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iderek profesyonelleşme ve özlenen kaliteyi yakalama kararlığıyla yola çıkan yayın organımız NART;

düşünsel kalkılarınızla, daha çok abone teminiiçin yardımlarınızla, gönülden ve yapıcıeleşiirilerinizle,

derginin içeriği bakımından gördüğünüz eksiklik ve fazlalıkların bizlere yansıtılmasıyla birkaç sayı sonra

arzu ettiğimiz seviyeyi yakalayacağına inanıyorum.

39. sayıdan ilibaren, okuyucu görüşlerine, eleştirilerine ve tartışmalara yeteri kadar yer ayrılacaktır.

Hiçbir okurumuz endişe etmeden, vakar ve toplumumuzayakışır bir üslup içerisinde dilediği eleştiriyi

yapmaktan kaçınmamalıdır. "Yazılarım yayınlanmaz, ya da değerlendirilmez" diye düşünmeden yaz-

manızı İstiyoruz. Gelen yazılardan yayın kurulunca seçilmemiş ve basılmamış yazıların olacağı tabiidir.

O durumda bile yazı sahipleri üzülmemeli, yazmaktan vazgeçmemelidir. Doğaldır ki, açık kimliğiniz ve

ilgi alanınızı belirtmeniz yazınıza artı bir değer kalacaktır.

NARTIn 38. sayısı için yapmış olduğumuz çağrıya yazan, düşünen ve üreten duyarlı insanlarımızdan

gelen cevapların çokluğu bizleri çok mutlu etti. 64 sayfa ile sınırlı oluşumuz nedeniyle bir çokyazıya

ileride değerlendirmek üzere) bu sayıda yer verilemedi. Builginin ve katkının artarak devamını, daha

iyiye ve daha nitelikli olana birlikte ulaşma adına çok çok önemsiyorum.

NART sayfalarında yeri geldikçe şiirlerini, anılarını ve tercümelerini sunmayı planladığımız, okuyan,

yazan ve yılmadan-usanmadan son anlarına kadar toplumsal mücadele içinde yer alan iki kültür

adamımız ve muhterem büyüklerimiz Musa Ramazan ve Yahya Alpay'ı çok çok zamansız kaybettik. Ulu

Tanrı makamlarını cenneteylesin. Yılların kültür emektarı Özdemir Özbay geçirdiği ağır iki ameliyatla

bizleri korkuttu. Şükür Allah'a şu anda durumu iyi. Gönülden dileğimiz; sayın Özbay'ın Nart yayın

kurulundaki yerini kısa sürede alması ve bugüne kadar tamamlayamadıklarını bir an önce siz değerli

okurlarımıza sunmaya başlamasıdır. Diğer bir dileğimiz de, merhum iki duayenimizin yaşamları

boyunca öz kültürleri ve halkları için vermiş oldukları mücadelelerin de hepimize ders ve örnek

olmasıdır.

NARPın yeni sayılarında buluşuncaya kadar sağlık ve mutluluk dolu, kedersiz günler dileğiyle

hoşçakalınız.

Saygılarımla

Muhittin ÜNAL
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us ruletinde toplu tabancaya bir

kurşun yerleştirilir ve oyuncular sırayla

tetiği çekerler. Rus ruleti, yaşam ile

ölüm arasında bir oyundur. "Avcı" (The

Deer Hunter) filminde de Rus ruleti sah-

nesi savaşın anlamsızlığını vurgulayan

unutulmaz bir sahne olarak hafızalara

kazınmıştı.

Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil
Saakaşvili de göreve gelmesinin ardın-

dan bir yıl geçmeden Gürcistan'da rus

ruleti oynamaya başlamıştır. Birinci

oyunu (Acaristan) rahat bir şekilde

kazandıktan sonra ikinci (Güney Osetya)

ve üçüncü (Abhazya) oyunlara hazırlan-

 
Mikheil Saakaşvili Kurmaylarıyla
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maya başlamıştır. Aslında Saakaşvili,
Gürcistan'ın Batı dünyası (NATO, AB

vb.) ile hızla bütünleşebilmesi için

Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü tekrar

sağlamak konusunda acele etmektedir.

Bundan dolayı Saakaşvili, Acaristan

başarısından sonra 1992'den beri fiilen

bağımsız olan Abhazya ile Güney

Ösetya'yı da tekrar merkeze bağlamak

amacıyla harekete geçmiştir. Bu

bağlamda Tiflis'in, Abhazya ile Güney

Öseiya arasında zincirin zayıf halkası

olan Güney Oseiya'ya yüklenmeyi gün-

den güne arttırdığı gözlenmektedir.

Ancak, Tiflis'in Abhazya ile Güney

Osetya üzerine politikasını sertleştirmesi

bu İki fiili (de facto) cumhuriyetin

hamisi olan Rusya Federasyonu ile

Gürcistan arasındakiiplerin gerilmesine

yol açmaktadır.

Görüşmeler sonunda

yumuşama bekleniyordu

Saakaşvili'nin 2-3 Temmuz 2004tarih-

lerinde Moskova'ya gerçekleştirdiği kısa

bir ziyaretten sonra, Moskova ile Tiflis

arasındaki ilişkilerde yumuşama bek-

lenirken, gelişmeler tam aksi yönde

olmaya devam etmektedir. Halbuki söz

konusu Moskova ziyaretinden sonra

Saakaşvili, 4 Temmuz'da yaptığı açıkla-

mada, tekrar Tiflis idaresi altına almaya
çalıştığı Güney Osetya sorununda

Moskova'nın araya girmeyeceği

konusunda Rusya Federasyonu Devlet

Başkanı Vladimir Putin'den teminat
 

aldığını açıklamıştı. Saakaşvili, "Rusya, --

ülkenin iç ihtilaflarına karışmayacak ve

kendi problemlerimizi kendimiz çöze-

ceğiz. Moskova, Osetya tarafını bizimle

müzakere masasına oturmaya çağıra-

cağını vaadetti. Rusya hükümeti barışçı |

bir çözüm İstiyor. Biz de bu tavrı tama-

men paylaşıyoruz. Rus askeri üslerinin

geri çekilmesi ve iç ihtilaflarımızın

çözümü üzerinde hiçbir pazarlığı kabul

etmiyoruz." demişti. Bir ay önce de (3
Haziran'da), Güney OÖsetya'nın başkenti

Tsinvali'de Rusya Federasyonu, Gürcistan,

Kuzey Oseiya (Alanya) ve Güney Oseiya

 



 

yetkilileri bir araya gelmişlerdi. Yapılan

görüşme sonucunda, toplantıya katılan

taraflar Güney Osetya sorununun barış

yoluyla çözülmesi gerektiği üzerinde

anlaştıklarını basına açıklamışlardı.

Güney Osetya'da bulunan Barış Gücü

içerisinde 500 asker bulundurma hakkı

olan ancak, günümüze kadar 150 asker

bulunduran Gürcistan, 3 Haziran'dan

itibaren 350 asker daha bölgeye sevk

etmeye başlamış ve 500 asker bulun-

durma hakkını kullanacağını açıklamıştı.

Ayrıca, söz konusu askeri birliklerle bir-

likte ağır silahlar da Güney Osetya'ya

sevk edilmişti.

Tiflis ve Moskova
arasındaki gerginlik
artıyor

- Ancak, MoskovaileTiflis arasında esmeye

başlayan meltem rüzgarları kısa sürede

yerini fırtınaya bırakmakta gecikmemişti.

6 Temmuz'da Gürcü polisi, Güney Osetya'da

. tampon bölgeden geçen ve on kamyon-

dan oluşan Rus askeri konvoyunu dur-

durarak silah dolu iki kamyona el koy-

muştu. Gürcü yetkililer, araçlarda

100'den fazla roket bulunduğunu ve

silahların gizlice Güney Osetya'ya verile-

. ceğini öne sürmüştü. Rusya Federasyonu

“ Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vaceslav

Sedov ise, Gürcistan ile Güney Osetya'daki

barışgücüne askeri malzeme sevkiyatı

konusunda anlaştıklarını, ama bu son

- Bu gergin ortamda Rusya

Federasyonu ile sıcak çatış-

maya girmeden Güney Osetya

sorununu çözmenin yollarını

arayan Gürcistan, sorunun

çözümünde Moskova'yı etki-

sizleştirmek için AĞİT'in rolünü
artırmaya çalışmaktadır.

  

olayın provokasyondan başka bir şey

olamadığını açıklamıştı. Bu gelişmeler

üzerine misilleme olarak, 8 Temmuz'da

Güney Osetya'dan Gürcistan'a sızan ve

yaklaşık 200 kişi olduğu tahmin edilen

Oset askerler, Gürcistan'ın Vanati köyünde

50 Gürcü askerini esir ederek Güney

Osetya'nın başkenti Tsinvali'ye dön-

müşlerdi. Aynı tarihte, Tiflis'de bulunan

büyükelçilere brifing veren Gürcistan

Başbakanı Zurab Jvaniya, Tamarebeni

köyü yakınlarında açılan ateş sonucu 3

Gürcü askerinin de yaralandığını ve böl-

geye özel kuvvetlerin sevk edildiğini,

barış için her şeyi yaptıklarını, ancak

gerektiğinde savaşmaktan da geri

kalmayacaklarını açıklamıştı. Söz konusu

yoplantıya katılan Rusya Federasyonu'nun

Tiflis Büyükelçisi Vladimir Chıkvişvili

ise gerginlikten Tiflis'i sorumlu tutmuştu.

9 Temmuz'da esir alınan Gürcü askerler

serbest bırakılmıştı. 12 Temmuz'da ise

Güney Osetya'da gönüllülerin katıldığı

bir askeri tatbikat düzenlenmişti.

Bu gergin ortamda Saakaşvili, Rusya
Federasyonu ile sıcak çatışmaya girme-
den Güney Osetya sorununu çözmenin
yollarını aramaktadır. Nitekim, 13
Temmuz'da Londra'da bulunan Saakaşvili,
uluslararası kamuoyunun desteğini
alarak Moskova'yı çözüm için sıkıştırma
taktiğini uygulamaya başlamıştır.

Saakaşvili'nin bu yeni yaklaşımının
Moskova üzerinde ne kadar etkili ola-
cağı ise önümüzdeki aylarda ortaya
çıkacaktır. 14 Temmuz'da Moskova'da
Rus ve Gürcü heyetleri arasında Gürcü-
Oset çatışmasıile ilgili Ortak Denetim
Komisyonu toplantısının yapılması,

Rusya Federasyonu'nun Güney Osetya
sorununda aktör olmayı bırakmaya-

cağını da göstermektedir. Ancak, 31
Temmuz'da Gürcistan ve Güney Osetya
sınır birlikleri arasında yine çatışmanın
çıkması, bu çatışmada Güney Ösetyalı 3
askerin ölmesi, 2 Gürcü askerin de
yaralanması ile 13 Ağustos'da Gürcistan

Parlamentosu'nun Güney Ösetya'da bulu-

nan Rus barış gücünün, "anlaşmazlıkta
taraf" olduğunu öne sürerek, Güney
Osetya'dan geri çekilmesini ve yerine
uluslararası güçlerin getirilmesini
talep etmesi gerginliğin yavaş yavaş
arttığını göstermektedir. Gürcistan
Parlamentosu'nun söz konusu oylaması-
na katılan 117 milletvekili tarafından
oybirliği ile kabul edilen metinde,
"Siyasi çıkarları, adil ve kati bir çözüm
bulunması ile çelişki içinde olan bir
ülkenin barış gücünün görev alması
kabul edilemez." denilmiştir. Söz
konusu metinde, "Rusya Federasyonu,
bir arabulucu veya bir barış gücünü
değil, anlaşmazlıkta, tehlikeli bir statükoyu
sürdürmek için elinden geleni yapan bir
tarafı temsil etmektedir." denilmiştir.
Ayrıca, Gürcistan yönetimi Moskova'yı
Güney Osetya sorununda etkisizleştirmek
için, AGİT'in sorunun çözümündeki
rolünü artırmaya çalışmaktadır. Bu
bağlamda, Gürcistan ile Rusya
Federasyonu arasında (Güney Osetyaile
Kuzey Oseiya arasında) geçişi sağlayan
Roki Tüneli'nin ve Osetler için karargah
işlevini gören Java kentinin AGİT
gözlemcileri tarafından denetlenmesini
istemektedir. Gürcistan'ın bu önerisi
ise Rusya Federasyonu'nun şiddetli
tepkisine yol açmaktadır.

Siyasi ve ekonomik kaos

yaşanabilir

Gürcistan'ın genç ve deneyimsiz lider-

lerinin, ülkelerinin NATO ile AB üyeliğini

şiddetle istemelerine rağmen kuzey

komşuları olan ve son iki yüz yıldır ortak

kaderi paylaştıkları Rusya Federasyonu

ile ilişkilerini geliştirmek veya en azın-

dan korumak ve Tiflis-Moskova ilişki-

lerinde hertürlü gerginliği önlemekiçin

sert tutumlarından vazgeçmek zorunda

olduklarını anlamaları gerekmektedir.

Aksi halde, Gamsahurdiya devrinde

olduğugibi Gürcistan siyasi ve ekonomik

kaos ortamınahızla girebilir. &



  

  

 

2003 Kasım'ından bu yana Abhazya'ya
ve Kafkasya'ya ilişkin gelişmeler ve

değerlendirmeler giderek daha fazla

gündemimizde yer almaya başlamıştır.

Bunun başlıca nedeni Kasım 2003'te

Gül Devrimi olarak adlandırılan Mikheil

Saakaşvili önderliğindeki Gürcü

muhalefet hareketinin kansız bir şekilde
Gürcistan yönetimini ele geçirmesinde

yatmaktadır. O tarihten bu yana, Acaristan,

Tiflis yönetimi tarafından zaptı rapi alina

alınmış, bu otonom bölgenin derebeyvari

yöneticisi Aslan Abaşidze siyaseten

emekli edilmiş ve Gürcistan yönetiminin

Güney Osetya ile Abhazya üzerindeki

siyasi baskısı artmaya başlamıştır.

Doğal olarak bu gelişmeler yanlızca

Tiflis'teki bir muhalefet hareketinin

başarısı ile açıklanamaz.

ciddi bir Batı, Amerikan desteği mev

cuttur ve hareket başından beri b

unsurlar tarafından maddi ve siyas

olarak desteklenmektedir. Bundan d
önemlisi Karadeniz ve Kafkasya bölge
sine ilişkin bazı makro ölçekli gelişmeleri!

bu coğrafyanın önümüzdeki yıllardal
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Bir kere

Saakaşvili ve arkadaşlarının arkasında

ölgesini bir

1 Suat Kınıklıoğlu

Ankara Dış Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKAM) Genel Koordinatörü

kaderini çizmeye aday olması ve

yeniden yapılanmasını doğrudan etkileme-

si ihtimalidir. Bunlar nelerdir ve neden

bu denli önemli bir etkiye sahip olacak-

ları beklenmektedir?

11 Eylül olayları

Kaikasya'yı da
eikilemiştir

Öncelikle bazı tespitler yapmak lazım.
11 Eylül olayları dünyayı ve dünya

siyasetini değiştirdiği gibi, Kafkasya

bölgesine de etkide bulunmuştur. ABD,

Azerbaycan gibi ülkelerde Afganistan

operasyonu bağlamında askeri olarak

konuşlandığı gibi, Karadeniz'in batı

kıyısında da Romanya ve Bulgaristan

gibi ülkelerden ciddi destek almıştır.

Bulgaristan ve Romanya NATO üyesi

olmuş, Karadeniz bölgesinde yeni bir

ABD askeri yapılanmasının hazırlıkları

artık kamuoyu tarafından bilinen bir

konu haline gelmiştir. ABD, Azerbaycan

ve Ermenistan arasındaki sorunların

çözülmesive buiki ülkenin de Gürcistan

gibi NATO'ya girmek için niyet beyanın-

da bulunmasıiçin siyasi çabalarına hız

vermiştir. Bununla birlikte Avrupa

Birliği'nin de bölgeye ilgisi artmış,

Avrupa Komşuluk Politikasına Güney

Kafkasya da dahil edilmiştir. Uzun lafın

  

    

    

  

 

  

   



 

1992-1993 Abhaz-Gürcü savaşı sırasında Abhazya'nın b
birçok insan hayatını kaybetmişti.

   

irçok kenti yakı

 
lıp yıkılmış,

 

kısası, 11 Eylül olayı, Gürcistan'da Batı

lehine olup bitenler ve ABD'nin ve

AB'nin makro hedefleri ışığında Kafkasya

ve Karadeniz bölgesi, dünyanın hakim

güçlerinin ilgi sahalarına girmeye

başlamış, bölge Batı'nın siyasalbilincinde

eski tali konumundan daha merkezi bir

yere gelmiştir.

Aslında bölgede istikrar ve güvenlik

arayan birçok aktör için bu istenen ve

beklenen bir gelişme olmakla birlikte

bölgedeki "dondurulmuş sorunlar" için

durum pek öyle değildir. Dondurulmuş

sorunlar Karabağ, Abhazya, Güney

Osetya ve Moldova'daki Transdnyestra

sorunlarıdır. Uluslararası camia tarafın-

dan tanınmayan bu "siyasal entite"lerin

giderek daha fazla sıkıntıya düşecekleri

beklenmektedir. Çünkü dünya siyasetine

egemen güçler, bu bölgenin daha fazla

bu tür sorunlarla istikrarsızlığa sürüklen-

mesine izin vermeyeceğini belli etmek-

tedir. Bunun işaretleri de alınmaya

başlanmaktadır. Örneğin, uluslararası

toplantılarda alışagelmedik ölçüde

Ermeni katılımcı ve yetkililere Karabağ

sorununun bu şekilde devam edemeye-

ceği yönünde - üstelik Amerikalı yetkililer-

den - gelen ifadelerin yoğunlaşmaya

başladığı görülmektedir. Ermenistan'daki

Koçaryan yönetimi üzerinde siyasal

baskı arimaya başlamıştır. Benzer bir

şekilde Türkiye'nin de Ermenistan'la

ilişkilerini normalleştirmesi ve sınır

kapısının açılması yönünde heriki tarafa

uygulanan siyasal telkinler sıklaşmaya

başlamıştır. Rusya Federasyonu'na da
Çeçenistan konusunda 11 Eylül sonrası

ortamın sağladığı "terör kredisi" tüken-

meye başlamış, Moskova daha kapsam-

li ve ağır eleştirelere maruz kalmaktadır.

Çeçenistan meselesi, özellikle Vaşington

tarafından dünya kamuoyunun dikkatine

getirilmeye başlanmış, böylelikle

Moskova'nın "yumuşak kamı" kaşınmaya

başlanmıştır.



 

  

 

Abhazya bir tatil beldesi

değil, çatışma bölgesidir"

 

Bu bağlamda Güney Osetya ve Abhazya

"üzerindeki baskıların artacağını ön

görmek için kahin olmaya gerek yoktur.

Zaten bunun ilk işaretleri de alınmaya

başlamıştır. Örneğin Uluslararası Savaş

Suçları Mahkemesi, Abhazya'da Gürcülere
karşı bir soykırım ve insanlık suçu

işlendiği üzerine açılan dava talebini

kabul etmiştir. Bu gibi dava ve metod-

ların zaman içerisinde Abhazya'ya.karşı
kullanılacağı konusunda şüphe yoktur.

Son haftalarda Abhazya'ya yolcu taşıyan

gemilere Gürcü donanması tarafından

ateş açılmaktadır. Saakaşvili geçtiğimiz

günlerde yağtığı bir açıklamada Rus

kamuoyunu Abhazya'nın bir tatil beldesi

olmadığı, aksine bir çatışma bölgesi

olduğu yönünde uyarmıştır. Bununla

birlikte Tiflis'in Bulgaristan ve İsrail'den

silah alımına geçtiği tespit edilmiştir.

Anılan gelişmeler ışığında Abhazya

üzerine kurulması düşünülen baskının

Ekim ayında gerçekleştirilecek cumhur-

başkanlığı seçiminden sonra artırılacağı

beklenmelidir.

Bu günlerde daha çok Güney Osetyaile

meşgul olan Gürcü yönetiminin, bu

sorunu Rusya Federasyonuile anlaşarak

çözme ihtimalinin olduğu akıldan

çıkarılmamalıdır. Güney Osetya soru-

nunun çözülmesiile birlikte, gözlerin

Abhazya'ya çevrileceği ise kuşkusuzdur.

Üstelik Acaristan ve Güney Osetya'yı

tekrar Gürcü egemenliğine sokmuş,

yukarıda anlatıldığı gibi uluslararası

camianın desteğini arkasına almış bir

Gürcü yönetiminin sahip olacağı siyasal

ve moral güç ile, Abhazya'ya bütün gücü
ile yüklenmesi, Sohum açısından sıkın-

tılı zamanların habercisi olacaktır.
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Amaç Karadeniz bölgesini
bir NATO gölü haline
getirmektir

Yukarıda çizilen senaryodakibilinmeyen

unsur İse, de facto Abhaz bağım-

sızlığının tek dayanağı olan Rusya

Federasyonu'nun olası tutumudur. Bu

günlerde Moskova'nın olası bir Gürcü-

Oset veya Gürcü-Abhaz çatışmasındaki

rolü ve tutumu çeşitli senaryo çalış-

maları ile masayayatırılmakta ve bu

konularda Washington ile Moskova

arasında pek de basına yansımayan

istişareler yapılmaktadır. Pragmatik bir

yaklaşıma sahip olan Putin'in, şu aşa-

mada pek olası gözükmese de, bir nok-

tada ABD ile anlaşabileceği ihtimali: de

hesaplamalar dahilinde olmalıdır. Olup

biten makro gelişmelerden oldukça

rahatsız olan Moskova'nın, Ankara'ya

“Eylül ayındaki Putin ziyareti esnasında

..Sicak mesajlar, hatta somut işbirliği

önerileri sunması ihtimal dahilindedir.

Ankara'nın bu tür tekliflere nasıl yâklaşa-

cağı konusu henüz bilinmyenbir konudur.

Ne var ki, Moskova'nın muhalefeti bu

sorunların çözülmesini zorlaştırması ve

ertelelenmesini sağlayabilecekken,

kanaatimizce ana trendi, yani bölgenin

"normalleşmesini" engelleyebileceğini

önleyemeyeceği yönündedir.

Amaç orta ve uzun vadede Karadeniz

- bölgesini bir NATO gölü haline getirmek

ve Genişletilmiş Orta Doğu ile
Genişletilmiş Avrupa konsepileri .

bağlamında bölgeyi ehilleştirmektir. Bu

makro çerçevede uluslararası camia

tarafından tanınmamış, ekonomik

ambargolarla kıskaca alınmış, bölgede-

ki senaryoda karşıt olarak görülen

Rusya'nın yanında yer alan 250 bin -

300 bin nüfuslu bir Abhazya'nın mevcut

statüsünü daha uzun bir süre devam

ettirebileceğini tasawur etmek gerçekçi

değildir.

işmeler Kafkas

diasporası tarafından

doğru algılanmalıdır

 

İdeal bir dünyada Abhazya'nın bağımsız

bir devlet olarak uluslararası camia

içerisinde yer alması mümkün olabilirdi.

Ne yazık ki ideal bir dünyadan oldukça

uzak ve güce dayanan bir uluslarararası

sistemde yaşıyoruz. Gelecek

tasavwurlarımızı ve planlarımızı da bu

gerçekçi zeminlere oturtmak gerekmek-

tedir. Abhazya'nın makro çerçevede olup

biteni iyi okuyup hala elinde güçlü

pazarlık ve manevra alanı varken, bir

şekilde Moskova-Tiflis-Washington ve

hatta Ankara ekseninde geleceği için

cesur adımlar atma cesaretini göster-

melidir. Konjonktürel olarak Abhazya'daki

seçimlerden sonra Gürcistan ile bir nor-

malleşme sürecine gitme imkanı mev-

cuttur. Tabii ki, burada Tiflis yönetimine

de agresif söylem ve hareketlerden kaçı-

narak uygun bir zemin sağlanması için

önemli siyasal sorumluluk düşmektedir.

Unutulmamalıdır ki Tiflis yukarıda “

parametreleri çizilen makro çerçevenin

farkındadır ve zamanın kendisinin lehine

işlediğini iyi bilmektedir. Stratejik

denge ve hesaplamaların gölgesindeki

gelişmelerin, Abhazya konusunda oldukça

hassas olan Kafkas diasporamıztarafın-

dan doğru algılanıpanlaşılmasının, hem

Abhazya hem de Türkiye için doğru ola-

cağı kanaatindeyim.£

YAYIN KURULU'NUN NOTU:

Kafkasya'nın küresel satrancın oyunalanlarından biri

olduğu açıktır. Tipki 1. ve 2. Dünya Savaşlarında

olduğu gibi, bugün de Kalkasya'da taşlar harekete

geçmişiir. Ancak geçmişte olduğu gibi oyuna alak

başlayanlar ummadıkları rakipler karşısında plan-

larının çok dışında sonuçlarla karşılaşmışlardır.
Kalkasya'da şu anda hakim görünen yeni oyuncu-

ların yanı sıra, başkaları da vardır ve olacaktır. Bu

nedenle Abhazya'nın Kısa vadedeki sıkıntıları

nedeniyle, oria ve uzun vadede makus bir talihe

mahkum olduğunu peşinen kabul eimenin, reel poli-

tiğe uygun olmadığı düşüncesindeyiz.

 



 

 

Belli bir kontenjanla sınırlı olan ö
okuma imkanına da sahiptir. Nalçık ve Waykop Üniversiteleri'nde okuy

 
İİ
ğrenciler, belli şartları (aşamaları durumunda

acak olanlar

 

askerlik tecili ve yurtdışı öğrencilik tescili sorunu yaşamıyorlar.
Her yıl olduğu üzere anlaşmalarla

sağlamış olduğumuz kontenjanlara İsti-

naden bu yıl da Maykop ve Nalcık Üniver-

siteleri'ne öğrenci gönderilecektir.

Abhazya Devlet Üniversitesi'ne de herhan-

gi bir bedel ödememeksizin bu yıl için 10
- kişiyi aşmamak üzere öğrenci gönderilme-

sine karar verilmiştir.

Nalçık ve Maykop Üniversiteleri, Rusya
Federasyonu Üniversiteleri sıralamasında

ön sıralarda yer almaktadırlar. Türk Milli

Eğitim Bakanlığı ile YÖK kayıtlarında
okunabilecek üniversiteler olarak yer

aldıkları için, gidecek gençler, askerlik
tecili ve yurtdışı öğrencilik tescili

bakımından problem yaşamamaktadırlar.
Sohum Üniversitesi için de kısa sürede
aynı tescil işlemleri tamamlanacaktır.

Bu üniversitelere gidecek öğrencilerimizin

bilmesi gereken hususlar özetle

şöyledir: |

1- Bu üniversiteler YÖK tarafından res-

men tanınmamış ve Türkiye'de yapılmakta

olan ÖSS sınavları kataloglarında yer ala-

madıkları için mezun olan öğrencilerin
alacakları diplomaların muadeleti / eşitliği
doğrudan doğruya kabul edilmemektedir.

Türkiye'ye dönüncefark sınavları ile eşitlik
diploması alınabilmektedirler. Kaf-Fed

olarak, bu üniversitelerin ÖSS katalogları-

na alınmasını dolayısı ile de bazı bölüm-

lerde sınav farkının otomatik olarak

kaldırılmasını sağlamak üzere çalışıyoruz..

2- Rusya Federasyonu ile Türkiye

- Cumhuriyeti arasında imzalanan kültürel

işbirliği anlaşmasının diploma denkliği ile

ilgili 9. vei9. maddelerine işlerlik
kazandırmak için mücadele veriyoruz.
YOK ve Moskova'daki karşıtı olan kurumu

bir araya getirmek üzere yapmış olduğu-

muz çalışmalariki tarafın da gönülsüzlüğü

 

 

  
nedeniyle sonuçlanamamıştır. Bu
mümkün olabilseydi diploma fark sınavı

sadece Tıp ve Mühendislik bölümlerinde

olacaktı. RF Başkanı Putin'in ülkemizi

ziyaret programı bu açıdan önem arz

etmektedir.

s- Bu üniversitelere gidebilmek için
ÖSYM sınavına mutlaka katılmış olmak ve
iki yıllık bir okulda okuyacaksa asgari 160

puan, 4 yıl ve daha fazla süreli bir öğrenim

görülecekse 185 puan almış olmak zorun-

ludur. Aksi takdirde muadelet talep etme
şansına hak kazanamazlar.

4- Bu üiversitelere gidecek öğrenciler

için seçmeleri takiben Kafkasya'dan acilen
getirteceğimiz davet yazıları ile 5 yıllık

öğrenci vizesi alınacaktır. Aksi takdirde

ikamet ve giriş-çıkışlarda sorunlarla
karşılaşılacaktır.

5- Maykop üniversitesinde burslu giriş

yoktur. Bir yıllık Rusça hazırlık sınıfını iyi

dereceyle geçerek (sıralamada sınıf

mevcudunun ilk üçte biri arasına gir-
erlerse) üst sınıflarda burslu okuya-

bilmektedirler. Aksi takdirde para

ödeyerek okuyacaklardır.

6- Nalcık Üniversitesi ile aramızdaki
sözleşme uyarınca 10 adet burs konten- 

janımız bulunmaktadır. Müracaatçılar
arasında mali durumu, dil bilme seviyesi,

puan yüksekliği, bölümünün önemi ve

Kafkas Demekleri ile ilgisi gibi faktörler

dikkate alınarak Eğitim Kurulumuz üyelerince

burslular belirlenmektedir. Başarısız ve
devamsız oldukları anda da bursları
kesilmektedir

7- Nalçık Üniversitesi dışında "Nalçık
Devlet Tarım Akademisi" 19 bölümlü bir
akademi olup, tamamen pratik tarım

uzmanı, tarım teknisyeni, mühendis,

veteriner, exper, teknolog ve ekonomisi,

yetiştirmektedir. Bu akademi için de ayrı-
ca 10 adet burs imkanımız vardır.

8- Maykop ve Nalçık kentlerinde üniver-

sitelerin yurtları vardır. Burslu gidenleriki

yıl ayda 150-200 Ruble ödeyerek yurtlar-

da kalmak zorundadır. Yıllık 75-150 dolar
fark vererek daha az mevcutlu (2-3-4 kişi)

daha kaliteli bölümde kalma imkanları da

vardır. Bir öğrencinin aylık diğer giderleri

de yaklaşık 100-150 dolar civarındadır.

9- Genelde öğretim yılları 4 yıl olup 5 ve

6 yıl olan bölümler de vardır. Sohum'da

1,5 yıl, diğerlerinde bir yıl zorunlu olarak

sadece Ruşça öğrenecek ve gideceği

bölümün hazırlık bilgilerini alacaklar,

daha sonra okuyacakları bölümde ders

göreceklerdir. Gidecek öğrencilerin yanlış

tercih yapmamaları çok önemlidir. Aksi

takdirde hem yıl kaybederler hem de

dönüşte denklik hakkını kullanamazlar.

O itibarla, Türkiye'de ÖSS sınavlarında
almış oldukları puanlarla girebilecekleri

ve tercih ettikleri bölümlerle oradaki ter-

cihleri paralel olmak zorundadır.

Sözkonusu üniversitelerin yıllık muhtemel

ücretleri ise şöyledir.



 
16-17 Ağustos 2004 tarihleri arasında Abhazya Üniversitesini tanıtmak üzere gelen
öğretim görevlileri Kaf-Fed yöneticileriyle...

Adigey Devlet Üniversitesi
(Maykop):

 

2)

Hazırlık: Türkiye, Ürdün ve Suriye'den

gelecek öğrencilerin oluşturacağı sınıfın

mevcuduna göre değişmekte ve yıllık

450-750 dolar arasında olabilmektedir.

© Ekonomive Yabancıdiller (İng,, Fr., Alm,
Arp.): 13.000 -14.000 ruble,

Hukuk Fakülteleri 15.000 Ruble,

e Tarih ve Spor Fakültesi 10.000 Ruble,

©

* Fizik, Matematik, Doğal Bilimler,

Sosyal Pedagoji, Güzel Sanatlar, Rus Dili

ve Adige dili ve Edebiyatı bölümleri :

11.000-12.000 ruble (Bu güniçin | dolar

29 rubledir)

 

  

 

  Kabartay-Balkar Devlet
Universitesi (Nalcık):

 

e Hazırlık sınıfı 800-900 dolar (sınıf

mevcudu ve puanlara göre bir yıl okun-

maktadır)

» Rusça, Kabartayca, Balkarca, Pedagoji,

İlk Öğretim Metodu, Mesleki Eğitim,
Mekanik Mühendisliği Teknolojisi, Gıda

Sanayi Cihaz Makinaları 800 dolar

- Tarih, Sosyal Çalışma, Almanca,

Fransızca, Çevre Bilim, Matematik, Fizik,
..

Kimya, Biyoloji, Fizik Tedavi 900 dolar
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e Uygulamalı Matematik, İnformatik ve
Bilgisayar, Mikroelektronik, Sos. ve
Turizm 1000 dolar

e İngilizce 1100 dolar,

Muhasebe, İdare 1300 dolar,

» Hukuk, Tıp, Dişçilik 1400 dolar,

» Asistanlık 1500 dolar ve 3 yıldır.
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Abhazya Devlet
Universitesi (Sohum):

1932'de Devlet Eğitim Enstitüsü olarak

açıldı,1979'da Abhazya Devlet Üniversite-
si oldu, 8 ayrı fakülte var, 35 ayrı dalda

eğitim veriliyor. Çeşitli Enstitüleri mev-
Cuttur

Eğitim Kadrosu; 6 Ordinaryus Profesör, 22

Prof. Dr., 150 Doç. Dr., 200 Araştırma

Görevlisi.

Eğitim, Rusya Federasyonu Yüksek Eğitim

Öğretim Standartlarına göre veriliyor.

Üniversite, Avrasya Üniversiteler Birliğine
üyedir.

Moskova, Kazan, Başkırya, Kabardey-

Balkar ve Adigey Devlet Üniversiteleriile

İkili işbirliği var (Öğretim üyelerikarşılıklı

olarak değişebilir, tek bir üniversite gibi

hareket edebilirler)

Bölümler: Fizik ve Matematik Bölümü,

Biyoloji Bölümü, Coğrafya Bölümü,

Orman Bilimleri, Kimya (Biyokimya,

Medikal Kimya), Turizm Bölümü, Tarih

Bölümü, Gazetecilik Bölümü, Filoloji

(Abhaz Dili ve Edebiyatı, Rus dili ve

Edeb., Alman Dili ve Edeb., İngiliz Dili ve
Edeb), Güzel Sanatlar (Tiyatro),

Uluslararası İlişkiler Bölümü, Hukuk
Fakültesi, Ziraat Mühendisliği, Ekonomi

Bölümü (Finans,Kredi, İş Organizasyonu,

Ulusal Ekonomi, Maliye, Gümrük),

Pedogoji (İlkokul öğretmenliği, Yabancı
Dil Öğretmenliği, Psikoloji Öğretmenliği,
Beden Eğitim Öğretmenliği, Resim Öğret-
menliği)

Abhazya Devlet Üniversitesini tanıimak üzere gelen Doç. Dr. O. Dzidzarya - Filoloji Dekanı,
Doç. Dr. Gincalipha Abhaz Edeb. Bölüm Eşk., Doç. Dr. Batal Haguş Abhaz Dili Bim. Bşk.

 



Not: Hazırlık bir buçuk yıldır. Türkiye'den

gidecek öğrenciler para ödemeyeceklerdir..

Her üç üniversiteye
müracaat için gerekli
belgeler:

Kaf-Fed'e müracaat sırasında verilecek

belgeler şunlardır:

i- Başvuru dilekçesi (Form dilekçe

doldurulacak, öğrenciile veli imzalayacak

ve Şube-dernek tarafından onaylanacak)

2- Mezuniyet belgesi (Diploma veya

Çıkma) - onaylı üç yıllık Lise sınıf geçme

notları çizelgesi,

3

4

9

6

Akseptans (Kabul Belgesi)

ÖSS sonuç belgesi,

Nüfus Cüzdanısureti - resimli (2 adet)

Vesikalık Fotoğraf (10 adet)

- Sağlık Belgesi,

8- Askerlikle ilişiksizlik belgesi (2 adet)

© AlDS olmadığına dair rapor (Orada

alınabilir)

10-Beş yıllık öğrencivizeli pasaport.8
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   Adigey Gumhuriyeti Kültür Bakanlığı

tarafından uluslararası düzeyde düzen-

lenen 3. Maykop Kültür Festivali 27

Eylül - 2 Ekim 2004 tarihleri arasında

Maykop kentinde yapılacaktır.

Konuyla ilgili olarak Adigey Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından

Federasyonumuz'a gönderilen davet mektubuylailgili bilgi, pşına veya Adigelere

ait özel ensirüman ustaları, ressamlar, el sanatları ustaları folklor gurubu, solo ve

koro şarkıcılar göndermek isteyen tüm üye derneklerimize iletilmiş ve katılmak

isteyen grupların başvurusu istenmiştir.

Adiğe kültürünü koruma, yaşatma, geliştirme ve farklı ülkelerde yaşamakta olan
Adiğelerin birbirlerini tanımalarını, ilişkilerini geliştirmelerini ve kültürlerini tanıt-

malarını sağlamak amaçlı olarak düzenlenen ve 6 gün sürecek olan festival

süresince, konaklama ve yemek giderlerinin Adigey Cumhuriyeti tarafından, geliş-

dönüş yol masraflarının ise katılımcılar veya derneklertarafından karşılanacağı duyu-

rulmuştur.

 

 
Nart Dergisi olarak katılımcılara şimdiden başarılar diliyoruz.

ilegili  Kafkasyaİle Diğer Duyurular

26 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında Abhazya'nın başkenti Sohum'da

a- Uluslararasıdil konferansı düzenlenecektir,

b- Dünya Abaza Kongresi Delegeleri toplantısı yapılacaktır,

Toplantı ve konferansa katılacaklarile birlikte turistik amaçlı seyahat yapmak isteyen-

ler de Abhazya'ya gidebileceklerdir. Bu seyahate katılanlar 30 Eylülde yapılacak

Abhazya'nın bağımsızlığının 11. yılı kutlamalarını da izleme olanağı bulacaklardır.

24 - 25 Eylül tarihlerinde Dünya Çerkes Birliği'nin "Başkanlar Kurulu" kurulu

toplantısı Soçi- Lazarovski kentindeki Adige Xase'de yapılacaktır. Bu toplantı

münasebetiyle Kafkasya'ya gidip bölgeyi gezmek isteyenlere Kaf-Fed ve DÇB

yardımcı olacaktır.
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lerek geleneksel yapısından uzaklaşan düğümlerimizin nasıl

LI Kafkas Federasyonu

 

rçok yöremizde düğünlerde gelenek-

sel hale gelen tabanca ile havaya ateş

atma tutkusu bu defa 12 Temmuz 2004

tarihinde Adapazarı'nın Kayalar Köyünde

iki çocuk annesi Kupalıpha Nurgül

Taymaz'ın genç yaşta ölümüne,iki kişinin

de yaralanmasına nedenoldu.

Henüz bu olayın acısı unutulmadan, benzeri

bir olay da Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde

meydana geldi. Yine düğün töreni sırasın-

da, tabancayla rastgele açılan ateş

sırasında 8 aylık hamile Fatma Apiş (32)

ağır yaralandı. Antakya Doğumevi

Hastanesi'ne kaldırılan Apiş'in karnındaki

bebek sezaryenle alınarak yaralı ayağı

tedavi edildi.

