonlarca

kelebek, geleneksel ölüm danslarını yaptı. Beyaz kavak kelebekleri, her yıl

Temmuz ayının ikinci haftasında yaptıkları gibi önceki gece Sakarya nehri

üzerinde son uçuşlarını yapıp larvalarını bıraktıktan sonra toplu halde öl-

dü. Kelebeklerin görüş mesafesini etkilemesi nedeniyle eski Sakarya Köprü-

sü'nde trafik aksadı. Kelebeklerin ışıklara gelmesi nedeniyle çevredeki es-

naf dükkanlarının ışıklarını söndürürken milyonlarca kelebek ölüsü de Sa-

karya Köprüsü'nü, kar yağmış gibi bembeyaz bir örtü ile kapladı.

(Hürriyet Gazetesi|     
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/ Orhan Alparslan'ın anısına

 

1 - DİLLER

Bütün dilleri konuşmak isterdim
Yeryüzündeki tüm dilleri.

Latince olsun isterdim şiirleri.

Farsça bütün masallar;
İtalyanca operalar, aryalar;

Tanrıya Arapça dualar...

Türküleri Türkçe, Kürtçe, Lazca söylerdim
Cazla semah dönerdim.

Tiyatrolarİngilizce,
Resimler Flaman.

Yazılar Çince.

Ağıtlar Portekiz
Danslar İsponyolca, Çerkesçe.

Senfoniler Alman,
İsyanlar Meksikalı,

“ Aşk Fransızca.

Ninniler Hintçe.

Şölenler, Elence olmalı mutlaka

Öyküler Rusça.

Japonca törenler:
Rengarenk yiyecekler
Lotuslar, nilüferler, ipekiçr...

Barış;
Yeni doğmuş bir bebek
Gülücükler saçar yeryüzüne.

Annesini emerek.

Hüzün, İbranice.

Ölüm, herkesin kendidilince;
Lehçe, Keltce, Ermenice...

Bütün dilleri bilseydim eğer
Yine de söylemezdim marşları.

Ve
bütün dillerde,
bütün dinlerde,

. yasaklardım savaşları.

2 - ANADİL

Bir daha dünyaya şelseydim eğer
Herşeye yeniden başlardım.
Dalaşırdım yeryüzünü adım adım
“Olü Dilleri” arardım;
dağlara taşlara saçılmış
eski sözcükleri toparlardım.

Boynumda hamayıl gibi “ha”
Adım Simurg,
Soyadım Anka..

Gökyüzüne ağardım;
Kafdağının tepesine konar,
Küllerimden yeniden doğardım.

Kılavuzum olurdu

Sosruko Nart.
yoldaşım kanatlı bir At.
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Altımda Karadeniz, Akdeniz,

Dicle, Fırat,
Atlantis,
Mu.
Arardım kökenimi, soyumu
Nereli
Ve

- kim olduğumu.

Heey! orda kimse yok mu?

Terkimde Hatti, kucağımda Hitit,

Ne Zebur,
NeEski Ahit.
Ne yitik Tevrat
Ne Turu Sina'da Musa,
Ne çarmıhta sa.
Damgalar,
Çiviyazıları,
Kil Tabletler...
Ve,
Tabula Rasa !

Afrika'dan, Asya 'dan geçerdim.
Soluklanırdım Mezopotamya'da.
Rastlardım Nuh'a, Ağrı Dağı'nda.

Asma Bahçelerinde Babil' in
Kan kırmızı şarapları içerdim,
Kan izlerini bulurdum Kabil'in.

Mısır'a sürerdim atımı sonra,

O Kutsal Topraklara!
Nil Nehrinde konuk olurdum Firavunlara:

Siris, Osiris, Ra.
Adımı yazardım duvarlara,
Düşerdim yeniden yollara...

Bir tek yitik sözcüğü bulsaydım eğer,
Çözülürdü dilimdeki düğümler.
Şimdi ne yapsam
Ne etsem

Nafile!
Yabancılaştım artık kendime bile
“Anadili giysisiymiş insan”ın.
Susa susa ben dilimiyitirdim.
Başka dillerden sözcükler giydim.

Şimdi ben,
Arapça anlayan
Latince yazıp, Türkçe konuşan bir Pagan:
Yeryüzündeki tüm dillere tapan,
Anadilini unutan,
Rüzgarlarla savrulan,

Yanan kavrulan.

Bağışla beni Baba,
Bağışla Anayurdum!
Artık tek umudum:
Adıge gibi yaşamıyorum ama,

Adıgece düşünüyorum.

Anadilimi örtün üstüme,

Anadilimi örtün;
Çıplağım,
üşüyorum. Çetin ÖNER
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Çeıkeslerde
Edebiyat penceresinden:

   
 

               
 

 
 

   
 

Birleşik Devletlerin öncülüğündeki kapita-
izm ile Sovyetler'in sosyalizminin 20.Yüzyıl'ın
son yarısına damga vuran golsüz beraberlikleri
alışılmadık bir gözlemci raporuna mı gebeydi?
Muhtemelen evet: Bu beraberliğin doğurduğu
postmodernist trendin antropolog temsilcilerin-
den Claude Levi-Strauss 1950'lerde yapısal ant-
ropolojiyi kurdu. Temel atma töreninin ilk söy-

leviyse şuydu: “Düşünme, kültür içinde yerleş-
miş insan öznelerle doğa arasındaki karşılıklı ile-
tişim içinde meydana gelen çıktıdır. Bu bağlam-

, da totemizm, “ilkel”lerin garip bir batıl inancı
değil, temel mantık örneklerinden biridir. Tote-

- mizm, düşünmedir.” Levi-Strauss bu saptama-
sıyla, kapsadığı kabile ya da aile birimlerinin bir
simge ya da totem olarak doğadan bir nesneyi
(bir hayvan, bitki, figür vs.) kabullenmesi, bu

nesnenin onlara yararlı olduğu düşüncesinin
gelenekleşmesi olgusunun “ilkel” olarak nitelen-
dirilmesi gereken insan gruplarında var olacağı
şeklindeki geleneksel Avrupa merkezli görüşe de
sert bir yanıt verdi. (Appignanesi. R., 1996, s.
57).

Bu yapısalcı yanıt, Çerkes kültüründeki aile
- armalarının ilkelliğin değil modernitenin simgesi
olduğu savını meşrulaştırmak bir yana, bu arma
kültürünün dünya “düşünme” tarihinin örnekle-
rinden biri olarak yalnız Kuzey Kafkasya'nın ve

“““ diasporanın değil evrensel sanatın da köşetaşla-

 

(Anıl Sevim

rından biri olarak kabul edilebilmesine olanak

sağlayan bir yanıt olmuştur diyebiliriz.

Başlangıç sayılabilecek simge kültürünün
yanı sıra, ikinci ve sonraki adımlar olarak sayı-
(abilecek olan Kuban Vadisi'ni üç bini bulan sa-
yılarıyla dolduran Maykop kurganlarının görkem-
li arkeolojik buluntuları, Nart mitlerine dek gi-
den ve o mitlerde Tlepş'le cisimleşen metaliş-
lemeciliği, savaş ve giyim-kuşam kültürünü ru-
huyla örten simetrik ve pre-modemist sanat us-
talığı, tunç, taş, altın, gümüş silah, kap ve süs-

lemeler bizi bir eşsiz sonuca sürüklüyor: Fou-

cault'nun deyişiyle tarih sahnesinin despot se-
naristleri olan ve Çerkesler gibi “dağlı”ları, Kı-
zilderililer gibi "ilkel”leri, Basklar gibi “ca-

hil”leri, doğulu kavimleri sahnenin beri yanına
itekleyerek gözlemci konumuna düşüren “yüce”
Anglo-Saksonlar, Slavlar, Germenler ve diğerle-

ri, aslında dünyada kendi yazdıkları “sanal” ta-
rih oyunundan çok daha dolu ve reel bir sanat
tarihinin binlerce yıldır yazılagelmiş olduğu ger-
çeğinden habersiz yaşamışlardır. *

Sanatın sınırlarını, onu Çerkes sanatı şeklin-
de özelleştirsek dahi görünür kılamayız. Bu ne-
denle bu kavramı temsilen seçeceğimiz bir alt

- dalı yorumlamak, Çerkes diasporasındaki sanat
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olgusuna öncü ışığı tutmada doyurucu nitelik
taşıyacaktır. Gene yapısal antropolojinin dilin
düşünmeyi sağlayan mekanize sistem olduğu
şeklindeki söylemini referans alarak bu alt dalı
dilin en verimli ve ağırlıklı kullanıldığı edebiyat
olarak belirleyelim.

Yüz yılları edebiyat yapmaya zaman kalma-
yacak şekilde dağlık ve ormanlık arazide toprak
koruma savaşımı vererek geçiren Kafkas halk-
ları, dili yazınsal metinde kullanma olanağını
daha çok -tahminen- Çerkes Diasporası kavramı
literatüre girdikten sonra bulabildi. Diaspora
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edebiyatı doğal gelişimi içinde, kimi zaman
zorunlu olarak, kimi zamansa kültürel-edebi et-

kileşim sonucunda'bulunduğu bölge edebiyatına
uydu. Bu adaptasyon biçem değil, ağırlıklı ola-
rak içerik konusundadır.

1908 (Meşrutiyet)'den 1928'e kadar, İsmet
İnönü'nün ülke yönetimine kültürel özümlemeci
anlayışla ağırlık koymadan önceki dönem ile
1950-1980 arasında 12 Eylül darbesine dek süren
dönem, edebi yayın verme anlamında Türki-

ye'deki Çerkes aydınların özgürce hareket alanı.
bulabildikleri süreçleri oluşturdu. Aslında ulusal-
cı sanat, bireyleri dağınık yaşayan halkların asla
yoğun olarak kültürlerine yansıtamadıkları “zor”

bir akımdır.

Sürgün sonrası aileleri Türkiye'ye, Suri-

ye'ye, Ürdün'e yerleşen çoğu Çerkes kökenli
edebiyatçının bu -görece- daha demokratik dö-
nemlerde dahi Kuzey Kafkasya temalı ulusalcı
edebiyat yapmayı seçtiği ya da “yapma özgürlü-
sü” bulduğu söylenemez. Gene de, azımsanma-
yacak sayıda değerli Çerkes aydın sanat yaşamı
süresince, anavatanla diaspora toplumu arasın-

daki bağı ve ulusal bilinci yeniden kazandırıcı
içerisi ve biçemi yapıtlarına

yansıtmıştır.

Sanat için sanat yapmayı

seçen kesimse -ki bu seçim
sanat alanında oldukça akla
yatkın bir seçimdir- asimi-
lasyon sürecinden etkilen-
mekten çok, evrenselci ya

. da statükocu kaygıyla ve da-
ha genel çalışmak adına salt
estetik anlayışı benimsedi-
ler. Ömer Seyfettin bu isim-
lere örnek olarak gösterile-
bilir.

Hağur Ahmet Mithat, kö-
kensel kaygıları yaşamı bo-
yunca siyasi ve edebi yapıt-
larına yedirmiş, çok kez de
baskılar ve tepkilerle karşı-
laşmış bir öncü olarak 20.
yüzyıl Osmanlısına damgası-
nı vurdu.

Üretkenliği verdiği yapıt
sayısına göz atıldığında açık-
ça görülebilecek olan Şapsığ
kökenli aydın, Osmanlı halk
kitlesine edebiyatı sevdiren
kişi olarak anılageldi.

 

 

1920'de yayın hayatına başlayan ve
bütünüyle Çerkesleri ele alan Diyane Gazete-
sinin başyazarı Hayriye Melek Hunc (doğ.
1896)'un ise muhtemelen Çerkeslerin ilk kadın
yazarı olduğu belirtilir (Berzeg, S., 1995, s.
125).

Bu bağlamda, Kafkasya bağlantılı diaspora
edebiyatının tetikleyici hamlelerini bu iki aydı-
nın yaptığını söylemek mümkündür. Diasporanın
Suriye kanadında Blenavko Bateko Harun ve
Adıgeyli Kube Şaban, eğitimde kullanılmak üze-
re hazırladıkları ders kitapları, edebiyat ve folk-

lor derlemeleri, Latin harfleriyle Adıge alfabesi
oluşturma girişimleriyle diaspora ile anavatanın
Çerkes edebiyatı emekçiliğinde birbirlerini ta-
mamlayan iki önemli isim oldular.

Benzer bir hedef birliği Türkiyeli aydın Ö-
mer Büyükaile Adıgeyli Prof. Dr. Aytek Namıtok

arasındaydı. Yaşamını özellikle Abhaz dili ve mi-
tolojisi üzerine yaptığı çalışmalara adayan, bib-
liyografyaya “Abhazcaİlk Dil mi?”, “Abhaz Tari-
hinin İskeleti” gibi eserler kazandıran Ömer Bü-
yüka ile Avrupa ve Kafkasya'da Kafkas halkları-

onın dil ve edebiyatını inceleyen makaleleriyle

 
4/

Sovyet arşivlerindeki “kuşkulu”
tarihsel verileri bir kez daha
değerlendirme olanağı sunan
Aytek Namıtok, sanki bir hede-

fin farklı coğrafyalardaki iki
temsilini simgelemekteydiler.

Çerkesya ve diasporada sa-
natın gelişimi, deneysel yakla-
şımların çok da verim getirme-
yeceği bir inceleme âlanını o-
luşturmakta.

Felsefi ve sosyolojik destek-
li bireysel akademik çalışma-
ların niceliği memnun edici dü-
zeylere ulaştıkça, kırsal alanda
yaşamda kalma savaşımını tarz
bellemiş çok dilli Çerkes hakla-
rının sanat alanında attığı a-
dımlar, kronolojik ve daha bi-

limsel-bütünsel haliyle gözler
önüne sunulma olanağı bulacak.

O zaman da ulusal sanat an-
layışının dünyadaki sanat "uz-
man” larının avangard »'girişim-
leriyle tepetaklak olup olmaya-
cağı konusu ise, bugün için hala
sır.
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SANAT / MÜZİK

 

 

 

Kaybolmaya yüztutmuş müziklerimizi yeniden derleyerek, yediden yetmişe herkese sevdiren, gerek
diaspora ve gerekse Kafkasya'da tanınan Kuşha Doğan ile yaptığımız röportajı okuyucularımıza

sunuyoruz.

 
Bize kısaca kendinizden bahsederNart:

misiniz?

Kuşha Doğan: Ben 1956 yılında Uzunyayla-
Karahalka (Khundetey-Mertezey) köyünde dün-
yaya geldim. Aslen Kabardey ve Kuşha ailesinde-
nim. Evliyim, eşim de Uzunyayla-Hilmiye köyün-
den, Kabardey ve K'enet' ailesinden. Berslan ve
Cankat Adlı iki oğlumuz var. Yüksek Teknik
Öğretmen okulu mezunuyum. Yüksek okulda öğ-
rencilik yıllarımda ben de sizler gibi Ankara Ku-
zey Kafkas Kültür Derneği'nde çeşitli etkin-
liklere katıldım, gençlik kollarında ve yönetim
kurulunda bulundum. Bilincimin ve kişiliğimin
yapılanmasında bu yılların büyük katkısı vardır.

 

Kısa bir süre öğretmenlik yaptım. 1982-1984
yıllarında Ürdün- Amman'da Çerkes Okulu'nda,
Çerkes Dili ve Edebiyatı, Çerkes tarihi, Kafkas
Halk oyunları öğretmenliği yaptım. İngilizce
bilirim. Şu anda serbestticaretle uğraşıyorum.

Nart: Müziğe ilginiz nasıl başladı?

Kuşha Doğan: Herhangi bir akademik müzik
eğitimi almadım. 1974 yılında lise yıllarında
derleme çalışmalarına başladım, aralıksız halen
devam ediyorum. Müziğe ilgim bu yıllarda baş-
ladı. Vefat eden her büyüğümüz kültürümüzden
bir parçayı da bir daha geri gelmemek üzere
kendisiyle birlikte götürüyordu ve bunların bir
an önce derlenmesi gerekiyordu. Kısıtlı imkan-
larla ve amatörce ne bulabildiysem, (müzik,

şarkılar, atasözleri, Nart Destanları, tekerleme-

ler, hikayeler, bilmeceler) derlemeye başladım.
Derlemelerimin arasında çok güzel şarkılar var-
dı. Bunları öğrendim ve akordeon eşliğine ar-
kadaş toplantılarında söylediğimde insanların
çok etkilendiğini gördüm. İnsanlar kendi müzik-
lerine ve şarkılarına açtı. Derleyip toparlayabit-
disim parçaları amatörce kasetlere çektirip bir-
kaç arkadaşıma verdiğimde inanılmaz bir hızla
yaygınlaştığını gördüm. Bu Çerkeslerin kendi
dilleriyle söylenen şarkılara hasretlerinin bir

. göstergesiydi.

Nart: Bugüne kadar yaptığınız besteler ne-
lerdir? Yazdığını şarkı sözlerinden bahseder mi-
siniz?
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Kuşha Doğan: Yaklaşık otuz adet kendi bes-
tem var. En çok bilinen bestelerimden 'Tsey
Mahmud yi Gibze', 'Nekhuelen', Si Xekujj” gibi
parçaları sayabilirim. Yazdığım şarkı sözlerini
genellikle kaybolmaya yüz tutmuş halk müzikle-
rine, eski Kafe'lere uyarlıyorum. Buradaki ama-
cım, bu müzikleri yeniden canlandırabilmek ve
genç kuşaklara aktarabilmek. Bu amacıma kıs-
men de olsa ulaştım diyebilirim. Örneğin 'Soğıri

 

 

 



 

  
 

sowk”ite, sımı$şşi sızegowud',
“yi wered', 'Sıxuemey” bu tür şarkılardandır. Dü-
günlerde bu parçalar çalınırken gençlerin sözle-
rini söyleyerek bu parçalara eşlik ettiklerini gör-
dükçe çok mutlu oluyorum. Emeklerimin boşa
gitmediğini gördükçe, yapılacak daha çok şey
olduğunu daha iyi anlıyor daha bir motive olu-
yorum.

Nart: Sözleri unutulmuş şarkıları yeniden
derlerken ne gibi sorunlarla karşılaştınız?

Kuşha Doğan: En çok bu konuda sorunlarla
karşılaştım diyebilirim. Örneğin Ju Jansuret'in
şarkısını (Kayserım yi İstasyon) toparlayabilmem
tam on iki yıl sürmüştür. Çünkü şarkının tama-
mını bilen kimseyi bulmak mümkün değildi. Bu
şarkıyı bugün, çoğu hayatta olmayan otuzun
üzerinde yaşlımızdan derlediğim parçaların bir
araya getirilmesiyle yeniden toparlayabildim. Bu
şarkı klasik Çerkes şiirindeki kafiye düzeninin
dünyadaki en güzel örneklerinden birisidir.
“Kars Zawem Yi Wered” adlı 1. Dünya Savaşında
Kafkas cephesinde şehit düşen Çerkes atlıları
için bestelenen şarkıyı toparlayabilmem tam on
beş sene sürmüştür. Bu şarkı muhaceret tarihi-
mizin bir bölümünü aydınlatan belge niteliğinde
çok önemli bir şarkıdır. Uzunyayla da çok sevi-
len 'Karden Aslan Yi wered' adlı şarkıyı derle-
meye çalışırken, Kafe ritmindeki bu müziğin Su-

riye ve Ürdün'de yaşayan Çerkesler tarafından
da bilindiğini gördüm. Oysa Karden Aslan Cum-
huriyetin ilk yıllarında Uzunyayla da yaşamış bir
çete reisi idi. Bu müziğin Suriye ve Ürdün'de bi-
ünmemesi gerekirdi. Daha detaylı araştırınca bu
müziğin 1903-1905 yıllarında Japon-Rus savaşın-
da Rus ordularıile birlikte Japon'lara karşı sava-
şan Çerkes Suvari birliklerinin komutanlarından
olan ve savaşın bitiminden sonra Kafkasya'da
Rus Çarlıgına karşı 1905 isyanını başlatan Weref
Zalımceriy adlı bir halk kahramanına bestelenen
bir şarkının orijinal müziği olduğunu öğrendim.
Bu şarkı 1905 isyanının kanlı bir şekilde bastırıl-
masının ardından Kafkasya'dan sürülen Çerkes-
ler tarafından Osmanlı İmparatorluğunun Çeşitli
bölgelerine götürülmüştü. Uzunyayla'ya da 1905
yılında gelen Şerefiye(Astemirey), Yassıpınar
(Janıkhuey) köyleri tarafından getirilmişti. Za-
manla unutulmaya yüz tutan bu şarkının sözleri-
nin yerine aynı müziğe Karden Aslan'ın şarkısı-
nın sözleri adapte edilmişti. Bir müzik parçası-
nın unutulmamış olması sayesinde çok önemli
belge niteliği olan K'eref Zalımceriy için beste-
lenen şarkının sözlerine ulaşabildim ve Uzunyay-
la ve Ürdün de yaşayan yaşlılarımızdan hemen
hemen şarkının tamamını derledim. Yine Uzun-
yayla da zorla doğulu bir aşiret ağasına verilen

 

'Jan Khidenejam
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bir Çerkes kızı için yazılan şarkının (Şşenibexe
yapkhum yi Sıbze) sözlerini toparlamaya çalışır-
ken bu şarkının çok hazin müziğinin esasında,

Kabardey bölgesi Ruslar tarafından işgal edilin-
ce batıya gidip yıllarca Abzah, Bjedığu ve Şap-
sığlarla birlikte Ruslara karşı savaşan Hajret
(Hicret) Kabardey'lerinin hazin öyküsünü anla-

tan bir sürgün şarkısı olduğu bilgisine ulaştım ve
bu şarkının da büyük bir bölümünü toparlayabil-
dim. Sürgün yıllarında halkımızın çektiği acıları
anlatan belge niteliğinde üç adet Yistambı-
lak'ue şarkısının (1-Yistambılakue, 2-Jetger Ye-
tek Yi wered, 3-Hajret Kaberdeyxem ya Sıbze.)
yıllar sürmüştür. Bazı şarkıların müziklerine da-
ha sonra başka sözler de yazıldığı için bunların '
ayıklanması oldukça titiz bir çalışma gerektir-
mektedir.

Nart Dersisi: Yapmış olduğunuz bestelerde
ve yazdığınız sözlerde nelerden etkilendiniz,
nerden esinlendiniz?

Kuşha Doğan: Ençok Çerkeslerin acı ve
hüzün dolu tarihlerinden, atalarımızın sürgün

yıllarında zorla vatanlarından kopartılmaların-
dan, bilmedikleri tanımadıkları topraklara sürür-

lürken çektikleri acılardan, yollarda hastalık-
lardan yüzbinlerin yok oluşundan, Kafkasya öz-
teminden, halen hızlanarak devam eden yok

oluş sürecinden etkilendim. Esin kaynağım ço-
gunlukla derlediğim halk şarkılarıdır. Nart Des-
tanlarından bugüne kadar Çerkes şiirinde kul-
lanılan kafiye düzenini çok severim ve Çerkes
dilinde yazılan şiirlerin, yapılan güftelerin an-

cak bu kafiye düzeni içerisinde güçlü bir anlatı-
ma sahip olabileceğine inanırım. Yazdığım şarkı
sözlerinde de çoğunlukla bu kafiye düzenini kul-

lanırım.

Nart Dergisi: Çıkarmış olduğunuz kasette
ne gibi eleştiriler aldınız?

