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i ederasyon yayın organımız olan Nart Dergisi'nin üçüncü, Nart serisinin
de 39, sayısıile yine karşınızdayız

Eylül ayı ortalarından itibaren yoğun bir etkinlikler trafiği yaşadık.
Kıyiboyu Şapsığ Bölgesi'nde yapılan DÇB Başkanlar Kurulu toplantısı,
Maykop'da gerçekleştirilen Dünya Adige Kültür Festivali, Abhazya'da
yapılan Dünya Abhaz Abazin Kongresi delegeler toplantısı ve devamında
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 93 ülkenin katılımı ile Ankara'da yapılan
Uluslararası İnsan Haklarında Yeni Stratejiler Sempozyumu, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca uluslararasıkatılımlı olarak düzenlenen
İnsan HaklarındaAyımaıııkla (Enik ayamalıkda dahil) Mücadele Semineri,
Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu'nun 01.10.04 tarihli
oturumlarında onaylanan ve toplumumuzu yakından ilgilendiren “İnsan
Hakları Ön Raporu” ile “Azınlıklar ve Kültürel Haklar Raporu” konularında
basılı ve görsel medyada başlatılan ve giderek aslından uzaklaştırılıp sadece
“Azınlık Raporu”naindirgenen tartışmalar, kaba kuvvet kullanımları, seri
TV programları ve devamı. O nedenle bu sayıda özet halinde İHB--
İHDK-- Azınlıklar ve Kültürel Haklar Raporu ileilgili bilgi sunmak istiyorum.

İnsan Hakları Başkanlığı (İHB), Başbakan adına İnsan Haklarından
sorumlu Devlet Bakanı sıfatıyla sayın Abdullah Gül'e bağlı bir kamu
kurumudur.İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları bu başkanlığa bağlıdır. İnsan
Hakları Danışma Kurulu da sekreterya ve toplantı giderlerinin karşılanması
bakımından İHB ile bağlantılı ancak üyeleri Başbakanlık İnsan Hakları Öst
Kurulu tarafından belirlenen ve insan hakları bakımından araştırmalar
yapan ve görüş sunan 78 üyeli bir danışma kuruludur. Bazı yasa tasarıları
ve AB'ye sunulan İlerleme Raporları hakkında görüş beyanı bu cümleden
çalışmalardır.

78 üyenin ekseriyeti Sivil toplum kuruluşu olmasına karşın, Barolar,
Adli Tip, Bakanlıklar, Başbakanlık, Sendikalar, Jandarma, Emniyet gibi
kamu temsilcileri de üyedirler.

Kafkas toplumu adına Federasyonumuzun İHDK üyeliği ise Kasım
2003 tarihinde başlamış olup bu üyelik yurtiçi ve yurt dışı birçok platforma
katılışımıza vesile olmuştur.

11 ay önceki Federasyon kongremizde, ana dilimizde yayn yapma,
okumayazma kursları açmaistemimizidile getirince medya, söylemediğimiz
bir çok şeyi yazmış ve bizi neredeyse bölücü ve vatan haini ilan etmiştir.
Bu konularlailgili tekziplerimiz bile yayılanmamıştır. Oysa, Prof. Dr. Baskın
Oran'ın hazırladığı rapordan öğreniyoruz ki, Lozan Barış Antlaşması'nın
39/4. maddesi tüm yurttaşlara bu hakları 81 yıl önce vermiş ama
uygulanmamış.İşte madde: “Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ticari
ve özel açık ve kapalı toplantılarında,her türlü basın ve yayın konularında
istedikleri dili kullanıdar ve buna hiçbir kısıtlama getirilemez”. İşte bu hüküm
nedeniyledir ki rapora biz de olumlu oy verdik.

Üzerinde kıyamet koparılan raporun özünü birkaç cümleyle özetlersek,
Baskın Hoca; (Lozan antlaşmasını tam olarak uygulayalım ve bize hiç

kimse Sevr şartlarnı dayatamasın. Devletin üniter yapısı ve ülkesiyle
bölünmez bütünlüğü aynen devam etsin. Devletin dili olmayacağından
“Devletin Resmi dili Türkçedir” diyelim. Türk kavramı hem irk ismidir hem
de üst kimlik ismidir, Türksoylu olmayanlar “Türküm” demeye zorlanmasın.
Onun yerine “Türkiyeliyim” ya da “Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıyım”
desin . Ülkemizdeyeni azınlıklar yaratmayalım,var olan azınlıklık haklarını
da kaldıralım. Azınlıksız, asli unsursuz, tali unsursuz tüm yurttaşların eşit
olduğu, gönüllü vatandaşlığa dayalı, vatandaşların birbiriyle kenetlendiği
yenibir yapıya geçelim. Göreceksiniz zayıflamayacağız tam tersine
güçleneceğiz.) diyor.

Değerli okurlar, medyada okuyup gördüklerimizle yukarıdaki özet
bilgileri, sorumlu yurttaşlar olarak tarafsızca değerlendirebilirsek her şeyi
daha net kavrayacağımızdan eminim.

Saygılarımla
Muhittin ÜNAL
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usya Federasyonu'na bağlı bir federe
cumhuriyet olan Kuzey Osetya'nın Beslan
kentinde 1 Eylül'de -16 yaş altı çocukların
devam ettiği- bir ilköğretim okulunda başlayan
rehin alma olayının 3 Eylül'de -resmi rakamlara

göre 377 kişinin öldüğü ve 500'den fazla insanın
yaralandığı- katliam gibi kanlı bir operasyon ile
sonuçlanması, Rusya Federasyonu'nun bütün iç ve dış

dengelerini değiştirmeye devam etmektedir.

BASAYEV-PUTİN İTTİFAKI
19 Eylül'de Şamil Basayev'in Beslan Baskını'nı,

Moskova metrosu ve Moskova otobüs durağı patlamalarını
üstlendiğini açıklamasına rağmen Beslan baskınının ve
Şamil Basayev hareketinin kime hizmetettiğini sorgulamak
gerekmektedir. Çünkü hatırlanacak olunursa, Rusya
Federasyonu'nun 1994 yılında başlayan
Çeçenistan harekatı 1996 yılnda imzalanan

Hasavyurt Antlaşması ile sona ermiş,

Çeçenistan sorunu 2001 yılına kadar

dondurulmuş, Rus askeribirlikleri bölgeden
çekilmiştir. Çeçenistan sorununun siyasi

çözümüne bu kadar yakınken, 1999 yılında
Rusya Federasyonu'nda meydana gelen
bombalamalardan Çeçenlerin sorumlu

tutulması ve Şamil Basayev ekibinin
Dağıstan'a saldırması sonrası, 1999 Ağustos
ayında Başbakan, 31 Aralık 1999 tarihinde
Devlet Başkanı Vekili olarak yemin eden 47

yaşındaki Putin, 1999 sonbaharında
başlatılan Çeçenistan işgalinde geniş bir

kamuoyu desteğini sağlamıştır.
1999 yılında Il. Çeçenistan savaşının çıkmasını ve

Çeçenistan sorununun siyasi çözümünü önleyen Basayev-
Putinittifakı, 2004 yılında Beslan baskınında da ittifakı
yenilemiş ve Rusya Federasyonu'nun özellikle iç siyaseti

  

    
ile ilgili demokratik bir ortam içinde alınamayacak ölçüdeki
geniş bir reform paketini antidemokratik bir gerilim ortamı
sağlayarak almaya çalışmıştır. Böylece, Şamil Basayev'in
başında olduğu provakatörler sayesinde Çeçen halkı
büyük oyunun içindefigüran olmaya devam etmektedir.