 
Kırk beş köyün seçilmiş thamadeleri, tarihi kurultayın başlangıcından önce ve bitiminde
büyük bir saygı içinde tek iek el sıkışarak selamlaştılar ve karşılıklı iyi dileklerini sundular.
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Kızlarımızdan Zeynep Muslu'nun gönder-

miş olduğu e-maildeki feveran dolu haklı

çağrı ile birlikte Kayalar köyündeki olayı

öğrendik ve ne yapmamız gerektiğini

tartışmaya başladık. Konuyu 17 Temmuz

tarihinde yapılacak olan 4. Uzunyayla

Kafkas Şenliği'nin hemen ardından gün-

deme taşımaya karar vermiştik ki, sayın

Atay Ceyişakar'dan ve sayın Adil Öztop'-
dan Kayalar, Reşitbey ve Balballı köy-

lerinin ortak organizasyonu ile başlatılmış

olan ve son zamanların en hayırlı girişi-

minin haberini sevinçle aldık. Genç

Zeynep'i de, öncü köyleri de Federasyon

olarak gönülden kutluyoruz.

Düzce'den başlamak suretiyle Kocaeli'ye

kadar olan yerleşme alanlarındaki Abaza-

Adige ve karma köyden 45 tanesinin, köy

halkı tarafından seçilmiş temsilcilerinden

oluşan "şura / kurultay" benzeri bu toplantı

için yer olarak, Kafkasya'da tarihte

yapılmış toplantıların yerini çağrıştırır

nitelikte iki büyük ağacın altı seçilmişti.

Üç köyün öncülüğünde Sakarya Kafkas

Derneği ile Kafkas Dernekleri Federasyonu

başkan ve genel sekreterinin de aktif

 



olarak katılımıyla Kayalar Köyü'nde

gerçekleştirilen toplantı yakın tarihimiz

bakımından gerçekten de önemli bir

toplantıydı. Eksik olan şey, bazı köylerin

gelememiş olması ve basından katılımın

az oluşuydu..

NTV-CNBC ve Sakarya mahalli basının da

katılımı ile toplantı saat 15.00 civarında

Thamade Cumhur Yılmaz'ın konuşmasıyla

açıldı. Ve verilen önergenin kabulüyle

Divan Atay Ceyişakar başkanlığında,

Engin Hoş, Ersin Özpınar, Alaettin Toy,

Tamer Öztekin, Güneş Güneş ve Alper

Kobaş'dan oluşturuldu.

Düğünlerde 15 ölümlü

olay yaşandı

Saygı duruşundan sonra Divan Başkanı

toplantının mahiyeti, düzenleniş şekli,

Abhaz kültürü ve Abhaz dilinin önemi ve

derinlemesine içeriği konularında açıkla-

malarda bulundu.Gündem gereği önce

Sakarya Kafkas Kültür Derneği Başkanı

Adil Öztop ve Kafkas Dernekleri Federasyonu

Başkanı Geçipa Muhittin Ünal'a söz verdi.
Öztop başarı dilek ve temennileriyle

yetinip konukları selamladı. Muhittin Ünal

ise; toplantının tarihi önemi, tarihteki

örneklerinden bahsederek, Kafkaslılar için

vazgeçilmez şeylerolanatilesilah ikilisinin

tarihteki yeri ile şimdiki yerlerinin fark-

lılığı, geleneksel kültürümüzün özgün

haliyle yaşatılabilmesi bakımından Kafkas

Derneklerimizin önemi konusunda konuş-

tu. Kültürümüze yabancı ama her biri de

ait olduğu yerde saygıdeğer olan yabancı

kültür unsurlarından arınmanın gereğini

de vurgulayan Ünal, Ürdün Prensi Ali'nin

atlı yürüyüş sırasında Kayseri basınının

yönelttiği bir soruya verdiği "Giderek

yozlaşan, ahlaki değerlerini kaybetmekte

ve maddiyata esir olmaya başlayan dünya

insanlığının; tarihi boyunca hapishanesi

hiç olmamış Çerkes halklarının yaşamın-

  

    Heli

Geçmişte benzertoplantılarda ataları
  Gülal

mızın Yi

e KAR Si

ptığıgibi yapılmış ve bu önemli toplantının y
     

   

e

eri,

büyükyaşlı ağaçların hemen altında olmasına özen gösterilerek hazırlanmıştı. Katılımcıların,
kutsal bir önemiolan o iki büyük ağacın altında olmasa da benzer görüntüyü verebilecek bir
ortamda karar almaları önemliydi.

 
Düğünlerimizin nasıl olması gerektiği konusunda hemen hemen herkesin görüş belirtmesin-
den sonra,alınan karar hakkında oylamaya geçildi. Toplantıya katılan bütün thamadeler büyük
bir birlik içinde ellerini kaldırarak alınan kararları uygulamayı kabulettiklerini belirttiler.

da hakim olan felsefeyi ve yaşam tarzını

yeniden keşfetmesiyle ancak huzur, barış

ve mutluluk içinde yaşayabileceklerini
anlatmak ve dönüşü simgelemek için

yürüyorum" şeklindeki cevabı tekrar hatır-

latarak, toplantıyı düzenleyen ve katkıda

bulunan herkese KAF-FED adına teşekkür

etti.

Bu aşamadan sonra genellikle köy temsil-

cisi olan Büyükler (Eyhabalar / Nahıjlar)

ve takiben de orta kuşak ve gençler söz

aldılar. Konuşmacılar, bugüne kadar

düğünlerde 15 adet ölümlü olay yaşandığını,

hayırlı işlere acı-keder katmanın yan-

lışlığını, bu olayların kırgınlıklara ve

dargınlıklara hatta zamanla kamplaş-

malara da sebebiyet verdiğini, silah

olayının aynı zamanda ekonomik kaynak

israfı da olduğunu vurguladılar. Keza,

alkollü olarak düğüne katılmanın, düğüne

katkıda bulunabilme arzusuyla oraya

koşan herkese ve en azından geleneklerimize

göre düğündekikızlara-hanımlara saygısızlık

olduğunu vurguladılar.

13



 

    

    

  

Ve karar...

Yeteri sayıda konuşmacının söz almasın-

dan sonra oylamaya geçildi ve sonuçta;

"Düğünlerimizde bundan böyle kesinlikle

içki içilmeyecek ve ateşli silah kullanı!-

mayacaktır" şeklinde asli öneri oy bir-

- liğiyle kabul edildi.

Bu arada düğünlerde davul-zurna ve

köçek oynatmak gibi Kafkaslılara ait

olmayan kültürel unsurların da yasaklan-

ması önerisi gündeme geldi. İlk gün-

demde olmadığı için seçilerek gelen tem-

silcilerin bu konuda yetki almadıklarından

bahisle bir temenni kararı olarak şimdilik

benimsenmesini, gelecek yıl yapılacak

toplantıda gündem konusu olarak ele alın-

masını önerdiler ve bu öneri kabul edildi.

Eski alışkanlıklardan insanları vazgeçir-

menin en etkin yolunun, geleneksel

yaşam kültürümüzün özünde var olduğu

görüşüyle benimsenen caydırıcı kararlar

ve ihlallere karşı yaptırımlar şu şekilde

belirlenmiş ve onaylanmıştır:

1- Köyde düğün yapacak ailenin büyüğü

önce Köy İhtiyar Heyetini bilgilendirip ön

bir mutabakat sağlayacak. "Düğününde

alkollü içki içilmeyeceğini ve ateşli silah

kullandırılmayacağını" yazılı olarak taah-

hüt edecektir.

2- Düğün sahipleri davetiyelerine

"Düğünümüzde içki içilmesi ve ateşli

silah kullanılması kesinlikle yasaktır"

notunu koyacaklar.

3- Düğün olan köyün girişinden düğün

evine kadar "Düğünümüzde içki içilmesi

ve ateşli silah kullanılması yasaktır" yazılı

bez afişler asacaklar.
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>Tüm
mahallindeyasağı ihlal eden olursa;

Yasakihlalgaaiği
deise;

ncelikleihlaliyapanın|a kendi sülalesi, i

  

   

   

sağ auymayan

ağıihlal edenin;

&Aogünlerinekatılmayacak,

bSeningünlerinekatılmayacak,

i eİkilidiyalog:vEilişkileride bulmayı” ie

cak,başkaca caydırıcı yöntemlerile tecrit

edilecektir, |

uyarılara o rağmen. “düğün

Köyünöncedenbelirlediği heyet,
oihlaldebulunanın.hediyesini iade edip

düğünmahallindenayrılmasınısağlayyar

ocak. > |   

  

Düğünndayanak,ihlalslmise, mis-

afirolarak gelen köy. heyetleri, hemen
| düğünalanından-hanesinden ayrılacaklar.

: Düğünlerdeyasakiilanialışkanlk haline

getiren olur.sa,

a- Yasak ihlalinde bulunan kişinin hiçbir

sorununun çözümüne aracı olunmayacak-

bir,

b- Yasak ihlalinde ısrar gösterenler, Köy

İhtiyar Heyeti'nce kolluk kuvvetlerine

bildirilecektir.

Yukarıda belirlenen yaptırımların uygu-

lama alanma konulması bakımından

duyuruların nasıl yapılacağı, gelişmeleri!

ns nagerekliyaptırımıuygulayıp

köylerdegelecek

davetiyeler diğeralkabul edilme-

denge ade edilecekti.

Yasağı ymayan.Kişininyaşadığı köy |

yünönde.ekihlal edilirse, ©
- düğünde rep|alanhanımkızlarımız ve
“diğerhanımlar topluca hemen oyun ç
alanınıierkedeceklerdir.

| izleme ve kontrol konusu da şu çekilde

karara bağlandı.

Li Toplantı sonuç kararları ve yaptırımlar

| dosya haline getirilip kısa sürede öncüüç

köy heyetlerince tüm köy.temililürine

ulaştırılacaktır.

2. Kararlar ve yasaklar hertürlü iletişim
— kanal(iv, gazeteler, vb.) kullanılarak

doğru biçimde topluma duyurulacaktır.

3- Gönderilen kararlar ve yasaklar;

a Temsililerce; pano haline getirilip,

cami .köy odası ve kahvehanelere asılacak.

© b- Gerekirse kapı kapı gezilerek köy

haneleribilgilendirilecek.

c Yasaklar ve kararların sürekli gün-

demde tutulması sağlanacaktır.

d- Köy temsilcileri bu kararları icap

ettikçe hatırlatmayı ihmal etmeyecek.

4- Düğün davetiyeline dip not olarak, alı-
nan yasak kararları sürekli yazılacaktır.

5- Düğün olan köyün girişinden itibaren

"Hoş geldiniz. Düğünümüzde içki içilmesi

“veateşli silah kullanılması yasaktır" yazılı

büyük bezafişi asılacaktır.

6- Öncü üç köy heyeti alınan kararları
Sakarya Kafkas Kültür Derneği'ne aktara-

caktır.

-7- Kurulan Ortak Çalışma Grubu, alınan

“tüm kararların hayata geçirilmesi,takibi,

denetimi ve sonuçlandırılması konusunda

hertürlüiş birliğini ve çalışmayı yapacak-

tr

25.07.2004 tarihli yasaklama kararından

sonra düğünlerin akıcı, ahenkli, nezih ve

eğlenme moiivasyonunun yüksek ola-

bilmesi için Kafkas Dernekleriile koordi-

nasyon içinde alınması yararlı görülen

hususlar da şu şekilde belirlenmiştir:

1- Düğünde karşılayıcı görevliler, uygun

kıyafet giymeli ve görevli oldukları kolay-

ca anlaşılabilecekişaret taşımalıdırlar.

 



 

2- Düğünlerin daha anlamlı ve kültürel

öğelerimizin yeniden kazanılarak

sürekliliğininsağlanmasıiçin Akordeon ve

Mızıka gibi otantik kültür müzik aletlerimizi

çalanlar çoğaltılacaktır.

3- Azar söyleyen ve Ağraşa söyleyen-yap-

tıranların sayısı hızla çoğaltılacaktır. Bu

konuda birikimli insanlarımız göreve

davet edilerek gençlerimizin de

yetişmelerine imkan sağlanacaktır.

4- Otantik/ananevi danslarımızdan Apsuva
oyunu, Rinna dansı, Ağraşa oyunuve ben-

zeri danslarımızı bilenlerin çoğaltılması ve

yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

5- Ortak kültürel zenginliğimiz olan diğer

Kuzey Kafkas halk danslarının da öğre-
nilmesi-yaygınlaşması suretiyle kültürel

dans  zenginliğimizin düğünlerimizde

sergilenmesi ve dans sürekliliği sağlanacak-

fir.

Özetlenmeye çalışılan kararların alınması

sürecinin tamamlanmasını takiben dilek ve

temenniler maddesine geçilerek dileyen-

lere Divan Başkanısırasıyla söz verdi. Söz

alanlardan;

Emekli General Engin Hoş, "İçki ve taban-

ca olayı ülkemizde bir çok toplumda

vardır. Onları kaldırmak üzere yapılan
toplantının ülkemiz için önemi ve değeri

büyüktür. Keşke tüm medya burada olsay-

dı da bu kararları tüm ülkeye duyura-

bilseydi" şeklinde konuştu.

Kaf-Fed Genel Başkanı Muhittin Ünalise,
Federasyonun yapısı, işlevi, hedefleri,

üyesi olduğu İnsan Hakları Kuruluşları

kanalıyla yapabilecekleri ve gelecek yıl

gerçekleştirilecek olan Akbalık bölgesel

etkinliği projesi konusunda bilgi verirken,

alınan kararların gereği olarak

Federasyon'un üzerine düşen şeyleri yap-

maktan kaçınmayacağını vurgulayıp tüm

katılımcılara teşekkür ederek kararların

hayırlı uğurlu olmasını diledi

Gençler adına konuşan Selçuk ............

de, kararları birebir anlatabilmek için

yakında yörenin tüm gençleriyle bir

toplantı düzenleyeceklerini, diğer Kafkas

 

halk oyunlarının öğretilmesi için ne yap-

mak gerektiğinin belirleneceğiniifade etti.

Divan Başkanı alınan kararların kısa bir

özetini yaparak, divan olarak işlerinin

henüz bitmediğini belirtip, kararların
hayırlı uğurlu olması dileğiyle katılım-

cılara teşekküretti. Bundan sonra kapanış

konuşmasını yapan Cumhur Yılmaz yap-

tığı konuşmada, katılımcıların özverili
çalışma ve katkıları ile Şura'nın çok güzel

kararlar aldığını, bundan böyle inşallah

Kayalar'daki son ölüm olayını izleyecek
başkaca yeni olayların yaşanmayacağına

inandığın belirtti. Büyüklerimiz başta

olmak üzere tüm katılımcılara, konuklara,
 

divana ve katkıda bulunanlara teşekkür

ederek toplantıya sonverdi.

Alınan tüm kararlar ve yaptırımların

harfiyen uygulanacağını umarak toplantı

yerinden ayrılan divan üyeleri, Şura'nın

aldığı kararlar arasında bulunmasında

yarar görülen bir hususu, iyi niyetli

görüşme akışına müdahale etmemek

düşüncesiyle gelecek yılın gündemine

bırakmayı uygun gördüklerini belirttiler.

O da şudur: Yörenin tüm köylerinin tem-

silcileri arasından oluşturulacak bir

komite yönetimindebirfon kurulması. Bu
yolla düğün yapmakisteyen herailenin ve

ateşli silah kullanma yerine düğüne katılan

dileyen kişilerin resmen bağışta bulun-

abileceği ve bağış miktarlarının açık-

lanacağıbir sistemin kurulması ve kurşun

atma yarışı yerine bu sistem içinde yarışıl-

masıveelde edilecek gelirlerin Abhazya'nın

ihtiyaçlarına yönelik. olarak kullanıl-

masının temini önerisiydi. e

NOT: Kanunlara ve nizamlara uyulması

her medeni insanın ve toplumun başta

gelen görevidir. Tüm köylerimizin katılımı

veoybirliği ile alınan kararların eksiksiz

uygulanacağından şüphe etmiyoruz.

Bu uygulama,atalarımızdan devir alınan

kültür mirasımızın bize yüklediği çok

önemli bir sorumluluktur. Kararlar tüm

insanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını
diliyoruz. |

Divan Başkanlığı ve öncü 3 köy

10-
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12-

13-

14-

19-

16-

17-

18-

20-

21-

22-

23-

   ILIMCI LİSTESİ
Kayalar Memduhiye Köyü: .
Cumhur Yılmaz, Fikri Erbay, Mesut Özmen

Reşitbey Köyü: Alaattin Toy,
Kemal Canbolat, Mesut Toy, Murfez Tuna,
Şaban Oral, Kurtuluş Akkaş

Balballı Köyü: Hicran Çoklar,
Ersin Özpınar, Şafak Can, Erdoğan Gönül,
Seyfi Özdemir, Yaşar Çetin

Actelmalık (Abjoka) Köyü: Nihat Barut,
Nail Bayır

Beynevit Köyü: Engin Hoş, KemalAcar,
Fevzi Ural, Recai Sabay

Bıçkı Köyü: Nurettin Ertuğrul, |
Kenan Çalışkan, Talih Kap, Aykut Ozkurt

Bıçkıdere Köyü:İrfan Eker,
Necmettin Çolak, Selahattin Ağırlar

Caferiye Köyü: Selami Sakin, İnan Günay

Çakallık Köyü: Nedim Posut, Kamil Çim,
Coşkun Akozba, Alaattin Ozan

Çapyak Köyü: Necmettin Acar,
Sabri Acar, Aydın Arslan

Çaybaşı Fuadiye: Cavit Bayraklar,
Yakup Oral

Çaybaşı Fuadiye: Ergün Avcı

CicbeyKöyü: Muzaffer Cicu,
Faruk Ozçuluk, Yılmaz Özdemir

Çukurhan Köyü: Taner Azun,
Kadir Metin, Turan Tunç

Darıyer Köyü: Hüsnü Arslan, Feti Ersin,
Fikret Aksoy

Derbent Köyü: Kadir Hallaç,
Hasan Honca, Sadi Hallaç

Dilaver Köyü: Bahri Yurdakul

Doğançay Köyü: Vechi Ömür

Ffteniye Köyü: Beşir Özen, Hicran Ayaz,
Vahdettin Batur, Birkan Yıldırım,
Zuhal Güler, Ekrem Akbaş

Emirler Köyü: Temel Keskin,
Necmi Şölen, Cemil Ermen

Gebeş Köyü: Lütfü Zımba, Orhan Gündüz,
Aydın Zengin, Ergün Erdem

Guma Köyü: Fuat Özcan, Fettan Öz,
Aydın Zorlu, Talat Özbay, Seyhan Argun,
Kadir Tok

Halilbey Köyü: (Organizasyon
Komitesine Köy Adına Yetki Verildi)
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Hassas bir konuda karar almakiçin biraraya gelen thamadeler, toplantı öncesi küçük gruplar
halinde konuylailgili sohbet ederken bir yandan da ikram edilen çaylarını yudumladılar.

24- Harmantepe Köyü: Ferit Demirel, 30- Kızılbayır Köyü: Eşref Özkan,
Yaşar Özden, Fikri DolatCengiz Çubuk, Engin Çakar,

Nüfren Köyü: Erol Akar, Cihat Hötüş,
Erol Akozba

Nüfren Soğuksu Köyü: Hüsnü Suzan,
Adnan Özdemir, Cumhur Akman

Ormanköy: Kani Demir, Ümit Dönmez,
Cavit Tufan

Sarıyer Köyü: Cevat Toktaş, Yaşar Bulun,
Alaattin İlhan, Metin Baygın

Sazköy: Nedim Cengiz, Beyhan Yılmaz,
Haluk Cengiz, Gürkan Özbakır

Soğuksu Köyü: Turan Seba, Halis Araş,
Savaş Aşoğlu

Şükriye Köyü: Nevzat Palbağ,
Rüştü Palbağ

43- Tegorek Köyü: Ramazan Ertaş,
Ilhan Azak, Cavit Aş, Nail Zeren

44- Yarca Köyü: Ferit Erdoğan, Necdet Koas,
Hasan Ural, Enver Boran

Necmi rizel, 31- Kurudil Köyü: Musa Aydın, Mashar Tuna, 15. Yenikent: Fikri Arslan
25- İrfansaniye Köyü: Erkan Çoruhlu, Necmi Tuna, Recep Atak 46- Kafkas Demekleri Federasyonu: (45

Mecdi Cengiz 39- Kuzuluk Kövür DernekAdına ) Muhittin Unal, CumhurBal
yü: Kenan Akman, Asım Yanık, 47- Kocaeli Kafkas Kültür Demeği:

26- Kalayık Köyü: Ekrem Ergül, Recai Saran ğ SİK Ni iN A ereği.
Oktay Tatarcan, Ruhi Bayrak, 33- Kobaşlar Köyü: Alper Koba amı Korkut, Fillal Alan
Feridun Mertdil : 48- Sakarya Kafkas Kültür Demeği:

2/- Karapınar Köyü: Yüksel Ulaş,
Erdinç Eryılmaz

28- Kemaliye Köyü: Aykut Yüksel

29- Kepekli Köyü: Engin Özhan,
Ihsan Aykus, Fehmi Ercan

34- Maksudiye Köyü: Zekeriya Obuz,
Suat Tutuş, Ibrahim Gez, Cihat Ersöz

35- Melen Köyü (Esmahanım-Acelma): 49- Düzce Kafkas Kültür Derneği:
Hasan Özbelli, Şemsettin Doyar,
Bayan Mete, Yusuf Turhan, 50- İstanbul Kafkas Abhaz Kültür Derneği:
Emrullah Kap, Fetullah Kap

Adil Öztop, Cihat Ersüz, Çetin Ayaz,
Alper Kobaş, Ali Gan

Bahri Yurdakul

Bülent Ozbelli, Ilhan Kıymet, Şamil Ertaş 8
 

  
   

 

  

   

 

e önleme bakımından önemi olan bu uygulama iiçin toplantı sonunda alınan

- Kararise, Mihr-i Muaccel'in en fazla 150 Ürdün Dinarı, Mihr-i Müeccelinise
© enaz 300Ürdün Dinarı olarak standartlaştırılması şeklinde idi. Toplantının

.şu cümleleri son derecede önemliydi. ve etkisini halen de göstermektedir:
"Allah'a yemin ediyoruz ki, bu sözleşmeye aykırı davranmayacağız;aykırı

- davranmak isteyenlere me olmayacadız, aykırı. davranmakta israr
- edenlerle ilişkimizi keseceğiz..."

|İkinci toplantı ise 16. Mayıs 1965 tarihinde Uzunyayla köylerinin tümünün

(61 köy) temsilcilerinin. katılımıyla Yahyabey 

yl gile
imüne dair.SayısızörneklerAN Günlük

- yaşamındasonderecede sadebir yaşamıolan Sessiz
“büyüklerin, o toplantılarda akıl dolu çözümönerileri-
ni zaman zaman dinleme bahtiyarlığına ermişve

şaşkınlıkla izlemiştik. En çetrefilli sorunlar bile,
toplanan büyüklerimizin aldıkları oldukça adil karar-

larla çözümlenirdi.. Bu müzakereler saatlerce,bazen
de günler boyu sürer ve kararlar tavizsiz uygulanırdı.

Bellibir yöredeki tüm köylerin ya da tüm Sülalelerin, kurultay için halk

- tarafından seçilmiş temsilcilerinin katılımıyla ve son 52 yılda yapılan iki

- toplantı vardır. Bunlar diyaspora tarihimizdeki haklı yerlerini çoktan almış

toplantı ve kararlardır.

Bunlardan birincisi 29 Ağustos 1952tarihinde Ürdün'ün başkenti Amman'da
gerçekleşmiştir. Sorun, nikah sırasında belirlenmesi gereken Mihr-i

Muaccel'in miktarının belirlenmesi idi. Dul kalan kadınların mağduriyetini 
    

   

 

   

köyünde yapılan toplantıdır. Yedi ayrı geleneksel

sorunla ilgili olarak yapılan bu toplan sonunda ŞU

kararlaralınmıştı:

Başlık parası 3000 lira olarak belirlenmiştir

Nikahta imam hakkı 50 lira olarak delikanlının dayısı
tarafından ödenecektir,

Nikahta muhtar hakkının kaldırılmıştır,

Gelin almada gençlik hakkı paketine içki konulmaya-
caktır,

Düğünlere yabancıların katılımı ve içkili katılım varsa "wug" oyunu oynan-

mayacaktır,

Yabancılara kız vermek yasaklanmıştır.

Alınan bu tarihi kararlar önemli oranda da uygulanmıştır. Kararların uygu-

lanıp uygulanmadığını kontrol için bir izleme gurubu kurulmuş ve bu grup

kararlara uymayanları ihbar edip gerektiğinde savcılık ve emniyet ile İşbir

liği halinde sorgulanmalarını ve kararlara uymalarını sağlamayaçalışmıştır.
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  Her on yılda bir Rusya'da yaşamakla olan 130 halka ait nüfus sayımları yapılmaktadır.
Türkiye Adıgelerinin nüfusları resmi sayımlarla belirlenmemekte ise de
Kafkasya'dakinin bir kaç katı olduğuna şüphe yoktur.

Vuneroko MİR

 

Tarihi Bilimler Kandidati Adıge Devlet Üniversitesi Adıge Tarihive Kültürü Bolum Doçenti

Çeviren:İbrahim ÇETAW

Ulus da tıpkı insan gibidir: Gerçek bir mut-
suzlukla karşılaşacaksa bunu önlemenin

— yollarını bulması güçleşir.

Bundanbir buçuk asır önceikitaraflı baskı
altında kalan Adıgeler bedenlerini kendi-
lerine köprü yapıp Osmanlı'ya sığınmak
zorunda kaldılar. Savaştan büyük zarar
gören ulus bugün kimsesiz bir garip gibi
yeryüzüne dağılmış olarak yaşıyor. Sonbahar
fırtınasının dışbudağın tohumlarını çevreye
savurması gibi Adıgeler de, gerek kendi
vatanları Kuzey Kafkasya'da ve gerekse dış
ülkelerde darmadağınık yaşıyorlar.

Ulus bilimin yasaları ışığında bugünkü
Adigelerin durumuna bakıldığında kişiyi
düşüncelere sevk edecek çok şey görmek
mümkündür.

Adıgeler bulundukları her ülkede - Kafkasya,
Türkiye, Arap ülkeleri, Avrupa, Amerika -
başka halkların içlerine serpiştirilmiş ve
dağınık olarak yaşamaktadırlar, Yine

 

bulundukları her ülkedeküçük bir azınlık
durumundadırlar, Örneğin Adıge
Cumhuriyeti'nde 250 yerleşim birimi
varsa bunun 50 adedi Adıgelere ait olup
onlar da Rus yerleşim yerleri arasındadır.
Yine bu cumhuriyette yaşayan 450 bin
kişinin 100 bini, yani her dört beş kişiden
biri Adıgedir. Kabartay Balkar'da 400 bin,
Karaçay Çerkes'te 40 bin olmak Üzere tüm
Rusya'da 600 bin Adıge yaşıyor. Bunu tüm
Rusya nüfusuna oranlarsak her 240 kişi-
den birini oluşturuyorlar. Bu oran bizdeki
verilere göre Türkiye'de her 25 kişiden
biri, Almanya'da her 3050 kişiden biridir.

 

    
 

Anavaltanda yaşayan
Adıgeleri yedi gruba
ayırabiliriz

XIX'uncu yüzyıl demograflarına göre,
Kafkas savaşları sonucunda Çerkezistan
Rusya'nın eline geçince bu ülkede
yaşayan Adıgelerin 9090'ı Osmanlı toprak-
larına sürgün edildi ve 9o 10'u vatanların-
da kalabildiler, Bugün anavatanlarında
yaşayan Adıgeleri yedi gruba ayırabiliriz;

Birinci gurup; Mezdegu Adigeleridir.
Bunlar toplam dört köy olup, Üçü Kuzey
Osetya'da, biri Stavropol Kray'ındadır.
Çoğunlukla Kabardey olup, Hristiyandırlar.

İkinci grup; Eskiden Yukarı Adıgeler veya
Doğu Adıgeleri olarak adlandırılan
Kabardeylerdir. Nüfuslarıitibariyle vatanda
en fazla kalabilen Adıge boyudur. Yukarı
Adigeleri: 1822 yılında Rusya'nın eline
geçmiştir. Bu olay General Yermolov'un
1817-1822 yılları arasında beşyıl süreyle
onlara karşı yürüttüğü savaşın sonucunda
olmuştur. Günümüz Kabardey Balkar
Cumhuriyeti'nde 400 bin kişi olarak
yasamaktadırlar. Yukarı Adıgeleri bugünkü
Rusya'nın demografik literatürüne Kabardey
olarak geçmişlerdir.

Üçüncü grup; Psıfabe ve Pyatigor böl-
gesinde kalanlar olup çoğunlukla
Kabardey ve Besleneydirler. Karaçay
Çerkes Cumhuriyeti'nde 40 bin kişi olarak
yasamaktadırlar. Enteresandır ki bu küçük
Adıge topluluğu, Xll'üncü yüzyıldan beri
tüm dünyaca Adıgelere verilmiş olan
"Çerkes" ismiyle demografik literatüre
geçmişlerdir.

Dördüncü grup; Armavir (Yermelhable)
kenti yakınlarındaki üç köydür. Bunlardan
shaşefij Cemguy, Beçmizey ve Kurgokoy
Besleneydir. Beçmizey Kanako Pşilerinin,
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Kurgokoy ise Pşi Kurgokoy Kapsak'ın
köyüydü.

Kurgokoy köyünün anavatanda kalmış
olmasının bir öyküsü vardır. Pşi Kapsak
akıllı ve ileri görüşlü bir adamdır. Köyünü
yabancı bir ülkeye götürmeden önce ken-
disi gidip bu ülkeyi görmeye kararverir ve
Türkiye'ye gider. Bu ülkeye gidenlerin
çektikleri azabı gözleriyle gördükten sonra
köylüleri için vatanda kalmanın en iyisi
olduğuna karar verir ve halkını Kuban
kıyısına yerleştirir. Kapsak uzun bir ömür
yaşadıktan birçok çileler çekip zorlu
yasam sınavlarından geçtikten sonra 120
yaşında 1930 yılında vefat eder,

Gemguy köyü Shaşefij'de çeşitli sülaleler
yaşar. Onların dedeleri Adıgelerin kölesi
durumunda iken 1867yılındaki reformdan
sonra özgür olmuşlardır ve köyün adı da
buradan gelmektedir. Bugün köyde
yasayan 300 ailenin hepsi 137 yıl önce
özgür kalmış olan insanların torunlarıdır.

Beşinci grup; Günümüz Adıge
Cumhuriyeti'nde yasayan Adıgelerdir.
Onlar da eskiden aşağı veya batı Adıgeleri
olarak adlandırılıyorlardı. Adıge
Cumhuriyeti'nde, mevcut 12 Adıge
boyundan varlıklarını koruyabilen yedisinin
her birine ait köyler vardır.

En büyük grubu Bjedug'lar oluştururlar.
Cumhuriyette mevcut 51 Adıge köyünün

. 84'ü Bjedug'dur. Tohtomukuay ve Tevucoj

 

ilçelerinde yaşarlar. Bjeduglar eskiden en
küçük boylardandı. N.V.Novitske'nin 1830
yılındaki sayımına göre nüfusları 70 bindi.
Bjedug Pşılarının jeopolitik tavırlarından
dolayı halkın büyük kısmı vatanda kala-
bilmiştir. Türkiye'de ise Biga çevresinde
altı yedi köy halinde yaşamaktadırlar.

Cemguyler Adıgey'de 11 köyde yasamak-
tadır. Kafkas Savaşları esnasında nüfus-
larının 80 bin olduğu yazılmaktadır.
XIX'uncu yüzyıl ortalarında Cemguy Pşı'sı
Boleteko'nun yönetimi altına giren
Adamey, Yecerkuay, Mamhig, Mehos ve
Hatikuay Adıgeleri de zaman içerisinde
Cemguyler arasında erimişlerdir. Biga
yakınlarındaki Yecerkuay köyünde yaşayan
Bjedug Abzah ve Şapsığların kendilerini
Cemguy addetmeleri de bunun kanıtıdır.

En büyük Adıge boyu Abzahlaridi

Nüfusları, güçleri ve sahip oldukları haklar
bakımından Adıge ülkesinde yaşayan en
büyük Adıge boyu Abzahlar idi. Onların
nüfuslarının 300 bin olduğunu N. V.
Novitske yazmaktadır. Bugünkü Adıge
Cumhuriyeti'nde Abzahlar tek bir köy
olarak Hakurinehable'de yaşamaktadırlar.
Ancak birkaç Abzah sülalesinin bulun-
madığı bir Adıge köyü de yok gibidir.
Bunun sebebinin, Kafkas savaşları biti-
minde Kafkasya'da kalan Abzahların ayrı
köyler halinde oturmalarının general
Yevdokimov'un emriyle yasaklanmış
olmasıdır. Bu nedenle Abzahlar diğer köy-

 

lerin içine serpiştirilmişlerdir. Bundan
dolayı da eski Abzah sülaleri olan Avutle,
Davur, Bidanoko, Gis, Meretuko, Yedic,
Vuneroko, Cetao, Hut, Tuguj ve başkalarının
bugün Bjedug, Cemguy, Şapsığ, Kabardey
diyalektleriyle konuştuklarına Kafkasya'nın
her yerinde rastlarız,

Adıge Cumhuriyeti'nde üç Kabardey köyü
vardır. Fedz, Blesepsin, Koshabl, Onların
ataları Kabardey ülkesinin 1822 yılında
Rusya'nın eline geçmesi üzerine yerlerini
bırakıp batı Adıgelerinin arasına Labe
nehri çevresine yerleşmiş olup savaş
bitinceye kadar da silahlarını elden bırak-
mamışlardır.

Besleneyler de bir köy olarak batı Adıgeleri *
arasında kalmışlardır ki oda Vulap'tır. Bu
köyde yaşayan çok sayıdaki Abazin ailesi de
asimile olarak Adıgeleşmiştir.

Altıncı grupta Natuhuay'lar vardır. Onlar
XIX'uncu yüzyılda 240 bin kişi olarak
Karadeniz kıyısında Taman ve Gubga nehri
arasında yaşıyorlardı. Sürgün sonrasında
onlardan geriye Anapa yakınlarında tekbir
köy (Hatramtuk) kalmıştı. Bu köydeki
Natuhuay'lar1 924 yılında yerlerini bırakıp
100 aile halinde Adıge Otonom Ulkesi'nde
Natuhuay adını verdikleri köye yer-
leşmişlerdir. Bu yıldan itibaren de Taman
yarımadası ile Cubga nehri arasında :
yaşayan Adige kalmamıştır. Buraların bir
zamanlar Adıge ülkesi olduğunu ancak

 



coğrafi yer isimleri ve tarih kitaplarından
anlayabiliyoruz.

Yedinci Adıge grubu Şapsığlardır.
Karadeniz kıyısında Cubga nehrinden
başlayarak Sehape (Galavinka)'ye kadar
olan bölgede 13 köyde yaşamaktadırlar.
Şapsığlar demokratik yaşam tarzına sahip
olan üçüncü büyük Adıge boyuydular.
Kafkas Savaşları esnasındaki nüfuslarının
280 bin olduğu bilinmektedir. 1924 yılın-
da Psisuape (Lazarevsk) merkez olmak
üzere Şapsığ Ulusal Rayonu oluşturul-
muştu. Bu Adigeler için oluşturulmuş
dördüncü otonomi birimiydi. 24 Mayıs
1945 günü Şapsığ Ulusal Reyonu
lağvedilmiş ve böylece kıyı boyu
Adıgelerinin ulusal otonomilerine son
verilmiştir. Bunlardan ayrı olarak da Adıge
Cumhuriyeti'nde dört Şapsığ köyü vardır:
Afipsip, Penehes, Pseytuk, Hastuk.
Günümüzde Şapsığların nüfusu on bin
civarında kabul edilmektedir.

Verdiğimiz bilgileri özetleyecek olursak
Adıgelertarihte bilinen nedenlerle toprak-
larından koparılmış, anavatanlarında da
öbekler halinde kalmışlardır. Tarihte
Çerkesya olarak bilinen ülkenin haritasını
hiç görmeyenlerin bile onun kapsadığı
sınırları anlayabileceği şekilde Adıgeler
bugün Kafkasya toprağının her tarafında
yaşamaktadırlar. Mezdegu'den başlayıp
Taman'a kadar uzanan, kuzeyinde Kuban
nehri, güneyinde Karadeniz İle sınırlanan
ve yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki
bu bölgede bugün sadece 600 bin Adige
kalmıştır.

Günümüzde Adıgelerin nüfusları üzerine
verilen en sağlıklı bilgiler Kafkasya'da
yaşayan Adigelere ait olanıdır. Çünkü her
on yılda bir Rusya'da yaşamakta olan 130
halka ait nüfus sayımları yapılmaktadır.

Türkiye Adigelerinin nüfusları resmi
sayımlarla belirlenmemekte ise de
Kafkasya'dakinin bir kaç katı olduğuna
şüphe yoktur. Avrupa'da Adıgeler üzerine
çalışan etnografların belirlemelerine göre
Adıgelerin Türkiye'deki ilk iskanları 750
köyde olmuştur. Bu köylerde ülkenin
çeşitli yerlerine dağılmış durumdadır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Adıgeler
bulundukları ülke nüfusuna göre azınlık
olmakla birlikte yerleşimleri itibariyle de
dağınıktırlar. Bunun dışında da Urbanizim

 

nedeniyle büyük kentlerin içine de ser-
piştirilmişlerdir. Hangi ülkede olursa
olsun azınlık durumundaolan halklar için
asimilasyon kaçınılmaz olmaktadır.
Yabancılarla yapılan evlilikler ise bu sure-
ci hızlandırıcı etkenlerin başında gelmek-
tedir. Aynı ülkede yaşayıp dindaş olan
halkların karışıp erimeleri de yine asimi-
lasyonu hızlandırıcı önemli etkenler-
dendir. Bunlar Adıge ulusunun ömrünü
azaltıcı etkenler olarak karşımızdadır.

 

Ulusun varlığının devamı
için her ailede en az dört
çocuk olmalıdır

 

Tüm bunlarla birlikte her ulusun geleceği
önemli ölçüde ailelerdeki çocuk sayısına
bağlıdır. Etnoloji bilimine göre, ulusun
nüfusu yüz milyonları geçip kendi tarihi
vatanında ve ekonomisi de gayet iyi
durumda yaşıyor olsa da eğer aileler
yeterli miktarda çocuk yapmıyorlarsa bu
ulus için yok olma tehlikesi mevcut
demektir.

Ulusu koruyan nüfusudur, Ulusun varlığını
sürdürebilmesi ve çoğalabilmesi için her
ailede en az 4 çocuk gereklidir. Aile başı-
na üç çocuk mevcut nüfusu korur, bir ve
iki çocuk İse azalmayı getirir. Bu durumda
Adıgeler yeryüzünde varlıklarını korumak
istiyorlarsa öncelikle nüfuslarını artırmaya
bakmalıdırlar. ,

 
Bir örnek vermek gerekirse bugün

Avrupa'da Almanya'dan daha zengin ve

gelişmiş ülke yok gibidir. Ancak

Almanların geleceği de yeryüzüne

dağılmış olarak yaşayan Adıgelerinkinden
farklı değildir. Çünkü ölen Alman sayısı

doğan Alman sayısından daha fazladır. Bu

nedenle Almanya'daki Alman sayısı heryıl

bir milyon azalmaktadır. Alman aile

yapısında bir değişim olmadığı takdirde

etnologlar 2025 yılında Alman nüfusunun

25 milyon azalacağını öngörmektedirler.