Kuşha Doğan: Çok olumlu ve yapıcı eleştiri-
ler aldım. Çorum da yaşayan derlemeci ve bes-
tekar büyüğümüz Afeş'ıj Emin'in derlediği 'Kaf-
kas Mezıj? adlı parçanın düzenlenmesinde aran-
jörümüz ve değerli dostum Nurettin Şuca dene-
me maksadıile jazz müziğinden esintiler kullan-
dı. Bu düzenlemeye gelecek tepkileri çok merak
ediyordum ve biraz da korkuyordum. Fakat
gençlerimiz tarafından çok beğenildi. Kaset çık-
tıktan bir süre sonra bir şeyi eksik yaptığımın
farkına vardım. Kasetin en büyükdinleyici kitle-
si çocuklarımızdı ve Çerkesçe bilmeyen çocuklar
bile şarkıları ezberliyorlardı. Oysa kasete çocuk-
lara yönelik bir iki çocuk şarkısı koymayı akıl
edememiştim. Bundan sonraki kasetlere mutla-
ka çocuklarımıza yönelik bir iki şarkı koyaca-
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sım. Bir de kasette neden sadece Kabardeyce
Şarkılara yer verdiğim konusunda haklı bir eleş-
tiri aldım. Doğrusu Abzahça bir parça da hazırla-
mıştım fakat telaffuzda hata yapmaktan korktu-
gum için son anda çıkartmıştım. Keşke çıkartma-
saydım. İkinci kasete Abzahça, Abhazca parçalar
da koymaya çalışacağım.

Nart Dergisi: Çok beğeni ile dinlenen kase-
tinizin ikincisini yapmayı düşünüyor musunuz ?

Kuşha Doğan: Tamamı diasporada derlenmiş
parçalardan oluşan on kaset çıkartmak amacıyla
yola çıktım ve mutlaka Bu amacıma ulaşmam
gerekiyor. Bu kasetlerde yer almasını planladı-
sım parçaları toparlayabilmek 35 sene sürdü ve
atalarımızın bizlere kadar ulaştırdıkları çok
önemli bu kültürel mirasın müzik literatürümüz-
de hak ettikleri yeri almalarını sağlamamız ge-
rektiğine inanıyorum. Kaliteli kaset çıkartmak
istediğiniz zaman maliyeti oldukça ağır. Kalite-
siz sıradan kaset çıkartmak istemiyorum. Çer-
keslerin de kendi müziklerini belli bir kalitede
dinlemeyi hak edeceklerine inancımı yitirme-
dim. Birinci kasetin maliyetinin yarısını arkada-
şım ve çoğunuzun tanıdığı Keramettin Dönmez
(Bezrokhue) finanse etti, yarısını kendim karşı-
ladım. Her kaset için o kadar finansman sağla-
mam mümkün değil. Yine de bir yol bulmam
gerekiyor. Hemşehrilerimizin de biraz daha du-
yarlı olmaları gerekiyor. Yasa dışı yollarla çoğal-
tılmadı$ğı takdirde kasetler kendi kendini finanse
edebilir.

Nart Dergisi: Çerkes müziklerinin toplumu-
muz üzerindekietkisi nelerdir?

Kuşha Do$an: Müzik insan yaşamının vazge-
çilmez bir parçasıdır. Çok güçlü bir iletişim ara-
cıdır. Duygularınızı, sevincinizi, üzüntülerinizi
kitlelere ulaştırabileceğiniz en etkili ve kalıcı
iletişim aracıdır. Etkili ve yerinde kullanabilir-
seniz bütün dünyaya mesajlarınızı iletebilirsiniz.
Ben muhaceretteki müziğimizi, şarkılarımızı yok

“oluşa direnişin bir simgesi ve kuşaklarımızı bir-
birine bağlayan zincirin en önemli halkalarından
biri olarak görüyorum.

Nart Dergisi: Müzik alanında Anavatandaki
gelişmeleri takip ediyor musunuz? Müziğimiz
sizce diasporada ve anavatanda nasıl bir gelişim
ve değişim yaşamaktadır?

Kuşha Doğan: Elimden geldiğince takip et-
meye çalışıyorum. Kafkasya'da son otuz yılda
üretilen şarkılarda Rus müziğinin etkilerini his-
sedebiliyorsunuz. Bunun nedeni sanırım Kafkas-

.ya'da ki müzisyenlerin çoğunun Rusya'nın çeşitli
bölgelerindeki konservatuarlarda müzik eğitimi
almış olmalarıdır. Yine son yıllarda yapılan şar-

  

kılarda pop, rock, hatta jazz müziğinden etkiler
hissedilebiliyor. Diasporada müzik alanında ge-
lişme olduğu söylenemez. Yapılanlar çoğunlukla
varolanı koruma çabalarıdır diyebiliriz. Son on
yılda anavatandaki ve diasporadaki Çerkes mür-
ziğinin karşılıklı etkileşimini de gözleyebiliyo-
ruz. Kafkasya'da radyo ve televizyonlarda der-
lediğim şarkılar çok sık yayınlanıyor ve insanlar
tekrar tekrar istekte bulunuyorlar. Diasporadan
anavatana dönen müzikleri ve şarkıları bağırla-
rına basıyorlar. Bunun nedeniinsanların bu mü-
ziklerde, şarkılarda kendilerinden birşeyler bu-

tuyor olmalarıdır. Bu da sanırım disporada müzi-
Simizi geliştirme imkanı bulamadıysak da oriji-
nal şeklini koruyabilmiş olduğumuzu göstermek-
tedir.

Nart Dergisi: Bundan sonraki projeleriniz-
den bahseder misiniz?

Kuşha Doğan: Yukarıda da bahsettiğim gibi
ilk hedefim on kasetten oluşmasını planladığım
seriyi tamamlayabilmek. Ayrıca derlediğim bü-

tün parçaları hikayeleri, notaları ve sözlerini
içerecek şekilde Kafkasya ve Türkiye'de yayın-
lamak istiyorum. Bu konudaki en büyüksıkıntım
nota bilmiyor olmamdır. Nota bilgisi olup parça-
ları notaya dökebilecek birisi bu konuda bana
yardımcı olabilirse minnettar olurum. Ayrıca
hemşehrilerimiz kendi yörelerinde bulabilecek-
leri şarkıları, hikayelerini bana ulaştırabilirlerse
sevinirim.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Thatsı sülalesinden-Adıge. 1971'de Konya

Ilgın ilçesi İhsaniye (Natırbiy) köyünde doğmuş
olan şairin öğrenim yaşamı Konya'da geçmiştir.
1990 yılında kurulan Konya Kafkas Derneği'nde
iki yıl aktivist olarak çalışmıştır. Yazmaya da bu
yıllarda başlamıştır. *96 yılına kadar uzun aralık-
larla Adigey'de yaşamış olan şair, Adıgey'de kal-

dığı süre içinde Adıgey Devlet Radyosu'nda "Xe-|“

kujım Yimak" programında çevirmen ve spiker
olarak çalışmıştır. i

“96 yılının sonlarında Türkiye'ye gelmiş ve
Kafkasyalılarla ilgili yayınlanmış eserleri takip
ederek edebiyat dünyasıyla ilişkisini sürdürmüş-
tür. Yenemigue Mevlüt, Yismeyl Özdemir, Huvaj
.Fahri gibi yazarların kalemlerinden etkilenmiştir.

Türkiye ve Dünya edebiyatında, toplumcu
şiirleri okuyan şair, Türk edebiyatında İkinci Ye-
ni'yi tercih etmiştir. Fransız, İspanyol, Arap ve
Latin şiirlerini incelemiş, Adıge şairlerinden; Ye-
nemigue Mevlüt, Kuyeko Nalbiy ve Yemij Mu-
liet"'in çizgisini kendisine yakın bulmuştur.

Adıgece bilen şair, eserlerinde Türkçe'yi kul-
lanmaktadır. Bunun nedenini ise; Adıg&âce'deki
yetersizliğinde görmektedir. Şairin kısa vadedeki
amaçlarının başında, kendi ifadesiyle: “Adıgece
şiir yazarak muhaceret edebiyatına katılmak”
gelmektedir.

Şimdiye kadar yayınlanmış eserleri: “Muha-
cirim Muhacir” ve “İçimdeki Köyün Delisi” dir. Şu
sıralar üzerinde çalıştığı şiir kitabı ise yakın za-
manda okurlarıyla buluşacaktır.

Gece/Zehir

gece sarmaşık kokulu bir zehir
terkedilmiş haceş/yurtluk

kazdığım neyse yalnızlık

kalakalıyorum elimde beş benzemez
elime tutuşturulmuş
son çare
bir tetik düşürüyorum
gece yarısı
imgeler homurdanıyor
çıldırıyor şiir düşünülmekten
kendini yakıyor aşk
yaşanmamaihtimaline karşı
ve mahzunlaşıyor
hep hazır bekletilen kısrak

mor bir bayrağın gölgesinden
kaçıyorum
kaçırıyorum aklımı/alelacele
öğretilmiş ne varsa

 
 

unutmak sanıyorum kendimi

zira yanlış tanım koyuyor adımi

ertelenmiş bir şarkıyım şimdi
annem beni unutmuş olamaz
olamaz bir ifadenin en sabırlı haliyim

bellek/şeytan işi/fotomontaj
bozuk uykular toplamı
bir kabus/kus
bir ilgeç/silgeç
trajik dizeler birikimi

-special fashion-

 

sen yine degece dokun hünerime
yüzümüçiz sınırlarımı belirle/dene
ki döndüğünde gün/kapıeşiğinde
-pçediy-
maskem yanıltacak seni/unutma

üflenmiş bir boruda hapis şimdi nefesi
sen duy sesimi/dinle...

  

  

 

ğer

a
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SANAT / ŞİİR

 

 

  

70'li yıllardan bu yana şiirle uğraşmaktadır.
Önceleri yalnızca bir şiir okuyucusu olarak başla- |
dığı şiir hayatına, kendi çalışmalarını sürdürerek
ve zamanla bu çalışmalarını kitaplaştırarak de- |

|

 
vam etmiştir. Halen Ankara Ostim'de serbest
ticaretle uğraşmaktadır.

Eserleri:
1999 — “Artık Sıradan Bir Yaşam Süremezsin-1”
(Şir); 2001 - “Bulutları yalnız bırakma”"(Şiir) ve
“Hüzündendir”(Şiir) / Replik yayınlar; 2002-
“Kirik nostalji”(Şiir) ve “denemeler-1” . (Beyaz
yürekli iyi insan ve Türkiye için yazılar) / Replik
Yayınları

Bunların yanı sıra “Damar” dergisi ile başlayan
dergi yazıları Berfin ve Nart dergileri ile halen
devam etmektedir. 

Kendini “Kendi halinde bir politik şairdeneme- Şu sıralar üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü
ci" olarak tanımlayan şair, 1954 Eskişehir Musa- (kitapları ise - yine replik yayınlarından: “Hayatın

özü köyü doğumludur. Abhaz kökenli olması Kıyısından” (Şiir, “Denemeler-2” ve '"Oooh

nedeniyle eserlerinde sülale adı olan AÇIYBA Felsefaam olsun!” dur.
ismini kullanıyor.

Karantina

savaş yılları artığı günler
ayrılıyor aklım gidecek

güz bahar. süz bahar. güz bahar.
şu kız ne kadar yüce

yürüyor

dur kalbimdi düşen sesi var
bilirim küldendir akşam o zaman

bir sen. bir sen. bir sen.
kimse bakmıyorsa

bakıver

 

 

lanetli bir şehre ignelenmişti semt
“ fabrikamsı atelyelere duvar

bir ben. bir ben. bir ben.
sıktım yalnızlığı

asıver
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Dans hayatına küçük yaşlarda Kafkas Derneği ekibi ile başlayarak Sultan'sof The Dance'da
devam eden Perit Yançatoralile bir söyleşi yaptık.

 
ei

 

Nart: Dansa ilginiz ne zaman ve nasıl başladı?
P.Y.:Dansa ilgim çok küçük yaşlardan başladı.

Zaten gözümü açar açmaz kendimi dernekte bul-
dum. Annem ve babam çok aktif yer aldıkları için
dernekte doğal olarak ben de çok küçük yaştaniti-
baren bu oluşumun içinde yer aldım.

1987. yılında küçükler ekibi ile başladı benim
dans hayatım. O zaman Sönmez Baykal'ın çalıştır-
dığı ekibimizde 5 yaşında öğrendim yöresel dans
adımlarımızı. Onunla birlikte 3-4 sene çalıştık ve o
dönemde büyüklerimizin tüylerini diken diken e-
den gösteriler yapıyorduk. Hala o zaman kurduğu-
muz arkadaşlıklarımız devam etmektedir.

Dans çok küçük yaşta hayatıma girdiği için gi-
derek tutkuya dönüşmeye başladı ve profesyonel-
leşme isteği giderek daha da büyümeye başladı i-
çimde. Fakat hem Türkiye koşulları hem de kendi
koşullarım bunun gerçekleşmesini imkansızlaştırı-
yordu. Ta ki üniversiteye girene kadar.

Üniversiteye yeni girdiğim yıllarda Kaf-Der An-
kara Şubesinin halk dansları ekibi için profesyonel
çalıştırıcılar gelmeye başlamıştı. Ben de bu çalış-
malara katılarak ilk kez dansa profesyonel bir ba-
kış kazanmaya başladım.

Yaklaşık 4 yıl çalışmalara katıldıktan sonra
dansın hayat tarzım olmasını istediğimi anladım ve
bunun için araştırmalar yapmaya başladım. İlk ön-
ce anavatan Kafkasya'daki profesyonel dans toplu-
tuklarından biri olan Nalmes”de oynamak için araş-

 

 

22

tırmalar yapmaya başladım. Fakat üniversite öğre-
nimim devam ettiği için bunu gerçekleştiremedim.
Daha sonra İrlanda'daki dans guruplarından River
Dance ve Lord Of The Dance üzerinde araştırmalar
yaptım ve benzer nedenlerden dolayı bu işi yakın
dönemde sadece Türkiye içinde gerçekleştirebile-
ceğimi anladım. Başarmam imkansız gibi göründü-
gü sırada karşıma Sultan's Of The Danceçıktı.

Nart: Bize Anadolu Ateşi (Sultan's of The
Dance) gurubuna girişinizden bahseder misiniz?

P.Y.: Sultan's Of The Dance'a bu günkü adı-
mızla Anadolu Ateşi'ne giriş hikayem çok tesadüf-
lerle dolu. Başlangıçta böyle bir gurubun varlığın-
dan haberdardım ama dansçı alınacağını bilmiyor-
dum hiç de tahmin etmiyordum. Yaklaşık bir yıldır
çalışmalar yapan gösteriler yapan bir organizas-
yondu çünkü. Yeni dansçılar alacakları da belli
değildi.

Kaf-Der Ankara şubesinde her perşembe ken-
dilerini “Dinolar” diye adlandıran büyüklerimizin
katıldığı ekip çalışmaları yapılmaktaydı. Bu çalış-
maların birinde değerli büyüğümüz Elbruz Gayta-
oğlu'nun kızı Demet Gaytaoğlu sayesinde seçme-
lerden haberdar oldum ve yine onun sayesinde bu
seçmelere katılma şansı yakaladım. Sizin vesile-
nizle de ona teşekkür etmek istiyorum.

Öncelikle bir öz geçmiş gönderdim ve hemen
ertesi günü Ankara elemelerine çağrıldım. Bu seç-
melerde Ankara için yaklaşık 400-5000 kişi kadar
başvuru vardı toplam başvuru ise 4000-4200 kişi
kadardı.

Seçmelerde bizim danslarımızdan, modem
danstan ve baleden çeşitli figürleri sergiledim. Beş
aşamalı elemelere katıldıktan sonra seçilen 60 kişi
arasına katılmayı başardım.

Nart: Başarınızdaki en önemli faktör ne ?
P.Y.:Başarımda derneğin katkısı çok büyüktür.

Çünkü ben dernek sayesinde dansı sevdim, dans
etmeyi, dansı yaşamayı öğrendim hatta dernek sa-
yesinde ben olmayı öğrendim. Bunu çok küçük
yaşta disiplinli çalışmayı ve ilk dans figürlerimi ö$-
reten rahmetli Sönmez Baykal'a, daha sonra Na-
hune'ye ve en önemli katkısıyla Beslen Bitok'a
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borçluyum. Bana bale adımlarını, profesyonel
bakışı öğreten kişi olmuştur Bitok Beslen.

Üniversite 1. sınıftayken ekibe başladığımda
Ankara Şubesi halk dansları topluluğunu Nahune
çalıştırmaktaydı. Ben kendisi ile yaklaşık 3 aylık bir
süre çalışabildim sonra ekibi çalıştırmak üzere
Beslen Bitok geldi. O bana dansı tekrar sevdirdi.
Bu işi profesyonel olarak yapabiliyorsam bunda o-
nun payı çok büyüktür. Çalışmalar sırasında buişi
profesyonel olarak yapıp bir dansçı olacaksam bu-
nu tüm Zorluklarıyla mücadele etmem gerektiğini
ve yaşamımı disipline etmem gerektiğini vurgula-
yarak bana profesyonelliği aşıladı. Ona bunun için
çok çok teşekkür ediyorum.

Nart: Gurubunuzda sizden başka Çerkesler de
var mı?

P.Y.:Gurupta benden başka 3-4 tane daha
Çerkes var. Biri Abâza, ikisi Şapsığ biri de Karaçay.
Onlarla seçmeler sırasında tanıştık. Seçmelerde
yaptığımız işleri dansları sergilememiz istendi. Ben
ve onlarda kendi halk danslarımızdan örnekler ser-
gileyince Çerkes olduğumuzu anladık. İlk zaman-
larda yabancı bir ortamda adeta kırk yıllık dost-
muşçasına kaynaştık ve birbirimize her türlü an-
lamda destek olduk.

Nart: Bize sergilemiş olduğunuz gösteriden
bahseder misiniz?

P.Y.: Şu anda sergilediğimiz gösteri yaklaşık
, 100.000 adet halk dansları figürünün modern dans
ve bale figürleri bir sentezidir. Anadolu'nun dört
bir köşesinde hala oynana yöresel oyunların mo-
dern dansa yatkın olanları alınıp kendi yorumumu-
zu katarak şuan ki projeyi oluşturduk. Gösteri bir
hikayeyi bir öyküyü bu dans figürleri ile anlat-
makta. Bu hikaye Nemrut dağından çıkan bizim

. Savsuruko efsanelerini anımsatan Prometeus'un
ateşi çalıp dünyaya insanlara getirmesi ile kötü
insanlarla iyilerin savaşı, uzlaşması ve barışını

- anlatmaktadır. Gösteri bir mitolojiye dayanmak-
tadır.

Nart: Bu projede bizim halk danslarımızdan
figürler ve alıntılarda yer alıyor mu?

P.Y.: Tam anlamıyla bizim figürlerimiz yok.
Oyunların içerisinde bizim halk danslarımızdan da
alıntılar var ama yoğun değil. Ancak 10 kişilik doli
bölümümüz var ve burada tamamen Kafkas dans-
ları sergiliyoruz.

Nart: Nasıl bir hazırlık dönemi geçirdiniz?
P.Y.: Günde yaklaşık 9-10 saatlik bir çalışma

ile hazırlanıyoruz. Bunun 2 saati bale, 2 saati
strech dediğimiz esneme hareketleri, modern dans
ve 4 saat boyunca Türk halk dansları çalışıyoruz.
İlk seçmelerden sonra 4 ay kadar bu tempoda
çalıştıktan sonra daha önce çalışmalara başlayan

“ve gösterileri yapan diğer gruba geçişler başladı.
Ikinci guruptan iyi performans gösterenler gösteri
kadrosuna alındı. Bende seçilen birkaç kişi arasına

 

girmeyi başardım ve 4 ay içinde gösterilere çıkar
duruma geldim. Şuanda yaklaşık 200 gösteridir
sahne üzerindeyim. Başta Almanya olmak üzere
Belçika, Hollanda, İsviçre, İsrail ve Çin'de gösteri-
ler yaptık.

Nart: Yapmış olduğunuz gösteriye ilgi nasıl?
P.Y.: Bu gösteri ile Avrupa'da yeni yeni adımız

duyulmaya başladı. O yüzden yaklaşık 5 yıl süre ile
Avrupa'da gösterilerimiz devam edecek ancak
Türkiye için bu söylenemez çünkü yaklaşık iki
milyonu üzerinde insan izledi gösteriyi. Zaten
Türkiye'de bu tür sanatsal aktiviteleri izleyen in-

sanların sayısı çok az. Biz bununun çok çok üzerine
çıktık. Yine gösterilere devam edeceğiz ancak Tür-
kiye için yeni bir projenin hazırlıklarına da
başladık.

Nart: Bize üzerinde çalıştığınız yeni proje
hakkında bilgi verir misiniz?

P.Y.: Yeni proje hakkında sizlere çok derin

bilgi veremeyeceğim maalesef. Ancak özetle olay
yine bir mitolojiye dayanacak, eski çağlara daya-
nacak, biraz daha hareketli, . içinde savaş Sah-
nelerinin yer aldığı bir oluşum. Bunun içerisinde
Kafkas danslarının yeri şimdikinden çok daha fazla
olacak. Savaş sahnelerinde Kafkas figürleri şimdi
yapılan ritim bölümü gibi çeşitli ritimler olacak.
Bu bölümlerde phoçiç, doli, gabron gibi yöresel
çalgılarımız yer alacak.

Nart: İleriye yönelik planlarınız neler?
P.Y.: Henüz 20 yaşımdayım, bu yüzden ciddi

bir sakatlık yaşamazsam aktif olarak dans edebile-
ceğim bir 10 senem var ve bu sürenin sonunda
edindiğim tecrübe ile Anavatanda yada burada bi-
rikimlerimi isteyen yeteneği olan tüm Çerkeslere
aktarmak istiyorum. Elbette bir eğitmen olarak.
İleride büyük bir profesyonel proje ile sadece bi-
zim halk danslarımızın sergilendiği bir gösteri
olursa orda da yer almak için elimden geleni ya-
parım. Hatta bunun bir parçası olmak benim için
bir onurdur. Bizim halk danslarımız çok zengin ve
bu tür bir gösteri için ideal. Umarım bunu finanse
edecek bunu ciddiye alacak birileri çıkar ve bende
gerek dansçı olarak gerekse eğitmen olarak böyle

-bir oluşumda yer almakisterim.
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Nart: Sizin gibi dansçı olmak isteyen Çerkes
gençlerine söylemekistediğiniz birşeyler var mi?

P.Y.: Attıkları her adımda asla geldikleri yeri
benliklerini unutmasınlar. Bunu herkese hissettir-
sinler. Ayrıca da edindikleri tüm tecrübeleri ken-
dilerini kendileri yapan bu toplum için kullan-
malılar. Bu işi profesyonel yapmak isteyen herkes
bunun çok zor bir meslek olduğunun, fedakarlıklar
isteğini bilmeli. Bu göründüğü kadar kolay değil.
Bu işi seçerlerse hayatlarındaki birçok şeyden
alışkanlıklardan vazgeçmeleri gerekecektir.

Bana zaman ayırdığınız için ben teşekkür
ederim.



  
 

 

 

 

1930'lu yıllarda eserler veren ve İkinci
Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda Abaza ulu-
sal edebiyatını kuran edebiyatçılardan biridir.

1918'de bugünkü Karaçay-Çerkes Cumhu-
riyeti'nin Etburgan köyünde doğdu. Babasının
adı Abubekir'dir. Hamit Jır'ın sözlerine göre
çocukluk yıllarından itibaren şiiri sevdi ve şiir
yazdı.

Yedi yıllık okulu bitirdikten sonra Çer-
kessk Pedagoji Yüksek Okulu'na girdi. İlk şiiri
“Lenintsı” (Leninciler), 31 Ağustos 1935'te

“Çerkes Plhıj” gazetesinin Abazaca sayfasında
yayınlandı. Jır anılarında ondan şöyle bahse-
diyor: “İsmail keskin bir zekaya, derin dü-
şünme yeteneğine sahipti, dile çok hakimdi
ve donanımlı bir şair olarak ortaya çıktı”.

Çok şiir yazıyordu, fakat onları ortaya çı-
karmakta acele etmiyordu. Genellikle bir süre

. kenarda bırakıyor, sonra tekrar dönüyor, dü-
zeltiyor, sabırla yeniden işliyor ve ancak on-
dan sonra Tatlustan Tabul'un görüşüne sunur-
yordu. Eger o onaylarsa şiirini başkalarına
gösteriyordu. Çok titizdi, karalamalarını at-
maz muhafaza ederdi, daha sonra da gülerek
ilk ve son biçimlerini karşılaştırırdı. Tatlustan
Tabul onun için büyük ümitler besliyordu.