PUTİN'İN İNCE PLANI
Putin, Beslan baskının 3 Eylül'de sona

ermesinin ardından 4 Eylül'de Beslan'ı
ziyaret etmiş ve ardından gerçekleştirdiği
ulusa sesleniş konuşmasındailk defa Rusya
Federasyonu'nun eksiklerinden bahsederek
köklü reformlara gereksinim duyulduğunu
söylemiştir. Beslan'daki kanlar kurumadan
Putin'in ne söylemekistediği anlaşılmamış

olmakla birlikte ulusa sesleniş konuşması
sonrası reform paketinin açılmaya
başlanması Rusya Federasyonu için
düşünülen yeniyol haritasının ip uçlarını
vermeye başlamıştır. Söz konusu yeniyol
haritası, Beslan baskınından sonra

hazırlanmış terörizme karşı mücadele tedbirlerinden

ziyade, çok daha önceden köklü bir sistem değişikliği
için hazırlanmış ve uygulamaya konmafırsatı bekleyen
ve ülkeyi demokrasiden uzaklaştırabilecek çapta olan
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yenibir reform paketine benzemektedir.
Rusya Federasyonuiçin düşünülen yeniyolharitası

bağlamında, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey
Ivanov, 12 Eylül'de yaptığı açıklamada, Moskova ile
Washington'un uluslararasıterör ile mücadelede aynıdili
konuştuğunu, Rusya Federasyonu'nun,

sınırları dışındaki terör üsleri için önleyici
vuruş yapabileceğini söylemiştir.
Genelkurmay Başkanı Baluyievski'nin
de “Rusya'nın 'önleyici vuruş” hakkını
kullanabileceği”ni açıklamasının
ardından, 13 Eylül'de kabine üyeleri,
Federal Bölge Temsilcileri ve valilerin
katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada
Putin tarafından açıklanan yeniidari
reformlar Rusya Federasyonu'nun
yeniden yapılandırma sürecine

girdiğini göstermektedir. Rusya
Federasyonu'nun üç önemli karar
alıcısının (Vladimir Putin, Sergey

Lavrov ve Sergey Ivanov) art arda
yaptığı açıklamalar, Beslan Baskını
sonrasında Rusya Federasyonu'nda
en önemli konu haline gelen
güvenliğin ülkede siyaseti ve devlet
yapısını yeniden şekillendirmeye
doğru gittiğini göstermektedir. 13
Eylül tarihli toplantıda, Rusya
Federasyonu'nda yönetiminin yeniden
yapılandırılması çağrısında bulunan Putin, Beslan Baskını
ile ilgili olarak Parlamento soruşturmasının açılmasını

kabul etmiştir.
2

ILK DEFA SORUŞTURM Nİ
Böylece Putin, beş yıllık iktidarı süresince ilk defa

Parlamento soruşturmasının açılmasını kabul etmektedir.
Nitekim, Putin 2000'de Kursk denizaltısının batmasından

ve 2002'de Dubrovka Tiyatrosu baskınından sonra

soruşturma açılmasına izin vermemişti. Putin, terörle

savaşabilmek için; hükümet yapılarının ve Kuzey
Kafkasya'daki operasyonların radikal şekilde

değiştirilmesinin, yürütme erkinin tek bir kurum tarafından
gerçekleştirilmesinin, halen seçimle belirlenen bölge
valilerinin Kremlin tarafından belirlenmesinin gerektiğini
açıklamıştır. Putin, bireysel seçim yarışlarının önüne
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geçebilmek için Parlamentonun alt kanadı Duma'nın

seçim sisteminin de değiştirilmesi ve seçimin nispi temsile

dayanması önerisinde bulunmuştur. Putin, Rusya
Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Beslan
Baskınıile ilgili olarak Şamil Basayev'i açık bir şekilde
suçlamasına rağmen neden Beslan Baskınıileilgili
soruşturmayaizin verdiğini açıklamamıştır (Lavrov, 1996-

1999 arasında fiilen bağımsız olan Çeçenistan
Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı olan Aslan Mashadov'un
da Beslan Baskını ile ilgili olduğunu iddia etmiştir. Beslan

Baskını'nın gerçekleştiği ilk saatlerde Arap kökenli 30
teröristin grup arasında bulunduğu iddia edilmişse de
Lavrov açıklamasında, baskını gerçekleştirenler arasında

Rus, Ukraynalı, Çeçen ve İnguş kökenlilerin de olduğunu
belirtmiştir).

DEVLETİN GÜÇLENMESİ GEREK
Putin, 13 Eylültarihli toplantıda, Rusya Federasyonu

Anayasası'nın 77. maddesine de atıfta bulunarak devletin

güçlenmesi gerektiğini belirtmiş ve Rusya Federasyonu'nun
merkezve subjeleriile icra organı veyetkilerinin tek elde
toplanmasının sağlanması gereğini vurgulamıştır. Bu
bağlamda Putin, milliyetlerden sorumlu bir bakanlık

oluşturulduğunu ve bu bakanlığa da, Devlet
Başkanlığı Güney Rusya
Bölgesi'nin temsilcisi ve Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

(SSCB) döneminden kalma ender

bürokratlardan olan Vladimir
Yakovlev'i atadığını açıklamıştır.
Böyle bir bakanlık “komite”
düzeyinde olsa da, hem SSCB
döneminde hem de Rusya
Federasyonu döneminde daha
önce varolan bir birimdi ve son
dönemlerde lağvedilmişti. Bu
bakanlığın fiilen oluşturulmasının
uzun zaman alacak olmasına
rağmen, şimdiden Bakanın
Vladimir Yakovlev olacağının
açıklanmasıda ilginç bir gelişme
olmuştur. Çok uluslu bir yapıya
sahip olan Rusya Federasyonu'nda

daha önce benzer bir kurumun
kapatılmasının ardından, bu

bakanlığın oluşturulmasına geç
kalınması bir yana, başkanlığına

Devlet Başkanlığı Güney Rusya bölgesinin temsilcisi
Vladimir Yakovlev'in atanmasının anlaşılması da zordur.
Çünkü, St. Petersburg'un Belediye Başkanlığını yapan

Yakovlew'in eski görevlerinde çok başarılı olmadığı
bilinmektedir. Nitekim görevinden alınma sebebi de
Kuzey Kafkasya'nın içinde bulunduğu kaos durumudur.

Yeni bakanlığın yapısı, görevlerive yetkileriile ilgili hiçbir
şey bilinmemesine ve bakanlığının kuruluşunun geç
kalmasına rağmen, olay zamanlamaaçısından yerinde
bir karardır. Çünkü, bu bakanlığının kurulmasıyla

amaçlanan, başta Kuzey Kafkasya olmak üzere muhtemel

etnik çatışmaları engellemektir. Putin, Yakovlev'den

boşalan makama da Kremlin ekibinin en sert ve en
karizmatik adamı Dmitri Nikolayeviç Kozak'ı atamıştır.
Kamuoyu önünde bulunmaktan çok hoşlanmayan ve
daha çok arka planda kalmayı yeğleyen, Putin ile yakın

 



 

ilişkileri olan Kozak'a Putin çok güvenmektedir. Kozak'ın,

Rusya Federasyonu'nun geleceğinde de önemliroller ve

görevler üstlenebileceği öngörülmektedir.
Putin'in önerdiği yeni tasarıya göre Rusya

Federasyonu'nu oluşturan 88 federal bölgenin (daha
önce 89 idi) Valisi ve/veya Devlet Başkanı, üniter

devletlerdeki gibi merkezden atanmaya başlanacaktır.
Atamaların, Kremlin'in önerdiği kişilerin yerel
parlamentolar tarafından seçilmesiyle yapılması
öngörülmektedir. Söz konusu tasarının gerçekleşmesi
durumunda, daha önce halk tarafından seçilen valiler

Kremlin tarafndan atanacak ve göstermelik olarak yerel
parlamentolar tarafından bu atama onaylanacaktır. Söz
konusu bu tedbir, federasyonun merkezden uzak

bölgelerinde yerel oligarkların ve zengin işadamlarının

vali seçilmelerini engellemek için atmış olduğu bir adım
olarak düşünülmektedir.