Adıgelerin geleceği için ikinci önemli fak-

tör ise Adıgecenin kişinin birinci dili
olmasıdır. Çocuğunailk olarak Adıgedili-
ni öğretmek her Adıgenin başta gelen

görevi olmalıdır. Ulusu koruyacak olan

üçüncü unsurİse onun ulusal bilinci, adet
ve gelenekleridir. Ulusal bilim, ulusal

tarih, entellektuel potansiyel, devletin

ulusal politikası da ulusun varlığı için
önemli diğer unsurlardır.

Ulusun varlığı ve gelişimi için önemli
bunca faktörü başarmak hangi ulustan
olursa olsun kişinin kendi elindedir. Bu
görevler yerine getirildiği takdirde ulusun

geleceğini sağlam temellere oturtmak

mümkündür, #

Not: Makale NART dergisiiçin yazılmış olup

herhangibir yerde yayımlanmamışlır.
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Hayri ERSOY

Saçlarımın. ağardığını hatta döküldüğünü,
bunun da artık iyice yaşlandığımın belirtisi
olduğunu söyleyenlere karşı amansız bir
savunma aracım vardı; yüz küsur yaşındaki
babaannem.

"Boşuna sevinmeyin ey gafiller!... Ben daha
çok gencim, hatta çocukbile sayılırım. Topu
topu kırk beş yaşındayım. Baksanıza

babaannem üçüncüyüzyılını yaşıyor
ama hala çok çok dinç ve sağlıklı.
Dört kat merdiven çıkıyor da
bana mısın demiyor" diyerek

savunuyordum kendimi.

Gerçekten de babaannemson üç yüzyılı da
görmüş bir kadındı. 1897yılında doğmuştu.
Yani, 19. yüzyılı ucundan da olsa yakalamış, o yüzyılda tam üç yıl
yaşadıktan sonra 20. yüzyılın da tamamını yaşayaraksağlıklı ve dinç
bir şekilde 21. yüzyıla merhaba demişti. Hatta bu yüzyılın ilk dört
yılını da sorunsuz yaşayarak günümüze kadarulaşmıştı. İnsanların ali-
muşını bile zor bulduğu bir ülkede yaşayıp yüz yaşını aşabilmiş bir
kadın iiçin oldukça diri ve güçlüydü babaannem.

Benzeri dünyada bile çok az kalan bu sevimli yaşlı kadın kendisine
hizmet edilmesinden de hoşlanmaz hementümişlerini kendisi görmeye
çalışırdı. Düzenli olarak aptesini alır, namazını kılar, sonra bir kenara
oturup bir yandandikiş dikip nakış işlerken bir yandan da televizyon
seyrederdi.

Anadolu diasporasında doğanilk çocuklardan biriydi

Elimde olmayan nedenlerle son yıllarda yeterince ziyaret edemiyor-
dum. kendisini. Ancak en büyük düşüm; zaman ayırıp bu canlı tarih
anıtıyla, geçmişinin gizemli dehlizine dalmaktı, Çocukluğunda aile
büyüklerindendinlediği masallardan yola çıkarak efsaneler ve mitler
dünyasında geniş bir tur attıktan sonra gerçekler alemine dönecektik.
Burada, biraz soluklanıparadabelkide bir çay, yadabir Türk kahvesi
içeceklik, Bunaihtiyacımızolacaktı şüphesiz. Çünkügerçeklerdünyası
. efsanelerdeki kadartahammüledilir değildi. Sürgünlerve sürgün-

“legelen uzun diaspora yaşamı, yabancı gökler altındaacılar,
hastalıklarve yoksulluklarla geçen yüz küsuryılınanıları

<. Osgabi ki efsaneler kadar hoş ve akıcı olmayacakiı,
AN  Babaannemin bist şehii£ olmadığı aina anneve  
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Biliyordum ki, artık yüz yaşını aştığı için bir çocuk bedeni kadar
küçülen babaannem, koca birçınarın kökleri kadar
derinlere ulaşan, bizi geçmişimize bağlayan köklerini de alıp ölümün
sonsuz karanlığında kaybolacaklı.

 

 

babasının acılarını yaşadığı "sürgün''ü birkez
daha anarak, sonrasındaki yüz yirmi yedi yıl-
hık diaspora yaşamının izini sürüp günümüze
dek ulaşmak pek dekolay ve eğlenceli olmaya-
caktı şüphesiz,

Ondan öğreneceğim çok şey vardı aslında,
Çünkü o, "Büyük Abhaz Sürgünü"nde
Kafkasya'dan göçüp Anadolu'ya gelenlerin bu
ülkedeki ilk çocuklarındandı. Yani "diaspora"
doğumluydu. Annesi ve babası 1878yılındaki
sürgünde Anadolu'ya gelmişler, bu ülkede
evlenmişlerdi. 2  

Sevgili babaannemin çocukluğu ve gençliği,
aile büyüklerinin anlattığı sürgün anılarını
dinlemekle geçmişti. Sonra da bu ülkede yüz *

yedi yıl yaşamıştı. Öylesine doluydu ki, onu dinleyerek atalarından
devraldığı bir çok mitolojik öykünün yanında, binlerce sayfa sürgünve
diaspora anısı kaleme alabilirdim.   Eli az çok kalemtutanbiri olarak, sevgili babaannemi karşıma oturtup,

onun anlattıklarını hiç ara vermeden yıllarca yazabileceğim uygun&
ortamı kolluyordum. Bu arada ölebileceği de hiç ama hiç aklıma
gelmiyordu. En azından bu kadarani olarak. Çünküher gördüğümde|
yanaklarıal al ve gözleri pırıl pırıldı. Yüzünde hiçbir zaman ölümün.
soğuk gölgesini görmemiştim.

 

"Artık benim de ölmem gerekiyor" 2

Yaşamla öylesine dalga geçiyordu kibir gün bana,

"Oğlum, bi araştırsana, Azrail'in bir adresi ya da telefonunu bilen var
ma acaba? Haber versek de, beniartık alsa buralardan, Sanırım artık
benim de ölmem gerekiyor. Her gün bir çok genç hatta çocuk yaşta
insan sudannedenlerle ölüp giderken, benim dünyaya kazık kakmış
gibi ölmemek için direnmem pek de yakışık almıyor. Baksana şu
çevrene, benimbir tek yaşıtım kalmış mı?! Değil benim. yaşıtlarım,
çocuklarımın yaşıtları bile bu dünyadan çekip gitti. Benise 'gızmal'
gibi gezinip duruyorumortalıkta, O şapşal Azrail, artık ölmüş olmam
gerektiğini düşünerek beni yanlışlıkla defterdensilmiş olmalı, :
Ona benim hala yaşadığımı birileri hatırlatmalı
arak..." diye takılmış Bende panik içinde
çıkışmışlım ona

 



 

 
 

2 "Sen neler söylüyorsun babaanne, Allah geçinden si Sen daha
çok gençsin; yiyecek çokaşın, içecek çok suyun var...

 

Buaptalca şakamatepkisini hiç unutmuyorum.

"Bari bir de evlendirseydiniz beni. Bu genç yaşta yaşam yalnız çek-
ilmiyorhiç..."

Babaannemin bu tavırları bana projemi hep ileri bir tarihe erteleme
ve en uygun zamanı kollama gücü veriyordu işte. Ne fena

kandırıldığımı, nasıl aldatıldığımı öğrendiğimde artık iş işten

geçmişti.

Sevgili babaannemin son birkaç yıldır yanında kaldığı küçük halam-

dan, beni can evimden vuran haberi aldığımdahiç zamanyitirmeden

doğruca Moda'ya; küçük halamın evine koştum. Kısa bir süre önce
yanakları al al, gözleriışılışıl oturduğu yerden bir yandan dikiş dikip

bir yandan da televizyon seyreden babaannem, şimdi bembeyaz bir
tenle yatağında upuzun yatıyordu. Ne yanaklarının alı ne de göz-

lerinin ışıltısı kalmıştı.

Yanı başına oturup ellerini avuçlarımın arasına aldım

Sanki birilerini bekliyormuş gibi, gözlerini hiç ayırmadan yattığı

danın kapısına bakıyordu. Kimibeklediğinianlamıştım. Evet, sevgili
babaannem ne yapıp edip yıllardır gelmesini beklediği Azrali'le

bağlantı kurmayı başarmıştı anlaşılan. Ayak parmaklarıma kadar
ürperdiğimi hissettim o an. Sanki Azrail gelmiş başımızda dikiliyor-

du, Sevgili babaannemin çokkısa bir ömrükaldığınınfarkına varmak

beni iki yönden çok üzüyordu. Birinci üzüntüm diğeraile bireylerinin
üzüntüsüyle aynıydı. Kendimibildiğim ilk andan beri yaşamımda şu

ya da bu şekilde yeralan değerlibir aile büyüğünü;babaannemison-

suza dek kaybetme üzüntüsüydü bu. Ama ikinci üzüntümün lokal
olduğunu, yani yalnızca bana ait olduğunu biliyordum. Artık iyice

; yaşlandığı için boyu kısalan, hatta bir çocuk bedeni kadar küçülen

© babaannemin koca bir çınarın kökleri kadar yoğun ve derinlere
- ulaşan köklerini, koskoca ailemde belki de bir tek ben görebiliyordum

ve biliyordum ki bizi geçmişimize bağlayan bu kökleri de alıp ölümün
> sonsuz karanlığında kaybolacaktı.

 

    

Babaannemin yanı başına oturup ellerini avuçlarımın arasına aldım.

Solgun yüzünüizlerken düşüncelerim beni üç dört yıl kadar öncesine

götürmüştü. O günlerde bir arkadaşımlabirlikte biriş için Muğla'nın
Fethiye ilçesine gitmiştim. Ta oralara kadar gitmişkencivarda daha

önceleri varlığını duyduğum "Dövüşbelen" adlı Abhaz köyünü

görmekistedim. 73 model Wosvos'umuzla uzun sayılabilecek bir yol-
culuktan sonra Dövüşbelen Köyü'ne vardığımızda orada hiç bek-

lemediğimiz bir durumla karşılaştık. Köyde bulmayı umduğumuz
Abhazlar'dan yalnızca on onbeş kadar aile kaldığını öğrenmiştik.

Aralarında Abhazca bilen birilerinin olup olmadığını öğrenmeye

: çalıştık. Köy kahvesinde görüştüğümüz insanlar ağız birliği etmişçe-
< Sine bir tek kişinin adını verdiler. Aslında adını da verdilersayılmaz

pek. Ondan "Büyükanne"diye söz ediyorlardı.
 
 

  

  

  
   
      

    

  

   

  

  

 

   

   
  

  

  

   

   

  
  
   

  
  

   

 

  

   

    

   

  
    

 

   

 

    

 

  

görmekten o da çok mutlu olmuştu CoşkusundarlİN Ün
yıllardır kimseyle Abhazca konuşmamış olduğunu
anlamak mümkündü. Biz bir şey sormuyondukANN
anlatıyordu. Anlatmaya öylesine hasretti ki, araya sor
sıkıştırmamıza bile izin vermiyordu.

Büyükanne, Kurtuluş Savaşı'nın efsane kahramanlarından Cemil
Efe'nin yakınıydı. Cemil Efe'nin tüm özeleşyaları bir odada müze titizliği
ile korunuyordu. Giysileri, çizmeleri, tüfeği, hatta Kurtuluş Savaşı'nın
sembolleri haline gelen Çerkes kaması ile kalpağı duvara çakılan
çivilere bir bir asılmıştı. Bize tüm bu eşyaları, eğer yanlış hatır-
lamıyorsam Cemil Efe'nin torunu olan genç ve yakışıklı bir genç
göstermişti. Adını da Şahin olarakhatırlıyorum bu gencin. Arkadaşımın
basitfotoğraf makinesiyle bol bolfotoğraflar çektik. Sonra çok daha
kapsamlı ve hazırlıklı gelip bu köyde sosyal antropolojik çalışmalara
yapmak üzere ayrıldık.

Sonra ne mioldu? Tabi ki yaşam keşmekeşiiçinde kendimize

zaman ve olanak ayarlayıp bu köye bir daha gidemedik. Bir N

gün Cemil Efe'nin torunundan bir mektup aldım. "Büyükanne"

ölmüş, ebediyete intikaletmişti. Hem de tüm bilgi ve birikimleriyle. O

hayat dolu yaşlı kadının ölümüne üzüldüğüm kadar kendisiyle birlik-

te yok oluşun karanlık dehlizlerine götürdüğü anılarına da

üzülmüştüm.

Büyüklerimizin "hazine"leri ile gitmelerine izin vermeyelim

Muğla'nın Dövüşbelen köyündeki "Büyükanne'den, ellerini avuçları-

ma aldığım kendi büyükanneme döndüm birden. Çünkü avuçlarımın
içindekielleriyle elimi kavramış, kendisinden beklenmeyen bir güçle

sıkıyordu. Gözlerinin içine baktım o an. Bana bir şeyler söylemeye

çalışıyordu. Ancak tüm çabasına karşın dudaklarını oynatıp söylemek
istediklerini ifade edememişti. O andan sonra da, ne konuşmaya

çalıştı ne de söylediğimiz tek bir söze tepki gösterdi. Kısa bir süre

sonra da aramızdan ebediyen ayrıldı.

Sanırım bir çoğunuz bu yazıyı okurken benzerbir anınız olduğunu
hatırlıyorsunuzdur. Eğer yoksa eminim bazılarınızın yakın zamanlar-

da benzer anıları olacaktır. Ölüm, yaşamın kuralı, Evimizdeki, ya da

çevremizdeki yaşlılarımıza tanrı daha çok uzun ömürler versin.
Ancakdeğerli büyüklerimizin de daha öncekiler gibi "hazineleri" ile

gitmelerine izin vermeyelim. Paha biçilmez birikimlerini gelecek.

nesillere miras bırakmalarına yardımcı olalım. Bu sayede bedensel
olarak ölseler bile sonsuza kadar gönüllerde yaşamalarına da yardım-

cı olmuş oluruz.

3 Ağustos 2004
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1900

 

Kafkasya'da Sovyet yönetimi son noktayı koymuştu

 

| Murat PAPŞU

Anadilde açılacak kurslar nedeniyle

geçen yıl İstanbul'da ve Ankara'da

yapılan toplantılarda alfabe konusu

yoğun şekilde tartışılmıştı. Latin ve Kiril

alfabelerini savunanlar argümanlarını

sunmuşlardı. Aynıtartışma buyıl tekrar

alevlendi ve sonuçta nisan ayında

Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun

düzenlediği toplantıda Kiril alfabesinden

yana karar çıktı. Ancak tartışmalar bite-

cek gibi görünmüyor. Benzer şekilde

1900'lerin başında da Çerkes aydınları

arasında 'Arap alfabesi mi olsun Latin

alfabesi mi?tartışması yaşanmıştı. O

dönemde hem Kafkasya'da hem de

Osmanlı'da bazıları Arap harflerini,

bazıları da Latin harflerini esas alan çok

sayıda alfabe önerisi yapılmıştı. 1936-

1938'de Kafkasya'da Sovyet yönetiminin

tercihi, 1923'te de Türkiye'de yeni

rejimin politikası bu tartışmalara son

noktayı koydu.

Türkiye'de yaşanan süreç sonucunda

bugün yine aynı tartışmanın içindeyiz,

fakat tamamen farklı koşullarda. 100 yıl

önce İstanbul'daki Çerkes Teavün

Cemiyeti ve Çerkes aydınları bütün

Çerkes dünyasının kültürel öncülüğünü

yapıyordu. İstanbul'da hazırlanan alfa-

beler, basılan kitaplar ve yetişen aydın-

lar hem Kafkasya'ya hem de Suriye'ye

gönderiliyordu. Cumhuriyet'ten önce,

22

Arap alfabesinin kullanıldığı dönemde

Müslüman bir halkın aydınlarının Latin

harfleriyle alfabe yapması özellikle

ilginçtir.

1936-1938'de

Çerkesçe'nin iki lehçesi

için yapılan alfabenin

öğrenimi sınırlı bir

çerçevede kaldı

 

Değişik ülkelerde yaşayan Çerkesler'in

bugün dil ve alfabe konusunda bulun-

dukları yerler çok farklı. Kafkasya'da

1920'lerden itibaren Kafkas dilleri yazılı

hale getirildi, eğitim öğretim yaygın-

laştırıldı, çok sayıda yayın basıldı,

yazarlar, şairler yetişti. Ürdün ve

- İsrail'deki Çerkeslerin okul açma,dilleri-

ni öğrenme imkanları oldu. Suriye'deki

Çerkesler bu konuda biraz daha sıkıntı

çektiler. Türkiye'deki Çerkeslerin ise

böyle bir şansları hiç olmadı. Çerkesçe

okuma yazma öğrenmek bir avuç ideal-

istin özel merakı olarak kaldı.

Sovyetler Birliği döneminde, 1936-

1938yıllarında Çerkesçe'nin iki lehçesi

için Kiril-Rus alfabesinin harilerini esas

alan ve bugün hala kullanılan iki alfabe

yapıldı. 1970'lerde Ankara Derneği'nin

çabalarıyla bu alfabeler Türkiye'de de

yaygınlaştırılmaya çalışıldı, ancak mev-

cut siyasi ve kültürel ortam buna imkan

vermedi ve öğrenimi sınırlı bir çevrede

kaldı.

lerin başında Çerkes aydınları arasında yaşanan 'Arap alfabesi mi olsun, Latin
alfabesi mi olsun' tartışmasına 1923'te Türkiye yönetimi, 1936-1938'de de

Alfabe, bazı toplumlar için ulusal kim-

liklerinin parçasıdır. Ruslar, Yunanlılar,

Araplar, Japonlar, Gürcüler, Ermeniler

v.d. için de böyledir. Alfabe tartışmaları

genellikle ulusallık zemininde yapılır.

Çerkesler için tartışmanın böyle bir

zemini yok. Çerkesçe için daha önce

yapılan Arap ve Latin alfabeleri, bugün

kullanılan Kiril alfabesi, Çerkesler'in

ulusal kimliğinin bir parçası olmadı.

Dolayısıyla tartışma sadece dilsel

gerekçeler zemininde yapılabilir. Ancak

bugüne kadar yapılan tartışmalardan

görüldüğü kadarıyla, bazıları için bu

sorun dilsel gerekçelerden çokpolitik ve

ideolojik nedenlere dayanıyor.

 

tartışmalarda etkili olan

bir kendini tanımlama

sorunu var

Bugün yaşanan alfabe tartışması, olma-

ması gereken bir tartışmaydı. Çünkü

Çerkesçe 70 yıldır yazılı bir dil ve nasıl

Türkçe Latin alfabesiyle yazılıyorsa

Çerkesçe de Kiril alfabesiyle yazılıyor.
Fakat Türkiye'de Çerkes halkının bugün

bulunduğu noktada her şeyi yeniden ve

yeniden tarlışmak gerekiyor. Birçok

konuda olduğu gibi alfabeyle ilgili

tartışmalarda da etkili olan bir 'kendini

tanımlama', yani kimlik sorunu var.

Genel bir tespit yaparsak, kendini 'ana-

vatan' Üzerinden tanımlayanlar, yani

 



 
Kafkasya'yı anavatanı; kendini de Çerkes

halkının diasporada yaşayan bir mensu-

bu olarak görenler genellikle Kiril

alfabesini daha kolay benimsiyorlar.

Artık tamamen 'buralı' olanlar ve

Ruslarla ilgili her şeyi düşman gören

siyasi gelenekten gelenler de Kiril

alfabesine karşı çıkıyorlar.

Bu tartışmada latin alfabesini savunan-

lar 'Kiril alfabesini öğrenmenin zorluğu",

'Latin alfabesinin yaygınlığı", 'bilgisayar-

da ve internette Kiril kullanılamaması!

v.b. gerekçelerileri sürüyorlar.

Türkiye'de Çerkesce

öğretmeni yetiştiren

herhangi bir öğretim

kurumu yok

Kiril alfabesinin tercih edilmesinin en

önemli nedeni, Kafkasya'da 70 yıldır bu

alfabeyle üretilmiş azımsanmayacak bir

birikimin olmasıdır. Bugünün koşullarında

sadece konuşmadili olarak kalan bir dil

varlığını sürdüremez. O dilin; yazarlar,

şairler tarafından işlenmesi, yazılı ürün-

lerinin olması, radyoda televizyonda

kullanılması gerekir. Bunların kısa

dönemde Türkiye'de olmasını beklemek

hayal olduğuna göre, yapılacak tek şey

anavatandaki bu birikimden yararlan-

maktır. Yıllardır süren çabalara rağmen

Kiril alfabesini çok az kişinin öğrendiği

biliniyor. Yıllardır bunun için çaba har-

cayan aydınları yılgınlığa düşüren bu .

durum, Türkiye'deki siyasi ortamdan

kaynaklanıyordu. Soğuk savaş Şşart-

larının sona erdiği, anavatanla ilişkilerin

ve bilinçlenmenin arttığı bugün, daha

umutlu olmak gerek.
   

 

    
Türkiye'de Çerkesçe öğretmeni yetiştiren

herhangi bir öğretim kurumu ve üniver-

sitelerde konuyla ilgili bir bölüm yok.

Şu anda açılsa bile yetişmesiyıllar alır,

ki zaten böyle bir niyet de görülmüyor.

Dolayısıyla kurslar için muhtemelen

Kafkasya'dan Kiril alfabesiyle Çerkesçe

öğretecek öğretmenler getirilecek.

Türkiye'deki farklı

iehçeler ve ağızlar sürekli

gerileyerek varlıklarını

korudular

 

Olayın diğer bir boyutu da anavatan-

diaspora ilişkisi. Türkiye'deki Çerkesler

kendilerini anavatanları Kafkasya olan

bir diaspora toplumu olarak görüyor-

larsa, dönüş söz konusu olsun olmasın

anavatanlarıyla ilişkilerini korumak ve

geliştirmek durumundalar. Bunun için

de en başta gelen araç dildir. Burada

ayrıca yazının önemini anlatmaya gerek

yok. Diğer taraftan, Kafkasya'da ve

Türkiye'de konuşulan Çerkesçe arasında

140 yıllık bir ayrılık var. Kafkasya'da yazı

dilinin oluşmasıyla iki lehçe standart dil

haline geldi. Yaşayanbir varlık olarak dil

gelişti, değişti, Rusça'dan kelimeler

aldı. Türkiye'de ise farklı lehçeler ve ağı-

zlar sürekli gerileyerek varlıklarını

korudular. Dil standart hale gelmedi ve

konuşma dilinden ibaret. Dolayısıyla

Türkiye'deki farklı lehçe ve ağızların

Kafkasya'da standart hale gelen dile

uyum sağlaması gerek. Ve aradaki 140

yıllık açığı kapatmak Türkiyeli Çerkeslere

düşüyor.
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Kiril alfabesiyle basılmış kitapları Latin

alfabesine çevirmek ise hem ekonomik

açıdan hem de yukarıda bahsettiğimiz

sakıncalar açısından anlamlı görünmüyor.

 Ruslar topraklarında

Kiril'den başka alfabe

kullanılmasını yasakladı

Ea

 

Dünyada İngilizce nedeniyle Latin

alfabesinin yaygınlaştığı bir gerçek.

Ancak hiçbir halk,farklı alfabe kullanan-

lar da dahil, bunun için kendi alfabeleri -

ni değiştirmeyi düşünmüyorlar. Sadece

Latin (İngiliz) alfabesini de öğreniyorlar.
Azerbaycan'ın ve bazı Orta Asya

cumhuriyetlerinin Latin alfabesine

geçişi ise politik bir tutum. Ekonomik

olarak olduğu gibi kültürel olarak da

ülkelerini Rusya'nın etkisinden kurtarıp

Batı'yla yakınlaşmaya çalışıyorlar.

Kafkasya'daki cumhuriyetler için durum

çok farklı. Onlar Rusya Federasyonu'na

bağlılar ve Rusya hükümeti, Tataristan'ın

Latin alfabesine geçme teşebbüsü üzerine

geçtiğimiz yıllarda Rusya Federasyonu

topraklarında Kiril'den başka alfabe kul-

lanılmasını yasakladı. Rusya'da Latin

alfabesine geçişin tartışıldığı, gelecekte

 

Latin alfabesine geçecekleri iddiası ise

rivayetten ibaret. Ruslar için alfabe

ulusal kimliklerinin bir parçasıdır.

Bugün hem iniermet hem

de bilgisayar programları

birçok dile uyumlu hale

getirildi

Teknolojinin, internetin Latin alfabesini

zorunlu kıldığı iddiası da geçerli değil.

İlk başta evet, Latin harfleri hatta

İngilizce dışında problem yaşanıyordu.

Ama bugün hem internet hem de bil-

gisayar programları birçok dile uyumlu

hale getirildi. Baskça'dan Katalanca'ya

kadar hemen her dil kullanılabiliyor.

Abhazca dışında diğer alfabeler Rus

alfabesinin harflerini esas aldıkları için

bilgisayarda ve internette sorun yaşan-

mıyor.İki tuşa basıp klavyeyi değiştire-

biliyorsunuz. Abhazca için ise bilgisayara

font yüklemek gerekiyor. Abhazya'nın

gerekli başvuruları yapmasıyla bu sorun

da halledilebilir. Ayrıca, farklı alfabe

kullananlar (Ruslar, Araplar, Gürcüler)

istedikleri zaman internette Latin harflerine

başvuruyorlar, ama bu alfabelerini

değiştirmelerini gerektirmiyor.
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Yaşanan zorluk alfabenin

farklı olmasından değ

dilin yapısından
kaynaklanmaktadır

  

Latin alfabesine alışmış Türkiyeli Çerkesler

için Kiril alfabesinin zor görünmesi

normaldir ve dil öğreniminde psikolojik

bir engeldir. Ancak mevcutşartlar altın-

da Kiril alfabesinin gerekliliği göz önüne

alındığında bu aşılabilecek bir engeldir.

Dünyada milyonlarca insan bu alfabeyle

okuyup yazdığına göre, Çerkesler de .
bunu öğrenebilir. Asıl zorluk alfabenin

farklı olmasından değil dilin yapısından

kaynaklanıyor. Elliye yakın sesi hangi

altabeyle yazarsanız yazın zor olacaktır.

Kafkasya'da Kiril alfabesiyle yapılmış 16

alfabe var: Abhaz, Abazin, Adıgey,

Kabardey, Oset, Çeçen, İnguş, Karaçay,

Balkar, Nogay, Avar, Dargi, Lak, Lezgi,

Tabasaran ve Kumuk. Abhaz-Abazin,

Adığey-Kabardey, Karaçay-Balkar ve

Çeçen-İnguş aslında tek dilin lehçeleri.
Aynı dilin lehçeleri için ayrı alfabeler

yapmak Sovyetlerin ulus politikasının

bir uygulamasıydı. Bu alfabelerin hemen

hepsi Kiril-Rus alfabesinin harilerini

esas alıyor. Sadece Abhazca'da Kiril

olmayan 14 hari var. Bu alfabelerin

elbette eleştirilecek yönleri var, ama

Kiril alfabesi bu diller için uygun

değildir, Latin alfabesi daha uygundur

demenin dayanağı yok.

Sonuç olarak, bugün hiç yazısı olmayan

bir dile yeni alfabe yapma durumunda

değiliz. Kafkas dilleri Kiril alfabesiyle

yazılmaktadır ve nasıl Arapça, Japonca

veya Rusça öğrenmekisteyenlerin önce

altabelerini öğrenmeleri gerekiyorsa, bu

dilleri öğrenmek isteyenlerin de alfa-

belerini öğrenmeleri gerekiyorE

Ni

 



 

Bugün alfabe arayışlarıyla, mevcut alfabede yazılmış olan bunca kitap ve
dökümana sırt çevirerek, dilin diyasporada gelişimini sağlamak dileği, pek ufku
olan bir görüş değildir

Ci Hikmet BER
Alfabe seçimi sorununun "Adıge toplumu

ile onun dil ve kültür varlığının idamesi

ve geliştirilmesi" genel konsepti

çerçevesinde değerlendirilerek çözülmesi

gereklidir.

 

Bu konsept bugün "Adıge sağduyusu"nun

okunmasındadır; ve ondahaklılık kazan-

maktadır. Adıge sağduyusu, insan oluş

sürecinden bugüne intikal etmiş insani

pozitiflikler arşivinin ürünüdür. Bu arşiv,

onun müziği, khafesi, wugı, motifi,

xabzesi, etiği ve dilinde mevcuttur.

Adıge varlığı bu genel kültür izleğinde

oluşmuş ve olagelmiştir. Bu izlek, onun

günümüz simgesel yazı işaretlerinde

kayıt olmamış yazısıdır. Bu izlek, (başka

bir dilde anlamına pek rastlanmayan)

onun özgürlük anlayışında bir yazgıyı

sunmaktadır.

Bu özgürlük anlayışındaki Adıge varoluşu,

esasen tarihin başlangıcından beri,

(hani şu simgesel yazının başlangıcın-

dan bu yana), geri çekilme temayülünde

olmuştur. Adıge'nin yaşı dört bin değildir;

o, dört bin yıldır yaşlanmaktadır.

Günümüzde, (hani şu tarihin sonunda)

iyice yaşlanmışlığında, bu yaşlılığının

bir bağ-bozumu ile, Adige toplumunun

tekrar kendi tarih sahnesinde yaşam

bulmasıdır dileğimiz.

 

Adigece yazı arayışının

bugün gündeme gelmesi

tesadüf değildir

Bugünkü anlamda yazı, hafızanın

nankörleşmesine tekabül eden bir.

refleksin icadıdır. Bir bütünsel insani

varoluşun parçalanması noktasında, bu

varoluşun yazısı ve yazgısının sonuna

tekabül eden bir icat!

Ve yazı, tıpkı çoğunluktaki diller gibi,

temel köklerinden koparak, karışarak, bir-

birini yok ederek gelmiştir günümüze.

Bütünlüğün çözülmesiyle ortaya çıkan

parçalarda, bütüne aidiyetin ifadesi olan

temsiller, simgenin işlerliğini devreye

sokarlar: Günümüz yazısı böyle bir

simgesel olgudur. Ve o halde bugünkü

yazı, kültür bütünlüğünün birer elemanı

olay desen, motif, damga veya thabze

değildir; temsili ve simgesel bir olgudur

ve bu temelde başkalaşarakyeni formlar

edinebilir.

Hafıza kaybının kapıyı çaldığı bir nokta-

da, şu reflekse tekabül eder tarzda,

Adıge yazı arayışının kendi insanı bazın-

da, öncelikle 1800'lü yılların başında

kendisini göstermesibir tesadüf değildi.

Sovyetlerin yıkılmasında ve bugün bura-

da tekrar gündeme gelmesi de gerekçe

ne olursa olsun bir tesadüf değildir.

Ama onun kendi dilinde "yazı, yazmak

veilişkili sözcükler" mevcuttur.

Tam da bu noktada, Sovyetlerin yıkı!-

masının hemen akabindekialfabe tartış-

malarında, bir alfabe önerisinin "Adıge

motif ve aile damgaları" olduğunu

(konunun tartışmasına girmeksizin) bil-

gilerinize sunarım.

Alfabe ve dil bugün

anavatanda dahi bazı

tehditler altındadır

Parçalanmanın ve simgeselliğin şu ege-

menliğinde, bütünselliğinde direnerek

ayakta ölme noktasına gelmiş olan

Adigece, yaşamak için, kendi insanı

bazındakritik bir seçenek karşısındadır:

Kendini okumak!

Bu noktada "dil eğitimi ve yazı", başta

İfade ettiğimiz konseptin bir parametresi

olarak durmaktadır. Bu konuda, diğer

parametrelerle birlikte bir sinerji

yaratarak, konseptin amacının tecellisine

hizmet edecek bir seçenek bulmak

zorunluluğu ile karşı karşıyayız.

Şunu İlave etmek gerekir ki, Adıgece ve

Adıge kültürü sorunlarının çözümünde,

modernist(!) yaklaşım sahiplerinin tüm

bu hususları dikkate almaları gerekir!

Anavatanda alfabe ve dilin bugünkü

durumu bakımından;

25



 

- seslerin Rusça lehine asimilasyonu,

- sözcüklerin simgesel anlamlara

. kilitlenerek, ideal-materyal düalizme

dönüştürülmesiyle, yaşamsal-vital nite-

iklerini kaybetmeriski,

- gramerle dilinkısırlaştırılması ve cüm-

lenin devrilmesive

- tek şiveyi ilan ederek ve böylecekimi

sesleri hariç tutarak dilin budanması

konuları, Adigece'nin maruz kaldığı

tehditlerden yalnızca birkaç husustur.

Dilin karşı karşıya olduğu bu ve benzeri

tehditleri bertaraf etmedikçe, alfabeyi

istediğiniz kadar değiştirseniz de, bir

gelişme kaydedemezsiniz.

İnsanlar için yaşamlarını
kazanma aracı olmayan

Adigece, eve ve köye
psolmaya mahkumdur

 

Bugün anavatanda Adigece'yi çağın

gerektirdiği ölçüde ve alanlarda kul-

lananlar filoloji mezunlarıdır. Onlar,

edebiyat ve tiyatro yazarlarıdırlar,

şairdirler, öğretmen, enstitüde araştırma

görevlisi, sanatçı ve tiyatro oyuncusu,

Adıge kültür insanlarıdırlar. Bu hususlar

oda, devletçi bir yapının sunduğu

olanakların gereği olarak (halen) vardır!

Bunların dışındaki Adıge insanları, bu

kültür ürünlerinin okuru ve izleyici-

leridirler. Ve onlar Adigece'yi evde,

sokakta ve köyde kullanmaktadırlar.

Ama,aynı insanlariçin Adıgece, yaşam-

larını kazanma aracı olmadığı gibi, hayatı

kolaylaştırma ya da düşünme aracı

değildir.

Bu itibarla Adigece bir zorunlulukteşkil

etmemekte ve Adigece eserlerinin
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izleyicileri olan bu taban genişle-

memekte, giderek daralmaktadır.

Adigece günlük yaşamda bilinmese de

olabilmekte, belirli alanlar dışında iş

bulmaya yaramamaktadır. Onunla bilim

ve felsefe yapılmamaktadır.

Okumave yazmanın da gelişimine engel

olan husus,dilin giderek çağdaş yaşamın

dışına itilmesi durumu, eve ve köye bu

hapsolmahalidir.

Hayatla aramıza zorunlu olarak giren dil,

bizi kuşatan dil, iki dillilikte, -şu zorun-

luluk bakımından- hayatı kolaylaştıran

dil lehinde göstermektedir tercihini.

Bilincin ve mantığın oluşturucusu olan

dil, yerini bir başka dile terketmesi

halinde, bireyi, geri dönüşü olmayan bir

tarzda terk etmektedir.

Tüm varlığı ile insanı kuşatan dil,

insanın ondan kurtulamadığı bir "dil

hapishanesi" oluştururken; Adıgece,

zorunluluğundan kurtulunduğu, edindiği

diller sayesinde insanının kendisinden

kaçabildiği ve kaçındığı bir hapis dile, -

bir tutsak ve tutuk dile- dönüşmektedir.

Anavatandaki avantajların bile söz

konusu olmadığı diyasporada, hapsol-

duğu evde de köyde de ölmüştürbu dil.

Ya da şimdilik, bu mahkumiyetten

artakalanlarda yaşatmaktadır son nefesini.

Eğer bu dil yukarıda ifade ettiğimiz şekilde

de olsa, anavatanında yaşıyor olmasa

idi, son nefesinin kaydının yapılmasıve

yeni nesillere okunup üflenmesi olurdu

yalnızca. Ve dilin diyasporadaki şu son

nefesinde, mevcut alfabeyi (tanınan

kayıt aracını) gözardı ederek, bir kaydını

yapacak araçlar ararken, müstakbel şitre

çözücülerine de kazık bir sürpriz hazır-

liyoruz.

 

Dilin kendi dilbiliminin

yapılmasına ve dil

öğrenim kitaplarının

yazılmasına ihtiyaç vardır

 

Anavatanda henüz sistemin öngördüğü

tüm olanakların kullanıldığı, sunulan

çerçevenin içinin doldurulduğu da

söylenemez.

Gerek anavatanda ve gerekse diyaspora-

da dilin yaşaması, okunup yazılması

için, öncelikle insanı bazındatalep oluş-

turmak bakımından, tüm olanaklar

değerlendirilmeli, gerekçe ve zorunlu-

luklar bulunarak sistematize hale

getirilmelidir. İnsanı motive edici,

pratik ve hayati avantajlar, varoluşsal ve

entelektüel ihtiyaç ve zorunluluklar

keşfedilmelidir!

Dilin yaşamasınıve gelişimini sağlamak

bakımından, dünyanın yeni düzeninin iyi

anlaşılması ile, bu yolda örgütsel ve

finansal her tür olanak değerlendirilme-

lidir.

Adıgecede ulaşılacak keşiflerle, insanı

"bilen" olarak adlandıran bu dil argü-

manının yaşam bulmasıyla, insanı

bilmekle donatacağı görülecektir: "Dil

hapishanesi" deyimi yerine "dil evinde

özgür insan" deyiminin uygun hale

geldiği görülecektir o zaman. Çünkü bu

dil, varlık özündenitibaren oluş sürecini

izler ve bu deneyimin insan ses

yeteneğinde ifade bulduğu en büyük

mümkünlükler dili olarak karşımıza

çıkar.

Anavatanda dilin kullanımındaki yetersiz-

likler ile gelişmemesinin bir nedeni de,

ona giydirilen Rusça versiyonlu Hini-

Avrupa grameridir. Bu gramere uygun

olduğu ölçüde dil var kabul edilmekte,

 



uyumsuzluklar gelişmemişlik olarak

damgalanmaktadır. Böylece de insanı,

dili konusunda komplekse icbar olmak-

tadır. Dili gramere uydurmak ve - sözüm

ona - bir dil niteliği kazanması için

yapılan yapay değerlendirmeler, dili,

öğrenilemezve tanınmaz hale getirmek-

tedir. Adigece tüm dilbilgisi kitapları

bunların kanıtını teşkil etmektedir.

Dilin kendi dilbiliminin yapılmasına ve

dil öğrenim kitaplarının yazılmasına

ihtiyaç vardır; - ama dilin sesini

dinleyerek!-. O zaman dilin ne kadar

kolay ve anlaşılır olduğu görülecek;

vazgeçilmez ve bilmenin keyfinin

yaşandığı bir dil olduğu anlaşılacaktır.

Bu keyif gramere yakalanmamakta ve

. mevcut gramatikal bakışlardan kaçmak-

ta olan bir keyiftir.

Dil bilenlerin mevcut

alfabeyi öğrenme süresi

üç-beş saatir

Bugün alfabe arayışlarıyla, mevcut

alfabede yazılmış olan bunca kitap ve

dokümanasırt çevirerek, dilin diyaspo-

rada gelişimini sağlamak dileği pek ufku

olan bir görüş olamaz. Geliştirilecek

alfabede okunacak kaynakların oluşum

zamanı, dilin kaybolma lehindeki bir

zamandır.