1 Eylül 1939'dan itibaren yedi yıllık El-
burgan Okulu'nda ilk sınıfların öğretmeni ola-
rak çalışmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'nı
başından sonuna kadar yaşadı. Bir Sovyet tank
birliğiyle Arnavutluk'tan geçerken orada yer-
leşmiş Abazalarla karşılaştı; İsmail Tabul'a ha-
tıra olarak “Arnavut Tangosu” plağını hediye
ettiler. İnfilak ederek batan bir gemiden mu-
cize eseri kurtuldu. Savaştan sonra annesine
“O zaman beni sen kurtardın, senin sayende

“ hayatta kaldım” demişti. Düşünceli bir evlat,
kişisel çıkarını düşünmeyen çokiyi bir insandı.

 

(P.K.Çekalov)

Savaştan sonra kendi köyünde ve Yinjıc-Çur-
kun'da öğretmenolarak çalıştı, SBKP Habez Bölge
Komitesi'nin parti kabinesi yöneticiliği yaptı.
Çerkessk Öğretmen Enstitüsü'nde okudu, oradan
1955 yılında Stavropol Pedagoji Enstitüsü Tarih
Fakültesi'nin ekstern bölümüne geçti. Şubat
1959'da trajik şekilde bir araba kazasında öldü.
Ölümünden sonra, bıraktığı el yazmalarına daya-
narak, adı redaktörler tarafından konan bir roma-

nı yayınlandı (Azamat, Çerkessk, 1963, 171 s.,
Abazaca)

İsmail Tabul'un Yaşamı ve Eserleriyle İlgili Lite-
ratür:

1. Tugov V.; “Stanovleniye abazinskoy litera-

turı” (Abaza Edebiyatının Oluşması). Çerkessk,
1966. 5. 63-64, Abazaca.

2. Tugov V.; “Oçerki istorii abazinskoy lite-
raturı” (Abaza Edebiyat Tarihi - Deneme).
Çerkessk, 1970, 5.118-133. Abazaca.

3. Jrov H.D.; “Razbujdenniye solntsem”
(Güneşle Uyananlar), Çerkessk, 1972, 5.107. Aba-
Zaca.

4. İstoriya sovetskoy omnogonatsionalnoy
literaturı (Çokuluslu Sovyet Edebiyatı Tarihi). 6.
t., Moskova: Nauka, 1974. - 5.342, 347, 350, 354.
Rusça.

5. Bekizova L.A., Karayeva A.İ., Tugov V.B.;
Jizn, geroy, literatura (Yaşam, Kahraman, Edebi-

yat). Çerkessk, 1978. - 5.46-51. Rusça.

6. Çikatuyev M.; Lyubivşiy svoy narod, kak
sobstvennuyu duşu (Vatanını Kendi Canı Gibi Se-
ven)//Kom.al. - 1989. - 11 Mart. Abazaca

Moskova, 1996, Abazinskiye Pisateli (Abaza Yazarla-
rı)'dan Murat Papşu tarafından çevrilmiştir.

>
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SANAT / RESİM

 

 

 
16 Ekim 1952'de Kabardey Sovyet Özerk

Cumhuriyetinin Urvan bölgesine bağlı Psygan-
su köyünde dünyaya geldi. 1969 yılında
Psygansu'da liseyi bitirdi. : 1970-1975 -yılları

arasında Karaçay-Çerkes Eyalet Pedagoji Ens-

titüsü - Grafik Sanatları Fakültesinden mezun
oldu. 1975-1976 - yılları arasında Baical-
Amur ana hattı inşaatlarına katıldı. 1976-
1977 - yılları arasında ordu hizmetini yerine

- getirdi. 1977-1993 - yılları arasında Grafik
Sanatçısı oldu. - 1993 yılından beride serbest
sanatçı olarak çalışıyor.

Sergilere Katılımı - yıllara göre: -1979-
1989 Republicanve Zonalt Sergileri. 1982
Moskova'da 4 kişilik genç sanatçılar sergisi. -
1986 Machachkala, Ordzhonikidze, Maykop ve

Sukhumy'de grup sergileri. : 1995 İstanbul'da
Uluslararası bir sergi. : 1996 Nalçik'te kişisel
sergi. * 1997 Ankara'da grup sergisi.

Babamın memleketine ilk ziyarete gitti-
gimde şaşırtıcı ve orijinal eserlerini ilk defa
gördüğüm Usta Ruslan Tsrymov'u keşfettim.
Resimlerindeki ince ve zarif renkler beni bür-
yülemekle kalmadı, rezerv edilmiş bir güç his-
si de bıraktı. Tuvale yakından baktığımda, sa-
natçının kendine özgü, bu gücün zariflikle bir-
leşimiyle ortaya çıkardıSı yorumunun yanısıra,

 

(Mihail Chemiakin)| Kardanov

çevremizdeki tabiatın gizemli dönüşümünü (trans-
formasyonunu) nasıl belirtti$ine tanık oldum.

Bazen resmi somutlaştırabilmek için, ki bu
kolayca algılanabilinir, Tsrymov bu gizemli esra-
rensiz havayı korumayı başardı ve tuvallerini ulus-
lararası sanat parçaları haline dönüştürdü. Resim-
lerindeki kompozisyon yerleştirimi etkisi kusursuz.
Noktaların ve çizgilerin ritmi bize sanatçının tabi-
at ana kanunlarını nasıl da kurnazca incelediğini
ve belirttiğini gösteriyor. Temelinde “harmoni
dünyasını kavramak” olması açısından, Sanatçı es-
ki uygarlık sanatının en iyi modelleri ile eski uy-

garlıkta yaşamış olan Ustalarla bir köprü kurdurta-
biliyor. “Gözler ruhun aynasıdır" bilgeliği gibi.

Ruslan'da beni şaşırtan şey gözleriydi. Bu göz-
ler samimi, yanlız ve akıllı bir adamın, zor ve

komplike bir hayat yolunu seçerek kendi başına
ilerlediğini gösteriyordu. "Resimleri sanatçının ru-
huydu" dedi bilgeler. Onlar haklıydı. "Benim bir
hülyam var ve ben bunu gerçekleştirmek için her-
şeyi yapacağım - Amerikalılara bu sanatın Ustasını
göstereceğim”.

Umarım Tanrı sana sanatında, benim ruhumu,

şansımı, mutluluğumu ve başarılarımı ihsan eder
kardeşim. Yaratıcı sanatın Adıselerde olduğuna
kesinlikle inanıyorum.

Sanat yolundaki Kafkasya'nın Şövalyelerine en
iyi dileklerimle. ği

Çeviren: Billur ULUIŞIK
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11.07.2003 Cuma günü Almanya/Köln'den,
250 km uzaklıkta bulunan Hessen Eyaleti Birs-

tein kasabasında düzenlenen Uzun mesafe at

yarışı Almanya şampiyonasını izlemek üzere yola
çıktık. Bizim için önemi çok büyüktü ve heye-
canlı olacağını düşünüyorduk. Çünkü bu şampi-
yonaya “Mongol” adlı, İbrahim Yağan'ın Çerkes
atı katılacaktı.

 
 :/

 
(Tarık Şengül (LIY) & İrfan Genel (KENET)İ

Kasabaya yaklaştığımızda tabiatın güzelliği
çarpıcı idi. Alabildiğince doğanın yeşil renkleri
değişik tonlarda sergiliyordu kendisini ve resim-
lerde hasretini çektiğimiz vatanimizin güzelliği-
ni az da olsa bize anımsatıyordu.

Yarışmacıların kampına yetiştiğimizde Karin
Stadtherr, Mongol'u yarışmaya hazırlayan de-
ğerli arkadaşımız, bizi çok samimi ve sevecen
karşıladı. Şimdiye kadar Karin Stadtherr ve To-
bias Knoll ile sadece e-mail aracılığı ile haber-
leşiyorduk. Şahsen kendileri ile orada tanıştık
ve kısa süre içinde çok güzeldostluk kurduk.

Çerkes atlarını Avrupa çapında tanıtmak
için gönül vermiş dostlarımızla yaklaşık iki sene
önce, www.kabardiner.de adlı hazırladıkları

sayfa aracılığı ile tanıştık. Bu zaman zarfı içinde
Tobias ve İrfan Genel (Kenet) karşılıklı bilgi
alışverişinde bulundular. Tobias kendince yaptı-
ğı araştırmaları sitesinde yayınlıyordu ve İrfan

arkadaşımız kültürümüz hakkında Tobiası bit-
gilendiriyordu. Karin ve Tobias'ın Sayın İbrahim
Yağan ile tanışmalarından ve kendisinden de
kültürümüz ve atlar hakkında edindikleri bilgi-
ler, gönüllerini Çerkes atlarına vermiş bu iki de-
gerli dostumuzu Çerkes kültürüne de çok yak-
laştırmıştı. Bunu Mongol'a gösterdikleri sevgi ve
şefkatle fevkalade sergiliyorlardı.

Tobias in Kabardiner cinsi Çerkes atı ile ta-
nışması 90'lı yılların sonlarında dayanıyordu.
Atlara ilgisi ve hobi olarak bakmak arzusu içinde
bir at aldı. Atın Kabardiner cinsi olduğunu bili-
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yor ancak bu ismin nereden geldiğini, neden Ka-
bardiner olduğunu bilmiyordu. (Günümüzde Al-
manya çapında Çerkes atları safkan Rus atları
olarak tanıtılmakta!!) Ve kendince araştırmalara
başladı. Çeşitli kitapları ve internet aracılığı ile
bir çok bilgiye ulaştı. Ve en üzüldüğü Çerkes at-
larının yok olma tehlikesi ile karşı karşı oluşu

firmasında bilgisayar mühendisi olarak Karin ise
Üniversitede kimyager olarak çalışıyorlar. Bu ise
hiç bir profesyonel amacı gütmeyerek, maddi
desteksiz hobi olarak bos zamanlarını harcıyor-
lar. Bu iki değerli dostumuz “mongol” haricin-
de, İbrahim Yağan'a ait üc Çerkes ati ile daha
ilgileniyorlar (Adygesch, Sheras, Ten).

idi. Hak ettikleri ilgi gösterilmiyordu; ulusumu-
zun hemen hemen yok olsu kaderi Çerkes atları-
nın hüzünlü geleceğini teşkil etmekteidi.

EL arasan te

Cuma akşamı yetiştiğimizde “Mongol” dok-
tor kontrolünden geçiriliyordu. Yarışma Cumar-
tesi idi. Atların yarışmaya katılma kriterleri
kontrolden geçmelerine dayanıyordu. Ancak
Jockey ve dostlarımızın yüzlerinde çok telaşlı
bir ifade bulunmaktaydı çünkü “Mongol” ilk
kontrolü geçememişti. Uzun yolun etkisinden
olacaktır çok hafif sekliyordu. Yaklasik yarım
saat aradan sonra yeniden üç doktor kontrolü
altında yarışmaya katılmaya hak kazandı ve he-
pimiz çok sevindik.
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MirünsmelstemiSe jede Hil

'DİETER RÖMMEL  

Kendi imkânları içinde insiyatifte bulunarak
www.kabardiner.de adlı siteyi kurdular, gönüllü

hiç bir çıkar amacı göz önünde bulundurmak-
sızın Çerkes atlarının Avrupa'da tanıtımı Karin

ile beraber üstlendiler. Yaklaşık 1 sene'den beri
İbrahim Yağan ile ortak çalışmalarında çeşitli
 ARAK

 

Topluca oturup güzel atmosferi de değer-
lendirerek sohbete başladık yanımızda Tobias
ve Karin haricinde, Jokey Igor, Uliana Igorun ye-
geni ve İsamail Yağan 'ın Kaberdeyden çok sami-
mi arkadaşı Vitali de vardı. Tobias Çerkes atla-
rının binicilerindgen çok marifet gerektiğini bir
Çerkes olmayanın çok zorlanabileceğini üstüne
basarak söylüyordu ve bunu yarışmaya başka bir

 

oin
yarışmalara örnek olarak; Polonya, İspanya v.b.

katıldılar. Eylülde İrlanda'da düzenlenecek
şampiyonaya da katılacaklar. Su an Avrupa 'da
bilhassa Almanya da Çerkes atları hakkında en
bilgin kişiler Tobias ve Karin dostlarımızdır. Bu
çok gurur verici ve sevindirici. Ancak üzücü olan
biz Çerkeslerin kültürümüze göstermediğimiz
ilgi gibi, en değerli yoldaşımız ve kültürümüzün
kaçınılmaz bir öğesi olan Çerkes atlarına
göstermediğimiz ilgi ve destek. Tobias Siemens

  

 



 

 

 

 

 

 

atla katılmak üzere gelen Stephanie de onaylı-
yordu. Bunun nedeni olarak Tobias, Çerkeslerin

atları çok daha değişik şekilde eğittikleri göste-
riyordu. Ve eğitim metotlarına karşı gelinmesin-
den hoşlanmadıklarını da vurguluyordu. Biz bu
hoş sohbetleri, Tobias'ın İbrahim Yağan'la geçir-
diği hikayeleri dinlerken Karin çok heyecanlı bir
şekilde bize bir şey göstermek istediğini söylü-

yordu ve kendilerinin diktirdikleri Çerkes bayra-
gını gösterdi ve Mongol'un üstüne örttü. Bu ola-
ya İrfan ile ben bir daha gururlandık, bir Cerkes

olmayarak gösterdi$i emeği ne kadar taktir et-
sek azdır. Kaberdeyden gelen Vitali arkadaşı-
mızla, Çerkescemiz hiç yok denecek kadar az da
olsa anlaşabildik ve kendisi ile tanıştığımıza da
çok memnun olduk.

 
  

Cumartesi günü yarışa yaklaşık 30-40 civa-
rında at katıldı. Bu yarışların çok uzun oluşu ve
at yarışları içinde en disiplinli ve sen sert oluşu
nedeni ile, yarışmaya katılan atların yaklaşık
50'si yarışmayı bitiremiyor. Yarış esnasında
atların bakımı su ve yiyecek takviyesi için 3
kişinin arabalarla atları belirlenen güzergâh
üzerinden takip etmeleri gerekiyor. Belirlenen
etapların sonunda (160 km'lik yarış 4 etaptan
oluşuyor) atlar doktor kontrolünden geçiyor şa-
yet atlarda rahatsızlık belirtileri bulunuyorsa
genelde hem doktorların tavsiyesi ve at sahiple-
rinin atlara daha fazla zarar gelmesini isteme-
diklerinden atlar yarıştan çekiliyor. Ve bu sefer
mongol'da cuma akşamı gösterdiği sekleme se-
bebinden yarışmanın 80 km 'lik mesafesinde ya-
rışmadan Tobias ve Karin 'in kararı ile çıkarıldı.
Umarız bir dahaki yarışlarda da bu iki değerli
“dostumuz ve sayın İbrahim Yağan 'in atları başa-
nlılıklarını sürdürürler bunun olacağından ben
ve İrfan arkadaşım eminiz.

Gerçekten çok güzelbir gün geçirdik, çok
değerli dostluklar kurduk. Çok güzel bir atmos-
ferde azda olsa o güzel Kafkasya'mızı animsaya-
rak bir vakit geçirme imkanı bulduk. Böyle de-
Serli insanları her zaman desteklemek her
Çerkesin görevi olarak görüyoruz ve kültürümü-
zü ve değerlerini korumakiçin el ele diyoruz.
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Adıgeler Kuzey - Batı Kafkasya'nın otokton
(yerli) halkıdır. Tarih boyunca kendilerini Adıge
olarak adlandırmalarına karşın komşularınca de-
gişik adlarla çağrılmışlardır. Kökenlerini Hatilere
bağlayan tarihçiler de az değil. Meot, Sind, Zix,
Kasog İ.Ö. 8. yy.dan İ.S. 13.yy. a kadar Adıgele-
re komşularınca verilen isimlerin kimileri... 13.
yy. dan itibaren de Çerkes olarak bilinmiş tarih-
te daha çok bu adla tanınmışlardır.

Birinci haritada 15.-16. yy.lardaki Adıgelerin
yerleşim alanlarını göstermektedir. O çağlarda
Adıgey sınırlarının kuzeyde Don nehrine, güney-

de Kafkas sıradağlarının tepelerine, doğuda Sun-
ja'nın Terek nehrine döküldüğü yere kadar
uzandığı kabul ediliyordu. Batıdan ise ülke Kara-
deniz ve Meot denizi (Azak Denizi) ile sınırlan-
mıştı.

18. ve 19.yy. lardaki Rus-Kafkas savaşları
- sonucunda Adıgelerin 490 ından fazlası yurtla-
rından sürüldü. Bugün diaspora Çerkesleri; Tür-
kiye, Suriye, Ürdün,İsrail, Almanya, Amerika ve
daha başka bir çok ülkede yaşamaktadır. Rusya
Federasyonu, 1864 sürgününde Balkanlara yer-
leştilenlerden Kosova'da kalmış olan çok az Ssa-
yıdaki Adıge'nin anavatanlarına dönüşünü sağla-
mıştır.

Anavatanlarında kalabilme şansını bulanlar
da parçalandı. Rusya federasyonu'nun farklı yö-
netim birimlerinde; Adige, Kabartay-Balkar, Ka-

raçay-Çerkes Cumhuriyetlerinde, Krasnodar Kray
sınırları içindeki Karadeniz kıyılarr ve Uspensk
rayonunda, StavrapolKray da, Kuzey Osetya'nın
Mezdegu bölgesinde yerleşiktirler. Rusya Fede-
rasyonu'ndaki Adıgelerin sayısı 700 bin, dışar-
dakilerin sayısı ise birkaç milyon kadardır. An-
cak belirtilmeli ki; ulusal dili, kültürü koruyup

 6Ü

(Prof. Dr. Meretukhue Khasım
Adıgey Cumhuriyeti Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü)

Bir Sözlük Önsözü

geliştirmek, Rusya Federasyonu bünyesindeki
devletleri kurabilmek daha az sayıdaki anavatan
kesimine nasip oldu. i

Adıge Özerk Bölgesi 27 temmuz 1922 de ku-
ruldu. Üyesi bulunduğu Sovyetler Birliğindeki
politik değişikliklere paralel olarak özerk bölge
de özgürlüklerini genişletti ve 27 haziran 1994
de Rusya Federasyonuna bağlı Cumhuriyet sta-
tüsü kazandı. Adıge Cumhuriyeti Kuzey Kafkas-
ya'dadır. Sol tarafı Labe ve Pşız ile sınırlanmış-
tır. Dört bir yandan Krasnodar Kray'ın kent ve
rayonları ile komşuluktadır. Kuzeyde Krasnodar
kenti ile Dinskoy ve Ust-Labinsk rayonları, batı-
dan Kurganske ve Labinske rayonları, güneyde
Soçi'ye bağlı Adler ve Xotinske rayonları, batıda
ise Severske ve Belerecenske rayonları ile kom-
şuluktadır.

Adıge Cumhuriyeti 7 rayon yönetim birimine

ayrılmıştır: Cace, Kueşhable, Krasnogavardeys-
ke, Miyekhuape, Şewcen, Tewtsuej ve Texhute-
mıkhuay rayonları. Cumhuriyetin iki kenti (ili)
vardır. Mıyekhuape ve Adıgekhale. Cumhuriyet-
te bulunan Posolke (köyden küçük yerleşim biri-
mi) beştir. Cumhuriyetin başkenti Mıyekhu-
ape'nin şimdi kurulu olduğu alan, Adıgey Sosyal
Araştırmalar Enstitüsü ve Adıgey Devlet Üniver-
sitesi'nin 1985-1987 yıtlarında birlikte gerçek-
leştirdikleri arkeolojik araştırmaların da ortaya
koyduğu gibi İ.Ö. 3000 yıllarında da yerleşim
alanı ve kültür merkeziydi. Cumhuriyet İki kez
ödül almıştır. Kent yerleşim alanı 51,98 kilo-

metre kare, denizden yüzeyinden yüksekliği
230m. Nüfusu ise 160 bin kadardır.

Cumhuriyette 88 farklı halka mensup 400
binden fazla insan yaşamaktadır. Adıge nüfusu
100 binden fazladır. Soçi'ye bağlı Lazerevski ra-



 

  
 

yonu ve kıyı boyu Şapsığ köylerindeki Adıge nür-
fusu on bin kadardır.

Düzlükler, dağlık bölgeler gibi çeşitli yer
şekilleri ogösteren Cumhuriyetin yüzölçümü
7,796 kilometre karedir. Bunun 3,545 kilometre

karesi ekime elverişli alanlardan oluşmuştur.
2,863 kilometre karesi ormanlık alanlardır.

0,473 metrekaresi ise sularla kaplıdır. Ülke bitki
örtüsü ve hayvanlar yönünden zengindir. Bitkile-
rin 200 türü değerli bitki sayılmaktadır. Kuşların
oniki türü ise Kırmızı Kitap (Devlet korumasına

alınan değerlerin yer aldığı kitap) da yer almış-
tir.

Adıgey'in dağları da çok güzeldir. Gökyüzü
altında açık bir hazine gibidirler. İlginç turistik
alanlardır. Havanın açık olduğu günlerde yüzler-
ce kilometre uzaklıktan Psıwışxho (3258 m.), Ç'ı

Suşe (3240 m.), Fışte (2868 m.), Woşüten (2840

m.), Abdzaxe (2153 m.) tepelerinin ışıldayan
buzulları görülebilmektedir.

Petrol ve doğal gaz kaynakları dışında da
yer altı değerleri çoktur. Sağlığa yararlı sıcak
suları herkesçe bilinmektedir.

Adıge ülkesi akarsular yönünden de zengin-
dir. Nehirlerin en büyükleri Pşız ve Şhaguaşedir.
Nehirlere ilişkin ilginç söylenceler de vardır. La-
ba, Khurcıps, Pşise, Fedz, Şhaguaşe buzulları hiç
erimeyen Kafkas dağları yükseltilerinde doğ-
maktadır. Yörede iklim sert değildir. Ortalama
sıcaklığın 10,7 santigrat derece olduğu sıcak
günlerin sayısı yılda 180-198 günü bulmaktadır.
Geçim kaynağı çiftçilik ve sanayidir. Ülkede a-
zımsanmayacak sayıda fabrika, kombine tesisler

bulunmaktadır. Ekimlerden bol ürün alınmakta-
dır.

Adıge yer adları yapı ve kaynak dil açısından
farklılık göstermektedir. Bunların kimileri bile-
şik Adigece sözcükler olabildiği gibi, Adıgece ve
diğer dillerden gelmebileşik sözcüklere de rast-
lanabilmektedir. Her iki grup da sözlüğümüzde
yer almıştır.

Ülkeye heryıl ortalama 200 bin turist gel-
mektedir. Turistler, hiç erimeyen buzullar, gü-
müş rengi akarsular, geniş alanları kaplayan sık
ormanlar, derin kalyonları ilginç bulmakla kal-
mıyor özel adlarının anlamı ve tarihteki yerini
de soruyor, öğrenmekistiyorlar. Sözlük hazırla-
nırken bu gibi sorular da göz önünde bulundurul-
muş, yanıtları olabildiğince geniş olarak veril-
miştir.

Bilindiği gibi toponomi; etnoloji, tarih, dil-
bilim, halk bilim, arkeoloji gibi bilim dalları ile
yakın ilişki içindedir. Sözcükleri dil bilim açısın-
dan incelerken adı geçen bilim dallarından da
yararlanılmış, adın bu bilim dalları ile bağlantısı
kurulmuştur. Dolayısı ile ilgi alanları farklı bilim
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adamlarının çalışmamızı yararlı bulacağını umu-
yoruz.