Milliyetlerden sorumlu bakanlığa Yakovlev'in
getirilmesi, ilk bakışta reformların başarısız olmaihtimalini
artırsa da, bölge valilerinin Putin'in belirlediği adaylardan
seçilmesiyle ilgili karar konuya açıklık getirmektedir.
Yakovlev'in Milliyetlerden Sorumlu Bakan olarak en
önemli görevi, etnik ve bölgesel sorunlardan ziyade,

Putin'in vali adayı gösterebileceği Kremlin'e yakın
insanların tespiti olacaktır. Ancak, bu reformun başarılı
olup olmayacağı tartışmalıdır. Çünkü, Kremlin'in

yardımıyla İnguşetya Devlet Başkanı olan FSB Generali

Murat Zyazikov'un görevine başlamasından bir yıl

geçmemesine rağmen, son aylarda İnguşetya'da çok

sayıda olay meydana gelmiştir.
Yeni reform önerilerine göre, milletvekilleri de nispi

seçim yöntemiyle göreve gelecektir. Yani ancak parti

listeleri üzerinden seçilebileceklerdir. Yeni öneriye göre
Duma seçimlerine artık sadece parti listelerinden aday

gösterilebilecek olması, Rusya Federasyonu'ndaki siyasal

yaşamı bir süre sonra tıpkı ABD'deki gibi iki veya en
fazla üç partili bir yapıya kavuşturacaktır. Bu durum,

zaten Putin ve onu destekleyen iktidar partisi “Edinnaya

Rossiya”nın çok daha önceden açıklamış oldukları bir
sistemdir. Kuzey Kafkasya'ya yönelik federal bir komisyon
kurulması da planlanan yeniliklerden birisidir. Putin
terörle ilgili suçlarda ölüm cezasını da yeniden getirmeyi

planlamaktadır. Bununyanısıra, yabancıların dahasıkı
kontrolü ve renk kodlu uyarı sistemioluşturulmasıgibi
önlemler ve teröristlere sahte pasaport vermek gibi
yardımlarda bulunan yolsuzluğa bulaşmış idarecilere
uygulanan cezaların ağırlaştırılması planlanmaktadır.
Kamu alanlarında kalabalıkların kontrol edilmesi için

daha sıkı kontroller getirilirken, okullardaki güvenlik
arttırılmakta ve özellikle de Moskova'yı Kafkasya
bölgesinden ziyaret edecekkişiler için yenikısıtlamalar
getirilmektedir.

Putin'in Rusya Federasyonu'nun devlet yapısını
değiştirmeye yönelik "devlet kurumlarının yapısı, Duma
ve valilerin seçilmesi" ile ilgili yasa önerisi 29 Ekim 2004'te
Rusya Federasyonu Devlet Duma'sı tarafından 64'e karşı

365 oyla kabul edilmiştir. Bu yasaya göre, Rusya
Federasyonu'nu oluşturan federal bölge valisi ve/veya
devlet başkanı, üniter devletlerdeki gibi merkezden
atanacaktır. Atamaların, Kremlin'in önerdiğikişilerin yerel
parlamentolar tarafından seçilmesiyle yapılması
öngörülmektedir. Yeni Yerel Yönetimler Yasası'na göre

Anayasanın 32. maddesine de istinaden,valilerin görev
sürelerinin bitiminden en az 35 gün önce Devlet Başkanı
bir aday önerecek ve bu aday bölge parlamentoları
tarafndan oylanacaktır. Oylama sonucunda gösterilen
aday, üye sayısının bir fazlasının oyunu aldığı takdirde
seçilmiş sayılacaktır. Gösterilen aday gerekli oy miktarını
alamadığıtakdirde, Devlet Başkanı en geç 7 gün içerisinde

bir başka kişiyi aday gösterecektir. Bu ikinci aday da
gerekli oy miktarını alamadığı takdirde yerine vekaleten
birisi atanacaktır ve bu durumda da Devlet Başkanı
mevcut yetkisini kullanarak ilgili yerel parlamentoyu
feshedebilecektir.

  



 
ürcistan Devlet Başkanı
Mikhail Saakaşvili,
Gürcistan'ın Batı dünyası
ile hızla bütünleşebilmesi
için Gürcistan'ın toprak
bütünlüğünü tekrar

sağlamak konusunda acele etmektedir.
Saakaşvili, 5 Mayıs 04 tarihinde
gerçekleşen Acaristan başarısından
sonra 1992'den beri fiilen bağımsız
olan Abhazya ile Güney Osetya'yı da
tekrar merkeze bağlamak amacıyla
harekete geçmiştir.

Hatırlanacak olunursa, Gürcistan
ile Acaristan arasındaki gerginlik, 5
Mayıs 04 gecesi Acaristan Yüksek
Konsey Başkanı ve lideri Aslan
Abaşidze'nin ve Batum
Belediye Başkanı olan
oğlunun ülkeyi terk ederek
Moskova'ya gitmesiile
son bulmuştu. Böylece,

Kafkasya'da hangi
sonuçlara yol açacağı ve
hangisınırlarda durabileceği
bilinemeyecek boyutlarda olan
yenibir çatışma alanı başlamadan
önlenmiş olmuştu. Abaşidze Moskova

yolundayken Saakaşvili, Gürcistan'ı yeniden
birleştirme yolundaiyi bir adım atıldığını, eski Sovyet
topraklarında ayrılıkçılık ile mücadele üzerine ilk
önemli başarının elde edildiğini, Acaristan sorununun
kansız sonuçlanmasında ve daha büyük bir gerginliğin
yaşanmamasında büyük katkılarından dolayı Rusya
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür

ettiğini açıklamıştı.

KAŞVİLİ ZAFER SARHOŞU
Böylece, Rusya Federasyonu Acaristan sorununun

kansız sonuçlanmasında, gerginliğin büyümemesinde ve
uzamamasında kilit rol oynamıştı. Abaşidze'nin yakın
arkadaşı olan Moskova Belediye Başkanı Lujkov, Tiflis ve
Batum'a giderek Abaşidze'yi istifaya ikna etmiş, Rusya
Federasyonu eski Dışişleri Bakanı ve Milli Güvenlik Sekreteri

İgor İvanov'da Batum'a gelerek Abaşidze'yi Moskova'ya
beraberinde götürmüştü.
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Gürcistan'ın kuzey komşusu
olan Rusya Federasyonu'nun
Acaristan geriliminde atacağı
adımların bölgenin kaderini
şekillendirebileceği tahmin
ediliyordu. Moskova'nın Abhazya
gibi Acaristan'ı da sonuna kadar
desteklemesive olası bir sıcak
çatışmada Batum'un yanında yer
alması bekleniyordu. Ancak,
beklenen gelişmeler olmamış ve
Moskova, Acaristan'ı Tiflis'e

hediye etmişti. Acaristan olayı
Moskova'nın Gürcistan
politikasının tekrar
değerlendirilmesini ve Güney
Osetyaile Abhazya sorununda
Acaristan örneğinde olduğu gibi
politikasını yenileyip
yenilemeyeceğini düşünmeyi
gerektirmektedir. Bu bağlamda,

Tiflis'in Abhazya ile Güney Osetya
arasında zincirin zayıf halkası
olan Güney OÖsetya'ya
yüklenmeyi günden güne
arttırdığı gözlenmektedir. Ancak,

Tiflis'in Abhazya ile Güney Osetya
üzerine politikasını sertleştirmesi

bu iki fiili (de facto) cumhuriyetin
hamisi olan Rusya Federasyonuile
Gürcistan arasındaki iplerin
gerilmesine yol açmaktadır.
Acaristan zaferine karşın Gürcistan'ın

genç devlet başkanı Saakaşvili'nin

iktidar gücünün yalnızca Tiflis ve
çevresine yetebildiğini görmek gerekiyor.