Kaldı ki, dil eğitimi ve yaşatılması yolun-

da sağlanacak ortam ve koşulların Rusya

rederasyonu'nda bulunan koşullardan

çok daha kısıtlı olacağı aşikardır. Bu

durumda,latin alfabesi, yalnızca haber-

leşme ve kısa notlar almaya hizmetle

sınırlı kalacaktır. (Ve ancak, böyle bir

ihtiyacı karşılamakiçin latin alfabesinde

bir transkripsiyon alfabesine de ihtiyaç

  

ki, latin alfabesinin temel alfabe olarak

bir hevesle ilan edilmesi halinde, kısa

zamanda özlemin eski tadının kalmadığı

farkedilerek tatminsizlikle terkedilecek-

tir.

Esasen, bir alfabe arayışı gündeme

geldiğinde, bilinen bir alfabeden hareket

ya da en popüler olanını temel almak

düşüncesi mevcut ortamın, konformizmin

ve kanaat bilgisinin bize hemen dayat-

tığı bir reflekstir.

Alfabe öğrenmenin ve okuma yazmayı

geliştirmenin zor olduğunailişkin yanlış

bir kanaat yaygındır; ve bu bize çocuk-

luğumuzdan mirastır. Gerçekten de bir

çocuk için, konuşmanın yazılarda temsil

edilmesi ve okunması zor ve karmaşık

bir iştir. Ama, hep temsiller ve simgeler

ortamında eğitilmişler ve çalışanlar

olarak, günümüzün yetişkinleri için bu,

artık zor ve alışılması güç bir iş değildir.

Ve dili bilen bir yetişkin için, mevcut

resimli alfabelerden Adıgece okuma

yazmayı sökmek üç-beş saatlik bir iştir;

sonrasında pratikle geliştirilir. Ancakdili

bilmeyen ve çocuklar için sorun vardır.

Bunlar için mevcut gramere yakalan-
mayan yeni dil öğrenim dokümanları

geliştirmek gerekir,

Adigecenin kaybolmasına

Tanrı da razı olmayacaktır

 

Sonuç olarak, dünyaya dağılmış olanbir

toplumun kendi merkezi anavatanla

ilişkilerine ve dile, anavatanile diyaspo-

rası arasındaki iletişime, ve ilişkilerin

geliştirilmesine katkı sağlayacak bir

alfabenin değiştirilmesi yararlı bir girişim

değildir. Bu mevcutalfabenin ortaklığın-

da direnelim ve öğrenim aracı olarak

kullanalım.

Tam da şu dönem, bir sistem değişi-

minin ve yeni oluşumların yaşandığı, bu

yolda dönüşüm için karşılıklı desteğin

ve işbirliğinin sağlanması gereken bir

zamandır. Bu dönüşümlerin gerçek-

leştirilmesi ve yeni ufuklara birlikte açı!-

manın umutlu şafağında, şu ortak gele-

ceği çatallandırmaya hizmet edecek her

tür girişim, ancak konsept eksikliği ile

izah edilebilir.

Biraz çalışır ve sabırlı da olursak, bu

dönem, diyaspora insanının yalnız

teknik alanda değil, kültür, sanat, bilim,

dil ve felsefe alanlarında da ürünler ver-

meye başlayabileceği, ve çok önemli

ortak dönüşümlerin gerçekleştirilme-

sine katkıda bulunabileceği, müstakbel

oluşumların temelinin atılmasında rol

oynayabileceği bir dönemdir: Ortak

alfabe ve dili, bunların her türlü mümkün

aracını itina ile hazır bulundurmak

gerekir.

Tanrı kavramını ontolojik bir anlam

temelinde ifade eden ve O'nun anlaşı|-

masının eniyi dili olan Adıgece'nin kay-

bolmasından Tanrı da razı olmayacaktır.

Adıgece'nin gelişmesi ve toplumunun

varolması, onun geri çekilmesinin

öyküsünü oluşturan temsil ve simge ege-

menliğinin ve kopuşun, şu modemizmin

yöntemlerinde değildir. Adıgece'nin

tekrar kendine uygun yaşam ortamına

kavuşması ve gelişmesi, onun iyi işi-

tilmesinin biliminde mümkün hale gele-

cektir. 8

(Not: Metindeki "Adıge" ifadesi "Abhaz-

Abaza"ifadelerini de kapsar)
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Ergün ÖZGÜR(LİY-PHA)

Türkiye Abhaz Diasporası, tarihinde bu

yıl bir ilki gerçekleştirdi. On yedi genç

ve onlara refakat eden üç yetişkin, yaz

okulu projesi kapsamında 15 Temmuz

2004'te Abhazya'ya gittiler. Yaz Okulu'nu

tamamlayan gençler 16 Ağustos'da

tekrar Türkiye'ye döndüler.

Abhazya Cumhuriyeti Milli Eğitim

Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Dünya

Abhaz Birliği, Abhaz Dilini Geliştirme

Vakfı ve Demografya'nın organize ettiği

bu program için öncelikle 11-15 yaş

arası gençler düşünülmüştü, ancak daha

. Sonra yaş sınırı biraz daha yükseltildi.

15 Temmuz Perşembe sabahı İstanbul

Kafkas Abhazya Kültür Derneği'nde saat

09:00'da buluşan yaz okulu katılımcıları,

saat 12:30'da Atatürk Havalimanı'ndan

uçağa binip Rusya'nın Adler Havaalanı'na

uçtular. Adler Havalimanı'nda onları,

Proje Müdürü Alina Açba, Demograiya

Başkanı Givi Dopua, Abhaz Dilini

Geliştirme Vakfı Başkanı ve Proje

Koordinasyon Sorumlusu Arda Aşuba,

Soros çalışanı Aida Khoneliya, Dışişleri

Bakanlığı Vize Bölümü Sorumlusu Asian

Ghivinariya, Demografya Sorumlusu,

eski parlamenier Oktay Çkaiua, diğer
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Demografya Sorumluları Erkan Kutarba,

Ahmet Marşan ile Türkiye'den gelip

Abhazya'ya yerleşenlerden Yavuz Kozba

karşıladılar.

Daha sonra Psou nehri civarındaki Rus

sınırını geçtikten sonra polis eskortu

eşliğinde Sohum'da kalınacak Özel Alfa

Okulu'na gelindi. Burada onları Milli

Eğitim Bakanı Tali Gopua, Dünya Abhaz

Birliği Genel Sekreteri ve yazar Gennady

Alamia, Alfa Okul Müdürü Fatima

Davutova, Abhaz Tarih Dil Kültür

Araştırma Enstitüsü (ABNI) ve Abhazya

Devlet Üniversitesi öğretim üyeleri
Emma Khilba, Aldona Ajiyba, Inessa

Kakoba, Adgur Şinkuba, Abhazyalı

gençler, öğretmenler, diasporadan

yerleşen aileler ile kalabalık bir toplu-

luk çiçeklerle ve Abhaz müziği eşliğinde

karşıladılar.

Bir ilk olması nedeniyle Abhazya'da

aylarca önceden bu konuda çalışmalar

başlatıldı. Öncelikle konu ile ilgili bir

komisyon oluşturuldu. Proje müdürü

olarak Alina Açba, koordinasyon sorumlu-

luğuna da Abhaz Dilini Geliştirme Vakfı

Başkanı Arda Aşuba seçildi. Toplam

Abhazya Yaz 2004 (Apkhın 2004) Sohum Yaz Okulu Projesi
kapsamında Türkiye'den Alkhazya'ya giden 17 genç, bir ay
boyunca üst düzey devlet yetkililerinin de yakın ilgisiyle ülkeyi
gezdiler, tanıdılar, dil kursuna katıldılar ve yeni dostluklar
kurdular.

Gençlerin Abhazya'ya gidişi, Gürcistan'ın saldırgan açıkla-
malarından sonra rahatsızlık hisseden Abhaz halkı için de
motivasyon aracı oldu. Abhazlar, çocuklarını hiç endişe
duymadan, rahatlıkla oraya gönderen ailelere teşekkür ettiler.

hedeflenen sayı ve süre dikkate alınarak

masraflar bütçeye konuldu.

Komisyonda görev alan diğerkişiler ise;

Abhazya Milli Eğitim Bakanı Tali Copua,

yazar Doç.Yura Argun, Dünya Abhaz

Birliği Genel Sekreteri ve yazar Genady

Alamia, yazar Anzor Mukba, Abhazya

Tarih Dil Kültür Araştırma Enstitüsü-

ABNI araştırma görevlisi Emma Khilba,
öğretmen Irma Adleyba ve Demografya

Bşk. Yrd. Erkan Kutarba. Komisyona

sonradan katılanlar arasında Parlamenter

Marina Bartsıs, Soros çalışanı Aida
Khoneliya ve ben varım. Komisyonun

Türkiye ayağında ise Dünya Abhaz

Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Dr.
Cemalettin Ümit, Bediz Tantekin ve
İlhan Kıymet görev aldılar.

Başlangıçta, Türkiye diasporasından

gelecek bir grup genç ile Abhazya'dan

katılacak gençleri yaz okulu projesi ile

kaynaştırmak için 20 günlük bir proje

hazırlanmıştı. Daha sonra bu pojenin

süresi 30 güne uzatıldı. Yaz okulu pro-

jesinin amaçları arasında; gençler

arasında sevgi bağlarının kurulması,

sıcakilişkilerin geliştirilmesi, kendi ana

   



dillerinin kısıtlı süre içerisinde bile olsa

öğretilmesi, kültürel bilgilerin verilmesi

ve milli duyguların canlandırılması

sayılabilir.

Türkiye Diasporası için düşünülen

katılımcı sayısı otuz kişiydi. İlk yıl

olması nedeni ile pasaport çıkarılarak

müracaat edilmesinin süresinin kısa

olmasına rağmen, düşünülen sayıdan az

da olsa beklenene yakın katılım gerçek-

leşti. Hedeflenen toplam sayıdan onaltı

kişi fazla olmak kaydıyla toplam yet-
mişaltı gence yirmi gün hizmetverildi.

Abhazya'dan okula katılacaklar şeçilirken

de özellikle Abhazca'yı bilmelerine

dikkat edildi. Ayrıca hem kentlerden

hem de köylerden gençlerin okula katı|-

masına özen gösterildi. Yirmi günden

sonra diasporadan gelip Abhazya'ya

yerleşen ailelerin çocukları hariç

Abhazya'dan katılan diğer gençlerin

okuldan ayrılması gerekti. Çünkü

başlangıçta bütçelenen süre bu kadardı.

Diğerleri on gün daha yaz okuluna

devam ettiler. Okuldan ayrılanlardan

sohum'da yaşayanlar fırsat buldukça

arkadaşlarını ziyaretettiler.

Diğerhazırlıkların yanı sıra; Abhazya Dil

Bilimleri Vakfı'nda Abhazca dil dersi

veren ve bu programda da görevli olan

dört öğretmen, günde 90 dakika verile-

cek dil eğitiminin planlamasına aylar

önceden başlamıştı. Benim de devam

ettiğim Abhazcadil kurslarında öğretilen

materyallerden seçilenler, Abhazca ve

Türkçe olarak hazırlandı. Abhazca dil

dersini verecek öğretmenler Abhazca

notları hazırladılar ben de Türkçe çeviri-

lerini yaptım. Bunların arasında normal

ders notları, şarkılar, görsel materyaller

sayılabilir. Yaz okulunda Abhazca dil

dersi, gezilerin olduğu günler hariç,

hergün saat 10:30'da başlayıp 45 dakika

normal ders olarak devam etmekieyken,

diğer 45 dakikada ise farklı bir sınıfta,
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Muhteşem güzellikteki doğayla başbaşa, yemyeşil ormanda yapılan piknikte, Üz
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erinde

çerkeskası, elinde yerel çalgısıyla bir müzisyenin söylediği nefis Abaza ezgileri, hayat
boyu unutulmayacak güzellikteydi.

Doğal güzellikleriyle ünlü Novi Afon kentini ve buradaki mağarayı gezen grup üyeleri
piknik alanında kendilerine eşlik eden büyükleriyle birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirmeyi
de ihmal etmediler

piyano eşliğinde müzik öğretmeni ile

birlikte dil öğretmenleri şarkılarla

Abhazca'yı öğretmeye çalıştılar. Normal

şarkılar dışında haftanın belli günleri ve

alfabe öğretildi. Okutulan şiirler de

bestelenerek öğrenilmesi daha kolay ve

zevkli hale getirildi. Günlük programlar

videoya kaydedildi. Bunların ileride

yapılacak dil derslerine katkısı olması

için Türkiye'ye gönderilmesi planlanıyor.

Normal günlük programaistisnalar hariç
uyulmayaçalışıldı. Program şöyleydi:

Sabah saat 09:00-10:00 kalvaltı, 10:30-

12:00 Abhazca dil dersi, 12:00-13:00

serbesi Saat, 13:00-14:00 hobi saati

(dans, müzik, seramik), 14:00-15:00
öğle yemeği, 19:00-15:20 (özel müzik),
19:30-17:00 Sohum'da kalınmışsa
(müzeler, parklar v.b program), 17.00-

19.30 deniz, 20.00-21.00 Akşam
yemeği, 21.30-22.00 çay-pasta saative
daha sonra uyku.

sohum'da kalındığı sürece müzeler
(Arkeoloji ve Dirmit Gulya müzesi),
Botanik Parkı, Maymun Parkı, Sohum
dağı, Dram Tiyatrosu (Abhazca bir oyun
ve Asetin Tiyatrosunun oyunu), konser-
ler (Khibla Gerzmava'nin konseri izlen-
di), gösteriler (Kandit Tarba'nin ekibi

olan Kafkas'ın gösterisi), sinema v.b
etkinliklere katılındı. Bunun dışında
Pitsunda kentine, Novi Afon kentine ve

29



 

bu keniteki mağaraya,
sine, Ritsa gölüne, Muk, Clov, Lıxnı,
Otap, Oatkhara köylerine ve Otap köyüne
yakın Abriskil magarasina geziler
düzenlendi.

Abhazya kale-

Projenin bütçesi konusunda da biraz
bilgi vermekistiyorum. Bütçe Abhazya'daki
masrafların proje kapsamında, Abhazya
dışında oluşan ve özel masrafların
gençlerin aileleri tarafından karşılan-
ması şeklinde planlanmıştır. Bu doğrul-
tuda toplam proje için harcanan para
USA doları olarak açıklanacak olursa
23.000 dolardır. Bunun da yaklaşık
3.000 USA doları başkent Sohum'daki
Soros Vakfı tarafından karşılanmıştır.
Abhazya tarafındaki masraflara kısaca
ve genel olarak bakacak olursak:
Başkent Sohum'daki Özel Alfa Okulu'na
yemek ve barınma için toplam 13.500
USA doları, çalışanların ücretler ve
diğer masraflar (gezi v.b) için ise

toplam 9.500 USA doları ödenmiştir.
Türkiye tarafındaki masraflar ise gidiş ve
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Ritsa'ya

geliş uçak ücreti 230 USA doları, pasaport
çıkartma ücreti ve gençlere verilen cep
harçlığı olarak düşünülebilir.

Projede bilfiil görev alan toplam yirmi-
altı kişiye değinmekistiyorum:

a- Abhaz Tarih Dil Kültür Araştırma
Enstitüsü (ABNI) veya Abhazya Devlet
Üniversitesi öğretim üyeleri; Emma
Khilba, Aldona Ajiyba, Inessa Kakoba,
Adgur Şinkuba

b- Abhazca'nın öğretilmesi sırasında
Türkçe konusunda yardımcı olanlar;
Ergün Liy-pha (ben), Akanda Akhba

c- Sınıf Öğretmenleri; Irma Adleyba,
Albina Ayüzba, Aida Tsikoliya, Saida
Gincal, Aynar Agırba, Dima Lamia,

d- Sanat Öğretmenleri; Vianor Logua
(Dans), Fatima İsikoliya (Müzik), Anna
Horkmal (Seramik), Anna Sanguliya
(Resim), Denis Arlan (Spor)

e- Hemşire Dinara Kakaliya,
güvenlik Erik Amıçba (Sohum
Emniyet Müdürlüğü güvenlik
Sorumlusupolis timi başkanı) ve

yardımcıları, yemek organizasy-
onu Asida Eşba, Dusya Eşba,
İnga Galaziya, Kama Plia ve okul
idari işler sorumlusu Vianor
Agukha.

©Ritsa Gölü

 
Geziler ve derslerle dolu dolu bir yaz okulu
programı yaşayan gençler, günlük programın
hobi saati olarak ayrılan kısmında da
geleneksel müzikler dinleyerek, çeşitli
oyun ve danslarla hoş vakit geçirdiler.

Sohum Yaz 2004 programına Türkiye'den

katılan gençlerin isimleri şöyle: Alihan

Ayüzba, Ahmet Mert Ayüzba, Akanda

Bala, Berjan Gogua, Berk Ayüzba,

Berkok Ajiyba, Bersis Gogua, Beslen

Yağan, Canset Halbat, Gazi Yağan,

Haldun Kımza, Hande Arısta, Ilhan

Kozdba, Janset Akhba, Kadir Kabba,

Koray Abriskil, Nebil Gablia, Rabia

Candar, Semih Bala, ve Şadi Trapş.

Abhazya'da büyük yankı uyandıran ve

hemen hemen her akşam Abhaz tele-

vizyonuna bir şekilde konu olan genç-

lerimizin Türkiye'ye döndüklerinde

buradaki ilgiyi çok arayacaklarını

düşünüyorum. Sadece TV de degil bir

çok gazete ve dergiye de konu oldular.

Onların Abhazya'ya gelişlerinin buradaki

halka en önemli etkisi ise manevi yön-

den oldu. Çünkü Gürcistan devlet

başkanının saldırgan açıklamaları

dolayısıyla, bir rahatsızlık söz konusu

idi. Buna rağmen çocuklarını buraya yol-

layan ailelere Abhazya halkı çok teşekkür

ediyor. Bu arada en önemli konu da bu

projenin gelenekselleştirilmesi ve

karşılıklı olarak hem Abhazya'da hem de

Türkiye'de tekrarlanabilmesi.8
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Fransız ihtilali sonrasında ortaya çıkan
devletçi felsefede; üstün ideoloji haline
getirilen tek dil, tek kültür, tek ulus anlayışı
egemen kılındı. Dünya savaşları gibi kanlı
ve yok edici çatışmaların kaynağı olan
devletçi felsefenin çatışma konularından
birisini de dil unsuru oluşturmaktadır.

İnsanlar arasında temel iletişim aracı dildir.
Babil Kulesi efsanesinden beri, insanlar
farklı etnik gruplar halinde yaşamakta,
aralarındakiiletişimi farklı dillerle sağlamak-
tadırlar. İnsan dışındaki diğer varlıklarda, dil
gibi biyo-sosyolojik bir oluşumu gözlemek
mümkün değildir. Yeryüzünde sadece 100
kişinin konuştuğu dilden milyarlarca kişinin
konuştuğu dile kadar, hem fonetik hem de
kullanılışındaki yaygınlık bakımından fark- -
lı; 6 bini aşkın yaşayan dil vardır.

Fransız ihtilali sonrası ortaya çıkan devletçi
elitist felsefe, bir yandan üstün ideoloji
haline getirdiği tek dil, tek kültür, tek ulus
anlayışına dayalı ulus devlet kavramını
devlet yönetiminde egemen kılarken, öte
yandan dünya savaşları gibi kanlı ve yok
edici çatışmaların da kaynağı olmuştur.
Çatışma konularından biri de dildir. Dil,
halen potansiyel çatışma alanlarından biridir
ve bu çatışma devam edecek gibi görün-
mektedir.

irk, dil ve kültür birliğine dayalı ulus tanımı,
o tarihten beri varlığını sürdürmektedir.
Egemen ırka dayalı devlet anlayışında dil,
adeta egemenlik aracı olarak görülmüştür.
Üstün ırk ideolojisinden kaynaklanan ırk ve
dile dayalı ulusal kimlik anlayışı ve arayışı,
dün olduğu gibi, bugün de meydana gelen

çatışmaların önemli nedenlerindendir. İrki,
einik ve bölgesel kimlik olmak üzere farklı
şekillerde ortaya çıkan ulusal kimlik algıla-
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ması, Sadece üçüncü dünya ülkelerinde
değil, batı ülkelerinde de görülenbir algıla-
ma biçimidir. Üstün ırk anlayışının kaynağı
da bu değil midir?

Kültürel ve sosyolojik
değerler ancak dil yoluyla
gelecek nesillere
aktarıldığı zaman
yaşayabilir

Türkçülük akımının önde gelen tarihçi ve

düşünürü Yusuf Akçura; kişinin kimliğinin,

tarihi bakımdan içinde doğduğu grubun

etnik soyu (ırkı) tarafından belirlendiğini,

ortak dini ve dili tarafından desteklendiğini

söyler. Ulusal kimlik ile dil ve din arasında-

ki ilişki, bu nedenle son derece önemli ve

hayatidir. Tüm kültürel ve sosyolojik değer-

ler başta dil olmak üzere, dil yoluyla gelecek

nesillere aktarıldığı zaman yaşayabilir. Hatta

bu iki unsur, insan gruplarını birbirinden

ayırmada, birleştirmede ve çatıştırmada

hayalin de ötesindebir etkiye sahiptir. Yusuf

Akçura, bu unsurların etkilerini göz önünde

bulundurarak, 'Etinik bilincin uyanması...

dinin inkarı değil, canlanması anlamını taşır.

Çünkü, toprağa ve etnik kimliğe bağlılığın

kendisi dinin dışında değildir demek

suretiyle görüşüne açıklık getirmek gereğini

duymuştur. (Karpat, 5. 80; 747)

Kültürel kimliği ve kültürel birliği, kişinin

kendi kimliğini algılamasından daha üstün

gören Kant, kültürel kimliğin; kişilerin,

vatandaşların kendileri için anlam ifade

eden kimliklerini gösterdiğini savunmaktadır

Sosyal ve politik travmaların yaşandığı ülkelerde, bu travmaların
etkisiyle çoğu zaman linguistik asimilasyon olayı yaşanır. Ancak,

resi ile birlikie bu asimilasyon poli-
ilkalarının çoğu zaman dış güçlerin sürekli istismarına neden
olduğu bilinmektedir

Kültür ve kimlik arasındakiilişki de önem-

lidir. Kültür ve kimlik arasındakiilişki, felse-

fi tartışmalara konu olmuş ve etno--linguistik

kimlik, teritoryal (toprakla bağlantılı) kimlik,

kültürel kimlik ve pratik kimlik (practical

identity) gibi farklı kimlik tanımlamaları

geliştirilmiştir. Kimlik oluşumunda kültürün

etkisi, dinin etkisi gibidir. Alman filozofu

Kant da, kültürel kimliği ve kültürel birliği,

vatandaş olarak kişinin kendi kimliğini

algılamasından daha üstün ve farklı görür.

Ona göre, kültürel kimlik, vatandaşların

kendileri için anlam ifade eden kimliklerini

gösterir ve kişinin 'Ben kimim?" sorusuna

verdiği cevaptan farklı olarak 'Biz kimiz?

sorusuna Verdiği cevaptan oluşur. (Tuliy.

5.346 )

Vatanlarını terketmek
zorunda kalan insanlar
yüzyıllar geçse de aidiyet
duygularını kaybetmezler

Kant'ın pratik kimlik diye nitelendirdiği ve

kişinin 'Biz kimiz? sorusuna vereceği cevap,

onun bir topluma aidiyet duygusu kadar, bir

toprağa aidiyet duygusunu da yansıtır.

Yüzyıllar önce Orta Asya'dan göç etmiş

Anadolu Türklerinin, Orta Asya'ya ve oradaki

ırkdaşlarına ilgi duymaları bir toplumave bir

toprağaaidiyet duygusunun yansıması değil

midir? İşgal edilmiş yurtlarından bin bir

acılarla göç etmek zorunda bırakılan insan-

ların kimlikleri, terk ettikleri topraklarla

bütünleşir ve özdeşleşir. Dilleri, gelenekleri,

hasretleri ve acılı kaderleri ile yüzyıllar son-

rasında bile toplumlarına ve topraklarına
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karşı besledikleri aidiyet duygusunu kay-

betmezler. 19. yüzyılda, öz vatanlarından

zorla koparılıp sürgüne (tehcire) tabi tutulan

Kuzey Kafkasya halkı ile Anadolu'ya göç

etmek zorunda kalan Balkan halkları, ata-

larının terk ettiği topraklardan hiçbir zaman

kopamamışlardır. Onların ata topraklarına

olan aidiyet duygusu olanca canlılığıyla

devam etmektedir. Elli yıldır vatanından ayri

yaşamak zorunda kalan Filistinlinin başka

ülkelerde doğmuş, büyümüş çocukları bile

hala dedelerinin doğduğu köyü, kasabayı

kendi köyü kendi kasabası olarak görmekte

ve Filistin topraklarına olan aidiyet duygusu

içinde hasretle bekleyerek yaşamaktadır. Bu

aidiyet duygusunu yok etmek mümkün

değildir.

Toplumların bir toprağa aidiyet duygusunu
sağlayan; silah mı, askeri gerçekler mi,
yoksa hatıralar, ulusal bilinç veya ulusal
rüya mı? Bunu hiçbir felsefi ve sosyolojik
yaklaşımın tam olarak açıklayabildiği
söylenemez. Ancak, bilinen bir gerçek var
ki, o da toprağın, anavatanın sadece bir
hatıra (anı) değil, aynı zamanda bir gelecek
olmasıdır. Eğer, o sadece bir hatıra olsaydı,
nesiller içinde kaybolup gidecekti. Halbuki
realite tersini göstermektedir.

Din, dil, siyasi ve etnik kimlik faktörleri bir-
birlerini dışlayan unsurlar değildir, Osmanlı
Devleti örneği millet kavramına geniş ve
kapsamlı bir tanım geliştirme gereğini
ortaya çıkardı.

Günümüz (modem) devletlerinde olduğu
gibi, klasik Osmanlı Devleti'nde gerek
Müslümanlar, gerekse Hıristiyanlar arasında
etnik kimlik ile dinsel kimlik yan yanavar ola
gelmiştir. Esasen; din, dil, siyasi ve etnik
kimlik gibi faktörler birbirlerini dışlayan
unsurlar da değildir. Osmanlı Devleti
örneğinde farklı ırk, dil, din ve kültürlere
mensup insanları ABD ve AB gibi ulus-

devlet kimliğinin ötesinde daha bir üst kim-
likte buluşturma ihtiyacı, yaşanan acılardan
alınan dersler ve deneyimler ulus (millet)

kavramına irk ve dil bağlamının da üstünde

daha geniş ve kapsamlı bir tanım geliştirme

gereğini ortaya çıkarmıştır. Yani Millet;
Tarihi bir bölgeyi, ortak düşünceleri (Kahra-

manları) ve tarihi hatıraları, yoğun bir halk

kültürünü, ortak bir ekonomiyi ve tüm
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üyeleri için ortak hukuki hakları ve
sorumlulukları paylaşan bir insan (beşeri)
popülasyonudur.' (Pagden, s.13-14)

Tarihte; Latince ve
Arapça'nın birleştiricilik
görevi yapamadığı
görülmektedir

Dilin kuşkusuz insanları birleştirici bir özel-
liği vardır, hem de birincil derecede. Ancak,
dilin bu birleştirici özelliği, o dilin toplumun
tüm katmanlarınca kullanılmasına ve diğer

   
kültürel ve sosyolojik birlikteliklerin varlığı-
na bağlıdır. Nitekim, Roma'dan sonra, 18'nci

yüzyıla kadar, kilisenin ve okumuş elit
tabakanın dili ve uzunca bir süre Avrupa'nın
dominant bilimsel dili olarak kullanılmasına

rağmen Latince; Avrupa'da birleştirici ola-
mamış, sadece elitlerin yazılı dili olarak
kalmıştır. (Pagden, s.44) Avrupa Birliği'nin
(AB) kurulması sırasında, Latince'nin, bu
elitik karakteri nedeniyle, Avrupa'da bir-
leştiricilik görevi yapamayacağı anlaşılmış,
farklı kültürel temeller ve Hıristiyanlık gibi

kökler üzerinden hareket edilmesi tercih
edilmiştir. Farklı kültür, dil ve etnik yapıları
içinde barındırabilecek çoklu bir yapılan-
maya gidilmiş, dil konusu kendi tabii
gelişme seyrine bırakılmıştır. Ta kiİngilizce,
Fransızca veya başka bir dil, hakim (domi-
nani) bir dil konumuna gelinceye kadar.
İslam dünyasında da Arapça aynı şekilde
birleştirici rol oynayamamış, hatta Araplar

arasındaki ayrışmayı dahi önleyememiştir.

Avrupa Birliği içindeki devletler kendi ulusal

dillerine önem vermektedir, fakat genişleyen

Avrupa Birliği'nin çok uluslu yapısı, dil

konusunda dengeli ve faydacı metotların
uygulanmasını ve geliştirilmesini zorunlu

kılmaktadır.

AB oluşumu, özgün Osmanlı Devlettürü bir
yapılanmayla, Shangay Işbirliği ve Afrika 

Birliği gibi oluşumlar için model oluştur-
maktadır. Başlangıçta 15 üyeden oluşan
Avrupa Birliğinde 11 resmi dil kullanılmak-
tadır. Ancak, AB'nin linguistik repertuarı
zengin yapısının, herkesi memnun ettiğini
söylemek mümkün değildir. Birlik içindeki
devletlerin kendi ulusal dillerine büyük
önem vermelerine rağmen, birlik düzeyinde
linguistik çoğulculuğu destekleyen tavırları
son derece önemlidir. Genişleyen Avrupa
Birliği'nin çok uluslu yapısı, birlik içinde dil
konusunda dengeli ve pragmatik (faydacı)
metotların uygulanmasınıve geliştirilmesini
zorunlu kılmaktadır.

 

Avrupa Birliği'nde üsü bir
kimlik ve dil kullanma
gayretleri vardır

  

Avrupa Komisyonu ile Avrupa Parlamentosu

arasında, dil konusunda ciddi ve derin bir
ayrılık meydana gelmiştir. Avrupa Konseyi
İngilizce ve Fransızca'yı (Almanca dahil),

çalışma dilleri olarak kabul edip üçlü bir dil
çözümü getirirken, Avrupa Parlamentosu

İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyol-
ca'nın resmi dil olarak kabul edilmesini,
böylece çok dilli bir yapının kurulmasını

istemektedir. AB, bu iki muhalif grup arasın-
da denge kurmaya, pragmatik bir çözüm

getirmeye çalışmaktadır. Buna göre: AB'nin
politikası, gelecekteki genişlemeyi göz
önünde bulundurarak, şunu gerektirmektedir

ki, ilkesel gerekçelerle, hukuki uygulamaların
ve önemli dokümanların tüm üye devletlerin
resmi dillerine tercüme edilmesine devam

edilecektir. Toplantılarda etkili bir
komünikasyonun sağlanması için İse,

zorunlu olarak pragmatik çözümler bulu-

nacaktır. Yani, belirli diller çalışma dili
olarak kabul edilecektir.

Avrupa Birliği'nde ulusal kimlikler ve diller
yerine, daha üst bir kimlik ve dili geçirme

gayretleri vardır, fakat bu gayretlerini
zamana bırakmış görünmektedirler.

 



 

AB kimliğinin oluşmasında esasen savaşların
çok önemli rolü olmuştur. Modern Fransız
Cumhuriyeti'ni kuran ruh; 1792 Valmy
Savaşı'dır. AB'nin kurucu babaları da benzer
bir mekanizmadan yararlanmışlardır. Ancak
bu mekanizma,birliği muhteşem bir zaferin
hatıraları üzerine kurmak değil, tersine,

büyük yıkıntılara neden olan iki büyük dünya
savaşına benzer anlaşmazlık ve çatışmalar-
dan Avrupa'yı korumak için birliği kurmak
istemişlerdir. (Herzfeld, 5.148)

Avrupa Birliği'nin (AB) kurucuları, Avrupa'yı

birleştirebilecek hatıralar yerine; onları

ayıran, kana bulayan olaylardan beslenmeyi

başarmışlardır. (dAppollonia; 5.179) Avrupalı

büyük devlet adamları; olumsuzlukları, yeni

çatışmaların ve anlaşmazlıkların nedeni

olarak kullanmak yerine, yeni bir oluşumun

ruhu ve kaynağı haline getirebilmişlerdir.

Eğer, birlik sonrası Avrupa'da yeni bir ulus

ortaya çıkacak, yeni bir Avrupa ulusal kim-

liği doğacaksa; ABD'de olduğu gibi, bu

oluşum etnik özden yoksun olacaktır. Bütün

bunlara rağmen, Avrupa Birliği'nde ulusal

kimlikler ve diller yerine daha üst bir ulusal

kimlikve dili (İngilizce gibi) geçirme gayret-

leri de yok değildir. AB bu konuları zamana

bırakmış gibi görünmektedir.

Avrupa ülkeleri, farklı bir yerel dili konuşan
kişileri işe alma, sosyal statü, kabiliyet,
eğitim ve zeka düzeyiile güvenilirlik açısın-
dan haksız ve yanlış değerlendirmeye tabii
tutma uygulamalarından arınmış değildir.
İngiltere de asırlardır göçmen alan, farklı
etnik grupların karışımı bir ülkedir. Her
grubun kendine özgü bir kültürü, dili veya
dini bulunmaktadır. Mesela, Zenci Tarihi ayı
kutlanmakta ve Afro - Caribbean halkın
İngiliz toplumuna olan katkılar kutlanmak- -

tadır. Yine, İngiltere'de 1.5 milyonu aşkın
Müslüman yaşamaktadır ve bunların 6
binden fazla camileri bulunmaktadır. Welsh,
Scotish ve Irish kökenlileri, 4 milyonu aşkın

  

  
başka ülkelerden gelmiş insanı ve diğer
unsurları ile İngiltere'de hangi unsurun çoğun-
lukta olduğunun tespiti imkansızdır. Ancak,
hakim (dominant)dil ve kültür olarakİngiliz
kültürü ve dili genel kabul görmekte, fakat
diğer unsurlar da kendi kültür ve dillerini
koruma ve geliştirmede gerekli hassasiyet
içindedirler.

Bu enternasyonalist ve çok uluslu siyasi
yapılanmalar, ekonomik ve sosyaleşitsizlik-
lerin yanında, farklı eşitsizlik konularını da
gündeme taşımıştır. Bu konulardan biri de
sosyo-linguistik eşitsizlik veya kısaca lin-
guistik eşitsizliktir. Linguistik eşitsizlik,
gerçekten sosyaleşitsizliğin önemli neden-
lerinden biridir. Linguistik eşitsizlik türlerine
detaylı girme ihtiyacını duymadan, kısaca
şunu belirtmekle yetinelim: Günümüzdebir
dili farklı aksanla konuşmanın veya farklı
yerel bir dili konuşmuş yahut konuşabilmiş
olmanın işe alma, sosyal statü, kabiliyet,
eğitim ve zeka düzeyi ile güvenilirlik açısın-
dan haksız ve yanlış değerlendirmelere,
bazen ikinci sınıf vatandaş muamelesi
görmesine neden olduğu görülmektedir. Bu
tür sosyal eşitsizliklere çoğu ülkelerde rast-
layabiliriz. Avrupa ülkeleri de kendilerini
henüz bu yanlış ve haksız uygulamalardan
arındırabilmiş değildir.

Ulus-devlet ilkesine göre,
hukuki düzenlemeler ve
devlet işleri resmi dille
yapılır |

Bir devletin resmi dilinin olması kadar doğal
bir şey olamaz. Devletin işleri ve eğitim, bu
resmi dille yapılacaktır ve yapılması gerekir.

 

Ulus-devlet ilkesine göre, ulusal dil ile
resmi dil eş anlamlı olarak kabul edilir.
Hukuki düzenlemeler ve devletişleri bu dille
gerçekleştirilir. Bu iki kavramın aynı anlam-
da kullanılmasının nedeni ulusal birliği,
dolayısıyla ulusal kimliği oluşturabileceği,
yani halkı birleştirebileceği inancıydı.
Halbuki resmi dilin fonksiyonu basit olarak
devlet işlerinde kullanılmış olmasıdır ve
sembolik olmaktan ziyade öncelikle fay-
dacılık (utilitarian) dır. Bugün bir çok ülke
bu sosyo-linguistik tanıma katılmamakta ve
ulusal dil ile resmi dil arasında bir ayırım
yapmamaktadır. Çok dilli bir kısım devletler
ise genellikle belli bir dili (bazen iki dili),
politik gerekçelerle resmi dil olarak ilan

etmektedir. Mesela, İsrail'de Hebrew dilinin
yanında Arapça da resmi dil olarak kullanı!-
maktadır. Malezya ve Endonezya'da Malay
dili böyledir. Etnik guruplar arasında uzlaş-
manın sağlanamaması durumunda, bu
uygulama Zaten zorunlu hale gelmekte ve
zamanla milli-resmi dil tüm toplumun dili
haline dönüşmektedir. Hindistan böyle bir
özelliği kazanmaküzeredir.

Sosyal ve politik travmaların yaşandığı

ülkelerde, bu travmaların etkisiyle çoğu
zaman linguistik asimilasyon olayı yaşanır.

Ancak, travma döneminin geçmesiile birlik-

te, hele teritoryal talepler ve endişeler söz
konusu değilse, bu asimilasyon poli-

tikalarının ters yönde tepkilere, çoğu zaman
da dış güçlerin sürekli istismarına neden

olduğu bilinmektedir. Fransa ve ABD göç-

menlere karşı böyle bir linguistik asimilasy-
on politikası uygulamaktadır. Buna karşılık,

linguistik pluralizmi savunanlar ve hatta

daha önce ortadan kaldırılmış yerli bir dili
yeniden ihya eime, yani vernacularisation

politikalar uygulayan (Endonezya'da Bahasa
dili, Filipinlerde Philipino—Tagalog dili),

hatta ihya edilmiş bir dili resmi dil olarak

kabul eden (İsrail'de Hebrew dili) ülkeler de

vardır.

Farklı dil ve kültürler, sadece bir ülkenin
değil tüm insanlığın miras olarak devraldığı,

korunmasında herkesin sorumluluğunun
bulunduğu zenginliklerdir ve bu zenginliğin

başında da dil gelmektedir

Yıllar önce, İstanbul'da karşılaştığım bir

Avusturyalı ile olan konuşmamızı hatır-

ladıkça hem üzülür hem düşünürüm.
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Avusturyalı; bir müzik bilimcisiydi ve beste-

lenmiş fakat okunmamış klasik Türk

Musikisi eserlerini topluyordu. Yanımda

bulunan arkadaşımın 'bunu niçin yaptığı"

sorusu Üzerine, aynen şuifadeyi kullanmıştı:

"Ben, şimdi bunları topluyorum. Yıllar sonra

siz geleceksiniz, bu eserler konusunda bil-

imsel çalışmalar yapacaksınız, doktora tez-

leri hazırlayacaksınız. O zaman bunlar bizim

zenginliğimiz olacak."

 

Toplumun zenginliği,
özgün dillerinin hem yazı
hem konuşma şeklinde
korunmasıyla sağlanır

  

Farklı dil ve kültürler, bölgesel olanlar da
dahil; kökleri çok derinlere inen sosyolojik
oluşumların meydana getirdiği, sadece bir
ülkenin değil tüm insanlığın miras olarak
devraldığı zenginliklerdir. Bu insanlık
mirasının korunmasından herkes sorum-
ludur. Bu mirası koruma araçlarının başında
dil gelir. Tarihsel süreç içinde bu miras,
ülkelere çok önemli fırsatların kapılarını da
açabilir. Kültürel ve akrabalık ilişkilerinin
kolaylıkla kurulabildiği toplumlar ekonomik
ilişkilerin de yoğun ve sağlıklı kurulabile-
ceği toplumlardır. Bu da ancak dil ile   gerçekleşir Dünyanın ertarafına dağılmış
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Yahudiler, kendi aralarındaki bu bağı çok iyi
değerlendirerek büyük bir ekonomik ve hatta
siyasi güce erişebilmişlerdir. Nitekim, biz
de Balkanlarda yaşanan olaylar sırasında
Bosna'ya gönderdiğimiz birliği Boşnakça
bilen erlerden teşkil etmedik mi?