Adıgelerin yakın zamana kadar yazı dili yok-
tu. Bu, söylenceler ile birlikte yer adlarının da
tarihsel bilimsel önemini büyütmektedir. Geza-
wat cap', Guç'ıpts'ey uaşh, Çem şip'e, Çeg-
hap'e, Mışer zışawç'ığer, Şapsığe Mez, Thağelic
Yihameş, Kho'eş, Meşıtij, Kolesıij Uaşh, Mezmay
(Mıyemez), T'uaps (Psit'u) gibi adlar, Adıgelerin
geçmişini çeşitli yönlerini açıklamaya yardımcı
olmakta, çok tanrılı din, Hıristiyanlık, İslamiyet

dönemlerini, avcılık ve uğraşı alanlarını, göçe-
belik dönemini, dilin gelişimini, eski gelenek
görenek alışkanlıklarını açıklamakta yardımcı
olmaktadır. Bütün bunlar yukarıda da değindiği-
miz gibi etnografya, tarih ve söylencelerin daha
bir derinlemesine öğrenilmesini sağlamaktadır.

Sözlüğün yazarı, 1965 yılından beri aralıksız
olarak yer adlarını derlemekte ve bunları ya-
yımlamaktadır. Adıgey Cumhuriyetiyle sınırları

kalınmamış kıyı boyu Şapsığ köylerinde de yer
adları tespiti yapılmıştır. Aynı şekilde, şimdi
Krasnodar sınırları içinde kalan daha önce
Abdzexlerin yaşadığı dağlık alanlar da geniş ola-
rak verilmiştir.

Sözlükte öncelikle kendimizin tespit ettiği
bütün yer adları yer almıştır. Ayrıca yapıtı daha
ilginç ve daha doyurucu kılmak amacıile Kras-
nodar Kray devlet arşivi, Adıse Cumhuriyeti
Ç'eraşe T&mbot Sosyal Araştırmalar Enstitüsü,
Ulusal Müze, arşivleri yanında Anapa, Novo-
rosisk, Gelincik, T'uapse, Lazarevaki ve Soçi

kent arşivlerinden de yararlanılmıştır. Yedi cilt-
lik Adıge Nart Destanları, kravedeniye edebiyat
yapıtları, tarih, etnografya, arkeoloji, çeşitli

zamanlarda yayımlanmış haritalar ve yer adla-
rına ilişkin kitaplardan da yararlanılmıştır.

Yer adları sözlüğü ilk olarak 1981 yılında ya-
yımlanmıştır. İlk baskıda 1200 yer ismi yer alı-
yordu. 1990 yılında Moskova'da gerçekleştirilen,
sözlüğün genişletilmiş ikinci basımı 2500 yer adı
kapsıyordu. Elinizdeki üçüncü basım 3500 yer
adını içermekte ve kendi alanında Kuzey Kaf-
kasya'daki en kapsamlı sözlük olma özelliğini
taşımaktadır.

Küçük suların, küçük kaynakların, otlakla-
rın, yolların, yarların, tanrı yakarı yerlerinin,
makilerin adlarının büyük önemi vardır. Ne acı
ki bu adları taşıyan kimi yerler, ya doğa hare-
ketleri ya da insanların yanlışları sonucunda yok
olmaktadır. Örneğin Adıge topaklarında yapılan
büyük Krasnodar barajı yüzlerce yer adını yok
etmiş, hazırlanan pirinç ekim alanları sayısız

doğal kanalı yerle bir etmiştir. Yaya yolları ot-
laklar yok olmuştur. Küçük kaynar suların sesi
kesilmiş, küçük akarsular akmaz olmuştur. Bir-
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Tümçok makinin yerinde yeller esmektedir.
bunların özel adları vardı. Tesellimiz; zamanın-

da tespit edildiği için: adlarının yok olmamış ol-
ması.

“Adıge Yer Adları Sözlüğü”nün ilk basımından
. bu yana geçen 20 yılı aşkın süre içerisinde yapıta

.. şana

Yer adları sözlükte alfabetik sıra ile veril-
miştir. İlk önce adın Adıgece anlamı açıklanmış
sonra bu adın Rusça'daki karşılıkları parantez
içerisinde verilmiş, günümüzdeki coğrafi konum-
ları tanımlanmıştır. Son olarak da adın tarih bo-
yunca geçirdiği değişiklikler ve yeri çevreleyen
tarihi kalıntılar, ada ilişkin söylenceler verilme-
ye çalışılmıştır.

Söylence yer adına bağlı ise eğer onun, adın
ilk söyleniş şekline bağlı olduğu vurgulanmıştır.

Yer adının farklı söylemleri birlikte verilmiş-
tir.Hi3rba63-K13rba63 (Çh'eğabz Ç'eğabz)
LJ3H3MbiKby- OEHDMbikby (Şenemikhu

. Yenemikhu) gibi.
Sözlük sonunda, sözlüğe giren yer adlarının

Rusçaları toplu olarak verilmiştir.Haliyle, heriki
dildeki harf sırası farklılığı yanında söyleniş
farklılıkları da listeye yansımıştır. (xagx3-

Tau3 (Cace-Gaçe), 1a6arbo-A6aro (Abağue
-Abague), Kİ3KOXbTbiKY Uekox TUKY
(Ç'ekojtıku- Çekoj tiku), L(laÜü yubıni — Haf
yunm (Şay witsıp'-Çay witsip) gibi.

Benzer yer adlarının anlamları da aynı ise e-
ger, biri ayrıntılı olarak açıklanmış, diğerleri a-
çıklananla ilişkilendirilmiştir.

Coğrafik yerini saptayamadığımız ya da an-
(amını açıklayamadığımız kimi yer adlarına da
kaybolmamaları için sözlüğe alınmışlardır.

Yer adları sözlükte yalın halde verilmişlerdir
ancak kimi tanımlı söylenişler de yer alabilmiş-

—

tir. bonrrapx3sp3biKbocbirb3x9p (Bulgarların
yaşadığı köşe), J)K9X 3biLuuTXbsmarb3p
(Cec'in boğulduğu yer), T3Kb3Xbbip
3biX37'bbip (Kütüğün bulunduğu yer) gibi.

ilişkin 20 den çok eleştiri yayınlandı. Merkezde
olsun yerel basım evlerinde olsun. Sözlük önem-
sendi. Bilim ve eğitim açısından anlamıeleştiriler-
de vurgulandı. Yapıtı üçüncü baskıya hazırlarken
eleştirilerin belirttiği eksiklikleri de gidermeye
çalıştık.

Cins isimlere bağlı yer adları da sözlükte
yer almış bulunuyor. Bleneşü gexhun-Kör yılan
bölgesi, Tığuj mez-Kurt yuvası, Haneşü mığak'u-
Kör köpeğe yol vermeyen, Bığu şhakom yı'uaşh-
Koca kafa boğa tepesi, L'ıkhoşım yığexhun-L'ık-
hoş otlağıgibi

İlk söylenişleri değişikliğe uğramış adlara da
rastlanıyor sözlükte. Rufabgo, Çura, Sawuş, Çur-

kos, Çessu gibi. Bunların açıklanması oldukça
güç. Böylelerinin nerede bulunduklarının tanım-
lanmasıile yetinilmiştir.

Bir ad farklı yörelere ad olmuşsa eğer- ne-
hir, nehir yatağı, da$, köy,- Bunlar arasında bi-
rinin anlamı açıklanmış, anlamlandırılamayan
yer adları onu takip etmiştir.

Sözlüğün hazırlanması daha güç olacaktı bu
konuya açık kişilerin katkıları yardımları olma-
saydı. Çok istekli olarak soruları yanıtlıyorlardı.
Yer adlarının unutuluyor olmasına çok üzüldük-
lerini belirtiyor, yer adlarını tespit çalışmaları-
mızdan duydukları sevinci içtenlikle dile getiri-
yorlardı. Biliyorlardı ki çocukluklarını kuşatan
yer adlarının korunması ancak böyle kayda geçi-
rilirse mümkün olacaktı.

Yer adlarını derleme çalışmamız 40 yıla ya-
kın sürdü. Bu süre boyunca adlara yenilerini ek-
lemek, derlenenleri doğrulamak, yanlışlıkları
düzeltmek amacı ile araştırmacı birkaç kez
Cumhuriyet'teki ve kıyı boyundaki köylerde bu-
lundu. Her defasında köylüler yazarı sevinçle
karşılamış soruları istekle cevaplamışlardır.

Onlar sayesinde üçüncü baskısı gerçekleşen
sözlükte, şimdiye dek derleyebildiğimiz tüm yer
'adları yer almış bulunuyor.

Yer adlarının derlenmesinde yardımlarını katkılarını esirgemeyenlere teşekkür ediyor mutlulukla
adlarını alfabetik sırayla bu sözlüğe alıyorum:

Alale M.P. — Aguy

Alale N — Psış”uape

Alıberd Y.T. — Ulap

Awılhe N.Ş. — Hakurınehabi

Awılhe N.Ş. Leğonakh
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Awılhe O.K. — Hakurınehabi

Axhtawe R.T. — Yecerkhuay

Aç'eğu O.K.— Psıbe

Atsumıj D.M. — Psıbe

Atsumıj Z.M. — Psıbe



 

  
 

 

Atsumıj H.G. Penexes

Atsumıj Y.K. Penexes

Aşhamafe H.A. — Yecerkhuay

Beğ A.H. — Mıykhuape

Baste M.H. — Penexes

Bartso Ş.Ş. — Bjıhakhoyej

Dawır P.H. — Hakurınehabi

Canxot A. — Cecehabi

Camırze N - Afıpsıp

Bartso H. — Bjıhakhoyej

Brant'e K.M. — Ts'eps

Bat'ıj H.M. Şebenehabil

Baxhukhue Y. — Cambeçıy

Biştekhue N.K. - Pşıjhabi

Beğuşe C.A. — Khelej

Beğuşe H.T. — Khelej

Hadeğal'e H. Penejıkhuay

© Guşe A.S. — Şexeç'eyışxu

Guaşe K.E. — Şexeç'eyışxu

Guaşe N. — Şexeç'eyışxu

Guaşe P. — Şexeç'etişxu

Guaşe E.M — Novorosisk

Camırze N.M — Pçıhalıkhuay

Denisov A.A - Gelencik

Dzel? G. İ. — Pseytıku

DzibeN.Z. Yeceriıkhuay

İspiride N. G. — eski Netıxhuay

Yenemikho T.L. — Yecerıkhuay

Jane A. — Bjıhakhoyej

Jane M.T. — Ademiy

Jenel? H.H. Tığurğoy

Jernoklev İ. B. — P. Tulekiy

Jernokleva E.M. — P. Tulckiy

Zezerıhe A.A. Cırakhıy

Zek'oğu N. N. — Khezenukhoyaç”

Zek'oğu SH, — Şıhançerıyehabi

Khelekhutekhu N — Bjıhakhoyej
Kasparyan n. — Nijnaya Tuba

Kobi Ş.R. — Leğonakh

 63

Kobj H. B. Şexeç'eyışxu

Khoxhuj Ş.Z. — Pşıjhabi

Kvube G.Ş. — Leğonakh

Khudayıkho M.Z. — Ademıy

Khudayıkho R.P. — Ademiy

Kuşu M. A. — Woçepşiy

Lixoletov P.S. — P. Mezmay

Lhegur N.M. — Fedz

Dimışekhu H.A. — Yedepsikhoyejıy

Lhepşıkhu

L'ıxas İ. — Halhekhuay

Lhetser N. — Khezenıkhueyej

L'iap? K —Lhaxhşıkhuay

Tmenov A.M. — Ulap

L'ıpıy A.İ. — Yecerkhuay

Dişe M.İ. — Kozet -

Lupe A.E. — Cırakhıy

Mamıy X. — Şebenehabil

Mamxığ G.L. Penexes

Meretıkho C. B. — Kueşhabi

Meretıkhue C.H. - Hakurınehabi

Meretikhue C. X. — Bleşepsin

Meretıkhue M.İ. — Fedz

Mıişe Ç.B. Haştıku

Neğutsu M.A. — Şexeç'eyışxu

Nepsew A. K. Ş'ueyıkhu

Nepsew B.C. — Ş'ueyıkhu

Neskurın H. — Hatıkhuay

Natxhue İ.Z. — Penejıkhuay

Napts'ekhue A.X. — Laxhşıkhuay

Nexay Y. — Wueçepşiy

Nexay A. — Yedepsıkhueyeşxu

Wuerden P.X. — Hakurınehabi

Perenıkhue M. Penejıkhuay

Pıştekhue A.X. — Yecerikhuay

Peç'eşxueİ.B. — Hatığujıkhuay

Pşıbekhue K.L. — Şıncıy

Rogonyan K. — P. Novıy Rejet

Salov A.İ. — Anapa
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Sıcıhe M.H. - Bjıhakhueyaç”

Sizov B.X. — Hacıkhu

Sexhu H.Y. — Bleşepsın

Spiridonov İ.G. — Stanitse Wuestığay

Stankeyeviç A.P. — Posolke Novıy Rejet

Staşü H.T. — Guebekhuay

Stefanov A.F. — Stanitsa Wuestığay

- Şhalaxhue X. — Haştıku

Parikh Z.Ts. — Hatığujıkhuay

Peşü M.M. — Afepsıp

Teşü H.S. — Psıbe

Deşü Ş.A. — Ş'oyıkhu

Tığane A.M. — Fedz

Tığuj G.R. — Haştıku

Tulpare İ.Z. — Pşıjhabl

Thağuşe D.K. — Kuedeşhap”

Thağuşe K.P. Kuedeşhap”

Tharkhuexhue T. — Pşıkhuyhabi

Wişiy A.K. — Pseytıku

Hağurİ.Ş. — Şueyıkhu

Xekuj H.Y. Yedepsıkhueyeşxu

Hamtexhu A. — Pçıhalıkhuay

Hapepx R.H. — Hakurınehabi

Hapıy R. — Hatıkhuay

Haşhanıkhu T.H. — Wueçepşiy

Xhuak'ue D.Ç. — Kuezet

Xhuak'ue N.M. — Khunç'ıkhuehabi

Xhuak'ue K.A. — Khunç'ıkhuehabi

Xhuray Ş.M.Pçıhalıkhuay

Xhut H. U-— Nçeriziy

Xhuşt R. — Khelej

Xhuştekhu H. — Hatıkhuay

Tsey A. — Cecehabi

Tsırkhuey A. — Askhelay

Ç'aç'ıxhu D.Ş. — Thağepş

Ç'aç'ıxhu H.Ş. — Thağepş

Çemiışö A.K. — Penexes

Ç'ıç” M.Z. — Neşükhuay

-Tsundıj A. — Penejıkhuay

Şüace İ.B. — Khunç'ıkhuehabi

Şömatulskiy A.İ — Dederkhuay

Şewel'ıxhu G. — Khebehabi |

Şewuet'exhu S.A. — Aguy

Şnaxhue M. — Askhelay

Şewcen S.H. — Fedz

Şewmen A.İ. — Halhekhuay

Şhalaxhue R.K. — Ts'eps

Şhalaxhue A. — Afepsıp

Şhalaxhue G.M.— T&wtsuejhabi

Şhaşekhueİ.K. — Yedepsıkhueyejiy

Şeglov D.Y — Göl&ncik

Yusupov E.K. — Lağuenakh

Sözlüğün kapsamını genişlettiğimiz sırada Aşıne S., Widiç'ekue M., NexeyeR., Xhuşt Ş. Ve
başkalarının Adıge Makh gazetesinde çıkan yazılarından da yararlandık, yazılardaki yer adlarını
sözlüğümüzealdık.

Sözlüğü üçüncü baskıya hazırlarken eklediğimiz yeni bölümleri redakte eden Abrec A. N. ye,
. önsözü İngilizce'ye çeviren Şewapts'ekhue C. O. ve Türkçe”ye çeviren Meşfeş'u N. 'e teşekkür
ediyorum.

Sözlüğün sonunda tüm Adıge köyleri liste halinde verilmiştir. Krasnodar baraj suları altında
kalan Adıge köy adları da sözlüğe eklenmiş, köylülerin çoğunlukla yerleştikleri birimler de sayıl-
mıştır. Aynı şekilde 15-19. yy.larda Adıge yerleşim alanlarını gösterir haritalarla günümüz Adıge

Cumhuriyeti haritası da sözlüğe eklenmiştir. Fotoğraflar A. Kirnos tarafından çekilmiştir.

Çev: Necdet HATAM

Not: Metinde geçen Adıgece sözcükler, Fahri Huvaj ve Necdet Hatam tarafından düzenlenmiş Latin alfabesiile
yazılmıştır. Alfabe Profesör Ç'ereşe Zeyneb adına 1998 yılında Maykop'ta düzenlenen teorik-pratik dilbilim konferansına,

“diaspora Adıgeleri için Latin kökenli alfabe” önerisi olarak sunulmuştur.

 



  
 

 

 

(Abhaz-Abazalar, Adıgeler ve Karaçay-Malkarlılar)

 

Abhaz-Abazalar, Adıgeler ve Karaçay-Malkar
Türklerinin dini tarihlerini üç aşamada incele-
mek mümkündür: Antik dönemlerden Vi. yy'a

kadar olan pagan inançlar, VI. yy'dan XVI.
yy'ın sonlarına dek uzanan Hıristiyanlık ve onun

akabinde İslâmiyet. Bu üç farklı dini inanç siste-
mi, gelenek ve göreneklerin oluşum ve şekillen-
mesine katkıda bulunmuştur. Bugün ulaşılmış
veriler göstermektedir ki Hıristiyanlıktan önce
Hazar Türkleri yoluyla Yahudilik de Kafkasya'da
etkilerini farklı şekillerde hisettirmiştir.

Sözkonusu dini inkılabı kesin ve belirli çizgi-
terle üç aşamayla sınırlandırmak olanaksızdır.
Daha bir asır öncesine dek Müslümanlığı seçmiş
olmasına karşın bilerek ya da farkında olmadan
daha önceki inançların mirasını sürdüren toplu-
luklara rastlamak mümkündü. Adıgeler veya
Abazalarda değişik grupların farklı dinleri tercih
ettikleri de gözlemlenebilmekteydi. Örneğin Ci-
hannüma isimli eserinde Katip Çelebi Adıge boy-
larından Bjeduğ, Besleney, Kabardey, Hatıkhuay
ve Janelerin Müslüman iken diğer bazı Adıge
boylarının hâlâ Hıristiyanlığı sürdüklerini kay-
detmiştir. Yine aynı kaynakta, Çerkesler arasın-
da animist inanca sahip olup bazı nesnelerin
kutsallığıyla ilgilenen insanların varlığı da ifade
edilmektedir.

a) Yahudi Kültürü

Kafkasya'ya çok eski dönemlerden itibaren
yerleşmeye başlamış olan Musevilik kültürü bir
inanç bütünü olarak benimsenmemişse de çeşitli
yollarla Kafkasya'da yaşayan kavimlerin kültür-
lerini bir ölçüde etkilemiştir.

Hazar Türklerinin Yahudi dinini benimseme-
leriyle Kafkasya halklarının kültürlerine Musevi-
ik'ten bazı unsurlar geçmiştir. Bunun en belir-
gin işareti, çeşitli Kafkas dillerinde Cumartesi
gününe verilen isimlerdir. Kabardeylerin “şe-
bet”, Karaçay-Malkarlıların “şabat”, Osetlerin
“sabat” adını verdikleri cumartesi gününün adı,

Yahudilerin kutsal günleri olan “şabbat” dan
gelmektedir.

b) Klasik Dönemlerdeki Animist-Politeist Ka-

rakterli Din Anlayışı
Kafkas tarihi araştırmacısı İsmail Berkok'un

bir çeşit mecusilik olarak nitelendirdiği İslâm ve
Hıristiyanlık öncesi Kafkasya'daki dini hayatı,
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(Habat Şogan|

bir bütün şeklinde belirli bir isimlendirmeyle sı-
nırlandırılamayacak ölçüde renkli ve çok boyut-
lu bir inançlar topluluğu olarak değerlendirmek
gerekmektedir.

Sözü edilen dini sistemde totemik esaslar
bulunmamakla birlikte üç temel unsurdan bah-
sedilebilir:
1- Mutlak kudret sahibi olan yaratıcı bir ilah

2- Onun cezalandırma ve te'dip vasıtası olan İ-
lahlar
3- Muhtelif yeteneklerle tabiat güçlerinin dü-
zenleyicisi, temsilcisi olan ilahlar.

İlk iki unsur, hemen bütün Kafkas kabilele-
rinde ortak olarak mevcutken üçüncü madde

için aynı şey söz konusu değildi. Zira üçüncü
gruptaki ilahlar, yerel ihtiyaçlara göre farklılık
göstermekteydi.

Çerkesler, antik dönemlere uzanan diğer
halklar gibi çeşitli ilah tasavvurları geliştirmiş
ve bunların çevresinde kendilerine özgün inanış
ve ritüeller ortaya koymuşlardı. Çerkesler tara-
fından tapınılan pagan ilahlar oldukça çeşitlilik
göstermekteydi. Çok eski devirlere dayanan bu
tanrılar, eski Yunan ve Romalılardakilere olduk-

ça benzemekteydiler.
Pagan inançlar döneminde güneş, ağaç gibi

doğal nesneler kutsal sayılırdı. Hayvanların gir-
mesine izin verilmeyen birtakım kutsal koru ve
ormanlık bölgeler olurdu ve buralarda çeşitli
dini ayinler düzenlenirdi.

Karaçay-Malkarlılar, XVI. yüzyıl sonlarında
İslâmı tam olarak kabul etmeden önce, bir ta-
kım tabiat güçlerinden ilham alan, bir tür şama-
nizm denilebilecek bir inanç sistemine sahipti-
ler. Tabiattaki herşey, insanüstü bir güç veya
tanrının etkisi altındaydı. Fakat bütün bu tanrı-
lar ve güçler, Karaçay-Malkar Türklerinin "“Tey-
ri” adını verdikleri gökteki en büyük tanrının
egemenliği altındaydı. Benzer şekilde mutlak
bir Tanrı tasavvuru Abhaz-Abazinler'de “Anç-
şa”,.Adiıgeler'de ise “Tna” ismiyle mevcuttu.

1837-1838 tarihlerinde Çerkesya'nın batı
kesimlerinde yani Abaza, Şapsığ ve Ubıh böl-
gelerinde seyahat eden ve incelemelerde bulur-
nan J. Bell ve Longworth, halkın genellikle Müs-
lümanlığı kabul etmiş olmakla birlikte, eski
inançlarını da bütünüyle unutmamış oldukların-
dan söz ederler. HıristiyanlıSa ait ayinlerle ka-
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rışık bir şekilde hâlâ eski dinlerindeki bazı dini
törenleri yaşatan insanlara şahit olduklarını kay-
dederler.

c) Kafkaslar'da Hıristiyanlık
Hıristiyanlığın “ciddi anlamda Kafkasya'da

yayılmaya başlaması, İmparator Jüstinyen döne-
mini oluşturan 527-567 yıllarıdır. Hıristiyan ruh-
banların Kuzey Kafkasya'da ilk yerleştikleri yer,
bugün Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin başken-
ti olan Nalçik şehrinin dört kilometre kuzeyinde-
ki bir araziydi. Burada faaliyet gösteren keşişle-
rin çoğu Yunanlı olmakla beraber aralarında Ka-
tolik Latinler de bulunmaktaydı. O dönemlerde
Kafkasya'da (egemen olan Ortodoksluğun
yanısıra Katolik mezhebi de bölgeye yayılma
çabasında olmuştur. Cenevizli Katolik papazların
bu yöndeki çalışmaları Vladikavkaz, Stavropol ve
Beştav (bugünkü Pitagorsk)'da bulunan yazılı
kaynaklarla tespit edilmiştir. IV. Haçlı seferinde
İstanbulu ele geçiren Latinler, Kafkasya'da
Katolikliği yayma girişimi çerçevesinde bölgeye
Dominiken Cizvit papazları göndermişlerse de
bu misyonerler özellikle Karadeniz sahilleri
boyuca yayılmış olan Ortodoksluk karşısında
fazla bir varlık gösterememişlerdir. Katoliklik,
ancak Ubıhlar arasında sınırı bir ölçüde
tutunabilmiştir.

