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RHABA DEĞERLİ OKURLARIMIZ, —

Nisan 7997 tarihinde ilk kez sizlerle tanışan NART Dergisi, aralıksız altı yıl yayın yaşamını sürdürmüş,

03.07.2003 tarihinde kurulan Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun kendi yayın organının adını, içeriğini ve

misyonunu özgürce belirleyip yayınlayabilmesine imkan vermek, yeniyapıya saygılı olmak adına Ağustos 2003

tarihinde 36. sayıile yayın yaşamına son vermiş ve keyfiyet okurlarımıza da duyurulmuştu.

 

NART dergisinin yayını durdurulduktan sonra, özgün kültürümüzden adını almasını sağlamaküzere, yenidergi

için isim arayışına girişildi. Değişik öneriler arasından belirlenen üç alternatif üzerinde Başkanlar Kurulu'nda

uzun tartışmalar ve görüşmeler yapıldı. Sonuçta kurulda yapılan oylama sonucunda Kaf-Fed'in yayın organının

adının da yeniden NART olması kararı çıktı. Doğrusunu söylemek gerekirse, Federasyon tarafından yayın-

lanacakolan yeni yayın organının adının da NARTolacağı aklıma bile gelmezdi. Ancak, Kaf-Fed'in kuruluşuile

yeni yayın hazırlıkları içerisindeyken Nartcaro'ın haksız yere iptal edilmiş olmasına tepkiden midir, Nart isminin

tabanda yeterince tanınmaya başlamış olmasından mıdır, yoksa süreli yayınlarda bir süreklilik istenmesinden

midir bilemiyorum sürpriz şekilde NARTismi çoğunluğun iradesiyle seçildi, Hayırlı olsun.

Federasyon olarak amacımız, NARTın özlenen kalitede ve içerikte, zamanında okuyucusuna ulaşan, uzun

ömürlü, yeni kalemlerin ve daha çok da genç kalemlerin ürünlerine yer veren ve olabildiğince kısa

aralıklarla çıkan bir yayın organı olmasını sağlamaktır. Bu amaç ve düşünceyle yurtiçi ve yurt dışı Kafkas

Dernekleri ile aydınlarımıza, genç kalemlere yapmış olduğumuz çağrılara gelen cevaplar, gelecekiçin son

derecede ümit vericidir.

Toplumsal sorunları çok, okuma alışkanlığı az, dili ve kültürel özellikleri önemli oranda aşınmaya uğramış ve

yok oluş sürecinde mesafe kat etmiş bir toplum olduğumuz göz önünde bulundurularak yeni dergi ne tür

yazılar ve konulariçermelidir, hedefkitlemiz ne olmalıdır, gibibir çok soru 5 ayrı toplantıda geniş katılımlarla enine

boyunatartışıldı.

Bu tartışmalarda ciddi ve seviyeli bir dergiile haftalık bir haber-iletişim gazetesinin yayınlanması düşüncesi

ağırlık kazandı. Ne var ki henüz yeterli düzeyde profesyonel eleman istihdam etme noktasında değiliz. Ama

hedelimiz; en kısa zamanda profesyonel kadrolar oluşturmak ve onların yönetiminde daha profesyonel

yaklaşımla hazırlanmış, sorunlarımızın bir bir tartışıldığı, toplum tabanımızın zevkle takip edebileceği ve

farklı işlevleri olan yeni yayın organlarına kavuşmaktır. Dilerim o günler çok gecikmez.

21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü, Mayıs-Haziran ayı kültürel etkinlikleri ve toplumsal açıdan anadilin önemi

konuları Nartın bu ilk sayısını şekillendirmiştir. Temmuz-Ağustos sayısının konusu ise "Anadilde yayın, anadil

öğrenim kursları ve toplum olarak bu konularailişkin yükümlülüklerimiz?" şeklinde belirlenmiştir.

Yeni NART dergisini, yeni bir kurumun yeni bir yayını olması nedeniyle 1, sayıdan başlatmak ve İSSN numarası

almak üzere Kültür Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuruya karşılık aynı İSSN numarası verilmiş ve 1. sayı

yerine 37. sayıdan başlanması gerektiği halırlatıldığından 37. sayı olarak numaralandırmak zorunda kaldık.

Nart dergisine abone kaydedilmesi ve derginin abonelerine ulaştırılması konusunda derneklerimiz ve onların

belirleyeceği temsilcilerden faydalanacağız. Bu uygulama, derneklerin kendi üye aidatlarını toplamalarına ve

ücretsiz olarak iletişim tebligatları yapmalarına da imkanı sağlayacaktır. Bu yöntem, görev alacak

arkadaşlarımızın, az da olsa maddi kazanç elde etmelerini ve abonelere derginin mutlaka ulaşmasını da

sağlayacaktır.

Bu vesileyle eski abonelerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Nart dergisine 2002 yılı sonu ve 2003 yılı

içerisinde abone olduğu halde, yıllık olarak abone oldukları 6 sayıdan daha az dergi ellerine geçmiş olan

abonelerimiz, eksik sayılarını bildirdikleri takdirde onların eski sayılarını arşivden diğerlerini de yeni sayılarla

tamamlamak istiyoruz.. Abone ödeme kayıtlarımız kısmen zarar gördüğünden son dönem abonelerin,

gereken kontrolü yapıp Federasyon merkezine bildirmelerini özellikle rica ediyoruz.

Salırlarıma son verirken, anadilde yayınların, anadilde okuma-yazma kurslarının ve Federasyonumuzun yeni

yayın organı NART Dergisinin toplumumuziçin güzelliklerle dolu gelişmelere vesile olmasını diliyorum.

Saygılarımla

Muhittin ÜNAL
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KAF-FED

 

03.07.2003 tarihinde 21 derneğin
katılımıyla kurulmuş olan Kafkas
Dernekleri Federasyonu (KAF-FED) bu
gün itibariyle 43 üyeye ulaşmıştır.
Katılım hazırlıkları devam etmekte olan
derneklerin de 1-2 ay içerisinde çalış-
malarını tamamlamaları sonucu üye

sayısı 90 rakamını aşabilecektir. Ortaya

çıkmış ve gün gün gelişmekte olan bu
yeni yapı, kültürel kuruluşlarımızın kuru-

lu bulundukları yöreler itibariyle Çerkes
toplumunun ciddi ekseriyetini temsil

etme konumuna ulaşmakla yüküm-
lülüğü de o oranda artmıştır.

Bu durumun bilincinde olan Kaf-Fed,
demokratikleşme çalışmaları ve insan
hakları alanında atılan her adımı ve
yürürlüğe konulan her yasayı ve yönet-

meliği yakındanizleyerek kendi toplumu

adına atılması gereken adımları atmak-

tan bu güne kadar çekinmemiştir. Bu
cümleden olmak üzere yapılan çalış-
malarla ilgili birkaç örnek vermek
mümkündür.

1-İnsan Hakları Danışma Kuruluna üye
olmuştur. Böylelikle (81 sivil toplum
kuruluşu (arasında Çerkes toplumu
adına hareket etmeye başlamıştır. Ayrıca
üyesi bulunan Dernekler de kurulu.
bulundukları İl ve İlçelerde İnsan Hakları
Kurullarına üye olarak, üyeleriyle ve
hemşehrileriyle ilgili insan hakları
sorunlarını İlgili kurullara taşımaya
başlamıştır. Özellikle İnsan Hakları
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Kaf-Fed olarak son

derecede açık olan
kültürel talep ve

söylemlerimiz, 21 Aralık

2003 tarihli kongre

sonrasında medya

taralından kamuoyuna

yok çok tarklı şekilideve.

 

 
(b

    

 
gurubuyla özdeş tutularak

   

mı duğu yyanlıış

a lamalar, yakında
başlamış olan Tv

yayınlarından sonra da

 

tanımayanlarca sık sık
gündeme yetirilmiş,

çirkini yazılara ve

  

Danışma Kurulunda; Hükümet'in AB'ye
vermiş olduğu İlerleme Raporlarının ve

demokratikleşmeyle ilgili olarak
çıkartılacak yasa tasarılarının değer-

lendiriliyor olduğu dikkate alındığında

Yurt içinde ve dışındasivil yapılaşmalar

arasında bizim toplumumuzun temsil

edilmeye başlanmasıilerisi için oldukça
önemli bir adımdır.

2- Türkçe dışında geleneksel olarak kul-
lanılmakta olan mahalli dil ve şivelerde
resmi öğrenim kursları açılmasına
olanak veren yasanın ve ilk yönet-
meliğinin yürürlüğe girdiği gün başla-
mak suretiyle uygulama kabiliyeti

olmayan hususlar için ilgili merciler —
nezdinde gerekli girişimlerde ve
toplumumuz adına kurs açmatalebinde
bulunmuş ve gereken taslak müfredat
programlarını hazırlamıştır. Talebi olum-

lu karşılanan Kaf-Fed , üye derneklerden
birer usta öğretici adayını eğitip, Milli

Eğitim Bakanlığından sertifikalı ve kurs

açabilmekiçin gerekli yetki belgeleriyle

donatılmış olarak geri göndermek
amacıyla Ankara'da ilk kurslara Eylül ayı

sonlarında başlamayı hedef edinmiştir.
Bu günkü üye yapısı itibariyle öncelikle

Adigece ve Abazaca dilleri için Alfabe,
sözlük, deyimler ve atasözleri kitapçığı,
allabeden sonrası için yardımcı ders
kitapçıkları ve görsel materyal üretimine

başlama hazırlığı içerisindedir. Üye
yapısının uygun hale gelmesi halinde

Alan,Çeçen ve Dağıstan dillerinde de —.
kurs açma girişiminde bulunacağı tabi-
idir.

3- Ana dil öğrenimi kursları yanında
toplum kesimlerinden bazılarının sıcak

karşılamadığı bir diğer girişim ve istem

de Radyo-Televizyonlarda öncelikle
Adigece ve Abazaca yayınlar yapılması

istemidir. TRT tarafından Çerkes
toplumunun en kalabalık kesimi olan

sadece Adıgeler için yayın yapmaterci-

hine karşılık Kaf-Fed, ikinci Kalabalık ©
kesim olan Abazalar için de yayına

başlanması halinde diğer üç dil gurubu
için de dönüşümlü imkanyaratılmasının
mümkün olduğunu savunmaktadır.

 



Fiilen başlanan yayınlarda, altyapı ve

materyal eksikliği nedeniyle TRT'nin

ihtiyaç hissettiği hususlar bilgimiz

dahilindedir. Kendilerine yardım konusun-

da üzerimize düşen her konuda yardıma
hazırız. TRT'nin zengin bir kültürel

materyale kavuşturulması adına şimdi-
den programlar yapılmış ve çalışmalara

başlanmıştır.Yayınlarda süre ve içerik
itibariyle zamanla olumlu gelişmeler
olacağını umuyoruz. Her şeye rağmen

fiilen yayınlara başlanmış olmasını
önemli sayıyoruz.

4- Ülkemizde yaşayan çok sayıda kültür

gurubunun yarısının yayın taleplerine

TRT'nin tek başına cevap verebilmesi bu
günkü yasal yapıyla mümkün değildir. O

itibarla yakın gelecekte ulusal özel tele-
vizyonların da görev üstlenmesi kaçını!-
maz olacaktır. Böylesibir durumahazır-

lıklı olmak üzere özel spikerlik kursları-
na ana dilini bilen birkaç gencimizin
katılımını sağlayarak daha sonra da

onların Kafkasya'da kısa süre staj yap-

maları için gerekli çalışmaları yapmaya

başlamış bulunmaktadır.

Kaf-Fed olarak son derecede açık olan
kültürel talep ve söylemlerimiz, 21

Aralık 2003 tarihli kongre sonrasında
medya tarafından kamuoyuna çok çok
farklı şekilde ve özellikle bir başka kültür
gurubuyla özdeş tutularak sunulmuş

olmasının yaratmış olduğu yanlış anla-
e e   

malar, yakında başlamış olan Tv yayın-
larından sonra da Çerkes toplumunuiyi
tanımayanlarca sık sık gündeme getir-

ilmiş, çirkin yazılara ve eleştirilere de
konu edilmiştir.

Oysa, istenen şey insanın insan

olmasından doğan ve en doğal hakkı

olan anadilini ve kültürünü öğrenme ve

yaşatma istemidir. Hükümetler tarafın-
dan çıkartılmış ve her Türk yurttaşına
tanınmış olan kültürel hakların kullanı!-
ması istemidir ve Devlet tarafından da
özellikle teşvik edilmektedir. Dileyen bu
hakkını kullanır, dileyen kullanmaz.

Çerkes toplumu gibi Vatan kaybetmenin
acısını çok iyi bilen, geleneksel terbiye

anlayışları sonucu sorumluluk anlayışları
En Er

 

KAF-EFED

   

yüksek, çalışkan, hem Anavatanı Kafkasya
hem de doğup büyüdüğü ikinci
Vatanları Türkiye gibi Cennet örneği iki

vatan sahibi olmakla öğünen, tarihi
geçmişlerinin tümündelaik ve demokrat
yaşamış, tarihi boyunca dünyada hapis-
hanesi Olmayan yegane halklar

olmuş,tüm kültürlere saygılı, savaş ve
terörün her türlüsüne karşı olan barış-
sever bir halkın, sırf kültürel haklar kul-

lanıyor olması nedeniyle bölücülükle

suçlanması, cevap verilmeye bile
değmez cehalet. örnekleridir. ,zavallı

düşüncelerdir ve tümüyle iftiradır. Öyle
yazanların, Kafkas tarihini, Anadolu'nun
arkaik geçmişini, antik çağlardan gelen
derin köklere sahip özgün Kafkas
kültürünü, Türk Kurtuluş Savaşı Tarihini,
Ülkemizin spor, sanat, kültür, siyaset ve
askeri tarihini çok iyi incelemeleri ve
ondan sonra konuşup yazmaları
gerekirgi i

 



uzman gözüyle...  
  

 

HasanKanbolat ASAM, Araştırmacı

Çeçenistan Devlet Başkanı Ahmed
Kadirov, 9 Mayıs'da Çeçenistan'ın
başkenti Grozni'deki Dinamo
Stadyumu'nda, Ikinci Dünya Savaşı'nın
sona ermesinin yıldönümü olan "Zafer

Bayramı" kutlamaları sırasında sabah
saat 10:35'de patlayan bomba sonucu

yaşamını kaybetti.

10 Mayıs itibariyle 14 kişinin öldüğü ve
63 kişinin yaralandığı söz konusu patla-
mada ölen ve yaralananlar arasında

Çeçenistan hükümetinin bakanları da
bulunmaktadır. İçişleri Bakanı Alu
Alhanov ve Rusya Federasyonu'nun
Kuzey Kafkasya Komutanı General Valeri

Baranov ağır yaralananlar arasındadır.

Olay sırasında Çeçenistan Meclis
Başkanı Hüseyin İsayev ve Reuters
muhabiri de yaşamını yitirmiştir.
Stadyumda, üst düzey konuklara ayrılan
bölümde meydana gelen patlamaya, bir
kara mayınının neden olduğu açıklan-

mıştır. Ancak, bir kadın canlı bomba ve
stadyumun onarımı sırasında beton
içine yerleştirilen bir bomba ihtimalleri
üzerinde de durulmaktadır. Nitekim, iki
yıl önce Dağıstan'ın Kaspisk şehrindeki
stadyumda yine 9 Mayıs Zafer Bayramı
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kutlamaları sırasında beton içine yer-
leştirilen benzer bir bomba patlamıştı.
Patlama sonrası bir bombanın daetkisiz
hale getirildiği Dinamo Stadyumu'nda

geçen yılda patlamaya hazır bir bomba

bulunmuştu.

Ahmet Kadirov:

Kahraman mı? Hain mi?

Göreve geldiğinden berialtı suikast gir-

işimine uğrayanve yedincisinden kurtu-

lamayan oKadirov'un cenazesi 10

Mayıs'da ailesinin yaşadığı köy olan
Grozni'nin yaklaşık 50 kilometre güney-

doğusundaki Sentoroy'da düzenlenen

törenle toprağa verilmiştir. 1944 yılında

Çeçen halkının Sibirya ve Orta Asya'ya
sürgüne gönderilmesi nedeniyle 23
Ağustos 1951 tarihinde Kazakistan'ın

Karaganda şehrinde doğan Ahmet
Kadirov, Özbekistan'da Buhara Medresesi
ve Taşkentİslam Enstitüsü'nü bitirmiştir.
1969-71 yılları arasında Çeçenistan'ın
Gudermes şehrine bulunan ve çeltik
üretimi yapan bir devletiçiftliğinde (kol-

hoz) çalışmış, 1989 yılında Kuzey

Kafkasya'da ilk İslam Enstitüsü'nü
Grozni'de açmış ve kurucu rektörü
olmuştur. 1994-96 yılları arasında
süren |. Çeçenistan Savaşı sırasında İse

güçleri yanında savaşmıştır. 1995 yılın-
da Dudayev, Kadirov'u Çeçenistan
Başmüftüsü olarak görevlendirmiş, bunun
üzerine Kadirov, Rusya Federasyonu'na
cihat ilan etmiştir. 1996 yılında
Aleksander Lebed ile Aslan Mashadov
arasında gerçekleşen Çeçenistan soru-
nunun çözümü ile ilgili görüşmelere

katılan ve Vahabilik karşıtı olarak tanınan
Kadirov, 25 Temmuz 1998 yılında
Grozni'de Kuzey Kafkasya Müslümanları
Kongresi'ni düzenlemiştir. Bu Kongre'de

katılımcılar Vahabiliği eleştirmişler ve
Kuzey Kafkasya'da Vahabiliğin Moskova

tarafından desteklendiğini öne sür-

müşlerdir. Ağustos 1999'da Basayevve

Hatiab'a bağlı Çeçen güçlerin Dağıstan'a

girmesine karşı çıkan Kadirov, Rusya
Federasyonu'na karşı savaşmayı red

etmiştir. Kadirov, Çeçenistan'nın

 



Gudermes, Kurçaloyev ve Nojayurtovsk

illerini "Vahabizmden temizlenmiş
bölge" olarakilan ettikten sonra 25 Eylül
1999'da Gudermes'de yapılan toplantı-
da Vahabilere karşı savaşmaya hazır
olduğunu açıklamıştır. 10 Ekim 1999'da
Aslan Mashadov, Rusya Federasyonu'na
karşı savaşmayı red eden Kadirov'u
başmüftülükten azlederek Çeçen
halkının düşmanı olarak ilan etmiştir.
Kasım 1999'da Kadirov'un sayesinde

Rus federal askeri güçleri herhangi bir

direniş ile karşılaşmadan Gudermes'e
girmişlerdir. 12 haziran 2000'de Rusya

Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir
Putin Kadirov'u Çeçenistan'ın geçici
Devlet Başkanı ilan etmiş ve Kadirov, bu

 

teni izlenmiş-bölge"
olarak ilan ettikten

 

tarihten itibaren başmüftülük görevini
bırakmıştır. 12 Ağustos 2000'de Kadirov
Çeçenistan devlet televizyonundan
halka seslenerek bağımsızlık yanlısı

Çeçen güçlerinin silah bırakmasını,
silahlarını bırakanların ve ağır suç işle-
meyenlerin af edileceğini açıklamıştır.
Ocak 2001'de Groznefi adlı Rus petrol
şirketinin Çeçenistan temsilcisi olan ve
Çeçenistan Devlet Başkanlığı seçimleri
için Ağustos 2003'de seçim kampa-
nyasını başlatan Kadirov, Putin'in

* desteklediği Birleşik Rusya Partisi'nin

desteğini red ederek bağımsız aday
olmuş ve 5 Ekim 2003'de yapılan
seçimlerde oyların yüzde 80'nini alarak

devlet başkanı seçilmiştir.

 

Suikastların Sonucunda
Yükselen Adam:
Sergey Abramov

Kadirov'un öldürülmesi ile birlikte
Çeçenistan devlet başkanlığı görevini
vekaleten yürütmeye başlayan ve 32

yaşında olan Çeçenistan Başbakanı
Sergey Abramov ise 16 Mart 2004tari-

hinde bu görevine başlamıştır.
Kadirov'un birlikte çalıştığı beşinci
başbakan (Nikolay Koşman, Stanislav
İlyasov, Mikhail Babiç, Anatoli Papov)

olan Rus musevisi kökenli Abramov,
klasik Rus devlet anlayışı içerisinde
(Başkan yerel halktan ise yardımcısı
Rus) Çeçenistan'da görev almıştı. 29
Şubat 1972 tarihinde Moskova'da doğan
Abramov, 1996 yılında Taşkent Devlet
Ekonomi Üniversitesi'nin Maliye

Bölümü'nü bitirmiş ve Rusya
Federasyonu Maliye Bakanlığı'nda

çalışmıştır. Şubat 2001'de Çeçenistan
Başbakanı Stanislav İlyasov'un kabi-
nesinde Maliye Bakanı olan Abramov,

bu görevini Ocak 2003'de Kadirov'un
kendisini görevden almasına kadar

yürütmüştür. Sözkonusu görevden alın-

ma, dönemin Çeçenistan Başbakanı
olan Mikhail Babiç'in de görevden alın-
masına yol açmıştır. Abramov,
İlyasov'un Rusya Federasyonu'nun

Çeçenistan'dan sorumlu danışmanı
olması ile birlikte, Rusya Federasyonu

Sayıştay'ında Çeçenistan Bütçesi ve
savaş tazminatlarından sorumlu başkan-
lik görevine atanmıştır. Günümüzde
Rusya Federasyonu Devletİdari Bilimler
Akademisi'nde de açık öğretim öğren-

cisi olan Abramov, Başbakanlık görevine
de Anatoli Papov'un patlama sonucu
ağır yaralanması sonucunda İstifa

etmesiyle getirilmişti. Abramov, kaderin

bir cilvesi sonucu bu sefer de patlama
sonucu ölen devlet başkanının yerine
vekalet etmeye başlamıştır.

Putin Çeçenistan
Politikasını Değiştirecek
mi?

Kuzey Kafkasya'nın ortasında 15 bin km?

(yaklaşık Kayseri kadar) yüzölçümünün

yaklaşık 1/3'ü dağlık araziden oluşan,

 
savaş öncesi İ milyon nüfusa Sahip
küçük ve güney bölgesi hariç, coğrafi

açıdan ele geçirilmesi kolay olan bir

ülke olan Çeçenistan'da Moskova yöne-
timin 1994'den beri konirolü sağlaya-
maması dikkat çekicidir. Üstelik gerçek-
leşen patlama, günümüzde en güvenilir

bölge olarak görülen Grozni'de meydana

gelmiştir.

Patlama sonrası, aynı gün Sergey

Abramov ve Ahmet Kadirov'un oğlu

Ramazan ile Moskova'da görüşen
Vladimir Putin, gerçek bir kahraman
olan Kadirov'un yenilmediğini ve

Kadirov'un her zaman Çeçen halkı ile
teröristlerin bir tutulamayacağını belirt-

tiğini açıklamıştır. Çeçenistan'da üç gün
yas ilan edilmesi ve patlamayı kınayan

ilk açıklamalardan sonra Rusya
Federasyonu'nun Çeçenistan poli-

tikasını yenileyip yenilemeyeceğini

düşünmek gerekmektedir. Çünkü,
Moskova'da Gürcistan Devlet Başkanı
Saakaşvili'nin Acaristan'ı geçici bir süre
Tiflis'e bağlamasını örnek alan yak-

laşımlar yüksek sesle ifade edilmeye

başlanmıştır. 10 Mayıs'da Duma Meclis
Başkanı Birinci Yardımcısı olan ve
Putin'i destekleyen Birleşik RusyaPartisi
milletvekili Lyubov Sliska, Çeçenistan'ın
geçici olarak doğrudan Moskova'ya

bağlanmasını ve Çeçenistan'a sınırı olan
topraklarda olağanüstü hal ilan edilmesi

talep etmiştir. Vatan Seçim Bloğu

Başkanı Dimitri Rozagin de söz konusu
tasarıya destek vermiştir. Ancak,
Çeçenistan Anayasası'na göre

7



uzman gözüyle...

Çeçenistan'ın Moskova'ya doğrudan
bağlanması mümkün değildir.

Başbakan Sergey Abramov'un 2000 yılı-
na kadar Çeçenistan'da hiç yaşamamış
olması ve Çeçen kökenli olmaması
vekaleten. yürütmeye başladığı devlet
başkanlığı görevini asaleten yürüte-
meyeceğini göstermektedir. Ahmet
Kadirov'un oğluolan ÇeçenistanDevlet
Başkanlığı Muhafız Birliği Başkanı 1976
doğumlu Ramazan Kadirov'un 10
Mayıs'da hızla Başbakan Birinci
Yardımcılığı'na atanması Devlet

Başkanlığı görevine hazırlandığını

düşündürmüştü. Ancak, Çeçenistan
Anayasası'nın 66. maddesine göre
Çeçenistan Devlet Başkanı'nın 30 yaşın-
dan küçük olmaması ve devlet başkan-
lığı seçimlerinin dört ay içinde yapıl-

    
ması gerekmektedir. Ramazan Kadirov'un

2/ yaşında olması devlet başkanlığına
yükselişinin önünde bir sorun olarak
durmaktadır. Ayrıca, baskılardan dolayı
Çeçen halkının Ruslardan daha fazla
korktuğu Ahmet Kadirov'dan sonra

Çeçenistan'da herşeye yeniden başla-
mak zorunda olan Putin'in aynı hatayı

ikinci delta tekrar ederek babasından
daha fazla baskıcı olan Ramazan
Kadirov'u devlet başkanlığına getirmesinin
büyük bir hata olacağı açıktır. Devlet

Başkanlığı olasılıkları arasında Putin'in
danışmanı, eski milletvekili ve eski polis
memuru kökenli Aslanbek Aslanhanov 

da bulunuyordu. Aslanbek Aslanhanov,
demokratik tavırları ile tanınmaktadır.
Çeçenistan doğumlu bir Rus olan Oleg
Jidkov da önemli bir aday adayıydı. 11

Mayıs'da Putin, 2001-2003 yılları

arasında da Grozni Belediye Başkanı
olan ve belediye başkanlığı görevini

sürdürürken FSB'de generalliğe kadar
da yükselen Jidkov'u Güney Federal
Bölgesi (okruk) başkan yardımcılığı
görevine atamıştır. Diğer aday adayları
ise Rusya Federasyonu eski parlamento

başkanı Ruslan Hasbulatov, Çeçenistan
eski İletişim ve Basın Bakanı Bislan
Gantemirov, Moskova'da yaşayan

İşadamı Malik Saydullayev ve İşadamı
Hüseyin Cebrailov, 2001-2002 yılları

arasında Çeçenisian Emniyet Genel
Müdürü olan Said Peşkhoyev ve FSB
kökenli Murad Ziyazikovidi.

Çeçenistan Savaşı tarafların başvurduğu
şiddet ve sivil kayıbın, azalacağına art-
makta olduğunu göstermektedir. Bu

nedenle, Putin'in Çeçenistan politikasın-
da bir yumuşama eğilimi beklemek
doğru bir analiz olmayacaktır. Aksine,
Kadirov suikastine hazırlıksız yakalanan
ve Moskova'nın Çeçenistan politikasını
tamamen Kadirov eksenli inşa etmiş
olan Putin yönetiminin Çeçenistan soru-
nunun çözümü için daha radikal önlem-
ler alacağı tahmin edilebilir. Nitekim,
Mayıs başında Çeçenistan'da bulunan
polis sayısı azaltılmaya başlanmakla

birlikte, suikast sonrası Başbakan
Mikhail Fradkov bölgeye 1125 polisin

sevk edilmesine karar verildiğini açık-
lamıştır. 11 Mayıs'da beklenmedik bir
şekilde Grozni'ye giden ve saldırıda

ii

ölenlerin ailelerini ziyaret eden Putin,

Ahmed Kadirov'u "Rusya Milli
Kahramanı" madalyası ve ünvanı,

saldırıda hayatını kaybeden Çeçenistan
Meclis Başkanı Hüseyin İsayev'i de
"Cesaret" madalyasıile ödüllendirmiştir.
En son İl. Çeçenistan Savaşı'nın
başladığı yıl olan 1999'da Çeçenistan"
ziyaret eden Putin, Moskova'nın yeni
Çeçenistan paketinde ekonomik ve poli-
tik iyileştirmelerin olacağının sinyalleri -
ni de vermiştir. Putin'in açıklamalarına

 

.göre, Çeçenistan'ın sorunlarını tespit
edecek bir komite kurulacaktır,
Çeçenistan'ın gelecek kadrolarının

 



yetiştirilmesi için 200-300 civarı Çeçen
genci devlet burslusu olarak Rusya

Federasyonu üniversitelerinde okutula-
caktır, Moskova'da başkanlığına Grozni
eski Belediye Başkanı olan General
Genadi Troşev'in atandığı Güney Rusya
Temsilciliği açılacaktır, savaştan dolayı
tamamen yıkık bir kent görünümünde
olan Grozni'nin onarımına başlanacakve
evlerini kaybedenlere yeni ev verilecek-
tir. Putin, Kadirov'un adının bir cadde
veya bir meydana verileceğini ve buraya
heykelinin dikileceğini de açıklamıştır.
Bu açıklama üzerine 11 Mayıs günü
Çeçen Devlet Konseyi aldığı karar ile
Çeçenistan'ın ikinci büyük kenti olan
Gudermes'in merkez meydanının adının
"Kadirov" olarak değiştirmiştir. Ayrıca,
12 Mayıs'da yaptığı açıklamada Güney
Federal Bölgesi Başkanı Vladimir
Yakovlev, Çeçenistan'da devlet başkan-
lığı seçiminin 5 Eylül 2004 tarihinde
yapılacağını bildirmiştir. Rusya
Federasyonu Ekonomik Kalkınma ve
Ticaret Bakanı German Gref de 16
Mayıs'da yaptığı açıklamada, |.