Siyasi anlamda teritoryal talepler söz
konusu olmadığı ve kimlik çatışmasına
meydanverilmediği müddetçe etno-linguis-
tik ve teritoryal kimliklerin varlıklarının bir
üst kimlik içinde korunması, geliştirilmesi O
toplum açısından değeri ölçülemeyecekbir
zenginliktir. Bu da özgün dillerinin hem yazı
hem konuşma şeklinde korunmasıyla
sağlanabilir. Tabi bu konuda kimliklerin
manüplasyonuna meydan verilmemesine de
dikkat etmek gerekir. Zaten manüplasyon
daha çok dini ve ideolojik yapılanmaya bağlı
kimliklerde söz konusu olur.

Modern devletler, devletin kimliğini teritoryal
(toprağa bağlı - toprak merkezli) esasa göre
tanımlayarak, bu tanımı ülke, halk ve toplu
siyasi kimlikle beslemektedirler. Farklı

kültür ve dillerin korunmasına hem bölgesel

olarak ülke içinde, hem de global olarak
ülke dışında korumaya çalışmakta ve bunu
desteklemektedirler.

Çok uluslu, çok kültürlü ve dilli toplumlar-
da başka tür bir politikanın uygulanması

  
  

uzun vadede zaten mümkün değildir. Esasen

demokrasi, nasıl siyasi ve ideolojik planda
farklı görüşlerin harmonizasyonu İse, çağ-
daş ve gelişmiş devletler de farklı dil ve
kültürler arasında; bunları asimilasyon veya
ina yönüne gitmeden, bir harmonizasyon

sağlamaya çalışmaktadırlar.&
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“avukat ve kültür insanı 'Necmettin Karaerkek'
1998 yılı, Nart Dergisi'nin 5. sayısındaki
yazısında, iki Fransız bilim adamınca 1960
yılında Maykop'a 2 kilometre mesafede
yapılan bir kazıda tesadüfen bulunan ve
'Maykop Taşı' adı verilen kalıntıda yer alan
yazı dilinin, 1963 yılında çözümlenmesin-
den sonra, yazı dilinin çözümlenmesi çalış-
malarında öncü rol oynayan, Sovyet Bilimler
Akademisi öğretim üyelerinden Prof. G.
Tourçaninov'un bu konuda yazdığı bir maka-
leyi anımsatarak, makaleden bir bölüm
aktarmıştı.

Prof. G.Tourçaninov, bilimsel yöntemlerile,
M.O. 1300-1200, başka bir deyişle günümüz-
den 3300-3200 yıl öncesine tarihlendiğini
belirttiği, "Maykop Taşı"nda ki bu yazı dili
için makalesinde aynen şöyle demekie:

".. Birçok okuma girişiminden sonra nihayet
yazıyı okuduk. Bu yazı, Karadeniz Doğu
sahillerinin otantik-yerli halkı olan ve tarihi

 

bağlantısı antik yazarlarca efsanevi
'Kolkhi'ye uzanan Abhazca idi. Abhazlar'ın
Kolhis dışında, yazılı taşın bulunduğu
yörede de yaşadıklarına bu belge tanıklık
etmektedir... Modern alfabenin atası duru-
munda olup günümüze dek bulunmuş en
eski kaynak olmaktadır..."

Sayın Karaerkek, o tarihlerde Gürcistan'ın,
"Abhazya diye bir ülke yoktur, tarihte de
yoktu" anlamında, ara ara gündeme taşıdık-
ları gülünç savlarını okuyunca'tepki-cevap'
anlamında yazmıştı bu makaleyi. Ancak,
kamuoyumuzda da, bilim adamlarınca
"Sese dayalı modern alfabenin atası duru-
munda olup, günümüze dek bulunmuş en
eski kaynak" sayılan bu denli önemli bir bul-
gunun, çok dikkat çekeceği ve bu konunun
üzerine gidileceğini ummuştu sayın Karaerkek.

Türkiye'de, AB'nin getirdiği esinti ile henüz
yeterli olamasa da ana dil konusunda bazı

açılımların başladığı günümüzde, sayın

 
Karaerkek'in duyarlılığına kamuoyumuzun
tepkisizliğini anımsadım. Tüm dünya
kamuoyunun dikkatini çekecek (dikkatin
çekilebilmesiiçin hertür aktivitede bulunul-
masını gerektiren) bu kadar önemli bir olayı
hiç önemsememiştik. Sanki çok doğalbir
haberi, bizi ilgilendirmesine hiçbir sebep
olmayan haberi gündemimize taşımıştı
Karaerkek. "Gerçekten vurdumduymaz mıyız,
yoksa bilinç konusunda bir sıkıntımız mı
var?" sorusu takıldı aklıma.

Durduk yerde, sebepsiz ve belki de anlamsız
aklıma geliveren bu çağrışımın beni yön-
lendirdiği sorular; bilinç ve "Çerkes toplumu-
muzunaradığı ne acaba?" konularında, aşağı-
da samimi itirafımı düşüncelerimi paylaş-
maya gayret edeceğim. Lütfen kimse alın-
masın, benim yapmak istediğim açık yürek-
le bir paylaşımdır. Yanlış, yanılgı içinde
olduğum hususlar varsa, okuyucular beni
aydınlatır ve yol gösterirler diye düşünüyo-
rum... Kavga etmeden, kardeş-kardeş.
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Dil: konusunun işlendiği Nart Dergisi'nin bu
sayısında, çok faydalanacağımıza samimi
duygularla inandığım yazılar olacaktır. Ama
bu yazılar çok ciddi olmak durumunda. Ben
de araya bir 'değişik bakış' koyayım, değişik
bir durum olsun... Olabilirse, becere-
bilirsem diye düşündüm.

Abhazya'da Abhazlar, her işin başında ve
sonunda: 'Ança, yilaıkhaa hamazaayi
(Allah'ın sıcak bakışları-sevecenliği üzerim-
izde olsun) derler. Ben de bu deyiş ile
başlıyorum...Inşallah öyle olur.

Nereden nereye...

Benim çocukluğumun başlayıp geçtiği köy-
den kente göç başladığı andan itibaren,
özellikle Karadeniz Bölgesi'nden, aynı
yaşam tarzını ve kültürünü paylaşmadığımız
aileler gelip yerleşmeye başlamıştı
köyümüze.Yeni gelen ailelerin çocukları ile
de oynardık zaman zaman. Oyun anlarımızda
dikkatimizi çeken bazı farklılıklarımızın
olduğunu gözlemledik. Örneğin, bizlerin
birbirimize söylemek değil, düşünmemizin
bile mümkün olmadığı küfürleri, iki kardeş
birbirine söyleyebiliyordu. Sorular belirdi
küçücük beyinlerimizde. "Biz her halde bun-
lardan farklıyız" diye düşündük.

İlkokul bitince, ortaokul için kente gittik.
Kentte sorular daha da çoğalmaya başladı.
Salt, bu farklılıklar sebebiyle değil, başka
konularda da sorular oluşuyordu.

Köyde, biz çocuklar yaşımız gelmeden oruç
tutmaya, namaz kılmaya özenmiştik, ben de
özenenlerdenbiriydim. Kentte bu konuda da
sorularım çoğaldı. Kutsal kitapları okumaya
karar verdim, sorularım ve sorunlarım azala-
cağına daha bir çoğalmaya başladı. Pek çok
ayete akıl erdiremeden ilerlerken bir ayete
geldim ve 'buz kesmiş' gibi oldum. Ayet'in
meali şuydu:

Size şu kadınlarla evlenmek haram kılın-
mıştır: Analarınız, kızlarınız, kızkardeşleriniz,
halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları,
kız kardeşkızları, sizi emziren süt anneleriniz,
süt kardeşleriniz karılarınızın anneleri,
kendileriyle birleştiğiniz hanımlarınızdan
doğmuş olup evlerinizde oturan üvey
kızlarınız, ve sulbünüzden gelen oğullarınızın
karıları. (ki kız kardeşi birlikte almanız da
haram kılınmıştır. Eskide kalanlar müstesna.
Allah çok affedici, çok merhametlidir
(KURAN, Nisa: 23).

Şaşkına dönmüştüm. Bizim atalarımızın, tek
tanrılı dinlerden binlerce sene önce sadece
ayıp' sözcüğü ile önleyebildiği; bizlere
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soluk almak kadar doğal gelen, akraba ile
hatta aynı köyden evlenmemek uygula-
mamız nerede, bu ayetin meali nerede.

Atalarımızın yaptırımı ne idi. Toplumumuzda
soluk almak kadar doğal gelen olan bu
uygulamaya kazara karşı çıkan olursa,
sadece 'ayıp'. Peki, kutsal kitaptaki ayeti

“ihlal edene ceza ne olabilir, cehenneme

gidebilir. Atalarımızın 'ayıp' yaptırımı iş gör-
müş. Tüm yozlaşmamıza rağmen halen iş
görüyor, yasak tam anlamıyla yürürlükte.
'Cehennem' yasağı önleyebilmiş mi, yani
akraba evliliğini? Hayır. İnanmayan, yakın
çevresinde yaşayan diğer kültür mensupları-
na bir göz atabilir.

Uyanır gibi olmaya başlamıştım. Atalarımız
inanılmazı gerçekleştirmişler, doğru yaşam
felsefesini kadim zamanda tasarlamış ve
gerçekleştirmişlerdi. Nasıl düşünmüş,
gerçekleştirmiş olabilirler? "Ayıp" özelinde
bir yaptırımla bu uygulama nasıl bir toplum
tarafından kabul edilebilir hale geldi diye
düşünmeye araştırmaya başladım.

Hayali bir kuram

Bilindiği gibi insanoğlu önce hayal etmeli,
sonra hayalettiğini gerçekleştirmeli. Uyanır
gibi olmaya başlayınca, çevreyi tabiatı
gözlemleme merakım daha bir körüklendi
tutuştum. Çevremi, tabiatı gözlemledikçe
hayal kurmaya ve kadim zamanda ki "ata-
larımın başarısı'nın kaynağını prensipleri
kurgulamaya gayret ettim. Evvetii bulmuş-
tum: Atalarım- çevreyi iyi gözlemleyip analiz
etmişler, tabiattakiilahi yaklaşımı algılamışlar
ve yaşam öğretilerini buna uygun tasar-
lamışlardı.

Tabiattan çıkarılabilecek en önemli çıkarım
da, prensiplerinin olması idi. O halde, yeni
yaşam öğretisinin temel prensiplere,
öğretiye kolon-kiriş görevi yapacak
taşıyıcılara ihtiyacı vardı. Yani, hedef belir-
lendi. Hedefin ihtiyacı olan temel prensipler
ortaya kondu. Kolon ve kirişler sağlam
olunca, zamanı gelince bu kolon vekirişlere
temel prensiplere aykırı bir şey yapmadan
eve istedikleri dekorasyonu yapar; istedikleri
gibi duvarları şekillendirir, boyar, klima
koyar, ısıtma tesisati, vb. uygularlardı.

Kendimi beğenmiştim.! "Hedef ne, nasıl
olmalı" konusunda belirgin sayılabilecek bir
düşüncem vardı. Kendimi beğenmemden
hareketle fena da sayılmazdı hani. Ama,ya
temel prensipler? İşte bu noktada beğeni
meğeni kalmadı, kavruldum ve bu yıllarca
sürdü. Ne zamana kadar? Yıllar ve yıllar...!.

Rahmetli Aydın O. Erkan'ın "Tarih Boyunca
Kafkasya" adlı bibliyografik eseri ile,
Kanada Vernon'dan Murat Yağan'ın konfer-
ans-konuşma notları imdadıma yetişti.
Murat Yağan büyüğümüz, khabzenin tarifini
yapmakta ve öğretinin değişik eğitim
seviyelerinden bahsetmekte idi. Murat
ağabeyin tarifi, düşüncelerime bir rahatlık
getirdi. Çünkü, başka türlü böyle bir yaşam
felsefesinin başarılı olması, günümüze
kadar gelmesi mümkün olamazdı. Ben de
böyle düşünüyordum. Varsayımlarım onay-
lanmış oldu.

Amaitiraf edeyim ki, asıl yardımı, prensip-
leri bulmamı, Aydın O. Erkan'ın eseri olan
bibliyografya sağladı. Bu eserde, M.Ö.'den
günümüze Kafkasya ve Kafkasyalılar
konusunda araştırma yapıp eser ortaya
koyan, özellikle batılı şahıslar ile eserleri
tanıtılmakta ve bu şahısların söylemlerine
yer verilmekteydi. Bulunduğu yerde her şeyi
ala mükemmel olsun rahmetli Erkan'ın.
Eseri sayesinde kendime güvenim geri
geldi, çok sevindim.

Yabancıların söylemlerinde, bu kültürün
yaşam felsefesinin başarılı olabilmesini
sağlayabilecek ipuçlarını, kavramları
işaretledim. Şunlardı:

Onurlu olmak; kutsallık, ruhun ölmezliğine
inanma, demokratik yaklaşım yönetim; para
mevki şan ve şöhrete önem vermeme;
inançta bağnaz olmama; kadın - erkek
eşitliği; konukseverlik; kendine güven,
kişiye güven, toplumuna güven duygusu;
cesaret, yiğitlik kahramanlık; yetenekli
yönetici seçme ve ona tabi olma; bağımsı-
zlık, özgürlük; konuşma yeteneği; fikirlerini
özgür ifade etme; akrabaile evlilik yapma-
ma; doğaya çevreye saygı; cömertlik; neza-

ket; centilmenlik; şövalye ruhlu olma;
mülkiyette ayırım yapmama; paylaşmayı
bilme; yurtseverlik; sevgi, saygı, her seviye
ve yaştakinin birbirini sevmesi sayması;
karakterli kişilik; entellektüel olma; sözünün
eri olma; alınan alınacak toplumsal karar-
ların demokratik yöntemle alınmasıve karar-

ların toplumca kabul edilebilir olmasına

özen gösterme.

Tek bir sözcük ilavem yok bunlara, hepsi
yabancıların söylemlerinden alınma. Benim
yaptığım, değişik kişilerin metinlerinde,

söylemlerinde yer alan bu kavramları

yanyana getirmek oldu.

 



 

Eh-hadi, ben de bir şey ilave edeyim dedim
(kendime pay çıkaracam yaal). Bu ahlaki

.—. prensipler, kavramların başarılı olması, ola-
bilmesi için, sıfır yaştan ölüme kadar örnek

olunarak öğretilmesi gerekir. Bunu nereden
çıkarmıştım. Çünkü, biz öyle öğrenmiştik

evimizde köyümüzde. Tüm bildiklerimizi,
sıfır yaştan itibaren çevremizin örnek olması
ile, doğal yoldan nefes alır gibi biliyorduk ve

yaparken de düşünmüyorduk. Yani kişi,
soluk almakiçin nasıl hiç düşünmeye gerek
duymadan soluk alma gerçekleşiyorsa, not

edilen kavramların da insanın içinde kendi!-
iğinden, doğal olarak, düşünülmeden spon-
tane olur hale gelmesi gerekmekte. Dinlerin

> neden başarılı olamadığını, insanlığın
parçalanıp perişan hale neden nasıl geldiği-
ni analiz ettiğimizde düşündüğümüzde,

soluk almak gibi sıfırdan öğrenmenin de
önemini kavrayabiliriz. Ama, sahtekar olun-
maması gerekiyor. Yani, söylem ile uygula-

ma aynı olmalı, başka türlü örnek olu-
namıyor.

Bir şey daha: Zamanın gelişmesine ve

gereklere göre gerekli zaman devrelerinde,
temel prensiplere dokunulmadan, öğretide

gerekli değişim yapılmalı, sağlanmalı. Bu
bilgi nereden? Atalarımız öyle yapıyorlar;

belli devrelerde, demokratik yöntemler ile
seçilmiş 'thamate'ler bir araya gelip, mevcut
kaideleri gözden geçiriyor, yeni kavramlar
ortaya çıkmışsa (örneğin at yerine otomobil

() kavramı çıkmışsa) bunlar için temel
prensiplerden hareketle, yeni Kaideler belir-
liyorlardı. ii

İşte böyle bir masal-hayal-kurgu ile

başlamış olmalı Kebze/ Khabze/ Xabze/
Akabza. Şimdi biz kırıntıları ile öğünür
durumdayız ama kadim zamana gidilebilirse,

inanılmaz bir bilinç var bu öğreti/ Kebze/
. Khabze/ Xabze/ Akabza'da. Beğenmediniz

mi "hayal senaryoyu... Başka bir hayal de

siz kurun, engel mi var sanki...!

. Fiedefimiz ne olmalı?

- Önce tüm uğraşılardan soyutlanarak şöyle
ç - bir silkinip, "aranan, kaybedilen, özlenen

. Şey nedir" diye sorgulanmalı; temel prensi-
pler konusunda toplum mutabakat sağla-
malı. Sonra, temel prensiplerden hareketle,
toplumsalortak hedef, misyon, rüyakısa bir

cümle ile tarif edilmeli.

  

Örneğin: 'Bu kültür/öğretinin günümüze ve
yarınlara cevap verecek bir anlayışla,
uzmanlarca ortaya çıkarılması gerekir,
sağlanmalıdır. Yeni khabze, doğru yaşam
felsefesi arzu edenlerin kullanacağı, uyacağı
bir anayasa halinde ortaya konmalı ve
topluma dönüp,"buyurun, bizim ortak hede-
fimiz budur, bu olmalı, eğer bir yere varmak
istiyorsak, isteyenler, gelin bu kaidelere
göre yaşayalım!" denmeli ve ana hedefin alt
hedefleri ve diğer ayrıntılar da belirlenerek
'haydı bismillah' yola çıkılmalı. Arzu eden-
lerle yola çıkılır. Fedakarlığa, zorluğa katlan-
mayı göze almayan, alamayanlar yollarını
zaten ayıracaklardır. Az sayıda olmayız
inşallah ama, sayının az olması önemli değil
sonuçiçin. Önemli olan, ortak hedefe inan-
mak ve gereği için fedakarlığı göze ala-
bilmektir.

En samimi, mütevazı, içten, kişisel görüşüme
göre başka bir yaklaşım, folklorik öğelerim-
izi khabze sanmanın ötesinde,bizi bir yere
yerlere götüremez. Az sayıda 'bilinçli'
insanımız kızmasın. Bizim bugün
uğraştığımız konular, khabze doğru yaşam
öğretisinin oturup-kalkma, adab-ı muaşeret
ve bazıfolklorik öğeler seviyesidir. Peşinde
olduğumuz, olmamız gereken bunlar değil,
olmamalı; çünkü bizi bir yere götürmez.
Folklorik öğeleri bin sene sonra da insanlar
öğrenebilir. Ama, bizler tekrar bir araya
gelmek, ana dillerimizi kazanmak, yeni
yorumuyla khabze ile yaşamak, bunları
çocuklarımıza aktarmak konusunda bu
devrede karar verip, başarılı olamazsak,
biteriz. Öyleyse ne diye zaman, emek,
ekonomik harcamalar yapıyoruz? Bazı
insanlarımız neden hayatını bu uğurda har-
cadı, harcamaya devam edenler var. Yazık
değil mi? Çok önemli sağlık sorunları olan
bir arkadaşımız üç yıldır gitmesi gereken
ABD'deki (herşeyi hazırlanmış, ayarlan-
mıştır) tedavisini neden ihmal ediyor etsin?
Bugün uğraştıklarımız önemlidir. Ama, bun-
lar alt öğelerdir. Bunlar buzulun, khabzenin
denizin üstünde görebildiğimiz kadarıdır.
Bunlar bizi oyalayabilir ama sonuca
götürmez, götüremez.

Senaryoyu beğen-me-di-niz mi? Yukarıya
not edildiği üzere o zamansiz yazın senaryoyu
ama, toplumsal mutabakat (toplumun
tamamını kastetmiyorum) sağlayacak bir
hedefi ve prensipleri olsun senaryonun.

İnsanlık da bunalımda. Bizlerin olduğu
kadar, insanlığın da ihtiyacı var değişmez
kaideleri kalıpları olmayan, doğru ve uygu-
lanabilir bir öğretiye. Öyle olmasaidi, milli
gelirleri yüksek ülkelerin insanları niye inti-
har edip dursunlar, dünün "sırım gibi" insan-
ları obezite olsunlar, Kafkasya ve uzak doğu
öğretilerine meraklı olsunlar. En gelişmiş
ülkeler dahil tüm devletlerde ideoloji haline
getirilen ve hiçbir sınırlaması olmadan pro-
pagandası yapılan dinlere rağmen, bu Ççıl-
gınlık, boşluk, ruhsuzluk, vahşet nereden
kaynaklanıyor. Söylenen ile uygulanan bu
kadar nasıl farklı olabiliyor? Önemli ölçüde
kayıplarımız oldu ama, günümüzde hayatımızı
hala "ayıp" olgusu tanzim etmiyor mu? En
çok dindar olanların korktukları cehennem
mi onların ikiyüzlü uygulamalarını frenleye-

bildi.?

Şimdilik Sonuç...

Bir düşünce metni için izin verileni kul-
landığımdan 'şimdilik sonuç' dedim. Yayın
Kurulu bu yazıyı 'uçuk bulmaz da, Nart
Dergisi'nin bu sayısına koymayı düşünürve
sonrasına İzin verirse, devam edeceğim...
Bu ve benzeri yeni bir yaklaşımın en önem-
li öğesi 'kültür'ü yaratan, ana dil(ler)in de
sınırsız yaşatılması ihtiyacıdır. Buna şüphe
yok. Şayet izin olabilirse, diğer konularile
birlikte, önümüzdeki sayılarda devam ederiz
'ana dil' konusuna. Çünkü, bu konu çok
önemli. Gereğini yapmıyoruz, yapamıyoruz
ama, yegane toplumsal mutabakatımız da
'ana dil' konusunda ki endişeler-arayıştır.

Bir soruyu sormazsam çatlayacağım.
Atalarımız bilinemeyen, kadim tarihte bu
yaşam felsefesini akıl etmişler ve başarılı
olunmuş. Günümüzdebile kırıntıları insan-
lığın ilgisini çekmekte, öğünmekteyiz. Belki
bu durum günümüzde biraz anlaşılabilir.
Bana göre değil ama öyle sayalım. Peki,
yazılı olmayan bu kaideler, büyük bir
bölümünün birbirlerinin olduğundan
yaşadığından habersiz olan, Kafkasya'nın o
gizemli müthiş dağ ve vadilerinde yaşayan
topluluklarınca, noktası-virgülüne kadar
nasıl olabilmiş de aynen benimsenip uygu-
lanmış?

Yalvarıyorum sizlere; bu konuda yorumu bil-
gisi olan varsa benimle paylaşsın. Temel
prensiplerin bana verdiği rahatlık tamamen
gitti, meraktan çatlamak üzereyim.

Ança, yilaşkhaa hamazaayt (Allah'ın sıcak

bakışları, sevecenliği üzerimizde olsun).
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Çi Ferit DOMANİÇ / Kayseri
17 Temmuzetkinliği nedeniyle Kayseri'ye gelen konuklarımızla ayrı ayrı sohbetellik.
Şenlik hakkındaki değerlendirmeleri, Türkiye ve Kayseri Adigeleri hakkındaki düşünceleri,
Adigelik ve dilimizin kaybolmaması adına yapılması gerekenler konusu ve gelecekle
ilgili tavsiyeleri hakkında konuklarımızın görüşleri aşağıdaki gibiydi:

KUŞHA FİKRİ (Uzunyayla bölgesinin seçilmiş thamadesi):
ye

"Bu şenliği düşünen, planlayan ve iki yılda bir insanlarımızı buluşturan Derneğimiz ve
Federasyonumuz'a teşekkür ediyorum. Dilerim çok daha güzel organizasyonlar yaşarız. İki
yılda bir gün deyip geçmemek lazımdır. Bu buluşmalar kültürümüz bakımından değerlidir. | |
Mümkünolabilse de ağaçlarıyla, elektrik kapasitesiyle, ulaşımıyla, sahnesiyle, ev sahiplik E
edecekailelerin bolluğuyla Uzunyayla köylerinden birinde yapabilseydik. Dışarıdan gelen- |
ler bilmeyebilirler iki aya yakın süreyle böyle bir köy ya da mekan arandı ama burası yeter-
li denilebilecek bir yer bulunamadı. Valilik ve Belediye başta olmak üzere hep yardımcı
olmaya çalıştılar. Sağ olsunlar. Bizim temel özelliğimizdir. Polise, bekçiye, jandarmaya
bizim etkinliklerimizde iş düşmez. Geleneklerimizin yaşatıldığı, uygulandığı her yerde ve
ortamda sükunet, saygı ve sevgi hakim olur, bu sefer de öyle oldu. Böylesi kurallara saygılı
bir toplum, kendi kültürünü yaşatma dışında başkaca şeylerle uğraşmaz. Kayseri dışından
hatta ülke dışından gelen sanatçılara, ekiplere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

TUT ZAVUR (Profesyonel Kabardey

sanaiçı - İVioskova)
"Çerkeslikle ilgili çalışmak zordur, Allah hayırlısıyla

çalıştırsın, yorulmadan , bıkmadan. Bunca insan bir

araya gelince kültür, adet, Çerkeslik üzerine konuşu-

luyor. Çerkeslerin tarihi çok zor geçti. Bunun için

kültürümüz, geleneklerimiz, adetlerimiz açısından bu

tür şenlikleri daha sık yapmalıyız. Dün akşamki şenlik

diğer şenliklerden daha güzel oldu. 2000 yılında

yapılan etkinliğe de geldim. Bu tür şenliklere her

zaman değişik ve yeni şeyler katmalı ve bu yolla da

gelenlerin sayısı artırılmalı. Adigelerin güzel kaleleri Rusyatda ünlü bir tenorolan Tut Zavur,

var, biri hızlı, biri yavaş, biri de uzun. Adige kıyafeti güçlü sesi ve değişik dillerde
çok güzel. Bana göre klasik müzik örnekleri de artık Söylediği şarkılarla festivale katılan
yer almalı programlarınızda, Dışarıdan katılımlar olsa, Pinlerce kişiyi coşturdu.
örneğin turistler de katılsa iyi olur. Folklor onlara değişik gelecektir. Mesela Almanlar,

İtalyanlar her gün evlerinde gördüklerinden çok farklı şeyler göreceklerdir. Bir başka

gözlemim de Uzunyayla Çerkesleri dillerini de geleneklerini de diğer bölgelere nazaran

daha iyi korumuşlar.

1960 yıllarından sonra köylerden şehirlere taşınmaya başlamanızla birlikte şehir hayatını

köylere de yansıtmışsınız.Teknolojinin gelişmesiyle (televizyon, internet) hepsi bir oldu.

İnsanlar dağıldı. Çerkesliği ve çerkes adetini korumak daha Zor artık. Her şeyden önce

sağlık diliyorum. İşlerinizde, çalışmalarınızda, toplantılarınızda başarılar diliyorum.

Yaşadığınız ülkede savaş olmadan barış içinde yaşamanızı diliyorum. Yaşadığınız ülkede

işler iyi olursa sizin de işleriniz iyi olur. Rusya'nın işiiyi olursa orada yaşayan Çerkeslerin

de işi iyi olur. Türkiye- Rusilişkileri kültürel ve ekonomik açıdan iyi olursa, Türkiye'deki ve

Rusya'daki Çerkesler birbirine daha çok bağlı olur." 



 

| Prof ANZORUKA
o (ÇESLAV (Adige Ses
| Sanatçısı / Waykop):

"Bu şenlik bana göre paha
biçilemez değerdeydi. Türkiye
Cumhuriyeti içinde yaşayan
Çerkesleriçin de değeribiçile-
mez. Buraya 2. kez geliyorum,
4 sene önceki şenliğe de dav-
etli geldim. İkisi de güzel oldu
ancak, bu günkü şenlik daha
güzel oldu. Bu şenliğe emeği
geçenlere teşekkür ederim.
Hepsinden önce Agace
Muhittin'e Allah ömür versin.
O'na yardım edenlere de. Bu zamanda Çerkes olarak kalmakistiyor-
sak tanışmak, görüşmek, bir arada olmak ve birbirimizi ziyaret
etmek gerek. Dağınık olan kültürümüzü her nerede yaşıyorsak da
kaybetmeyeceğiz. Onun için de bu tür çok katılımlı şenlikler çok
önemlidir. Şimdi kültürümüzün bir olması için çalışmalıyız. 30
yıldır. Sanat Enstitüsü'nde öğretmenim. Sahne kültürünü okutuyo-
rum, vokal okutuyorum. Klasik şarkı ve Çerkes şarkıları üzerine oku-
tuyorum. Mezun ettiğimiz öğrenci az değil. Çok öğrenci mezun
ettik. Diğer Türk şehirlerine bakarak Kayseri Kafkasya'daki şehirlere
daha çok benziyor. Burada yaşayan halkımız çok iyi, çok candan.
Ama çocuklarınıza Çerkesçeyi öğretmediğiniz için çok üzülüyorum.
Dil eğitimi aileden anneden başlar. Anne Çerkesce biliyorsa
çocuğa öğretebilir. Ondan başka çocuklar okula başlarken içinde
yaşadığı milletin dilini. bilmeli, ama çocukla evde her zaman
Çerkesçe konuşmalı. Diğer dernekler de Dumaniş Avledin, Beslan
Bitok gibi hocaları davet etselerdi Çerkes kültürünü, adetleri, oyunu,
folklorü daha iyi yaşarlardı. Benim telaşlandığım Diaspora.
afkasyaiçin telaşlanmıyorum . Oradakreşten başlayıp Üniversiteye

kadar Çerkesçe okutuyorlar.

Adıgey'de yaşayan müzik Prof. ve
ünlü tenor Anzoruk'o Çeslav hepimiz
için vazgeçilmez birer klasik olan
şarkıları ve güçlü sesiyle bu festi-
valde de katılımcılara unutulmaz
anlar yaşattı.

Bu vesileyle hepinize ve Nart okurlarına güzel yaşamlar diliyorum.
Sağlık diliyorum."

ŞİRDİ MARİNA
Gazeteci, Televizyoncu /
iHalçık)
"Bu gün gittiğimiz Altıkesek

köyünde 105 yaşında bir
- nineyle karşılaştık. Üzüldüm

- böyle güzel ninelerin böyle geri

- kalmış bir yerde yaşadıkları

—İçin. Öyle zavallı köylerden

insanların göç etmesi iyi oldu.

Ama Çerkesliği korumak için

köyle bağlantının olması da gerekiyor. Bizim dilimizin diyalektiği

çok, bu yüzdendilimiz zengin ve büyükdil. Ama o kadar diyalekidi!-

imizi dağıtıyor. Bir olmuyor bu da Çerkeslerin bir devlet altında

olmamasına sebep oluyor. Ama Uzunyayla Çerkesi hepsi değilse

de Çerkes dilinin Kabardeyce diyalektiği ile konuşuyor. Benim

anladığıma göre dilimiz bir diyalektif değil bir çok diyalektiften

oluşuyor. Bugün bizim milletimizi birkaç diyalekile okuttuklarıiçin

milletimiz bölündü. Sizin başınıza da o gelecek sizde bir diyalekt

üzerine birleşmelisiniz. Milletin bir olması için bir devlet içinde

yaşayan milletin nüfus bakımından çok olan milletin diyalekti ile

okumalı.

Türkiye'ye ilk gelişim değil. Böyle etkinliklerde insan mutlu oluyor.

Bu şenliğe bir çok insan zaman harcadı, emek kattı. Kayseri

Büyükşehir Belediyesi yardımcı oldu. Herkese teşekkür ederiz.

Organize eden gençlere anladığım kadarıyla para vermiyorlar. Buna

rağmen profesyonel gibi emek veriyorlar. Bu da kendi içlerindeki

Çerkeslikten oluyor. Bu işlerle onun için uğraşıyorlar. Oyun

oynayan gençlerde gördüğümüz oyun oynayışlarındaki Çerkeslik-

ten belli. Çerkeslik içten gelmeli. Gençler Çerkes olduklarını hiç

unutmayacaklar çocuklarına da öğretecekler. Birkaç kişiyle konuş-

tum Çerkesceyi sonradan öğrendiklerini düşündüm. Bu da dernek-

lere devamın iyiliğidir. Çerkes dilinden başka dili konuşmamayı |

prensip eden Kafkasya'dan gelen hocanın iyiliği. Okullar, kreşler

açmalısınız. Okuldan çıkmadan Çerkes kültürünü öğrenebilirler,

Böyle.yerlere diğer milletlerden insanlar da katılabilir.. Ama önce

dil üzerine çalışmalılar. Oyun oynamak ve şarkı söylemek Çerkes

olmak değildir. Çerkesçe bilmezlerse o zaman Çerkes olamazlar.

Onun için büyükişler sizi bekliyor. Bunu insanlara ve derneklere

dinletmek gerek. Ondan başka para toplayıp çocukları Kafkasya'ya

getirip Çerkesliği göstermek, öğretmek gerekiyor. 4 senedir

Ürdün'den Nalçığa gurup gurup çocuklar geliyor. Çocuklar birlikte

Kafkasya'da kalırlarsa daha çabuk tanışır daha çabuk kaynaşırlar

Kafkasyadaki Çerkesleri daha iyi tanımış olurlar sonradan da

görüşürler. Çocukluk döneminde tanışanlar, arkadaş olanlar birbir-

lerini hiç unutmuyorlar. Avledin ve Beslen hoca güzel işler yap-

mışlar. Gençlerin de Çerkesliği severek, isteyerek, o işi severek

yaptıklarını gördük. Size dahaiyi yerler layık."

KA SALİSAT(Televizyon yapımcısı/

"Kabardey-Balkarda televizyonda Çerkes kültürü üzerine redak-

siyonda müdürüm. Gelirken buralarda yaşayanların, Çerkeslik

bakımından çok kötü olduğunu düşündük ama buradaki Çerkeslik

bizi sevindirdi, mutlu etti. 150 yılından itibaren böyle kötü yerlerde

yaşadıkları halde Çerkesliği korudunuz. Türkiye, Mısır, Ürdündeki

Çerkeslikle ilgili çalışmaları çekip bu çekimleri arşivlemekistiyoruz.

Birkaç yıldır Kaberdeyde televizyonda çalışıyorum. Gelen giden 



insanlara Türklere, Çerkeslere

bakıyordum da çoğu zaman

aklıma geliyordu. Çerkeslik

üzerine belgesel film çeke-

ceğim. Nalçikte uçağa

bindiğimizden beri telaşlanarak

yetiştim İstanbul'a. İstanbul
büyük şehir olduğu için çok

Çerkes varsa da göremeyeceğiz.

Ama Kayseri'ye yetiştikten sonra

şenlikte halkımızın güzelliğini, temizliğini, görünüşünü, düşünceleri -

ni, gördüm. Bunca yıla rağmen asimile olmadığınızı görüp sevindik.

Dil üzerine ben de Marinanın dediğine katılıyorum Türkiye'deki tele-

vizyon Çerkesçe yayın yapmaya başladı. Bunların hepsi Çerkes mil-

leti için büyük şans şimdiye kadar hiç olmayan şeyler. Bunlarsizin

için de bizim için de (milletimiz) çok iyi,demekki yarınımız da ola-

cak. Şenlik programındaki şarkıların çoğu ve söyleyiş şekilleri ana-

vatandaki şarkı ve söyleyiş şekillerine benziyor. Kayseri Aşemez

ekibini daha çok orta yaştaki insanlar beğendi. Gençlerin de en çok

beğendiği Ankara'dan gelen Elbruz ekibinin Beslan'ın öğrettiği

(uyguladığı) kafe oyunlarıdır.

Yeni şenliklerde tekrar görüşe-

bilmek ümidiyle herkese

gönülden teşekkürler ediyorum.

Nart Dergisi için de başarılı ve

nice yıllar diliyorum."

HANEALBERT

(Kameraman / ialçık):
"Benim işim kameramanlık.

İnsanların televizyonda gördük-

lerini ilk önce ben gözlerimle

görüyorum. Türkiye'de hangi

şehre gitsen Çerkesi hemen tanıyorsun. Tipinden, güzelliğinden

ama Çerkes milleti çok dağınık duruyor. Çerkesleri bir araya

getirmek gerek. Doğru bugün hemen herkes Kafkasya'ya gidemez

ama Çerkesliğimizi kaybetmemekiçin görüşmekgelip gitmek gerek.

Okuyanlar, sanatçılar, işadamları, turistlerin gelip gitmeleri daha

çok olmalı.. Biz şimdi geldik burada yapacağımız çekimleri

Kafkasya'da göstereceğiz. Çerkeslerin bir atasözü vardır "Duyduğun

yalan gördüğün doğru" onuniçin siz de gelemezseniz de çekimler

izletin. Kafkasya'nın daha iyi, yaşamın daha rahat olduğunu anlat-

malısınız. Şenliği çok beğendim. Organizasyon da çokiyi oldu.

Oradakilerden geri kalır bir yanı yoktu. Doğrusu bu kadarını da bek-

lemiyordum. Gördüklerime sevindim."

Maykopta yapılan müzik festivallerinde söylediği şarkılarla |
tanıdığımız Suriyeli Abeer Deir ilk kez katıldığı Kayseri Festivali'nde |
herkesi büyüledi.

RUAYİP BJADUĞ, NOVAL DEİR, ABEER DEİR (Suriye
Şam Derneği):

"Bu program nedeniyle güzel günler yaşadık. Reyhanlı'ya ulaştığımız |

andan itibaren kardeşlerimizin ilgisiyle karşılaştık. Reyhanlı dernek

yönetimi sayesinde rahat bir yolculuk yaptık. Sağ olsunlar buraya

kadar özel araba ile getirdiler ve geri de götürecekler. Programınızda |

kalite hakimdi. Nitelikli müzisyenler ve folklor ekipleri mükemmeldi

Bizim de ekiplerimiz var ama bu düzeyde değiller. Doyamadık keşke

birkaç gün sürebilseydi. NART dergisini tanıyoruz ,dileriz binlerce |

sayılara ulaşsın. Bu dergi keşke İngilizce, Arapça veya Adigece de |

basılabilseydi. Buna rağmen gönderin tercüme ettirir ve okuruz. |

Uzunyayla ekibinin çocukları ve Adigece koro bize göre anlamlıydı

Önümüzdeki şenliklerin sadece bir gece değil de daha geniş

zamanlı olmasını ve erken haber verilmesini diliyoruz. Katılımdanve |

programdan etkilendik. Bu tür büyük katılımlı organizasyonlarda |

aksamalarolabilir bu normalbir şeydir. Sonuçitibariyle oldukça güzel |

bir organizasyon gördük. Emeği geçenleri kutluyor,davet ettiğiniz için

de teşekkürler ediyoruz. Unutmadan ilave edelim. Şehir dışındaki |

arsanızda kendi binanızı erken bitirmeye bakın. Gelecek sefere

geldiğimizde oradabirlikte olalım." 
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Idiğiniz üzere yıllardır bir araştırmam

ve iddiam vardır. O da tarih kitaplarından

başka kökenli olarak tanıdığımız Hatti-

Hititlerin bu güne kadar öğrendiklerim-

izin tersine Abhaz Adıge dillerini konuş-

tuğudur.