Abhazlar arasında IV.-V. asırlarda yayılmaya

başlayan Hıristiyanlığın bir bütün şeklinde bu
toplum tarafından benimsenip uygulandığını
söylemek güçtür. Zira Abhazlar, Hıristiyanlığın
şemsiyesi altında da olsa daha önceki inançlarını
yaşamada 1srarcılık göstermekteydiler. Hâlâ bir
takım tabiatüstü güçlere inanıp bazı a8açlara
tapmakta ve onlara tanrılık vasfı vermekteydi-
ler. Bizans İmparatoru Jüstinyen döneminde
gönderilen gezici rahip ve papazlar yoluyla
Adıgeler arasında yayılan Hıristiyanlık, M.S. IV.
asırda. taraflar kazanmaya başlamasına karşın
ancak XIII. yüzyılda belirli ölçüde bir etkinlik ka-
zanabilmiştir. Hıristiyanlığın yayılmaya başladığı
dönemlerde Adıgeler rahip ve keşişlere “Şö-
gen”, başpapazlara ise “Şexnik” adını vermiş-
terdi.

Karaçay-Malkar Türklerinin de aslında Hıris-
tiyanlısı hiçbir zaman gerçek anlamda kabul et-

“memiş olduklarını söylemek mümkündür. Fakat,
dini anlamda yüzeysel kalmasına karşın Hıristi-
yanlık inancının Karaçay-Malkar kültürüne bir
hayli tesir etmiş olduğu da bir gerçektir.

Kafkasya'da 1846'da bulunmuş olan N. Dani-
levski, Karaçay ve Malkarlıların eski kiliselere ve

 

— Buisim, günümüzde bir sülale adı olarak Adıgeler
arasında varlığını sürdürmektedir.
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Pazar gününün kutsallığına önem verdiklerini;
haç gördükleri zaman kalpaklarını başlarından
çıkardıklarını ve sofralarında domuz etinin yer
almaya devam ettiğini kaydetmiştir. Bu da Hı-
ristiyanlığın bir ölçüde de olsa etkinliğini devam
ettirdiğini göstermekteydi.

Hıristiyanlık, Kafkaslardaki milli ve mahalli
karakterli politeist dini yaşamın esaslarına Ö-
nemli ölçüde müdahale etmemiş, kendi değer-
lerini bu dinlerin kisvesine büründürmüştür. Bu
yaklaşım, Hıristiyanlığın Orta Doğu dışında Pav-
tus öğretileri doğrultusunda yayılmaya çalışır-
ken uygulamış olduğu yöntemle benzerlik gös-
termektedir. İslâmın bölgeye nüfuz etmesine
kadar geçen sürede kökleşme imkanı bulamayan
Hıristiyanlık, Bizans İmparatorluğunun yıkılışıyla
birlikte din adamlarının da pasifleşmesi gibi
etkenlerle gerileme sürecine girmiştir. XVI.
yüzyıl sonlarından itibaren bölgede hakim konu-
ma geçmeye başlayan Müslümanlıkla birlikte
Kuzey Kafkasya'da Hıristiyanlık, geçen zamanla
birlikte tükenme noktasına gelmiştir. Bugün O-
setler, Abhazların bir bölümü ve Mezdeug Ka-

bardeyleri dışında Hıristiyan Kuzey Kafkas halkı
bulunmamaktadır.

d) Kafkasya'da İslâmiyet
İslâmiyet, bölgeye 647 tarihinde Güney Kaf-

kasya'dan Araplar vasıtayla girmiştir. 150 yıl
zarfında özellikle Dağıstan ve Çeçenistan'da ya-
yııp yerleşen Müslümanlık, batıdaki bölgelerde
tutunmaya çalışan Hıristiyanlığın doğuya doğru
ilerlemesine de engel olmuştur.

Kafkasya'da İslâmıilk benimseyenler, bir kı-
sım Gürcüler olmuştur. Onları, Dağıstan halkla-

rından Lezgiler takip etmiştir. İslâm, buradan
batıya Kabardey topraklarına ve oradan da Kur-
ban istikametindeki diğer Adıgeler arasında ya
yılmıştır.

Kuzey Kafkasya'nın batı bölümlerinin İslâm-
laşması, daha çok kuzeyden Kırım Tatarları va-
sıtasıyla başlamıştır. Terek nehrine kadar sürat-
le yayılan İslâm, bir süre sonra doğudan ilerle-
yen İslâmi cereyanlarla birleşmesine karşın,
Karadeniz sahili ile Kuban havzasının orta ve
aşağı bölümlerinde yaşayan halk, henüz Müslü-
man olmamıştı. Bu toprakların İslâmlaşması ise
Osmanlı Türkleri döneminde tamamlanacaktır.

Osmanlı Devleti tarafından Anapa'ya vali
olarak Ferah Ali Paşa din adamlarını etrafında
toplamış, mescitler yaptırmış ve Karadenize
açılan Anapa şehrini İslâmi misyon faaliyetleri
de icra eden bir merkez haline getirmiştir. Kaf-
kasya'yı İslâmla tanıştıran Emevi Araplar olma-
sına karşın bölgeye yerleştiren ve egemen din



 

  
 

 

 

haline getirenlerin Osmanlılar olduğunu söyle-
mek mümkündür.

Hıristiyanlığın M.S. 523 yılında resmi din
olarak kabul ettirildiği Abhazya, İslâm'ın en geç
ulaştığı ve en güç kabul gördüğü bölgelerden bi-
risi olmuştur. Bugün dahi Abhazların bir bölümü
Sünni-Müslüman iken önemli bir kısmı Ortodoks-
Hıristiyan inançlarını devam ettirmektedir.

XV. yüzyılın ortalarında Osmanlılar, Abhaz-
larla doğrudan temasa geçmişlerdir. XVI. yüzyıl
sonlarında Osmanlı idaresi altındaki Sohum (So-

humkala), Karadeniz'deki en muhkem mevziler-

den biri konumundaydı. Osmanlıların ticaret,
va'z gibi metodlarla Abhazya ve civar sahil böl-
gelerine yaymaya başladıkları İslâma karşın Hı-
ristiyanlık, bölgede birkaç asır daha tesirini his-

settirmiştir. Abhazların İslâmlaşmaları, XIX. Yüz-
yıla değin yüzeysel kalmıştır demek yerinde ola-
caktır.

Abazalar (Abazinler) da, Karadeniz'in doğu

kıyılarındaki diğer insanların çoğu gibi ilk dö-
nemlerine Hıristiyanlığı benimsemişlerdi. İslâmı
kabul etmeleri ise batıya göç ederek Nogaylar
ve diğer Müslümanlarla etkileşime girmeleriyle
gerçekleşmiştir. Abazaların bir bölümü XVII.
Yüzyılda İslâmlaşmalarına karşın Hıristiyanlık bir
süre daha Abazalar arasında kendine taraftar
bulmuştur. XIX. yüzyılın ortaları itibariyle de
Abazin olarak tabir edilen Kuzey Abazaların ta-
mamı Müslümanlığı kabul etmiştir.

Adıgelerin İslâmı benimsemeleri de belirli
bir zaman sürecinde gerçekleşmiştir. Kabul et-
tikleri İslâmı yaşama geçirmede, ilk dönemlerde
Hıristiyanlık ve daha önceki geleneksel inançla-
rın tesirlerini yaşatmaya devam etmişlerdir.
1837 tarihli “Excursion en Crimec... et du Cau-
casus” isimli kitabında Fransız seyyah M.Saint-
Sover Çerkesler hakkında şunları kaydetmekte-
dir: “Çerkesler, İslâmla putperestliğin karışımı
sentez bir dine sahip olmalarından ötürü Türk-
lerle iyiilişkiler ve ticari bağlantılar kurmuşlar-
dır.”

Adıgeler, Araplar vasıtasıyla İslâm'ı daha
önceden kabul etmiş olan Dağıstanlılar ve Çe-
çenlere kısmen uzak farklı bölgelerde yaşamak-
taydılar. İslâmın yayılmasında bu durum, Çer-
keslerin bu dinle geç tanışmalarına sebep ol-
muştur. Zira Adiye boyları, Kuzey ve Kuzeybatı
Kafkasya'da büyük oranda adeta diğer bölgeler-
den izole edilmiş olarak varlıklarını sürdürmek-
teydiler. Bölgede Müslüman din adamlarının

- karşılaştığı bir diğer handikap ise dil ve lehçe
problemi olmuştur. Bütün bu olumsuzluklara
karşın İslâm, Çerkeslerin arasında artan bir hızla
yayılmıştır. Hâlâ halkın büyük bölümü Hıristi-
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yanlık ve ilkel inançlarının etkisinde bir İslâm
anlayışına sahip olmasına rağmen Ruslarla girişi-
len bağımsızlık savaşları, İslâmın bölgede sağ-
lam bir temel bulmasına katkıda bulunmuştur.
İslam, Osmanlılarca da desteklenen Dağıstan,
Çeçen ve Tatar din adamlarının faaliyetleriyle
kitlesel çapta ihtidalar yoluyla Adıgeler arasın-
da kökleşmiştir.

Karaçaylılar,
Kabardeyler vasıtasıyla kabul etmişlerdir. Kara-
çay'a 1782 tarihinde Abuk İshak Efendi isimli
Kabardey bir din adamıtarafındanulaştırılan İs-
lâm, Dağıstan'ın Kumuk bölgesinden gelen bazı
din adamlarının da çabalarıyla etkin bir şekilde
yayılmaya başlamıştır. Buna karşın İslâmiyetin
geç ulaşmasının yanı sıra camiye gelmeyenler-
den bir tür vergi alınması şeklindeki Kabardey
kanunları bir takım sorunları da beraberinde ge-
tirmişti. Köyleri ile yaylaları arasında yarı göçe-
be bir hayat süren Karaçaylılar, dini vecibelerini
yerine getirme noktasında ciddi sıkıntılar yaşa-
mışlardır.

Bu durumun aşılması da kuşkusuz kglay ol-
mamıştır. Halkın eski inanç ve düşünüş mirasla-
rına bilerek veya bilmeyerek belirli bir ölçüde
sahip çıkması, bu birikimin günümüze dek uza-
nan bir zincirde varlığını devam ettirebilmesini
sağlamıştır. İslâmiyet'i kabul edeli henüz ikiyüz
yıl bile geçmemiş olan Karaçay-Malkar Türkleri-
nin yaşam tarzında da eski dönemdeki çeşitli
inançlarının izlerine sık sık rastlanabilmesi de
bunun bir göstergesidir.
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26 - 27 Temmuz 2003 tarihlerinde Antalya - Aspendos ve Side Antik tiyatrolarında düzenlenen
“Kafkas Geceleri”nin ardından Sayın Çetin Öner ile bir değerlendirme söyleşisi yaptık.

Nart: Bu yıl ilk kez yapılan Aspendos ve
Side Antik Tiyatrolarında yapılan Kafkas Kültür
Geceleri amacınaulaştı mı?

Çetin Öner: Elbette... Öncelikle ve özellikle
her iki gösteri alanını bize sağlayan Kültür ve

“ Turizm Bakanlığına; Antalya, Side, Aspendos ve
Manavgat'ın yerel yöneticilerine, yetkili Kamu
görevlilerine, gösterimizi izlemek için yurtdışın-
dan gelen Hollanda, Almanya ve Belçika Kafder
temsilcilerine, Elbruz Ankara, Aşemez Kayseri

ve Ridade İstanbul Dans ve Müzik gruplarına de-
gerli Sanatçı Kuşha Doğan ve grubuna, özellikle
Kafkasya'dan ça$rımıza olumlu yanıt vererek
binlerce kilometre uzaktan gelerek yorucu, yıp-
ratıcı koşullarda gösterilerini sunan Yislamey
Dans ve Müzik Grubuna en içten teşekkürlerimizi
sunarız.

Ve... en başta gösterilerimizi izleyen Tür-
kiye'nin her yerinden ve her yöresinden gelerek
bize, moral katkılar sağlayan izleyicilerle,
maddi desteklerinin yanı sıra, gösterilerimizi ge-
niş kitlelere duyuran Ana Sponsorlarımız ETV'ye
Eyilik Vakfı'na, Şekerbank, Nazar, Xanadu, Bay-
kal Triko, Kafiad ve Nart Tour'a katkıları nede-
niyle sağ olunuz diyoruz

 

S3vi, Gres
KAFKAS

Nart: Sonuçtan memnunsunuz?Peki izleyici-
lerin tepkisi nasıldı?

Çetin Öner: Olağanüstü bir beğeniile izledi
tüm seyirciler. Yabancı seyirciler ise Türkiye'de
bu düzeyde dans ve müzik gösterisinin beğenisi
ve şaşkınlığı içindeydiler. Kısıtlı olanaklarımızla
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gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik maddi olarak bü-
yük katkılar sağlamamasına karşın hepimize mo-
ral olarak büyük umutlar büyük heyecanlar ya-
şattı. Öz kültürümüzün öncelikle yerel seyircile-
rimize tanıtabilmemizi sağladı.

Nart: Sonuçta Kafkas Kültürü, Müziği üstü-
ne ilk kez profesyonel bir biçimde ve görkemli
Antik yapılarda sunulması benzer gruplarla kı-
yaslandığında ne gibi yenilikler getirdi seyirci-
ye.

Çetin Öner: Biz bu gösteriyi salt dans, Mü-
zik ve folklor gösterisi olarak hazırlamadık.

Tüm bu sanatsal sunumları Kafkas Tarihi'ne
ışık tutmak, 5000 yıllık bir kültürün dilini, müzi-

Sini, dansını içerikli bir yaklaşımla sergiledik.

İzleyiciler bu gösteriyi izlerken Antik Yu-
nan'da prometeus olarak bilinen, efsanenin ger-
çek öyküsünü Antik Yunanın sahiplendiği Des-
tan, Epope ve olayların kaynağını; Kafkasya'yı
ve Çerkesleri gösterdik onlara. Öz kültürümüze
sahip çıktık.

Yurtseverliği; Kahramanlığı, Aşkı, Kafkas ya-
şamını, ritüellerini, Tanrılarla savaşan, Ateşi ve

Işığı onlardan çalıp insanoğluna sunan, onları
aydınlatan kadim bir halkın macerasını anlattık.
İnsanlık Tarihi'ne doğru ve kanıtlarla ışık tut-
tuk. Anlayan anlâdı tabi.

Birde de çok önemli bir müzik olayını sergi-
ledik izleyicilere. 1908'de İngiliz Müzik adamla-
rınca saptanıp, kayda alınan “Kafkas Rapsodi-
si'ni dinlettik binlerce seyirci/dinleyiciye... Bü-

yülendi dinleyiciler... tekrar tekrar yinelendi
sahnede, ayakta alkışlandı Rapsodi.

Şunu özellikle belirtmek isterim. Başta Yis-
lamey Grubu olmak üzere, genç ve amatör
gruplarımızın da sergilediği bu izlence Türki-
ye'de benzeri hiçbir dans ve müzik gösterisinde
olmayan bir estetik düzeydeydi. Kafkas kökenli
keltlerin River Dancers'i ile kıyaslanabilir bizim
gösterilerimiz ancak.

SSCB döneminde de, bugün de BDT içinde

Kafkas Dans ve Müzik grupları yıllarca tüm Fes-



 

 

tivaller'de birinciliği hiç bir gruba kaptırmamış-
lardır.

Ben diyorum ki, maddi olanaklarımız elver-

se, Avrupa ve Amerika'da sergileyebilsek bu
gösterileri, yer yerinden oynar. Bu hem Türkiye
için hem de Kafkasya'da yaşayan Kafkas kökenli

halklar için de bir övünç kaynağı olurdu. Ama ne
yazık ki danslarımız ve müziklerimiz kimi ama-
tör gruplarca dejenere edilmekte, gece klüpleri
ve Casino'lara kadar bir çok yerde yalan yanlış
bir biçimde sergilenerek, içi boşaltılmakta yoz-
laştırılmaktadır. Türkiye'deki Folklor ve Tarih
Araştırma grupları, Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile profesyonel dans ve müzik otoriterlerini Kaf-
kas kültürünün doğal ve doğru biçimine sahip
çıkmaya çağırıyoruz.

Biz Kafder alarak da kuruluş aşaması ta-
mamlanan Federasyonumuzla da bu işbirliğine
varız ve hazırız.

Türkiye, salt güreşte, Basketbol'da, fut-
bol/'da değil; dans ve müzikte de dünyaya par-
makısırtacak değerlere sahiptir.

© Bu yarımada bu konuda da rengarenk bir
mozaiktir. Sorun bu mozaiğin korunması, kollan-

ması ve geliştirilmesidir. Çok dilli, çok dinli, çok
kültürlü olmak bizim zaafımız değil en büyük
gücümüz ve güzelliğimizdir. Bu yarımada hepi-
mizindir.

Ne var ki bu birikimi yönlendirecek bir orga-
nizasyona gerek duymaktayızyıllardır.

Siyaset adamları da kültür ve sanat adamları
gibi kültürel özellikler, özerkliklere sahip çıkma-
idırlar. Kültürü Sanat'ı önemsemeli, özümse-

melidirler. Kültür'ün ve Sanat'ın hiçbir kötü yan
etkisi yoktur. Aksine birleştirici, kaynaştırıcı,
buluşturucu, eğitici geliştirici niteliktedir tüm
sanatlar. Ve gerçek sanatçılar, salt kendi ülke-
lerinin değil tüm ülkelerin tüm insanlığın malı-
dırlar. Barış, demokrasi ve özgürlüğün de koru-

“yucu ve kaollayıcılarıdır. Türkiye içerdiği kendi
değerlerini değerlendirmelidir artık. Zamanıdır.
Biz hazırız. İlgi, katkı ve görev bekliyoruz.

En azından bir kamu kuruluşu olan TRT'nin
yılbaşı programlarında bir geçiş öğesi(!) olarak
ekrana getirdiği dans, folklor ve müzik gösteri-
lerinde Cumhuriyetin kuruluşunda kanıyla, ca-
nıyla, malıyla büyük katkılarda bulunmuş Kafkas
kökenli milyonlarca insanın da özlem ve beklen-
tilerine yanıt verilmelidir. Bizler, bir şey talep
etmenin yakışıksız sayıldığı bir kültürün insanla-
rıyız. İstemek; ayıptır bizde. Ama görmezlikten
gelinmek ve yok sayılmak da hüzün verici bir
durumdur. İ.Ö 2000 yılında da vardık biz bu ya-
rımada da bugünde varız; yarında var olaca$ız.
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Adıgey Cumhuriyeti Devlet Adıge Halk Müzi-
gi ve Dans Topluluğu "Yıslamey” Kafkas Dernek-
leri Federasyonu tarafındanözel bir anlaşmayla,
Antalya Aspendos-Side antik tiyatrolarında dü-
zenlenen Kafkas Geceleri'ne katılmak üzere
Türkiye'ye davet edildi ve 17 Temmuz 2003 ta-

rihinde hava yoluyla İstanbul'a geldi, 30 kişiden
oluşan grup Aspendos etkinliği öncesinde çeşitli
derneklerimiz organizasyonlarıyla bir dizi göste-
riler gerçekleştirildi.

İlk olarak İstanbul Atatürk hava alanından
Erbaa Belediyesinin katkılarıyla Tokat/Erbaa'ya
getirilen ekip 19 Temmuz günü Kafder Erbaa
Şubesi'nin aracılığıyla ve Erbaa Belediyesi tara-
fından 6000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen
şenlikte hem gece programında hem de gündüz
programında yer aldı ve büyükilgi gördü.

 /0

 
Ardından 20 Temmuzda Turhal'a geçen Yıs-

lamey, Federasyon'un kurucu üyesi Turhal Kaf-
kas Derneğinin organizasyonu ile kapalı spor sa-
tonunda 1500 civarında izleyicinin katıldığı ge-
cede sahne aldı. Sahne hakimiyeti yüksek olan
Yıslamey ekibi ile büyük çoğunluğu hemşehrile-
rimizden oluşan izleyicilerin kaynaşması ve hep
birlikte söylenen şarkılar görülmeğe değerdi.

22 Temmuz 2003. Bukez Yislamey Sakar-

ya'da. Sakarya Kuzey Kafkas Kültür Derneği or-
ganizasyonu ile gerçekleşen gecede Yıslamey,
Spor salonunda hemşehrilerimizin karşısına çık-
tı. Katılanlar tarafından çoşkuyla karşılanmakla
beraber seyircinin diğer yerlere nazaran az
oluşu dikkatlerden kaçmadı.

23 Temmuz'da Derince'ye geçen ekip Kaf-
der Kocaeli Şubesinin organizasyonuyla, Derince

 



  

  
 

Belediyesi Gösteri merkezinde sahne aldı. 3000

civarında katılımın olduğu gece 2.5 saat sürdü
ve Yıslamey bir kez daha izleyenlerini büyüledi.

24 Temmuz 2003. Yislamey Afyon'da... Kaf-
kas Dernekleri Federasyonu kurucu üyesi Afyon

Kafkas Derneğinin organizasyonuyla gerçekleşen
“gecede Yislamey, 500 kişilik Öğretmen Okulu
Salonu'nda sahne aldı. 700 kişinin katılımıyla

 
Kuruluş işlemlerini henüz 3 Temmuz tarihin-

de tamamlamış olan Kafkas Dernekleri Federas-
yonu, hazırlık çalışmalarını Kaf-Der'in yürüttüğü
organizasyonu devralarak 26-27 Temmuz 2003
tarihlerinde Antalya - Aspendos ve Side Antik
tiyatrolarında “Kafkas Geceleri”
başarıyla tamamladı.

programını

 

Adıgey Cumhuriyeti'nden, Devlet Adıge Halk
Müziği ve Dans Grubu YİSLAMEY, .Nart efsane-
lerinden, Çerkeslerin ilk çağ inanışlarından, in-
sanlığa ışığı ve aydınlığı armagan eden Sosru-
kuo'dan, Adıge halk kahramanlarının yaşam öy-
külerinden kaynaklı binlerce yıllık geçmişi olan
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intik Tiyatro

gerçekleşen gece Yislamey'in otantik şarkı ve
danslarıyla izleyenlerine unutulmaz bir gece
daha yaşattı.

Son derece yoğun geçen haftanın ardından

Ekip 25 Temmuz günü saat 16.00'da Aspendos
ve Side'de düzenlenen büyük gecelere katılmak
üzere Side'nin turistik hotellerinden biri olan
Belinda'daydı.

  

şarkıları ve danslarıyla her iki gecede göste-

rilerin ağırlık merkeziydi. Söylediği birbirinden
güzelşarkılarla Kusha Doğan; kaliteli danslarıyla
Federasyon'un kurucu üyeleri olan Ankara
Kafkas Derneği halkdansları topluluğu “Elbruz”;
Kayseri Kafkas Derneği halk dansları topluluğu
“Aşemez” ve İstanbul Kafkas-Abhaz Derneği
halk dansları topluluğu “Ridade” uzun süre
unutulmayacak olan iki güzel geceye'renk ve
hareket kattılar.

Aspendos'da 3500, Side'de ise 2000'i aşkın
izleyicinin katıldığı geceler; oldukça çoşkulu,
heyecanlı ve renkli geçti. 140 kişilik sahne kad-
rosu ile gerçekleşen bu iki güzel gece, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Antalya Büyükşehir ve Side
Belediyeleri, Etv, Eyilik Vakfı, Şekerbank, Ka-
fiad, Nazar Mağazalar Zinciri, Baykal Triko, Nart
Tur gibi kurum ve kuruluşların desteği ve Fede-
rasyon'un kurucu üyesi Antalya Kafkas Derneği
ve Canak Turizmin ortak organizasyonu ile ger-
çekleştirildi.