Çeçenistan Savaşı'nın sona erdiği tarih
olan 1996'dan günümüze kadar Rusya
Federasyonu'nun Çeçenistan'da 1 mil-
yar dolar para harcadığını söylemiştir.

Patlayan bombanın ardından bir hafta
geçtikten sonra olayın kimin tarafından
gerçekleştirildiği (okonusundaki sır
perdesi ortadan kalkmıştır. 16 Mayıs
gecesi Kafkas Center internet sitesine
açıklamada bulunan Şamil Basayev
olayı üstlenmiş, dinden dönen ve milli
kimliğini kaybeden Kadirov'un şeriat
mahkemesi kararıyla cezalandırıldığını
belirtmiştir. Putin'in ailesini de ölümle
tehdit eden Basayev, söz konusu olayın
organizasyonunun Mashadov'un emriile
gerçekleştirildiğini de ima etmiştir.

Çeçenistan Nereye
Gidiyor ?

24 Mayıs'da resmen başlayan

Çeçenistan'da devlet baskanlığı için

seçim sürecinde adaylar kesinleşmiştir.

Çeçenistan Seçim Komisyonu yaptığı

 

açıklama ile seçimlerin 29 Ağustos

2004'de yapılacağını ilan etmiştir.

Devlet Başkanlığına aday olacakkişinin,

6 bin seçmen imzası toplaması veya

Seçim Komisyonu'na yaklaşık 150 bin

dolar rehin bırakması gerekmektedir.

Seçimlerin geçerli sayılabilmesi için

 

uzman gözüyle...

565 bin seçmenin yüzde 50'sinin

seçimlere katılması gerekmektedir. 11

adayın katıldığı Çeçenistan Devlet

Başkanlığı seçimlerinde, devlet başkan-

lığına en yakın aday olarak Kremlin ve

Kadirov ailesinin onayını alan

Çeçenistan İçişleri Bakanı Alu Alhanov

görünmektedir.

Savaş öncesi 1 milyon nüfusa sahip

Çeçenistan'da 1994'ten beri 250 bin kişi

hayatını kaybetmiş, 80 bin kişi illegal

tecrit kamplarında tutulmuş ve 12 bin

kişi kaybolmuştur. İkinci savaşın
başladığı Eylül 1999'dan beri ise 130

bin kişi hayatını kaybetmiş, 16 bin kişi

illegal tecrit kamplarında tutulmuşve 10

bin kişi kaybolmuştur. Görüldüğü gibi

ikinci savaş, birinci savaşa göre daha

kanlı geçmektedir ve son on yılda

Çeçen halkının yaklaşık üçte biri yok

edilmiştir. Dördüncü yılına giren İl.

Çeçenistan Savaşı'nın seyiri, Putin

yönetiminin savaşı, savaşabilir yaştaki

Çeçen erkeklerinin büyük bir kısımını

yok edene kadar sürdürmek istediğini

ortaya çıkarmıştır. Çeçen halkının ve

genç-dinamik nüfusun toplam nüfusa

oranının azaldığı yeni bir Çeçenistan

yaratmaya çalışan Moskova, gelecek on

yıllarda Çeçen sorununu yaşamamayı

garanti altına almak çabası içindedir.g
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- Koyu ve karanlık bulutlar-
dan yağmurun olanca şidde-

tiyle yağdığıbir ikindi vaktiydi.

“İri siyah gözleri buğulu küçük
> çocuk, pencereden dışarıyı seyrediyor-
du. Biraz sonra nicedir yattığı hastane-

den babasının cansız bedenini alarak, son

bir kez evlerine getireceklerdi... Avlu kapısın-
da bir koşuşturmaca başladığında o meçhul
an'ın geldiğini anladı. Tanıdıklarından daha
Jazla, belki de hayatında ilk kez gördüğü yeni
çehreler ve farklı insanlarla dolu evin içinden
ağlamalar, hıçkırıklar yükseldi derin sessizliği
yerle bir eden. Çocuk, bir süredir parmakları
ucunda yükselerek dışarıyı seyrettiği pencerenin
önünden ayrılarak evdeki kalabalığın içeri-
sine karıştı. Çocuğun ıslak, sıcak nefesiyle
buğulanmış pencere camında iki küçük elizi
kaldı geride.

Ralabalığın koşuşturması içinde kendi evinde
bir yabancıgibi dolaştıbir süre. Telaşla koşuş-
turan sıkıntılı insanların arasından sıkışarak
geçti. Salonda, yatırıldığı kanepede babasını
gördü sonra. Günlerdir görmediği babasının,
yüzünde belli belirsiz bir tebessüm vardı
sanki. Çocuğu fark eden odadaki diğer insan-
lar usulca yol açtılar ona. Yavaş adımlarla
yürüyerek babasının bulunduğu kanepenin
yanına geldi. O'na ulaşabilmekiçin ayak par-
makları üzerinde yükselip uzandı, küçük

e liğe o

aba, Sem Şimdi

  
Bİ)
 

urada Olmalıydın.

Erol Yıldır
elleriyle soğuk ve yumuşak yanaklarına
dokundu babasının. Henüz kırlaşmamış
saçlarını okşadı. Küçücük bir öpücük kondur-
du yüzüne son bir kez. Ağlamamak için
yutkundu, sonra olgun bir insanmış gibi usul-
ca geriye çekildi. Ağıtlar, bağrışmalar yüksel-
di onun bu hareketini seyreden yakınlarından.
Bir suçluymuş gibi kaçarcasına odadan dışarı
çıktı. Bahçeye indi, küçük zeytin ağacının
altında durarak, gökten kurşun gibi düşen
yağmur damlalarına çevirdi yüzünü. Yağmur,

ıslanan saçlarından süzülerek yanaklarına

inerken saklamayaçalıştığı ılık göz yaşlarına
karıştı..

 

Ölüm olanca ağırlığıyla gelmişti iki katlı kar-
gir evlerine. Çocuk, üzerine çöken ve bir türlü
anlamlandırıp, tarifini yapamadığı duygu-
larının etkisiyle evden uzaklaşmakiçin büyük
bir istek duydu içinde... Bahçe kapısına yönel-
di. Henüz çıkmamıştı ki, evlerinin önünde kır-
mızı bir minibüs durdu. İçinden, hiç tanı-
madığı ama kendisine hiç te yabancı gibi.
gelmeyen kadınlı erkekli bir grup insan indi. ©.
Meraklandı küçük çocuk, kendisi de onların
arkasından evin merdivenlerine doğru yönel-
di. Gelenler eve girdiğinde, içeriden yeniden
ağlamalar, hıçkırıklar, haykırışlar yükseldi.
Küçük çocuk, kalabalığın arasında merakla,

yeni gelen ve annesiyle, büyük kardeşleriyle
birbirlerine sarılarak ağlaşan bu insanları
seyretti. Sonra bir gerçeği fark etti. Yeni
gelenler kendi aralarında hiç anlamadığı bir
dilde konuşuyorlardı. Yaşlı olmasına rağmen
heybetli ve vakur bir kadına takıldı gözleri.
Dikkatlice onu takibe başladı. Babasının can-
sız bedeninin yattığı divanın yanına
geldiğinde, heybetli kadının nasıl birdenbire
çöktüğünü, yıkıldığını gördüğünde ise büyük
bir hayret kapladı içini. Cesedin soğuk ve
soluk yüzünü, daha biraz önce tıpkı kendisinin
okşadığı gibi sevgiyle okşayan ve gözlerinden
bahar yağmurları gibi yaşlar boşanan bu yaşlı
kadının, hiç anlamadığı bir dilde ama o an'a
kadar da duymadığı bir hüzün ve acı kaplı
haykırışlarına kulak kabarttı.

- Nan yeliil ha... maan yeliili ha..!*

Körpe yüreğinin dağlandığını yandığını hisset-

ti o anda küçük çocuk. Bilmediği bir dilde de
olsa ihtiyar kadının ağıilarından onun kim
olduğunu anladı. Bu yaşlı kadın, yıllardır.

  

 

 

 

 

   



 

 

 

 

— ay
“görmediği sadece adını duyduğu Ü ibaannesi
olmalıydı. Dolunay gözleri daha da büyüdü
çocuğun, ihtiyar kadına koşup sarılmakistedi,
kendisini zor tuttu. Tam o anda, şefkatli bir el
kendisini çekerek odadan çıkardı. Büyük
ablasıydı onu ölüm, acı ve keder kokulu

odadan uzaklaştıran. Kalabalığın daha az
olduğu başka bir odada, ablası elindeki havluy-
la onun ıslak saçlarını kurulurken, çocuk
sordu;

  

-Abla neden anlamadığım bir dille konuşuyor-
lar? Ablası, ağlamaktan şişmiş gözleriyle
şaşırarak baktı çocuğa, yutkundu bir şey
diyemedi. Çocuğun sorusunu duyan odadaki
teyzesi cevap verdi:

- Yavrum senin baban çeçendi.. Çeçence
konuşuyoronlar..!?

v.s...

Ah..! Nereden hatırladım şimdi bütün bunları
Tanrım..!

Kırlaşmış saçlarıma düşen bu yaz yağmuru
.mu? yoksa içine sığındığım bu yeşil yosunlarla
kaplanmış, ıslak ve rutubet kokulu harabe kule

"odası mı? ya da, şu kalın duvardaki çıplak
pencereden gördüğüm ve önümde uzanan bin-
lerce taş mezardan oluşan yaşlı Hoy mezarlığı
mı? beni yıllar öncesinin o en acılı anılarına
götüren..!

İçimde oluşan kedere bulanmış bu acı hissi
neden, neden şimdi yeniden çaldı kapımı..!
Yıllardır hayalini kurduğum ve sonunda kavuş-
tuğum dağlarımda yaşadığım şu mutlu günler-
imde, içimi kaplayan bu hüzün neden?

Ah babacığım..! Şimdi burada olmalıydın sen..!
Senden daha yaşlı bu oğlunun bulunduğu yerde
durmalıydın. Daha birkaç saat önce Kezenoy
gölünün yanı başında, tek bir kelimesini bile
anlamadan kulak kabarttığım deçikpandur
nağmeli şarkılarıiliklerine işlercesine sen din-
lemeliydin..! Tsontroylu yaşlı Necmuddinle,
Hoy yolunda karşıma çıkan Kharachoylu
küçük Hamzatı sen tanımalıydın. Yerime sen
konuşmalıydın..! Kim bilir belki de onlara;

-So keril mohçuomoti, amuuş vu..!** dediğimde
nasıl şaşkın ve acıma dolu bir ifadeyle yüzüme
baktıklarını, bu bakışların bana verdiği anadil-
imi konuşamamanın ezikliğini ancak senin
varlığın engelleyebilirdi.

Düşünüyorum da baba, sığındığım bu basık ve
utubetli kule odasında beni, ne gökten boşalan

  

  

   

  İ
Si

şu yağmur, ne de yüksek taşlarıyla göz aldi
bildiğince uzanan bu Issız mezarlık değil, seni
en son gördüğüm o güne götüren..! Evet, artık
anlıyorum ki beni o güne götüren; çatlak
duvarların arasından girerek içerde tıpkı
babaannemin anlamını çok sonraları
öğrenebildiğim ağıtları gibi uğuldayan -acı,
kahır ve hüzün dolu şu rüzgarın sesi imiş
meğer..!

Dışarıda yağmur dindi. Hoşça kal baba..!

Islak, vahşi ve azman ısırgan otlarıyla kaplı
ıssız Hoy patikalarında dolaşmaya çıkıyorum.

Seyrek, gecikmiş yağmur damlaları düşüyor
üzerime.. Akşam esintisi yalayarak okşuyor
tenimi, ürperiyorum. Yükseklerde bir yırtıcı
kuş süzülüyor, kartal mı, şahin mi, atmaca mı,

ne? bilemediğim.

Şimdi, lanetli bir cüzam yarası gibi ömrümce
taşıdığım, o tarif edilemez eziklik yine
kaplamışkeniçimi..!

Yapayalnız yürüyorum.

“ "Aman ölsün.. Anan ölsün"

"** "Çegence bilmiyorum. Öğreniyorum.

diaspora hikayeleri...
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Kafkas

 

Dernekleri Federasyonu İ
 
le Ankara Kafkas   Derneği'nin Ankara Milli

Kütüphane Konferans Salonu'nda ortak düzenledikleri panelde "Çerkes Sürgünü"
ele alındı. Panele Amerika'dan özel olarak davet edilen Prof. |
ülkemizde konuk olan Kabartay-B |

bölümü öğretim üyesi Prof. Anzor Kuşha |
Mayıs da gerçekleşen panel

 

  
  

 

"Kafkasya'yı işgal etmeyi planlayarak
yola çıkan Rusları Kafkaslılar önceleri
birer misafir gibi gördüler ve geleneksel
tavırlarıyla karşıladılar. Ama,çok geçme-
den Rusların kurmakistedikleri yönetim
sistemini ve kalıcı yapı değişikliğini
anladılar. Kafkasya'nın işgal projesine
son şeklini veren Çar Petro'dur. Ve o
devirde Terek Nehri, Rusya ve Kafkas
halkları ile Hıristiyanlık ve Müslümanlık
arasında bir sınır olarak görülmüştür.

Bu gelişmelere karşı ilk büyük tepki
bildiğiniz gibi Şeyh Mansur tarafından
yapılmıştır. Onun çıkışı Ruslara karşı
mücadele ve Rusların yerli halkın
ahlakını düzeni bozmalarına karşı bir
uyarı mahiyetindeydi ve bir direnişti.
Sonunda ne oldu Şeyh Mansur yaka-
landı Moskova'ya götürüldü ve 1794

yılında idam edildi.

  

  
  

 

Kafkasya'nın kaderi

828 -29 savaşının

süyüktür. B

  

rastlar.

Daha o tarihlerde Rus

  

 

Saz  
   

yoğun ilgi gördü.

 

Kafkasya'nın kaderinde 1828 -29 savaşının
önemi büyüktür. Bu bir Osmanlı - Rus

savaşıdır. Rusların adamakıllı Güney
Kafkaslara doğru yönelmeleri ve Kuban
nehrine inmeleri İl. Katerina zamanına

R

rastlar. Daha o tarihlerde Rus ilerlemesinin
durmayacağı anlaşılmıştır. Fakat 1928-
29 savaşında Osmanlı'nın savaşı kay-
betmesi ana müdafaa mevkii olan
Anapa'nın ve Poti'nin elden gitmesiyani
Batı Karadeniz sahillerinin Osmanlı kon-
trolünden çıkması sonucunda yerli halk
tek başına kalmıştır. Bu aşamadaki
savaşlar dini bir mahiyet de almış, Gazi
Molla, Imam Hamzat ve Şeyh Şamil ile
bir süre imamlar savaşı şeklinde devam
etmiştir.

Rusya'nın, Kafkasları fethetme nedenleri
iyi anlaşılırsa göç ve katliamın da
mahiyeti netlik kazanmış olur:

1850'lerde halta 50'lerden biraz evvel
1848-49'larda Rusya batıya yani bu
günkü Romanya'ya doğru ilerlemeye

başlamıştır ve orada gittikçe hakimiyeti-
ni, etkisini genişletmiştir. Bu devrede
aynı zamanda Kafkas halkı üzerine
baskıların arimış olduğu bir dönemdir.

alkar Cumhuriyeti |
i katıldı. Sürgünün 140. yıldönümü olan

 

r.Kemal Karpat ile
Içık Üniversitesi tarih

  

Bu durum 1853'de yeni bir şekil kazan-
mıştır. Rusya'nın ilerlemesini durdur-
mak için Ingiltere, Fransa, Avusturya ve
Osmanlı Devleti birleşerek Rusya'ya
karşı Kırım'da savaşmışlar ve Rus ordu-

 
ları yenilmiştir. Sonuçta Rusya, Paris
Anlaşmasını imzalayarak artık batıya
doğru ilerlemekten vazgeçmiştir. Çünkü
karşısında bütün Avrupa durmaktadır.
Batıya ilerleyemeyen Çarlık Rusyası
doğuya yani orta Asya'ya ve oradan

Hindistan'a ilerlemeyi hedeflemiştir.

Ayrıca, burada bir başka neden daha
mevcuttur. Paris Antlaşmasıyla Rusya,
Batı Hıristiyanlığına dayanamayacağını

anlamıştır. Çünkü, builk defa yakın tarihte
- Hıristiyan Avrupa'nın (Katolik Protestan
Avrupa'nın) Ortodoks Hıristiyanlığına
karşı cephe alışını gösteriyor.. Buna
karşılık Rusya da Balkanlar da yaşayan
Ortodoks Hıristiyanlığını hedef almıştır.

Hem dine hem de dile dayalı Ortodoks
ve Slav Birliği hedefi ile Panslavizm

ortaya çıkmıştır böylece.

İşte bu büyük hesaplar içinde emeline
ulaşacak Rusya'nın önünde en büyük
engel Kafkas halkı ve onların herşeye

 



Halk, tüm imkanları

bitinceye kadar
direniyor, mücadele

ediyor, savaşıyor, artık

çare kalmayınca da,
kendilerine tanınan

mühlet içinde hiçbir
sağlık önlemi olmadan,
varını yoğunu terk
ederek sahile inmek

zorunda kalıyor. Daha
 

yola çıkmadan açlık,
sefalet, hastalık ve
kitle ölümleri başlıyor.

 

rağmen hürriyetini istiklalini korumak
. arzularıdır. Her ne kadar batı Kafkasya

Osmanlı idaresinde olmuşsa da tüm
Osmanlı idaresi süresince Kafkas halkı
tamamen otonom yaşamıştır. Balkanlarda
Orta Doğuda bir Osmanlı idaresi kurul-
muş olmasına karşılık Kafkaslarda böyle
bir idare mevcut değildir Osmanlı,
daima Kafkaslıların ihtiyaç, karakter ve
geçmişlerini göz önünde tutarak onlara
tam manasıyla otonomi vermişti.

Müslüman Kafkas halkının Rusya'ya
boyun eğmek istememesidiğer taraftan

, Osmanlıyla Türklerle çok yakın ilişkileri-
ni karşılıklı savunmalarını ve yardımlaş-
malarını sürdürmesi Rusları telaşlandır-
mıştır. Şayet Rusya batıya gider bir

cephe açar ve yahutta doğuya Orta
Asya'ya giderse ortada onun arkasında
daima ve daima tehlike arz edenbir halk
kalacaktır. Bu da Kafkas Müslüman
halkıdır. Bundan az bir süre evvel
Baryatinski'nin mektupları yayınlandı.
Şeyh Şamil'e karşı mücadeleyi yürüten
ve onu mağlup eden Baryatinski'nin

tavsiyelerinde yöre halkının ezilmesini

ve ondan sonra yok edilmesini tavsiye
etmektedir.

. Şeyh Şamil mağlup olduktan sonra
şüphesiz Kafkasya'da direniş yer yer halka

 

kalmıştır. Malumunuz, bu savaşın tarihini
inceleyenler bilirler Kabarda'yı işgal

ettikten sonra yani Dağıstan'la Batı

Kafkaslar birbirinden ayrılınca artık ne

Şeyh Şamil'in Çerkeslere ne Çerkeslerin
şeyh Şamil'e nede Osmanlının Şeyh
Şamil'e yardımına imkan kalmamıştı.

Batı Kafkasya'nın Doğu ile ilişkisini

kestikten sonra, Rusya bu işlerin diplo-

matik tarafını da hazırlamakta kusur
etmemiştir. Ruslar eskiden olduğu gibi

bugün de çok usta diplomattırlar,
küçümsememek lazım.-1859'da Rusya,
Osmanlı Devleti'ne bazı Müslüman gru-
pların Kafkasya'dan Osmanlı Devletine
göçmelerine müsaadeistedi. Hemen bir
yıl sonra da 1860 Rus sefiri Melikof
Osmanlı Devletine bir anlaşmateklif etti.
Bu anlaşmaya göre (Melikof'un sunduğu
bilgilere göre) savaştan zarar görmüş,

yerlerinden edilmiş, 40 bin kadar
Müslüman güç durumdaymış ve bunlar

yeni bir yere yani Osmanlı Devletine

göçmek istiyorlarmış ve bu konuda
padişah bir anlaşma imzalar mı?
Abdülmecid'e sunulan bilgi budur. Bu
uzlaşmaya dayanarak Ruslar, "Efendim
biz bunu Osmanlı Devleti ile yaptığımız
bir anlaşmaya dayandırarak yapıyoruz"

dediler. Bazı meslektaşlar Rusları savu-
narak "Efendim bu basit bir göçtür" diyor-
lar. ve göçü iki devlet arasında yapılan
bir anlaşmaya dayandırıyorlar. Oysa, bu

bir anlaşma değildir bir aldatmacadır.
Rus'uniyi kullandığı diplomatikbir yoldur.

Adigeler, Abazalar vs. Kafkasya'nın en
stratejik yerinde bulunuyordu ve en

sağlam direnişi de onlar gösteriyordu.
Yerlerinden zorla atıldıkları gibi ordular
yavaş yavaş büyük halk kitlelerini denize
doğru sürmeye başlamışlar, çünkü
öldüremediklerini vapurlara doldurup
gönderecekler böylece Kafkasyaonların

beğenmediği halklardan temizlenecekti.
Yakılan köylerin öldürülen binlerce
insanların haddi hesabı yok.. Yine İngiliz
raporlarında yer alan ifadeler yürek
parçalayıcı. Halk, tüm imkanlarıbitinceye

kadar direniyor, mücadele ediyor,
savaşıyor, artık çare kalmayınca da,
kendilerine tanınan mühlet içinde hiçbir
sağlık önlemi olmadan,varını yoğunu
terk ederek sahile inmek zorunda kalıyor.

Daha yola çıkmadan açlık, sefalet,
/
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hastalık ve kitle ölümleri başlıyor. Bu
bir SOYKIRIMDIR, bir VAHŞETTİR.

sahilde bindirildikleri gemilerin bir
kısmı o kadar çok kişi aldı ki battı;
örneğin 2000 yolcu ile yola çıkan
opinks gemisi batınca ancak 200 kişi
kurtulabilmiştir. Samsun ve Trabzon ana
çıkış limanlarıydı, bu limanlara gelenler
hastalığa tutuldu, yine İngiliz raporlarına
göre her limanda günde ölenlerin sayısı

200 - 250 -300 kişi civarındadır.
Kanaatimce, Kafkaslardan o tarihlerde
ve ondan sonrakitarihlerde 2 milyon ile
2.2000.000 arasında insan göç ettir-
ilmiştir. Bir milyonu yollarda ölmüştür,
hastalık, deniz, savaşta vs. bu korkunç
büyük bir rakamdır. Ve kimse ele alıp

incelememiştir. Ermeni katliamından
söz edenler birazda bu masum halkın
başına gelenleri düşünmesi gerekmez

mi? Bu noktada asıl sorumluluk size
düşüyor. Ne güne duruyorsunuz? Tarihi
gerçekleri dünyayı anlatın ki, karşılığını

da alabilesiniz.

Gelen muhacirlerin büyük kısmı Anadolu'ya
yerleştirilmiştir. Rumeli'ye yerleştirilen-
lerin Çerkes sayısı 400.000 civarın-
dadır. Bu halk 14- 15 sene sonra 77-78
harpleri sonucunda tekrar bir hicrete
mahkum edilmiştir. Bu da acılarla dolu
bir göçtür. Göçürülenler daha çok
Suriye, İsrail, Ürdün, Libya gibi yerlere
yerleştirilmesidir. Şeriya nehrinin iki
tarafına ve Kuneyira gibi yerlere.

Oralarda da yine bir sürü felaketle
karşılaşmıştır bu halk.

Ermeni katliamından söz

edenler birazda bU
masumhalkın başına
gelenleri düşünmesi

gerekmez mi? B
noktada asıl sorumluluk

size düşüyor. Ne güne
duruyorsunuz? Tarihi

gerçekleri dünyayı
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Bu kahraman halkın çektiği yetmemiş
gibi bir de o tarihlerde Avrupa basını
Çerkesleri kötülemeye başladı.
"Efendim; Balkanlarda şöyle yapmışlar,
böyle yapmışlar, kadın kaçırmışlar" vs.
77-78 savaşıyla ilgili İngiliz Konsolos
raporlarına göre bir kız kaçırma, kadın
kaçırma rivayeti vardır. Söylemler O
kadar çoğalmış nihayet İngiltere DIş
işleri Beyrut'taki konsolosluğuna emir
veriyor, "Git, araştır bir Çerkes grubu var
orada, onlar 70 tane kadını kaçırdılar ve
yanlarında tutuyorlar" diye. Ingiliz kon-
solosuaraştırma yapıyor ve raporyazıyor:
"Ben araştırmayı yaptım, kesinlikle her-
hangi bir kaçırılmış bir Hıristiyan kadın
yok bulamadım.Bir tek bir Bulgar kadın
Ismail isminde bir Çerkes Delikanlısına
aşık olmuş onun peşinden gelmiş ve
onunla kalmak için Müslüman olmaya
hazır." diyor. Batı basının iftiralarına
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karşın bir başka rapor da şöyle:
"Çerkesler Suriye'de, Lübnan'da yer-
leştikleri yerleri cennete çevirdiler.
Alıştıktan sonra çalışkan halk her tarafı
yeşillendirdi. Eskiden herhangi bir
verim sağlanamayan topraklar bugün
verimli hale geldi."

Rusya, kendisini sevmediğini anladığı
Çerkesleri, Samsun'dan Adana'ya varan
bir hattın batısına yerleştirilmesini,
kesinlikle o hattın doğusunayerleştir-
ilmemesini istedi. Sonuçta İngilizlerin
desteğiyle Kayseri, Sivas ve Maraş gibi
bölgelere de yerleştirilebildi. Devletin
en zayıf zamanına rastladığı için yardım-
ların bir kısmı halk tarafından karşılandı.
Verim durumuna göre değişik büyüklük-
lerde arazi verildi.

Göçler, Osmanlı Devletinin çok köklü bir
değişme geçirdiği zamana tesadüf
etmiştir. Bu da Osmanlı toplumunun
eski geleneksel ekonomiden kapitalist
ekonomiye geçişine,büyük bir sosyo-
ekonomik devrime tesadüf etmektedir.
Muhacirlerin gelmesiyle, yüzyıllardır
Devlete ait olan hazine arazilerinin fer-
dileşmesi çok süratli oldu çünkü
muhacirlere verilen yirmi, kırk, altmış
yetmiş dönüm arazi bir müddet sonra
mülk oldu. Mülk sahibi oldular. Böylece
Osmanlı Devletinde Müslümanlar
arasında çok sayıda toprak sahibi küçük
toprak sahibi oldu. Bu çok önemlidir,
çünkü ilk defa toprak esasına dayanan
devlet bağlılığı meydana çıkıyordu.
Eskiden sırf devlete hizmet vardı. Artık
toplumsal ve siyasal bir değişim
başlamıştır.

 

önüne taş alısınız,

 

Birçok Kafkasyalı orduya intisap
etmiştir. Çok kritik zamanlarda bilhassa
//- 78 savaşından sonra Osmanlı
ordusuna muazzam bir kaikıda bulun-
muşlardır. Aynı zamandakültürel ve dini
bakımdan Kafkasya göçmenleri yeni
tipte Nakşibendiliğin halk arasında
yayılmasını sağlamıştır.. Bu ise Kafkas
halkının dünyaya dönük felsefesinden
ilham alan yepyeni bir dini Islam
anlayışıdır. Kafkasya'dan gelen göçmen-
ler arasında çok ünlü büyük isim yapmış
alimler de mevcuttu. Onlar sayesinde
vatana dönük, millete dönük, insanlığa

- dönük iman anlayışı ön plana çıkmıştır.

Bu kadar güç Şartlar altında buraya
gelen deneyimli ve acılı Çerkes halkları
Atatürk Türkiye'sinin doğmasına büyük
hizmet etmiştir ve etmektedir. Yapılacak
iş bu halkın gerçek katkısını anlamak,
onun değerini bilmek, başlarına geleni
tüm dünyaya anlatmak ve onun tarihten
silinip gitmesini önlemektir.