Başta Abhazya, Güney Osetya ve Cavahetya olmak

üzere resmi Gürcistan coğrafyasının yarısından fazlasında

ise Tiflis yerine Moskova daha etkin olmaya devam
etmektedir. Bu nedenle, Saakaşvili'nin zafer sarhoşluğuna

kapılmadan Moskovaile ilişkilerinde Şevardnadze

dönemine göre daha dikkatli olması gerekmektedir.
- 3 Ekim Od tarihinde gerçekleştirilen Abhazya Devlet

Başkanlığı seçimleri öncesi Moskova'nın Abhazya
politikasını yenilemeye başlaması, Tiflis'in ilgi alanının

Güney Osetya'dan Abhazya'ya doğru kaymasına yol



 RAUL HACIMEA KIMDIR?
1958 Tukarçal doğumlu olan Raul Hacımba,

1965'de ilkokula başlamıştır. Liseden sonra elektrik
santralinde işçi olarak çalışmıştır. 1976 yılında askere
gitmiş ve askerlik dönüşü komsomolda (Komünist
Partisi gençlik teşkilatı) çalışmıştır. 1978-1979 yıllarında
turizm sektöründeçalışmıştır. 1979'de Abhazya (Sohum)
Devlet Universitesi Hukuk Fakültesi'ne başlamıştır.
1984'de kimya fabrikasında savcılık yapmıştır. 1985'de
Minsk'te (Beyaz Rusya) bulunan KGB (Devlet Güvenlik
Komitesi) okuluna devam etmiştir. 1986-1992 yılları
arasında KBG'nin Tukarçal bürosunda çalışmıştır. 1992-
1993 Gürcistan-Abhazya savaşında öncü kuvvetlerin
liderliğini yapmıştır. Yüzbaşı ünvanına sahiptir.

1993-1995 yıllarında Abhazya Devlet Güvenlik
Komitesi'nde çalışmıştır. 1995-1996 yıllarında

uluslararası ilkyardım kuruluşunda çalışmıştır. 1996-
1998 yıllarında vergi komisyonunda kontrolörlük
yapmıştır. 1998-01 yıllarında Abhazya Devlet Güvenlik
Komitesi başkanlığı yapmıştır. 01-02 yıllarında Başbakan

- Birinci Yardımcılığı, 02-03 yıllarında ise Savunma Bakanı
ve Başbakan Birinci Yardımcılığı görevlerinde
bulunmuştur. 03'den beri Başbakandır. Devlet
Başkanlığına aday olduğuiçin 3 Eylül'den beri görevine
Başbakan Yardımcısı Astamur Tarba vekalet etmektedir.
Evli ve bir erkek, bir kız çocuk sahibidir. Çocukları lisede
okumaktadır. Eşi Saida Kuçuberiya'dır.

Babası Cumka Hacımba Gürcistan-Abhazya
- savaşında bulunmuştur. Annesi Natella Kişmariya'dır.
1964 doğumlu olan kardeşi Timur, Gürcistan-Abhazya
savaşında kahramanlık odülü almıştır ve halen gümrükte
çalışmaktadır, üç çocuk sahibidir. Kız kardeşleri Hanuli
ve Rimma ise evli ve üçer çocuk sahibidir.

SERGEY BAGAPŞKİMDİR?
Sergey Bagapş ise 1949 Sohum doğumludur.

Sohum'daki 10. okulu bitirmiştir. Sohum Subtropik
Ürünler Fakültesi-Ziraat Bölümü mezunudur.
Üniversitede okurken banka ve içki fabrikasında
çalışmıştır. Muk köyünde Ziraat İşleri Yağ Bölümü
Başkanlığını yapmıştır. Askerliğini bitirdikten sonra
komsomolda işçiler ve köy gençliği bölümlerinde
çalışmıştır. 1980'de komsomola başkan, 1982'de
Oçamçira Bölge valisi olmuştur. 1992-1993 yıllarında
Abhazya Parlamentosu'nda milletvekili ve başbakan
yardımcılığı yapmıştır. Aynı zamanda Moskova'da
bulunan Abhazya Temsilciliği'nin başkanı olmuştur.
1995'de tekrar Başbakan Yardımcısı olmuştur. 1997-
1999 yıllarında Başbakanlık yapmıştır. 1999'dan beri
Karadeniz Enerjileri Genel Müdürlüğünü yapmaktadır.
Amtsahara ve Birleşik Abhazya haraketleri tarafından
Devlet Başkanı adayı olarak gösterilmiştir. Abhazya
Basketbol Federasyonu başkanıdır. Avcıdır. Evli ve 2
çocuk sahibidir. 
 

açmıştır. Gürcü-Abhaz savaşından itibaren 11 yıldan

beri kapalı olan Rusya Federasyonu ile Abhazya
arasındaki demiryolu bağlantısının onarılarak yeniden
açılması Tiflis'in 10 Eylül'de Moskova'yı şiddetle
kınamasınayol açmıştır. Tiflis, Moskova'yı Abhazya'daki
ayrılıkçı hükümetin yıkıcı eylemlerine yardım etmekle
suçlamıştır. Bu konuda açıklama yapan Gürcistan

Dışişleri Bakanlığı, demiryolunun yeniden açılmasının
03 yılında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir
Putin ile Gürcistan'ın eski Devlet Başkanı Eduard

Şevardnadze tarafmdan imzalanan ve demiryolunun
ancak Gürcü mülteciler güven içinde Abhazya'ya
dönebildikleri zaman yeniden açılabileceğini şart koşan

anlaşmayı ihlal ettiğini Rus tarafının bu tip
hareketlerinin, Devlet Başkanı Putin'in Gürcistan'ın

toprak bütünlüğü hakkında resmi olarak ilan ettiği
tutuma uymadığını ve açıkça Abhazya'nın ayrılıkçı
liderlerinin yıkıcı eylemlerine yardımcı olunduğunu

belirtmiştir.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı ise konuile

ilgili açıklamasında Gürcistan'ın, demiryolu bağlantısının
2003 tarihli anlaşmalarıihlal ettiği yönündeki iddiasını
reddederken, mülteci sorunundan bahsetmemiştir.

Rusya Federasyonu'nun Gürcistan Büyükelçisi Vladimir
Çhikvişvili de demiryolu bağlantısının yeniden
açılmasının uluslararası yasalar ve insani sorunlar
açısından tamamen yasal olduğunu belirtmiştir.

Abhazya Devlet Başkanlığı seçimlerinin gerek
Rusya Federasyonu, gerek Gürcistan ve gerekse
Kafkasya'nın geleceğinin belirlenmesi bakımından
önem taşıdığıaçıktır. Bu nedenle Hacımba ve Bagapş
başta olmak üzere seçimlere katılan adayların
özgeçmişleri de önem kazanmıştır.