Takdir edersiniz ki bir "şeyi" iddia etmek
yeterli değildir. İddianızı mutlaka bel-
gelemek ve bu belgelerin tanıklığında
konuyu kanıtlamak zorundasınız. Aksi

 

iş, yazı kullanı
yaralıları ile insanlığa evrensel anla
belki de "ik halk" olduğu anlaşılacakt

 

taktirde iddianızın bir manasıve esprisi
kalmaz. Onun için Abhaz -Adige dilleri
ile Hatti - Hitit dillerinin "aynı olduğu"
iddiasını öncelikle Abhaz-Adıge insanı-
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Yapılacak çalışmalar sonucunda, Abhaz - Adıge halkının tarih içinde
iş, bugüne temel olacak uygarlık

ja katkısı oli

 

nuş en eski ve

na kanıtlamak mecburiyeti vardır. Çünkü
iddia, yaşayan bu halkların dilleri
üzerinedir. O halde inanması ve anla-
ması gereken de onlardır. Bunu anlayıp

inandıklarında kendilerine ait olana
sahip çıkacaklardır. Düşününüzki Hatti -
Hititlerin bilinmeyen dillerini, bilinmeyen

bir alfabe ile okuduğunu söyleyenler,
bununla da yetinmeyip, bu dili henüz ne
olup ne olmadığı tartışılan Hint - Avrupa

dil grubuna oturtmuşlardır. Çünkü
sahipsizdir. i
  

  

  M.Ö. 1600 yıllarına ait bir Hitit bitik vazosu (Anadolu Medeniyetleri Müzesi) gelinin duvağı açılıyor ve ağzına bal sürülüyor.
Aynı seramoni Çerkes düğününde de yapılıyor.(Üstte)   
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Hatti - Hititlerin bu sahipsizliği onların
orta malı olması sonucunu getirmiştir.
Ne yazık ki bu sonuç anılan bu halkın
gerçek kimliğinin tespitini çıkmaza sok-
muştur. Ve Hatti - Hititçe tanımlaması
ile gündeme oturmuştur. Oysa bu halkın
gerçek adı Hat - Het'tir. Çünkü Tevrat'taki
rumuz adı "Ht'dir. Tüm mesele bunun
doğru olarak okunabilmesiydi. Maalesef
okunamadı. Elbette ki bu okunamayışın
nedeninde, dil ve bilgi eksikliğinin
yanında her uygarlık yaratısının Arilerin
dışında olamayacağı saplantısının etkisi

- büyüktür. Onun için "vadar' sözcüğünü
- "Water" yapıp "su" ile özdeşleştirilmesinde

bu saplantı hastalığının izleri hakimdir.
Halbuki "vadar' Adigece watetr)'dir, "çekiç"
demektir. Ne yazık ki bilinmeyen bir dil,
bilinmeyen bir alfabe ile okunarak bu
durumagetirilmiştir. Şimdi biz, gerçek-
leri görmek istemeyenbirilerinin kuyuya

— attığı taşı çıkarmaya çalışıyoruz.

Yaşayan Abhaz - Adıge dili ile yazılan bir
tümceyiyani bilinen bir dili ve yine bili-
nen bir alfabe ile doğru olarak okuya-
bilecek yabancı bir bilim adamı varsa
"Hodri Meydan!" Rus bilim adamlarının
Abhaz - Adıge dili sözcüklerini nasıl
okuyup ve nasıl yazdıkları hepimizin
malumudur. Kaldı ki Avrupalı bilim
adamları hiç bilmedikleri bir dili,
bilmedikleri bir alfabe ile okuduklarını

— iddia ederek pek çok dil bilimsel

gerçeği saptırmışlardır. İki - üç ve daha
çok dilin bir tablette birlikte yazılı
olması, bilinenden bilinmeyene gitmek
gibi bir yolun olabileceği düşüncesini
öne çıkarmıştır. Bilinen ve okunabilen
(iddia öyle) Sümerce, Asurca ve Akadça
bunaörnek olarak sunulmaktadır. Bunu
doğru kabul etsek bile, Sümerce bir
tümcenin sözcük dizimi ile Hatti -
Hititçe sözcük dizimi ve telaffuzunun
aynı olduğunu kim garanti edebilir?
Burada olsa olsa metodu uygulanmıştır.
Ve onun için süt maya tutmamıştır,

Ne yazık ki henüz ne olduğu bilimsel
olarak kanıtlanamayan Hint - Avrupa ve

 

Hitit savaşçılarının giysi ve kılıçlarının
çekicidir.

Arilik meselesinin denkleminde sıkışıp
kalan çağ Avrupa bilim insanı, yeni teo-
riler oluşturmak için olağanüstü bir
uğraş içindedir. Bunun en sıcak ve gün-
cel örneği ise Hitit dedikleri bu halkın
anayurdu ve kökeni meselesidir. Bakalım
asılsız teori üreticileri yarın hangi kim-
lik ve kıyafetle karşımıza çıkacak?

Bu konuyla ilgili olarak yazılanları
okurken, önemle üzerinde durulması
gereken bir husus vardır ki asla ihmal
etmeye gelmez. O da şudur; anlamıve
kökeni bize ezberlettirilen pek çok
kavram sözcük vardır. Bu sözcüklere
"Eski Yunanca, Latince, Arapça, Acemce
ve yahut Eski Anadolu dilindendir" deyip

 geçilmemelidir. Zira bu sözcükler
araştırıldığında çoğunun henüz kökeninin
bilinmediğini göreceksiniz. Bazı yerli
bilimcilerimizin ve hatta Abhaz - Adıge
kökenli çoğu aydınımızın "Biz böyle
iddialara dudak büküp geçeriz" dedik-
lerini duyacaksınız. Ama "NİNDA"
Sümerce'de "ekmek" "vadar"ın İngilizce'de
"su", "ezzettani" nin Almanca'da "yemek"
anlamında olduğunu söyleyenler Avrupalı
olduğu için hiç tereddüt etmeden
"EVET" diyecektir. Almancave İngilizce
dillerinin Hattiler zamanında olmadığını

 

    
ke savaşçılarınınkine benzerliği dikkat

bile düşünmeden. Çünkü onu bir batılı
söylemiştir. O tarihte İngilizce veya
Almanca bir sözcüğe "Evet, Ancak
Abhaz - Adıge diline "Hayırdır. Çünkü
şu anda bu dil yerel bir hüviyet
içindedir.

Sonuçta bugüne dek Hatti - Hitit uğraş-

malarının her türlü eksikliğine rağmen

yakalayabildikleri bilgi ve belgelerin

analizini yapmak, bu analiz sonucunda

ortaya çıkan tablonun içinden "bizim"
olanları teşhis etmek ve onları cımbızla

çekip almak. Ve bunları dilbilimsel açı-
dan değerlendirip dilimizle örtüşenleri

ortaya koymak. Bilinen ve dilimizle

örtüşen bulguları bir başka bilinmeyen

tarafımızın ortaya çıkartılması İçin
kılavuz olarak kullanmak. Bu çalışmanın

sonucunda görülecektir ki Abhaz -

Adıge halkı tarih içinde devletleşmiş,

yazı kullanmış, bugüne temel olacak

uygarlık yaratıları ile insanlığa evrensel

anlamda katkısı olmuş en eski ve belki

de "en ilki" bir halk olduğu anlaşılacak-

tır. Bu çalışmalara küçük de olsa bir

katkım olursa antik çağlardan bu güne

ulaşabilen Adige kültürü ve onun

yaratıcıları adına mutluluk duyacağım.#
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ŞERCESAli, HAKUN Muhammed
Çeviren: Muzaffer KALKAN (ÇURMIT)

  

iHiğer halklardan farklı olarak Adıgelerde
yolda veya caddede yürürken beraber olan
kişilerin yaşı, cinsiyet ve sayılarına göre bir
düzen içinde olmaları gerekir. Bu sayede
karşıdan gelen grubun içindekikişilerin kim
olduğu neyi temsil ettiği kolayca anlaşılır.

e İster yaya ister atlı ister arabada olsun
yaşlı olan (t(hnamade) daima sağ tarafta, genç
olan sol tarafta olur. Genç bir adım kadar
geriden gider (yürüyüş halindeyken)

e Bir kadın bir erkek beraber yürüyorlarsa
kadın daima sağtarafta olur. Bir baba balig
olmamışkızıyla beraber yürüse bile ona sağ
tarafı vermek zorundadır. Bir erkek hanımıyla
beraber yürüyorsa hanımı kocasının solunda
yeralır. Bir erkek kız kardeşi veya annesi İle
yürürse onlar her zaman sağ tarafta yer alır.
Bunun faydası ise, karşıdan görenlerin
gelenlerin karı-koca mı, akraba mı olduğunu
hemen anlamalarıdır.

e İki erkek bir bayan beraber yürüyorlarsa,
bayanın yaşı ne olursa olsun daima ortada
yer alır. Yaşça büyük olan erkek Sol tarafta
“genç olan erkek sağ tarafta yer alır. Böylece,
genç adam herhangi bir şekilde yanlarından
ayrılır veya bir görev için bir yere giderse,
kadının yine sağ tarafta yer alması sağlan-
mış olur. Birden fazla bayan olursa yine
ortada yaşlarına göre bir düzen içinde yer
alırlar, erkekler yukarıda izah ettiğimiz gibi
yanlarda yeralır.

* Üç erkek beraber gidiyorlarsa en yaşlısı
ortada, orta yaş olan solda en genci de
sağda yeralır. En genç olana bir görev ver-
ilir gruptan ayrılırsa en yaşlı olan yine sağda
kalır ve düzen bozulmamışolur.

* İki kadın bir erkek beraber gidiyorsa
(çocuk da olsa) erkek ortada olur. Kadının
biri erkeğin annesi İse anne ortada erkek
solda olur,

Dört kişi beraber yürüyorsa en yaşlısı
ortada onun solunda yaş İtibariyle İkinci
yaşlı kişi yeralır. Genç olan sağındayeralır.
En genç olanı da grubun en sağında yer alır,
böylece en genç olan görev için gruptan
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ayrılırsa istenen düzen aynen kalır, sıra
bozulmamış olur (4. Madde). Yaşça ikinci
sirada olan soldakikişi gruptan ayrılırsa, en
yaşlının sağındaki genç onun yerine sola
geçer düzen sağlanır. Gurup kadın erkek
karışık olmadığı sürece bu düzen kadınlar
için de, erkekler için de geçerlidir.

e Atlılarda da düzen aynıdır. Ancak misafir
veprensler için yaşa bakılmaksızın daima
sağ tarafta yer verilir. Diğerleri de yaşlarına
göre grupta yerlerini alırlar. Adıgeler daima
ata soldan biner soldan inerler, Sadece
ölüm ve acı bir haberi getirecek veya
götürecek olan kişi atın sağından biner ve
yine sağından iner, bu atli gemi sağ eliyle
kamçıyı da Sol eliyle tutar (normal zamanda
tersi doğru). Bu durumu gören herkes anlar
ki bu atlı acı bir haberi getirmektedir.

e Yaşlı bir thamade yanında sağ tarafında
genç biriyle köyüne giriyorsa bilirler ki
yanındaki genç misafirdir.

İki atlı birinin yedeğinde bir at varsa düzen
değişiyor Thamade solda yedek alı tutan
genç atlı sağ tarafta yer alıyor. Böylece
ihamade yedek attan rahatsız olmamış olur.
Ayrıca Thamadeattan inecek veya tekrar ata
binecek olursa genç özengiyi kolayca tutar
gereken hizmeti kolayca yerine getirir.

* Baba çocuklarıyla yürüyorsa kız çocuğu
sağında, oğlan çocuğu solunda olmalı,
çocuklar bir adim kadar babalarının arkasın-
da olmalıdır.

e İki atlı karşılaşırsa ikisi de eyer içinde
hafif doğrularak selamlaşırlar. Bir atlı bir
kadınla ve bir grup kadınla karşılaşırsa
kadınlara sağ tarafını vererek yavaşça yan-
larına gelir eyerde doğrulur onları selamlar
ve saygılı şekilde yavaşça yanlarından
ayrılır. Kadınlarla konuşmak istiyorsa at
üzerinde bayanla konuşmak son derece ayıp
sayıldığından gruba sekiz on adım kala atın-
dan iner at yedekte yanlarına gelir, onları
selamlar, atı sol elinde tutar, kadınlara sağ
tarafını vererek yanaşır.

* Bir atlı yolda bir kadınla karşılaşırsa atın-
dan iner kadını selamlar kim olduğunu kim-
lerden olduğunu sormadan ata binmesini
rica eder kadın yalnız başına ata binemezse
yardım eder. Bayanın ayakları solda sırtı
sağa dönük vaziyette eyere oturur. Kendisi
atın solunda yer alır, gemi elinde tutar,
kadını gideceği yere kadar götürürerek "iyi
günlerde karşılaşmak üzere hoşça kal" der
ve kadına veda eder. Erkek kadının yanından
beş on adım ayrılmadan ata binmez, binerse
saygısızlık olur. Atın başı kadının tarafına
doğru çevrilerek binilir. Kadının yanında ata
kamçı vurulmaz. Kadın ata binmek istemez
veya binmeyecekse atlı da atını sol elinde
yedekte tutarak kadını sağ tarafına alır ve
gideceği yere kadar götürür.

e Atlı veya atlılar savaş ve yangın gibi
faaliyetler dışında köyün içinde at koştura-
mazlar. Atlı yaşlı bir yayaya yetişirse atından
iner atı yedekte onun solundayeralır gide-
ceği yere kadar eşlik eder. Şayet yaşlı
ihamade "sağol vazifeni yaptın yoluna
devam et" derse genç atlı serbestkalır yolu-
na devam eder,

Bu tip uygulamalar eskiden hiç kimsenin
zoruna gitmiyor, kimseye ağır gelmiyordu.
Çünkü her an bunu hayatlarının bir parçası
olarak yaşıyorlar, doğal bir şekilde bu
düzene uyuyorlardı. Herkes bu uygulamalara
uymayı bir görev biliyordu. Gençler de bu
sisteme uygun şekilde yetiştiriliyordu.
Güçsüze, yaşlıya zayıfa yardım etmekgereği
herkesi ilgilendiriyordu, çünkü kişinin
günün birinde kendisinin de aynı duruma
gelebileceği öğretiliyordu.E

 



 

  

    niOrhanBARAN(KOPSİRGEN)
   

özellikleri nedeni ile de çevreil ve ilçelerin
yazın piknik, kışın İse av yapmak|içinrağbet
ettikleri bir köydür. Çayırözü köyü, değeri
maalesef yeni anlaşılan bu ormanın, çevre

-, köyler tarafından kesilerek yok edilmesini
“önleyebilmekiçin kurulduğugünden beri hep

mücadele etmek zorunda kalmış ve bunu
başarmıştır.

Köyü oluşturan; Arxağ, Bala, Cenımbey, Gucu,
Çago, Çuko, Liy, Guna, Hüşt, Zeyre, Zuğa
sülaleleri bugünkü Karaçay-Çerkesk Özerk
Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan
Gubina Lo Kıt, Gum Lo Kıt ve İncik Lo Kıt köy-
lerinden göç ederek buraya yerleşmişlerdir.
Muhammet Emin'in adil olmayan şartlarda
Rus'lara karşı savaşın kazanılamayacağını anla-
ması, dolayısıyla da halkı kırdırmanın anlamsız
olduğunu düşünerek 1859 yılında savaşa son
vermesi nedeniyle, Çayırözü ve diğer bir çok
Abaza köyünü oluşturan insanların Anadolu'ya
gelişleri 1859 yılında olmuştur.

Yukarıda beliritiğimiz üç köyden ayrılarak
Karadeniz'i geçip Samsun limanına inen insan
sayısının 2000 den fazla olduğu tahmin
edilmektedir. İçlerinde bir grup Apsuva'nın
da bulunduğu kafileye yerleşim yeri olarak
Istanbul-Şile yöresi gösterilmiştir. Ancak
   

ADRUval Şileyöresinde kendilerine gösterilen
ayırözüyüVizeliİl Çekerek İlçesine

—bağlı 1400 rakımlı, yeşilin her tonununbir.
- — arada olduğu ormanlıkbir Abaza köyüdür.Bu

-yerlereyerleşmeyi kabulettikleri haldeAbazin
- grubu bunukabuletmeyereküçe bölünmüşler
- ve güneye doğruhareketetmişlerdir. Birinci

hanesayısı hızla azalmış ve 20ye kadar.grup Yozgat-Sorgun-Osmaniye (Lo. Kıt)
köyünü, “İkinci: grup Kayseri-Pınarbaşı-

-Altikesek köyünü, üçüncü grup ise Adana-
Tufanbeyli-Akpınar köyünü kurmuşlardır.
Osmaniye köyünün yerinin beğenilmesi ve
kurulmasına öncülük eden sülalelerin başında
Lo sülalesigelir. İskan kayıtlarına göre köye ilk
yerleşen aile (hane) sayısı 170'tir. Ancak
Osmaniye Köyü'ne yerleşen bu ailelerden 90
kadarı kısa bir süre sonra yerleşim alanının
ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle
buradan ayrılarak Yozgat-Çekerek ilçesine
bağlı Çayırözü ve Fuadiye köyleri ile Aydıncık
ilçesine bağlı Ağıllı köyünü kurmuşlardır.

Çayırözü köyünün yerinin çevre köylerin yay-
lalıkları olması nedeniyle; kuruluş aşamasın-
da, çevre köylerle ölümle sonuçlanan vakalar
dahi yaşanmıştır. Ancak, sayıca az olmalarına
rağmen, çevre köylerle baş etmeyi başarmışlar
ve nüfuslarına oranla geniş sayılabilecek bir
alana da sahip olmuşlardır. Daha sonraki yıl-
larda da çevre köylerin saydığı, sevdiği biraz
da çekindiği bir köy olarak varlığını sürdürm-
eye devam etmiş ve etmekte olan Çayırözü, bu
gün bile Çekerekilçesine gelen memurların ilk
görmekve tanımak İstedikleri köydür.

 

ÇayırözüKöyüneiik yelesiaressayısı35 tir,
-Nüfus 1955 yılına kadar artarak devamNN
ve 80haneye kadar çıkmıştır. 1955yılından
sonra yaşanan köyden kente göçle birlikte

düşmüştür. Köyün hayvancılığa elverişli olması.
nedeni ile hane sayısının azalması çevre Kürt
köylerinin Çayirözü'ne yerleşme arzusunu
artırmıştır. Köyden taşınan bazı aileler sonu-
cunneolacağını düşünmeden ev, ahır gibi
binalarına da sahip çıkarlar düşüncesi ile
onların gelip yerleşmelerine (müsaade
etmişlerdir. 5-6 ay gibi kısa bir süre sonra
köye yerleşen Kürt hane sayısı 7-8, nüfusları
ise 40-50 yi bulmuştur. Köyde artık ağırlıklı
olarak Kürtçe konuşuluyordu. 1960'lı yıl-
ların sonunda yaşanan bu gelişmeler
sonucunda köy hızla Abaza köyü olmaktan
çıkıyor, köyde kalan çok az sayıda ki insanı da
bu durum çok üzüyordu. Değil barındıkları yer-
leri korumak, bakmak pislikten geçilmiyor, bu
da ayrıca Abaza aileleri rahatsız ediyordu. Artık
bu pisliğe tahammül edemeyen köyün sözü
geçen yaşlılarından Bala Nuri aynı şekilde kul-
lanılan ağıl komşusunun ağılını yakmak üzere
bir teneke gaz yağı ile birlikte oraya yönelir.
Komşuların son anda durumu fark eimesiile
elindeki gaz yağı tenekesi zorla alınır ve bu
sayede bitişik olan kendi ağılı da yanmaktan
kurtulur! Ancak çok sinirlenen Bala Nuri'yi
sakinleştirmek mümkün olmamaktadır. O gün



  
  

  

  

 

  

 

 

men.hayvanları ile birliktte eşyalarını da alarak

, dahaçoğalmalarınafırsat.tanınmış olsa idi bu
gün Çayırözübir Kürt köyü olacaktı. Bu
. Öngörülü'kararı alarak Çayırözü'nü saf bir.
Abazaköyü olarak bu günlere taşıyanlarSaygı

verahmetle anlyoruz.

“Son yıllarda emekli olanların tekrar köye
-dönerekev yapması sonucunda şu anda köyde
35 hane de 110 kişi yaşamaktadır. Köyde 40
- yaşın üstünde olanlar Abazaca konuşabilir
- durumdadır. Şu anda köyün dışında yaşayan

nüfus köyde yaşayanlardan dört kat daha
fazladır. Köyün gelir kaynağı hayvancılık olup
son Yıllarda emekliler köyü olmuştur. Köyde
okuma yazma oranı Ye 95 tir. Köyden çıkan

yüksek okul mezunu sayısı 50 den fazladır.

Yozgatilinde 19 Çerkes köyü bulunmaktadır.
Bunların 8'i Abaza, 4'ü Asetin, 4'ü Şapsığ, 1'i
Kabartay, 1'i Abzah, 1'i Çeçendir. Çayırözü
köyü dışındaki bu köyleri de kısaca
tanıyalım.

Ayvalı Köyü: Sorgun ilçesine bağlı bir Abaza
köyüdür.1864 yılında Kafkasya dan göç ettir-
ilmişlerdir. Köyde Bıc ve Li aileleri vardır. Bu
köy Kürtlerle karışmış ve Sadece beş hane
Abaza kalmıştır. Dil bilen ise kalmamıştır.

Osmaniye Köyü (Lo kıt): Sorgunİlçesine bağlı
1859 yılında Karaçay-Çerkesk bölgesinden
göç ettirilen bir Abaza köyüdür. Bu köyde şu
sülaleler bulunmaktadır. Mıko, Goga, Çago,
Çgotan, Aysen, Laçış, Haşsa, Nır, Apsa, Nepş,
Belag, Gone, Waz, Kam, Hapat, Aji, Kık,
Kebıça, Bıc, Tigo, Hutşow, Genimbey, Kopsirgen.
40 hane olan köyde şu anda 210 nüfus bulun-
maktadır.

 

i akşamköyünyaşlılarını evinedaveteler ve bu >
: konuyu değerlendirirler. Konuşmalarsonucun-.
.daalınan Karar "Hiç taviz ve müsamahagös-
- terilmeden köye yerleşen Kürtler yarın köyden :

çıkarılacaktır". Ertesi gün direnmelerine rağ-

psininköyüterketmesisağlanır. Eğerbiraz e
Kesikköprü (Tambekoye): Saraykent İlçesine b imei
bağlı bir Abaza köyüdür. Toplam 15hanede80 o.eo

— BaşpınarKöyü;
 Kabartay köyüdür.Yirmi yaşiüzerinde olanların
“tamamıKabarlayca bilmektedirler.

Kürtlerle karışmış olup dil bilenlerin sayisi
i oldukçaazdır.

 

GüngörenKöyü: Sorgun İlçesinebağlıbir
Çeçen köyüdür. 1917 yılında Kafkasya'dangöç | in
etmişlerdir. Çokküçükolan buköyde toplam 7.gij  
  

     

    

 

  

“hane de 30 kişi.yaşamaktadır. Köy halkının Vadi7
yaşlıları Çeçencebilmekte ise de otuz yaşın- Be
dan küçük olanlar dil bilmemektedirler. m

kişinin yaşadığı bu köyde Kabard (Tambi),
“Yuan, Kope.ve Laçış sülaleleri vardır. 1878
yılında Kafkasya'dan göç ettirilen bu köy

Arpalık köyü: Sarıkaya İlçesine bağlı bir
-Abzeh köyüdür. 1878 yılında Kafkasya dan göç
ettirilen köyde 20 hane ve 100 civarında NÜfUS
vardır.

Kargalık Köyü; Sarıkaya İlçesi'ne bağlı 40
haneli bir Şapsığ köyüdür. 1878 yılında
Kafkasya'dan göç ettirilmişlerdir.

Karali Köyü: Sarıkaya ilçesi'ne bağlı 40 haneli
bir Şapsığ köyüdür. 1878 yılında Kafkasya'dan
göç ettirilmişlerdir.

Karabacak Köyü: Sarıkaya İlçesi'ne bağlı 13
haneli bir Asetin köyüdür.

Boyalık Köyü: Sarıkayaİlçesi'ne bağlı 55 hane-
lik bir Asetin köyüdür.

Kayapınar Köyü: Sarıkaya İlçesi'ne bağlı bir
Asetin köyü olup şu anda köyde üç hane
Asetin kalmıştır.

Poyrazlı Köyü: Boğazlıyan İlçesi'ne bağlı bir
Asetin köyüdür.150 hane olan köyde nüfus
400 dolayındadır. Anadilini gayet iyi bilen ve
anayurtile ilişkileri iyi olan bir köydür.

Boğazköy-Sarıgüney: Akdağmadeni İlçesine
bağlı 1878 yılında Kafkasya'dan göç eden 30
hanelik bir Şapsığ köyüdür.
 

 

AğılKöyü;Aydıncık,ilçesinebağlıbiriz
“köyüdür. Köyde kibelli başlısülaleler: 0
Hapat, LacIş veÇgotan dir.  . ii

  
 

   

  
 

      

, ekerekebağlıbir

-Mercimekören (ramki): Aydıncık ilçesinebağlı. i
“bir Abaza köyüdür. 1859 yılında Karaçay-
“Çerkesen göç ettirilmiştir. Köydeki sülaleler:
Trama, Cenimbey, Nogay, Kasbot ve Laçış'ir.
Köyün kurucu ailesi Tramalardır. Tramkıt,

Karaçay- Çerkesk te iken bir köy idi. Göç
sırasında köy halkı ikiye bölündü. Bir kısmı
Tokat-Turhal ilçesine bağlı Fındıcak köyünü
(Tramktdu) köyünü kurdular. Diğer bir kısmı  --
ise, Mercimekören (Tramktçkun) köyünü kur- ©
dular.15 hane civarında olan köyde Abazaca
bilen kalmamıştır.

Çerkes Bakır (Darıkokıt): Aydıncık ilçesine
bağlı bir Abaza köyüdür. 1859 yılında Kafkasya
dan göç ettirilmiştir. Köyün kurucu ailesi
DARIKO lardır. Kafkasya dan gelen sülaleler:
Darıko, Candar, Malhoz, Arxağ ve Boren'lerdir,
Köy 15 hane ve yaklaşık 50 nüfusa sahiptir.

Kuşsaray Köyü: Aydıncık ilçesine bağlı bir
Şapsığ köyüdür. Köyün tamamı boşalmıştır.S

Not: Nart Dergisi'nin 37. sayısında yer alan köy

tanıtımında (Amasya-Merzifon-Tavşandağ Köyü),

hazırlayan arkadaşımızın eksik ve yanlış bil-

gilendirilmesi sonucunda bazı halalar yapılmıştır.

Merzifon Derneği'nin uyarısıyla farketiiğimiz, İsten-

meden yapılan bu hatalariçin özürdiliyor, yanlış bil-

gilerin doğru şeklini aşağıda veriyoruz:

favşandağı Köyü'nde var olmasına rağmen bazı

sülele isimleri eksik, Köyde yaşamayan başka sülale

isimleri ise fazladan yazılmıştır.

Hamamözü İlçe olmadan önce yazıldığı gibi Göynücek
İlçesi'ne değil, Gümüşhacıköyİlçesi'ne bağlı idi.

Gümüşhacıköyİlçesi'ne bağlı Kulu ve Yeniköy adın-
da Gerkes köyleri bulunmamaldadır.

Mari Dergisi

 

 

 



 

yerleri olan Bulgaristan'ın E
zorunlu göçle önce İnegöl'e son olarak da Bozüyük Poyra Köyü'ne (fi
yerleşmişlerdir.

Anayurtları Kafkasya'dan göç etmek zorunda

kalan Çerkesler'in bir kısmının önce Balkan

Yarımadası'nın çeşitli yerlerinde iskan

edildikleri ve 1876-1877 Osmanlı - Rus

Savaşı'ndan sonra (93 harbi) oralardan da

çıkarılarak ikinci bir göç olayı yaşadıkları

bilinmektedir. Balkanlar'da 13 ile 17 yıl

arasında değişen kalış süreleri sırasında

yaşantıları, oturdukları yerlerin isimleri ve

birbirleriyle olan ilişkileri hakkında fazla

bilgi bulunmamaktadır.

  

1859 ve 1860 yıllarında şimdiki

Bulgaristan'daki Varna Sancağı'nın, Balçık

Kazası İskelesi'ne vapur ve yelkenlilerden

inerek Başsağlık Köyü'ne yerleşen

Adigelerin Hatıkuay kolundan ve Yeşgarko

sülalesine mensup olan ve burada 1877

yılına kadar kalan İshak Efendi'ye verilen

İmamet ve Hitabet Belgesi halen mevcuttur.

Dindar bir sülale olan Yeşgarkolar'dan çok

sayıda hoca ve imam çıkmıştır. Dindarlığın

etkisiyle müslüman olmayanlarla bir arada

yaşamak istemediklerinden anayurtları

Kafkasya'dan ilk göçenler arasında yer

almışlardır. Köyümüzün yaşlıları Rumeli'nde

17 sene yaşadıklarını "Vurmalı, yiles pşigubil

tisiğ" şeklinde Çerkesce olarak sık sık

söylerlerdi. Bu söylem, ailenin 1859-1860

yılları arasında göç ettiğini doğrulamaktadır.

Bu Hatıkuay göçmenlerin çoğuKafkasya'daki

Hanapşe Hable'den (Köpekgözkapağı Köyü)

ve çevresindeki köylerden göç etmişlerdir.

Yeni yerleşim yerleri Başsağlık Köyü ve

çevresinin çok verimli arazisi olduğu,

yaşadıkları 17 yıl boyunca hiç kıtlık yaşa-

madıkları, örf ve adetlerini rahatça sürdürdük-

leri ve sık sık at yarışları düzenledikleri

köyümüzünyaşlıları tarafından anlatılmıştır.

 

Mustafa SAADET (YEŞGARKO)

aşsağlık Ki
  

 

Balkanlardaki yerleşim yerlerini seven ata-

larımız, sosyal ve dini yaşamlarını eksiksiz

olarak yerine getirebilmek için gerekli

çabaları göstermiş ve çeşme, cami, haceş

(misafir evi) gibi yerleri inşa etmişlerdir.

İlişikte fotokopisi sunulan, padişah tuğralı

belgeye göre; Çerkesler tarafından inşa

edilen camiye imam ve hatip olarak tayin

olunan İshak Efendi'ye, hazinenin muhtaç ve

mütekaitlere yardım vakfından maaşbağlan-

mıştır.

Balçık yöresi Çerkesleri 1877 Osmanlı-Rus

Savaşı'na 470 kadar gönüllü şıvı (süvari) ile

katılmışlardır. Bu savaşta İmam İshak
Efendi'nin şehit düşen ağabeyi Yeşgarko

süleyman (Hacejiy) için yakılan ğıbzenin

(ağıt) satırları hala mevcuttur.

Savaşın Osmanlılar tarafından kaybedilmesi

üzerine tekrar göç etmek zorunda kalan

Çerkesler, 1878-1881 yılları arasında bu

kez karayoluyla önce İnegöl civarına yer-

leşmişlerdir. Göçmenler bu yörenin iklimine

uyum gösteremediklerinden ötürü 1881

“yılında halen yaşamlarını sürdürdükleri

Bilecik vilayetine göçmüşler ve Bozüyük

kazasına bağlı Poyra Köyü'nü kurmuşlardır.

Poyra Köyü'nün çevresindeki Çerkes köy-

lerinin Çemguy, Şapsığ, Besniy, Kabartay,

Abaza kökenli olmaları ve köyün tamamen

Hatıkuay asıllı olması nedeni ile köy,

Çerkesce "Hatıkuay Hable" olarak

adlandırılmıştır.

Diğer göçmenlerle birlikte Poyra Köyü'ne

yerleşen Hacı İbrahim oğlu İshak Efendi

(Yeşgarko) 1892 yılında vefat etmiştir.E

belgesinintercümesi:

Hitabet“cihetlerir

Numara:461

Senesi:1290

yü'nde 17 sene kaldıktan sonra, ikinci bir
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; “Varna Sancağı"nın.BalçıkKazasınatabi,
Başsağlık-Kariyesinde meskün

OMUHACİRİNÇERAKİSE tarafından
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Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü devlet halk dansları ekibi Kabardinka İzmit ve
İstanbul'da birer gösteri yaptı. Kafkas Vakfı, İzmit Kafkas Derneği ve Uzunyayla Kafkas
Derneği'nin de katkılarıyla düzenlenen gösteriler, 30 Temmuz akşamı İzmit Buz Pateni Spor
Salonu'nda, 31 Temmuz akşamıdaİstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'ye en son 10 yıl önce gelmiş olan ve bu defa resmi bir turnuva amacıyla değil, Kale
Şirketler Grubu'nun daveti üzerine burada bulunan ekip, yaklaşık 3'er saat süren gösterilerinde
Kafkas folklorunun en güzel örneklerini sergiledi.

Tamamı devlet sanatçısı olan ve 60 kişiden oluşan profesyonel ekibin nefes kesen bir perfor-
mansla sergilediği 16 ayrı oyun, izleyiciler tarafından sürekli alkışlandı. Bugüne kadar 45
ülkede gösteri yapan ve sayısız ödülleri bulunan topluluk 2 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'-
dan Nalçik'e hareketetti.
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| Dil/Anadil... (Hadiisim vermeyelim de!) "ulufe" ile kotarılamaz!.
gi başarı: İçsel dinamik-bilim, kültür sanat, edebiyat, doğru önderlik buluşmasında.

E. Açıyba
X#k

Muhalif'e:
Bakınız bugün, Türkçe şiirler yazıyorum... bişey olmuyor.

Yarın Anadilimle... Abhazca-Adigece-... şiirler yazacağım... ve yine bişey olmayacak...
GÖRECEKSİNİZ!Sizi temin ederim...

Kafkasyalı/Çerkes Söz

ADA

I want to know Gods thoughts... the rest are details - Einstein

31 Aralık 2003, Ada...

1.

Dokunsalar ağlayacak

gibi durma öyle

Seni... kirletilmiş insanlığın bakir çocuğu

Gözlerinde yıldızlar şavkısın, bırak

Bakışın: Belirsiz noktalarla öpüşen "en doğru"

sonsuzluğu yakınsayan

2.
İffet ile ıstırabı tokuştur benliğinde

Yürek çırpıntısı -söylerim- bekler biraz

Çocuk düşleriyle çık çıkabilirsen yine, atlı karınca'lara

Gece-mavi avcuna doluşur da, şaşırma!.. düşen, kalsın

3.

Gözlerinin ta içinden bakan

dı umut, biliyorum

Bütüüün bir şehri taciz eden, şu, kahkaha

Gün doğar, gün yakar gün ikindi yüzünde

Bir yalan'a dair şüphelerle, çocuklar

4.
Kırılmış Hayat'ınla şimdi, bir Kafkas Semaver'i

İçinde, Ana Dil'den o üzünçlü nağmeler

Kan sızdırdı kalpak: Damlıyor bak!

Mekanizmada ikinci mermi: Mülteci

5.

Üfledin yelkenini, sırtın mutat deli rüzgar

Ah aldırma, Vuslat -korkarım- yine, BaşkaBahar'a kaldı

kalacak!

BİRİKTİRİYORUM

zamanın kırık testisi

tüketerek biriktiriyorum kendi kendimi
tüketerek...kendi sesimi.
öyle bir yaşam ki ölüme eğerli

hiç sevmem
kendi yağmurunu cebinde taşıyanları.
bütün yakınlıklarımı verdim
içimdeki rüzgarın s(ağrısı,)terli.

bütün aynalarım eskidi
zamandan yeni ne vardır?
bütün yanlışlarım sırlandı
zamandan doğru ne vardır?

ey rahvan gece !
atımı getir.atımı getir.

Adnan Özveri 



   

    
  

  

    

  

Kaif-Dav Yayınları-2004

Son yıllarda giderek önemi kazanan ve hepimizi yakından ilgilendiren İnsan
Hakları ile ilgili bizi ilgilendiren tüm belgeler bir arada hemşehrilerimizin
kütüphanesinde bulunsun arzu ettik. Kaf-Dav da Çerkes Sürgünü'nün 140.yılı
anısına 68 sahifelik bu kitapçığı yayınladı. Kaf-Dav İktisadi İşletmesinden temin
edebilirsiniz.

NBBHBBBE

 

u sözleşme bakımından ulusal, etnik,
ırksal veya dinsel bir grubu, kismen veya tama-
men ortadan kaldırmak amacıyla İşlenen aşağı»
daki fiillerden herhangi biri, soykırım suçunu

OlUŞTUKUK: 0d,Eyi, Bananunun”

  

Haz.: Avledin DUMANIŞ Kayseri Kafkas Derneği 2004
Dağıtım: Kayseri Kafkas Derneği ve Kaf-Dav iktisadi

işletmesi-Ankara

 

Büyük emekler verilerek hazırlanmış derli toplu bir eser.Mitoloji, Xabze/Hukuk ve
Tarih ana bölümlerinden ve onların detaylarından oluşmaktadır, Kayseri Kafkas
Derneğinin öncülüğünde yayınlanmış 160 sayfalık kaliteli bir basım.

Folklor alanında Akademi ödülü almış bulunan araştırmacı ve Filolog Avledin
Dumanış, yanına aldığı genç kadrolarla birlikte titiz bir çalışmaile hazırlamış eseri.

NART Mitolojisini genel hatları ile biliyoruz Ancak bu eseri okumadan sahip bulun-
duğumuz global Mitoloji bilgilerini yerli yerine oturtabilmemiz mümkün değildir.
Tanrıları, işlevlerine göre tasnifini, antik bir kökene sahip olduğunu bildiğimiz ama |
doğuşşekillerini bilmediğimiz danslarımızı ve müziğimizi daha bir anlamlı ve daha |
bir kıdemli kılıyor bu eser.

Taş Devrinden günümüze kısa, özlü bilgilerle Çerkeslerin ataları ve Kafkasya'nın
uğramış olduğu işgaller ve yaşanmış olan diğertarihi olaylar arasında, Hattilerle
Anadolu'ya taşan bir medeniyetten güzel bilgiler bulacaksınız bu kitapla. Mutlaka
kitaplıklarımızda bulunmalıdır.  
AB

Ba EE EZ BİCİ ES EDE

 



 
tammasınıistiyoruz.

> Sarıkamış Bozat köyünde 1919 yılında doğmuş, Liseden sonra haritacılık eğitimi almış ve 30 yıl aralıksız -

© Alan Vakfı'nın ve şubesinin kuruluşuna öncülük etmiş, Ankara Kafkas Derneği ve Kaf-Derin değişik orga

aAzdaolsa okümlaalışkanlığıolan, KKal
| olduğunu sanmıyoruz.Her İkiside ömürboyu met

      

 

 

 

 

İkinci Dünya SavaşıbaşladığındaSovyetlerLaNİçağve

Kafkas Göçmeninin Anıları" adlı ibretdolu gerçek hayat öyküsünü kon!
Mİdisonra Türkiyede yepyeni bir yaşamaDSUstabirkuyum

  

  

  

 

  

 

  

  

   

 

Oseiya'nın Lamardan köyünden 1864 yılında Türkiye'ye göç etmişolan Zahiltey ailesine.Fes,

devlet hizmeti gördükten sonra 1976 yılında emekli olmuştur. Asetin dili ve edebiyatı üzerindeki araştır-
maları ve sadece Oset diliyle yazdığı şiirleriyle tanınır. 1995 yılında "Şiirler": ve 2000 yılında "Beni
Unutmayınız" adlı iki şiir kitabı Kuzey Osetya'da yayınlanmıştır. Şiirlerindeki kafiye düzeni Osethalkı tarafın-
dan çok sevilmiş ve değişik programlara (şiir dünyası ve edebiyat) katılmak üzere iki kez Oseiyadangelen i
davete icabet etmiştir.

larında yıllarca devamsızlık etmeden ve hiçbir toplantıya geç kalmadan örnek hizmetler vermiş ve her yaş-
tan insanımızın gönülden hürmetini kazanmıştır.
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“Kabardey, birikimiyle yatırım yapmaya karar vermiş.Fazla incelemeden, .
uygun bulduğu ve bildiği iş olduğu için.kurulu ayakkabı atölyeeini salın.

almış. .
Hazır olan kalıpla yüzlerce ayakkabı imal etmişve oğullarına
- Şunları pazara götürüp satın, demiş.