Sorulan sorulara da şukarşılıkları vermiştir:
Abdülhamit'in politikası Panislamizm değil
batıya karşı İslam halkını birlikte ve
güçlü kılmaya çalışmaktır. Çerkeslerin
dağınık yerleştirilmesi liderlerine Istan-
bul'da rütbe ve makam verilmesi
normaldir. Her devlet kendi emniyetini
ön planda tutar. Çerkesler Rusların
önünden kaçmış halklar değildir. Tarihte
örneği olmayan bir vatan savaşı vermiş
ve kaybetiiği için de ülkelerinden zorla
çıkartılmış bir halktır. Bu olaya ben göç
dediğime bakmayın aslında sürgün
kavramı da zayıf kalır ancak soykırım,
katliam bu olayların karşılığı olabilir.
Diyasporada yaşayan siz Çerkeslere çok
büyük iş düşüyor. Hep birlikte, ekonomik
yardımlaşma da sağlayarak tarihin kay-
dettiği bu en büyük haksızlığı dünya
kamu oyunun önüne taşımalısınız, buna
mecbursunuz...gi

 



 

Değerli büyüklerim, sevgili hemşehri-
lerim öncelikle hepinize Kabarday -
Balkar devlet üniversitesinden ve
Kabarday Balkar akademisinden selam-
lar getirdim onları takdim etmek,
sunmakistiyorum. 140 yıl geçti aradan
bu süre içinde gerek Rus kökenli
gerekse Kuzey Kafkasya halklarından
Ki,bu konuyla ilgili çalışmalar yaptı.
rakat şunu söylemek gerekir ki buna
rağmen hala yeterince aydınlığa kavuş-
turulamamış çok konu var. Söz gelimi
şu konularda hala bir görüş birliği
sağlanabilmiş değil acaba Rus Kafkas
savaşlarının başlangıç tarihi nedir acaba
Çerkesler ne kadar nüfus olarak
sürülmüşlerdir, bunun nedenleri nelerdir
gibi konularda hala bir görüş birliği
sağlanabilmiş değil. Ben kusura bak-
mayın hepsini tam olarak aktaramıyorum
zaman zaman özetleyerek geçiyorum.
Anlaşamadıkları konulardan yani
sağlanamadığı konulardan biriside bu
savaşın adı nedir bu Kafkas Savaşımıdır,
Kafkas Rus savaşımıdır mesela bu da
çok önemli bir olay. Bunun gibi zaman
zaman tekrarlamam gereken şeyler
olabilir. Buna Kafkas Savaşı demek
doğru değil. Çünkü Kafkas Devleti diye
bir devlet yok idi. Dolayısıyla Kafkas
savaşı demek doğru değildir. Rus -
Kafkas savaşı demekte çok yerinde
olmayabilir. Çünkü o zaman bütün
kafkas halkları bir cephede Ruslara karşı
savaşmış değiller. Bizim uygun
gördüğümüz ad şu. Rus Çarlığının
Kuzey Kafkasyaya yönelik saldırıları
demeyi daha uygun buluyoruz. Savaşın
ne zaman başladığı konusuna ilişkin
olarak bizim şöyledir. her zaman bir
savaşın başlangıcı .....gereken tarih iki
devlet arasındaki diplomatik ilişkinin
kesildiği tarihtir. 1763 yılında Ruslar
Mezdek bugünkü Mozdok dedikleri
yerde kaleler inşa ediyordu. O yıllarda
Kabartey Prensleri kendi aralarında
anlaşarak Sen Petersburga bu günkü
Leningrada Katerinaya bir grup elçi gön-
derdiler. Bu kurduğunuzkaleleri kaldırın
ve bu sınırlarda buralarda koymayın diye
heyet gönderdiler. Ama İl. Katerina hiç
birini kabul etmedi. İşte 1557 yılında

 

 
  

ler başta olmak
Kafkas halkları

Çarlık güçleri

tarafından ülkelerinden
sürülmüşlerdir.

   

 

üzere

 

Kabardey prensleriyle Rus Çarlığı
arasında yapılmış olan dostluk anlaş-
masıo tarihte bozulmuş, sona ermiştir.
Dolayısıyla biz 1764 yılından itibaren
fiilen savaş başlamıştır diye kabul ediyoruz.
Eskiden Rusça kitaplarda Sovyet döne-
minde yazılan kitaplarda ortaokullarda
ilkokullarda okutulan kitaplarda şöyle
yazıyorlardı. Rus Kafkas Savaşları
Kabardeyler ve onların etkki altında
kalan halklar Kabardeyler, Balkarlar,
Asetinler, Inguşlar birlikte 1768 - 1774
yıllarında yaşanan Küçük Kaynarca
Savaşından Anlaşmasındanitibaren ama
bu anlaşmanın 21. maddesi şöyleydi
diyor. Kabardeyler ve bağlı olan diğer
halklarını kararını verecek olan yetkili
makam Kırım Hanları ile onun danış-
manlarıdır biçiminde bir ifade var idi.
Ama bu aslında doğru değildi. Bu bir
diplolmatik kurnazlıktan ibaretti. Çünkü
bundan iki yıl kadar önce yani 1772
yılında Ruslar kırıma girmişler ve Kırım
Hanı Osmanlı imparatorluğuna kaçmış
idi. Dolayısıyla gerçek kırım hanı kaçtık-
tan sonra onun yerine Rusların emrine
uygun işler yapacak olan Sahip
Girey diye Kırım Hanı atamışlar idi.

211 mayıs kemferamsı...
EB

 

Dolayısıyla o zaman Rus makamlarıile
onların iş başına getirdiği Kırım Hanı
arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaş-
mada da kendi danışıklı dövüş gibi
Kabardeylerin Rusya'ya kendi istekleri
ile katıldığını yazmışlardı. Ama burada
bir noktayı daha belirtmek istiyorum.
1739 yılında yapılan Belgrat Anlaşmasında
da Kabardeyin ayrı bağımsız bir devlet
olduğu kabul edilmişti. Dolayısıyla o
günden bu güne gerçekten gerçek
anlamda Kabardeyin Rusya'ya katıldığı-
na dair geçerli gerçek bir anlaşma
yapılmış değildir. gelelim Istanbul
sürgünü meselesine İstanbul'ako konusuna
gelelim. bu konuda da kitaplarda yazılan
şeylere bakılırsa hepsinde insanların
kendi istekleriile gittiğine ilişkin görüşler
yazılmış idi. Söz gelimi o dönemlerde
bu konuları işleyen önemli bilim adamları
vardı onlardan bir kaçının isimlerini
söyleyim. Berje, Filitin Grabovski
Drodov Dubrownin gibi Totto gibi ünlü
isimler vardı amao yazılanların hepsinin
temelinde bilimden çok politik konular,
politik hesaplar söz konusuidi. Onların
hepsinin yazdığı hepsinin yazdığı şey
aslında çarlığın olaya bakış açısı idi.
Onların yazdıklarına göre olay şöyle idi.
Kafkas Halkları Kuzey Kafkasya halkları
dağlı halklardı. Yabani halklardı. Uygar
halklar değillerdi, saldırgandılar,
vahşiydiler. Hep böyle sorun çıkaran
halklardı. Dolayısıyla Rus Çarlığı onlara
uygarlık getirmek için onları ehlileştirmek,
uygarlaştırmak için savaşmak zorunda
kaldı. Onların çoğu açıkça bize katiller
caniler hırsızlar yani ne kadar olumsuz
sıfat varsa bize onları yakıştırıyorlardı o
zaman. Aynı şekilde bu Osmanlıya gidiş
meselesiiçin yazdıklarında dinden dolayı
Müslümanlıktan dolayı çerkeslerin kalkıp
Osmanlıya geldiklerini yazıyorlardı. Yine
aynı şekilde Osmanlının buraya pro-
pagandistler din adına kendilerine çek-
mek için propagandistler gönderdiklerini
yazıyorlardı. Aynı şekilde Çerkes prens-
lerinin Rusya koşullarında yaşamayı
kabul etmemelerinden dolayı kendilerine
bağlı insanları korkutup ürkütüp göçe
ikna etmeye çalıştıklarını bu yolla
Çerkeslerin ülkelerini terk ettiklerini
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21 mayıs komferamsı...

yazıyorlardı. Ama hiçbir şekilde Rus
Çarının herhangi bir zararının bir kaba-
hatinin olmadığını ifade ediyorlar. Daha
doğrusubir kabahati olduğunuhiç ifade
etmiyorlardı. Devrimden sonra 1917
yılından sonra durum değişmeye başladı.
Biraz daha gerçekler yazılmaya başladı.
Ii. Dünya savaşı yıllarında 1944- 1945
yıllarında bu olaya bakış biraz değişmeye
başladı. Bu tarihten sonra bir grup
bildikleri doğruları yazmaya başlarken
başka bir grup geriye dönüş yaparak
eski çarlık zamanına dönüp çarlığın
yazdıklarını tekrarlamaya başladılar.
Üzülerek belirtelim ki ders kitaplarında
bugüne kadar hala gerçekler tam olarak
yer almış değil. Ama son yıllarda çok
sayıda konferanslar yapılmaya başlandı.
Örneğin 1989 yılında Mohaç kalada
1990 yılında Nart yine aynı yıl 1990
yılında Koşhablede bilimsel konferanslar
yapıldı. Bu konferansların temel teması
İstanbul sürgünüyle ilgili idi. Bu kon-
feranslarda bilim adamları tartışmış
olmakla farklı görüşlerini sunmuş
olmakla birlikte sonunda şunda
anlaştılar ki Kafkasya Ruslar tarafından
zorla işgal edilmiştir ve Adigeler başta
olmak üzere Kafkas halkları Çarlık güçleri
tarafından ülkelerinden sürülmüşlerdir.
1994 yılında Krasnodarda yine büyükbir
bilimsel toplantı yapıldı o toplantıda
bilim adamları çok tartıştılar ama bir
grup bilim adamı eski çarlık dönemindeki
görüşleri geçerli kılmaya, onları öne
çıkarmaya çalıştılarsada sonuçta kabul
edilen görüş öyle olmadı gerçek orada
da benimsendi. Şimdi anımsayalım o
"geçmişi biraz kısaca gözden geçirip
anımsayalım. 1870yılında Vladikafkasda
bir toplantı yapılmıştı. Rus Çarlığının
adamları ona bağlı olan yetkililer orada
bir toplantı yapmışlardı. 1860 ta yapılan
bu toplantıda şu karar alınmıştı. General
Yevdokimovun önerdiği bir plan kabul
görmüştü. Bu plan şöyleydi. Çerkeslerin
öncelikle yüksek yerlerden dağlardan
sürülüp ovalara yaylalara indirilmesi
ardından da deniz kıyılarına sürülmesi
planlanıyordu. Ama daha o karara
gelmeden önce de 1850 li yıllardan
itibaren bunu zaten uygulamaya
başlamışlardı. Yani Çerkesleri yüksek
dağlık yerlerden sürüp ovalara indirmeye
başlamışlardır. 1861 yılında Rus Çarı İl.
Alaksandır Kafkasyaya gelmişti Çerkes
ileri gelenleri bir heyet halinde onunla
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Çarlık makamları zaten
sürgün ettikleri

İnsanların sayısını

 

mümkünn olduğuncaaz
-yöstermeye çalışıyord

 

görüşmüşlerdi. Bu görüşmede Çerkeslerin
sözcüleri şunu söylemişlerdi ateşkes
yapalım savaşı durduralım ondan sonra-
ki gelen konularda anlaşmaya varırız.
Yeter ki savaşı durdurun demişlerdi ama
Rus Çarının verdiği cevap tekti şuydu.
Size gösterilen topraklara gidip yerleşin
yada bu toprakları terk edin. 1862 yılı
mayıs ayında yine Çarın Kafkasya
komitesibir karar almıştı bu kadarda özü
de Kuzey Kafkasya halklarını o topraklar-
dan sürüp toprakları boşaltmaktı. 1864
yılı 20 Mayısında çarlığı 4 ayrı ordusu
Ubıh bölgesinde buluşmuşlardı. Bir gün
sonra 21 Mayıs 1864 de bu dört ordu
birleşerek Kafkasyayı boşaltmanın şen-
liğini yapmışlardı. Bu savaşların sonun-
da Karadeniz kıyısına sürülen çerkeslerin
sayısı çok çok fazlaydı ama hemen
boşaltma olmadığı için orada kaldıkları
için bulaşıcı hastalıklar başgösterdi ve
çok sayıda insan telef oldu. Sayılara
gelince Rus çarlık makamlarının verdiği
rakamlara bakılırsa Kuzey Kafkasya halk-
larından ülkelerini terk eden sayısı
500.000 den azdır diyor ama bu sayı
son derece azdır sembolik bir rakamdır.
Çünkü bu rakamlara dahil olmayan
doğrudan kendi insiyatifleriyle başka
limanlardan göç etmiş olanlarda vardı.
Ayrıca çarlık makamları zaten sürgün
ettikleri insanların sayısını Avrupa
devletlerinden çekindikleri için mümkün
olduğunca az göstermeye çalışıyordu.
Yine sizlerde biliyorsunuz 1863-64 yıl-
larında Osmanlı topraklarına gelen
insanlar içerisinden 100 bin kadarı
öldüğü yazmaktadır. Yine bu istatistik-
lere göre 1867 yılı itibarıyle sağ salim
Osmanlı Topraklarına gelebilenlerin
sayısı 600 binden biraz azdır. Bilim
adamlarımızın araştırmalarında ortaya
çıkan rakamlara bakılırsa 1864
sürgününden önceki dönemlerde
Adigelerin nüfusu 1 milyondan fazlaydı.
Ama 1864 sürgününden sonra Toplamı

50. 000 den azdı. (Kuban tarafını kastediy-
or bu günkü Adıgey tarafını kastediyor.)
Bundan sonra da onununiçinden de 20
bin kadarı daha göç ettirildi. Dolayısıyla
hepsini birden ele alırsak eğer ölenler
ve dışarı çıkanların sayısının 950 bin
civarında olduklarını kabul etmek
mümkün. Abaza ve Abazinlerden sürgün
edilenlerin sayısı ise 135 bin dolayında
Kabardeyler 60 bin, Nogeyler 40 bin
Çeçenler 23 bin Dağıstan 15 bin
Karaçaylardan 10 bin asetinlerden de
3000 kadarı sürgün edildi. Bütün bunları
topluca ele aldığımızda en az bir onda 2
milyon en çokda bir buçuk milyon
civarında nüfusun göç ettirildiği
söylenebilir. Bu kadar şeyi neden Çarlık
Rusyası yaptı. Bunun nedeni nedir diye
düşündüğpümüzde bizim vardığımız
nokta şu bunlardan birin nedeni
çrkeslerin yerleşik bulundukları yerler
rus çarlığı için son derece büyükstrate-
jik önemi bulunan topraklardı. 1864 den
önceki döneme bakıldığında bütün Kuzey
Kafkas halklarının içerisinde en kala-
balık bulunan halk Adige halklarıydı ama
1864 sürgününden sonra baktığınız da
sağda solda kalmış bölük pörçük kalmış
küçük öbeklerden ibaretti. O büyük
çoğunluk yok olmuştu. Burada şunu
önemle belirmek isterim ki bugünde ne
Rus arşivinde ne Osmanlı arşivleri nede
Avrupa arşivleri yeterince aydınlatılmış
ortaya çıkarılmış değildir. Bunlar ortaya
çıkarılınca biz işin gerçek boyutlarını tam
olarak öğrenmiş olacağız. Burada şunuda
özellikle belirtmek istiyorum bu konuda
çok kitaplar yazıyoruz, çalışmalar yapıy-
oruz, makaleler yazıyoruz, toplantılar
yapıyoruz ama ne yazık ki hala hiçbir
devlete bununlailgili politik temel oluş-
turabilecek bir temel karar aldıramıy-
oruz. Bugünkü Rusya için söylemiyoruz
ama Çarlık dönemindeki Rusya'nın yani
Rus Çarlığının Çerkesleri sürgün ettiğine
dair bir kararı halen aldırabilmiş değiliz.
Ama gelecek dönemlerde bunların
gerçekleşeceğine inanıyorum. Yani bu
kararı aldırabileceğimizi düşünüyo-
rum. Beni dinlediğiniz için teşekkür
ediyorum.z

  



 

  

Akrabalar günü nedeniyle ELİMSAN
tarafından ülkemize davet edilen Adıgey
Cumhuriyeti Parlamento heyeti TBMM
Başkan v. ile resmen görüşüp bir ilke
imzaattı.

Parlamento Başkanı Tharkako Muharbi'nin
son anda geri dönmek zorunda kalışı
nedeniyle O'na vekaleten Yuri Vudıçak
başkanlığında yedisi parlamenter 10
konuk ile Muhittin Unal, Naci Ergin ve
Memduh Ceylan'dan oluşan heyet,
Başkanlık Divanı Toplantı Salonunda
sayın Bülent Arınç'ın Ankara dışında
oluşu nedeniyle Başkan Vekili Sayın
Sadık Yakut başkanlığında, Genel Sekreter
Rauf Bozkurt, Dış İşleri Danışmanı Engin
Türker ve Dış İlişkiler ve Protokol
Müdürü Ozer Aydan'dan oluşan TBMM
heyeti tarafından resmen kabul edildi ve
ikili görüşme gerçekleştirildi.

selamlama,iyi dilek temenniler ve
takdimden sonra. Adıgey Televizyonu
dışında diğer basın mensupları salon-
dan ayrıldı ve Adigey Iv tüm
görüşmeleri kayda aldı. Görüşmeler
Çerkesce (Adigece)-Türkçe yapılmış
olup Memduh Ceylan tercüme işini
başarıyla yürüttü.

Meclis Başkan Vekili sayın Yakut konuş-
masında, Türkiye ile Adige halkları
arasındaki tarihi ilişkileri vurguladıktan
sonra; " Rusya Federasyonu ve ona bağlı
Adıgey Cumhuriyeti arasındaki çok
yönlü ilişkilerin çok yönlü ortaklıklara
dönüşmesini, ikili anlaşmalarla kültürel
ve ekonomik bağların arttırılmasını ve
Parlamentolar arası ilişkilerin daha da
geliştirilmesini arzu ediyoruz. Bu

  

  

görüşme o anlamda bizce önemlidir.
Mevcut kardeş kent anlaşmalarının
geliştirilmesi, 10 yıldır iyi bir düzeye
gelen ekonomik veticariilişkilerin daha
da üst seviyelere çekilmesi, Çok güçlü
olan özel sektörümüzeyatırım olanakları
yaratılması ve TİKA ile daha önce
başlatılan proje çalışmalarının yeniden
canlandırılması ve deneyimlerinden
ısrarla yararlanılması ilk etapta ele
alınabilecek konulardır." dedi.

Adıgey Heyeti Başkanı Vudıçak ise
temennilere katılıp özellikle kültürel
ilişkilerin geliştirilmesini ve bu anlamda
Adigece Tv yayınlarından son derecede
mutlu olduklarını 1864 sonrasında
kardeşlerimize kucak açan Türk halkına
saygı sunduklarını, Türk iş adamlarına
kapılarının açık olduğunu ve esasen
orada mevcut iş adamlarına her türlü -
kolaylığın gösterilmekte olduğunu ve
onların çoğu zaman örnek alınmakta
olduğunu cevaben belirtti.

Söz alan parlamenter Madij Aslan;
"Türkiye'nin gelişmişliğini, alt yapı
imkanlarını ve kardeşlerimizin de
özgürce yaptıkları yatırımları gördük,
mutlu olduk.Buradan gelenyatırımcılara
her türlü teşliği veriyoruz.Ancak şu
andaki yatırımlar yeterli değildir daha
fazlasını bekliyoruz. Gördüm ki bizim
topraklarımız sizin topraklarınızdan daha
verimli topraklardır. Teknoloji transferi
koşuluyla tarımsal alanda yatırım-
cılarınıza ihtiyacımız vardır." dedi.

Söz alan diğer parlamenter Curmıt
Muhittin "Buradaki insanlarımızın önemli
oranda dillerini unuttuklarını gördük.

  

haber...

Dillerini ve kültürlerini canlandırmaları
için parlamentonuzdan katkılar bekliyoruz."
diye konuştu.

Her ikisine cevaben, Son yıllarda
sosyal, ekonomik,siyasal ve kültürel
konulu çok sayıda yasa çıkarttık. AB
uyum sürecindeyiz. Dileyen herkes dili-
ni de okuyup yazabilir, Tv yayınlarını
zaten biliyorsunuz.Dün Aziziye'de idim
herkes kendi dilini ve kültürünü özgürce
ortaya koydu ve bundan mutluluk duyup
ben de oyunlara katıldım." şeklinde
konuştu.

Müftü Yemij Nurbiy söz alıp "140 yıl
önce müslüman halklar olarak Adige
kardeşlerimizi Osmanlı kucakladı, bu
nedenle saygımız büyüktür. Bize esasen
islam dinini siz getirdiniz o nedenle
yardımlaşmamız devam etmelidir. Bu
amaçla Diyanet Işleri Başkanı ile de
görüşmekistiyoruz. Ekonomive kültürel
ilişkiler dahil her alanda önde olmanızı
temenni ediyoruz."diye konuştu. Sayın
Yakut da "laikliğin önemini vurgulayıp,
ikili anlaşmalar içinde gereken her şeyi
yapmaya hazırız."cevabını verdi.

Heyet Başkanı Vudıçak, sayın Yakut ve
arkadaşlarını Maykop'a davet etti. Sayın
Yakut da bu davete teşekkür edip mem-
nuniyetle geleceklerini ifade etti.

Son olarak söz alan Kaf-ked başkanı
Muhittin Unal da Türkiye ve Rusya Fed.
arasındakiikili kültür anlaşmalarında yer
aldığı halde Kafkasya'da okuyup dönen
genç kardeşlerimizin diploma den-
kliğinin bir türlü çözümlenmediğini ve
konunun yıllardır sürüncemedekaldığını,
ayrıca, Maykop, Nalçık ve Çerkessk
Universitelerinin her bir bölümüne hiç
olmazsa birer öğrencinin merkezi
sınavla gönderilebilmesi için ÖSYM
nezdinde girişim ve destek istedi. Son
sözü alan Naci Ergin de heyetin kabul
edilmesinedeniyle teşekkür etti ve getir-
ilen özgün hediyelerin takdimiyle sıcak
bir atmosferde resmi görüşmeye son
verildi. gg
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bir ağıit-bir hikaye...

  

Hımsad'ın ğıbzesi hem Türkiye'de yaşayan

Çerkeslerin hem de Kafkasya' da yaşayan
Çerkeslerin bildiği, toplumun ortak hafızasın-
da yerini almış bir ğıbzedir. Yaşandığı tarih
itibariyle Büyük Sürgün öncesi döneme denk
gelen bir olaydan dolayı yakılan ğıbze dias-

pora toplumunun geleneksel hayatında da
söylene gelmiş bir ğıbzedir. Ancak son yıllar-
da büyük bir hızla devam eden sosyalleşme
süreci doğal olarak bu tarz geleneksel söy-
lencelerin unutulmasına neden olmuştur. Bu
nedenle başlatmış olduğumuz derleme
çalışmalarında ilk önce ulaştığımız ve kayda
geçirdiğimiz nadir ğıbzelerden birisidir

Hımsad'ın Gibzesi.

Yaptığımız sözlü derleme çalışmalarında,
tamamına yakınınaulaştığımız bu ğıbze
Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyet'inde
çıkan edebiyat dergisi Oşhamahue'de de
yazıya konu olmuş. 1974 yılında çıkan
sayısında edebiyatçı Kardenguş Zıramug

tarafından derlenen ğıbze, Türkiye'de bilinen
şeklinden farklı da olsa, karşılaştırma yapa-
bilme açısından fikir vericidir. Yazarın
Naveyaşha Jamırze'den derlediği ğıbzeyi biz
Türkiye'de Şegem Nadide Aksoy ve Şogen
Ali Şengil'den derledik. Her ikisi de
Uzunyayla'da bilinen haliyle ğıbzeyibize oku-
muş ve Kabardey-Balkar'da derlenen haliyle
kıyaslama yapma şansını bize vermiştir. Şu
haliyle elimizde derlenmiş olarak bulunan
ğibze, Kardenguş Zıramug'un derlediği
ğıbzeden farklıdır.Bu nedenle hem bu fark-
ılığa vurgu yapmak hem de okuyucular
arasında ğibzenin unutulmuş olan birkaç
mısrasını bilen şahıslara ulaşabilmek
nedeniyle ğıbzeyi ve ğibzenin yakılmasına
neden olan olayı okuyucuyla paylaşmaya

karar verdik.

Kardenguş Zıramug ğibzenin kahramanı olan
Hımsad ve Tallostan için 1780 ile 1848 yıl-
ları arasında yaşadıklarına dair bir tarih verir.
Biz net bir tarihe ulaşamamakla birlikte
ölbzenin yaklaşık olarak 200 yıl önce
yakılmış olabileceğine dair bir tarih tesbit
ettik. Olay kahramanı Tallostan Küçük
Kabardey (Gilahsieney) bölgesinden
olduğunu her iki tarafta yapılan derlemeler
doğruluyor. Hımsad'ın babası 1809 yılında
Pşı seçilmiş olan Janhotuko Kuşuk'dur.
Hikayenin Kafkasya'da derlenen versiyonun-
da Hımsad ile Tallos'tan kaçarak evlenirler,
ancak bizim yaptığımız derlemelerde evlen-
me olayının resmi olduğuveaileler arasında
yapıldığı sonucuna ulaştık. Üstelik
Kardenguş Zıramug, "Tallostan'ın gencin
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ismi mi yoksa, sülalesinin mi ismi olduğu
konusunda kararsızdır. Bizim yaptığımız der-
lemelerde Tallostan'ın adının Muhammed

olduğunu ve Tallostan'ın baba ismi yada
sülale ismi olduğu sonucuna vardık. Zaten

Tallostanuko Muhammed Tallostan'ın oğlu
Muhammed anlamına geliyor. Hikayenin bir-
inci versiyonu; bir düğünde tanışan Tallostan
ile Hımsad'ın birbirlerini sevmeleri ve evlen-
meleri için kaçmaya karar vermeleriyle
başlıyor. Heriki şekliyle de yaşanan olay tra-
jik ve hüzünlü bir sonla bitse de Kardenguş
Zıramug'un derlediği haliyle olaya farklı
aktörlerde müdahildir. Bir düğünde tanışan
iki genç vig oynarken sözleşirler ve kaçmaya

karar verirler. Sözleştikleri gün buluşup

  

kaçan iki gencin yolculuk esnasındaatlarının
ölmesi üzerine yakalanmamak için atı sak-
ayıp o bölgede bulunan Goğolıkholar'a

sığınırlar. Goğolikholar iki genci usulünce
ağırlayıp misafir ederler. Ancak kızın babası
bir Pşı'dır ve peşlerine düşüp intikam almak
isteyebilir, bu durumda da misafirlerini ver-

mek istemeyen Goğolokholarla Pşı arasında
bir düşmanlık doğabilir endişesiyle ailenin
büyüğü olan Lığur atına biner ve Pşı
Kuşuku'un yanına gider. Durumu kısaca izah

eden Goğolıkho Lığur Pşı'dan olayın üzerine
gitmemesini ve iki gencin evlenene kadar
kendilerinde misafir olarak kalacağını söyler.
Pşı Kuşuk, durumu kabullenmiş gibi görünür
ve Goğolıkho Lığur'a gençlere bir kötülük
yapmayacağına dair söz verir. Ancak
Goğolikho Lığur oradan ayrıldıktan sonra
adamlarını toplayan Pşı Kuşuk Tallostan'ı
öldürüp kızı Hımsadı da geri getirmeleri
emrini verir. Alınan kararlardan habersiz olan
iki genç, Goğolikhoların da yardımıyla
evlenirler ve Goğolıkholardan ayrılıp kendi

evlerine taşınırlar. Çok geçmeden Pşı
Kuşuk'un adamları Tallostan'ı bulur ve
öldürür.

Acılı gelin Hımsad'ı da babasının evine

getirirler ve Hımsadiçin kötün günler başlar.
Kardenguş Zıramug'un derlediği şekliyle
hikayenin başlangıcı böyledir. Buna karşılık,

Uzunyayla'da bilinen şekliyle hikaye çok fark-
lıdır:

Ailelerinin izniyle evlenen iki genç yeni
evlerine taşındıktan sonra Tallostan, "bılım
ğot" için evden ayrılır. Yeni evin geçimini
sağlayacak hayvanları bulmak için seyahate
çıkar. Bu çeşit seyahatler bazen birkaç ay
bazen de daha fazla sürmektedir ve o döne-
min Kafkasya'sında çok doğaldır.

Böylece yeni evlilerin hem geçimini sağlaya-
cak hayvanlar elde edilmiş olmakta hem de
yeni evli gençler topluma ve kendilerine karşı
bir irade savaşı vermektedirler. Aylar sonra
"bılım ğot'tan dönen Tollastan evine gelir ve

getirdiği hayvanları ahıra koyar. Yolculuğun
etkisiyle yorgun düşen Tallostan eşinden
istediği bir bardak suyu içmeden uykuya
dalar. Çok geçmeden hırsızların yeni getirilen
hayvanları çaldığı anlaşılır ve dinlenmeye

bile fırsat bulamayan Tallostan, hırsızların
peşine düşer ve hırsızların pususuna düşerek
öldürülür. Bu ani ölüm herkesinçok zoruna
gider. Yeni gelin Hımsad ve komşular neye
uğradıklarını şaşırırlar. Cenaze getirilir ve
gömülmeden önce son bir kez sevenlerine
gösterilir.Bu arada Hımsad'ın babası Pşi

 



Kuşuksağ iken hiç görmediği damadını ilk ve Ağıtın Kafkasya
son kez görür ve cenaze defnedilir. Versiyonu:

Cenazenin defnedilmesinin ardından
Hımsad'ı baba evine getirmek isteyen akra-

balarına, Pşı Kuşuk karşı gelir ve kızını kabul
etmez. Hiç kimse buolanlara bir anlam vere-
mez. Ancak Pşı Kuşuk kararlıdır. Acılı gelin
Hımsad dayıları olan Mertazeler'e gönderilir
ve Himsad nedenini bilmediği bir suçun
cezasını çekmeye başlar. Aslında Pşı Kuşuk
damadının ölmesinden çok, onun o bakımsız
haline içerlemiştir ve bunun tek sorumlusu
olarak kızı Hımsad'ı görür. Tallostan'ın aylar

süren bir seyahatten yeni geldiğini bilmeyen
Pşı Kuşuk damadının bu bakımsız halinden
kızını sorumlu tutar ve onu cezalandırır.