Abhazya'nın mevcut Devlet Başkanı Vladimir
Ardzınba'nın aday olmadığı devlet başkanlığı seçiminde
mevcut adaylar Abhaz kökenli olmuştur. Ortalama
yaş 55'dir, yüksek öğretimlidir ve beş adayın üçü
1992-1993 Gürcistan-Abhazya savaşında yer almıştır.
Adayların ortak özelliği orta yaşlı, aydın, devlet yönetimi
ile siyaset deneyimli ve Abhazya'nın bağımsızlığı için
savaşmış olmalarıdır.

SÜRPRİZ BİR SONUÇ ÇIKTI
Sonuç olarak, Abhazya Devlet Başkanlığı seçimleri

beklenmedik bir biçimde sonuçlanmıştır. Abhazya

Devlet Başkanı Ardzınba, Rusya Federasyonu ve

Abhazya Ermenilerinin desteklediği aday olan Raul
Hacımba seçimi kaybetmiş, buna karşın Abhaz

halkının, Abhazya Gürcülerinin, Abhaz bürokrasisinin,
aydınlarının ve medyasının desteklediği aday olan
Sergey Bagapş seçimi kazanmıştır.

Abhaz halkı Moskova'nın gölgesinde kalmış bir
Abhazya'dan kurtulmayıistediğini seçim sandığında
göstermiştir Ancak, Hacımba taraftarlarının ve
Ardzınba'nın kabullenemediği bu seçim zaferi
Abhazya'yı nereye götürecektir ? Rusya Federasyonu
ile yakın fakateşit birilişki mi istenmektedir? Bağımsız

fakat Batı'ya dönük bir Abhazya mı arzulanmaktadır?
Gürcistan ile konfederal bir ilişkinin mi tesis edilmesi

düşünülmektedir? Bu soruların cevabını günümüzde
vermek oldukça zordur. Ancak, devlet başkanlığı .
seçiminde kuşku duyulmayacak olan sonuç Abhaz

halkının değişim isteğidir. EJ

NART 9



  

      

   

 

 
Çerkes toplumunun
tarihi ve geleneksel
giysileriyle, mağrur

duruşunuyaptığı küçük
heykelciklerde birleştirip,
özenle hazırlanan ahşap
satranç kutularında bizim

ellerimize kadar
ulaştırıyor



 

MÜRŞİDEFİDAN ŞEN

atranç takımı yapmak nereden aklınıza
geldi? i

- Bir şekilde yaşamımı sürdürmem

gerekiyordu. Yapabileceğim en ucuz işi
yapmalıydım. Sadece satış amaçlı, önceleri
küllük, anahtarlık gibi küçük parçalarla

başladım. Vitrinlere bakarken değişik
kültürlerin biblolarını görüp "Kendi kültürüme ait bir
şeyler niye olmasın" diye düşündüm. Bana göre dünyanın

en güzelgiysileriydi giysilerimiz. Buradan yola çıkarak,

satranç takımlarında bu giysileri kullanmayı hedefledim.
Bildiğim başka bir kültürün olmaması bu modellere
yöneltti beni.

Bilmediğiniz bir işi yaparken çok zorlanmış

olmalısınız?
-Sanatın içinde olanlara zor değilse de sanatı bilmeyene

zor geliyor20önceleri. Bilgi toplamaya başladım. Bir çok
insanla görüştüm. Her duyduğumu uyguladım. Kimisi

 
 
doğru çıktı kimisi yanlış. Çeşitli malzemeler denedim.
Her bir aşamada yol alabilmek için yöntemler geliştirip
üretici olmayı amaçladığım bu araştırmalar 9-10 ay kadar
zamanımıaldı. Başladığımdan bu yana el yordamıile
buralara geldim.

Yaptıklarınızı ilk gören kimdi, neler söyledi
size?

- İlk gören ve ilk alıcı Adnan Şirin. Ulusal giysili
satranç takımını eve götürdüğünde çocukları arka-daş-

la-rını “ Bizde Çerkesgiysili satranç takımı var" diye eve
çağırmışlar ve sıra ile satranç oyunları düzen-lemiş-ler.

Böylece satranç oyununailgi artmış .
Vezirin kadın figürü olması ilginç, neden?
- Bir çok kimseye sordum. Yunan kültüründe de kadın

vezir olduğunu öğrendim. Neyi nereye koyacağımı
bilmiyordum. Bizde çok zarif.ve çok asil olan bayan
giysisini bir yerlerde kullanmalıydım.

Bu takımı ilk görenlerin tepkisi ne olabilir?
- Öncelikle kıyasıya eleştirileceğini düşündüm.

Bu çalısmaile bize çok kalıcı, benzeri olmayan
bir yapıt kazandırdınız. Bu,sanatımıza ve
kültürümüze olağanüstü bir katkı bence. Siz ne
düşünüyorsunuz?

- Benim bilgilerime göre de böyle bir çalışmailk.
Türkiye'de satranç çok yaygın değil. Türkiye'de genellikle
kültürel özelliklerimizi yansıtan sanatsal çalışmalar pek
yapılmıyor. İnsanlar evlerinde kültürlerine özgü, elde
tutulabilecek bir obje olsun ister. Poster, resim yerine

ele gelir bir obje olmalı, heykel gibi... Daha farklı
yapabileceğim birçok şey var. Bunlara pek duyarlı
olunmaması beni üzüyor. Bir de günlük streslerin
yaptığım işin tadını kaçırması...

Yaptıklarını satabildi mi, yapmaya devam edecek
misin?

- Sadece 12 tane satış gerçekleşti. Önüm açıldığında

bu işe hız vermekisterim. Deri yamçılı, şarhonlu olanlar

19. yy. diğerleri 20. yy. özelliklerini taşıyor. Şimdi Sayın
Tekin Koçkar'ın önerileriile 18. yy. giysi modelleriyle bir
örnek hazırlığı içindeyim. Bunlardan da 10 takım yapmayı
düşünüyorum. Gi p ea
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Babamın kasabadan getirip elimize
verdiği bu muhteşem “şeylere
bakakalmıştık. Ne olduğunu, hatta
yenip yenmediğini bile bilmiyorduk.
Çokgüzelbir rengive şekli vardı.
Onlarla, zarar verme korkusuyla çok
da hassas tutarak uzun süre oynadık

evsim bahar ve güzelbir
Pazar günüydü. Büyük
kızım bugün annesiyle
alışveriş merkezine
gitmeyi, küçük kızım ise
benimle dolaşmayı

seçmişti. Güneş ışığından ve dışarıdaki

temiz havadan daha fazla yararlanmak
için arabamızın pencerelerini açmış, hatta
kollarımızı da dışarıya sarkıtmıştık. Tabii

böylesi bir günde yapılabilecek en güzel
şey, olsa olsa bir Boğaziçi turu olabilirdi
ve biz de öyle yaptık.
Köprüsü'nün Anadolu ayağının altındaki
tünelden geçip Beylerbeyi'ne ulaştığımızda,
sanki tüm İstanbul sakinlerinin pazar gezintisi tercihini,
özel araçlarıyla “Boğaziçi turu” olarak yaptıklarını
görmüştük. Zaten oldukça dar olan sahil yolu bu aşırı
yığılmayı kaldıramamış, hemen oracıkta tıkanıvermişti.
Şimdi tüm araçlar birbirine iyice yanaşmış, adeta
kaplumbağa hızıyla ilerliyorduk. Bunapekilerlemek de
denemezdi ya, sanki yerimizde sayıyorduk.

Böylesi bir durumda sinirlenmemek için yapılacak
tek şey kalıyordu; çevremizi bir araştırmacıtitizliği ile

incelemek. Tabi ben de öyle yaptım. Kızım, kulağındaki
volkmanden müzik dinlerken ben de tıkanan yolun her
iki tarafında uzanıp giden binaları incelemeye başladım.