Yıslamey grubunun seslendirdiği çok sesli,
renkli, mitolojiden kaynaklı ve etkileyici müzi$i
programa izleyici olarak katılan turistleri, An-
talya halkını ve Kafkas kökenli hemşehrilerimizi
hayran bıraktı. Toplam program süresi 2 saat
olan gösteriler izleyicilerin yoğun istekleriyle
Yıslamey ve Ridade'den tekrarlar nedeniyle
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Gerek yerel basınlarda, gerekse Tv.lerde
geniş yer bulan etkinlikler, derneklerimiz ve
hemşehrilerimiz tarafından son derece olumlu
tepkiler alırken, başarılı geçenetkinlikler Adı-
gey'de de ses getirdi. Adıgey Cumhuriyeti Kül-
tür Bakanı Sayın HAÇEĞUĞE KHASEY YislOamey
yöneticilerini ve sanatçılarını da yanına alarak
yapmış olduğu özel basın toplantısında orga-
nizasyon hakkında geniş açıklamalar yapmıştır.
Aynı basın toplantısında kendilerine söz verilen
Nehaye Aslan ve sanatçılar çok güzel sözlerle

izlenimlerini anlatmışlar, Adıge Tv. tarafından
da halka duyurularak bundan sonrası için sıcak

uzadı. Program sona erdiğinde Aspendos gibi bir ilişkinin doğmasına neden olmuşlardır.
tarihi bir mekanda, gökyüzünün piril pırıl
yıldızlarla dolu olduğu, aşkın, hayatın, savaşın
ve umudun, hasretin ve özlemin gönüllerde
doludizgin yaşandığı, yaşadıkları duygular gözle-
rindeki pırıltülardan Ooanlaşılan insanlarla,

belleklere kazılan unutulmaz bir gece kaldı
geride...

 

Side Antik Tiyatrosu'nda 27 Temmuzda ger-
çekleşen gecede son olarak sahne alan Yislamey
gecenin hemen ardından önce İstanbul'a oradan

da 28 Temmuz'da Adıgey Cumhuriyeti'ne geri
döndü.

 

 



 
 

 

 

 

Kafkas Halkları
Cornicopia isimli
derginin son sayı-
sında “Kafkas Halk-
ları” isimli kitap ta-
nıtılırken şu ifade-
lere yer veriliyor:

-“1859 da Şeyh
Şamil'in şerefli tes-
limiyetiyle sona e-
ren- Rus işgalini ta-
kiben Rus Kraliyet
Bilimler Akademisi
en büyük sosyal
antropolojik çalış-

 

malardan birini ele aldı.
Yıllık tespit gezilerinde biriktirilen obje ve

fotoğraflar St. Petersburg'da 1911'de kurulan
Rus Etnoğrafya müzesinin koleksiyonlarını oluş-
turdu. 1862 ve 1929 yılları arasında oluşan 60
ciltlik Kafkas Belgelerinin bir bölümü Kraliyet
Rus Coğrafya Topluluğunun dergilerinde basıldı.

Kafkas insanları özeldir ve ciddi araştırma
ve tanıtıma değer. Yakın zamanlarda onlara
hakkaniyetli bir yaklaşım sağlayacak yeterli

kaynaklar özellikle Rusya dışında olmamıştır.
Bu nedenle Haziran 2001'de St. Petersburg mü-
zesinden büyük bir Kafkas objeleri ve fotoğraf-
tarı (kamuoyundan gizli dikkatle muhafaza edi-
ten) koleksiyonunun Antwerp Hessenhuis'te

(Hollanda) sergileneceğini duyduğumda çok he-
yecanlandım.

“Kafkas İnsanları” ismiyle açılan ve dünya-
daki en iyi Kafkas koleksiyonunun ilk resimlerini
sunan bu sergiden yapılan tespitler, bu alanda
çalışan herkes için büyük bir kaynaktır. Neye
bakmak istediğinizi bildiğiniz sürece.

Renklerin uygun kullanımı ve basımıyla bu
kitap; serideki 630 objeden 280 ini resimlemek-
tedir ve ayrıca 90 eski fotoğraf mevcuttur.
Buna karşın başlangıç noktası Flamanca Etnoğ-
rafik bir haritadır. Ölçeği ve nüfus rakamları
olmayan bu harita okuyucu için gelecek detay
bilgilerdeki eksiklikleri oluşturacağı hayal kırık-
Uğına uyarı niteliğindedir.

| Söz konusu kitabı aşağıdaki adresten temin
etmek mümkündür.
-Kaukasische Volkeren/The Caucasia Peoples
Hessenhuis, Antwerp, and The Russian Museum Of

Ethnography
St.Petersburg(Flemis-English)-Cornucopıa price:L35(56 usd)

(Necmettin Karaerkek)
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Çerkeslerin Kökeni
“Orjines des circas-

siens” |.Kitap

Değerli araştırmacı-
mız Prof. Dr. Aytek
Namitok'un 1938 yı-

unda üç cilt olarak
planladığı dev eserin
ilk cildidir. Çerkesle-
rin kökeni, eski uy-

garlıklardan hangisi
ile ne gibi ilişkileri-
nin olduğuna dair
kaynakçalar gösteri-

lerek yazılmış olan
Fransızca aslından Sn. Aysel Çeviker'in tercür-
mesi ile okuyuculara sunulmuştur.
İkinci ve üçüncü ciltlerle ilgili Fransızca müs-
vedde notları Maykop'da olup fotokopilerinden
tercüme ettirilerek onlarda yayınlanacaktır.

 

 

Çerkes Mizahı
“Mizah, edebiyatın
önemli bir dalı ve
bir toplumun zeka
düzeyinin (önemli
bir göstergesidir.

Fıkralar ise bu a-
landa toplum de-
gerlerini yine top-
luma yansıtan en
önemli anonim Ü-
retimlerdir. Kafkas
halklarının geçmi-
şinde asırlar obo-
yu süren savaşlar,
sürgünler yaşanmiş

ve halen yaşanıyor
olmasına rağmen bu alanda ve her alanda üret-
tikleri anonim değerlerin önemi çok büyüktür.”
Guğoj Sami Korkutun derlediği, Gerige Aydan
Çelik'in çizimleriyle zenginleştirdiği Kafkas Der-
neği Yayınlarından ÇERKES MİZAHI kitabıçıktı.

 
Kafkas Derneği Yayınları isteme adresi:
İsteme Adresi : Şenyuva meriç sok. No:44 Beştepe/ANKARA
Tel 03122228589

Web sitesi ı www.kafder.org.tr

e-mail : kafderekafder.ore.tr
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Kafkas Derneği Ankara Şubesi tarafından "Sür-
gün Anma Programı" yapıldı.

Her yaştan hemşehrimizin yoğun katılımıyla 21
Mayıs Çarşamba akşamı gerçekleşen program

sürgünde kaybettiklerimizin anısına Saygı Duruşu

ile başladı. Ana Dilinde yapılan Dua, 21 Mayıs
Bildirisinin okunması, Belgesel Gösterimi ve söy-
lenen ağıtların ardından hep birlikte okunan 21
Mayıs Andı ile program son buldu.

 

 

 

Kafkas Derneği Ankara Şubesi Halk Dansları
ekibi Elbruz, 24 Mayıs 2003 tarihinde Milli
ESitim Bakanlığı Şura Salonu'nda izleyicisi ile
buluştu. i
Katılımın yüksek olduğu gösteriye, Meclis Baş-
kanı Bülent Arınç, Dış İşleri Bakanı Abdullah
Gül, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Mil-
letvekili Yakup Kepenek katıldılar. Ekip üç saat
süren etkileyici gösterileri boyunca seyirciden

yoğun alkış aldı. Gösteride Elbruz ekibi yanı sı-
ra, Sayın Cankat Devrim'in çalıştırıcılığını yaptı-
Sı Minikler Ekibi de izleyenlere eğlenceli anlar
yaşattı.

 

Kaf-Der Ankara Şb. Mezbjen Doğa Sporları
Pikniği
Kaf-Der Ankara Şb. Mezbjen Doğa Sporları Ko-
misyonu 9 Haziran 2003 tarihinde Alacaatlı kö-
yünde piknik düzenledi. Yenimahalle Belediye
.başkanı sayın Tuncay Alemdaroğlu da pikniğe
katılanlar arasındaydı. Gençler gece geç saatle-
re kadar düğünler yaparak eğlendiler. Yapılan”
piknik Mezbjen Doğa Sporları Komisyonununiki
haftada bir düzenledikleri etkinliklerden biriy-
di.

 

 

 

 



 

 

 

"Nıbjeug Tiyatro Topluluğu" ve "H.Ü Bizbize
Tiyatro Topluluğu" Osman Çelik anısına KAFE
adlı oyununu sahneledi.
Kaf-Der Ankara Şb. Tiyatro Topluluğu Nıbjeug ve
Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek
Okulu Bizbize Tiyatro Topluluğu 7/8 Haziran
2003 tarihlerinde iki gösteri ile Şubat ayında
kaybettiğimiz değerli büyüğümüz Osman Çe-
ik'in KAFE adlı oyununu sahneye koydu.

 

Oyun Kafkasya'nın Kabardey bölgesinde geçiyor.
Soylu prensler ile daha alt sınıfta olan halk ara-
sındaki sınıfsal uçurumları ortaya koyarken,
Prens kızı Kafe ile ona aşık olan çoban Jang'o
arasındaki ilişkinin nasıl sınıfsal çatışmalara
döndüğünü anlatıyor.

 

Oyun ayrıca Çerkeslerin en eski danslarından o-
lan yavaş ritimli Kaf& dansının da nasıl ortaya
çıktığı hakkında bilgiler içeriyor.

Kaf-Der Kuşadası-Söke şubesi 21 Mayıs akşamı
dernek merkezinde sürgünün 139. yılını kala-

- balık katılımla andı.

Anma program çerçevesinde açılış ve saygı duru-
şundan sonra Kaf-Der Genel Merkezi'nden gelen
anadilde dua okunması ve 21 Mayıs bildirgesinin

 

'rında davetli katıldı.   

her bir paragrafının farklı gençlerce okunma-
sının ardından 21 Mayıs Andı hep birlikte ayak-
ta okundu.

 

Kaf-Der genel merkezinden gönderilen belgese-
linde izlendiği geceye katılan medya mensupla-
rına 21 Mayıs bildirisi dağıtılarak yerel basında
yayınlanması sağlandı.

Güney Marmara Kafkas Şöleni Gönen'deYapıldı.

Güney Marmara Kafkas Şöleni 1 Haziran 2003
Pazar günü Kafkas Derneği Gönen Şubesinin or-
sanizasyonu ve Bursa, Karacabey, M.Kemalpaşa,

Susurluk, Bandırma, Biga Kafkas Derneklerinin

katılımı ile Gönen-Dereköy'de yapıldı.

Şölene Balıkesir Milletvekili Turhan çömez, Gö-
nen Kaymakamı, Belediye Başkanı ve 3000 civa-

isi

Açılış konuşmasını Şube başkanı M.Emirhan Ko-
zan, Çerkeslerin tarihi geçmişi ve günümüzdeki
sorunlarını Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Demir
ile Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Bursa
Şubesi Başkanı Şamil Jane yaptı. Programın açı-
lış seremonisinde şölen alanına gruplar halinde
ayrı istikametlerden katılan Bandırma-Yeni Sı-
gırcı Köyü gençleri “Gelin Getirme”; Kafkas Ab-
haz Kültür Derneği, M. Kemalpaşa Kafkas Derne-
gi, Gönen Kafkas Derneği ekipleri misafir karşı-
lama senaryoları oluşturdular.
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Dilmaç Çiftliği Meral Sultan Harasından getirilen
Çerkes kıyafetleri giymiş atlılar gösteri yaptılar

ve büyük ilgi topladılar.

 

Yapılan pşine çalma yarışmasına Biga'dan katı-
lan ve birinci olan İhsan Tüzün'e Pşıne hediye e-
dildi.

 

Mahalli oyunlar yarışmasında ise Düzce'den katı-

lan Apsuva oynayan Fisun Ardıç-İlkay Birgül çifti
birinci oldu. 1.,2. ve 3.ye onur belgeleri verildi.

Şölende Çerkeslere ait tarihi eşyalar ve gelenek
sel yemekler standları açıldı.

TRT den davet üzerine gelen Atilla İçli ve çe-
kim ekibi belgesel olarak iki saate yakın çekim
yaptılar. Şöleni bölge halkı ve hemşehrilerimiz
ilgi ile izlediler.

Gece gençler Dereköy'de yöresel oyunlarla eğ-
lendiler

Ese Bölgesi 4, Kafkas Şenliği Aydın'da gerçek-
leştirildi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel “Ege
Bölgesi Kafkas Şenli$i” 12 Mayıs 2003 tarihinde
Aydın ili Şevketiye köyünde gerçekleştirildi.

Şenlikte söz alan Aydın Kuzey Kafkas Kültür Der-
ne$i Başkanı İsmet Başaran "“Şenliğimizin amacı;
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Kafkas Kültürünü yaşatmak ve kendi aramızdaki
bağları kuvvetlendirmektir. Bunun yanısıra kim-
igimizin ve kültürümüzün yaşatılabilmesi için
bu güne kadar ihmal edilen Çerkes Köyleri ger-
çeğini de ortaya çıkarmaktır. Ayrıca Çerkes köy-
lerinin sorunlarını da çözüme kavuşturmakisti-
yoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz şenliğimiz
her yıl Ese bölgesinin çeşitli illerinde yapılmak-
tadır” dedi.
 

 

   
Şenlik Ege Bölgesinin çeşitli il ve ilçelerinden 5
bine yakın hemşehrimizin katılımıyla gerçekleş-
ti. İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa, Soma, Deniz-

li, Antalya, Söke, Nazilli, Akhisar, Muğla, Fethi--
ye gibi il ve ilçelerden gelen hemşehrilerimiz
gün boyunca bir araya gelmenin coşkusunu ya-

şadılar.
 

 

 

 



 

 

 

 

Söz alan konuşmacıların Mayıs ayının önemini

anlattıkları programın ardından, İzmir derneği
Müzik Grubu, İzmir Ege Üniversitesi Kafkas Halk-
oyunları ekibi ve Balıkesir Halk oyunları ekibi bu

güzel güne coşku ve renk kattılar.

NEĞİNDEN PANEL

 

  

 

 

Bu etkinliğin devamı olarak 25 Mayıs'ta Halk
Eğitim Salonunda düzenlenen panelde “27 Mayıs

Çerkes Sürgünü” anildi. Erciyes Üniversitesi
- Öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Sedat Özden ve
Sakarya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fethi
Güngör'ün konuşmacı olarak katıldısı panelin
başkanlığını İlahiyatçı- öğretmen Erdal Özden
yaptı. Panelilgi ile izlendi.

Samsun Kafkas Derneği 29 ve 30 Haziran ta-
rihlerinde Kuzey Kafkas Halk Dansları gösterisi
düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede
ŞIBLE ve NART toplulukları toplam 14 oyunla
sahneye çıktı. Elli kişiden oluşan ekipler her iki
gecede de salonu tamamen dolduran konuklara

doyumsuz güzellikler yaşattılar. 600 kişilik AKM
salonunda yapılan gecelerin bir özelliği de, bi-
rinci gecenin üye ve hemşehrilere, ikinci gece-

nin ise Çerkes dostlarına ayrılmasıydı.

Küçük ekipten yetişen ve Türkiye'de ilk kez
“Kuzey Kafkas Halk Dansları Usta Öğreticisi”
belgesi alan Gürcan Atılgan ŞIBLE ekibini, Noyan
Yılmaz, Merve Önal ve Eyüp Arı ise NART Ekibini
çalıştırdı.

 

 //

 

Gecede konuşan Dernek Başkanı Eyüp BALOĞLU
“Bin yıllarda oluşan ve bugüne taşınan Çerkes
kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara taşı-
mak bizim birinci görevimizdir.” Dedikten sonra
“imkan verildikten sonra nasıl güzellikler yara-
tıldığını bu gecede göreceksiniz.” Diye konuştu.
Eyüp Baloğlu ayrıca, sürgünde Samsun kıyıların-
da çok acılar yaşandığını, bu acıları Samsun hal-
kının da hissettiğini kaydederek, tüm Samsunlur-

lardan 22 Mayıs 2004'te gerçekleştirilecek olan

anma törenlerine katılmalarını istedi.

 

 

NART çocuklarının sahnelediğini Sürgünde Sam-
sun kıyılarında yaşanan acıları, dostlukları, da-
yanışmaları anlatan “OROTORYO”da ise birçok
izleyicinin gözyaşlarını tutamadıkları duygulu
anların yaşandığı gözlendi.

Gösterilerin tamamlanmasından sonraki gün, e-

kiplerde görevli toplam 75 kişilik sruba, Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya

YILMAZ'ın da katıldığı Sahil Cafe Restorantta bir

akşam yemeği verildi. Yemek sonrası gerçekleş-
tirilen mahalli düğün ise izleyenlere güzel anlar
yaşattı.

 

Samsun Kafkas Derneği Sürgünün 139. Yılı

Nedeniyle Anma Programı Düzenledi. »

Kafkas Derneği Samsun Şubesi Sürgünün 139.

yılında bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. .

21 Mayıs akşamı Dernek binasında -bir araya

gelerek yapılan anma programının ardından;

 

 



 

Doğu park'daki program 24 Mayıs Cumartesi
günü sürgünde ölenler için yapılan saygı duruşu

ile başladı. Çevre il ve ilçelerden gelenlerle

birlikte 700 civarında Çerkesin katıldığı anma
programında sürgünle Kafkasya'dan teknelerle

gelenler sembolik olarak canlandırıldı, denize
çiçekler bırakıldı.

 

 

Çocuklar ise “Yaşadığımız Soykırımı Unutmaya-
cağız”, “Unutmadık, Karadeniz tanığımızdır” ya-

zı pankartlar taşıdılar.

 

Sürgünü anma töreni daha sonra Değişim Sahne-
sinde gerçekleştirilen belgesel ve panelle sürdü.
Panel'e oyuncu, yazar ve yönetmen Çetin Öner,

Hukukçu - Araştırmacı Özdemir Özbayile Ali Rı-
za Aydın konuşmacıolarak katıldılar.
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'acağız yazılı pankartlar
HakanÇELİKBAŞ 8'de taşıdılar;  
 

Kefken'de 21 Mayıs Anma Programı

Düzenlendi

Kafkas Dernegi Kocaeli Şubesi tarafından düzen-

lenen etkinlikte Dünya tarihinin en büyük soykı-
rımları arasında yer alan 21 Mayıs 1864 soykırı-

mında hayatlarını kaybedenler Kandıra'nın

Karaağaç Köyünde düzenlenen etkinliklerle

anıldı.

 

   
 

KAF-DER Kocaeli Şube Başkanı Ender Şenolile
yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı
etkinliklere Istanbul'da bulunan 14 dernekile

 



 

 

 

TRT   
 

Düzce, Adapazarı, Kayseri, Kütahya ve Ankara

gibi illerden gruplar halinde katılımlar oldu.

Yaklaşık2 bin kişinin katıldısı anma programına;

Kandıra Kaymakamı Şaban Balcı, Abhazya Türki-
ye temsilcisi Vovo Öyzba, Çeçenistan Sağlık Ba-
kanı Ömer Kanbiyev katıldı.

Katliamın 139. yılında yapılan törenler; açılış
konuşmaları, Yistanbulako koreografisinin ardın-
dan, koro tarafından Çerkes ağıtları seslendiril-

di.

Gençlerin şiirler okuduğu etkinlikte karaya ilk
ayak basılan Karara8aç sahiline geçildi. Burada
ilk sığınılan mağara ziyaret edilirken, denize si-
yah çelenk ve karanfiller atıldı. Atalarını anan

Çerkesler daha sonra hep birlikte yemek yiyerek
mezarlığa geçtiler.

Burada dualar ve Kuranı Kerim okunurken, gü-
nün anlam ve önemini belirten konuşmalar ya-

pıldı. Çeçenistan Sağlık Bakanı Ömer Kanbiyev

yaptığı konuşmada "“Geçmişimizi unutmadan bu
günleri yas havasından kurtarmalıyız. Gelecek
kuşaklara atalarımızın yaşadıklarını aktarırken,
anlamlı buluşmalarımızı şenlik havasına bürün-
dürmeliyiz” dedi.

İstanbul 1864 Kafkasyalılar Kültür Derneği
etkinlikleri:

Çerkes sürgününün 139. yılı nedeniyle İstanbul
1864 Kafkasyalılar Kültür dernesi tarafından bir
anma programı düzenlendi. “Pendik 5. Kültür -
Sanat Günleri Yaz etkinlikleri” çerçevesinde dü-
zenlenen program Pendik Atatürk Kültür Merke-
zinde gerçekleştirildi.

 

   

RİAYA Çi
LAĞIZI, 1 i  

Kafkosya
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Yalnızca hemşehrilerimizle sınırlı kalmayıp di-
Ser sivil toplum kuruluşları ve çevre halkında

katıldığı anma programında 1864 Çerkes sürgü-
nü hakkında bilgi verildi.

12.06.2003 tarihinde ise yine “Pendik 5. Kültür

- Sanat Günleri Yaz etkinlikleri” çerçevesinde
(Kafkasyalılar gecesi) KAFKASYA PENCERESİ

Programı düzenlendi. Pendik Sahil Şenlik alanın-
da düzenlenen gecede açılışın ardından sineviz-
yon gösterisi, Kafkas halk müzi$i, tiyatro-skeç
gösterisi, Kafkas halk dansları gösterisi düzen-

lendi ve mahalli düğüne geçildi. Kafkasya'dan
görüntülerin sunumu ile gece son buldu.

Kafkas Derneği Turhal Şubesi Sürgünün 139.

yılında anma programı diizenledi

Sürgünün 139 yılı anma programı Turhal Şeker
fabrikası sinema salonunda gerçekleştirildi.
Programa İlçe Kaymakamı Musa Uçar ve eşi ile
hemşehrilerimiz katıldılar.

 

24 Mayıs cumartesi günü de Kaf-der Samsun
Şubesini düzenlemiş olduğu anma programına
60 kişilik bir grupla katılındı.
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Konya Kafkas Derneği Büyük Sürgününün 139,
yıl dönümü için anma programı düzenledi.
21 Mayıs 2003 tarihinde düzenlenen program
Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Program slayt

gösterisi ile başladı, dinleyicilere günün anlam
ve önemi hakkında bilgi verildi..

 

   
Uzuntarla”da Akrabalar Günü düzenlendi
Kuzey Kafkasya'da tarihte yaşanan acı olay-

“lar sonucu zorunlu göçe tabi tutulan ve göçler
sırasında yakınlarını kaybedenler, kayıplarını

 

 

 

80

 

arayıp bulmak, bulamadıklarını anmak için her
yıl Haziran ayında bir araya gelmekte. Bu seneki
anma törenleri her yıl olduğu gibi Kocaeli'nin
Uzuntarla beldesinde 21. Haziran 2003 tarihinde
yapıldı.

E.Plt. Yrb.. Naci Ergin amaçlarının “İnsanlar
arasında sevgi, kardeşlik bağlarını geliştirmek,
savaş yerine barışı, düşmanlık yerine dostluğu,
tüm insanlara örnek olacak bir şekilde yaymak

olduğunu söyledi. İnsanların robotlaştırılmaya
çalışıldığı günümüzde, tüm insanların insan
olduğunu unutmaması gerektiğini vurgulayarak,

amacımız toplumdaki bireylerin en önemli
vazifelerinden birisinin de akrabalarına sahip
çıkmaları gerektiğini hatırlatmak, sadece küçük
topluluk ile başlatılan bu örnek davranışın, suya
atılan bir taşın meydana getirdiği halkalar gibi,
önce Kuzey Kafkasyalılar, daha sonra da tüm
insanlar tarafından benimsenip, anneler günü
ve babalar günü gibi kutlanmasını sağlamaktır”
söyledi.. İ

Saat 13.00 de başlayan programda, kaybe-

dilenler için dini merasim, günün mana ve €-

hemniyeti ile ilgili konuşmalar, Akrabalar arası
görüşmeler, günün yemeği ve geleneksel folklor
gösterileri yer aldı.

6. Azhvala Şenliği Musaözü Köyünde Yapıldı

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma
Derneğinin düzenlemiş olduğu geleneksel 6.
Azhvala Şenliği 31 Ağustos Pazar günü Eskişe-
hir'in Musaözü köyünde yapıldı.