Hikayenin ikinci versiyonu böyledir ve her iki
şekliyle de genç Hımsadacılıdır. Kardenguş
Zıramug hikayenin bu kısmından sonra
Hımsad'ın, dayıları olan Mertazelere gönder-
ilmediğini Pşı Kuşuk'un bir dostu olan Nogay
beyiyle evlendirildiğini söyler. Kardenguş
Zıramug'a göre Hımsad, ğibzesini de bu

. Nogay beyinin köyünde yakar ve ölene kadar
da Nogay beyiyle evli kalır. Hımsad'ın babası

Pşı Kuşuk 1829 yılında ölür ve Himsad
öldüğü 1848 yılına kadar bu Nogay beyiyle

- evli kalır. Hikayenin Uzunyayla versiyonunda

bir Nogay beyi değil, yaşlı bir Nogay tüccarı
vardır. Bu yaşlı tüccar bir gün Pşı Kuşuk'un
yanına gelir ve artık yaşlandığını, evlenmek
istediğini söyler. Pşı Kuşuk yaşlı Nogay'ı din-

ledikten sonra adamlarını çağırtır ve
Mertazelerin yanında duran Himsad'ı
getirmelerini söyler. Sabah olduğunda yaşlı

Nogayla evlendirilen Hımsad seksen baş
hayvan karşılığında Nogay tüccarın karısı

olmuştur artık. Nogay köyüne gidip yerleşen
Hımsad, zengin tüccarın evinde ğibzesini
yakar ve her gün oturduğu pencereden ağla-

yarak bu ğıbzeyi okur. O dönemlerde köy köy.
gezerek insanları eğlendiren genç bir
mızıkacı Hımsad'ın ğıbzesini duyar ve bu

ölbzeyi gittiği her yerde okur. Zaman sonra

Hımsad'ın babasının köyüne giden genç
mızıkacı burada da ğibzeyi okur ve tesadüf

eseri ğibzeyi Pşı Kuşuk duyar. Mizıkacıyı
yanına çağrır ve kızının ğibzesini okumasını

ister. Genç mızıkacı çaresiz ğibzeyi okur ve
Pşı Kuşuk yaptığı hatayı anlar. Kızını yanına

çağırtır ve onu yaşlı Nogay'dan geri alacağını
söyler. Hımsad bu teklifi kabul etmez ve

ölene kadaryaşlı Nogay'ın eşi olarakkalır.

Kardenguş Zıramugun yaptığı derlemeye

göre ise ne böyle bir mızıkacı vardır ne de
Hımsad'ın babası kızından af dilemiştir.
sadece Nogay beyi Hımsad'ın kendisini
sevmediğini bildiği halde onu babasının
evine hiç yollamamıştır ve aslında babası da
Hımsad'ı hiç affetmemiştir.g

  

 

bir ağıt-bir hikaye...

 

 

XBPIMCAJI H MbbiB32

İerÖrLmex3 4 ryamo Haxs, Mef.
Exey : Yojğipa!
X91X9 MEXPBSKİ3 ykbHckysklya, p3rl97?
Exey : Yo!
T3T9pXBAHX39 HEKbSKİS YKBBiCXy9Kİyams , HEjİ,
Exey : Yo!
Hiyympırı, X3KYM 39KYM 39XHCX9T, p9TİS5.
Exsy: Yo!
TansocT9Hx9 EXbSKİSPS9 YKEKCOKYSKİyamM5, Hefi,

Exey : Yol
İliy sakeysrr, ericbiXEDKar, psrl59!
Exsy : Yol

CyHmErKE IYIioM H TOĞRUILEYp
Ihımı gaisM H 39119Öanir,

ApsIKeEDKp TYM3M H Onar? TMHSpBIp
ilme gaysM H Xboml9 HEHT,
Ceıryampr, ciryaıpş MHTBysr,
İ'yanmp» ncomMH cağplsTxE9MBIMKls71!

EMME» ryıuşmM HK Öspakr hbismlsp
M3p7Ta35X9 Kprpimçer39ğlaml3,

İyımsxexopu 3904) onçlarb5K9TH
“TarbocT9HX3 CBIHbYKANILIKEIPp,

Yspenansp Köysa3pıM KEBEIXHN33YP3

İİKBOMI M33EDKBPIMKİS CPIHEMİlamınKEıp,
C39 rsmüppi cr yaperan9TH
ToraprynıkKis9 cpauoklrımsıp!

OOKsıp rympy CH JDHEICTSMEXYSp
XBSKEKYOXKB Xa633Y 35DBI3OTB3MIKBIp,
İlmi ımaysmM3 SINMKEBIKEUKELXSYD?
>XKarpysanli TyımM Cc» CBIHELKYanı.
Cemyampşr cpınmyamsş cbiryanı? MBBY9TH
Uyanıp IECOMHE cağİsTXB3MEHUÇKİST.
Ajipom, Xewilspkb3,
KeBIMCAMbIp XboK3 TYY3rİ

T9MbOCTAHX3 CERIPIPAHBICIM.
XKoxabsp ci meyokorbyakiysr,
Karpyo9rlrıM cEMUpIpaTEiKEIM
MErkpbpikp aHjampp KEpICMMİSMEIKbSIK.

Cenyampr, cBIryamoMEryor,
Tyamp com cağbisrKxp9MEmMIKİsT1.
Yafipsmı, >emlspkb9,
XEBMICANERIP MarbEip, M5YyC9p!

Alaxenıxysy CH MEXPOTByOZONKyop
İsryıpkls 33İy30rB9X4£,
CA HariCHFİpH Kbe3rb9K3Ö39XYyPp9
İlis mpanlsp HEHYEZOKİYXEEKp!

Tax rymsys cu mels mpanlsp

MspTa33X3 KbpInytiğİREOJEB9,

Xesrr3ÖaHIM53 CEIHEMDİIDIRİHYTH
Ilupı Yommlim3 c9 KEBICKYHMEYN.

Cu amsyps9 Hisxyrpyejfi ryampMık
Jarxy-HaHarlsM CBIKBBEXHMEDCEH,
Horsyeii x39Myps9 cs» Krcıylormxapı
Uopamkls9 #YEy9MKUKEHi
Ağpsm, #XemrİspkB35,
XEBIMCANBIp XB9M3 IYY3THİ

İlmer Yenuim cprmxsby JpanlomM
KE3TİOXEYMOKEBY9OKX3 HEXbD CApHMEIrp9?!
KE903p4eİİM3 MEDRKE HİMBICELKEIM?,
BoKbonpsrKbEM KbiOap cxyeprpamls5.
Cewyamper, csayamp» MELBYyS9r,
Üyamp ricoMr cağİsTxBoMEMyKl5r!
Aüpsm, #xemİspkb3,
KEBIMCAHEIp MATBEIp, M3YC9Pİ
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Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından 25 Nisan 2004 Pazar günü 'Anadil Alfabe
Paneli' düzenlendi. Panele Federasyon üyesi derneklerin temsilcileri, dil araştırma-
cı ve uzmanları ile konuya ilgi duyan hemşehrilerimiz katıldılar. Katılımcıların çoğu-
num söz alarak görüş belirttiği panel gün boyu devam citi. Panel sonunda çoğun-
luğun görüşleri doğrultusunda, Alfabe için baz alınacak hartler konusunda Kiril
iehine güçlü bir eğilim belirdi. Paneldeki genel görüşlerle paralel bazı özet fikirler
aşağıdaki gibidir:

1. oturum

MUHİTTİN ÜNAL: (KAF-FED Genel
Başkanı) Yasaların imkan verdiği kadarıyla

yaptığımız çalışmaları, genel olarak
“gözden geçireceğiz. Ana dilde eğitim ile

ilgili yapılan yönetmelikte, etnik gruplar

yeteri kadar göz önüne alınmamıştır.İlk
yönetmeliğin getirmiş olduğu koşullar

tutarsızdır. Yönetmeliğe göre sekiz

madde bize ters. Bu maddelere göre

bizim kurs açmamız imkansızdı.
Yaptığımız hazırlık çalışmaları sonucu,
Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi yazıyla

yönetmeliğin eksik olduğunu ve gerekli

yardımları yapacağımızı belirttik, fakat
gerekli cevap gelmedi. Fakat bizim

vazgeçme gibi bir niyetimiz yoktu.
Sonrasında yaptığımız görüşmelerde,

sekiz konunun altısında tolerans
göstereceklerini söylediler. Fakat Kiril
alfabesi konusunda esnek davranmadılar.
Bunun sonucunda uluslararası dil kon-
feransı düzenledik. Kafkasya'dan 4 tane
değerli bilim adamı geldi. Suriye, Hollanda
ve Türkiye'de yaşayan değerli

arkadaşlarımız geldi. Temelde Kirilden
vazgeçmemek kaydıyla, T.C. Anayasası
izin veriyorsaKiril, izin vermiyorsa Latin
alfabesi uygulanması kararlaştırıldı.
Hazırlanan Latin alfabesi klasik latin
harflerini esas almıştır. Adige-Abhaz
dillerini 66 harfli tek alfabede bir-
leştirmektedir.

Dil konferansının yapılacağı tarihte,

gereken mercileri bilgilendirdik ve
yönetmeliğin düzeltilmesi konusunda
başvuruda bulunduk. Yönetmeliklerde
gerekli düzenlemeler yapıldı. Değişen

bürokrasi kadroları başvurumuza olumlu
cevap vermeye başladı. Kiril, Türkiye'de
üniversitelerde okutulmaktadır. Siz gerekli

mütredatı hazırlayıp bize verin ve mekansal

müracaatınızı hemen yapın dediler.
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Yönetim Kurulumuz, anadilde alfabe

konusunu defalarca tartışmış olup
gereken kararları almaya muktedir ve

sonucu da kabul edebilecek yapıdadır.

Dil bilen birisine gerekli olan alfabeyle,

dil bilmeyenbirisine gerekli olan alfabe

bir değildir. Alfabe konusunda sadece

Türkiye'de yaşayan Çerkeslerle sınırlı
kalmamalıyız, çünkü dünyanın birçok

yerinde yaşayan Çerkes vardır.

Hepimizin sorumluluğu varsa bunları

bilmeliyiz ve uygulamalıyız.

Ana dilde yayın konusunda DÇB'de

Kafkasya'dan uydu yayını yapma kararı
almıştık, ABD'den teklif geldi fakat ilk

etapta 297bin dolar ve her sene /5bin

dolar istediler, biz bunu göze alamadık.

Türkiye'deki Radyo-Televizyon yayını

konusundaki müracaatımız işlemde.

Arşiv ve spiker yönünden sorunumuz

vardır.. Yapılacak olan yayında; dil eğiti-

mi konusunda bir çalışma bulunmaya-

caktır. Kültürümüz ile ilgili konular,

müzik ve haber konulu yayınlar yapıla-

caktır.

 
Kaf-Der'in dille ilgili olarak Maykop
Üniversitesi ile daha önce yapmış
olduğu çalışmalar vardı, dil bilmeyen

insanlarımıza 45 günde hızlandırılmış
kurs açıldı fakat kursa gidecek eleman
bulamadık.

SEYFETTİN DİYNER: (Oturum başkanı)
Katılımcılara iki defa söz hakkı verile-

cektir. 1. savunduğu düşünceler, 2.
düşüncelerini destekleme. Yasa çık-
masına rağmen, dil konusu çözülmüş
değil. Yasa eksik; ana dilde eğitim, ana
dili öğrenme konusunun şekillere göre
bağlanması hoş değil. Devlet, "Paranla
anadilini öğreneceksin." diyor, dil
konusunu kontrol altına almak istiyor.

Dil öğreniminde alfabe önemli değil,

alfabe dil öğretmez,kişi dil bilmiyorsa

geliştirmek için yararlıdır. Yönetim kuru-
lu olarak tabanın bizim için ne
düşündüğü önemlidir. Bu toplantıda bir

karar alınmayacak, kararın alınmasına

etki edecek düşünceler dinlenecek ve
eğilim belirlenecektir.

GUMHUR BAL: (Oturum başkan Yrd.)
Neden Kiril, neden Latin. Avantajları ve

 



 

dezavantajlarını konuşursak daha yararlı
olur, artık bir sonuç almış olarak toplan-
tıdan çıkalım. Düşüncelerimizi duygusal
değil, metodolojik olarak açıklayalım

diye söze başladı ve derneklerden,
şahıslardan gelen yazılı çok sayıda

görüş ve önerileri bir bir özetleyerek
sundu.

CEVDET HAPİ: (Bandırma Kafkas Kültür
Derneği ) Temennimiz, Kafkasya'daki

kültürün Türkiye'ye yansıması, ama

istekler ayrı gerçekler ayrıdır. Diğer

ülkelerdeki Çerkeslere saygımız var,
fakat muhatabımız Türkiye'deki

Çerkeslerdir. Alfabe sade ve kolay
olmalıdır, değişik harflere gerek yoktur.

Her sesi tek bir harfle göstermek

mümkün fakat pratik değil. Kiril
alfabesinin yazılması ve okunması Zor-
dur ve ulusal bir alfabe değildir.

- Muhatap kitlemiz yetişkinlerdir ve bun-
ların okuyabileceği bir alfabe bul-

malıyız, bu alfabeyle dergi çıkarabiliriz.

Çocuklara alfabe öğretmek zordur,
kurslarla bu sağlanabilir, fakat sağlıklı

değil. Tüm sesleri içeren 32 harfli
X,O,W kapsayan bir alfabe hazırladım,

tüm Adiğe dillerinde konuşulabilir.

CAHİT ASLAN: (Çukurova Üniversitesi -
Sosyolog-Bireysel) Eskiden suni bölün-
melere maruz kaldık; sağcı-solcu, şimdi
ise Latinci-kirilci olarak ayrıldık. Teknik

konularla iş bitmiyor, ortaya hedefkitle
sorunu çıkıyor, sonrası sosyal psikolojik

sebepler ve de politik sorunlar... Dil
konusu gelişmekte olan Çerkesliğe

organ nakli gibidir değerlendirebilirsek,

çünkü çok büyük erozyonlara maruz
kaldık.

Çerkes kimliğini yeniden inşa etmede
çeşitli referanslarımız olmalıdır.
Anavatan nasıl referans olacak, dil-
alfabe nasıl referans olacak, bunları iyi

değerlendirmeliyiz. Kiril, Rus alfabesi
olduğu için biraz da buna karşı çıkıy-
OruZz...

Tarafsız bir üst komisyon olsun, Kiril

veya Latin konusunda ısrarlı olan

komisyonlar olsun ve bu komisyonlar

raporlarını hazırlayıp, tarafsız komisyona
sunsun ve hangisi olumluysa o seçilsin.

Latin; Türkiye'de erken-kolay öğrenile-

cek, katılım kısa sürede ve daha çok
kişiye hitap edecek, AB'ye geçiş süreci

yaşamış Türkiye'de Çerkesler daha kolay
entegre olacaktır.

Kiril; kültür konusunda daha olumludur,

kimlik konusunda bizi olumlu etkiler,

egemen kültürden ayrıldığımız sürece

Çerkes olduğumuzu görürüz. Latin

alfabesiyle, egemen kültürden ayrı bir

kültür olduğumuz anlaşılmaz, bu olum-
suz bir yöndür.

Latin alfabesi fikri devam ederse ana-

vatandan uzaklaşmış oluruz, çünkü ana-
vatan Kiril alfabesi üzerine yayınlarını

yapmıştır.

Geleceğin inşasında referans olarak neyi

göz önünde bulundurmalıyız, önemli

 
 

 
olan budur. Latin referans alınırsa,

yayınlardan mahrum kalacağız, Kirilde

ise, gavur alfabesi olarak algılanmakta,

sosyal psikolojik bir direnç ortaya çık-

makta, Türkiye'deki insanımız için yeni-
dir, yeniye gitmek zordur. İ

Referans kısımlarımız teknik anlamda
olmamalı, daha çok sosyolojik sebe-

plere inmeliyiz. Anavatan fikri olmazsa,

gelecekte Çerkes kalmayacaktır. Alfabeyi,

anavatana endeksli olarak uygula-

malıyız. Anavatan fikri içinde, Kiril yer-

leşmiş bir alfabedir.

ŞAMİL JANE: (Bireysel) Dil konusu
teknolojik ve bilimsel bir konudur, ve de

bilimsel düşünce tekniğiyle çözümlen-
mesi gerek. Ulusal alfabesi olan ulus

sayısı çok azdır. Alfabe ulusal bir sorun
değildir. Halkımız asimile olmaktadır,

günlük yaşamda anadilini kullanan
insan sayısı çok azdır, sayıları 200 bini

geçmez.

Problemimiz; ana dilini kaybetmekte

olan insanların nasıl kazanılacağıdır,

insanları Çerkes yapmak değildir.
Alfabe, AB fonundan yararlanmaşansını
arttırmaktadır. Eğer Latin olacaksa, ulus-
lararası bir yapıda Latin alfabesi
olmalıdır. Türkiye'de günlük yaşamdadil

kullanılmamaktadır, alfabe (yoktur,

şimdilik derneklerde Kiril alfabesi ile dil
eğitimi verilmektedir. Dünyaya dağılmış

Çerkeslerde yaygınlaşmış Latin esaslı

bir alfabe yoktur.
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panel, kenferamns.

 
Alfabe seçiminde bazı kıstaslar
olmalıdır. Eğitimi kolay olmalı, Kafkasya
ve Türkiye'de uygulanmalıdır, cumhuriyet-

lerimiz kabul etmelidir, uluslararası

ortamda ve internet ortamında kullanıla-
bilmelidir. Latini seçersek, Kafkasyaile
kültürel bağlar kopabilir, eser çevirim-

inde sorunlar ortaya çıkabilir.

Yapılan alfabenin teknik uygulaması

olmalıdır. Kiril seçilirse, eğitime katıla-
cak insan sayısı yüzde yirmi azalır. Etnik
kimliği belirleyen öğeler, çevredeki

öğelerden farklı olmalıdır. Ayırıcı faktör-

ler nekadar çok olursa, yaşama şansıda
o derece artar. Hedefimiz milli bir alfabe
üretmek değil, en kolay ve rahat şekilde
bir çözüme ulaşmaktır, Kafkasya'yla olan
bağlarımızı koparmamalıyız bu nedenle
Latin esaslı alfabeye geçemeyiz.

Dünyadakiiletişim gereği Latin alfabesi
olmalıydı, fakat dağınık bir halk olarak
Kirilden vazgeçemeyiz. Bu yönden
düşünüldüğü zaman Kiril faydalıdır, tek

umut kaynağımız Kafkasya, vatandan

kopamayız.

HİKMET BER:(Bireysel) Belirli önyargılara
sahibiz, olaya bilimsel düşünmeyle
başladığımız zaman önyargılarımızla da
çatışabiliriz. Bir şey sadece kendi içiyle
mevcut değildir, bunun bir de dışı vardır.
Bu iki unsuru göz önüne almalıyız.

Ulusal alfabe yoktur, köken bakımından

aliabelerin hepsi aynıdır. Hiyeroglif, çivi

yazısı, ideogram... süreç içinde sadeleşti

22

ve diğer yazı türleriyle bütünleşerek 8.

yüzyıldan itibaren işaretler oluşmaya

başladı. Belirli bir süreç içerisinde hari
sistemine ulaşıldı. Her bir ulusa, dile
harf geçerken sesin farklılığına göre

değişik harfler eklendi. Bu harfler uydu-

rulmuş değildir, daha önce varolan
semboller ve ideogramlardır.

Latin ve yunan alfabesi aynı kökten
gelmektedir. Kiril alfabesinin milliliği
yoktur, kökeni Fenikeye, onun da kökeni
ideogram, çivi yazısı vs. dayanıyor. Yazı

üzerinde varolan önyargılardan arınmak
gerekmektedir.

ERGÜN YILDIZ: (Uzunyayla Derneği
Gözlemci- Kişisel) Bizler kökünden
kopmuş birer parçayız, ait olduğumuz

yer ve yüzümüzü dönüp beslenmemiz

gereken yer, Kafkasya' dır. Latini

seçersek eğer, Kafkasya ile olan

bağlarımız kopar. Dünya Çerkes

Birliği'nin almış olduğu kararlara rağ-

men, yeni kararlar almaya çalışıyoruz.

Kirili seçmeliyiz, çeviri eser okuması
zordur,kişi ilk elden yazan kişinin eseri-
ni okumak ister.

FAHRİ HUVAJ: (Bireysel) Günlük hay-
atta, Kiril harfleriyle yazışma yapacak
insan yoktur, Kiril ile insanların Adiğece
okuyup yazması Zor değildir, fakat bu

alfabedeki semboller gündelik yaşamda
pek bulunmadığı için unutulmasıkolay-

dır. Bizi anavatana bağlayan Kiril

harfleri değil, Adiğece konuşmamızdır,

konuşmayı unutmamalıyız ki ilişkimiz
sağlansın. Konuşmayı insanımıza nasıl
kolay öğretebiliriz, asıl çözülmesi gereken

sorun budur. Dilimizi konuşamıyorsak,
anavatandan gelen insanlarla diyalog

kuramıyorsak sorun buradadır. Asıl

sorun konuşmasını öğretmektir, konuş-
masını bilen ve öğreneninsan, alfabe ne

olursa olsun kolay bir şekilde öğrenir.

Adiğeceyi, hayatın içine sokmalıyız.

Türkiye'nin çıkarmış olduğu yasaların

bize faydası yoktur, Türkiye'ye faydası

vardır, çünkü çıkardığı bu yasalarla
dünyaya demokratik olduğunu gösterir.

Bu yasalar; her Adiğe köyünde Adiğece
öğrenmek isteyen 10 öğrenciye, 1 öğret-

men verebiliyorsa faydalı olur.

Çıkarılan kanunla anadilimizi öğrene-
meyeceğimizi, gerekli makamlara yan-

sıtmak faydalıdır, en ideal çözüm budur. .

 



Devlet eliyle bu gerçekleşirse, alfabe
sorun “olmaktan çıkar. Bu işi gönüllü
olarak yapmaya çalışırsak pek başarılı
olamayız.

şuan kullanılan Latin alfabesinin verdiği
seslerle çalışmalarımızı sürdürmeliyiz,
yeni bir Latin alfabesi geliştirmek

amacını gütmüyoruz. Latin harfleriyle

ilgili pek bir sıkıntımız olmayacaktır,

psikolojik birkaç sebep olabilir, o sebe-

pler de aşılabilir.

Amacımız, anadilini bilme yollarını ara-

mak olmalıdır.

FEHMİ YILMAZ: (Bireysel) Anadilimizi
kaybetmek istemiyorsak, okuya-
bildiğimiz bir dilde kitap bulunduralım.
Kirille yazılan kitaplar vardır, bunları
çoğaltıp dağıtalım. Kiril alfabesi faydalı

olacaktır.

SIRRI DİNÇER: (Bireysel) Alfabe bir
araçtır, bu Latin veya Kiril olabilir.
Önemli olan bu aracı kullanarakiletişim
kurabilmektir. Bir dil, bilimsel olarak
kullanıldığı zaman gelişir, Kirili kul-
landığımız zaman gelişmesinde de
katkıda bulunabiliriz.

FİKRET KOÇ: (Turhal Dernek Başkanı)
Amacımız toplumu okuryazar kılmak mi

yoksa dili mi öğretmek? Temel

amacımız dili öğretmek olmalıdır.
Öğrenmekbir ihtiyaçsa, temel problem

insanların bu ihtiyacını karşılamaktır.
İnsanlarda öğrenme arzusunu uyandır-

malıyız, bu ihtiyacı oluşturmalıyız.

 

 ğ
birisini seçebiliriz fakat öncelikle dili

konuşturmayı öğretmeliyiz. Çerkesce

konuşmak, anlamak bir üstünlük bir

vasıftır. İnsanlarımız, Kiril alfabesiyle

okur yazar hale getirilmelidir insan-

larımız.

AHMET MAVİ: (Bireysel) En büyük prob-
lemimiz alfabe değildir, Latine dönecek

maddi imkanlarımız ve şansımız yoktur.

ASLAN ARI: (Bireysel) Dili bilen insan-

larımız azaldı. Çerkesçe konuşuluyor

olsaydı; Latin faydalı olurdu, fakat dili

konuşan insanlarımız azaldığı için

Kafkasya ile bağlarımızı koparmamak

için Kiril alfabesi kullanılmalıdır, ana

dilimizi muhafaza etmeliyiz.

Kiril veya Latin; her yönüyle değerlendirip

   ş

2. oturum

SEYFETTİN DİYNER: (Oturum Başkanı)
Önemli olan husus; dil öğrenme

isteğinin nasıl artırılacağıdır. Dil eğiti-

mini bütün olarak düşündüğümüz
zaman; alfabe konusundan sonra hedef
kitle sorunu ortaya çıkıyor.

RUŞEN AKKAYA: (Adana Derneği)
Ulusal bir alfabemiz olması gerekmek-

tedir, Adana derneği olarak Kiril

alfabesini istiyoruz. Dil konusunda

eksikliklerimize ve neler yapmamız
gerekenlerin temeline bakmalıyız.

Toplumumuz, çalıştığı yerde başarılı
fakat kendimizle ve toplumumuzla ilgili
işlerde başarılı değiliz. Dil konusunda
özellikle çocuklar üzerinde yoğunlaş-
malıyız, çocuklara lisanı sevdirmekiçin
çözüm yolları aramalıyız.

CEVDET HAPİ: (Bandırma Kültür Demeği)
Verilen kurslarda sınır seviyesi olmalıdır,

öğrenme konusunda en verimli çağ
çocukluk çağıdır. Çocuklarımıza gereken
önemi ve hassasiyeti göstermeliyiz. Bu

konuda okul eğitimi önemlidir, eğitim

şartları bu kurallara göre olmalıdır.
Çerkesce şarkılar dil konusunda önem-
lidir, Çerkesce dergi çıkaralım ve
çıkarılan bu dergi Latin alfabesiyle
yayınlansın.

GÜNSELİ AVCI: (İstanbul Kafkas Kültür
Derneği) İstanbul derneği yönetim kuru-

lunda yaptığımız toplantıda, Kiril alfabesi

kararı çıktı. Gençlerimize ve çocuk-
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larımıza en kısa yoldan dil öğretmeliyiz.

Kiril ve Latin beraber öğretilmelidir,
ikisini ayırt etmeden Türkiye'de dil
seferberliği başlatmalıyız, döküman-
larımızı Kiril-Latin alfabelerine göre
ayarlamalıyız. Eğitim materyalini sağla-

yarak önce dili öğretelim ve anavatanla

bağımızı kuralım. Şarkılar dil öğren-
mede çok önemlidir, bu da latin
harfleriyle yazılan dökümanlarda bulun-
malıdır.

Alfabe, dil öğreniminde bir araçtır, bu
aracı sağlıklı bir şekilde kullanmalıyız.
kinik kimliğimiz alfabeyle değil, dilimiz
ve kültürümüzle belli olur.

ŞAMİL JANE: (Bireysel) Dil neden kul-.
lanılmıyor? Dilin kullanılmamasının en

büyük sebebi; ulusal Çerkes benliği

eksikliğidir. Çerkes halkı, geleceğe

dönük umudunu kaybetmiştir, Çerkes
halkı olarak kalma ümidini yitirmiştir,
Çerkesliğimizi her yerde söylemeyiz ve

bundan çekinmemeliyiz.

Kadınlarımız bu konuda ikna edilmelidir,
çocuklara sesleri tanıtmalıdırlar. Eldeki
imkanlardan olabildiğince yararlan-

malıyız. Ele geçenfırsatı kullanalım, AB
tonundan faydalanma projesi kapsamın-

da, çeşitli broşürler, kitap vs. masraflar,
ton tarafından karşılanacaktır.

Radyo-TV yayınında çalışacak eleman

eksikliğimiz var, bu elemanları

yetiştirmeliyiz.
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Bir alfabenin halka kabul ettirilmesini
tartışırken, iki alfabe öğretilmesi. önerisi
ortaya çıktı, bu işin olması imkansızdır.

HAYRİ HOPBAÇ: (Bursa,Bireysel) Latin
alfabesini seçmek demek, vatanımızı
ikinci kez terk etmek anlamına gelmek-

tedir. BenKiril tercihinden yanayım.

CAHİT ASLAN: (Çukurova Üniversitesi-
Sosyolog-Bireysel) |

Bir toplumun dili ölmüşse kültürü de
ölmüştür, çünkü dil kültürün en önemli
taşıyıcısıdır fakat tek başına kültürün
kendisi değildir. Burada devreye ideolo-

ji etnisite ve davranışsaletnisite girer.

Dil konusunda hedef kitlemiz davranışsal
etnisitedir, yani halktır. Günlük yaşamda

pek etkinlikleri olmayan, kimliklerini

günlük yaşamda açıklayan, asimilasy-

ona doğal savunma yapan... davranışsal
etnisite; kendisini hiçbir çaba göster-
meden doğal olarak korumuştur, doğal
direnç göstermiştir asimilasyona karşı.
Fakat yavaş yavaş erimeye başlamıştır.
Referans olarak köylerimizi değil,
şehirlerimizi ele almalıyız. İdeolojik

etnisite öne alınarak dilimizi koru-
malıyız.

ALPAY ARDZINBA: (Bireysel) Dil olmadan
toplumlar var olabilirler mi?. Dile sahip
olmak,kültüre de sahip olmak demektir.