 

    
İnanılmaz bir görüntü kirliliği vardı çevremde. Japon

yapıştırıcıile birbirine yapıştırılmış gibi duran çok katlı
binalar adeta Çin Seddigibi uzanıp gidiyordu. Hemen

hepsi, estetikten yoksun ve yalnızca biraz daha fazla yer
kazanma kaygısıyla yapılmış beton yığınlarıydı.

Gözlerim renksiz ve ruhsuz yapıların arasında
dolaşırken sonundasıcak ve farklı bir renk görebilmiştim;
yol kenarındaki seyyarsatıcının üç tekerlekli tezgahındaki

portakallar. İri washington portakalları, sanki cilalanmış

gibi pırıl pırıldılar ve satıcıları tarafından tezgaha özenle
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yerleştirilmişlerdi. Seyyar tezgahın tam önüne geldiğimizde

trafik iyice sıkışmış ve artık tamamen durmuştuk. Gözlerim

bir an,iri ve sulu portakallardan, yan taraftaki kaldırıma
kaydı. Üç sokak çocuğu, yaya kaldırımını araç yolundan
ayıran bordürtaşlarının üzerinde oturmuş, ayaklarını yola
doğru uzatarak aralarında derin bir sohbete dalmışlardı.
Konuşurken gözleri sık sık seyyar arabadaki portakallara
kayıyor, imrenerek ve uzun uzun bakıyorlardı.

Trafik artık tamamenkilitlendiği için ileremeyip öylece

duran arabamın elfrenini çekerek hemen dışarıya çıktım.
Kızımın meraklı ve şaşkın bakışları altında doğruca

portakalcıya koştum.
“Bana üç kilo portakal tart!” dedim. Sesimdeki telaştan

acele ettiğimi anlayan portakalcı,
önlüğündeki ceplerden birinden bir poşet
çıkardı ve hızla portakalları doldurmaya
başladı.

“O poşete ikikilo tart... Geriye kalan

bir kiloyu da ayrı bir poşete koy!” diye
ekledim.

Portakalcı, bu isteğimi beklediğimden
de hızlı bir şekilde yerine getirdi. Poşetleri
elime tutuşturduğunda,iki kiloluk olanını,
kızımın şaşkın bakışları altında, götürüp

sokak çocuklarına verdim.
“Alın çocuklar busizin...”

Ne olduğunu anlamayaçalışan sokak
çocuklarının bir şey söylemelerine fırsat
vermeden hızla arabama döndüm.

Direksiyona geçip elfrenini boşalttığımda, sevgili kızım
hâlâ şaşkın bir ifadeyle yüzüme bakıyordu.Belli ki o, bu
davranışımın nedenini kendisine anlatmamıbekliyordu.
Bir şeyler anlatmak yerine, kendime ayırdığım poşetten
bir portakal alıp ona uzattım. Sonra bir tane de kendime
alıp soymaya başladım. Ona kendiliğimden bir açıklama
yapmayacağımı anlayan kızım sonunda dayanamayıp
sitem kârbir sesle,

“Bari parasını verseydin çocuklara... Görmüyor musun
hallerini?!... Paraya portakaldan çok dahafazla ihtiyaçları
vardır...” dedi.

Gözlerimi, soyduğum portakaldan ayırmadan;
“Dinle bak kızım, sana bir hikaye anlatacağım” dedim.

Sonra da onun her hangibir şey söylemesine meydan

vermeden anlatmaya başladım.
Yıl, 1965. Yer; Düzce Ovasıile Karadeniz'i birbirinden

ayıran dağların üzerinde bir orman köyü. O zamanlar
henüz elekirik yok, su yok. Yolise yeni gelmiş. Ama okul
var. Ve ben okula henüz başlamışım. Yeni açılmış ve

aceleyle çakıllanmış bir yolumuz var; ancak hâlâ kasabaya
atlarla gidilip geliniyor. Diğer köy sakinleri gibi babam
da arada bir atıyla kasabaya iniyor, köyde bulunmayan

    



 

 
sabun, şeker, tuz gibi ihtiyaçlarımızı alıp dönüyordu.
Bazende bir değişiklik yapıyor ve kardeşimle bana, çok
sevdiğimiz şişkin buğday ekmeğialıyordu. “Çababa”
diyorduk builginç ve kabarık ekmeğe. Bu sözcük Abhazca,
şişkin ve kabarmış ekmek demekti zaten. Oysaki, bizim

hemen her gün yediğimiz geleneksel ekmeğimiz, suda
pişirilirken yoğunlaşmış bir tür mısır lapasıolan 'abısta'ydı.
Sonrakiyıllarda büyük özlemini çektiğim bu abıstadan,
çocukluğumuzda her nedense,şişkin ve kabarık buğday
ekmeği kadar hoşlanmıyorduk. Sürekli yemekten bıkmış
olmalıydık.

GECE PORTAKALIMIZLA YATTIK
Babam yine kasabaya inmiş ve kardeşimle ben,

dönüşünde belki de bize bir somun çababa getirir
umuduyla onu beklemeye başlamıştık. Genellikle hava

kararmadan eve dönmüş olurdu babam. Çünkü,
köyünçevresini saran sık orman, gece karanlığında babam
için de üzerine bindiği at için de tehlikelerle doluydu. Ve
yine hava kararmaya yüz tutmuştu. Bahçedeki ağaç

sedire oturmuş, gözlerimizi yola dikip artık şu karşıdaki
tepeyi dönmesi gereken babamın atını görmeye
çalışıyorduk.

Nihayet babam at üzerinde göründü. Onu görünce
yüreğimizde fırtınalar kopmuştu sanki, oturduğumuz
yerden telaşla fırladık. Oysa ki babam bizim aksimize
oldukça sakin görünüyordu. Atınaiyice kurulmuş, hiç
telaş etmeden ve ağır ağır avluya yaklaşıyordu. Avluya
ulaşınca yine ağır hareketlerle atından indi. O günlerde
on iki yaşında olan büyük ağabeyim koşarak babamı

karşıladı ve atının dizginlerini elinden aldı.
Babam, upuzun boylu ve gösterişli hayvanın sırtından

heybesini indirirken, kardeşim ve ben hemen yanında

bitivermiştik. Acaba bu kez de “çababa” getirmiş miydi?
Ancak sormaya asla cesaret edemiyorduk. Çünkü bu,
bizim aç gözlü çocuklar olduğumuzu gösterirdi ve çok
ayıplı.

Hiç unutmam, o günlerde annemle bazen bir düğün,
bir cenaze ya da bir hasta ziyareti gerekçesiyle başka
köylere giderdik. Genellikle yürüyerek gittiğimiz için
yorgun ve aç olurduk. Ev sahibimiz, biz çocuklara aç

olup olmadığımızı sorduğunda “kesinlikle” tokuz demek
zorundaydık. Çünkü, aç görünmek ya da aç olduğunu
söylemek “aç gözlülük”tü yani çok ayıptı ve böyle bir
durumda mutlaka annemiz tarafından cezalandırılırdık.
Aynı nedenle, şimdi de babamıza çababa getirip
getirmediğini soramıyorduk. Ama o, bizi görünceelini
heybesine soktu ve heyecanlı bakışlarımız altında, daha

o güne kadar hiç ama hiç görmediğim, yumurta sarısı

renginde ve yuvarlak bir şey çıkardı. Gülümseyerek bana
uzattı. Heyecanımıbelli etmemeyeçalışarak, ne olduğunu
bile anlamadığım o “şey”i aldım elinden. Sonraeli tekrar

heybeyegitti ve ikinci bir tane çıkarıp onu da kardeşime
uzattı.