 

2000 kişinin katıldığı şenliğe Kafkas Dernek-
leri Genel başkanı Sayın Muhittin Ünal, Genel
Sekreter Cumhur Bal ve Kafiad başkanı Cihan
Candemir katıldılar. Kafkas Dernesi Genel Mer-
kezi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şamil Jane,
Bozüyük Kafkas derneği başkanı Sayın Ertuğrul
Karuk, Kütahya Kafkas Derneği başkanı Sayın
Yücel Çotuk şenliğin başından itibaren programa
iştirak ettiler.

 

 

 



 

 

 

 

Siyasilerin büyük ilgi gösterdiği şenliğe AKP
Genel başkan yardımcısı Eskişehir Milletvekili
Sayın Murat Mercan, Bingöl Milletvekili Sayın
Mahfuz Güler, ETO başkanı Ayhan Arslan, Milli
Eğitim Müdürü Mithat Özdemir, ESKİ Genel
Müdürü Faruk Karaçay, AKP İl Teşkilatı ile çok
sayıda protokol üyesikatıldı.

Azhvala Şenliği Eskişehir dernek başkanı Mu-
harrem Tambova'nın hoşgeldiniz konuşmasıyla
açıldı. Daha sonra yönetim kurulu adına Prof.
Dr. Fazıl Tekin günün anlam ve önemini belirten
bir konuşma yaptı. AKP Genel başkan yardımcısı
Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Mercan da kısa
bir konuşmayla partililer adına Çerkeslerin
sorunlarıyla daha yakından ilgilenme sözü verdi.

Ayrıca Kütahya, Bozüyük, Afyon, İnegöl,
Düzce ve Ankara gibi illerden Derneklerin ve

- Hemşehrilerimizin katılımıyla gerçekleşen şenlik
oldukça coşkulu geçti.

EKKKDD halk dansları ekibi Şıble ve Bozüyük
Kafkas Derneği Minikler Ekibi Tley birbirinden
güzel gösterileriyle şenliğe renk kattılar.

Kafkas Derneği Ankara Şubesi Doga Sporları
Topluluğu Mezbjen 3 gün önceden Musa özü
köyüne giderek yaptıkları yaz kampının ardından

şenlise katıldılar.
Geniş katılımla gerçekleşen, son derece

hareketli ve coşkulu yapılan mahalli düğünün
ardından program sona erdi.

 

Sakarya Kafkas Kültür Derneği Geleneksel
Akyazı Akbalık Şenliklerini Başlattı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Akbalık beldesinde
geleneksel olarak yapılan Kafkas Kültür-Sanat
etkinlikleri 6 yıldır düzenlenmiyordu. Talihsiz
bir kaza neticesinde yaşamını yitiren Ayhan Ay-

kusba hemşehrimizi rahmetle anıyoruz. Şenlikle-
rin yapılmasına izin veren AYKUSBA ailesine te-
şekkür ederiz. Emeği geçen herkesi saygıyla
selamlıyoruz.

31 Ağustos 2003 Pazar günü yapılan Şenliğe
Vali yard. İdris Kurt kaya (Sakarya), Sakarya

  
 

  

Büyükşehir Bld.Bşk. Aziz Duran, Sakarya Büyük-
şehir Bld. Kültür işleri Müd. Sinan Çilek, Akyazı
Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Karapürçek Kay-
makamı, Karapürçek Belediye Başkanı, Abhazya
Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Vilademir Ayüz-
ba, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Bşk.
Muhittin Ünal, Genel Sekreter Cumhur Bal, Ge-

nel Sayman Orhan Özmen, Yönetim Kurulu Üye-
si İlhan Kıymet ve Kafiad Genel Bşk. Cihan Can-
demir katıldılar.

Hazırlanan zengin programda;
- İstanbul Kafkas Abhazya Kültür Derneği Halk

Dansları Topluluğu RİDADE;
- İstanbul Bağlarbaşı Kafkas Derneğinin Kuşha

Doğan Korosu;
- İstanbul 1864 Müzik grubu Nurhan Fidan ve

Arkadaşları;

- oOUzuntarla-İzmit Folklor Grubu;
- Sakarya Kafkas Derneği Mahalli grupları;
- oŞarkıcı Marina Ankuabupha (Abhazya Devlet

Sanatçısı) ve Şarkıcı Murat Babal
yer aldılar.

Bütün halkın katılımıyla gerçekleş abhaz-
ların geleneksel oyunu AWRAŞA ile program S0-

na erdi.

. Hidrojen Etkinlikleri Haftası Yoğun İlgi
Altında Gerçekleştirildi...
Birincisi geçtiğimiz yıl 16 Temmuz'da Ankara

Hilton Oteli'nde Elimsan Şirketler Grubu'nun
organizasyonu ile gerçekleştirilmiş olan, 1. Ulu-
sal Hidrojen Kongresi'nin ardından, bu yılda 7-
12 Temmuz tarihleri arasında “Türkiye'de Hid-
rojen Etkinlikleri Haftası” içersinde, 9 Tem-
muz'da yine Ankara Hilton Otelinde olmak
üzere “2. Ulusal Hidrojen Kongresi” tertiplendi.

Prof. Dr. T. Nejat Ve-

ziroğlu'nun onursal
başkanlığında yapılan
kongrede 18 bilim a-

damı “Hidrojen Ener-

jisi” ile ilgili konular-
da sunumlar gerçek:
leştirdiler. Yaklaşık
300 kişilik bir izleyici
grubunun iştirak etti-
Si kongreye, Sanayi
ve Ticaret Bakanı Sa-

yın Ali Coşkun ve E-
nerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanı Sayın

Hilmi Güler de katıl-
dılar ve kongre açılı-
şında birer konuşma

Ayrıca Hidrojen etkinlikleri haftası

 
yaptılar. |
içerisinde, 8 Temmuz'da İstanbul Hilton Ote-
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linde ve 11 Temmuz'da da İstanbul Hilton O-
.teli'nde ve 11 Temmuzda da İzmit Sanayi Odası
Salonunda “Hidrojen Enerji Konferansı” yine

Prof. Veziroğlu tarafından verildi. 2004 tarihin-
de ve "Uluslararası Hidrojen Kongresi - IHC'04”
yine Prof. Dr. Nejat T. Veziroğlu başkanlığında
gerçekleştirilerek, bu çalışmalara uluslararası
boyut kazandırılacaktır. 9 Temmuz tarihinde
Ankara Hilton Oteli'nde yapılan kongre ve
Hidrojen Etkinlikleri haftası içersinde yer alan
diğer etkinlikler için www.hidrojenforumu.com

sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Amblemve Kısaltılmış Ad Yarışması
03.07.2003 tarihinde Ankara'da kuruluşu ta-
mamlanmış olan KAFKAS DERNEKLERİ FEDERAS-
YONU yönetim kurulunca bir yarışma açılımına
karar verilmiştir. Kasım ayı sonuna kadar gönde-
rilecek tasarımlar arasından en beğenileni
Federasyonun Logosu ve kısaltılmış adı olarak
kullanılacak tasarımcıları da ödüllendirilecektir.

Adısey Devlet Tiyatro Topluluğu Ankara'ya
geliyor

15-25 Ekim 2003 tarihlerinde Ankara'da gerçek-
teşecek olan “Ethos geleneksel tiyatro Festiva-
li”ne katılmak üzere Adısey Cumhuriyeti Devlet
Tiyatro Topluluğu Kafkas Dernekleri Federasyo-
nunun daveti üzerine 15 Ekim tarihinde Anka-
ra'ya geliyor. “Dedelerimizin Voredleri” adlı ya-

rn müzikal oyunu ve 15 kişilik kadrosuyla festi-
valde 3 gün süreyle yer alacak ve Ankara'da Adı-
gece iki ayrı yerde sahne alacaktır.

Adıge Müzik Festivali Maykop'ta yapıldı
Birincisi üç yıl önce gerçekleştirilen 2. Dünya
Adıge Müzik Festivali 16-19 Eylül tarihleri ara-
sında Maykop'da büyük bir katılımla gerçekleşti.
Adıgey Cumhurbaşkanı Hazret Şovmen; festival-
le ilgili demecinde; -Müzik festivali iki yılda bir
değil artık her yıl yapılacaktır. Sadece Müzik
değil, tüm sanat dalları, spor ve benzeri aktivi-
teleri kapsayacak "Adıge Kültür Festivali” adıyla
düzenlenecektir.” - dedi.  

 

Yarışmaya Kafkas Dernekleri Federasyonu adına
katılan altı kişilik ekip seslendirdikleri şarkılarla
beğeni toplamış, Müzik öğrenimliiki solistin ile-
ride ek eğitime çağrılmasına karar verilmiştir.
Festival dışında Adıgecenin konuşulduğu yöre-
lerde sadece 4-5 kente sahne almak üzere gi-
debileceklerdir. Tiyatro topluluğunu davet et-
mek isteyenlerin Federasyon merkezi ile irti-
bata geçmeleri gerekmektedir.

Abhazya'da Kongre
Dünya Abhaz-Abazin halk kongresinin 5 yıldır
yapılamayan kongresi 27-28-29 Eylül tarihlerin-
de Abhazya'da yapılacaktır. Birleşmiş Milletler
teşkilatınında bilgisi ve yapılacak kongreye
Türkiye'den 30 delege 30 misafir davet edilmiş
bulunmaktadır. Kongre için giden delege ve
konuklar 30 Eylül tarihinde Sohum standyumun-
da yapılacak olan Gürcü-Abhaz savaşı'nın kaza-
nılışının 10.yıl törenlerine de katılacaklardır.

Dostluk Kulübü Derneği Olağan Kurulu Yapıldı
20.06.2003 tarihinde yapılan. genel kurulda se-
çilmiş olan yönetim kurulu:

Başkan: Mustafa Demir, Başkan Yrd.: Erol Gersin,

Üye: Yusuf Ünlü, Sayman: Astemur Ersoy, Sekreter:
Ozkan Özçelik

Wuppertal Çerkes Kültür Derneği Genel Kuru-
lu yapıldı
24 Mayıs 2003 tarihinde yapılan genel kurulda
seçilmiş olan yönetim kurulununlistesi şöyle

Başkan: Yalçın Yaşar (Huvaj), Başkan yrd.: Yusuf

Bilgen (Huba), Sekreter Setenay Dağ (Huvaj), Muha-
sip Zeynep Yapıcı (Şhaguj), Üye Tarık Şengül(Liy)

3.5 yaşındaki Matohov Cambulat Gness rekor-
lar kitabında.
Kabardey - Balkar cumhuriyetinde yaşayan 3,5
yaşında 44 kilo olan Matohov Cambulat Gnesss -
rekorlar kitabına girdi.
Cambulat doğduğunda 3,5 kiloymuş. Ancak
birkaç ay içinde çok hızlı kilo almış ve 3,5
yaşına geldiğinde 44 kiloya ulaşmış. Moskova'da
ccc tüm sağlık kontrol-

leri yapılan Cambu-
lat'ın her hangi bir
sağlık dorunu olma-
dısı ortaya çıkınca
“dünyanın en büyük
çocuğu” unvanını al-
dı. Madalya ve dip-
loma verilen Cambu-
lat 16 kiloluk iki a-
det gülleyi rahatlık-
ta kaldırabilmekte-
dir.

 

 



 

 

 

 

- Uzunyayla'nın kazancık köyü eşrafından olup

tüm meziyetleriyle çok sevilip sayılan birikimli

insan olan Kadir oğlu Hayri Yağan 16 Mayıs 2003
tarihinde yakalanmış olduğu amansız rahat-
sızıktan kurtulamayarak vefat etmiş ve ertesi
gün köyünde toprağa verilmiştir.

- oDüzce'nin Şapsı$ köyünden ve değerli hem-
şehrimiz Musa TOK'un eniştesi ve 1955 doğumlu
Fettah Eser, yakalanmış olduğu hastalıSa yenik
düşüp 04.07.2003 tarihinde vefat etmiş ve
köyünde toprağa verilmiştir.

-  Balıkesir-Susurluk-Demirkapı köyü halkından
Şapsığ-Hatko sülalesine mensup 1966 doğumlu

. İsmail Baltaş ile 1980 doğumlu yeğeni Serhat
Baltaş otomobille seyir halindeyken 11.07.03
tarihinde geçirdikleri feci trafik kazasında vefat

etmişler ve ertesi gün köylerinde topraSa
verilmişlerdir.

- oOUzunyayla eşraflarından Güzide ve Dr. Mah-

mut Bilgier'in değerli evladı Ali Hayri Bilgier,
yakalandığı rahatsızlıktan kurtulamayarak 4
Mayıs günü vefat etmiş ve ertesi gün Mersin'de
toprağa verilmiştir.

- Afyon Sarıcakaya

doğumlu Kadir ve Na-
zire'den doğma 1946
doğumlu Birinci Sınıf
Emniyet oMüdürlerin-
den Kaf - Der İkinci
Bahar folklor toplulu-
Sumuzun Saygın üyesi
ve tüm folklorcuların
Orhan ağabeyi muh-
terem insan Orhan
Aslan 18 Mayıs günü

İstanbul'da vefat et-
miş ve naaşı Anka-
ra'ya getirilerek resmi törenle topraga verilmiş-
tir.

- oOUzunyayla Halitbeyören Köyünden Rahmetli
Şuka Memduh ve Cevahir'den doğma, 1960 do-
gumlu, Sivas Demir Çelik İşletmelerinin eski çe-
likhane müdürlerinden Saim Yılmaz yakalandığı
amansız hastalıktan kurtulamayarak 21.07.03
tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. Üsküdar
merkez camiinde kılınan öğle namazını takiben
22 Temmuz günü toprağa verilmiştir.

 

- Çorum Kafkas Derneği üyelerimizden Tümer
Akyüz'ün (soft) değerli eşleri Erbaa 1963
doğumlu ve Abzah kökenli Baj ailesinden Ender-
Nazariye kızı Figen Baj(AKYÜZ) 26 Temmuz
günü Çorum'da vefat etmiş ve Çorum Cemilbey
köyünde aile kabristanında 27 Temmuz günü
toprağaverilmiştir.

- Eskişehir Kafkas Derneği'nin kuruluşunda ve
bugünkü mülkü edinmesinde büyük katkıları o-
lan, Dernek Onur Kurulu Başkanı ve yöresinde

her zaman saygı duyulan, Kabardey boyundan '

Vog ailesine mensup, Salih oğlu, Eskişehir-Rah-
miye köyü 1937 doğumlu Yılmaz Başay, 31
Temmuz 2003 tarihinde vefat etmiş ve köyünde
toprağa verilmiştir.

- Sayın Dr. Faruk Mit'in amcası Gazi oğlu Paşa
Metin Mit Uzunyayla - Karacaören köyü

26.07.03 tarihinde yakalandı$ı hastalık sonucu
Ankara'da vefat etti. Yaklaşık 82 yaşında Kar-

şıyaka Mezarlığında topra$a verildi.

- Hatay Reyhanlı'dan 1940 doğumlu Şapsıs/
Kob'lı sülalesine mensup Nihat Küplü geçirdiği
kalp krizi nedeni ile 20.08.2003 tarihinde vefat
etmiştir.

- Ankara Hacımuratlı köyü eşrafından zsıbına

ailesinden Mehmet oğlu, 1937 doğumlu Mazhar
Bahri Kaplan 07.09.2003 tarihinde geçirdiği ani
kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş ertesi gün
köyünde topra$a verilmiştir.

- Uzunyayla Karakuyu köyünden Gokepşoka

Yusuf Beyin oğlu 1941 doğumlu Avukat Bahattin
Kaplan İstanbul'da 30 Ağustos tarihinde vefat
etmiş ve aynı gün ilkindi namazından “sonra
İstanbul'da toprağa verilmiştir.

- Uzunyayla Eskiyassıpınar köyünden Thar-
kauko ailesinden Üzeyir Beyin kızı ve arkadaşı-
mız Nazif Enes'in değerli eşi 1954 doğumlu
Mercan Enes ani olarak geçirdiği kalp krizi so-
nucu 20 Eylül günü Hacıbayram camiinde kılınan

öğle namazını takiben Ankara Karşıyaka Mezar-
uğında toprağa verilmiştir.

- Biga Aşağıdemirci Köyü eşrafından Tharkou-
ko ailesine mensup 1964 doğumlu Behsat Gü-
vercinci yakalandığı amansız hastalıktan kur-
tulamayarak 19 Eylül günü vefat etmiş ve ertesi
gün Düzce Sarayyeri köyü mezarlığında toprağa
verilmiştir.

“Nart Dergisi ailesi olarak; yakınlarına, eş-dost ve akrabalarına bağsağlığı diler, vefat edenlere de

yüce Allah'tan sonsuz rahmetlerini esirgememesini dileriz.
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ANAYURT'TAN HABERLER

Rusya ve Kuzey Osetya Güney Osetya Konu»

sunu Görüştü.

Kuzey Osetya Başkanı Aleksandr Dzasokhov Mos-

kova'da Rusya Başkanı Putin ile Gürcistan'dan
ayrılan Güney Osetya'nın durumunu görüştü.

Liderler özellikle Güney Osetya'nın siyasi statü-
sünün nasıl olması gerektiği hakkında ve Rus işa-
damlarının Güney Osetya'da yatırım yapmaları

için nasıl teşvik edilebilecekleri hakkında görüş-
melerde bulundular. Caucasus Press

Avrupa Birliği Temsilcileri Kuzey Kafkasya'yı
Ziyaret Etti

Yunan ve İtalyan büyükelçiler, Avrupa Komisyo-

nu Moskova ofisi başkan yardımcısıVincent Pic-
ket ile birlikte Çeçenistan Başbakanı Anatoli
Popov ve Grozni Belediye Başkanı Oleg Zhid-
kov'la görüşmek üzere 8 nisan 'da Grozni'ye git-
tiler. Yunan büyükelçi Paraskevopulos yaptığı a-
çıklamada görüşmelerin çok olumlu geçtiğini
belirtti. 23 Mart'taki anayasa referandumunun

“ve Seçim kanununun hazırlanmasının Çeçenistan

“ın siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılan-
ması için atılan en önemli adımlar olduğunu be-
Ürten büyükelçi Çeçenistan'ı güzel günler bek-
liyor dedi. 09.04.2003 İnterfax

Rus General:”Mashadov 'u Affetmeyiz”
Çeçenya'daki Rus güçlerinin kumandanı General

Gennadii Troshev 17 Nisan'da yaptı$ı açıklama-
da henüz hiçbir çatışmada yer almamış ve Rus
askeri öldürmemiş Çeçen militanlar için bir ge-
nel affın söz konusu olabileceğini belirtti.
Ancak Çeçenistan'ın lideri Aslan Mashadov'un
affedilmesinin kesinlikle söz konusu olmayaca-

Sını belirten Troshev, Mashadow'un şimdiye ka-
darki tüm çatışmalardan ve saldırılardan sorum-
lu olduğunu söyleyerek Mashadov'u “vakalaya-

ca$ız ve cezasını çekecek” dedi. İnterfax

Abhazya Gürcü Milislerden Endişe Duyuyor
Chuburkhindji'de gerçekleştirilen ve Abhaz,
Gürcü hükümet görevlilerinin, Gürcistandaki Bir-

leşmiş Milletler gözlemcilerinin ve CiS barış gücü

temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Abhaz tem-
silciler Svaneti dağlık bölgesindeki'50 kadar
Gürcü milisin varlığından endişe duyduklarını
belirtti. ,
Gürcü Askeri yöneticiler bu konuda yaptıkları
açıklamada bu askerlerin sadece üç haftalık bir
eğitim dönemi için o bölgede bulunduklarını ve
bu sürenin sonunda Tiflis'e döneceklerini belirt-
tiler. Caucasus Press

 84

Abhazya Rusya ile Soçi Anlaşmasıyla İlgili Gö-
rüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Valerii Lochc-

hinin Abhazya Başbakanı Raul Khajimba ile 4
Mayıs'ta görüştü. Görüşmenin konusu Mart ayın-
da Rus ve Abhaz liderlerin imzaladıkları Soçi An-
laşmasının anahtar noktalarının yerine getiril-
mesiydi. Görüşmelerdeki en önemli noktayı Soçi
- Tiflis - Abhazya demiryolunun açılması, İnguri
hidroelektrik santralinin yeniden yapılandırıl-
ması ve evlerinden sürülen Galli Abhazların ev- :
lerine geri dönmeleri konuları oluşturdu.

Ria-Novosti

Siirgiinlin Anısına Anıt

Rus-Kafkas savaşlarının kurbanları anısına Ka-
bardey Balkar'ın başkenti Nalçik'te yapılacak bir
anıt için tören düzenlendi.
21 Mayısta Nalçik'teki şehir parkında buluşan .
Kabardeyler, hem sürgünü andı hem de yapıla-
cakanitın temel atma törenine katıldı.
Törende yer alan Kabardey-Balkar Başbakan

Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Hauti Sohrokov,
Kafkas-Rus savaşını Adıge tarihinin kara sayfası
olarak değerlendirdi. Savaşın Çar'ın sömürge po-
Ütikalarının bir sonucu olarak başladığını belir-
ten Sohrokov, Kabardeyler, Balkarlar ve Rus-

ların kaderlerinin ortak olduğunu savundu.
Törene katılanlar heykelin dikileceği yere çiçek
bırakıp, dua ettikten sonra dağıldı.

22.05.2003 Ajans Kafkas

Çeçenistan Barış Planı'na 58 ülkeden imza
Çeçenistan Dışişleri Bakanı İlyas Ahmedov'un
Çeçenistan'daki savaşı durdurmayı ve BM gibi
uluslararası kuruluşların garantörlüğünde bir yö-
netim tesis etmeyi amaçlayan Barış Planı'na
destek arayışları uluslararası boyutta devam

ediyor. Uluslararası Radikal Parti'nin plana des-
tek amacıyla başlattığı imza kampanyasına 58
ülkeden 3 binin üzerinde imza toplandı.
İmza atanlar arasında Bernard Kouchner, Vytan-
tas Landsbergis, Andre Glucksmann, Adriano

Sofri, Pascal Bruckner, Marco Pannella, Otto

von Habsburg, Marek Edelman, Daniel Cohn-
Bendit, Jack Lang, Barbara Spinelli, Elena
Bonner-Sakharov ve Vladimir Bukovsky gibi ünlü
isimter de yer alıyor. 14.06.2003 Ajans Kafkas

Abhazya, Gürcistan'a koordinasyon önerdi
Askıya alınan Gürcü-Abhaz Koordinasyon Konse-
yi toplantıları yeniden gündemde. Sohum, Tif-
lis'e konseyin toplanması teklifinde bulundu.
16 Haziran'da bir açıklama yapan Abhazya Dev-
let Başkanı Yardımcısı Astamur Tanya, “Koordi-
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nasyon Konseyi toplanırsa barışın korunması me-
kanizmaları da işleyebilir" dedi.
Koordinasyon Konseyi'nin alt çalışma grupları se-
viyesinde zaman zaman bir araya geldiğini an-
cak asıl toplantının 2 yıldır yapılamadığını hatır-
latan Astamur Tanya, bu konuda Abhazya'nın ya- .
pıcı tutumunun da BM Genel Sekreteri'nin Gür-
cistan Özel Temsilcisi Heidi Tagliavini tarafın-

“dan da bilindiğini söyledi.
'Tiflisin Koordinasyon Konseyi'nin toplanması
teklifine henüz cevap vermediğini belirten Tan-
ya, Kodor'daki Gürcü askeri varlığı nedeniyle du-

rumun gerginlik arzettiğini ve bu sorunun çö-
zülmesi gerektiğini söyledi. Ajans Kafkas

Kabardey-Balkar Devlet Başkanı'na Dokunula-
bilecek
Kabardey-Balkar Devlet Başkanı'nın dokunulmaz-
ğı kaldırıldı. Rusya Federasyonu'nabağlı cum-
huriyetlerdeki anayasa ve yasaların federal ya-
salara uyumlu hale getirilmesi çerçevesinde Ka-

bardey Balkar Anayasası'nda yeni bir değişikliğe
gidildi.
Rusya Başsavcılığı'nın Kabardey Balkar Anayasa-

sı'nda devlet başkanının dokunulmazlığını dü-
zenleyen 87. maddesine yaptığı itiraz üzerine

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Parlamentosu ana-
yasa değişikliğine gitti. Yapılan oylama sonucun-
da Moskova'nın uyarısı dikkate alınarak Devlet
Başkanlığı'nın dokunulmazlığını öngören yasa
hükmü kaldırıldı. 16.06.2003 Ajans Kafkas

AP heyeti Çeçen temsilci ile görüştü
Çeçenistan ve İnguşetya'da Çeçen sorunu üzeri-
ne incelemelerde bulunan Avrupa Parlamentosu
heyeti, bir sürpriz yaparak Çeçenistan Devlet
Başkanı Aslan Maskhadov'un Moskova Temsilcisi
ile de bir araya geldi.
Bölgedeki temaslarının ardından Moskova'ya dö-
nen AP heyeti, Maskhadov'un temsilci Salambek
Maigov'la görüşerek Çeçen tarafının görüşlerini
aldı. Maigov, AP milletvekilleri Reino Paasilinna
(Finlandiya), Bart Stas(Belçika), Arie Oostlander
(Hollanda), Dag Suendi (İsviç) ve Giovanni Fava
(İtalya)'dan oluşan heyete Aslan Maskhadov'un

“barış görüşmelerine hazır olduğunu söyledi.
Dava açan aile katledildi. Maigov, Kalinovskaya
yerleşim merkezinde bir aileden 7 kişinin ya-
şamını yitirdiği topluinfazdan bahsederek, "Bu
insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Rus
ordusunun işlediği cinayetler nedeniyle Rusya
aleyhine açtıkları dava nedeniyle katledildiler"
dedi. Maigov, ayrıca Rus-Çeçenihtilafın sona er-
dirmesi için uluslararası toplumun müdahalesi-
nin şart olduğunu vurguladı.