Latin, teknolojik olarak faydalı olabilir,
fakat Kirilde de sorun yoktur gerekli
teknolojik işlemler yapıldıktan sonra.

Diasporik bir toplumuz, bunun için de
bir takım kararlar veremeyiz, anavatanda

söylenen sözlere ve alınan kararlara

bağlı kalmalıyız.

ZEKERİYA AĞRALI: (İstanbul Bahçelievler
Derneği) Kiril alfabesiyle, Bahçelievler

ve Uzunyayla Dernekleri'nde kurs verilmek-

tedir, Bu alfabenin zorlukları yoktur, çocuk-
larımız çok kolay öğrenebilmektedir.
Kalabalık ailede dil öğreniliyordu, şimdi

çekirdek aile oldu ve öğrenmeazaldı, bu
konuda derneklerimize çok iş düşüyor.

CANKAT DEVRİM: (Bireysel) Dilin öğre-
nilmemesinde kabahat, milli bilinç
eksikliklerinde ve büyüklerdedir. Çocuk-
lar, ne verirseniz almayahazırlar, çocuk-
ların dil pratiğini geliştirmede teknoloji -

den faydalanmalıyız. Çizgi filimler, kar-
ton filimler bu konuda örnek göste-

rilebilir. En önemli konu, vatanımızdaki

 



eğitim öğretimdir, temel eğitim öğretim

Kirille yapılmalıdır. Kirilin dışında ise
Türkiye'de kullanılan Latin kolay öğre-

nilebilir, fakat öncelikle Kiril alfabesi.

ÖMER KARATAŞ: (İstanbul 1864
Kafkasyalılar Kültür Derneği)

Bilgilerimizi bilimsel bir arenaya taşıya-

madığımız için sorunlarla karşı karşıya
kaldık. Bu sorunlarla uğraşmak kaderimiz
olmamalıdır. Çerkes toplumu için en
iyi işleri, politikaları yapacak

bilimadamlarımızı göreve çağırıyorum.

sakal Müslümanların simgesiyse, Kiril

de Çerkesliğin simgesiyse bundan

vazgeçemeyiz.

ŞÜKRÜ GÜNER: (Bireysel) Milletleri
millet yapan; vatan, dil, alfabe ve

kültürdür. Anavatanla bütünleşmeye
mecburuz, orada alınan kararlara
uymalıyız.

ÖMER ATALAR: (Bireysel) Her geçen
gün yok oluyoruz, açmamız gereken

okulun geç kaldığı her gün, onlarca

insanımız yok oluyor. Ana mesaj, yok

olma sorunu olmalı, bu soruna karşı
neler yapmalıyız, bunların üzerinde dur-
malıyız.

Kiril, zaman kaybı yaratır ve Kirille açılan

kurslara daha az insan gelir. Latinle

yapılacak bir çalışma daha başarılı ola-
caktır. Anavatana faydalı bir iş yapmak

istiyorsak, insan kaybını önlemeliyiz.

ŞENOL ZAMAN: (Bireysel) Hedeflerimizi
çok iyi ortaya koyup buna göre strateji|-

er geliştirmeliyiz. AB'den dille ilgili fon

aldığınız zaman, bunu sonrasında

detaylarıyla araştırıyor. Kısır döngüiçin-

den çıkmalıyız.Dilin özgün şeklini koru-
ma bakımından, Kiril alfabesi çok
önemlidir.

AHMET MAVİ: (Bireysel) Boyumuzun
ölçüsünü bilmeliyiz, biz kalabalık bir
toplum değiliz, bunun için de sağlam

bir duruş sergilemeliyiz. Alfabe sorun
değil, en büyük eksikliğimiz milli birlik
düşüncesi ve Çerkesce eğitim alan
insan eksikliğimiz. |

 

ERCAN PARLAK: (Bireysel) Dilimiz,
vatanımız değiştirildi ve büyük zorluklar
içerisinde kaldık. Bu konuda Kiril
alfabesiyle başlayalım, gerekirse diğer
alfabelere bakarız.

SIRRI DİNÇER: (Bireysel) Dil eğitimi
yöntem metod meselesidir. Eksikliğimiz;
yöntemi doğru seçemeyişimizden kay-

naklanmaktadır. Kafkasya'daki üniver-
sitelerle işbirliğiyle yaygın bir öğretim

yaparak, teknolojinin nimetlerinden fay-
dalanmalıyız.

FİKRET KOÇ: (Bireysel) Dilin kul-
anıldığı oranda, o dille düşünme daha
sağlıklı olur. Oncelikle dili öğretmeliyiz

ve ev ortamında konuşulması için.
önlemlerin alınması, anne-babaların
bilinçlendirilmesi gerekir. Dil eğitimi
konusunda, çocuklarımız çeşitli ödüller-
le dil öğrenmeyeteşvik edilmelidir.

ARGUN KARAÇAY: (Bireysel) İnsanın.
bir dili özümsemesi, o dille düşünmesi,
o dille özdeşleşmesi; o dili iyi bilme-
sine bağlı değil, o dille ilgili eserleri

okuyup özümsemesine bağlıdır. Latine

dönecek imkanlarımız yoktur, Kirille di!-
imizi özümsemeliyiz. Bilgi alış-verişi,
iletişim ve akrabalarımızla bağımızı
koparmama konusundaKiril önemlidir.

EMİN KAYNAR: (Bireysel) Talebin art-
tırılması için Kafkasya'nın övgüyle

anlatılıp, buradaki insanlara benim-

setilimesi lazım. Vatandaşlarımıza,
özgüvenlerini kazanmaları yolunda

destek vermeliyiz. Dilimizin, Rusya fed-

erasyonunu oluşturan resmi bir dil
olduğunu tabana anlatmamız gerekmek-

tedir.

BEKİR HAPAT: (Bireysel) Kiril alfabe-
sine, İngilizce gibi standartlık kazandır-
malıyız. Dil öğretiminde, Kafkasya'daki
alfabeler kullanılmalıdır.

FAHRİ HUVAJ: (Bireysel) Motivasyon
eksikliğimiz var ve bu konuda gereken-

leri yapmalıyız. Dil- alfabe konusunda

ilk önce kendimizden başlamalıyız.
Anayurttan, tiyatro grupları ve konuş-

macılar davet edilmeli, CD kayıtları

bulunduralım ve Adiğece bilen vatan-
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daşlarımıza gönderelim, bununla birlik-
te ses, kaset yayınlarına ağırlık vermek

lazım. Bunun gibi çalışmalardan sonra
motivasyon sağlanmış olur. Bu konuda,
radyo-televizyon yayınında, ulusal
kanallara teklif götürülmelidir.

MUHİTTİN ÜNAL: (KAF-FED Genel
Başkanı) Dünya Çerkes Birliği'nin

toplantısının gündeminde; Adiğece

(tüm dillerdeki) şarkıların vs. eserlerin

çoğaltılarak dağıtılması yer almıştır.

Küçük sermayelerimizi birleştirip kreş-
ana okulu açalım, bunlar dil öğretimi
konusunda çok önemlidir. Yaz okulunda
da aynı hassasiyetin gösterilmesi
önemlidir, daha önce başlatılan yaz
okulu projesi başarısız olmuştur.

Adiğece dil konusundapratiğe geçilme-

si çok önemlidir, kelimeler öğrenildikten
sonra pratikte de konuşmak gereklidir.

Müracaat için müfredat programı, taslak

olarak hazırlanmış durumdadır, MEB
fiziki olarak gerekenleri hemen yapacak-

tr.

SEYFETTİN DİYNER: (Oturum Başkanı)
Hedef; dilin daha çok insan tarafından,
öğrenilip okunması ve yazılmazıdır.
Dünyadaki tüm Çerkeslerin bir araya
getirilmesi önemlidir. Materyallerin

hazır bulunduğu Kiril alfabesinin kul-
lanılması faydalıdır, Kirilde teknolojinin

kullanılması yönünde de hiçbir problem
yoktur.g
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çeviri...

'Prt. Dr. P'az Sergey
© Aphaz--Abaza halkları dg. CÜ Kongre Üyesi

  

Bu makale “Jurnal Mejaunarodnoy Assosliatsia Abhazo-Abazinskogo Naroda

Dergisinden Özdemir Özbay tarfından çevrilmiştir.

Ulusların tarihinde hangi çağa
bakarsanız "Dil" in hep önem taşıdığını
görürsünüz. İnsantopluluklarının etnik
anlamda şekillenmelerinde başta gelen
hep "Dil" olmuştur. Ulusların yurtların-

dan çıkması, başka coğrafyalara
sürülmesi, yada göç ettirilerek başka
topraklarda (yaşamlarını (sürdürme

zorunda bırakılmaları gibi ulusların
sinesinde derin izler bırakan, yaralar

açan olaylar, onların geleneklerinin,
dünya görüşlerinin, yaşam felsefelerinin
değişmesine neden olmaktadır. Hatta bu
değişim, birlikte yaşamaya başladıkları,
içinde yaşadıkları oulusun (düşünce
çizgisine yaklaşım biçiminde, kimi zaman
da bu ulusun düşüncesistemini kabullen-
me biçiminde olabilmektedir. Sonuçta, bu
dil ve kültürü, yavaş yavaş kendi öz

kültür ve dillerinin yerine koyma zorun-

da kalmaktadırlar. Bu halklar dilleri ile
konuştukları sürece etnik kimliklerini
koruyabilmekte, örneğin, kendilerini
Abaza, Aphaz yada Adıge olarak saya-

bilmektedirler. Bu durum aynı konumda

olan diğer halklarımız için de geçerlidir.

Şimdilik Abaza dili yaşamaktadır.İşlevi-
ni sürdürmektedir. Pek çok sorunla karşı
karşıya olmasına karşın, halkın iletişimi-
ni sağlamakta, halkın yaşamının temel
unsuru olmaktadır.

Abaza dilinin oluşumunun öyküsü çok
uzundur. Araştırmalardan anlaşılacağı
üzere, beşbin yıllık bir geçmişi vardır.
Bu anlamda, günümüz Türk toprakların-

da yaşamış olan Hatti uygarlığı ile akra-
ba bir kültürün dili olmaktadır. Daha
başka bir söyleyiş ile Abhaz-Wubikh-
Abaza- ve diğer akraba dillerimizin

oluşumu ve etnik Konsildasyonlarının
bu uygarlığın tarihi açısından önemi çok
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büyüktür. Anadolu Uygarlıklarında yazının

yeri düşünüldüğünde, bizim uygar-

lığımızın da bir zamanlar bir yazısının

bulunmasını oOdüşünmek, hiçte
garipsenecek bir durum değildir. Profesör
Georgi Turçaninov'un böyle bir hipotezi

bile vardır. Bu hipotezin tanığı sayabile-

ceğimiz kimi sözler, Abaza çocuk oyun-

  

Araştırmalardan
aaşılacağıüzere,
     

larının içerisinde şimdilerde bile yağa
maktadır. (Hait ! Hait! Djalala !, Hatti !
Hatti ! Djalala !)şeklindeki tumturaklı
sözlerin içindeki, etnik unsurun (örneğin
Hatti Disat ! —Hatii'ye gitti !) yani "Hatti"
sözünün Abazaca da yeralışının derin-
lemesine incelenmesi gerekmektedir.

Bu inceleme ise dilin tarihini incelemek
demektir.

Günümüz Abaza yazısı henüz yüz yaşı-
na ulaşmamıştır. Bu dilin bu günkü
görünümü, grameri, sistematiği 1936
yılında şekillendirilmiştir. Akla, bu yıllar
içinde ne tür gelişmeler olmuştur? sorusu
gelmektedir. Dillerimizin günümüzde
görünümü nedir ?. Gelecekte nası! bir yol

alacaklardır ?

Bu kısa zaman dilimi içerisinde Abaza
Edebiyatı doğmuştur. Poemler, Nesir

Yapıtlar, Şiirler ve diğer Literatür kalı-
pları Abazaca olarak doğmaya başladı.
Yabancı ülkeler ve toplumlar böylece
halkımızı tanımaya başlamıştır.

Dil üzerine yapılacak çalışmalar ve dili
öğrenmek için gerekli yardımcı materyal-

lerin ilk ortaya çıktığı 1940 lı 1950 li yıl-

lardaki olanaklarımızla bu günkü olanaklar

karşılaştırıldığında aradaki farkı küçük
bir tepe ile büyük bir dağ gibi görürüz. O

zamanlar bu belgelerin hazırlayıcılarının

karşılaştığı en belirgin sorun şöyle açık-
lanabilir; Onlar, rus dili ile yazılmış eğitim

araçlarından yararlanarak elde ettikleri
bilgileri, anadilimize uyguluyorlardı.
Elde edilen dile ilişkin kurallar yeterli
olmamakta idi. Kuruluşunu tamamlamış
olan edebiyaidillerinin gramerkurallarının

dilimiz üzerindeki ağırlığı hissediliyordu.

Bu günkü okumaaraçlarında hala bu tür
sorunlar yaşatan yanlışlıklar vardır.

  



 

ancak, dilimizin yabancı unsurlardan

giderek arındığı, kendi kendini temi-

zlediği de bir gerçektir. Bu aşamada

"'Reç Konuşma, Söz", "Bukva—Harf,",
"Bjı Tçırı Uzun Ses"gibi terimlere artık
raslanmamaktadır. Artık, okumaaraçlarının
içeriği, gramer kuralları bilimsel taban

bulmuştur. Daha once yüksek seslerin
içindeki kalın ve ince seslerin tek başı-
na kullanılmasında karşılaşılan  sorun-
lar, bu gün tiz seslerin kullanılmasıile
çözüme kavuşmuştur. Önceki klasik
gramerile klasik semantic hakkındahiçbir
düşünce ortaya atılarak tartışılmıyordu, bu
gün bu konular derinliğine incelenmek-

tedir. Eskiden sayım, hesap yada

matematik kuralları çok karışık iken bu
gün bu kargaşaya raslanmamaktadır.

Bütün bu gelişmeler Abaza dilindek
olumlu değişimlere dayanmaktadır. Dil
işlenip geliştirildikçe kuralları da daha
sağlıklı bir biçimde oturmaktadır. Bu
oluşum sürdükçe, ortaya çıkan ye-nilik-
ler, yazı dilinden konuşma diline de,

- okullara da yansımakta ve edebiyat
ürünlerinde de yerini bulmaktadır.

Günümüz okuma materyalleri, dilin

korunması, gelişmesi ve bütüleşmesine
yöneliktir. Bütün bu gelişmelere karşın,
hala dilimizde çözümlenmemiş sorunlar
süregelmektedir. Dilin ses bilimi

(Fonologya), Cümle bilimi (Frazcologya)
ve söz dizimi, (Sintaksis) gereksinimleri

açısından derinliğine açıklamaları henüz
yapılmamıştır. Karışıklıklar hala yaşan-

maktadır. Konuşma dilinde de
- Noktalama kurallarında da gerekli ve
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sağlıklı araştırmalar henüz tamamlan-
mamıştır. Bu konuların sağlıklı temelleri
henüz atılmamıştır. Çünki konuşma
dilinde de noktalama konusunda da bu
eksikliklerin varoluşunun nedeni, Abaza
dilinin yapısı, yada dil öğrenme kuralları
konusunda henüz bilimsel, tam akademik
düzeyde köklü araştırmaların tamam-
lanmamış olmasıdır. O halde, dilimizin
önünün daha aydınlık olması, araştır-
malara hız kazandırılması, deneyler

yapılması, dilin yapısını ortaya koyan

kurgular yapılması gerekmektedir. Dil

öğretme araç ve belgelerini bu bilimsel
araştırma Sonuçları ile şekillendirerek
okurumuzu yeniden eğitmek, onlara dil-
lerini tam anlamı ile sunmak biz eğitim-

cilerin boynunun borcudur.

Abaza dilinin gelişme sürecinde en
güçlü unsurlar olan iki hususu belir-
lemekolasıdır;

çeviri...

Öncelik başlığı altında toplanabilecek
hususlar; Dilin kuralları ve bu kurallara
bağlı olarak ortaya çıkan yeniliklerdir.

Dil kendine özgü geleneksel kurallar
içerisinde gelişmektedir. İkincil
Diyebileceğimiz unsurlar; Dil kul-

lanıldıkça, işlendikçe gelişip güzelleşir.,
halkın yaşamından süzülüp gelen bu

kurallara yönelik olarak gelişir. Bir de
üçüncü gurup diyebileceğimiz hususlar
vardır; Bunlar, yukarıda açıklamaya
çalıştığımız dilin gelişim kuralları içinde
dildeki değişimlerdir. Bu değişimler
günümüzde oluşabileceği gibi gelecek-

te de ortaya çıkabilecektir. Örneğin

sözcüklerden(Diftong), dilden türeyen

ünlü sesler;(i), (e), (0), (u)bunlar henüz
yeni bir fenomen olarak yaşamamak-

tadır. Ancak günümüzde dilin yapısında

kurgular yaparak yer alma aşamasın-

dalar. Ancak. konuşmadilinde bir hayli
yol aldılar. Yazı diline yerleşme çabaları
da azımsanamaz. Hangi sözlerden doğ-

dularsa onlarla birlikte yaşamaktadırlar.
ancak hedefleri tektir; Doğdukları, için-
den çıktıkları sözcükleri, sesleri zamanla
yok ederek dili kolaylaştırmak suretiyle

kendilerini değişimin içine yerleştirmek-
tedirler. Bu değişimi görmemiz gerek-

mektedir. Yarın bu değişime uğrayandili

konuşacak, bu dille yaşayacak kuşak-
ların dili kavrama sorunlarını çözecek
çalışmaların artması, günümüzün orfo-
grafi kurallarınında yavaş yavaş yenilen-

mesi gerekecektir. Ancak bu yenilik-

lerin, dile yavaş yavaş sızması, zorlan-
madan oturması, dile bu şekilde uyum
sağlaması gerekmektedir.

 



çeviri...

Dillerimizden doğan sözcüklerde

rasladığımız (11), (T/)sesleri işte böyle

yerleşmiş seslerdir. Bu sesler Abaza dili
için artık olay değildir. Bu iki ses

giderek artık tek ses haline gelmiştir. Bu

değişimin yazı dilinde de yer alması
gerekmektedir. Aslında bu tür değişim-
lere morfolojik olarakta raslanmaktadır.
(Örneğin, Sayısal çokluğu gösteren son

ekler, yalınız çoğul son eklerinin yerini
almaktadır. Cümlenin söz dizimi
(Syntaks)inde de bu duruma raslanmak-

tadır. Günümüz Abaza dilinin oluşu-
munu sağlayan, 20 ci yüzyılın başların-
da Tobil Tolistan'ın kaydettiği yazıları

oluşturan sözcüklerin kendi aralarında
tam bir uyum sağlayamadıkları açıkça

anlaşılmaktadır.

Profesör A. Genko Abaza dilinde beş
veya yedi sözcükle kurulan tümcelerin
daha bir tamam ve daha bir sağlıklı
görünüm arzettiklerini söylüyordu.

Doğrudur, ! Bu tür tümceler günümüzde
de gramatikal açıdan daha temiz, daha
düzgün görünümlü, telaffuzları da daha

kolay olmaktadır. Günümüzde anlam
açısından yeterli sözcükler de oluşmuyor
diyemeyiz. Edilgen kuruluşlara yönelik

 

cümle yapıları da dilin içinde yerlerini
alıyorlar. Bunlara benzer pekçok oluşu-
ma raslanmaktadır. Bütün bu oluşumlar
dilin gelişmekte olduğunun tanığıdır. Bu

oluşumları iyi bilmemiz, nelere yaradık-

larını öğrenmemiz gerekmektedir. Baştan

beri söylediğimiz gibi, Bu anlattığımız

olaylar, dilin gelişimi ile ilgili gelenek-

lere uyum sağlamaya yöneliktir.

Dilin gelişimi aşamalarında kendine
özgü, çok özel kuralları da birlikte
getirdiğini, hatta, görebiliriz, bu kural-
ların dışında başka belirgin oluşumlarla
da karşılaşabiliriz. Bu tür karşılaşılacak
yenilikler, hiç kuşku yokki dilbilimine
katılabilecek çok özel kuralları oluştura-
caktır. Bu kurallar (Exiralinguistigue)adı

ile adlandırılmaktadır. Bu kurallar halkın
yaşamında dilin koruyucusu işlevini
yüklenmektedirler.

Son yıllarda Abaza dilinin gelişme
koşulları, gelişme düzeyi, gelişme kalıpları
gibi hususların dışında yalın olarak ele
alındığında bu hali ile geliştiğini söyleye-

bilmek zordur. Bu zorluğun nedenleri

pek çoktur.İşte onlardan birkaçı;

1. Halkın yaşamından kaynaklanan
değişimler dil üzeine çalışan yazarların
elinde kalmıştır. Daha önceleri dilin
gelişimi devlet sorunu olarakele alınırdı
ve devlet politikasının içinde idi. Devlet
dilin gelişimine yardımcı olurdu. Devlet
dilin gelişimini izler, inceler, eksiklerini
tamamlardı. Günümüzde yazarların,
ozanların yapıtları artık devlet yardımı

ile basılmamaktadır. Artık dil, halkın
zorunlu gereksinimiolarak görülmemekte-

dir. Okur'un gereksinimi de artık önem

taşımamaktadır. Gelirin yerinde İse,
kazanıyorsan, artık abazacayı bilmesen
de olur.İngilizce yi iyi öğrenirsen daha
iyi olur, Zira kişiye bir yarar sağlaması

söz konusudur. Bu düşünceler. dilin
gelişimi için çok zararlıdır.

2. Halkın yaşamına yeni katılan, halkın
yaşamını yönlendiren ekonomik değişim-

lere bağlı olarak ortaya çıkan başka
olumsuz etkenlerde söz konusudur.
Eskiden her köyde, her yerleşim birim-
inde kreşler, Ana okulları vardı. Bu
okullarda küçük çocuklarla abazaca

konuşuluyordu. Onlara abazaca halk
oyunları öğretiliyordu. Giderek bu çocuk
eğitim merkezleri azaldı. Kalan okullara

da çocuklar pek gitmez oldular. Bu
olumsuz gelişmeler, dilin öğrenilmesi

ve gelişmesi olanaklarından birini yok
etmek üzeredir. Çocuk dilinin gelişeceği
dönem kreş'e gittiği dönemdir. Çocuk
altı yaşını tamamlamasından sonar ana
dili kolay kolay öğrenememektedir.

3. Dilin gelişmesi, işlenmesiiçin uğraş-
mayı görev saymak gerekmektedir. Bu

tür görevlerin ciddi bir biçimde algılan-

masının dil açısından çok yararlı olacağı
kuşku götürmez bir gerçektir. Bu nokta-
da bizim durumumuzu sorgulayalım:

Karşılaştığımız zaman dilimizle
konuşuyoruz. (İçerisine rusça sözcükler
serpsekte)Okullarda öğretiyoruz. Dilimizde

gazette yayınlıyoruz. Zaman zaman

radyoda da yayın yapıyoruz. Bu etkinlik-
lerin hepisi iyidir, ancak dil öğreniminde

pekte bilinçli çalışıldığını da söyleye-

meyiz. Sorumluluk duyularak ele alın- |

mayan dünyada pekçokdil vardır. Biz bu
sorumlulukları nasıl yerine getiriyoruz

sorusu bambaşka bir konudur. Bağımsız
bir başka yazı konusu olabilecek kadar
önemli bir konudur.

Bu gün çocukları abazaca bilmeyen pek

çokaile vardır. Neden böyleoluyor ?Bu
soru çokça soruluyor. Anne abaza
değilse çocuklar ya rusça, yada gelinin
dili ile konuşarak büyüyorlar. Kimi
zaman anne ve babanın ikiside abaza
olduğu halde çocuklar ana dillerinden .
uzak büyüyorlar. Türkiye de yaşayan

abazaların ana dille ilgili en büyük
sorunları budur. Arada tek farkımız
vardır, orada rus dilinin yerini türkçe
almaktadır. Bütün bu etkenler ana dilin
gelişmesinin önündeki engeller olmak-

tadır. Bu sorunların çözümü zordur, Güç
ister, sabır ve irade İster. İnanç İster,
kararlılık ister, bu sorunlar bu günden

yarına çözülemez, yılmadan usanmadan

direnerek çalışmak gerektirir. Bu gücü,

bu iradeyi gösteremeyenlerin bahanesi

ise başka biçimde ifade edilir olmuştur;
“Dilimiz zordur, okunamıyor, yazılamıyor,

geleceğe yönelik pratik bir yarar da

sağlamıyor. O halde neden boş yere

 



sıkıntıya girelim ?Daha kolay bir dil

öğrenelim" Bu daha kolay dil kimi
zaman Rusça, Kimi zaman Türkçe, yada
ingilizce olmaktadır.

Kabahat dilin zorluğunda değil,

Kabahatli olan bizleriz. Kusurlu olan bu
çarpık düşüncemizdir. Dil, ana dilin
sahibi olan çocuk açısından hiçte Zor
değildir. Dil anne sütü ile birlikte
bebeğin kanına, dimağına katılırsa, ana
dil çocuğun oyun arkadaşı olursa,
eğitim aracı olursa dil öğrenilir. Ergen

yaşa ulaşan insana anadilini yeniden

öğretmek elbette zordur. Çin alfanbesini
öğrenmekte aynı derecede zordur. Ama

bu alfabe zor diye çinliler ana dillerini
terk etmediler. Binlerce yıldan bu yana
bu dille yaşıyorlar. Önemli olan bizim
dünya görüşümüzdür. On Önbeş yıl
kadar once köy okullarımızda matematik-

ten tutun hayat bilgisine kadar bütün
derslerin Abazaca okutulması hakkı
tanınmıştı. Bu konuda denemeler de
yapıldı, Ulaşılan sonuçlarda iyi idi.

Çocuklar kolayca matematik sorularını
çözüyorlardı. Bu çalışmalara bağlı
olarak matematik terimleri de yerleşiy-
ordu. Meğer eğitimcilerimizin kendileri

hazırlıklı değillermiş. Zorlandılar. Bu
denli ulusal ve toplumsal önemi olan

çalışmaların sonunu getiremediler.
Doğrusunu söylemek gerekirse, onlara

yardımcı olacak, sorunlarını çözecek
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uzmanlari, eğitim bakanlığının bünyesinde
de yoktu. İşte böyle... ! Uğraşı verme-
den, direnmeden savaşımdan vazgeçiy-
oruz ve sonar da dilimizin zor olduğu

bahanesi ile uzaklaşıyoruz. Gerçekten
bu dili öğrenmek, yazmak isteyenlerin
bu zorlukları yendiklerini görüyoruz.

Örneğin;anadille hiçbir eğitim olanağı

bulunmayan Türkiyede yaşayan soy-
daşlarımız, Kopsirgen Orhan, Özdemir
Özbay, Hapat Yusuf ve daha birçokları,

Ana dilde okumayı çözümleyip bu
olanağı çabukça kullanmaya başladılar.

Sonuçolarak dil üzerinde çalışmak, güç
ister, İrade İster, kararlılık ve azim ister.
Gücümüzü ve kararlılığımızı bu işe
odaklayabilirsek dilimiz kabuğunu çat-
latacak ve gelişecektir. Bu gelişimi hız-
landırabilecek başka yöntemler de
vardır. Bu gün dil sorunumuzun genel
çözüm tablosuna bakacak olursak, şu
gerçeklerle karşılaşırız; Çocuğun ana
dilini, aile çevresinden ortamından,
arkadaşlarından ve sokaktan duyması
çok önemlidir. Çocukların ana dilleriile
oynayabilecekleri çocuk oyunlarının
üretilmesi, öğretilmesi gerekmektedir.

- Onların, yaşlı ninelerin yada dedelerin

dizi dibinde masal dinleyerek dil öğren-
meleri zamanı çoktan geçmiştir. Çağımız
elektronik ve bilgisayar çağıdır. O halde
çağın getirdiği teknolojiyi ana dili
öğrenmek için kullamnak gerekmekte-
dir. Abaza dili ile oyunlar yarışmalar,
eğlence ve dinlence filmleri, hazırlanıp

disketlerle yaygınlaştırılabilir. Çocuklara

ekrandan Soru-yanıt şeklinde program-
lar sunulabilir.

çeviri...

Öte yandan, Söylencelerin, masalların
edebiyat yapıtlarının yayınına hız veren

çalışmalar gerekmektedir. Yeni yayınlar-
dan vazgeçtim, Bir zamanlar okurun
kapıştığı Cır Hamid, Gıguatan Kali,

Thaytsıkhu Bemırza gibi yazarlarımızın

yapıtlarını bulmak bile bu gün zor-
laşmıştır. Bu gün ayakta zor durabilen
güzelim abaza tiyatrosu içinde yeni

yapıtlar yazmak zorunlu olmuştur.