NE OLDUĞUNU BİLMİYORDUK
Ağabeyim atı ahıra götürürken babam dasırtını dönüp

eve girdi. Biz ise, elimizdeki muhteşem “şey”lere

bakakalmıştık. Ne olduğunu bilmiyorduk. Hatta yenip
yenmediğini bile bilmiyorduk. Çok güzel bir rengi ve
şekli vardı. Artık iyice kararmaya başlayan havaya rağmen,
bahçedeki tahta sedire çöküp uzun süre elimizdeki
“sey”lerle oynadık. Onlara zarar verme korkusuyla çok
da hassas tutuyorduk.

Annem bizi yemeğe çağırdığındadışarısı artık oldukça
karanlıktı. Sofrada geleneksel yemeğimiz barbunya lapası
ve lahana turşusunun yanında bu kez abısta yerine
çababa vardı. Babam bizi bu kez iki kere mutlu etmişti.

Hem, her ne kadar ne olduğunu bilmiyorsak da,iyibir
şey olduğu düşündüğümüz “şey”lerden almıştı, hem de
çok sevdiğimiz çababa. Yemeğe henüz oturmuştukki,

“O elinizdekilerin ne olduğunu biliyor musunuz
çocuklar?” diye sordu babam.Yanıt verememiştik. Ama

meraklı bakışlarımızdan yanıtımızın olumsuz olduğunu
anlamıştı şüphesiz.

“Ona portakal diyorlar”
Sonra devam etti açıklamasına:
“Hani bana, yarın okulda yerli malı haftası var,

demiştiniz ya... İşte oraya götürmeniz için aldım size...”
Evet, babamıza sabah kasabaya inmeden az önce,

Yerli Malı Haftası'ndan söz etmiş ve ne olduğunu
sormuştuk. O da bize, atına binmeden ayaküstü, heryıl
belli bir zamanda tüm ülkede Yerli Malı Haftası yapıldığını,
okullarda ise öğrencilerin meyve sebze getirip birlikte
yediklerini söylemişti. Bu açıklamadan anlaşılıyordu ki,

. portakal denilen bu nesne bir meyveydi ve yeniyordu.
Ancak babamın söylediklerinden de, onları bu gece
yemememiz gerektiğini anlamıştık. Çünkü babamız bize,
portakal adındaki bu meyveleri yerli malı haftasıiçin
almıştı. Çaresiz yarını bekleyecek ve okulda
arkadaşlarımızla birlikte yiyecektik.

Gece portakallarımızla birlikte yattık. Onları bir bebek
gibi sarıp sarmalamış ve koklayarak uyumuştuk. O gece,
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daha öncekilerden çok farklı bir rüya

görmüştüm. Rüyamda, bahçedeki yaşlı
elma ağacına çıkıyorum. Amacım elma
koparmak, ancak dallarda bir tek elma

bile yok. Elmaların olmâsı gereken
yerlerde portakallar asılı. Sanki bütün
ağaç iri portakallarla donanmış.

Öylesine iriler ki, bazı dallar onları

taşıyamamış ve aşağılara kadar eğilmiş.
Elimi uzatıp bir tane koparmak
istiyorum ama kıyamıyorum. Dalda
olağanüstü güzel görünüyorlar. Sonra
dönüp yere doğru bakıyorum. Her yer
yumurta sarısı renginde portakallarla

kaplanmış. Rüzgardan kopup düşmüş
olmalılar, diye düşünüp üzülüyorum.

. Hızla ağaçtan inip yerden bir tane
“alıyorum. Bıçakla ortadan ikiye

Nihayet
portakalın içinin

nasıl bir şey
olduğunu da

görmüştük; tıpkı,
dış kabuğu
patladığında

dışarıya fırlayan
kestanelergibi

taneydi

  

oysa ki portakaldan çok daha fazla parça
çıkmıştı.

Portakal dilimlerini izlerken rüyamı
hatırlayıvermiştim. Demek ki artık
rüyalarımda portakallar içsiz
olmayacaklardı. Dalından koparıp
soyduğumdadilimlerine bölebilecektim.
Gerçi hâlâ tadının nasıl bir şey olduğunu
bilmiyordum ya; belki tatlı belki de çok
acıydı. Erik gibi ekşi bile olabilirdi. Onu
da nasıl olsa biraz sonra öğrenebilecektim.

Üçüncü sınıftaki ablalarımız, bir süre
sonrasırayla bizi çağırıp masa üzerindeki

meyve öbeklerinden almamızı söylediler.
Sıra bana geldiğinde, merak ve
heyecandan yerinde duramayan

kardeşimi de yanıma alıp kürsüye doğru
ilerledim. Nihayet beklediğim an gelmişti

ayırıyorum. Ama içinden bir şey (il işte. Gece boyunca koynumda

çıkmıyor. Yani bomboş. Herhalde daha önce Ve75 sakladığım portakaldan bir dilim bile olsa
hiç portakal kesmediğim için, içinin de nasıl a7 NE <”  yiyebilecektim. Nazlı Abla kürsü üzerindeki   

bir şey olduğunu bilmiyorum ve rüyamda da
bilmediğim bir şeyi görememiş
olmalıyım. Sonra birden

uyanıyorum ve gün ağarana dek
bir daha da uyuyamıyorum.
Portakalımı severek sabahın
olmasını bekliyorum.

Tarhana çorbası ve abısta ile

yapılan bir kahvaltıdan sonra
yanıma kardeşimi de alıp okula
gitmek üzere yola çıktığımızda hâlâ
gördüğüm rüyanın etkisindeydim.
Bugün çok hızlı yürümemize karşın, okul yolu

bana çok daha uzun görünmüştü.Belli ki, elimdeki
portakalı arkadaşlarıma göstermek için *
sabırsızlanıyordum. Onların da daha önce hiç
portakal görmediklerinden emindim.

Okula vardığımızda düşüncelerimde
yanılmadığımı gördüm. Gerçekten de
kardeşimle benim portakallarım günün
olayı olmuştu. Hatta Yerli Malı
Haftası'nın en önemli konuklarıydı

onlar.
O günlerde köydeki iki gözlü

küçük okul binamızda, bir derslikte
birinci ikinci ve üçüncü sınıf, yani üç sınıf birlikteydik

ve her gün yaklaşık yüz öğrenci'aynı derslikte öğrenim
görmeye çalışıyorduk. Diğer derslikte ise, dördüncü ve
beşincisınıflar vardı.

O gün ders yapılmayacaktı. Önce öğretmenimiz,
günün anlam ve öneminibelirten bir konuşma yaptı.
Ardından da üçüncü sınıftaki ablalarımız, meraklı

bakışlarımız altında, getirdiğimiz meyveleri karıştırarak

küçük küçük kümeler oluşturdular. Amaçları bu meyveleri
hepimize adil bir şekilde pay etmekti. Bu arada Nazlı

adındaki ablamız, küçük bir bıçak yardımıyla

portakallarımızıitinayla soyup meraklı bakışlarımız altında
dilimlerine böldü. Nihayet portakalın içinin nasıl bir şey

olduğunu da görmüştük;tıpkı, dış kabuğu patladığında

dışarıya fırlayan kestaneler gibi taneydi. Gerçi bir kestane
kabuğundanen fazla üç ya da dört tane kestane çıkardı,
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iki meyve öbeğini bize işaret etti:

“Alın bunlar da sizin!...”
Öbeklere baktığımda donup kalmıştım

adeta. Herikisinde de portakal dilimi yoktu.
Telaşla masanın üzerindeki diğer öbeklere
de baktım. Onlarda da portakal yoktu.
Üzüntüden ağlamamakiçin kendimizor
tutuyordum. Ama kardeşim benim kadar
güçlü olmayı becerememiş ve dudakları
büzüşmüş, gözlerinden yaş boşanmıştı.