 

Baba sormuş:
>- Ne oldu, hemen geldiniz, yoksa satamadınız mı?

- Nasıl satalım baba, ayakkabıların hepsisol...

:Anlatan: (denak) Kenan CANAK

Oğulları pazara gilmişve aynı hızla geri dönmüş.

 

 

 

   

İ Abaza Beyi ölmüş, öbür dümyaye gitmiş.Görevli melek:
lerAbazayı, sırasını beklemek Üzere,hesap kitaba çeki.
ileceği yerebırakmışlar.
Aradanyarım saat geçmiş, bir grup zebani ellerinde

koca gürzler, Abaza beyinepata küte vurup gitmişler,
Bir yarım saat sonra yine bir grup zebani, yine pata küte
girişmişler. Bu ani saldırılar karşısında Abaza afallamış.
Nasıl afallamasın ki?
Dünyadaizzet ikram gören, saygı gören bir insan olarak
“bunları düşünürken üçüncübir zebani grubu.daha
gelmiş, tam vuracaklarken Abaza:
- Bir dakika durunuz lütien! Demiş. Eğersiz böyle
yaparsanız bilmiş olunki bir daha buraya hilgbir AAbaza

gelmez.

 

 

ELEKT SA! LYE
Bir Çeçen, bir Abaza bir Kabardey casusluk yaparken

yakalanmışlar. Rus mahkemesitarafından ölüm cezası-
na çarptırılmışlar. Cezayı infaz etmekiçin

götürülmüşler.

Önce Çeçeni almışlar:
- Giyotin ile mi idam edilmekistersin, elektrikli
sandalye ile mi?
Çeçen, giyotin demiş.

Yatırmışlar giyotine, basmışlar düğmeye, giyotin

takılmış, çalışmamış.

Kaynak: Eskişehir K.K.D. Bülteni

- Giyotin arızalı, şanslısın, kurtuldun demişler ve

serbest bırakmışlar.
Sıra Abazaya gelmiş, sormuşlar:

- Giyotin mi, elektirikli sandalye mi?
Abaza da, giyotin demiş. Yine düğmeye basmışlar,

yine takılmış, onu da bırakmışlar.

Sıra Kabardeye gelmiş, sormuşlar:
- Giyotin mielekirikli sandalye mi?

Kabardey, eliyle göstererek cevap vermiş:
- Elekirikli sandalye isterim, giyotin arızalı da...

* Fıkralar Sami Korkut'un "Çerkes Mizahı"isimli kitabından alınmıştır. Karikatürler Aydan Çelik.
 

 

Sayı Bulmaca Hazırlayan: Adnan ÖZVERİ

1,3, 6 ve 9 sayılarını yalnızca birer defa kullanarak ve dört
işlemden yararlanarak 80 sayısını bulabilir misiniz? Sözcük Yakalamaca Aşağıdaki kutucukların üzerinde karışık

sırayla duran harfleri rlayarak doğru sözcükleri oluşturun

2 -- SÜNERÜ

 

Geçen sayıdaki soruların yanıtları:

1-Beslan Dede kaç yaşında?

Beslan Dedenin yaşını A olarak kabul edersek, formülümüz şu şekilde olacaktır:

A/4xA/(8 -A/(84-A4/84A/84A/8-4A-12
Bu formülün çözümünden Beslan dedenin yaşı 96 çıkar.

2-62 -72
1249-21
21/37
3-544 s9
9*2 78
18/6 3  



 

Adnan ÖZVERİ
Yaramaz Cem, sokakta kendi
halinde yürüyordu.Işin doğrusu, O
gün aklında hiçbir yaramazlık yoktu.
Biraz önce saçını kestirmişti. Hava
açık ve güneşliydi. Gökyüzünde
küçük,el kadarbir bulut parçası
vardı. işte bu bulut parçası biraz
sonra geldi, güneşin önünü kapattı.
Eh, bulut bu; kapatır mı kapatır.
Kime ne mi diyorsunuz? İşte
Cem'de sizin gibi düşünüyor olmalı
ki, hiç sesini çıkarmadı. Yürümesine
devam etti

Ama, küçük bulut, biraz sonra minik bir yağmur
damlasını aşağıya gönderdi. Minik damla süzüldü,
süzüldü. Sanki koca sokakta başka bir yer bula-
mamış gibi, geldi, Cem'in kafasına şıp diye
damladı. Cem hiç aldırmadı. Hatta, bu olayiçin,
ellerini bile cebinden çıkarmadı. Sanki sokakta
yaramaz Cem değil, sakin Sinan yürüyordu. Bulutta
bundan cesaret almış olmalı ki, biraz sonra bir
damla daha gönderdi. Oda geldi, geldi yine Cem'in
traşlı kafasına yapıştı:

-Şıp
Cem, bu sefer kafasını kaldırıp, "Ne oluyor?"
dercesine yukarı baktı. Gördü ki, avuç içi kadrbir
bulut. Bu bana ne zarar verebilir ki, diye düşündü.
Ne de olsa kendisi koskoca birinci sınıf öğrencisiy-
di. Aldırmadı, yürümesine devam etti. İyice
cesaretlenen bulut, bir damla daha yolladı:

- Şıp
Sankiözellikle yapıyordu.İşte, yeni bir damla daha
gelmişti.

- Şıp
Cem 'in canı sıkılmaya başlamıştı. Bu da fazla oluy-
ordu. Kafasını yukarı kaldırdı:

- Hey, ne oluyorsun sen ! dedi. Yağacak başka yer
bulamadın mı? Git başka yere yağ !

Bulutun cevabı dahairi bir damla oldu:

- Şıp
Cem,çattık belaya diye düşündü.Eliyle başındaki
yağmur damlasınısildi. Adımını biraz serçe attı:

- Rap.

Küçük bulut da damlasınıyolladı:

- Şıp
Cem biraz hızlanır gibi yaptı:

- Rap, rap..

Damlada hızlandı:

- Şıp, şıp .
Artık şöyle bir durum vardı: Önce Cem birkaç adım
atıyor:

- Rap, rap

Ardındanyağmur damlıyordu:

- Şıp, şip
Rap rap,şip şıp; rap rap,şip ŞIP...
Bilmeyende samimiiki arkadaş
yolda yürüyor sanırdı. Bulut halin-
den memnundu. Ama Cem hiç de
öyle değildi. Bu durumaiyice canı
sıkılmıştı. Birden durdu, başını
havaya kaldırdı:

- Hey! Sen laftan anlamıyorsun gali-
ba! Diye bağırdı

Küçük bulutun cevabıyine iki yağ-
mur damlasıoldu:

- ŞIP,ŞIP.
Cem,artık sinirlenmişti. Hırsla yum-

ruğunu salladı:

- Bir daha yaparsan görürsün sen!

Küçük bulutun cevabı bu sefer üç damla oldu:

- ŞIP,ŞIP,ŞIP!
Cem iyice kızdı.Yumruklarını sıkarak bağırdı:

- Bir daha yaparsan, küçüklüğüne bakmam,kafanı
patlatırım!

Bu sözlere bulutun cevabı daha da sulu oldu:

Şaaap |

İri bir damla gelip Cem'in saçsız kafasına yapıştı.
Cem, yumruğunu salladı, ama boşa gitmişti.

Şimdisiz olsanız ne yaparsınız? İşte Cem de sizin
gibi yaptı. Buluttan aşağı kalmamak gerekirdi.
Hemenelini hızla "şaaap"diye başındakiıslaklığa
indirdi. Biraz canı acımıştı ya, olsun, bulutunda
canı daha çok yanmıştır, diye düşündü. Başını
kaldırdı:

- Gördüm mü! Ben seni uyarmıştım ! diye bağırdı

Bulut, küçüktü müçük ama, kavga konusunda
oldukça becerekliydi. Hemeniri bir damlasını
aşağıya yolladı. Bu damla Cem'in havadaki yum-
ruğunuatlatıp sol gözüne düştü.

Cem, onun düştüğü yeri çokiyi biliyordu.
Yumruğunuolanca hızıyla o noktaya indirdi. Şimdi
sıra tekrar buluttaydı. Bu sefer dahairi bir
damlasını Cem'in burnuna yolladı. Cem'de yum-
ruğu burnunun üstüneindirdi. Artık küçük bulut,
Cem'in kafasına, gözüne damlalarını gönderiyor,
Cem'de bütün kuvvetiyle yumruğunu oraya
indiriyordu. Cem'in yüzü, gözü şişmişti. Buradan
hiç belli olmuyordu ama bulutun da canı çok yan-
mış olmalıydı.

Biraz sonra hafif bir rüzgar çıktı. Küçük bulutun bir
parçasını aldı. Biraz öteye taşıdı. Şimdi bulutiki
parçaya ayrılmıştı. Yağmur dinmiş, güneş gülüm-
seyen yüzünü yeniden göstermişti. Cem başını
kaldırdı. Moraran gözüyle buluta bakarak yum-
ruğunu gururla salladı:

- Ben adamı böyle parçalarım işte! 



SOLDAN SAĞA
  

1- Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti- Mağara. 2- Bir göz rengi - Çerkeslerde
bir boy ismi. 3- Sultanlık. 4- 'Ribonükleik asit kısaltması- Coşkun, ilhamla dolu.
5- Abzahabze'de misafir kabul edilen yer, misafir odası- Eski tahıl ölçeği. 6- Ceset-
Üzüm yetiştirilen yer. 7- Çerkeslerin yaygın olarak kullandıkları bir erkek ismi- Bir nota.
8- Bir yüzey ölçüsü birimi- Turnusolun omavi rengini kırmızıya çeviren bileşik.
9- 'okey'in ortası- Emile Zola kitabı. 10- Nart destanlarında adı geçen dev yaratıklar.
11- Asıl konu. 12-"......... Jabağ' ( Kuzey Kafkasyalı ünlü filozof )

   

  

  

   
 YUKARIDAN AŞAĞIYA

 

iy: ..

1- Yardımseverliği yüzünden kayalara çivilenen Nart kahramanı, 2- Saha- İsviçre'de bir
7 ırmak- Uzaklık anlatır. 3- Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı bir belde - Çerkesçe

'orman'. 4-'......Nur Yengi' ( ünlü popçu )- Eski dilde
su, 5- Bir işi en uygun şartlarla kabul edene birakmak- ,
Belli, açık. 6- Bir cins köpek- Teşhis. 7- Doğu Anadolu »
ve Azerbaycan'da çalınan bir çalgı türü- Kendisinden «
şüphelenilen şahıs. 8- Ekonomiile ilgili. 9- 'Numara' *
kısaliması- Çerkesçe'nin Kabardey lehçesinde 'bulun-
du' anlamına gelen söz. ,
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      Geçen sayıdaki bulmacanınyanıtları

ag?5. 4
SirelCabpdlarızı Sale

 

  



 

 

 

Heyetggörüşmesırasında yaptığı açıklamada, "Abhazya ile çatışma durumuna gelnirse biz bütün imkanlarımızla Abhazya'nın yanındayız" dedi.

Gürcistan Devlet Başkanı'nın vermiş olduğu demeçler sonucunda son zamanlarda Abhazya'da tırmanmaya başlayan huzursuzluk nedeniyle, DÇB
Yönetim Kurulu; 05.08.2004 tarihinde Abhaz yönetimiyle görüşmek üzere 7 kişilik bir kafileyi
görevlendirmişti.

20.07.2004 tarihli toplantısında

Görevli kafile Abhazya'da Cumhurbaşkanı YardımcısıValeri ARŞBA, Başbakan Raul Hacimba ve Abhaz parlamenterlerle ayrı ayrı görüşmüştür.

Görüşmeler sırasında yapılan açıklamalarda; "Gürcü-Abhaz sorununundiyalog ile çözümlenmesitercihimizdir. Bu çözümün en başta Abhazyalı kardeş-
lerimizin devlet yapılarının ve egemenlik haklarının garantisini öngörmesi gerekir. Şayet.bir uzlaşma olmaz da gidişat bir çatışmaya kadar uzanırsa
herkes bilmelidir ki, biz tüm imkanlarımızla ve her alanda Abhazya'nın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz." (DÇB Başkanlığı'ndan)

 

 

 
 

Kafkasya'da devlet yetkilileri ve çeşitli iş adamlarıyla biraraya

gelen heyetin görüşmeleri, burada yapılabilecek yatırımlar ve

iş imkanları üzerinde yoğunlaştı.

Türk-Rus İş Konseyi Kafkas Cumhuriyetleri gezisi 19-26 Temmuztarih-
lerinde gerçekleşti. Maykop, Çerkesk ve Nalçik'i kapsayan geziye
katılan iş adamları karşılıklı yatırım olanaklarını ve ticari ilişkileri ele
aldılar.

Türk-Rus İş Konseyi Turgut Gür başkanlığında, İş Konseyi YK Üyeleri
Cengiz Gül, Cihan Candemir, Hakkı Kurmel, işadamları Cengiz Macun,
İzzet Ekmekçibaşı, Hikmet Albayrak'tan oluşan Heyete İş Konseyi
Koordinatörü Serdar Arıkan ve Moskova Ticaret Müşaviri Gürkan Süzer

de iştirak etti. Ayrıca bölgede çalışan kimi Türk işadamları zaman zaman
bazı görüşmelere katıldılar.

Gezinin ilk günü olan 19 Temmuz'da Adıge Cumhuriyeti'nin başkenti
150 bin nüfuslu Maykop'ta Belediye Başkanı Nikolay Pivovarov,
RF Güney Eyaleti Vali Müfettişi Cingiz Şamileviç İsmailov,
Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası,
Girişimciliği Geliştirme Vakfı yetkilileri ile bir toplantı gerçekleşti.

Toplantıda 450 bin nüfusu ile Kafkas Dağlarının kuzeyindeki Adıge
Cumhuriyeti'nin ticari ve ekonomik potansiyeli hakkında bilgi alındı.
Çeşitli metaller, mineraller, petrol ve gaz açısından zengin olan

cumhuriyette çinko, arsenik, kobalt, baryum, bromin çıkarılmakta
olduğu ve 71 milyon tonluk yakıta eşdeğer petrol ve gaz rezervi bulun-
duğu öğrenildi. Bölgenin sanayi kaynaklı üretim toplamının yüzde
90'sini tarımsal sektörler, yüzde 16'sını ahşap işleme, mobilya ve kağıt
sektörleri ve yüzde 11'ini metal işleme sektörlerinin oluşturduğu ayrıca
çimento, cam, renkli mermer, kimyasal gübre ve granit fabrikaları
bulunduğu bilgisi alındı.

Bölgede yetişen başlıca tarım ürünlerinin buğday, mısır, çay, şeker pan-

carı, pirinç, üzüm ve ayçiçeği, Adige Cumhuriyeti'nin ihraç ettiği başlı-
ca ürünlerin ise makineler, işlenmiş ahşap, tarım ürünleri ve kalay ithal

ettiği başlıca ürünlerin ise tüketim malları, bazı metaller, mühendislik
aletleri ve petrol ürünleri olduğu öğrenildi.

Heyettarafından önerilen Türk-Adıge Bölgesel İş Komitesi kurulmasıtekli-
fi sıcak karşılanarak kabul edildi.

20 Temmuz 2004, Salı günü Maykop Ticaret ve Sanayi Odası ile
Girişimciliği Geliştirme Vakfı tarafından kendi İş Merkezlerinde listesi
ekte yer alan Adıge Meslek Kuruluşları temsilcileri ve İşadamları ile

görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde Adıge tarafı ağırlıklı
olarak yatırım' ve iş projeleri hakkında bilgi verdi. Maykop Belediye
Başkan Yardımcısı ve Adıge Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yuri Autlev 
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Karaçay-Çerkesk Cumhurbaskani Mustafa Azret-Aliyevich Batduev ve
DEK heyet üyeleri Türkiye-Karaçay Cerkesk iş komitesi kurulus protokol
imzasi sonrasi toplu halde.

yabancı sermaye yatırım teşvik mevzuatının Federasyon düzeyinde
olduğunu, yerel yönetimin özel teşvik olanaklarının kısıtlı olduğunu
belirterek, bununla birlikte öncelikli alanlara yatırım yapan işletmelerin
aldıkları kredilerin Belediye bütçesinden sübvansiyonunun mümkün

olduğunu, ayrıca Belediyenin işletmelere arazi veya bina tahsis imkanı
bulunduğunu ifade etti.

Küçük Ölçekli İşletmeleri Destekleme Vakfı Direktörü Ramazan
Ruslanoviç Brantov kuruluşunutanıtan kısa bir konuşmayaptıktan sonra
XIX. yüzyıl Adige köyünü canlandıracak olan "Kafkas Aul" isimli Maykop
yakınlarında kurulması planlanan toplam bedelinin 850 bin Euro olarak
öngörüldüğü küçük ölçekli bir turistik proje hakkında bilgi vererek yüzde

50 finansmanı Finlandiya'dan hibe olarak temin ettiklerini ve kalan
yüzde 50 karşılığı ortak aradıklarını bildirdi.

Heyet üyesi İzzet Ekmekçibaşı uygun koşullar sağlandığı takdirde

Stavropol'de gerçekleştirmiş olduğuticaret merkezi tecrübesi temelinde

Maykop şehrinde de berizer bir projenin gerçekleştirilmesinde görev

alabileceğini ifade ederek bu hususta yerel yöneticilerin ilgi ve desteği-

ni beklediğini bildirdi. İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Hakkı Kurmel
Maykop'ta gerçekleştirdikleri yatırımlarda yetkililerden destek aldıklarını

bundan sonra da yeni işadamı ve yatırımcıların gelmesi için bu destek-

lerin artarak sürmesinin çok önemli olduğunu, yabancı yatırımcının

talep karşılayarak, istihdam yaratarak, vergi ödeyerek bölgenin refahına

katkıda bulunduğunun hiç unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bir gün önce üzerinde mutabakata varılan Türk-Adıge İş Komitesi

Kuruluş Protokolü bu toplantı bitiminde Maykop Belediye Başkan

Yardımcısı ve Adıge Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yuri Autlev ve

Turgut Gür tarafından imzalandı.

Aynı gün 1857yılında kurulduğu kabul edilen, çok uluslu, çok dinli, çok
kültürlü, parkları ve korularıyla yemyeşil bir floraya ve zengin su kay-
naklarına sahip Maykop şehrinde kısabir gezintiyapıldıktan sonra heyet
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üyesi Hakkı Kurmel'in 90'lı yılların ortalarında kurarak işletmeye aldığı
Çuval ve Kereste Fabrikaları ziyaret edildi.

O akşam Orta Kafkaslar'da, Kuban Vadi'sinin orta ve yüksek kesiminde
yer alan sarp ve dağlık araziler, derin vadi ve platolardan oluşan 450 bin
nüfusa sahip Karaçay-Çerkesk Cumhuriyeti'nin başkenti 130 bin nüfus-
lu sanayi ve kültür merkezi Çerkesk'e geçildi. Şehir girişinde heyeti
karşılayanların başında Karaçay-Çerkesk Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler
ve Yatırım Politikası Dairesi Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın
oğlu Marat Batdıyev yer almaktaydı. Batı'da eğitim görmüş, İngilizce

konuşan, mütevazi, zeki bir genç olan Marat Batdıyev ziyaret boyunca
sürekli heyetle birlikte oldu.

21 Temmuzsabahı Karaçay-Çerkesk Cumhurbaşkanı Mustafa Azret-Aliyeviç
Batdıyev başkanlığında, Bakanlar Kurulununuçeşitli üyelerinin, büyük özel ve
kamu işletmeleri yetkililerinin yer aldığı ekte listesi verilen bir grupla
Cumhurbaşkanlığı binasında bir buçuk saatlik bir görüşmeyapıldı.

Heyeti takdim eden T. Gür, Konseyin tanıtımını yapıp, ziyaretin amacını
açıkladıktan sonra Türk-Karaçay-Çerkesk Iş Komitesi kurulması tek-
lifinde bulundu. Teklifi olumlu karşılayan Batdıyev gerek şahsen gerekse
de söz verdiği Bakanları ve diğer yetkililer vasıtasıyla Cumhuriyetin
ekonomik ve ticari potansiyelleri, doğal kaynakları, iş ve işbirliği
olanakları hakkında bilgi verdi. Toplantıdan sonra çeşitli sanayi
tesisleri gezildi.

22 Temmuz!da da Türk işadamları heyeti Donbay Vadisini ziyaret etti.
Kayak turizmi açısından Sovyetler Birliği döneminde bazı yatırımlar
çeken bölgenin şu anda ciddi yatırımlara ihtiyaç duyduğu zira turizm
sektörünün altyapısının yeni tesislere yeterli olmadığı, teleferik ve tele-

siyej olan bölgede, konaklama, eğlence ve yemektesislerinin eski ve
yetersiz olduğu gözlendi.

Donbay vadisi dönüşünde, Cumhurbaşkanı ile bir veda yemeğine
katılındı ve İş Komitesi Kuruluş Protokolü burada imzalandı. Yemekte ayrı-
ca, Cumhurbaşkanı Batdıyev, RF Devlet Başkanı Putin'in Ağustos sonun-
da Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret çerçevesinde Kremlin'den
kendilerini aradıklarını ve heyet içinde yer almak isteyip istemediğinin
sorulduğunu ifade ederek, bu ziyarete katılma isteğini Kremlin'e ilettiği-
ni söyledi.

Kabartay-Balkar Cumhuriyetine hareket eden heyet aynı gün akşam saat-
lerinde, Rusya'nın en önemli turizm, sayfiye ve sağlık merkezlerinden
birisi olan 1817 yılında kurulmuş, Nalçik kentine ulaşarak burada
Başbakan Yardımcısı Çeçenov ve yerel yetkililerin katılımı ile düzenlenen
akşam yemeğine iştirak etti.

Türk-Kabartay/Balkar İş Komitesi Eşbaşkanı ve RF Kabartay-Balkar
Cumhuriyeti Emeklilik Fonu Şubesi Başkanı Hasanbi Şeojev ile

makamında bir görüşme yapılarak bu kuruluş ve bölgede yatırım
bekleyen potansiyel sektörler hakkında bilgi alındı.

Ayrıca Elbrus Dağıturistik tesisleri ziyaret edildi. Dağ turizmi, rafting ve
kış sporlari açısından bu bölgenin Donbay Vadisi'ne göre daha elverişli
olduğu ancak tesisin ulaşım açısından eksiklikler bulunduğu müşahede
edildi.

Gezinin son günü olan 26 Temmuz'da Kabartay-Balkar Cummhuriyeti
Başbakanı G.S.Gubin heyeti kabul ederek ziyaret sonuçlarını değer-

 

lendirdi ve bu sonuçlarla ilgili bir İyiniyet Protokolü imzalandı.

 

 
  

Kayserive İstanbul D

Ekonomik İşbirliği Toplantısı 17 Temmuz'da Kayseri de yapıldı. Kayseri

Dostluk Kulübü ev sahipliğinde, yapılan toplantıya katılan Kayseri,

İstanbul Dostluk Kulüpleri ve KAFİAD ekonomik girişim için ilk adımı
atlı.

"1. Ekonomik İşbirliği Toplantısı" Aralık ayı içerisinde Kayseri'de,

Türkiye geneli tüm işadamlarının davet edileceği ve somutticari

ilişkilerin kurulmasına yönelik bir organizasyonla yapılacak. Program,

Kayseri Dostluk Kulübü tarafından yürütülürken, İstanbul, Kayseri

Dostluk Kulüpleri ve Kafiad organizasyon danışma kurulu görevini

yürütecek. Toplantıda alınan kararlar şöyle :

* Ekonomik amaçlı örgütlerimizin arasındaki diyalog ve işbirliğinin

yararında ve bunun geliştirilerek devamıyla, katılmayan kuruluşların

da katılımının sağlanması için diyaloğun sürdürülmesinin gerekliliğinde

mutabık kalınmıştır.

* İlk ekonomikişbirliği toplantısının Kayseri'de düzenlenme-

sine, toplantının organizasyonunun Kayseri Dostluk Kulübü tarafın-

dan yapılmasına, Kafiad ile Dostluk Kulüpleri Başkanlarının Danışma

Kurulu görevini yürütmelerine kararverilmiştir.

* Dernekler arasındaki görev ve işbirliği tanımlarının netleştirilmesi

amacıyla görüşme ve toplantıların devamının gerekliliğine karar

verilmiştir.

©         toplar bazı konularda işbirliği kararı alındı.

 

 

     

Toplantıya Katılanlar ise şöyle : Ahmet Özden (Kayseri Dostluk

Kulübü), Bahri Kazbek (Kafiad), Cemil Görücü (Kayseri Dostluk

Kulübü), Cihan Candemir (Kafiad), Cumhur Balkaroğlu (İstanbul

Dostluk Kulübü), Çetinay Örten (Kayseri Dostluk Kulübü), Erdem

Ünlüçetinkaya (Kafiad), Hakan Candan (Kayseri Dostluk Kulübü),

Handan Demiröz (İstanbul Dostluk Kulübü), İlhan Zafer (Kayseri

Dostluk Kulübü), MesutAtalay (Kayseri Dostluk Kulübü), Metin Özkaya

(Kayseri Dostluk Kulübü), Muammer Koçer (Kafiad), Muharrem Çurey

(İstanbul Dostluk Kulübü), Mustafa Ateş (Kayseri Dostluk Kulübü),

Nari Yüksel (Kayseri Dostluk Kulübü), Nevzat Seyok (Kayseri Dostluk

Kulübü), Nihat Yılmaz (İstanbul Dostluk Kulübü), Oğuz Berk (Kayseri

Dostluk Kulübü), Ramazan Ersöz (İzmir Kafkas Derneği) ve Sıtkı

Kocabaş (Kayseri Dostluk Kulübü)
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Nalçik'te yapılan DÇB Yönetim Kurulu toplantısında, Dünya Çerkes Birliği'ne bağlı tüm
derneklerin başkanlarının katılacağıyıllık "Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın 25 Eylül'de,
Kıyıboyu Şapsığ Bölgesi'nde Adige Derneği'nin Lazarovski'deki merkezinde yapılması
kararlaştırıldı.

DÇB Yönetim Kurulu 20 Temmuz'da Nalçik'te
toplandı. Yönetim Kurulu toplantısında alınan
kararlara göre;

* Geçmişbir yıllık çalışmaların değerlendirile-
ceği ve gelecekle ilgili projelerin görüşüleceği
toplantı nedeniyle Soçi ve yöresini gezip,
Maykop tarafına geçmek isteyen hemşehriler-
imizin pasaport fotokopilerini DÇB genel
merkezine kisa süre içinde fakslamaları
gerekiyor.

* DÇB tarafından 25 Eylül 2005 tarihinde
Nalçık kentinde Uluslararası katılımlı
Pşınavelerarasıbir yarışma yapılması düzen-
lenmesi de kararlaştırıldı. Yarışma Ürdün'de
yetişen ünlü Pşine ustası Abide Umar adına
gerçekleştirilecek.

* Toplantıda, diasporadaki Adige dernek-
lerinden özellikle, anavatanını görme, akra-
balarını bulma ve değişik ülkelerden yeni
yeni arkadaşlar edinmeleri yanında çok az da
olsa bildikleri ya da anladıkları ana dillerini
öğrenip geliştirmelerine temel olması
bakımından heryıl 15-20 kişiden az olmayacak
şekilde birer veya ikişer çocukkafilesi (12-15
yaş arası) hazırlanıp gönderilmesinin önemi
vurgulandı ve her yılın 1 Mayıstarihine kadar
hazırlanan çocuk sayılarının bildirilmesi ve her
vesileyle bu talebin yinelenmesi de istendi.

* Diasporadan anavatanı görmek amacıyla
turistik seyahat yapmak isteyenlerle ana-
vatandan diyasporayı gezmek İsteyen
hemşehrilerimiz için üzerinde çalışılmakta
olan projenin 25 Eylül Lazarovski toplantısına
kadar tamamlanmasıkarara bağlandı.

* Diasporadan anavatanına dönenler için
Adigey Cumhuriyeti tarafından belirlenen "1
Ağustos Dönüşçülerin Günü" örnek alınarak
Kabartay - Balkar ve Karaçay - Çerkes

Cumhuriyetleri'nin de benzeri bir gün belir-
lemeleri istendi.

* Ayrıca, Adigey, Kabartay - Balkar ve Karaçay

- Çerkes Cumhuriyetlerinin Parlamentolarına
rgüracaat edilerek "kumar" amaçlı oyunların
ve ticaretin yasaklanmasının sağlanmasının
istenmesi kararı alındı.

* Şehirlerin, kasabaların, sokakların isim-

lerinin ana dilde yazılmasını temin için
Adigey, Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkes
Cumhuriyetleri Cumhurbaşkanları'na müra-
caatla parlamentolardan özel karar çıkarttırı!-
masi için harekete geçilmesi de karara bağ-
landı.

* Toplantıda, Abhazya'nın içinde bulunduğu
" hassas durum ele alındı ve bu çerçevede 7

kişilik özel DÇB heyetinin 5 Eylül'de Sohum'a
gönderilmesi, bu hassas durum hakkında
karşılıklı görüş teatisinde bulunulması karar-

laştırıldı.

* Bu arada, Diyaspora'dan Anavatanımıza
geliş, pasaport çıkarttırma, oturma İzini
çıkarttırma gibi konuların seri şekilde

halledilmesi için 5 kişilik özel bir komisyon
oluşturuldu. Bu komisyon da, işadamı
sabancı Nazmi, DÇB Yöneticisi Kumuk
Memduh, DÇB Deneticisi Kozoka Anatole,
Milletvekili Dadov Sufadin ile İçişleri
Bakanlığı Yabancılar Şubesi'nden üst düzey
bir yetkili görev yapacak.

Komisyon, diyasporadaki hemşehrilerimizin
Anavatan'a dolayısıyla Rusya Federasyonu'na
nası! girebilecekleri, nasıl ve nerelerde kala-
bilecekleri, pasaport kontrol işlemleri ve

diğer önemli prosedür bilgilerini içeren bir
belgeyi kısa sürede hazırlayarak üye bütün
derneklere gönderilecek.

  
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında

1994 yılında imzalanmış olanveiki yılda bir
uygulama protokolları yenilenen İkili Kültür-
Bilim Anlaşmasının, 2004-2005 dönemi
protokolu RF Devlet Başkanı Putin'in ziyareti
vesilesiyle iki ülke dışişleri bakanlarınca
yeniden parafe edilecektir.

Bu imkandan faydalanabilmek amacıyla söz
konusu anlaşma ve uygulama protokolunun
9. ve 15. maddelerinde yer alan "Diploma
Denkliği" sorunumuzve Kafkasya'dan Türkiye'ye
davet edeceğimiz kültür toplulukları ve
değişik alanda yetişmiş Kültür-Bilim İnsan-
larının davetini kolaylaştıran, masraflarına
Kültür Bakanlığı'nın katılmasını sağlayacak
madde değişiklikleri Dışişleri, Kültür Bakanlığı,
RF Büyükelçiliği ve YÖK Başkanlığı'na verilen
yazılarla Kafkas Dernekleri Federasyonu
tarafından yeniden talep edilmiştir.

 

 

  
 

 
 

Kaf-Der Başkanı Muhittin Ünal tarafından
hazırlanan ve 12.01.1998 tarihinde Milli
Eğitim Bakanı'na verilmiş olan yazılı müra-
caat sonucunda Talim Terbiye Kurulu ile
yapılan bir dizi görüşme ve çalışmalar net-
icesinde Temel Eğitim Okullarında okutulan
ders kitaplarında Çerkes Ethem Bey'in hain
olduğunailişkin ders metinleri önemli oran-
da değiştirilmişti.

Bu kez de lise sonsınıflarda okutulan Inkılap
Tarihi derslerinin Anadolu İsyanları ile ilgili
bölümlerinde "eğriye eğri,doğruya doğru"
anlayışı ile gerekli değişikliklerin yapılmasını
teminen yine Muhittin Unaltarafından hazır-
lanmış olan gerekçeli müracaat, Milli Eğitim

ders kitapları içeriğinde değişiklik talep ettik

Yazılı müracaatta örnek kitapta yer alan eksik

ifadeler, "hain" ve "Çerkes" kavramlarının bir

arada kullanılmasının yarattığı sakıncalar, bu

güne kadar Çerkes Ethem bey hakkında

yazılan tüm eserlerin yazarlarının, Kurtuluş

Savaşı sırasında görevli ve Ethem beyi yakın-

dan tanımış olan komutan, yönetici ve diplo-

matların birer-ikişer paragrafta özetlenen vic-

dani kanaatleri yer aldığı gibi Ethem bey

tarafından son zamanlarda bir uzlaşı sağlama

ve teslim olma amaçlı girişimlerinin kabul

edilmeyişinin mantıksal nedenlerine bir bir

dikkat çekilerek "hain" kavramının ders kitapların-

dan çıkartılmasıtalebinde bulunulmuştur.    Bakanı Doç. Dr. Hüseyin Çelik'e elden verilmiştir.

 

Kafkasya

Üniversitelerine
ÖSYMkanalıyla

öğrenci gönderilmeli

  

Bilindiği üzere 6-7yıldır YÖK ve Milli Eğitim

Bakanlığı tarafından muadelet müracaatları

kabul edilmekle beraber Abhazya, Adigey,

Kabartay-Balkar, Karaçay-Çerkes ve Kuzey

Osetya Devlet Üniversiteleri'nden mezun olan

gençlerimizin diplomalarının denk sayımı

konusu bir türlü çözümlenememiştir.

Türkiye - Rusya Federasyonu arasındakiikili

kültür anlaşmalarında yer alan hususların

halledilmesi doğrultusunda tüm uğraşılarımıza

rağmen her iki taraftan da olumlu bir adım

atılmamıştır.

Hem diploma denkliği sorununun çözümü

hem de yüksek puan alan öğrencilerin

Kafkasya'da okumaya gönderilmesini temi-

nen bundan böyle adı geçen Üniversitelerin

ÖSYM kataloğuna alınmasını ve her bölüme

3-5 öğrenci seçiminin merkezi sınavla belir-

lenip gönderilmesi için YÖK Başkanlığı'na

yazılı müracaatta bulunulmuştur.
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Balkar Cumhuriyeti, Bolat'ın açtığı davası kazanmasıüzerine, ülkeye geri

 

dönmesi için davet yazısı gönderdi

Bir yıl önce Kabartay-Balkar Cumhuriyeti
Yönetimi tarafından haksız bir karar ve yöntem-
le, devam etmekte olan mahkemenin sonucu
dahi beklenmeden sınır dışı edilen Hacı
Bayram Bolat, hukuk savaşının birinci etabını
kazandı ve geri dönmek üzere gerekli belgeler
aynı yönetim tarafından kendisine gönderildi.

Bu sonuç, insan haklarının keyfi olarak ihlal
edilmesini bekleyen akıbet yönünden önemli
olduğu kadar, Kafkasya Cumhuriyetleri,
Rusya Federasyonu ve diaspora Çerkesleri
bakımından da son derece değerli ve anlamlıdır.
Devam eden ikinci davasını da kazanacağına
inanıyoruz. O itibarla Hacı Bayram'ı da, H.
Valera'yı da, avukatlarını da katkısı olan İnsan
hakları kuruluşlarını da gönülden kutluyoruz.

Hacı Bayram Bolat'ın sınır dışı edilme aşa-

masında haber alınır alınmaz Federasyon

Başkanımız önce telefonla ilgili mercilere

ulaşarak, sınır dışı eimeye engel olmalarını

ısrarla istemişse de girişim sonuçsuzkalmış ve

müdahalede geç kalındığı cevabı alınmıştı. Bu

cevabın alınması ve Hacı Bayram'ın İstanbul'a

indiğinin kesinleşmesini takiben DÇB Genel

Başkanlığı'na ve Kabartay-Balkar Devlet

Başkanlığı'na birer faks gönderilerek; “Mahkeme

devam ederken yapılan sınır dışı uygulaması;

haksız ve çok yanlış olup, diyasporadaki insan-

larımızın Anavatan'a yönelik düşüncelerine büyük

zarar vereceği gibi, Kabartay-Balkar

Cumhuriyeti'nin itibar ve imajına indirilmiş bir

darbe niteliğindedir. İleride yönetiminizi de

Cumhuriyeti de dünya kamuoyu önünde güç

durumlara düşürecek bu uygulamayı ve

gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz" denmişti.

Hacı Bayram Bolat'a şimdi kendi elleriyle davet

yazısı göndermek zorunda kalanların, hiç

olmazsa gelinen bu noktada, bazı kişilerin

uğraş ve Israrları sonucu yapmış oldukları yan-

lışlıkların ve ödenen bedellerin ne olduğunun

farkına varmış olmalarını, benzeri uygulamaların

tekrarından kesinlikle kaçınmalarını diliyoruz.
 

 

 

 
 



6 /8/ 2004

NTVMSNBC

. Rusya-ABD arasında Çeçenistan
gerginliği

Sürgündeki Bağımsız Çeçenistan Devleti'nin
Dışişleri Bakanı İlyas Ahmedov'a ABD tarafından
sığınma hakkı tanınmasının Rusya'da büyük
rahatsızlık yarattığı ve kararın Rus hükümeti
tarafından protesto edileceği bildirildi.

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre,
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın itirazını çekmesi
üzerine, Rusya'nın "terörist" olarak tanımladığı
sürgündeki Çeçenistan hükümetinin Dışişleri
Bakanı İlyas Ahmedov'un ABD'ye sığınmatalebi
geçen pazartesi günü kabul edilmişti.

Gazeteye bir açıklama yapan Ahmedov, "Sığınma
«  Sürecim bu yönde sonuçlandığı için çok mut-

luyum. Burada kalacağım ve Çeçenistan'da siyasi
bir çözüme ulaşılması için elimden geleni
yapacağım" derken, Washington'daki Rus
büyükelçiliği diplomatlarının bu gelişmenin iki
ülke arasındaki ilişkilerde rahatsızlık yaratacağını
söyledikleri kaydedildi.

2003 Eylül ayında Ahmedov hakkında terörizm
suçlamalarında bulunarak bir tutuklama emri
çıkaran Rusya, Ahmedov ABD'den siyasi sığınma
talebinde bulunduğunda bunu engellemekiçin
Usame Bin Ladin'le ilişkisi olduğunuileri sürerek,
ABD nezdinde itirazda bulunmuştu.

Boston'da bulunan bir göçmen mahkemesi
Ahmedov'un sığınma başvurusunu kabul etmiş,
ancak ABD iç Güvenlik Bakanlığı 1 Haziran'da

>. kararı temyiz etmişti. Bakanlığın 13 Temmuz'da
© temyiz başvurusunu geri çekmesi üzerine

Ahmedov hakkındaki sığınma kararı geçen
pazartesi günü neticelendirilmişti.