Üçüncübir konu ise, Abaza dilinin yazın
kuralları (Orfografi) üzerine yeniden

çalışmalar, düzenlemeler yapmak gerek-

mektedir. Abaza alfabesinin değişmesinin
gerektiği söylenerek her onbeş yirmi

yılda yeni bir tartışma ile çalkalanıy-
oruz. Bir süre sonar bu tartışma
unutulup gidiyor. Bu günlerde yine
böyle bir tartışma yaşıyoruz. . unutma-
mamız gereken tek bir konuvar;

Bu gün kullandığımız alfabe oturmuştur.
70 yıldır kullanılmaktadır. Dilimiz bu
alfabe ile yaşam olanağı bulmuştur. Bu

alfabeyi başka harflerle değiştirmek
olası değildir. Böyle bir değişiklikle,
kardeş halklarımızla daha da yakınlaşa-
cak bir alfabe hazırlanmış olsa idi, çok
iyi olurdu, Bu halde dahi müşterek
alfabenin yine kiril kökenli olması
gerekirdi. Latin alfabesinin kabulü

elimizdeki olanakların hemen yok
olması demektir. Bir gece de ümmi

olmak demektir. Böyle bir değişiklik ile
hedeflerimize ulaşmamız mümkün
değildir. Bu gün bu konularda devletin

vermiş olduğu haklara, olanaklarımıza
rağmen ana amaca ulaşmak zor iken
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çeviri...

- böyle bir değişim bu zorlukları katlaya-

caktır.

-—-Bu yılın (2003) Mayıs ayı sonlarında
Türkiyede düzenlenen dil kongresi bu
işe yönelik idi. Yazımızın bu günkükon-
umu, geleceği, sorunları akademik

düzeyde ve derinlemesine tartışıldı.
Ancak hepimizin gönülden razı olduğu,
anlaşabildiğimiz bir sonuca ulaşamadık.
Türkiyede yaşayan abazalar ve diğer

akraba halklarımız, latin harflerine daha
aşina olduklarını, bu harfleri tercih ede-
bilecekleri kanısını belirttiler. Bu terci-
hin, içinde yaşadıkları ülkenin latin
harflerini kullanmasından kaynaklandığını
bilmekteyiz.

Bana gore bu husus yanılgıdır. Önemli
bir fırsatı kaçırmaktır. Bizler bir zamanlar
çok büyük bir fırsat kaçırdık, Abaza
Alfabesinin hazırlandığı 1932 yılında,

yada abaza dilinin tam anlamı ile kirile

yönlendirildiği 1936 yılında, Alfabemiz

Aphazalfabesine uygun olarak hazırlan-
mış olsa idi uyum sağlanacaktı, Daha
sonraları, Aphaz alfabesi yeniden ele

alınıp tam anlamı ile oturtulduğu yıllar-

da daikinci fırsatı kaçırdık. Çünki oyıl-
larda yani 1950 lerde Aphaz alfabesi 20
yıldır kullanılıyordu ve artık oturmuştu.
Yeniden saptanan aphaz yazısının bizim

abazacamızla da uyarlanacak biçimde,
yada yakın biçimde (düzenlenmesi

yapılabilirdi. Böyle bir sonucaulaşılsay-

dı, bu gün dillerimiz arasındakifarklılık-

  

ine yaklaşması  

ların bir çoğu ortadan kalkmış olacaktı.
Türkiyede yaşayan kardeşlerimizin bu

gün ana dilde hazırlanmış bir alfabeleri
yoktur. Dolayısı ile yazılarının latin ile

yadakiril ile başlaması pek fazla önem-

li değildir. Halk olarak, toplum olarak

yeni bir yanılgı yaşamamamız, yeni bir

fırsatı kaçırmamamız gerekmektedir diye
düşünüyorum. Bu gün, Türkiyedekiler

latinle yazmaya, okumaya başladıkların-

da, yarın dilimizi ve kültürümüzü bir-

leştirmekte çok daha büyük sorunlar
yaşayacağımız inkar edilemez bir

gerçektir. Bu gün Suriye de yaşayan bir

gurub soydaşımız kiril ile yazmaya

başladılar bile.... Bundan hiçbir sıkıntı
da duymuyorlar. Devletin resmi yazısı

arap harfleri olduğu halde, buişi yürüte-
biliyorlar.

Kiril ile yazılan Abaza ve Aphazdillerinin
biribirlerine yaklaşmasıiçin de çalış-
malar yapılması gerkiyor. Bu gerekliliğinde
Türkiyede ki Kongrede ele alınmasını

bekliyorduk. Ancak bu sorun yeterince
işlenmedi. Aslında alfabelerimizi
biribirine yaklaştırsak bile, diyalekiler-
imiz kendi kuralları içerisinde yıllar
geçtikçe kendi özgün yapıları ile

gelişmektedir,farklılıkları pek çoktur. Bu
durumdan da ürkmemek gerektiğine
inanıyorum. Bu farklılıkları gidermeye

çalışacak görevlileri de bu aşamada
belirtmek zorunlu olmaktadır. Bu
düşüncelerden bir yarar çıkmaz, bir

 
sonuç alınamaz dediğimiz takdirde fark-
lılıklar olduğu gibi sürecektir.

Günümüz abazacsı gelişiyor, işlek bir

hal alıyor, Sonyıllardaki kimi değişimler

bu gelişmenin tanıklarıdır. Dil bir unsu-
runu yitirince daha yeni ve daha güzel

bir başka unsuru yerine koyuyor. Bu gün
abazaca henüz kaybolmak üzere olan

diller arasında değildir. Ancak,

halkımızın nüfusu artmazsa, (Dilin

gelişmesi ve ayakta kalması için onu
konuşanların sayısının en az 100 binin
üzerinde olması gerekir)dilimizin

gelişmesi için gösterdiğimiz direnç
kırılırsa, dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü
birkaç kapik kazanmak çabasından sonar
ele alırsak, gelecek kuşaklar elbette ona
yabancı kalacaklardır.pz

  



    

  

   
  

   

 

   

   
  

  

  

    

     

  

 

   

   

  
  
  

   

  
  
  

   
  

   
    
  

   

  
  

    

   

  

  

  

   

  

    

insanıülkeden kopartabilirsiniz,
amainsanınyüreğindenülkeyi

sökmezsiniz

John Dos Passos

Sesinden ışık bakışlarından

Zifiri karalık sızan deli tay

Şimdi sana hangi dağın yeli

Hangi uçurumun uğultusu

Hangisuların yıldız şavkları

Kıyı kıyı git de düşmebir çölün

Serabına diyen babanın yüzü

Gümüş eyerinifırlatıp attığın

Vadiye benziyor öylesine sisli

vwÖylesine ıssız ve heder edilmiş

-

Toynakların çakmaktaşı kav Ve

kıvılcım. Soluğunsa hareleniyor

Yamacın karlı soğuğunda Bezirgan

bakışlı bu göç yolu Hiç bitmiyor,

bitmeyecekbelli ki

Trabzon Varna Ürdün
Lübnan Ve dünyanın bütün

sefillikleri Şimdi bu

ayışığının altında Nasıl

uyuyabilir şaşıyorsun

Aklına Elbruz geceleri

geliyor

Terkinde kaçırdığın kızlar,

sahtiyan Çizmelisilahşörler

düşüyor aklına Emceklerine süt

yürümüş gelinleri Obanın

. güngörmüşlerini athırsızlarını

elef olan çocukları düşünüyorsun

  

Güneye, çöle dönme yüzünü

Demişti ya baban: Süvarin

Duymadı at öğüdünü deli tay

Bundandırkızların cariye

Silahgörlerin emirkulu oluşu

Bundandırtarih denilen sarsağın

Sana ayırdığı sayfalarki eksik

Yanlış ve alfabesi unutulmuştur

Heba edilen bir rüyanın sabahında

Anlatma bunları bana deli tay

Ezberimdedir büyükbabamın Çölde
kayboluşu, ningminse Çıldırması

padişah hareminde Anlatırlar ki
muhacir olanınHicrandır ömrünün.

yarısı i

Alnı akıtmalı atlargeliyor.
Gözümün önüne ve birde
Camiden uzak duran ozanın

Kafkas'tan getirdiği Tha'ya

Eyvallah etmeyişi bir daha

Gümüşün beyazı nehre, ayın

Gölgesi düşmüşse eğer kedere Şair

bir tetik boşluğundadır Ve söz kâr

etmez olur Çerkez'e Atlar da

yılkıdadır çünkü, yürek de

A
,

Sesinden ışık bakışlarından Zifiri

karanlık sızan deli tay Şimdi

sana hangi dağın yeli Hangi

uçurumun uğultusu Hangi suların

yıldız şavkları    
KABARTAY

Anlatma külliyesiviran tarih

Yazıcısına, siyaset ve bezirgânlık

İlminin erbabına kiat değil ateş
Hırsızlığıyla başlar senin hikâyen,

Dağın kurdu göğün kanatlısıbilir

Uçurum bu yüzden sessiz, orman

Bununiçin uğuldamaktadır hâlâ

Ve sayıklayan bir coğrafyada

Sayrılıklar salgın umutlaryaralı

Hâtıralardan kan sızmaktadır

Kavminin kendine olan zulmü

İtikat, itimât ve itaat idi Bundandı
talan, iskân ve hicran Oysa gök

nasıl gürlerse yağmurda

Şaklamalıydıitiraz ünlemleri de

Hayatın solgun şakağında öylece

Ve büyükçılgınlıklar yaşanmalıydı

Nart körükçüsü küheylanların

Gece gündüz gördüğü düştü bu

Maceralarıbirer efsânedir şimdi

Oğulların at çalmazsa kız kaçırırdı

Kızlarıma ezelden utangaç,

mahcup Bir mendil düşürür gibiydi

selamları Düşen her mendilbir

tüfek atımı ötede Bozbulanık eder
bir delikanlıyı ve ay Huzursuz bir

taya yoldaş olmak için Akardı
gecenin ürperen alnına o an

Gece yalnız orada, atların göğünde
Çok yıldızlıdır ve yıldızlar

Çerkez'in Uzanıp alacağı kadar

yakındır yeryüzüne

Gümüş eyer sahtiyan çizme ve
sedef Kakmalıbir hançerdi payına

düşen Ve zaman küheylanların
katlini' Yine bir küheylan olarak

gümüş İpliklerle nakışlamıştır

gergefine Canın yanıyor koca Nart,
çılgın tay Bir rüyan olsun artık, bir

rüyan olsun

Yelelerin ter içinde soluğun nemli
Ah çılgın tay Kabartay!...

Ahmet Telli. © /
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sürgünüm 140. yılı.

 

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde sürgünün
peşinde gezerken Çerkes kelimesini her
gördüğümde heyecanlanır ve içimi tatlı
bir sevinç kaplardı. Ama bulduklarımın
çoğu Karadeniz sahillerinde ölen ata-
larımın "Kefen ve sabun mas-
raflarını havi defter" ve "ölen
muhacirin-i Çerakesenin defin
mahallerinin tespiti" ile ilgili irade-i
seniyye'lerden ibaretti.

Acı çekiyordum. Ama 'Sürgün'ün peşini
asla bırakmayacaktım. Hala peşindeyim.
Ve bir gün Kafkas sürgününün bütün
yönleriyle açıklığa kavuşmasıiçin sürek-
li çalışacağım. Yüzleşeceğim gerçekler
ve acılar ne olursa olsun, çalışmalarım
sırasında geri adım aimayacağım.

21 Mayıs 2004'de artık şunu rahatlıkla
söyleyebiliriz ki; sürgünün adı konuldu.
Artık arı gibi etrafına kenetlendiğimiz bir
anıtımız var. Anıtın yapılırken gördüğü

tepki ve engellemelerden çok daha
fazla şeyler ifade ettiği bugün çok
daha iyi anlaşıldı ve neslimizi kendi
etrafında toplamasını bildi. Katkısı
olan herkese teşekkürler. Ancak
Çerkes sürgününü ne tam anlaya-
bildik ne de tam anlatabildik.
Dahası sürgünü sebepleri ve
sonuçlarıyla da tam olarak ortaya

. koyamadık. Sürgünün adını koy-

duk. Şimdi altını doldurmamız
lazım. Bunun için araştırma-
cılarımızın çalışmaları hızlandır-
ması, kurumlarımızın bilim

adamlarımıza destek olması
toplumumuzun da gerçekle

yüzleşmeye hazır olması
lazım.

 

Çerkes'lerin sürgün olgusunun iki boyu-
tu vardır? Biri vatanlarını terk edişlerinin
politik dinamikleri, diğeri ise gittikleri
ülkeyle ilgili politik dinamiklerdir?
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Topraklarımızı niçin terk ettik? Kimler
niçin ayrıldı? Bu insanlara yapılan askeri
baskılar, savaş süreci ve psikolojik bık-
tırmalar neydi? Ya da sürgünü yürek-
lendiren, sürekli dışardan sığınmacı
kabul eden ve bu konuda vanaları
sonuna kadar açan Osmanlı devletinin
Çerkes Sürgününe etkisi ne ölçüde

e

   

  
  

     

  

 

  

      

   
  

  
  

 

   

olmuştur? Olayları iki taraflı inceleme
yürekliliğini gösterebilecek miyiz?

Bugün hali vakti yerinde olan ve üç
kuşaktır Türkiye'de yaşayan bir Çerkesin

  

her şeyini bırakarak tekrar Kafkasya'ya
dönmesi - milliyetçi atraksiyonlar ve
bireysel hareketler bir tarafa - ne kadar

zorsa o gün de o insanların vatanlarını

terk etmeleri o kadar kolay değildi. Bu
insanlar boşu boşuna oraları boşalt-
madılar.

Bu boşalma da anlık bir olay değildir.
Yıllara serpiştirilmiş bir süreçtir. Öyle ki,
sonuçları günümüze kadar devam eden
bir serpiştirme. Açıkçası süregiden
sürgün.

evleti

için Kabul

 

Osmanl!
uhacirleri

ti?

   

Rusya politik Kafkasya'yı boşaltmak

istiyordu. Osmanlı devletinin ise askeri

ve ekonomik anlamda nüfusa ihtiyacı

vardı. O zaman muhtemelen sürgün, iki

devletin menfaatlerinin çakışmasının
ve örtüşmesinin sonucudur demek
çok yanlış olmaz.

Bugün artık sürgünü "Rusya haindir
bizi vatanımızdan kovdu. Osmanlı
sağ olsun şefkat devletiydi bizi
kabul etti" kolaycılığının ötesinde

gerçek dinamikleriyle araştırmak
büyükbir ihtiyaç olmuştur.

Çerkesleri kabul etmesini, Osmanlı
Devleti'nin şefkat devleti olması
yönündeki pragmatik/klasik
yörüngeye oturimak da gelinen
noktada bilimsel olmaktan uzak,

hissi bir yaklaşımdır.

"Boş kalmış kırsal arazilerin ve yeni
açılmış tarım arazilerinin ihtiyacı olan
kol gücünü bulmak" dinamiği bile
yukarıdakinden daha açıklayıcı bir fak-
tördür.

Babtali yönetimi 19. yüzyılda gözünü

dışardan gelecek Müslüman muhacir-

 



lere dikmiştir. Bunu bir yük veya bir

sorumluluk olmaktan öte ekonomik bir

fırsat olarak da görmüştür.

Osmanlı sadece Kafkas muhacirlerini

değil 18. yüzyıldan itibaren Kırım'dan,

Hazar denizi dolaylarından, Macaristan'dan,

Polonya'dan, Lehistan'dan mülteci

almıştır. 19. yüzyılda bu dışardan mül-

teci kabulleri daha da artmıştır. Hatta bir

devlet politikası olmuştur.

Büyük Çerkes sürgününden hemen önce

189/'de çıkartılan bir kanun, dışardan
göçü yüreklendirmek için Osmanlı

devletinin ne kadar kararlı olduğunun

somut bir göstergesidir. Bu Kanuna göre

Bablali gelecek olan muhacir ailelere

toprak, 6 - 12 yıl arasında değişen vergi

ve askerlik muafiyeti vaadetmektedir.

Nitekim kurulan Muhacirin Komisyonu

defterlerinden anlaşılacağı üzere toprak,

çift, hayvan dağıtımı ile vergi ve askerlik

muafiyetlerini görmemiz Osmanlı devle-

tinin yukarıdaki teşviklerini destekler

niteliktedir.

 

Rumeli'nin, Anadolu'nun ve Suriye'nin

az nüfuslu bölgelerine yerleştirilen göç-
menler devletin ekonomik gelişimine
taze bir kan olarak katkı sağlayacaklardır.

Kırsal kesime kazandırılan yeni yaşam

enerjisi Osmanlı ekonomisini dinamize

edecektir.

Osmanlı ülkesine gelen sığınmacılar ya

da muhacirler ülke genelinde bir

hareketlenmeye yol açıyorlardı. Çerkes
sürgünü de Anadolu'nun nüfusunda,

coğrafyasında ve ekonomisinde gözle

görülür değişikliklere yol açtı. Örneğin
Bursa, nüfusunun azlığından dolayı
birçok sığınmacıyı kendine çekti. Öyleki
1865 - 1906 arasında Bursa'nın nüfusu
iki katına çıktı. Önce kırsal bölgelere
yerleştirilen muhacirler tarım kesimini
hareketlendirdiler. 1878'den sonra
kentlere yerleşme hakkını da elde eden

“muhacirler Anadolu kentlerinin

çevrelerinde muhacir mahalleleri kur-
maya başladılar.

Eskişehir örneğine bakarsak hareketliliğinin
büyük bir kısmını Çerkes muhacirlerine
borçludur. Çerkesler gelirlerken

sürgünün 148. yılı...

çalışkanlıklarını, askeri becerilerini,
bütün teknik hünerlerini ve dahası
kendilerine işyeri açabilecek ser-
mayelerini de getirmişlerdi. Sonuç
olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru

Osmanlı orta sınıfında yığınla muhacir

yer alacaktır.

Büyük Çerkes Sürgünü sadece Osmanlı
ekonomisini değil, bilim ve kültür hayatını,

askeriyesini ve toplumsal zenginliğini

de hareketlendirecektir.

Dağıstan muhacirlerinin Osmanlı din ve

bilim dünyasına kazandırdıklarını da

düşünürsek Kafkas sürgününün O
dönemde Osmanlı devletini ne kadar
farklı kalemlerde etkilediğini ortaya koy-
MUŞ Oluruz.

Sonuç olarak Osmanlı devletinin Çerkes
Muhacirleri kabul etmesi için oldukça
fazla nedeni vardı. Belki bu nedenler
olmasaydı sürgün tarihi daha farklı ola-

bilirdi.

Umarım bir gün sürgünü bütün yön-

leriyle tam olarak açıklama imkanını
elde ederiz.i

  



sürgün hakkımda kısa kısa.
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ii “Rusların;

© Adına bölge

ge tirilen göçmenlerden ortala-
naolarak her gün 180 ile 250.
arasında insan yaşamını.
yitirmektedir ve bu insan- amovy

: “Hiç Şüphesiz. Rus idar© idâre

 



sürgünün 140. yılı...

 

31 Mayıs 2004 günü saat 16:00'da
Muhacir anıtına çiçek konulması ve
saygı duruşu ile başlayan programda,
önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Valeri
Arşba, Başbakan Yardımcısı Vladimir
Zantariya, Dışişleri Bakanı Sergey
Şamba, Sohum Valisi Leonid Lolua ve
diğer bakanlarla birlikte Geri Dönüş
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Komitesi Başkanı Givi Dopua, Komite
üyeleri, ardından bazı yazarlar, şairler ve
halk da sırayla anıta çiçek bırakarak
saygı duruşunda bulundular.

Program Abhazya Dram Tiyatrosu'nda
devam etti. Saat 17:00'de Abhazya Milli

Marşı ile başlayan program, Abhazya

 
Korosu Kapella'nin sunduğu ağıt ile
devam etii. Oktay Çkotua ve Amra
Argun'un sunduğu programda Başbakan
Yrd. Vladimir Zantariya'nın açılış konuş-
ması ve Doç. Yura Argun'un yaptığı
detaylı bir konuşmanın ardından
Luidmilla Gumba "Sişnaniy" ağıtını
söyledi.

 



sörgünün 140. yılı...

 

şair F.Tarba'nın gitar eşliğinde savaşta
ölen oğlu için yazdığı şiiri okumasıile
duygulanan katılımcılar, daha sonra

Raven Agırba (Batum diasporası) ve
Ahmet Marsan'ın (Suriye disaporası)

adına kısa yapılan kısa konuşmayı
dinlediler.

Programın diğer duygu yüklü anı da,

diasporadan gelip 1992-1993 Abhaz
Gürcü savaşında ölenlerin fotoğrafları

gösterilerek anılması oldu. Yine
Liudmillla Gumba'nin "Kardeşlerim" (Kız
ve erkek kardeşlerim) isimli ikinci
şarkısından sonra, Kandit Tarba'nın
çalıştırdığı Kafkas Ekibi Türkiye diaspo-
rasından derlenen mahalli Apsua oyu-
nunu Sundu.

Şair Rvujbey Smir'in ve diasporadan
gelip Abhazya'ya yerleşen ailelerin

çocuklarının okuduğu şiirlerin ardından

buradaki program son buldu.

Programın üçüncü bölümünde ise
katılımcılar Sohum Limanı'ndan tekneye

binip denize açıldılar ve üzerinde yanan
mumlar bulunan çelenkler denize
bırakıldı.ge

 

Cumhuriyetlelayapılan "Adige Yolları" isimli kitabın

lanılım toplanlısıyla başlandı.
Adige Cumhuriyeti Başkanı Hazret
Şovmen'in belirlediği "Ulusal Yas ve
Anma Günü" etkinliklerine, 18 Mayıs
günü Cumhuriyet kütüphanesinde

yapılan "Adıge Yolları" isimli kitabın
tanıtım toplantısıyla başlandı. Yazarlar,
bilim adamları, gazeteciler ve anavatana

dönüş yapanlar ile gençlerin katıldığı
toplantıda kitabın yazarı Asfar Kuyok'un

hayatı anlatıldı. Adıgelerin yaşadığı
Türkiye, Suriye, Ürdün, İsrail, Libya gibi

ülkeleri gezerek Adıge kültürünü araştır-
mış kişilerle (Tevfik Esenç, Şapsığ
İndiris, Tlipiy Ahmed vb.) görüşmeler
yapan yazarın, anılarını bu kitapta
topladığı söylendi.

 

Aynı gün Flarmoni binasında düzenle-

nen anma toplantısında ise izleyicilere
Adıgey Senfoni Orkestrası Devlet Halk

şarkıları Topluluğu İslamey, Adige
Tiyatrosu ve Fesijapsi Vakfı'nın etkinlik-

lerinin sunuldu. Ayrıca Kafkas-Rus
savaşları ile ilgili şarkılar ve müzik
parçaları seslendirildi..

Kafkas Rus Savaşlarının sona erişinin
140. yılı nedeniyle Karaçay Çerkes
Cumhuriyeti'nin Aliberduko köyünden
8-17 yaş arası 40 kişilik bir öğrenci
gurubu öğretmenleri Nehuş Rauf
rehberliğinde 18 Mayıs günü Adıgey'de

bulunan Vulape köyünü ziyaret etti.

Öğrenciler Vulape köyü sakinlerine Rus
Kafkas Savaşları'nı içeren bir program
sundular.

21 Mayıs günü Adıgey Ulusal
Müzesi'nde Kafkas Rus Savaşları konulu
bir sergi açıldı. Kafkas Rus Savaşları
üzerine çeşitli ressamların yaptıkları
tablolar, bu savaşlarda etkinliği olan
Kafkasyalı liderlerin, Rus generallerin,

Rus çarları ve Osmanlı padişahlarının,
Kafkasyalılara destek olan Rus aydın-
larının resimleri ile pek çok belge, kitap,
bayrak ve silah sergide yer aldı. Serginin

diaspora bölümünde, diğer ülkelerdeki
Çerkes aydınlarının resimleriyle bu
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sürgünün 140. yıla...

ülkelerde çıkan yayınlardan örnekler yer
aldı. Vatana dönüş yapanların Adıgey'de

kurdukları işletmeler ve işyerlerinin
fotoğraflarına da yer verilen sergide

ayrıca, Dağıstan'da faaliyet gösteren
Şamil Vakfı yöneticileri, Naip
Muhammet Emin'in büyük bir portresini
açılışta müzeye armağan ettiler.

Aynı gün saat 17.00 de bir miting

düzenlendi. Düzenlenen mitingde, yıllar
önce Kafkas Rus Savaşlarında ölenlerin
anısına Maykop Şehir Parkı yakınına
konulan taş anıt, daha sonra dikilmesi
için kararlaştırılan yere (cami, müze ve
flarmoni binası arasındaki yeşil alana)

taşındı.

Adıgey Parlamento Başkanı, Adıge Xase
Başkanı, Hristiyan Cemaati Lideri,
Maykop Kazak Atamanı, Adıgey Müftüsü

 

ve DÇB Temsilcisi, anıt taşın bulunduğu
yerde toplanan katılımcılara hitaben,
günün anlam ve önemini belirten birer
konuşma yaptılar. Savaşta ölenler için
saygı duruşunda bulunuldu. Adıgey
Senfoni Orkesirası da verdiği müzik din-
letisinde, Abhaz ve Adıge bestecilerinin

eserlerini seslendirdi.

21 Mayıs tarihli Adıge Mak Gazetesi tüm

sayfalarını Ulusal Yas ve Anma Günü'ne
ayırdı. Gazetede Cumhurbaşkanı ve
Parlamento Başkanlarının 21 Mayıs
nedeniyle Adıgey halkına yayımladıkları
bildiriler, tarihçi, yazar, bilim adamları
ile bu konu üzerine yapılan röportajlar

ve Savaşlar üzerine yazılan bazı makaleler
yer aldı.

Adıgeyli folklorcular tarafından 1999-
2002yılları arasında Samsun, Amasya,

Tokat, Çorum, Düzce, Biga, Uzunyayla
yörelerinde yapılan folklor araştırmaları

sonucunda derlenen şarkı, ağıt, atasözü,
bilmece gibi sözlü edebiyat ürünlerinin
yer aldığı 580 sayfalık "Türkiyeli
Çerkesler" isimli kitap da Ulusal Yas ve
Anma günlerinde 1000 adet basılarak

yayımlandı. gi

 

140 yıllık sürgün hayatının tarihi olan 21

Mayıs, Kabardey'in başkenti Nalçik'te
değişik etkinliklerle anıldı. Bir hafta
süreyle Radyo-TV ve basında poli-

tikacılar, gazeteciler, sanatçılar Rus-
Kafkas savaşlarını ve sürgünü anlattılar.

140. yıl nedeniyle Apsını, Abazaşta,

Şapsugiya, Çerkes Heku, Adige Mak,
Nart, Adıge Psale gazeteleri 21 Mayıs

için ortak bir sayı yayımladı. 24 sayfalık
bu özel gazetede sadece "sürgün"

teması işlendi. Ortaklaşa çıkarılan
gazetenin 12 sayfası da diasporaya
ayrıldı. Kafkas Federasyonu Başkanı

Muhittin Unal'ın 21 Mayıs mesajının yer
aldığı gazetede Türkiyeli Çerkeslere

geniş çapta yer verildi. Sanatçı, asker,
politikacı, yazar, sporcu pek çok Çerkes;
hayatlarıyla, sanatlarıyla, eserleriyle,

düşünceleriyle, okurlara tanıtıldı.
Kaberdeyce yayımlanan en önemli ede-

biyai dergisi olan Oşhamaho da Mayıs
sayısını "sürgün'e ayırdı.
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Adıgey'den, Abhazya'dan, Çerkesk'ten
gelen konuklarla birlikte beş bin civarın-
da insanın katılımıyla Nalçik'te Sürgün

Anıtı açıldı.

Kabardey Adıge Hase başkanı Adıge

Psale Gazetesi Genel Yayın Müdürü
Hafitse Muhammedtarafından, "Sürgün"

ve "Diaspora" konulu bir sergi düzen-
lendi. Resim, fotoğraf ve kitapların yer-

aldığı sergi ziyaretçilerin yoğun ilgisini

çekti.

  



sürgünün 140. yılı...

 
21 Mayıs 1864 Sürgünü, Avrupa'da ki

Çerkesler tarafından düzenlenen etkin-
iklerle anıldı. 22 Mayıs'ta Frankfurt'ta
düzenlenen Anma Günü etkinliklerine
Adıgey Milli Marşı ile başlandı. Esen

Güney ve Fehmi Altın'ın sunduğu pro-
gramın açılış konuşmasını Avrupa
Çerkes Dernekleri Federasyon Başkanı
Omar Faruk Tamzokyaptı. Yapılan saygı
duruşundan sonra Yaşar Aslankaya'nın,
"Kuzey Kafkasya'nın tarihine bir bakış"

ve "Kadınlarımıza sesleniş" konulu
konuşmalarıilgiyle dinlendi.

Programda okunan şiirlerden sonra
Adıgey Kültür Bakanlığı'ndan Dr. Asfar

Kuyuk, "Rusya'nın dünkü ve bugünkü
Kafkasya politikası, stratejisi";

Dr. Batıray Özbek, "Avrupada yaşayan
Çerkeslerin sosyal, kültürel, ekonomik
durumları, kültürlerini korumak ve
geliştirmekte kişilere düşen görevler";
Ilkay Nefin Güçlü, "Avrupadaki Çerkes
gençliği , sosyal, kültürel konumları ve

sorunları ve farklı etnik kültürler arasın-
da yaşam sorunu ve bu bağlamda
kültürel kimlikleri korumak ve geliştirmek
konusuna bir bakış" konulu birer konuş-
mayaptılar.

sorular-cevaplar bölümünden sonra
koro eşliğinde söylenen "İstanbılako"
isimli ağıttan sonra sürgünde hayatını

kaybedenler için dua edilerek program
tamamlandı.  
 



sürgünün 140. yılı...

 
  

 

 

 



sürgünün 146. yılı...