18.06.2003 Ajans Kafkas
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Gürcistan, Abhaz-Gürcü sorununu AGİT'in
gündemine taşıyor
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Nino Burcanad-
ze, uluslararası toplumu Abhaz-Gürcü sorunu-

nun Tiflis lehine çözüni sürecine çekmekiçin yi-
ne yurtdışı temasa başladı.
Burcanadze, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki-
tatı'nın 12. Parlamentolararası Oturumu'na katıl-
mak üzere Hollanda'ya gitti. Burjanadze, Hol-
landa'nın ikinci büyük şehri Rotterdam'da yap-
tığı açıklamada Hollanda'nın AGİT dönem baş-
kanlığında Abhaz-Gürcü sorununa gereken ilgi-
nin gösterilmesini umduklarını söyledi. Hollanda
Parlamentosu Başkanı Frans Vaysglas ile görüşen
Nino Burcanadze, dünyada yaşanan trende uy-

gun olarak Abhaz-Gürcü sorununun da uluslara-
rası örgütlerin meseleye dahliyle çözüme kavu-
şabileceğini belirtti. Görüşmede AGİT'in Abhaz-
Gürcü sorununun çözüm sürecinde alabileceği
roltartışıldı. 08.07.2003 Ajans Kafkas

Adıgey'de nüfus sayımının sonuçları belli oldu
Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Adıgey
Cumhuriyeti'nde 9 Ekim 2002'de yapılan genel
nüfus sayımının resmi ama kesin olmayan So-
nuçlarına göre cumhuriyetin toplam nüfusu 447
bin 109 olarak belirlendi. Nüfus 1989 sayımına

göre 15109 kişi arttı.
Sayımın kesin sonuçları federal merkezdenilgili
heyetin onayından geçtikten sonra Ekim 2003'te
açıklanacak. Adıgey Cumhuriyeti nüfusun bü-
yüklüğü itibariyle Rusya Federasyonu içinde 75,
Güney Federal Bölgeler arasında ise 11. sırada
yer aldı. Adıgey Cumhuriyeti, 1970 ve 1980
arası W0,5, 1980-1989 arası X0,7, 1989-1996

arası 40,6'lık bir nüfus artışı yaşadı. 1989 ile
1996'nın ikinci yarısında yılık ortalama X0,2
oranında düşüş meydana geldi. .
Adıgey'den kısmi göç ve doğum oranlarındaki
düşüklüğe rağmen cumhuriyetin nüfusunda kay-
da değer bir artış gözlemleniyor. Nüfus artışın-
da Adıgey'e yaşanan göçün önemli bir faktör ol-
duğu tespiti yapılıyor. 10.07.2003

Liderlere çağrı
Adıge Khase aldığı bir kararla Lazarev'in heyke-
linin dikilmesini "siyasi provokasyon" olarak de-
ğerlendirdi. Adıge Khase ayrıca Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Mil-
letler Bakanı V. Zorin, Krosnodar Kray Valisi
A.Tkaçev, Adıgey Devlet Başkanı Hazret Şöv-
men, Kabardey-Balkar Devlet Başkanı Valeri Ko-
kov ve Karaçay-Çerkes Devlet Başkanı V. Seme-
nov, Dünya Çerkes Birliği Başkanı'na çağrıda
bulunarak, Şapsığlar'ın kendi hakları ve şerefle-
rini koruma konusunda gösterdikleri çabaların
desteklenmesiniistedi. Ajans Kafkas

a
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Adigey Cumhuriyeti'nin 9 Ekim 2002'de Yapı-

lan Sayımda Belirlenen Nüfusu
 

Kişi sayısı Erkekler Kadınlar
 

Kaydedilenlerin
Nd 447467
tümü

208271 239196
 
Adıgey

Cumhuriyeti

Halkı

447109 208014 239095

 

Adıgey'de sürekli
ikamet edenler 442075

203013 239062
 

Özel durumla ika-

met edenler 2034
7001 33
 

 
Dışarıda yaşayan
ancak geçici ola-
rak Rusya Fede-

rasyonu'nda bulur-

nanlar

358  237 101    
Adıgey Cumhuriyeti'nin nüfus nasıl değişti? 
 

 

 

 

 

Yıllar Nüfus

1959 (15 Ocak) 324.100

1970 (15 Ocak) 385.300

1979 (17 Ocak) 404.400

1989 (12 Ocak) 432.000

2002 (9 Ekim) 447,109 

 

1989-2003 yıllarında genel
değişiklik miktarı

* 12.500
 

Tabii eksilme - 19.000
 

Doğankişi sayısı * 68.400
 

 

 

   “İÖlen kişi sayısı - 87.400
Göçartışı 31.500
Adıgey'e göç edenler *155.400
Adıgey'den göç edenler - 123.900   
İnsan ömründe düşüş
Elde edilen bilgilere göre Adıgey'de insan ömrü
son on yılda 69,2 yaştan 68,2'ye düşüş gösterdi.
Bununla beraber erkeklerde ömür 62,5, kadın-

larda ise 74 yıl olarak tespit edildi. Ancak bu ra-
kamlarla Rusya geneli kıyaslandığında Adıgey'de
insan ömrünün daha uzun olduğu ortaya çıkıyor.
Rusya'da erkeklerde insan ömrü ortalaması 58,5,

kadınlarda 71,9. İnsan ömrünün kısalması nüfu-

sun doğal düşüşünde önemli bir faktör.
Ajans Kafkas -Nart Astemir

Tskhinval'in Rusya ile birleşme önerisi değer-

- lendirilecek 07.07.2003
.Güney Osetya Devlet Başkanı Eduard Kokayti'nin
Rusya Federasyonu ile birleşmek amacıyla Dev-

hakkak ele alınacağını söyledi. İsminin açıklan-
masını istemeyen komite üyesinin Apsni Nyuz'a

verdiği beyanda bu talebin Gürcistan'ın içişleri
meselesi olması nedeniyle farklı tartışmaları be-
raberinde getireceğini ancak Güney Osetya va-
tandaşlarının büyük bir kısmının Rusya vatan-
daşlığını elde etmiş olduğunu, Rusya Devlet Baş-
kanı dahil hiç kimsenin de bu gerçeği görmez-
den gelemeyeceğini kaydetti. Güney Osetya li-
deri Kokayti, en son Nalçik'te katıldığı bir imza
töreninde Rusya ile birleşme isteklerini “Ben
devlet başkanı olarak Rusya Federasyonu Devlet
Başkanı'na Güney Osetya'nın Rusya'ya dahil edil-
mesi isteğinde bulundum. Güney Osetya bunun-
la ilgili kararını 1992 yılındaki referandumda
verdi. Referandum sonucunda halkın Rusya'ya

bağlanması isteği kesinleşti" sözleriyle ifade
etmişti. Ajans Kafkas

AP'den Çeçenistan hatırlatması
Avrupa Parlamentosu, 3 Temmuz'daki toplantı-

sında bir yandan Çeçenistan'daki insan hakları
ihlallerini kınarken diğer taraftan da Rusya'ya
uluslararası topluma verdiği sözleri yerine getir-

mesi hatırlatmasında bulundu.
AP milletvekillerinin aldığı kararda, Çeçenis-
tan'daki insan hakları ihlallerinden duyulan kay-

gı dile getirilerek, insani yardım teşkilatlarına
Rusya tarafından çıkartılan serbest geçiş engel-
lerinin bir an önce kaldırılması istendi. Çeçenis-
tan'a yardımda bulunan uluslararası örgütlerin
güvenliğini sağlayacak adımların atılmasını ta-

(ep eden kararda, AB'ye de çağrıda bulunuldu.
AP milletvekilleri Çeçenistan'ın yeniden yapılan-
dırılması için AB'nin program hazırlığına girmesi
gerektiğini vurguladı. 04.07.2003 Ajans Kafkas

Abhazya'dan Gürcü timine kırmızı hat
Abhazya, Gürcistan'ın Kodor'da yapılacak göze- .
tim operasyonunda BM çalışanlarının güvenliği-
nin Gürcü özel timi tarafından sağlanması tekli-
fini kesin bir dille reddetti.
Gürcistan'ın önerisi 2 Temmuz'da BM Baş Göz-
lemcisi General Gazi Aşfak'ın Abhazya Savunma
Bakanı Vyaçeslav Eşba ile Sohum'da yaptığı top-
lantıda gündeme geldi.
Eşba, Kodor geçidinde periyodik gözlem operas-

- yonu yapan BM görevlilerinin güvenliğinin sağ-

let Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı çağrı, sonba-
harda Duma'nın gündemine alınacak.
Duma Savunma Komitesi üyelerinden biri, Güney
Osetya'nın yaptı$ı başvurunun son baharda mur-
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lanması gerekçesiyle Gürcistan Savunma Bakar-
lığı'na bağlı özel bir timin görev almasının So-
hum tarafından kabul edilemeyeceğini belirte-
rek, "Bu teklif 14 Mayıs 1994 tarihinde Mosko-
va'da yapılan anlaşmanın ihlali anlamına gelir"
dedi. Aşfak ise Gürcistan Savunma Bakanı V.
Tevzadze ve Gürcistan Acil Durumlar Bakanı M.
Kakbidze ile yaptığı görüşmeleri anlattı. Aşfak,
Gürcü tarafının kendilerine BM gözlemcilerinin

 



 

 

 

    
 

kaçırılmasın ardından düzenlenen kurtarma
operasyonuna katılan Gürcü silahlı güçlerinin

bölgeden çekildiğini söylediğini aktardı. Abhaz-
ya Savunma Bakanlığı'nın bilgilerine göre ise
Moskova Anlaşması ve 2 Nisan 2002 tarihli Tiflis
mutabakatı gereğince silahlı güç bulundurulma-
.ması gereken Kodor'da bine yakın Gürcü aske-
ri/polis gücü barınıyor. 04.07.2003 Ajans Kafkas

Abhazya Gürcü Milislerden Endişe Duyuyor
Chuburkhindji'de gerçekleştirilen ve Abhaz,
Gürcü hükümet görevlilerinin, GürcistandakiBir-
leşmiş Milletler gözlemcilerinin ve CIS barış gücü
temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Abhaz tem-

silciler Svaneti dağlık bölgesindeki'50 kadar
Gürcü milisin varlığından endişe duyduklarını
belirtti. Gürcü Askeri yöneticiler bu konuda yap-

tıkları açıklamada bu askerlerin sadece üç haf-
talık bir eğitim dönemi için o bölgede bulunduk-
larını ve bu sürenin sonunda Tiflis'e dönecekle-
rini belirttiler. Caucasus Press

Amerika ve İngiltere Abhaz/Gürcü Sorunuİçin
ÖzelElçi Atayacak" |
Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze,
İngiltere ve ABD'nin Abhaz-Gürcü sorununa yakın
ilgi gösterdiğini ve her iki ülkenin bu konuda
özelelçi tayin edeceğini söyledi.
St. Petersburg'un 300. kuruluş yıldönümü nede-
niyle düzenlenen kutlamalara katılan Şevard-
nadze, yabancı devlet başkanlarıyla gerçekleş-
tirdi$i bir dizi ikili görüşmede Abhaz-Gürcü me-
selesini gündeme getirdi. Şevardnadze bu görüş-
melerle ilgili olarak 2 Haziran'daki geleneksel
radyo konuşmasında, "Özetle Abhazya konusun-
da çok ilginç diyaloglar yaşandı. Başkan Bush,
Gürcistan'a olan desteğini yinelerken İngiltere
Başbakanı bu meseleye büyük bir ilgi gösterdi"
dedi. Şevardnadze, "Gürcistan'ın toprak bütünlü-
Sü" sorununun en kısa zamanda barışçıl bir yolla
çözüleceğini umut ettiğini söyledi.

03.06.2003

Abhaz ordusu profesyonelleşiyor
Abhazya ordusunda profesyonel birlikler kurma
'çalışmaları sürüyor. Abhazya Başbakanı Raul Ha-
cimba, ordudaki reform hareketinin sürdürülme-

si gerektiğini belirterek, profesyonel birlikler
kurma planına önem verdiklerini söyledi.
Kendileriyle yapılan bir kontrata dayalı olarak
orduya katılan insanların daha fazla maaşa kar-
şık daha çok sorumluluk üstlendiklerini belir-
ten Hacimba, "Bu birlikler ordumuzun çekirde$i-
ni oluşturacaktır" dedi. Profesyonel askerlik sis-
teminin kurulmasına karşılık şu an ve yakın gele-
cekte yedek askerlerin Abhazya'nın asıl savunma
potansiyeli olarak kalmaya devam edeceğini be-
tirten Hacimba, yedekteki askerlerin eğitimleri-

Ajans Kafkas
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nin yenilenmesine ilişkin sistemi de geliştirmek
durumunda olduklarını söyledi. Ajans Kafkas

Abhazya, 10.yılında gövde gösterisi yapacak

Abhazya, bağımsızlığın 10. yılını ihtişamlı bir
gösteriyle kutlamaya hazırlanıyor. 10.yıl kutla-
malarıyla ilgili özel hazırlık komite, başkent So-
hum'da yapılacak tören gününde Abhazya ordu-
sunun tüm birimleriyle askeri geçit töreni yapıl-
masını kararlaştırdı.
Geçit sırasında güvenliği sağlanması için gere-
ken çalışmaları yapmak üzere Başbakan Birinci
Yardımcısı Astamur Tarba görevlendirildi. Şu an
tam olarak şekillenmiş olmasa da taslak progra-
ma göre tören 30 Eylül sabahı Abhazya Kahra-
manları Anıtı'na ve savaşta yaşamlarını yitiren-

terin kabrine çelenk ve çiçekler bırakılmasıyla
başlayacak. Kutlamalar Svoboda Meydanı'nda
askeri geçit töreni ile devam edecek. Daha
sonra Devlet Stadyumu'nda tiyatro gösterisi su-
nulacak, ardından Abhazya ve Kuzey Kafkas-
ya'nın folklor grupları sahne alacak. Tören hal-
kın katılımıyla nhtım gezisiyle sona erecek.
Kutlamalara Rusya Federasyonu, Kuzey Kafkas

Cumhuriyetleri'nden yoğun bir katılım bekleni-
yor. . 13.06.2003 Ajans Kafkas

Karaçay-Çerkes'i dolu vurdu
Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde bazı yerleşim
yerlerinde geçen yıl yaşanan sel felaketinden
dolayı ödenek alama sıkıntısı hala çözümlene-
mezken 7 Temmuz'da ülke yine dolu yağışına
teslim oldu. Karaçay Çerkes Cumhuriyeti Acil
Durumlar Bakanlığı, dolu yağışı nedeniyle Habez
ve Prikuban yerleşim merkezlerinin yanı sıra

başkent Çerkesk de zarar gördü. Bazı yerlerde
tarım arazileri tamamen hasat veremez hale
geldi. Çerkesk ilk Yardım Merkezi'nin bilgilerine
göre dolu sadece arazileri vurmadı, 5' kişiyi de
kafasından yaraladı. Hükümet doludan maddi
zarar gören insanların yaralarının sarılacağını
açıkladı. Hükümetin bütçesinde şu an bu fe-
lakete ayrılacak ödenek olmadığı, bu nedenle
de federal merkezden destek istenece$i belirti-
liyor. Ancak federal merkezile yerel idare ara-
sında son günlerde geçen senenin "felaket öde-
neği" defterinin kapanmaması üzerine devam e-
den bir sorun var. Hükümetin Moskova'dan iste-
yeceği paranın verilip verilmeyeceği Karaçay-
Çerkes'in siyasi gündeminde tartışma konusu
oldu. 08.07.2003 Ajans Kafkas

Rusya kendi askerini affediyor
Rusya Devlet Duması'ndan geçen af yasası kap-
samında Çeçenistan'da suça karışmış ve hakl-
arında dava açılmış bazı Rus askerler affedildi.
Rusya Askeri Başsavcısı Aleksandr Savenko, Çe-
çenistan'da suça karışan 22 askerin af kanunu
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kapsamında affedildiğini, haklarında dava açıl-
mış 90 askerin davalarının soruşturma aşamasın-

da olduğunu ancak bunlardan da 76'sının af kap-
samında olduğunu söyledi.
Rusya uluslararası kamuoyundan gelen baskılar
üzerine Çeçenistan'da suç işleyen askerlerden
bazıları aleyhine dava açmış ancak, bunlardan
hiçbiri sanıklar aleyhine sonuçlanmamıştı. 14
yaşında Elza isimli Çeçen kızına tecavüz edip
boğazlamak suretiyle öldüren Albay Budanov
hakkında verilen suça ehliyeti olmadığı yönün-
deki karar da yine uluslararası baskı nedeniyle
yüksek mahkemede bozulmuş ancak hala dava
adliye koridorlarında gidip gelmeye devam edi-
yor. 08.07.2003 Ajans Kafkas

Çeçen kadını isyanda
Hiç Olmazsa Öldürdüğünüz Insanlarin Cesetle-
rini Verin

Rus askeri birliklerinin temizlik operasyonu adıy-
la sivil halka yönelik gerçekleştirdiği saldırılar,
çaresiz anneleri isyan ettirdi. Gikalolu kadınlar
kaybettikleri çocukları için 28 Haziran'dan beri
eylem yapıyor.
Caharkale-Argun yolu üzerinde Rus operasyonla-

rını protesto eden 200 kadın, kaçırılan çocukları
ve diğer yakınlarının hiç olmazsa cesetlerinin
kendilerine verilmesini istiyor. Yol boyunca elle-
rindeki pankartlarda kavurucu sıcağın altında
eylemlerini sürdüren kadınlar, operasyonların

bir an önce bitmesini, toplama kamplarında tu-
tulan insanların serbest bırakılmasını, öldürülen

yakınlarının da cesetlerinin verilmesini istiyor.
Kadınların ellerindeki dövizlerde "Oğullarımızı
geri verin", "Referandum bizim için cehenneme
döndü" şeklinde yazılar yer aldı.
Rusya'nın önde gelen insan hakları savunma ör-
gütü Memorial, 12-13 ve 21 Haziran tarihlerinde
Gikalo'da Rus askeri güçlerinin 6 kişiyi hiçbir
neden belirtmeksizin alıp götürdüğünü bildirdi.
Kayıpların kimlikleri şöyle: Aslan Labazanov
(1985 doğumlu), Musa Aliyev (1986 doğumlu),
Hüseyin Kadimagomayev (1983 doğumlu), Ah-
med İlyasov (1960 doğumlu), Magomed Bukayev
(1984 doğumlu), Şahrudin Aliyev (1958 doğum-
lu). Eyleme katılanlar, bu kişiler ölü yada diri

geri getirilinceye kadar eylemlerine devam
edeceklerini bildirdi. 30.06.2003

Abhazya'dan Adısey'e ödül
Adıgey'de koltuğundan olan müze müdürü eski
görev yeri Abhazya'dan nişan aldı
Abhazya Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba, ü-
çüncü derece devlet nişanı "Ahdez Apşa'yı Adı-
sey Milli Müzesi eski Müdürü Almir Abregov'a
verdi. Ardzınba, bu ödülü, daha önce Abhazya
Mili Müzesi'nde görev yapmış olan Almir Abre-

 

gov'a, Abhazya'nın kurtuluş mücadelesine verdi-
Si destek ve müzedeki çalışmaları nedeniyle
vermeyi uygun gördü.
Abregov, Radio Liberty'ye muhabirlik yaptığı ge-.
rekçesiyle Adıgey Milli Müzesi Müdürlüğü'nden
Kültür Bakanı'nın emriyle alınmıştı. Abregov'un
görevden alınmasıile ilgili kararname, müze ça-
ışanlarının günlerce süren protesto eylemlerine
rağmen geri çekilmemişti. Ajans Kafkas

Amtsahara'ya Aşuba desteği 14.07.2003
Abhazya'da Devlet Başkanı'nın istifasını isteyen
Amtsahara adlı sivil toplum örgütüne Parlamen-
to Başkanı'ndan destek geldi. Abhazya Parla-
mento Başkanı Nugzar Aşuba, Amtsahara'nın is-
teklerine hak verdiğini belirterek “Elinde silah
vatanını koruyanlar, diğer insanlardan daha çok
bugünkü problemler ve yetersizliklerden yakın-
ma hakkına sahiptir" dedi.
Amtsahara'nın Devlet Başkanı Vladislav Ardzın-
ba'nın hastalı$ı nedeniyle görevini yerine getire-
mediği gerekçesiyle istifasını istemesini de de-
gerlendiren Aşuba, "Abhazya'nın son yıllarında
Ardzınba'nın liderliğinde doğru bir yolaldığını"
belirterek, "Vatan ve halkı için yaptıkları tartı-

şılmaz. Eğer hastalığı Vladislav Ardzınba'ya
gorevini yerine getirmesini engelliyorsa, o za-
man başkanın kendisi akıllı kararı almalıdır"
dedi. Nugzar Aşuba, hansi adım atılırsa atılsın
her şeyin kanunlar ve anayasa çerçevesinde ol-
ması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ajans Kafkas

Tiflis'te savaş çığırtkanlığı i
Gürcistan'ın Abhazya'yı silah soruyla geri alması-

nı savunan "Abhazya Savaş Gazileri Birliği" adlı
örgüt, Tiflis'te parlamentoyu savaş kararına ikna
etmek için eylem yapıyor. Parlamento çağrıyı -
hemen gündemine aldı. "Abhazya Savaş Gazileri
Birliği, 13 Temmuz'da Abhazya'ya karşı “askeri
seferberlik" ilan edilmesi çağrısında bulunurken
Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze
de, bugünkü radyo konuşmasında eylemcileri
cesaretlendiren açıklamalarıyla dikkat çekti.
Şevardnadze, Gürcü hükümetine ve parlamen-
toya BM Belgesi'nin 7. maddesinin devreye s0-
kulması için çağrıda bulunan sözkonusu birliğin
endişelerini paylaştığını belirtti. Şevardnadze,
örgütün talep listesinde yer alan bölgedeki Rus
Barış Gücü'nün gönderilerek yerine uluslararası
barış gücünün kurulması konusuna da değine-
rek, Ukrayna'nın uluslararası barış gücüne katıl-

maya hazır olduğunu söyledi. Şevardnadze ayrı-
ca bu meselenin Gürcistan Milli Güvenlik
Konseyi'nde tartışılmakta olduğunu sözlerine
ekledi. 14.07.2003
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