Ahmedov, Bağımsız Çeçenistan Devleti Başkanı
Aslan Maşadov tarafından bu ay içinde yeniden
sürgünde dışişleri bakanı olarak atanmıştı.
Maşadov, 1997 yılında yapılan ve uluslararası

—— toplum tarafından tanınan seçimlerde Çeçenistan
Devlet Başkanı seçilmişti. 1999 yılında Rusya'nın.
Çeçenistan'a yeniden asker göndererek ülkeyi
işgal etmesi üzerine Çeçen yönetimi faaliyetler-
ine sürgünde devam etmek zorunda kalmıştı.

8 /8/ 2004

-  NTVMSNBC
Çeçenistan'a özel ekonomik statü
talebi

-Alvanov, mülkiyetve yerel hükümet mallarının da
Çeçenistan tarafından konirol edilmesi gerektiği-
ni söyledi.

: ,, Rusya'nın Çeçenistan devlet başkanlığı için destek-
— lediği Alu Alhanov, Çeçenistan'a özel ekonomik

bölge statüsü verilmesini istedi.

Çeçenistan'da 29 Ağustos'ta yapılacak devlet
başkanlığı seçimlerini kazanması beklenen
Alhanov, Çeçenistan'ın 2013 yılına kadar özel
ekonomik bölgeye dönüştürülmesini talep etti,

  

Alhanov; mülkiyet, toprağın kullanımıyla
dağıtımını, yeraltı zenginlikleriyle yerel hükümet
mallarının Çeçenistan tarafından kontrol edilme-
si gerektiğini söyledi. Bir enerji şirketinin de
kurulmasını gündeme getiren başkan adayı
Alhanov, gümrük özel tarifelerinin belirlenme
hakkının da Çeçenyetkililere verilmesi İstedi.

Alu Alhanov, aracılar ve yetersizlik nedeniyle
Moskova'nın Çeçenistan'a yardım çabalarının
gerekli düzeye ulaşmadığını belirtti ve 2001'den
bu yana Çeçenistan'a tahsis edilen 2 milyar
dolar'dan fazla yardımın çok küçük bir
bölümünün bölgeye ulaşılabildiğini kaydetti.
Alhanov'un bu taleplerinin Çeçenistan'a daha
fazla özerklik sağlayacağı belirtiliyor.

12.8.2004

Hürriyet (a.a)

Saakaşvili'den etnik temizlik
uyarısı

Gürcistan lideri Mihail Saakaşvili, ayrılıkçı Güney
Osetya bölgesinde Gürcü halkına karşı "etnik
temizlik" uygulanmaması için uyarıda bulundu.

Güvenlik Konseyi'nin toplantısından önce Tiflis'te
gazetecilerle konuşan Saakaşvili, Güney Osetya'da
etnik temizliğe ya da insani bir felakete asla
müsaade etmeyeceklerini belirtti. Dün gece
"çetelerle" çatışmalarda 3 askerin öldüğüneİşaret
eden Gürcü lideri, Osetya'da ne Gürcü ekonomi-
sine darbe indirecek kaçakçılığın hortlamasına,
ne de yabancı kuvvetlerin Gürcistan'ı büyük bir
savaşa sürüklemesine fırsat vereceklerini kaydetti.

15/08/2004

Radikal/Yorum

Bir Kafkasya klasiği / Erdal Güven

Kafkasya alışıktır çalkalanmaya, 1990'ların başın-
dan beri durulmuyor bölge.

Şu an en hareketli noktaları da Güney Osetya ve
Abhazya.Gürcistan'ın yeni lideri Saakaşvili,
ülkenin toprak bütünlüğünü yeniden sağlamayı
bir numaralı siyasi hedefi haline getirince ilk
hareketlenme Acarya'da gözlendi. Kısa süreli bir
gerginliğin ardından yerel lider Abaşidze'nin
mayıs başında devrilmesiyle Acarya yeniden
bütünüyle Tiflis'in denetimine girdi.

Saakaşvili, Acarya'daki başarısından da aldığı
cesaretle bu kez Abhazya ve Güney Oseiya'ya
çevirdi gözlerini. Ancak bu kez işi Acarya'dakiyle
kıyaslanamayacak kadar Zor. Acarya etnik bir
sorun değildi. Bölge halkı çoğunlukla Gürcü.
Sorun daha ziyada Abaşidze ile Saakaşvili arasın-

- daki güç mücadelesinden kaynaklanıyordu. Oysa
Abhazya ve Güney Osetya başından beri etnik
temelli sorunlar. Abhazya bağımsızlık, Güney
Osetya Rusya'yla bütünleşme peşinde, Acarya İle
Gürcistan arasında ilişkileri zehirleyen bir çatış-
ma süreci söz konusu değildi. Oysa Gürcistan'ın
Abhazya ve Güney Osetyaile ilişkilerinin son 10
yılınaya savaş ya zoraki ateşkes damgasını vurdu
(Saakaşvilibu Abhazya kıyılarına Tiflis'in İzni

olmadan yaklaşan gemilerin batırılacağını açık-
ladığı, dolayısıyla Moskova'yı doğrudan doğruya
ilk kez tehdit ettiği bu ay başındaki konuşmasın-
da kendi ifadesiyle 'sözde' Rus turistlere deşöyle
sesleniyordu: Şezlonglarınıza başka yerde
uzanın,Gürcü kanının henüz kurumadığı, bir
zamanlar Gürcü kafataslarının yerlerde sürük-
lendiği topraklarda değil.)

Acarya'da Rus nüfuzu ve Rusya'nın bölgeyeilgisi
stratejik boyutlara ulaşmadı. Abaşidze'nin
Moskova nezdindekiitibarı, daha ziyade kişisel
dostluklarından (özellikle de Rusya'nın güçlü
adamı Moskova Valisi Lujkov'la) ve ekonomik
ilişkilerinden kaynaklanıyordu. Abhazya ve Güney
Oseiya'da durum farklı. Her iki bölge halkı da
Moskova için stratejik azınlık. 1990'ların başında
iki bölgenin de Tiflis'ten kopmasında etkin rol
oynadı Rusya; o zamandan beri fiilen bağımsız
konumudaki bu iki bölgedeki bariz nüfuzu
aracılığıyla Tiflis yönetimine karşı elinde iki
önemli manivela bulunduruyor.

Hukuki açıdan bakıldığında Saakaşvili, ülkesinin
toprak bütünlüğünü sağlama ve sınırlarını
denetleme çabasında haklı. Zaten İki bölge de
uluslararası topluluk tarafından tanınmıyor.
Dolayısıyla Abhazya ya da Güney Oseiya'nın
bağımsız statü kazanmasıya da Rusya'yla bütün-
leşmesi uluslararası hukuk tarafından kabul
edilebilecek bir hareket değil. İşin garibi,
Rusya'nın da bu yönde bastırmaya durumu
müsait değil. Çünkü aksi takdirde hem başta
Kafkasya olmak üzere kendi topraklarındaki
ayrılıkçı hareketlere davetiye çıkarmış olur, hem
de Çeçenya'da ofsayta düşer...

“Öte yandan Rusya'nın, Saakaşvili'nin istediği gibi
Abhazya ve Güney Osetya'dan çekilmesi de
siyaseten mümkün değil. Aksi takdirde yukarıda
bahsettiğim stratejik manevra kabiliyetini
kaybeder. Dahası zaman içinde Abhazya veGüney
Osetya'da onbinlerce insana Rus vatandaşlığı
verildi. Dolayısıyla Moskova'nın kendi. yurt-
taşlarını Gürcülerin merhametine emanet etmesi
de olasıbir açılım değil. Şu da var tabii:Taraflar
arasında Abhazya ve Güney Oseiya'nın siyasi.
geleceğinive Tiflis'le ilişkilerini düzenleyecekbir
anlaşmaya varılmadan Rusya'nın bu iki bölgeden
çekilmesi durumunda çıkması muhtemel çatış-
maların yol açacağı istikrarsızlık tüm bölgeyi,
dolayısıyla Moskova'yı da tehdit edebilecek
boyutlara ulaşabilir.İronik ama Saakaşvili şu anki
konumunu biraz da şikâyet ettiği Rus nüfuzuna
bağlı, Gerek Şevardnadze'nin gerek Abaşidze'nin
sahneden çekilmesinde, Saakaşvili'nin önünün
açılmasında Moskovaetkin rol oynadı. O kadarki.
arabuluculuk görevi üstlenen Rus Dışişleri.
Bakanı İvanov'a bu yüzden Gürcü basınında
Temizlikçi lakabı takıldı...

Dolayısıyla Rusya'sız ya da Rusya'ya rağmen bir
çözüm mümkün görünmüyor. Rusya'yla bir
çözüm mümkün mü derseniz o da kolay değil, Bir
nevi Kafkasya klasiği...
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Zaman

Komşuya barış mesajı

Başbakan Erdoğan, Güney Osetya'da sorunu
- savaşla çözmenin mümkün olmadığını belirterek,
"Dünyanın en güçlü ülkeleri bile bundan-netice
alamadı. Çözüm için Türkiye elinden geleni yap-
maya hazır” dedi,

Başbakan Tayyip Erdoğan, Güney Ösetya
konusunda seçilen yolun doğru olmadığını
belirterek, "Masada çözmek varken adeta savaşa
giden yollarla çözmek hiçbir zaman doğru
değildir. Dünyanın en güçlü ülkeleri bile bundan
netice alamadılar" dedi.

Erdoğan, Gürcistan'daki temasları çerçevesinde
Parlamento Başkanı Nino Burcanadzeile görüştü;
Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin de katıldığı
Gürcistan-Türkiye İş Konseyi Toplantısı'nda
konuştu. Temaslarısırasında siyasi, ekonomik ve
kültürel alanlarda ilişkileri geliştirmeye kararlı
olduklarını vurgulayan Erdoğan, TBMM'deki
Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk
Grubu'nun 150 civarında üye İle en güçlü gru-
plardan biri olduğunu hatırlattı.

Güney Osetya'daki olaylar

Başbakan Erdoğan, dün gece Güney Osetya'da
meydana gelen olayın üzücü olduğu kadar,
düşündürücü olduğunu belirterek, şöyle devam
etti; “Seçilen bu yol doğru değildir. Masada
çözmek varken adela savaşa giden yollarla
çözmek hiçbir zaman doğru değildir. Dünyanın
en güçlü ülkeleri bile bundan netice alamadılar.
Bundan sonra da almaları kolay değil. Olan
dünya barışına oluyor, olan ölen insanlara oluyor.
Geride hüzünlü kalan aileler oluyor. Biz de elim-
izden gelen gayretle bu İşin çözümü için çalışa-
cağız. Çünkü bu yaşanan gelişmeler, bölgedeki
istikrarı derinden etkileyen gelişmelerdir. Bu
sorun sağduyulu politikalarla çözülmelidir. Şu
anda komşuülkeler Gürcistan'da toplumsalbarışı
sağlamaya yardımcı olmalıdır. Gürcistan'ın

“toprak bütünlüğü üzerinde hala hesap yapmak
çok yanlış, çok çirkindir. Türkiye olarak ulus-
lararası platformda elimizden gelen yardımı ve
desteği göstereceğiz. Bu anlayışla buradayız."

Acara, Ahhazya ve Ahıska

Erdoğan, Türkiye'nin Acara konusundaki tavrının
bilindiğini ifade ederek, bu sorunun Gürcistan'ın
iç sorunu olması nedeniyle Türkiye'nin sadece
izlemekle yetindiğini söyledi. Abhazya ile ilgili
soruna da değinen Erdoğan, "Bunlar bizim için
ciddi sorunlar değil, Dosi, kardeş Gürcistan ile

karşılıklı oturarak bu sorunları çözeriz" dedi.
Erdoğan, Ahıska Türkleri ile ilgili sorunu da dile

getirerek, Gürcisian'ın Avrupa Konseyi'ne Üye
olurken OAhıska Türklerinin anayurtlarına

dönüşüyle ilgili taahhütte bulunduğunu, ancak Şu

ana kadar bu konudaki çalışmaların yelerince
hızlı olmadığını İfade etti.

G2
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G. Öseiya'da ateşkese rağmen
kan durmuyor

Gürcistan'dan tek yanlı bağımsızlık ilan eden
Güney Osetya'daki sorunlu bölgede art ardaalı-
nan ateşkes kararlarına rağmen Gürcü birlik-
leriyle Öset güçler arasındaki çatışmalar devam
ediyor.

Bölgede önceki gece çıkan çatışmalarda 3 Gürcü
barış gücü askeriile Oset güçleri içinde bulunan
8 Kazakasıllı paralı askerin öldürüldüğü bildiri!-
di. Bölgedeki Gürcü barış gücü komutanı Albay
Aleko Kıknadze, Tamaraşeni ve Eredvi'de de
bulunan Gürcü mevzilerine Oset güçleri tarafın-
dan ağır silahlarla ateş açıldığını söyledi. Rus
haber ajansları, Gürcü polisine dayanarak, çatış-
malarda 6 Gürcü askerinin öldüğünü duyurdu.
Gürcü-Oset karma komisyon üyelerinin önceki
gün Güney Ösetya'nın başkenti Tshinvali'de Oset
lider Edward Kokoeti ile görüşmelerinden sonra
taraflar arasında ateşkese varıldığı belirtilmişti.
Bu arada Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail
Saakaşvili, ülkenin toprak bütünlüğünü en kısa
zamanda sağlayacaklarını söyledi. Sorunların
barışçıl yollardan çözümü için ellerinden gelen
çabayı gösterdiklerini ifade eden Mihail

Saakaşvili, "Gerekirse savaşmaya da hazırız."
dedi.

20.3.2004

Akşam/Yorum

Putin'le sürpriz olur mu? / Güler
Kömürcü

Bu ziyaret çoook önemli sevgili okur; Türkiye, 32
yıl aradan sonra ilk kez bir Rus liderini ağırla-
maya hazırlanıyor, Putin 2 Eylül'de bizi ziyarete
geliyor. Ortadoğu ve Kafkasları kontrolüne almak

İsteyen ABD ve Rusya, Türkiyeyi de yanlarına
çekmekiçin kıyasıya çekişeceklere benziyorlar,

Şimdi... Bendeniz arşivci bir gazeteci olarak size
'son birkaç ay İçinde kayda geçtiğim! 3
farkedilmeyen gelişmeyi sunacağım;

Ortadoğu politikalarında özellikle de Filistin'deki
barış sürecinin tıkanmasında izlediği derin İsrail
yanlısı tutum nedeniyle Müslüman dünyasını
küstüren SAM Amca'mın 'neo con'larına (üstelik
sağduyulu ABD halkının da tepkisine rağmen)
Puün'in karşılığı ne oldu bakalım;

Putin bir ilke imza ative İslam Ülkeleri Zirvesi'ne,
Rusya'daki 30 milyonu aşkın Müslüman|NUfUSUN
temsilcisi olarakkatıldı, Müslümanların temsilciliği!

mesajının inceliği ortada...

Bitmedi, İslam Ülkeleri Örgütü'ne gözlemci üye
başvurusu yapan Putin, yaba imam olan Dir
halalel0al General Raaşld Nur pmar0viç

Balan olrak aadı, RUusvaadabir Miislümanni
leri bakanı!!!

KısacasıPutin, ABD'nin küstürdüğü İslam alemine,
son derece akıllı bir diplomasiyle...

Ve kodları çözülmesi gereken bir arşiv haberi
daha; Bir yanda ABD, Azerbaycan'ı yanına alıp,
önümüzdeki aylarda İran'a operasyona hazırlanıy-
or iken diğer yanda; Geçtiğimiz ay Rusya,
ABD'nin Azerbaycanile birlikte Hazar Denizi'nde
tatbikat yapmasına sert tepki gösterdi. Devlet
Başkanı Putin'in Hazar Özel Temsilcisi Viktor
Kalyujni, 'Hazar Denizi'nde meydan okumak
isteyen bizi hesaba kaimalı' dedi.

Eveet, Washington'un küstürdüğüİslam alemiyle
Putin yakınlaşma operasyonları ve şimdi de
Türkiye seyahatini 'bu detaylarla' çözmeyeçalışın.

Putin HOŞ geliyor, sefalar getirir umarım, bu
ziyaret yeni dünya düzeni oynaşmalarında
Türkiye'min bölgesel menfaatleri düşünüldüğünde
çoook önemli.

Putin'in ziyaretinin arka planı hakkında AVRASYA
KÜLTÜRELVE TOPLUMSAL GELİŞİM DERNEĞİ'nin
Başkanı Sosyolog Şule Kılıçaslan ve Doç. Dr.
Mesut Caşın özel bir rapor hazırladılar, rapordan
seçtiklerimi paylaşıyoruz;

20. yüzyıla damgasını vuran 1917 Sovyet İhtilali,
emperyalizme karşı ortak mücadele veren Atatürk
ve Lenin'i aynı ortak cephedefarklı ideolojik yak-
laşımlarına rağmenbir araya getirmiştir.

ABD ilişkilerinde 1964 gerginleşmesi, İsmet
Paşa'nın Bloklar dışı politikanın ilk belirtisi olan
'YENİ BİR DÜNYA KURULUR VE BU YENİ
DÜNYADA TÜRKİYE HAK ETTİĞİ YERİALIR'çıkışı
Moskova ve Ankara arasında yeni bir esintinin
başlangıcına sebepteşkil etmiştir.

Mavi Akım Projesi de son zamanlardaki yakınlaş- 5
manın somut örneğini teşkil etmiştir.

SÜRPRİZ ANLAŞMALAR OLABİLİR* Moskova ve
Washington 1996 yılından beri Türk Kara
Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan 145 modern taarruz
helikopterinin satışındaki mücadelede, teknoloji
transferi avantajına sahip Putin'i ön plana çıkar-
maktadır. Ayrıca Türk Ordusu'nun ihtiyacı olan
bazı savaş gemileri, çıkarma botları, özellikle 4

pd #

taarruz ve savunma füzeleri, uçaksavar hava
savunma sistemleri, ile tank ve zırhlı araçlarının
alımında Moskova'nın şansı, tipki Fransa'nın
Airbus uçaklarında elde ettiği avantaj gibi sürpri-
zlere-SÜRPRİZ ANLAŞMALARAaçıkolabilir.

Putin tabuları kırıp, yeni bir yılda veni dostluklar
kurmak üzere Türk halkının misafiri olacaktır,
Hoşgeldin Başkan Putin, hoşgeldin Atatürk'ün
mirası Türk-Rus dostluk ve kardeşliği.

 

TİFLİS - Gürcistan, yeniden topraklarına katmak
için harekete geçtiği özerk bölgesi Güney
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e Çeçenistan durulmuyor.
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“Oselya'da ele geçirdiği stratejik mevzileri boşalt-
ti. Tiflis, Moskova'yı kızdırırken ABD'yi de endişe-

i >lendiren son mevzi zaptetme manevrasını
< Tsinvale. gözdağı amacıyla yaptığını açıkladı.

Gürcülerinboşalttığı bölgelerin yeniden Gürcü-
ve Rus-Osetbarış gücü kontrolüne geçtiği belirtildi.

Gürcü lider Mihail Saakaşvili, Tsinval'e barış iiçin

— Rusya'nın işgali altındaki Çeçenistan'ın başkenti
> Grozni'de Çeçen savaşçılar bir karakolave. bir

- seçim bürosunasaldırarak aralarında Rus yanlısı
—— Polislerin de bulunduğu çok sayıda Kişiyi
Öldürdü.

Rus haber. ajansları, 29 Ağustos'ta yapılması,
; öngörülen başkanlık seçimlerinden önce düzen-

lenen bu saldırılarda çok sayıda Çeçen
- — savaşçının öldüğünüiddia ederken, ölü sayısını
“açıklamadı. Saldırılarda D'İ polis 7Kişinin öldüğü

— bildirildi.

- Rus yanlısı Ahmed. Kadirovun Mayisayında
uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardın-

- danboşalandevlet başkanlığı makamının yeni
.Sahibinin. belirlenmesi. için 29. Ağustos'ta
başkanlık seçimi yapılması bekleniyor.

23.8.2004
Radikal

Çeçenya'ya sürpriz ziyaret

« AFP - VLADIKAVKAS - 29 Ağustos'ta düzen-
> lenecek seçim öncesi Çeçen isyancılarla çatış-

malar kızışırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, dün bölgeye sürpriz. bir. ziyaret. yapıp

- « mayısta sulkastla öldürülen: Ahmet Kadirov'un ©
> mezarını ziyaret etti. Tatilini yaptığı Soçi'den böl-

geyegelen Putin'e iki saatlik ziyarette Kadirov'un
oğlu Ramzan Kadirov ve seçimlerde Moskovanin,
“desteklediği adayAli Alkanoveşliketti.

Ziyaret, cumartesi. gecesi. isyancıların başkent.
 Grozni'de bir polis karakolu ve seçim merkezine

— Saldırılarından sonraya denk geldi. Saldırıda 23'ü
- Çeçen polisi ve Rusaskerinden oluşan en az 30
-kişininöldüğü belirtiliyor. Rus ordusu giriş- -

- —çıkışlara kapatılan Grozni'de kıstırılan 50 mili-
.— fanın öldürüldüğünü, 12'sinin yakalandığını açık-
oi adı. Çatışmalarda 16 sivil ile 2e
— - görevlisinin deöldüğü Kaydi.

©22004 /Radikale
| — Yorum :

|Karpatlarını ötesinden...1 Ceyda
o Karan iz

- Şu siralar herkesin gözü ABD yörüngesine giren
- Gürcistan ile dize getirmeye çalıştığı ayrılıkçı

özerk bölgelerinde. Acaryayı kansız bir. darbeyle
— kontrolüaltına alanTiflis, gözünü Rusya'yla bir-

-İeşmeyanlısı GüneyOsetya ile Abhazya'yadikti.
© — Ama yaşananların, salt bir 'Kafkas- oyünu'
© olmadığını görmekiçin Karpatların ötesine bak,

 

© Ülkeyle-
- malzemesi, elektrik enerjisi, çimento, tekstil,

- şarap, brendi, ne ararsanız üretiyorlar. Eski bir

  mak gerekiyor.
Dinyester,. Dinyester Irmağı'nın ikiye böldüğü
Moldovya ile Ukrayna arasında uzanıyor. Vaktiyle
Osmanlı'nın. hüküm sürdüğü bu topraklarda,

akraba Moldovya ibi. (Onlar hemen
- Rumence/Moldovya dilini resmi dil ilan edip -
yüzünü Bükreş'e, yani Batı'ya çevirdi. 1960'larda
-< bölgedeki. Rumenler: Sibirya ve Kazakistan'a

sürülürken, on binlerce Rus'un yerleştirildiği ve
- cidar olarak Kişinev'e bağlı Trans-Dinyester de

“bağımsızlık. ilanında gecikmedi. Ama elbette
safını Rusya olarak belirledi. 1992'de2 bine
yakın insanınöldüğü çatışmalar 'büyük ağabey"

Rusya'nın müdahalesi ve Moldovya'nın Trans-
 Dinyester'e özerklik tanımasıyla sona erdi.Ama
700 binlik nüfusunun yüzde 43'ünü Rumenler,
yüzde 28'ini Ukraynalılar oluştursada, yüzde

25'lik kitleyleiktidara kurulmuş Rus kökenlilerin. .
- bağımsızlık emeli ve gerilim hiç dinmedi. Ne hik-

- mese sonuncusu Şusıralarda yaşanıyor...

Trans--Dinyester'in bir Lenin. heykelinin bütün 5
-endamıyla seyreylediği 200 bin nüfuslu Tiraspol

i adlı başkenti, bir parlamentosu, bayrağı, para bir-
“imi, ordusuve en önemlisi ekonomik gücü var.
Bir de Avrupalı futbolcuların 'beş yıldızlı otel' diye
niteleyip, yeşil sahasına adım atmaya pek heves-
li olduğulüks Sheriff Stadyumu ki, sonbaharda
İtalya ile İskoçya'yı ağırlayacak...

Rusya dahil kimse resmen tanımıyor, ama 50
ticaret yapıyorlar. Çelik, döküm

fabrika yöneticisi “olan: ve. para. aklama,
insan/silah kaçakçılığı gibi 'kirli işleri" olduğu
söylenen 'Devlet Başkanı' İgor Smirnov yöneti-
mindeki Trans-Dinyester, geçenlerde bölgede

“Rumence/Moldovyaca eğitim veren okulları kap-.
ativerdi. Moldovya'nın yanıtı, ekonomik blokaj
,oldu. Ama Ukrayna'nın da desteğine sahip olan

- Trans-Dinyester tınmadı ve Moldovya ürünlerinin
geçişine set çekti. Sovyet döneminde

— Moldovya'nın payına tarım düşerken, sanayi.
“merkezine dönüştürülme avantajını. kullanan

90'nin üzerinde MoldovyaTrans-Dinyester
köyünün elektriğini kesiverdi.. Smirnov,
Moldovya'nın savaş çıkaracağı savıyla orduyu.
da alarmageçirdi.

Bu 'küçük. oyunun' perde arkasında ise> Rusya-
“ABD mücadelesi yatıyor. Moskova, 1999'da

- İstanbul'daki AGİT zirvesinde, Trans-Dinyester'de
-— çoğu müzelik 50 bin silahı ve 40 bin mühim-
- matına gözcülük etmek gerekçesiyle tuttuğu 2

bin 500 askerini geri çekecek anlaşmayı imza-
-lamıştı. Gel görki,bu anlaşmayı hiçuygulamadı.
Moskova'nın. 2003'te Trans-Dinyester'i federatif

- “çerçeveye sokacak ama Moldovya'yı kontrol
“etmesinisağlayacak Kozak Memorandumu'nu da,

- Kişinev, ABD yönetiminin telkinleriyle son anda
- reddetmişti; Rusya, şimdi ABD'nin bölgeye ulus-

lararası barış gücü konuşlandırılması “planına.
- geçit vermezken, .Romanya'yı içine katarak.
-Moldovya'ya komşuolan NATO'ya uyarı yolluyor,
Velhasıl Moskova arka bahçelerinde kıran kirana
bir etkinlik mücadelesiveriyor.

. . , i , : - ;
ç

iTrans-Dinyester'e...Trans- saaooga

Rumenlerle:

-İbat koptu.
Moskova'nın bin kilometre güneyindeki ROSİOV-

  

BBC Turkish

Rusya'da iki uçak düştü
Sovyetler'in çöktüğü 1990'da birbiri. ardına

“cumhuriyetler bağımsızlık ilan etti.
Rusya'da iki yolcu uçağının birkaç dakikaarayla

düşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Vladimir
Putin, güvenlikservislerine kazanın nedenlerine
ilişkin araştırma başlatmaları emri verdi.

İki yolcu uçağıda Rusya'nın başkenti.Moskova!nin
güneyindeki Domodedovo Havaalanı'ndan Salı
gecesi havalandı.

- Herikisi ilede bağlantı kalkıştan ksasüre sonra
kesildi. İlk uçağın düştüğü, Moskova'nın 180.
kilometre güneyindeki Tula bölgesindeki - görgü

tanıkları, uçağın havadainfilakettiğini söylüyor.

Bundan birkaç dakikasonra da diğer uçakla ire i
Uçağın gözden kaybolduğu,

on-donşehrindeki kurtarma ekipleri ise, bulun-
“dukları noktadanbiraz ileride alevler gördüklerini
anlatıyor.

Cumhurbaşkanı Vladimir Putin olayı, düşen kine,
ci uçağın varış noktası olan, Karadeniz kıyısında-

ki Soçikentinde,tatildeyken öğrendi.

Putin kazaların, KGB'nin devami niteliğindeki
Federal Güvenlik Servisi tarafından araştırılması
talimatı verdi. Ülkenin dört bir yanındaki
havaalanlarında dagüvenlik önlemleri artırıldı.

Şu ana kadar kazanın nedenine ilişkin bir ipucu
bulunamadı. Ancak Rusyadaki Birleşmiş
Milletler büyükelçisi, terörist bir eylemin söz
konusu olup olmadığının da araştırılacağını açık-
adı.

RUS İnterfax haber. ajansı Tesmi kaynaklara
dayandırdığı haberinde, uçaklardan birinin, İrt-
ibatın kesilmesinden kısa bir süre önce, kaçır
maalarmı verdiğini bildirdi.

— Yetkililer, Rusya'nın ayrılıkçı bölgesi çekenin.
da Pazar günü yapılacak Devlet Başkanlığı
seçimleri öncesinde, Çeçen eylemcilerin bu tür.
eylemlere girişebilecekleri kaygısının bulun.
duğuna şarediyor,

25.8.2004
y Hürriyet

- Rusya!nın 11 Eylül'ü mü? i

Rusya! nın başkenti Moskova'dan kalkan. İki.
Tupolevtipi yolcu uçağı, saat 21.59'daaynı anda:
düştü. Düşmeden önce kaçırılma sinyali, veren.
uçaklardan birinin havadainfilakettiği bildirildi.

- Uçaklardan birinde 62, diğerinde ise 44 yolcu ve
mürettebat bulunuyordu. Rusya'da GlDEMLSİ i

“terör alarmı verildi.

— Rusya'nın başkenti Moskova'dan dün, gece
- havalananiki Tupolev tipi yolcu uçağı,aynı saat-

te 21.59'da düştü. Enkazına ulaşılan ilk uçağın
- havada nil ettiği bildirildi, Ülkedeterörll
verildi.

TARTass alansının Anakeniler Atası “Havacılık
Komitesi'nin bir yetkilisine dayanarak verdiği
haberde, Moskova-Soçi seferini yapmakta olan,
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44 kişi taşıyan Tupolev Tu-154 tipi ikinci uçağın
başkent Moskova'nın 965 kilometre güneyinde
Rostov kenti yakınında düştüğü duyuruldu. TAR-
Tass, içinde 54 yolcu ile 8 mürettebatın bulun-
duğu Tu-134tipi bir yolcu uçağının da Rusya'nın
Tula bölgesindeki Buçalki köyü yakınlarında
düştüğünü duyurdu.

RUSYA'NIN 11 EYLÜL'Ü BENZETMESİ

İki uçağın kalktığı Domodedovo Havaalanı yolu
üzerinde bulunan bir otobüs durağında da dün
akşam bir bomba patladı. El yapımı bombadan 7
kişi yaralandı. Tanıklar, önce keskin bir ıslık,
ardından patlama duyduklarını söylediler,
Bombayı kimin ne amaçla koyduğu bilinmiyor.

İki uçağın sabotaj sonucu düştüğü ihtimali
üzerinde durulurken, ABD'de 11 Eylül'de ikiz
kulelere yapılan terör saldırısı akla geldi. Olay
Rusya'da şok etkisi yarattı. Çeçen ya da tüm
dünyada terör estiren E| Kaide örgütünün yeni bir
eylemi olması ihtimali düşünülürken, henüz
hiçbir terör örgütü uçakların düşüşünü üstlenme-
di.

ENKAZLARA ULAŞILDI

Rusya'nın 2 ayrı bölgesinde meydana gelen uçak
kazalarında sağ kurtulan olup olmadığı konusun-
da bilgi edinilemezken, Rus Enformasyon Ajansı
RIA Novosti, kurtarma ekiplerinin Buçalki köyü
yakınında düşen uçağın kanadını bulduğunu
duyurdu. Yetkili, uçağın diğer parçalarına da
ulaştıklarını belirterek, olaydan canlı kurtulabilen
kimseye rastlamadıklarını söyledi.

Öteki uçağının enkazının da Rostov bölgesinde
bulunduğu bildirildi. Acil Durumlar Bakanlığı'ndan
bir yetkili, radardan kaybolan Tu-154 tipi uçağın
enkazının başkent Moskova'nın yaklaşık 1000
kilometre güneyinde bulunduğunu belirterek,
uçağın enkazının yaklaşık 40-50 kilometrelik
alana yayıldığını ve büyük olasılıkla havada
parçalandığını söyledi.

KAÇIRILMA SİNYALİ GELDİ

Tula bölgesindeki Bulçhaki köyü yakınlarında
düşen Tu-134 tipi uçağın radar bağlantısı
kesilmedenkısa bir süre önce, uçağın kaçırıldığı-
na dair sinyal verdiği bildirildi.

İnterfaks Ajansı, Rus hükümetinden bir yetkiliye
dayanarak verdiği haberde, Tula yakınlarında
düşen uçağın radar bağlantısının kesilmesinden
birkaç dakika sonra kaçırıldığına dair sinyal
verdiğini duyurdu.

GÖRGÜ TANIKLARI UÇAĞIN HAVADAİNFİLAK
ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Görgü tanıkları Tula bölgesinde düşen Tu-i34
üpi uçağın havada infilak etiiğini söylediler.İnter-
taks, Tula bölgesindeki Bulçhalki köyü yakınında
infilak ederek düşen uçağın Tu-134 tipi yolcu
uçağı olduğunu belirterek, uçakia 34 yolcu ve 8
mürettebatın bulunduğunuve olay yerine ulaşan

wuriarma ekiplerinin canlı kimseye rasilamadığını
duyurdu. İtar-Tass ise daha önce uçakla 54 yolcu

ve 8 müretiebat bulunduğunu duyurmuştu,

BA

Rus haber ajansları, Soçi'de bulunan Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelişmelerle
ilgili yetkililerden sürekli bilgi aldığını belirterek,
Putin'in Rus gizli servisi FSB başkanına her 2
uçağın akıbetiyle ilgili kapsamlı soruşturma yap-
ması talimatı verdiğini duyurdular,

TERÖRİST SALDIRI OLASILIĞI

İki uçağın düşmesiteröristsaldırı olasılığını gün-
deme getirirken, tüm havaalanlarındaki güvenlik
önlemleri artırıldı. Bir güvenlik uzmanı İnterfaks
Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Her 2 uçak da
Moskova'da aynı havaalanından kalktı ve radardan
aynı zamanda kayboldular. Tüm bunlar daha
öncedenplanlanmış bir terörist saldırı ihtimalini
gündeme getiriyor" dedi.

Yetkili, uzmanların Moskova'daki Domodedova
havaalanı ve düşen uçağın enkazının bulunduğu
Tula bölgesindeki incelemesini sürdürdüğünü
belirtti.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve savcılık bürosu
yetkililerinin uçaklardaki yolcu listesiyle uçak-
ların bakımını yapan personeli incelediğini kayde-
den yetkili, "Önemli olan Tula bölgesinde bulu-
nan uçak enkazından gerekli bilgiyi bir an önce
almaktır. Enkazın ve uçuş kayıtlarının İncelen-
mesi uçağın düşüş veya iddia edildiği infilak
etmişse, patlamanın nedenini ortaya çıkaracak"
diye konuştu

ip, dna / Hadikalö

aye Üzremanu yalla eme e manliaeamamlıSaakaşvili: Savaş çıkacak

PARİS - Ayrılıkçı emelleri olan Güney Osetya'yı
kendine bağlamaya çalışan Gürcistan, Rusya'ya
da meydan okuyor. Gürcü Devlet Başkanı Mihai!
Saakaşvili, Liberation'a "Rusya'yla savaşa çok
yakınız. Halkımızı buna hazırlamalıyız" dedi.
Saakaşvili, Tiflis'in 1990'da denetimini yitirdiği
Güney Oseiya'nın statüsünü tartışmak için iste-
dikleri uluslararası konferansa Moskova'nın itiraz
ettiğini söylerken, "Ancak sanırım Rusya tavrını
değiştiriyor" diyerek de açık kapı bıraktı. Rusya
ise, bu tehditlere Tiflis'teki elçiliğinden Gürcü
vatandaşlarına vize vermeyi durdurarak yanıt
verdi,

a

2.8.2004
Müliyei

  

GENK BAŞLAMIŞ Moskova

Gürcistan lideri Saakaşvili, "Güney Oseiya sorunu
yüzünden Rusyaile savaşın esiğindeyiz" dedi.

Gürcistan Devlei Başkanı Mihail Saakaşvili,
Kafkasya'da artan gerginliğin ülkesiyle Rusya
arasında savaşa yol açmak üzere olduğunu
söyledi. Bir grup yabancı gazeteciye açıklamalar-
da bulunan Saakaşvili, Gürcistan'la Güney Osetya
arasındaki çatışmalara değinirken, "Aslında bize
saldıranlar Rus askerleriydi. Bu durumun ortaya

çıkmaması için cesetlerini kaçırdılar" dedi. Gürcü
ider, ülkesiyle Rusya'nın savaşın eşiğinde

bulunduğunu, halkın savaşa hazır olması gerek-
tiğini söyledi. Güney Osetya ile Abhazya, 90O'ların
başında tek yanlı kararla Gürcistan'dan bağımsızlık
ilan etmişti.

25.8.2004

Hürriyet

"Gürcü'yü şımarima" demek için
geliyor

Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA

Rus lider Putin'in Ankara ziyaretine Tiflis gölgesi
düşecek. Putin, gerginlik yaşadığı Gürcistan'a
Türkiye'nin verdiği desteği gözden geçirmesini
isteyecek

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı
Ahmet Necdet Sezer'in davetlisi olarak 2-3 Eylül
tarihleri arasında yapacağı resmi ziyarette 5
Ankara'ya 'Gürcüleri fazla şımartmayın' mesajı

vermesi bekleniyor. Güney Osetya gerginliği
sırasında Gürcistan Devlet Başkanı Mihail
Saakaşvili hakkında ağır sözler kullanan Putin'in,
Türkiye'nin Gürcistan politikasının daha dengeli
olmasını ve 'Gürcülerin fazla şımartılmamasını!
talep edeceği duyumları alınıyor, Daha dengeli
ifadesiyle, Gürcistan'a yapılan ve yapılması plan-
lanan askeri yardımlar kastediliyor.

DURGUNLUĞA SON

Ziyaretin ekonomik ağırlıklı geçmesi beklenirken,
Sovyetler Birliği'nin 1991'de parçalanmasından
sonra 13 yıl Süren siyasi ilişkilerde durgunluk
dönemine de nokta konmuş olacak. Putin'in
ziyaretinin ardından, iki ülke arasındaki tüm
devlet kurumları düzeyinde temas köprüsü kurul-
masıplanlanıyor.

IRAK VEKAFKASLAR
Ankara'daki görüşmelerde ele alınacak ulus-
lararası konuların başında Irak'taki son durumla
Kafkaslar var. Irak Savaşı sürecinde Ankara ile
Moskova'nın politikası 'Çok benzer' diye tarif
edilmişti. Moskova'nın başını ağrıtan Kafkaslar'daki
duruma ilişkin olarak ise Rus liderin Çeçen “
konusunu açması bekleniyor. Ancak Putin, önce-
ki yıllardan farklı olarak, 'İki ülke bu bölgede
güvenlik ve istikrarın daha iyi sağlanabilmesiiçin
neler yapabilir biçiminde konuşacak. Türkiye
ziyareti öncesinde Ermenistan Lideri Koçaryan ile
görüşen Putin'in, Ankara'ya ilginç bir mesaj
getirebileceği de söyleniyor.

SAVAŞ YAKIN
Gürcistan Devlei Başkanı Mihail Saakaşvili,
Fransız Liberation Gazetesi'ne 'Rusya İle bir savaş
yakın ve halkı buna hazırlamak gerek dedi.
Gürcistan'ın 1990'da denetimini kaybetiiği Güney
Ösetya'ya, Rusya'nın askeri yardımını kınayan

Saakaşvili, mevzilerine geçen hafta saldıranların
Rus güçleri olduğuna emin olduğunu söyledi.

Gürcü İder, einik çatışmaları önlemek amacıyla
Oseiyalılara genis özerklik ve Gürcü merkezi

hükümetine cömeri katılım önerdiğini de söz-

lerine ekledi.
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