 

Dahasonraİstanbul

 

 



Büyük Sürgün; 21 Mayıs 2004 Cuma

akşamı Söke Kafkas Derneği'nde, Aydın

Kuzey Kafkas Kültür Derneğinin de

katıldığı bir programla anıldı. Söke

 
Kafkas Der. Bşk. Abdullah UZUNBEYCAN'ın

ve Aydın Kuzey Kafkas Kültür Demeği

Bşk. İsmet BAŞARAN'ın konuşmalarını

müteakiben;

 
Anma; Kafkas Dernekleri Federasyonunun

gönderdiği programla başladı; Söke'den

Tarih öğretmeni Mustafa YENER'in

"Kafkasya'da Sürgün öncesi", Aydın'dan

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni

Erdal ÖZDEN'in “Sürgün Sonrası" konu-

lu konuşmaları ile dinleyicilere bilgi

verildi.

Ayrıca; Amasya'nın Hamamözü köyünde

77 aşındaki Hasan KUZU dedemizin de

Sürgün ile ilgili geçmiş tarihten

anılarının kasete kaydedilerek Söke

Kafkas Derneğinde hemşerilerimize din-

letilmesi ile geçmişte yaşanan acılar bir

kez daha hissedildi.

Şardan YAMAÇ

Nart dergisi Söke Muhabiri

  



sürgünün 140. yılı

 

Büyük Sürgün; 23 Mayıs 2004 Pazar günü İzmir Hatay Kuzey Kafkasyalılar Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nin ve Bornova Kafkas

Kültür Derneği'nin organize ettiği programla anıldı.

İzmir Gündoğdu Meydanında basın açıklaması yapılarak ve denize çelenk atılması ile başlayan anma programı daha sonra

kapalı bir ortamda İzmir dernek başkanları Yaşar DANIŞ veİrfan KOŞAK'ın konuşmalarını müteakip aşağıdaki programla devam etti.

Program sunumunu - Ferdar POLAT

21 Mayıs Bildirgesini - Sinan GÖKSOY ve Yeldar Barış KALKAN

Kadınlar Bildirgesini - Mahmut AYDEMİR

Ulusal Yas Günü Duasını (Adigece) - Gevdet SOYGAN

Ulusal Yas Günü Duasını (Türkçe) - Hikmet KÖMÜROĞLU

sundular.

  

  

  

  

 

  

 

Büyük Sürgünün 140. yılında yaşama özgürlüklerinin

bedelini hayatları ile ödemiş şehitlerimizi rahmetle

anıyoruz.

Şardan YAMAÇ

Nart dergisi Söke Muhabiri

MUZaaaçe KAFKaşYALILINLTÜR SaatveGiri) DEME
   
       

 



sürgünün 140. yılı.

 

21 Mayıs'da başlayan etkinlikler, 23

Mayıs gecesi Karadeniz'e karanfillerin

atılmasıyla, bir başka 21 Mayıs'ta buluş-

mak üzere noktalandı.

Samsun'da ilk etkinlik Samsun Kafkas

Derneği Gençlik Komisyonu'nun organi-

zasyonuyla dernek binasında yapılan

bilgilendirme toplantısıyla başladı. 22
Mayıs akşamı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
ERDEM, Klas TV'de katıldığı canlı yayın
programında oSürgün'ün tarihçesini,

yaşanan olayları, bu anma etkinliğine

neden bu kadar önem verdiklerini anlattı.

KAFKASDERNEĞİ
ANKARA
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23 Mayıs Pazar günü ise anmaetkinliği

Doğu Park'taki törenle başladı.

Karadeniz bölge derneklerinin ortak

etkinliği olan törene Sivas, Kayseri ve

Ankara Kafkas derneklerinden de yoğun

katılım oldu. Tören sürgünü yaşayan

atalarımızın anısına yapılan saygi
duruşuyla başladı. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin
Erdem açılış konuşmasında, Karadeniz
sahillerinde yaşanan acıları, Çerkesler-
le, Karadeniz'dekiyerli halkın paylaştığı

ortak kaderi anlattı. Kaf-Fed Genel
Başkanı Muhittin Ünal da, Sürgünü
anlattı ve "Atalarımız asla isteyerek

yurtlarını terk etmedi. Onlar dünyanın en
büyük sürgününü hatta jenosit uygu-

lamasını yaşadılar" dedi. Ünal, konuş-
masında Karadeniz kıyılarının Çerkesler
için neden önemli olduğunu da altını
çizdi.

samsun Kafkas Derneği Nart Çocuk
Kulübü üyeleri 21 Mayıs Andı'nı okudu.
Sonra 75 yaşındaki Saibe İşbaşı'nın
Pşine ile çalıp söylediği ağıt ve Suluova
Kafkas Derneği çocuklarından Damla
Nisa Üner'in okuduğu şiir katılımcılara
duygulu anlar yaşattı. Bunu, Nart Çocuk-
ları'nın oynadığı "Bir Avuç Vatan Toprağı"

adlı tiyatro oyunun sergilenmesi izledi.

Oyunun ardından da seslendirilen

 

 
"Sürgün Oratoryosu" büyük beğeni

topladı.

Kayseri Kafkas Derneği'nden katılan
Bertan Yelen'in söylediği üç ağıttan

sonra katılımcılar deniz kenarına giderek
sürgün teknelerini beklemeye başladı.

Teknelerin sahile yaklaşması ve karanfi|-
lerin denize atılması duyguların doruğa

ulaştığı anlardı.

Törenden sonra Anakent tesislerinde
Muhittin Ünal ve Erol Taymaz'ın katıldığı
sohbet toplantısı, Samsun dışından
gelen gençlerle yapıldı. Akşam ise

dernek binasında Samsunlu gençlerle
Muhittin Ünal'ın sohbet toplantısı vardı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Karadeniz

bölge dernekleri koordinatör derneği,

samsun Kafkas Derneği tarafından

organize edilen etkinliklere yaklaşık

2000 kişi katıldı.

(Ajans Abrek)

 



   

 

Panelistlerden sayın Dr. Cahit Aslan,
“Sürgün Sonrası ve Parçalanmış Kimlik”
konulu bildirisinde Çerkes kültürünün varlığı
ve sürekliliği için çok önemli noktalara
değinmiştir. Kısaca;

sn. Aslan: “Bilindiği üzere Çerkesler 140
yıldır anayurtlarından ayrı olarak yaşamak-
tadır. Bu durum, Çerkes kültürünün sürekli!-
iği için büyükbir sıkıntıdır. Bu sıkıntı Çerkez

bireylerin Çerkes kimliğine sahip çık-
malarıyla giderilebilir. Bu ara kimlik nedir
diye sorulabilir. Kimlik, bir kişinin “kimsin
sorusunaverdiği yanıttır. Bu yanıt da kişinin
içinde bulunduğu sosyal bağlama göre
değişir. Eğer birey kadınları veya erkekleri
düşünerek yanıt veriyor ve kadınım veya

erkeğim diyorsa cinsel kimliğinden
bahsediyordur. Eğer kişi farklı kültürden
birçok kişinin bir arada bulunduğu bir
ortamda bulunuyorsa ben Arap'ım, İngiliz'im
veya başka bir şeyim diyebilir. Bir başkası
dabenzer yanıtı verebilir. İşte bu onların
kolektif kimliğidir. Bu kimliği cinsel kimlik-
ten ayıran temel unsur ortak beslendikleri
kültürdür. Dil başta olmak üzere bütün
anlam ve değerler bütünü olan kültür nasıl
oluşmaktadır? Her toplum farlı coğrafyalarda
yaşarlar. İşte bu coğrafyalarda yaşayan
insanların farklı deneyimleri olur. Bu dene-

yimler zaman içinde yerleşerek o toplumun
alışkanlığı olur ki böylece de kültür mey-
dana gelir. Her toplumun deneyimibir başka
toplumdan farklı olduğu için kültürleri ve
dolayısıyla kolekiif kimlikleri de farklı olur.
Fakat Çerkesler 140 yıldır dünyanın dörtbir
yanında bir birlerinden kopuk bir şekilde

 

yaşamaktadırlar. Yani Diaspora Çerkesleri
sürgün boyunca farklı deneyimler yaşamak-
tadır. Bu durum da ister istemez kimlik
algılamalarını etkilemektedir. Nereden biliy-
oruz? Şuradan: Son on yıldır anayurtlarına
geri dönme olanağı bulan Çerkesler Suriye,
Ürdün, Türkiye diasporasından gelip Kuzey
Kafkasya'ya yerleşmişlerdir. Fakat hepsi Çerkes
olmalarına rağmenbirbirlerinden bahsederken
farklı kimlik referanslarına gönderme yap-
maktadırlar. Örneğin Türkiye'den gidenlere
ötekiler Türkler, Suriye ve Ürdün'den gelen-
lere Araplar, anavatanda kalanlara da Ruslar
demektedirler. Butür kimlik parçalanmaları
Çerkes kültürünün sürekliliği için büyük bir
olumsuzluktur. Bunun aşılması lazımdır.
Bunun aşılması ise bir üst Çerkes kimliğinin
oluşmasından geçer. Fakat önceden belir-
lenmiş bir Çerkes kimliği söz konusu değil
varılacak bir Çerkes kimliği söz konusudur.

- Bununiçin her Çerkes bulunduğu coğrafya-

da kendisi ile Çerkes kimliği arasıdaki
mesafeyi kısaltarak olur. Yolu Çerkes
kültüründen geçen her Çerkes elbet bir gün
bir yerde, Çerkes kimliği ile buluşacaktır.”
dedi.

İzleyiciler tarafından konuşması çok dikkatli
dinlenilen Sn. Aslan'dan sonra diğer pan-
elisi Çerkez şair, gazeteci, yazar ve yönet-
men Çetin Öner'in Sn. Aslan'ın konuş-
malarını taktir ederek kendi sunusunu yaptı.
Sn. Öner konuşmalarını şöyle sürdürdü:

sürgünün 148.yılı..

Sn. Öner, “zaman zaman uğraşım ve işim
gereği yurtdışına seyahat ederim. Yurt dışın-

da bulunduğum süre içersinde her zamaniki
ülke aklımda kalır. Biri Kafkasya, öteki

Türkiye. Bu iki ülke bende derin izler bırak-
mıştır. İkisi de beni anlatmaktadır” dedi.
Son zamanlarda Çerkeslerin de adının
geçtiği 'sosyete fişlemesi” olarak bilinen
habere de değinen Sn. Öner, bütün bu olan-
ları Çerkeslerin hak etmediğini söyledi. 140
yıldır bu topraklarda yaşayan Çerkeslerin
'Kurtuluş savaşı'nda topyekun kurtuluş
mücadelesi verdiklerini ve bu yüzden
Cumhuriyetin esas çocukları olduğunu
söyleyen Sn. Öner, “Kabartay” ve “Ah deli
Tay” şiirlerini de okuduğu “Sürgün ve
Sürgün Edebiyatı” konulu konuşmasını
tamamladı.
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sürgünün 140. yılı...

 

Kafkas Federasyonu (KAF-FED) Genel

Başkanı Muhittin Ünal ve Yismeyl
Özdemir'in katkıları ile hazırlanan slayt

gösterisiyle başlayan programda

   

   

  

  

    

   

Yismeyl Özdemir, Kafkasların Otoktan yaşadığı Kafkasya bölgesinin

coğrafyası ile ilgili bilgi verirken, Muhittin Ünal da "Kurtuluş savaşındarol

alan Adigelerin (görevleri ve yararlıkları" konulu bir konuşma yaptı.

Programa Son Ubıh Tevfik Esenç'in yaşamından kesitlerin gösterildiği ve
Müşfik Kenter tarafından seslendirilen belgesel ile devam edildi.

Anma gecesi programı, Karma Kirami hocanın Adıge dilinde toplu halde

yaptırdığı dua ile sona erdi.

Ferit Domaniç Nart Dergisi Kayseri Muhabiri
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Kabarday Balkar'da yaşayan |

Gumhuriyetin en büyük camisi binlerce kişinin katıldığı

haber...

  
Yapılan Camii'nin çeşitli dinlerin bulunduğu Kabarday Balkar'da anlaşma ve barış için bir örnek teşkil ettiği-
ni ifade eden Kabarday Balkar Başbakanı yapılan işin değerinin, paha biçilemeyecek kadar önemli olduğunu
söyleyerek; "Vatanımız için iyi bir şey yapılmıştır. Mescid ya da Kilise, ne yapılırsa yapılsın hepsi Allah yolu için.
Hıristiyan ve Müslüman kardeşlerimize bu güzelyol için dua ediyorum." şeklinde konuştu.

1700m2 alan üzerine inşaa edilen Nalçik Camii'nin iki tane minaresi var. Caminin mihrabının eni 15m. yük-
sekliği 21m. 700 erkek, 300 bayan olmak üzere toplam 1000 kişi kapasiteli Camii'nin yapımıiki sene sürdü
ve 1.5 milyon dolara mal oldu. Camii binası içinde aynı zamanda kütüphane, toplantı salonu, yemek salonu,
iipografya, matbaa gibiofisler de bulunmaktadır.

  

 
 

 
 

Turkiye'nin gorsel basininda ilk kez 10 Haziran gunu yapilan

Adigece yayin Maykop'ta yasayan Turkiye kokenliler tarafind-

an ilgiyle izlendi.Adige Radyo Televizyonu gorevlileri de yayi-

ni izleyerek ayni gunku haber bulteninde olayi Adigey halkina

duyurdu.

TRT-3'te yayimlanan birinci ve ikinci Adigece programlarile

bu konuda Turkiye kokenlilerle yapilan roportajlarin yer aldigi

"Ulus koprusu" adli televizyon programi da 26 haziran da

Adigey televizyonunda yayimlandi.

Adigece yayinlarin baslamis olmasi, vatandan ayri gecen 140

yil icerisinde Turkiye Cerkesleri adina gerceklesmis en onem-

li olay.Turkiye'de,ulkeye adini vermis ulustan baska ulus

bulunmadigini savunan ve diger uluslarin kulturlerini olume

mahkum eden politika artik kismen de olsa terkediliyor.Agir

aksak baslamis olan yayinlari gelistirmek ve cagdas bir duz-

eye cikarmak icin her ulusseverin uzerine dusen gorevi

tereddutsuz yapmasi gerekiyor.Dunyanin her yerinden izlen-

me olanagi bulunan bu yayinlar yeterli olgunluga ulastiginda

tum dunya Cerkeslerinin kulturel gelisimine kaiki saglayabile-

cekür.Bu olusuma katkisi olan Avrupa Birligi,7.C.Hukumeti ve

parlamentosu,ulusal  kulturun yokolmamasi icin Cerkes

Teavun Cemiyeti'nden gunumuze uzerine dusengorevi yapan

tum Cerkes ulusseverleri buyuk bir tesekkur hakediyorlar.

Bir ve ikinci yayinlarda gosterdi ki anavalanda uretilenkultur

devreye sokulmadan,anavatandaki kulturle beslenmis kisiler

olayin icine girmeden,salt Turkiye Cerkeslerinin kendi kultur

birikimleri ile ne program yapmak ve ne de bir adim ileriye

gitmek mumkundur.Habercilik dili,anlatim,muzik konusunda

karsilasilan guclukler ancak anavatan kultur ve edebiyati ile

hasir nesir olmus kisilerle asilabilecektir. Buda bir sure once
yasanan alfabe tarlismalarini yeniden animsamama sebep
oldu.Kiril alfabesindeki degisik. harfleri ogrenmemekicin

ulusun 80 yilda sagladigi kulturel birikimi elinin tersiyle bir

kenara itmek isteyenleri burada tekrar dusunmeye cagiriyo-

rum. Bu alfabe ile yaratilmis olan kultur ve bu kulturle beslen-
mis olan insanlar olmadan Cerkes kulturu adina bir sey yap-
manin mumkun olmadigini iki televizyon programi gözler
onune sermistir, m e

Bir musibet bin nasihatten iyidir diye bosuna dememisler..

ibrahim Cetao/Maykop
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imizdem biri   

   Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti Abazalarının yakın dönemde
yitirdiği, öemli ozanlardan olan Kerim, 5 Mayıs 1949 tari-

hinde Hujçkum (Küçükhuıj) isimli Abaza köyünde doğdu.

Onun yaşam felsefesinin sanki özeti olan;

Geldim buraya,
Burada kalmakiçin,
Başımı yolunuza koymak,
Canımı size sunmakiçin.

Neyim, kimim?
Amacım ne?
Aramayın yanıt,

Sormayın ismimi
Unutun...

Unutun bunları,

En kutsal saydığınız
Varlıkların adına,

Unutun....

dizelerinden de anlaşılacağı üzere kısacık yaşamında hep,

sevgili halkını, ata yurdunu, annesi Aleksandraile özdeşleştir-
di hep.... Eğitimine köyündeki okulda başladı. 1962 yılında

İzci oymağına katıldı. Duygularını izcilik üzerine yazdığı şiir-

lere yansıttı;

Piyonerler yol alıyor,
Yol alıyor, yol alıyor....!
Piyonerler yürüyor,
Yol alıyor...!
Parlak boyunbağları,
Ve yıldızlarıyla,
Doğacak güne karşı,
Gün kızıllığına karşı,
Piyonerler yürüyor,
Ufukta beliren,
Ufuklarda bekleyen,
Halkın sorunlarına
Halkın umutlarına,
Piyonerler yürüyor,
Yürüyor Piyonerler....!
Başarıya, iyiye..
Gerekliye Güzele....!
Piyonerler Yürüyor,
Yol alıyor Piyonerler,
Sabahın Tan kızıllığına...

48

Mıhç Kerim, eğitimi süresince hep şiir düşündü, şiir yazdı,
şiirle yatıp şiirle kalktı. Lord Byron'dan İspanyol şiirine, Latin

Amerika ozanlarına dek birçok iklimin şiirini anadiline
kazandırdı. Yurduna, doğduğu köye, Kafkasya doruklarına,
kayalıklara, kısacası kendi coğrafyasına aşıktı.. Yurdun ırmak-

arı, çayları, dereleri onun dizelerinde şırıldadı, onun şiiri ile
yüreklere aktı. Yurdun ağaçları, otu, dalı, çiçeği, böceği şiir-

lerinde nakış oldu motif motif... |

Şiir çevirisinin ne denli zor olduğunu, özgün uyakları koru-
yarak çevirmenin nedenli çetin ceviz olduğunu çeviri ile biraz
uğraşanlar bilirler. Çetin ceviz deyince sevgili Çetin Öner'i
anımsadım. Onun gibi şiirin ustası olmayı dilerdim iyi çeviri
yapma adına.. Kerim'in ata yurduna duyduğu sevgiyi yansıtan

bir şiirini, okurun ve Çetin gibi ustaların hoşgörüsüne sığı-

narak aktarmak istiyorum;

 

Güneşle yıkanan bir toprak,

Yüreğimden silinmeyen
Bir ülke var....!
Eşi yek,
Menendi yok.....!
Zümrüt renkli Abaza yurdu.....

 



 

 

Hayalimden silinmeyen,
Yüreğimititreten,

Sevgili Abaza yurdu...
Küçücük köyümün
Sokaklarında yürüyorum,
Yüreciğim sevgiile
Taşarak....!
Kardeşlik sevgisi ile
Coşarak....!
Kat beni de gizemine,
İpek ülke....! Abaza yurdu...

Kerim 1968 - 1970 yıllarında eğitimini aralayıp askerlik yap-
maktadır. Onu, askerlik dönüşü Moskova'da bulunan Edebiyat
Enstitüsü'nde öğrenci olarak görüyoruz. O günlerde yazdığı
şiirler sanki resim çizercesine canlı, renkli ve duygusal... İşte

. Odizeler;

i Bahar bitti, yaz geldi,
Bulutları yararak
Yalçın doruklara yükseliyorum...
Yaz da bitecek, hüzünlü
Sonbahar gelecek....!
Bulutları yararak
Yalçın doruklara,
Yine yükseleceğim...
Başınızı kaldırıp,
Dorukları tarayın.....!
Beni göremezseniz,
Koşmayın eteklere,
Bu garip düştü diye...
Tepelerde uçuşan
Kartallara bakınız..
Doruklardayım ben,
Orada bulacaksınız....!

1979 yılından 1999 yılına dek, onu K.Alaşara ve Abazaşta
— Gazeteleri'nde çalışırken görüyoruz.

Gazetedeki çalışmalarından söz ederken; "Gazete benim
yüreğimdir, atan damarımdır, canımdır. Gazetecilik uğraşısı

ile literatürün önemi benim için eş değerdedir" derdi. Işini
tanımlarken çok duyarlı bir şekilde hep şu yaklaşımı sergiler-

. di: "Yaptığım işin gerekliliğine inanıyorum. Işim bana

* gereksinim duyduğu sürece, bu uğraşımı sürdüreceğim."
Alaşara'nın çatısı altında Thatsıkhu Bemırza, Tsekua Pasarby,
Lağuıç Comaladin, Bıc Bakhsıt, Gıguatan Khali, Çkat'u Mikael

gibi Abaza edebiyatının ustaları ile çok yakın bir çalışma
ortamında bulundu.

<< Kerim'i 1992 yılında Gürcü saldırısına uğrayan sevgili can-

lar ülkesi Abhazya'yı savunurken görüyoruz. Bu kez yüreğini
kalemine değil de, aynı inançla tuttuğu silahına yön-

lendirilmişti. Gürcü saldırganlara kurşun sıkarken, onlara sesi
ile de, şiir ile de haykırıyordu;

 

Ülgimizdem biri...

Biz sizin aradığınız kerpiç değiliz
— Siz, duvarınızı kanla yoğrulmuş,
Kanlı çamurla örün...
Kanlı çamur arayınız....!
Biz gereksinimduyduğunuz
Kerpiç değiliz...!
Bir dipçik darbesiyle dağılan...
Vurduğunuz darbeler,

Yaşam oldu, umut oldu

Gelecek oldu...
Yeniden yaşama başlamakiçin...!
Kunlcım oldu yüreğimizde..
Biz kerpiç değiliz,
Siz duvarınızı kanla yoğrulmuş,
Kanlı çamurla örün,
Kanlı çamur arayınız..
Biz barışa, uygarlığa mutluluğa
Gidiyoruz.....

Yüreği sevgi, coşku dolu ozanımız lirizm yüklü yüzlerce Şiir
bırakarak, o çok sevdiği şirin Abaza köyünde yaşamını nokta-

ladı. Şimdi Huıjçkuln Köyü mezarlığında yatıyor.

Mezar taşına işlenen resminin altına (05.05.1949 -
12.04.2001) tarihleri yazılıdır. Ölümünün yaklaştığını bilirce-

sine yazdığı "Bziyala...! — Iyilikle..!" Adlı şiiri ile bitirelim.

Evet..! Beni de konuk etti,

Bu soğuk Dünya...!

Usandımı benden yoksa?
Bir göz kırpımı kadar,

Yaşamın var...!
Marje...! Çabuk ol kardeşim,

Geliniz, yaklaşınız...
Duafalan da istemem, zira...
Yemedim kimsenin payını,

Kimsenin ardından

Kötü söz söylemedim.
Önemli, ya da değil, ucunda her ne varsa..

Anlıyorum her şeyi biliyorum kardeşim,
Ama bilemediğim, kafanızda ne varsa..

Hiçbir şey olmamışçasına.

Neler olacak kim bilir,

Sağlam, o berkçe duran halkımızı kandıramaz

Hiçbir tecimsel kurnazlık,
Bense, iyiden yada kötüden,

Her şeyden sıyrılarak
Gidiyorum

Gidiyorum
Bziyala....! Bziyala....! Bziyala....!
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Tavşandağ, bulutların içinde bir

Çerkes köyü. Amasya'nın Merzifon

ilçesine bağlı ve merkeze 30 km uzak-

ikta bir Besney (Besleney) köyü

Tavşandağ. Gerek 1500 metreyi aşan

yüksekliği gerekse anavatan Kafkasya

ile coğrafi benzerliği nedeniyle

Tavsandağ Köyü değişik duygulara

sürüklüyor görenleri. Sanki

Tavsandağlılar sürgün gelirken

dağlarını da beraberlerinde getir-

mişler...

 

Besneyler bölgeye ilk geldiklerinde,

Merziton'un güneyindeki düzlük

bölgeye yerleştirilmişler. Ancak O

dönemde bölgede görülen sıtma Sal-

gını nedeniyle Tavşandağı'na doğru

yönelmişler. Bu tercihi yapmalarında

dağlarda yaşama alışkanlığı en önem-

li etken olmuş.

 

Besneylerin Tavsandağı'na çıkışlarının

1870'lerin basında gerçekleştiği biliniy-

or. Ü dönemde lavsandağ civarın-

da Ermeniler yaşıyormuş. Yaklaşık elli

sene kadar Çerkesler ve Ermeniler

dostane ilişkiler içerisinde aynı

bölgede yaşamışlar. Fakat cumhuriyete

geçiş döneminde bilinen olaylar

sonucunda Ermenilerin çoğu Tehcir

Kanunu ile göç etmişler. Bir kısmı ise

Müslüman olmayı seçerek köyde

kalmışlar. Ancak şimdi bu köyde

Ermeniler bulunmuyor.

Kafkasya ile coğrafi benzerliği
nedeniyle Tavsandağ köyü

değişik duygulara sürüklüyor
görenleri.

Tavşandağ, Yukarıbük, OOrtabük ve

Aşağıbük olmak üzere üç mahalleden

oluşuyor. Kocapşe Ode denilen

Aşağıbük'de Fezoko, Çürey, Kopruğko,

Agej ve Tlauduğ sülaleleri bulunuyor.

Köyün en küçük mahallesi olan

Kocapşe yaklaşık on haneden oluşuyor.

Dohguey denilen Ortabük onbes hane-

den olusuyor. Ortabük'e verilen

Dohguey adı bir Vubıh sülalesi olan

Dohukolar'dan geliyor. Dohukoların

olşında Dohguey de Çedgi, Thagucogo,

Şınakh sülaleleri bulunuyor.

  



   

Yukarıbük ise Kocege ve Kelmizey

olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Onbeş

haneden oluşan Kocege'de Koşh,

Fezoko, Agej, Badi sülaleleri, on haneli

Kelmizey de ise Kelmızıko, Kadıko ve

Hurug sülaleleri bulunuyor.

Tavşandağı'nda aynı sülaleye mensup

haneler genellikle birbirine yakın

evlerde oturuyorlar. Fezoko ve Agej

sülalelerinin hem Kocege de hem de

Kocapşe de bulunması bu yapının bir

istisnası olarak görülüyor.

Tavşandag'a ilk gelen Çerkesler arasında

Çedgilerden Yusuf ve Mehmet,

 

  ii Ane

Dohukolardan Vubihnef (Kör Vubıh)

namıyla (bilinen (OAhmet Bey,

Koşhlardan Kanşavo Çüreylerden Hacı

Ahmet Beyi gösterebiliriz. Vubıhneft

Ahmet Bey köyde ağırlığını hissettiren

bir önemli bir isimmiş. Kurtuluş

savaşı yıllarında Atatürk Havza'ya

geldiğinde, bizzat Atatürk'le görüştüğü

ve "Merzifon'un dağları bizden sorulur

Paşam" dediği anlatılıyor. Ancak

Tavsandağın bir Çerkes köyü olarak

Merzifon ve civarında üne kavuştuğu

dönem Vubıhnef Ahmet Bey'in oğlu

Mırzabey'in yaşadığı dönemmiş.

Anlatılanlara göre, Dönemine göreiyi

eğitimli, varlıklı ve saygın bir kişi olan

Mırzabey, Merzifon eşrafı ve idari

amirleri ile yakın ilişkiler kurmuş ve

her zaman için köyü ve köylüleri

ilgilendiren konularda söz sahibi

olmuş. Mırzabey'in vefat ettiği 1985

yılından sonra Tavşandağ'da özellikle

de Dohguey'de ekonomik ve kültürel

bir çözülme yaşandığı söylenebilir.

Nitekim günümüzde köyde

Dohukolar'dan sürekli olarak kimse

kalmıyor.

Tavşandağ köyü, bir Abaza köyü olan

Çayırköy ve bir Abzah köyü olan

Esentepe (Küçük Yuvala) ile birlikte

Merzifon'un üç Çerkes köyünden biri.

Ancak bu iki köyle de aralarında 40

kilometreyi asan bir mesafe var. Köy,

Merzifon-Samsun sınırında bulun-

duğundan Abzahlerin yoğun olarak

yaşadığı Havza ve Vezirköprü

ilçelerinin Çerkes köyleriyle komşu

durumunda. Civar ilçeleri de hesaba

katarsak Hamamözü'nün Göçeri köyü

ile birlikte civardakiiki Besney köyünden

biri oluyor.

Ancak Tavsandağ yüksek bir dağ köyü

i

  

olması ve özellikle eskidenkış ayların-
da dış dünyayla bağlantısının neredeyse

tamamen kesilmesi nedeniyle

günümüzde çok bahsedilen asimilasyon

sürecinden bölgedeki diğer Çerkes

köyleri kadar etkilenmemiş.

Çerkescelerini ve geleneklerini

muhafaza etmekte oldukça başarılı

olmuşlar. Tavsandağ'a Besneylerin

bölgedeki en önemli kalesi dersek

yanılmış olmayız herhalde...

Yaşam tarzı açısından da coğrafi
koşullara bağlı olarak bazı farklılıklar
gösteriyorlar. Köyün iklimi tarıma pek

elverişli olmadığından Besneylerin

başlıca geçim kaynağı hayvancılık.

Günümüzden yirmi-yirmi beş yıl önce
köyde oldukça fazla sayıda at da var-

mış ama şimdi köyde at görmek
neredeyse mümkün değil. Belki
ekonomik koşullar daha elverişli

 



 

olsaydı onlar da sırf gezmek için bile
olsa at beslerlerdi.

| Merzifon-Samsun sınırında bulun-
duğundan Vezirköprü ve Havza'nın
Abzah köyleriyle sürekli ilişki halinde

olmuşlar. Köydeki gelinlerin çoğunun

Abzah olmasından da bunu anlamak
mümkün oluyor. Köyün mahalleleri
arasında dahi gelin alma olayı pek

görülmemiş. Tavşandağlılar yaklaşık
beş çeyrek asır boyunca Vezirköprü'nün
Bekteş, Kavakpınarı, Başbak, Kadıçay,
Alanbaş, Köprübaşı ve Havza'nın
Meryemdere, Karataş ve gibi Abzah

köyleri ile sıkı ilişkiler içinde bulun-
muş ve gelin alıp vermişlerdir.

Abzahlar ile Besneyler arasındaki

tatlı atışmaların kaynağı da tabi ki bu
nedenledir. Besneyler Abzahlara,

:"kabakçı" diye takılırlar ve ayrıca

-eğlenceye çok düşkün oldukları
- söylerler. Abzahlar da sürekli olarak

- Besneylerin kendilerine has Türkçe
- konuşmalarını taklit ederler.

Son dönemde Tavşandağın tanın-

masında Ortabük de 2000, 2002,
2003 yıllarında düzenlenen Kafkas

Şenliklerinin de önemli katkısı olmuş.
Büyük çabalarla gerçekleştirilen bu

organizasyonlara Türkiye'nin çeşitli

kesimlerinden hatta Kuzey Kafkasya

dan davetliler gelmiş. Bu şenliklerde

en çok ilgi çeken etkinlik, çeşitli
kentlerden gelen Kafkas Dansı

Ekiplerinin yaptığı gösterilerden çok,

gösteriler için hazırlana platformda

yapılan ve katılımın yüksek olduğu

yerel düğünler olmuş.

Aslında Kafkas Şenliği yapma fikri ilk

ortaya atıldığında pek taraftar bula-

mamış. Ancak özellikle Merzifon' da
ikamet eden Tavşandağlıların çabaları

sayesinde Merzifonda bir Kaf-Der

şubesi açılmış. Bu dernek aracılığıyla
Şenlik yapma yolunda büyük mesafel-

er katedilmiş. Yapılan bu şenlikler

sayesinde köyün birtakım sorunlarına

dikkat çekilmiş. Nitekim asfalt

olmayan köy yolu önce köyün 24. kilo-

metresindeki Radarİstasyonuna kadar,

daha sonra da köyün içine kadar
yenilenmiş.

Eskiden beri Tavşandağın en önemli
sorunlarından biri de çocukların eğiti-

mi olmuş. Köydeki okul, öğretmen

sorunu yüzünden işlevini tam olarak
yerine getirememiş. Köye gelen öğret-

menler ağır hava şartları yüzünden

köyde kalmakistememişler. Ancak son
birkaç yıldır da çocuklar taşımalı

eğitim sistemiyle Merzifon a gidip |

geliyorlar. Eğitim sorununun tam

anlamıyla çözüldüğünü söylemek yan

ış olur. Tavşandağı'nda Ekim-Kasım
aylarında yağan karın Mayıs ayına

kadar erimediğini düşünecek olursak

özellikle kış aylarında Merzifon'a
inmek pek de kolay olmayacaktır.

 

Amasya'nın diğer Çerkes köyleri

arasında Göynücek ilçesine bağlı
Konuralan (Şapsığ), Gümüşhacıköy'e |

bağlı Kutu köyü (Şapsığ) ve Yeniköy
(Abzah), Merkez ilçeye bağlı
Eskikızılca (Abzah), Gözlek (Abzah),
Selimiye (Abzah), Yeşiltepe (Abzah)
Musaköy (Abzah) ve İlgazi (Şapsığ)
Merzifon'a bağlı Esentepe (Abzah) ve ?

Çayırköy (Abaza), Hamamözü'ne bağlı
Göçeri (Besney) köyünü sayabiliriz.

Eskiden Göynücek ilçesine bağlı
büyük bir Şapsığ köyü olan Hamamözü

iki bin civarındaki nüfusuna rağmen

günümüzdeilçe statüsü kazanmıştır.

Üç köyden oluşan Yuvala köy
grubunun Selimiye ve Yeşiltepe köy-
leri Amasya'nın Merkez ilçesine,
Esentepe (küçük Yuvala) ise Merzifona

bağlıdır.
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Şardan Yamaç Nart Dergisi Söke Muhabiri

09 Mayıs 2004 Pazar günü İzmir'in Selçuk ilçesinin Çamlık köyünde
düzenlenen Geleneksel 4. Eye Bölgesi Kafkas Şenliği; yurdumuzun değişik
yörelerinden gelen konukların ve yöre halkının kalabalık katılı,

gerçekleştirildi

        

  

     

  

     
  

Ii ile

 

Bu seneki organizasyonu Söke Kafkas

Derneği'nin yaptığı, yaklaşık 3000 kişinin
katıldığı şenliğe Kuşadası Cumhuriyet
Ilköğretim Okulu Kafkas Halk Oyunları
Ekibi, Çanakkale 18 Mart Universitesi
Kafkas Halk Dansları Grubu AYAYRA ve
Bodrum Kuzey Kafkasya Kültür Derneği
Kafkas Halk Dansları grupları gösterileriyle
renk kattılar.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı
Muhittin Unal'ın ve yönetimden gelen misalir-
lerimizin katıldığı şenliğin güzelliği değerli
akordeon ustası Faik Kanşat'ın sergilediği
Kafkas Müzikleri Resitali ile bir kat daha
arttı.

Söke Kafkas Derneği Başkanı Abdullah
Uzunbeycan'ın, dernek yönetim kurulu
üyelerinin, birçok hemşerimizin yoğun ve
özverili çalışmaları ve çevre Kafkas dernek-
lerinin de desteğiile şenlik başarılı bir şekilde

gerçekleşti.



haber...

  

Aran Karan

 

* KAF-FED Başkanı Muhittin Ünal: “Özbenliğimizi yitirmeden, örf ve ananelerimizi yaşatalım.
Dilimizi öğrenelim, öğretelim" dedi.

Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür
Derneği başta olmak üzere
Kafkas Dernekleri Federasyonuna

bağlı Bursa, Balıkesir, Gönen,
Susurluk, Karacabey, M.
Kemalpaşa, Biga Kalkas dernek-
lerinin organize ettiği ve heryıl
bir derneğin ev sahipliğini

üstlendiği geleneksel "GÜNEY
MARMARA KAFKAS ŞÖLENİ"
Pazar günü Gönen'in Dere

Köyü'nde yapıldı. Çevre il ve
ilçelerden kalabalık bir toplu-
luğun kalıldığı şölene, özellikle
ailelerin ilgisinin yoğun olduğu
gözlendi. Şölen alanında bir
araya gelen Çerkeslerin hasret
giderip, eğlenme fırsatını yakaladığı etkinliklere, Ankara'da bulunan Kafkas Dernekleri Federasyonu

Başkanı Muhittin Ünal'ın katılmasıayrı bir anlam kazandırdı.

 

 

Şölene, Balıkesir ili milletvekilleri Sedat Pekel ile Turan Çömez'in yanısıra, Bandırma Kaymakamı
Ismail Gürsoy, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Unal Yalıncak, Gönen Belediye Başkanı Hüseyin
Yakar, Sarıköy Belediye Başkanı A.Ruhi Çetinkal da davetli olarak katıldılar Gönen Dernek
Başkanı Gürol Yaman'ın açılış konuşmasıile başlayan şölende KAF-FED Başkanı Muhittin Ünalile
milletvekili Sedat Pekel de birer konuşma yaptı. Ayrıca CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Balıkesir
milletvekilleri İsmail Özgün ve Edip Uğur'un gönderdiği telgraflar okundu.

Milletvekili Pekel, konuşmasında Çerkesleri herhangi bir parti çatısı altında siyaset yapmaya davet

ederken, Kaf-Fed Başkanı Muhittin ÜNAL da öz benliğimizi yitirmeden, örf ve ananelerimizi
yaşatıp, başta çocuklarımız olmak üzere herkesidil öğrenip, öğretmeye davet etti. Konuşmaların

i m, m a ardından, tanınmış mevlidhan-

e > iş | lardan Hafız Fahrettin Abatay'ın
yaptırdığı Türkçe ve Çerkesçe
dualar ile son bulan programın
ilk bölümünün ardından
eğlenceye geçildi.

EĞLENCEYE YAĞMUR ENGELİ

Çerkes atlılarından oluşan
gençlerin yaptığı geçit töreni
ile başlayan ikinci bölümde
ise, Bandırma Yeni Sığırcı
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(Kabartaylar) köyünün sergilediği
gelin karşılama (nısaşe wored)
töreni büyük beğeni ve alkış
alırken Gönen Derneği minikler

ekibinin gösterisi sırasında
aniden bastıran ve otuz dakika
süren sağnak yağmur saat
18:00'de sona ermesi planlanan
programın erken bitmesine

sebep oldu. Yağmurdan dolayı
büyük bir çoğunluk şenlikten
ayrılırken Kemalpaşa Derneği
minikler ekibi, Bursa Derneği
müzik grubu ile Bandırma
Derneği'nden Orhan Demir'in

             

  
  

 

söyleyeceği woredler yağmur
nedeniyle iptal edildi. Yağmurun
engellediği program kalan mis-
afirler ve köy gençlerinin devam
ettirdiği mahalli düğün ile program
akşam saat 22.00'ye kadar
sürdü.

 

  te

  

 

  ii

  

   

   

  

Sergiye sanatçılarımız; Ahmet Özel,
Ali Doğan, Canan Demir, ErolYıldır,

Faruk Kutlu, Feride Binicioğlu,

Gün Görkem Ululaşlı, Güzin
Altan Ayrancıoğlu, Hakan Demir,

Kazım Ariui, Mesut Yavuz,

Mine Saraç Doğan, Musiafa
Duymaz, Nefin Yıldar, Nur

Gökbulut, Orhan Yenal Tok,

Özgür Akiaş, Z. Seçil Durmaz,
Serkan Demir, Songül Kınık
ve Taner Döner eserleriyle

katılmışlardır.
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Aşağıdaki kutucukların üzerinde karışık sırayla duran
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GÜLMECE

BU PARMAK

Müfettiş teftiş için geldiği sınıfta çocuklara çeşitli sorular sormuş. Aldığı yanıtlardan
memnun olarak arkasına yaslanmış:

"Peki çocuklar," demiş."Sizin sormak istediğiniz bir soru var mı?"

Orta sıralardan küçük bir çocuk parmak kaldırmış.

“Benim bir sorum var öğretmenim"

"Haydi, sor bakalım?"

Küçük çocuk,bir parmağıyla diğer parmağını göstererek gayet ciddi bir şekilde:

"Napolyon bu parmağıniçin kullanamıyordu" demiş.

Müfettiş şaşırmış:

"Kullanamıyor muydu? Ben bilmiyordum, neden?"

Çocuk hınzırca gülümsemiş:

"O kullanamaz öğretmenim," demiş.

"Çünkü bu parmak benim"

ÖĞRETMENİN SORUSU

Çiğdem'in babası okulda müdürmüş. Çiğdem okula başladığıilk günün akşamı okul
dönüşü annesine heyecanla koşmuş:

"Anneciğim, bugün okulda ne oldubir bilsen?"

"Ne oldu kızım?"

“Öğretmensınıfa bir soru sordu, bir tek ben bildim."

"Aferin kızım. Ne sordu öğretmen?"

"Okul müdürününismini sordu."

BULMACA

* Beslan Dede Kaç Yaşında?

Beslan Dede, yaşamının dörtte birini at sırtında, sekizde birini çocuk, sekizde birini
düğünlerde, sekizde birini çalışarak, sekizde birini vunafe yaparak, sekizde birini
kaşen aramakla, geriye kalan 12 yılını da Thamade olarak geçirdiğine göre; Beslan
Dedenin şu anda kaç yaşında olduğunu bulabilir misiniz?

* Dört işlem kullanalarak 6,2,9,3 sayılarından 7 sayısını bulabilir misiniz?  * Dört işlem kullanalarak 5,4,2,6 sayılarından 3 sayısını bulabilir misiniz?
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basından özetler...

25 Nisan Pazar

KAFFED' den ana dilde eğitim
hassasiyeti

Türkiye'nin AB' ye uyum sürecinde gerçekleştir-
ilen ve anayasada yapılan yeni düzenlemelerle
TC. vatandaşlarına günlük yaşamda kullandıkları
dil ve şivelerle eğitim yapma imkanının verilme-
si üzerine, konuya olan hassasiyetini gösteren
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED),
konuylailgili gerekli atılımları yaptı. Bu atılımlar-
dan ilk olarak "Dil Konferansı" nı düzenleyen
KAFFED, ikinci olarak; "Anadil Öğretiminde
Alfabe" konulu bir panel düzenledi. 25 Nisan
Pazar günü KAFFED Genel Merkezinde düzenle-
nen panele federasyona üye birçok dernek tem-
silcisinin yanısıra bireysel olarak katılımlarda
gerçekleşti.

Açılış konuşmasını KAFFED Genel Başkanı
Muhittin Unal'ın yaptığı panelde, anadil eğiti-
minde hangi alfabenin kabul edileceği tartışma
konusuydu. Anadil eğitiminde,Kiril alfabesi veya
Latin alfabesi kabul edilmesi yönündeki
düşünceler karşılıklı olarak, dernek temsilcileri
ve bireysel katılımcılar tarafından yararları ve
zararları gözönünde bulundurularak savunuldu.

21 Mayıs 20904 RFE/RL NEWSLİNE

BM Başkanlığında Abhaz-Gürcü
Sorunları görüşülecek.

 

BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Abhaz sorun-
larından sorumlu özel temsilcisi Heidi Tagliavini
20 Mayıs tarihinde Sohum'da Gürcü ve Abhaz
Bakanlar ile biraraya gelerek Abhazya'daki sorun-
lu bölgeye gönderilecek ek güvenlik güçleri ile
ilgili konuları görüştü. Gürcüstan'da bulunan BM
Gözlemci Birliğindeki komutanlar ve Rusya'daki
barışkoruyucu güçler Batılı diplomatlarla birlikte
halihazırda sorunlu bölge diye adlandırılan
bölgede bulunmakta. Abhaz ve Gürcü temsilciler
Kodor Geçitindeki Rus güçleri ve BM Gözlemci
Birlikleri tarafından yapılan devriyelere takviye
yapılmasının gerektiği ve artık düşmanca tavır-
ların olmaması konusunda görüşlerini yineledi!-
er. Ancak Abhaz Dışişleri Bakanı Sergei Shamba,
Abhazya'nın en güneyinde bulunan Gali Raion
bölgesine dönme niyetinde olan Gürcülerin
güvenliğinden sorumlu olacak BM polis güç-
lerinin bölgede bulunmasınaitiraz etti. Shamba
gözlemci olarak bölgeye gönderilecek 10-12
uluslararası polisin yerel polis teşkilatına yardım-
cı olabileceğini ve bu sayının yeterli olacağını
söyledi.

Gürcü Yetkililer Karışık Sinyaller
Göndermeye Devam Ediyor.

Gürcü Hükümetin ihtilaf giderici bakanı Giorgi

Khaindrava 20 Mayıs tarihinde Sohum'da Gürcü

televizyon kanalı Rustavi-2'ye çıktı. Yaptığı açık-

lamada Ekim ayında Abhazya'da yapılacak

başkanlık seçimlerinden önce Abhazyaile hiçbir
anlaşmanın imzalanmayacağını bildirdi. Aynı
zamanda, Gürcüstan'ın Abhazya'da güç elde ede-
bilmek için hertürlü tedbiri aldığını ve öngördük-

leri olayların Ekim'de Abhazya'da yaşanacağını

dile getirdi. 19 Mayıs tarihinde de Gürcüstan
Cumhurbaşkanı Mikheil Saakashvili yaptığı açık-

GO

lamada Abhazya üzerindekiotoritelerinin yeniden
sağlanacağını deklare etmişti. Saakashvili 20
Mayıs tarihinde ise Ankara'da bir açıklama
yaparak bu ayın başında Acaristan'da olduğugibi
Abhazya'da da barışçıl bir rejimin olacağını
öngördüğünü söyledi.

24 Nayıs 2004 -RFE/RL NEWSLİNE

Abhazya'nın Dışişleri Bakanı Sergei Shamba 24
Mayıs'ta Interfax'a yaptığı açıklamada, söylendiği
gibi Abhazya'nın kendi ulusal parasını tanıtmaya
hazırlandığı iddialarını yalanladı.

Shamba, Rusyaile birlikte Rusya Federasyonu'nun
bir üyesi olarak var olan ekonomik ve mali duru-
mu korumaya çalıştıklarını söyledi. Abhazya
Cumhurbaşkanı Vladislav Ardzinba'nın danışmanı
olan Astamur Tania da konuya paralel olarak
Caucasus Press'e yaptığı açıklamada Rus
rublesinin Abhazya'da geçerli olmaya devam ede-
ceğini söyledi.

25 Mayıs 2004 - RFE/RL NEWSLINE

Abhaz Parlamentosu 24 Mayıs'ta, aralarında
Gürcüstan Cumhurbaşkanı Mikheil Saakashvili'nin
de bulunduğu Gürcü politikacıların son zaman-
lardaki saldırılarını ve bağımsız bir devletin
özgürlük ve haklarına yapılan tecavüzü kınayarak
bir bildiri yayımladı. Abhazya'da bulunan Rus,

Ermeni, Yunan, Estonyalı, Polanyalı ve Ukraynalı
toplulukların temsilcileri de aynı gün Abhazya

Cumhuriyeti'nin anayasasını desteklediklerini
beyan ettikleri bildiride Abhazya'yı bağımsız bir

devlet olarak tanımlamışlardır. Ayrıca Gürcülerin
iddialarını da reddederek merkezi yönetimdeki
yargılama hakkına Abhazya'nın yeniden dönüş

yapmasıgerekliliğini savunmuşlardır.

4 Haziran 2004 NTYMSNBC

Anadilde yayın haftaya başlıyor

TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz, anadilde
yayınların Kirmanca, Zazaca, Çerkezce, Boşnakça
ve Arapça olmak üzere, haftaiçi hergün Radyo 1
ve TRI 3'ten yapılacağını açıkladı.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Genel
Müdürü Şenol Demiröz, Avrupa Birliği (AB) ile
uyum açısından gerçekleşmesi beklenen ve
aralarında Kürtçe lehçelerin de yer aldığı
anadilde yayınlara TRİ'nin Pazartesi günü
Boşnakça ile başlayacağını söyledi.

Anadilde yayın AB'nin Kopenhag siyasi kriterleri
çerçevesinde Türkiye'yi sıkıştırdığı uygulama
alanları arasında yer alıyor. Yayın için gerekli
yasal altyapının hazırlanmasına karşın, yayınların
başlamaması üzerine devreye giren hükümet
süreci hızlandırdı. AKR yıl sonunda AB ile müza-
kerelere başlanması için uygulamada eksiklikleri
tamamlama gayretinde.

PROGRAM ADI 'KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ"

Demiröz TRI-2'de canlı yayınlanan açıklamasın-
da, "TRI olarak konu ile ilgili alt yapı çalış-
malarını tamamlamış bulunmaktayız. 'Kültürel
Zenginliğimiz!' adı ile yayınlayacağımız pro-
gramlarımız değişik dil ve lehçelerde olacaktır"
diye konuştu.

Pazartesi günü başlayacak yayınların Radyo | ile
TRT 3 televizyon kanalından gerçekleşeceği-

ni belirten Demiröz, yayın yapılacak dil ve
lehçeleri ise Boşnakça, Arapça, Kırmançi,
Çerkezce ve Zazaca olarak sıraladı. Demiröz'ün
verdiği bilgilere göre, programlarda haber
özetleri, spor haberleri, belgeseller, Türkiye'nin
doğalvetarihi yörelerini sergileyen magazin pro-
gramları ve müzik programları yer alacak.

ilk yayın Pazartesi günü Radyo 1'de saat 0610'da
TRT 3'te ise 1030'da Boşnakça yapılacak.
Programlar Salı Arapça, Çarşamba Kırmançi,
Perşembe Çerkezce ve Cuma günü ise Zazaca
olarak her gün aynı saatte devam edecek.

Demiröz açıklamasında, TRT'nin ulus devlete
olan bağlılığına vurgu yaptı ve "Anayasa'nın 2.
maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti'nin
temel nitelikleri çerçevesindekiyayın anlayışımız
ile temeli evrensel yayın ve hukuk temellerine
dayanan habercilik anlayışımız doğrultusunda
gerçekleştireceğimiz çok kültürlü yayınımıza
geçiş sürecinin tüm ulusumuza hayırlı olmasını
diliyoruz" diye konuştu.

ABile uyum için çıkarılan 4. uyum paketi kap- o

samında çıkarılan yasanın ardından 2002 yılında
RTÜK tarafından yayımlanan yönetmelikle TRT'nin
anadilde yayınlar yapabilmesinin hukuki alt
yapısı oluşturulmuştu. Ancak yaklaşık 2 yıldır bu
konuda İRİ bir adım atmamıştı. Bu yıl içinde
özel radyo ve televizyonlara da yayın yapma hakkı
getirildi ama bu da uygulamaiçin yeterli olmadı.

10 Haziran 2004 NTYMSNBC

TRT'de Çerkezce yayın

TRT, farklı dil ve lehçelerdeki dördüncü yayınını
Çerkezce yaptı.

Özellikle Düzce'de kahvehanelerde Çekrezce
yayını izleyen Çerkezler.yayını beğendi.

Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında
geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve
lehçelerde yayın yapılması kapsamında, bugün

Çerkezce ilk yayın, TRT-3 televizyonunda Türkçe
altyazılı olarak gerçekleştirildi.

Yarım saat süren yayın, saat 10.30'da TR-3'te
spiker Yasemin Pamukçu'nun anonsuyla başladı.

KAFKAS DANS VE EZGİLERİ

Kafkas Halk Dansları Topluluğu'nun Kafkas ezgi-
leri eşliğindeki gösterisine de yer verilen yayın-
da, daha önceki günlerdefarklı lehçelerde ekrana
gelen "Maviden Yeşile" ve "Anadolu'nun
Güzellikleri" başlıklı kısa belgeseller, bu kez
Çerkezce olarak sunuldu.

Düzce Kafkas Kültür Derneği Kurucu Başkanı
Hikmet Neğüç de Çerkezce yayının yaşlı Çerke-
zler tarafından kolayca anlaşılmasına rağmen,

genç neslin yayınları anlamakta zorlandığını kay-
detii. Meğüç, bu nedenle yayınların Kuzeybatı
Kafkasya lehçesinde yapılması için TRT'ye müra-
caat edeceklerini belirti.

"ŞEVARDNADZE'NİN GİDİŞİ ABAŞİDZE'NİN
GİDİŞİYDİ"

Aslan Abaşidze Şevardnadze ile aynı yönetim yön-
temini kullanıyordu. İkisi de gölge ekonomisi yön-
temini tercih ettiler. Acaristan ile merkezi hükümet

 



arasında sorun görüntüsü yaratarak, gelirleri başka

tarafa yönlendirdiler. Büyük bir oyundu. Liman,

gümrük, çok büyük paralar dönüyordu.

Şevardnadze ile Abaşidze'nin birlikte oldukları 22
Kasım'da bariz bir şekilde sergilendi. Saakaşvili
Meclis'e girince Şevardnadze'nin durumu kritik

- noktaya ulaştığında,bir tek Abaşidze sonuna kadar
Şevardnadze'yi destekledi.

“DİKTATÖRLÜK REJİMİ"

Acaristan'da, bir tek Batum'da gelişmiş, bu da
görüntüytü. Batum dışındaki bölgelerde tüm

Gürcistan'da olduğu gibi sefalet var. Bir de dik-

tatörlük rejimi insanlara baskı yapıyordu. Tiflis'de
her kes Şevardnadzeile ilgili istediğini konuşa-
biliyordu, Batum'da ise dışarıdan gelen birisi bile

Abaşidze aleyhine konuştuğunda, insanlar konuyu

değiştiriyordu. Duvarların da kulağı vardı gibi.

Polis rejimi kurulmuştu. Bu insanları çok etkiliyor-
du. Abaşidze 1992'den farklı olarak bu kez din fak-
törünü de kullanamıyordu. Gürcistan'da hrıstiyan-

larla müslümanlar arasında hiçbir sorun olmadığı
bir gerçek.

"RUSYA YÖNTEM DEĞİŞTİRDİ"

Rusya gelişmelerde çok önemli rol oynadı. Rus

oligarşilerinin Acaristan'da hem açık, hem gizli
olarak çok büyük ekononimik çıkarları vardı. Siyasi
bir anlaşma vardı, Abaşidze son ana kadar
Rusya'nın desteğine güveniyordu. Ancak Rusya

özelCİrmlarınızı

Kafkasya'daki etkisini son yıllarda kaybediyordu.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı da bu süreci

noktaladı. Batı ile ABD Rusya'yı bu jeopolitik

savaşta yendiler.

Rusya da eski yöntemlerle bölgedeki varlığını
koruyamayınca, sanıyorum, yatırımlar, ekonomik

ilişkilerle etkisini sürdürmeye çalışıyor. Rusya'nın
Abaşidze'den desteğini çekmesinin karşılığında
Rus yatırımları var. Tiflis'in elektrik şebekesinin
işletilmesi RAO EES dev Rus şirketinde, doğalgaz
alanında GAZPROM Gürcistan'a girdi. Yakında ağır

sanaiye girebilirler. Rus yatırımları için yeterince
potansyel imkan var. Gürcistan'ın yeni yönetimi
de, her ne kadar Batı ve ABDile ilişkileri öncelikli
strateji olarak belirlese de, Rusyaile iyi komşuluk

ilişkileri ilkesini de deklare etti.

"ÖZERKLİK STATÜSÜ KALKMAZ"

Acaristan'da gerçek özerklik yoktu, bu Abaşidze
özerkliğiydi. Ancak şimdi özerkliğin kaldırılması
gündeme gelmemeli. Uluslararası anlaşmalardan
doğan yükümlülükler var. Yönetim de özerkliğin

kaldırılmayacağını açıkladı. Acaralar ile Gürcüler

arasında kültür farkı çok az. Dağlarda biraz
Müslümanlığı koruyanlar var. Batum ve diğer böl-
gelerde de ise asimile olmuşlar. Müslümarlar
azınlıkta, aktif bir şekilde de gönüllü olarak
Hristiyanlığı kabul ediyorlar. Dinle ilgili sorunları
yok, baskı yapılmıyor.

Kah Kilalım...

Tel: 0222 230 81 94GSM 054242
nuri©nartajans.net WWW.ha|
shop.nartajans.nei

basından özetler...

"GÜNEY OSETYA'DA SORUN OLMAZ"

Abhazya ve Güney Osetya sorunları var. Acaristan

bu bölgeler için bir özerklik modeli olabilir. Bana

göre, siyasi irade olursa, Ösetyaile ilgili hiç bir

sorun olmaz. Güney Osetya, sadece kaçakçılık

açısından önemliydi. Büyük bir kaçak mal

piyasasıdır. Rusya'dan Kuzey Osetya aracılığı ile

büyük miktarlarda uyuşturucu madde ve diğer

malzemeler getiriliyordu. Bu trafik kapatılırsa,

Güney Osetya'nın Rusyaiçin hiçbir önemi kalmaz.

Bu bir oyundu. İlk Cumhurbaşkanı Zviad

Gamsahurdiuya'nın komşularla ilişkilerde yalnış

politikasından Osetinler, Ruslar ve Gürcüler de

yararlandı. Polis mevzileri yetkililer arasında pay-

laşılmıştı. Güney Osetya'nın merkezi olan

Tshinvali'ye gittim, Gürcüce bir şey sorduğumda

yanıtveriliyordu, Gürcü müziği dinliyordum, kimse

müdahele etmedi. Halklarımız bir birine çok yakın.
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ÇERKES KİTAPLIĞI İÇİN FIRSAT
Kaf-Der ve Kaf-Dav yayınları dahil 158 tür kitap ve değişik CD'leri edinmekiçin önemli birfırsat.

"KAFDAVYayımcılık, Eğitim Turizm ve Sosyal Tesisler İşletmesi" peşin havale karşılığı, kargo ödemeli olarak kütüphanenizin eksiklerini
tamamlamaya hazırdır. Detay Bilgi için kitap listesi isteyebilirsiniz.

Kaf-Der ve Kaf-Dav yayınları, sipariş tutarına göre 9o 30 - 40 indirimli olarak,

Diğer yayınevlerine ait olan kitaplar ve CD'ler 9 15 - 20 tenzilatlı olarak, adresinize gönderilir.
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Sipari www.kafder.org.ir e-mail: kaldav©katder.org.tr

KAFDAVYayımcılık Eğitim, Turizm ve Sosyal Halk Bankası Emek - Ankara Şubesi: 143 59 39
Tesisler işletmesi Posta Çeki Hesap No.: 191 1727
Şenyuva Mh. Meriç Sk.No.44 Beştepe-Ankara
Tel: 0.312.223 51 59-229 8589 Faks; 212 52 40 (Bütün Postanelerden Masrafsız havale yapılabilir)
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