Ellerim titreyerek benim ve
kardeşimin öbeğini önlüğümün eteğine

boşalttım. Büyüklerimiz bize tok gözlü
olmamızı, her ne olursa olsun yiyecek içecek

veya her hangi bir şey için başkalarıyla
tartışmamamızı öğütlemişlerdi.

Portakallarımızın nerede olduğunu da
bu nedenle soramazdık. Çaresiz

—— yerimize oturduk. Nebennede
kardeşim üzüntüden hiçbir

meyveye el süremedik. Hatta
toplantı bitip eve giderken, bize
verilen meyveleri de, “sessiz bir

protesto olarak”, almayıp sıramızın
üzerinde bıraktık.

Bu olaydan evdekilere de söz edememiştim. Çünkü
bu bize öğrettikleri “tok gözlü olmafelsefesi”ne aykırıydı.
Bu düşünce tarzımız yüzünden de, ne annem ne de
babam, portakallarımızın başına geleni hiçbir zaman

öğrenemediler.
Arkamdan çalmaya başlayan klakson sesleriyle irkilip

yaşadığım ana döndüm.Otuz yıl öncesinin Batı Karadeniz
dağlarının üzerindeki bir Abhaz köyünden,iki kıtayı
birbirinden ayıranİstanbul boğazının Anadolu yakasında
bulunan günümüz Beylerbeyi'ne dönüşüm öylesine hızlı
olmuştu ki, adaptasyon sorunu çektim bir süre. Trafik

akmaya başlamış, önümdeki araçlar ilerlemişti. Arkamdaki
araçların şoförlerinin de benim bu adaptasyon problemime

anlayış gösteremeyecekleri, acı acı çaldıkları klakson
seslerinden anlaşılabiliyordu. Çaresiz ben de vitese atıp

gaza bastım. E

>
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Mariclaire ACOSTA (Meksika)
“Onlarca yıl boyunca evrensel ve bölgesel
mücadelelerden sonra bu noktaya gelebildik.
Bugünkü dünya politikası böyle devam ederse
bugüne kadarki kazanımlarımızı da kaybetme
rizikosu ile karşı karşıyayız. Terörizm, temel
hakları yok eder, ayakaltına alır. İnsan haklarına
yeterince önem verilmeyen ülkelerde de
terörizm gelişir. Ezme, ezilme, yardım, şefkat
gibi bir çok kavram özel bir mücadeleyi
gerektirir. İşkence, şiddet, etnik arındırma,
çevre zehirlenmesi, zorlama, yerinden etme,
kadın ve çocuklara tazyik hep vardır. Şu anda
bile 25 ülkede etnik ayrımcılık, 100 milyar
insanın eğitim mahrumiyeti ve milyarlarla aç
insan vardır. O nedenle bu tür sempozyumlar
çok önemlidir. Ve buralarda, birbirimize
deneyimlerimizi, yanılgılarımızı ve nedenlerini,
başarıya götüren yolları aktararak daha güçlü
sivil toplum yapıları haline gelmenin yollarını
ararız.”

Douglas A. JOHNSON (ABD)

“Tarihi bir hayalim gerçekleşti şu an. Böylesi
muhteşem kitleye sunuş yapmak çok harika bir
şey. Bir avuç idealist emek verdi ve bugüne geldik.
Katkıda bulunanlara ve emek verenlere teşekkür
ediyorum. Amerika'da da STK'lar var ve yoğun
çalışıyorlar. Ama buna rağmen Amerikalıların
insan hakları konusunda başları dik değildir,
ileride inşallah düzelir. Kendimizi daha da geliştirip
askeri yönetim ve anlayışlara, ticari kuruluşlara
ve politikacılara baskı dozumuzu usulüyle
arttırmazsak, insanların katlandıkları acıları
azaltmamız mümkün değildir.

Strateji, ulaşmakistediğimiz hedeftir. Taktik
ise bu hedefe ulaşmanın yollarını bir bir
belirlemektir. 2000 yıl önce Çin'li Sun Tzu
"Kendini bil, hasmını bil, mücadele şartlarını bil
yeter” demiş.Bizler bugüne kadarki
kazanımlarımıza, burada öğreneceklerimizi de
ekleyip, taktiklerin ihraç edilebilir olduğunun da
bilincinde çalışmakistiyoruz.Biliniz ki, iyi bir
planlama yapmadan eyleme girenlerin kendileri
yok olurlar. 

 

995 yılında Murat Belge, Douglas Lohnson ve Marc
Grosman üçlüsünün tasarlamış oldukları “Uluslararası
İnsan Hakları Uygulamalarında Yeni Taktikler” projesi,
9 yıl süren bir hazırlık döneminden sonra 29 Eylül-2
Ekim 2004 tarihleri arasında 93 ülkeden gelen uzman

ve İnsan Hakları Aktivistlerinin katılımıyla Ankara'da
gerçekleştirildi. Yurtdışı katılımın 500 kişiyi aştığı toplantıya,
ülkemizden de önceden form dolduranlar ile az sayıda sonradan
kabuller oldu ve 600'ü aşkın katılımcıfiilen çalışmalara katıldı.

Toplumumuz adına Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı
Muhittin Ünal ve Ankara Kafkas Derneği Başkanı Fahri Huvaj
tüm konferanslara vel0 atölye çalışmasına katıldılar.
Organizasyonu; merkezi Minnesota'da bulunan İşkence
Mağdurları Merkezi, merkezi İstanbul'da bulunan Helsinki
Yurttaşlar Derneği ile Türkiye ve Ortadoğu Ammeİdaresi
Enstitüsü ortaklaşa gerçekleştirdiler.

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı

Abdullah Gül özetle; son yıllarda gerçekleştirilen reformlar,

imzalanan uluslararası sözleşmeler hakkındabilgi vererek, insan
hakları açısındanileri ülkeler arasında olmak için gereken her

şeyi yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Gül, “Ülkemizde
sizleri konuk etmekten onur duyuyoruz. Yönetimler.
deneyimliİnsan Hakları takipçilerinin tavsiye ve yol gösterimlerine
her zaman muhtaçtırlar” şeklinde konuştu.

Sempozyumun kapanış oturumunun başlangıcında da
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, katlımcılara hitaben yaptığı
konuşmada, “ İnsan haklarına önem veren ve bunun önemini

iyi kavramış bir siyasi olarak insan hakları savunucularını
ülkemde görmekten, konuk etmekten bahtiyarım. Toplantının
kıtalararası bir ülkede yapılıyor olması, fikir ve mücadele
insanlarını bir araya getiren medeniyetler arası bir toplantı

niteliği taşıması ve medeniyetlerin ortak paydası halinde
tartışmalara vesile olması bakımından organize edenleri kutluyor,
sempozyumun mütevazi bir parçası olmaktan da gurur
duyuyorum. Temel hak ve özgürlükler, farklılıklarınızla birlikte
kardeşçe üreterek ve ancak insan haklarına uymakla sağlanabilir.
Ortada bir ihlal varsa, bu kamu ile birey arasındaki yanlış
yaklaşımlar sonucu doğar. O nedenle oluşmasına emek verdiğiniz
yeni yöntemler, sadece devletle değil, mafya, medya ve benzeri
resmiyet dışı oluşumlara karşı erdemli bir duruşunvesilesidir.
Hiç bir medenisiyasetçi, ajandasının en başına insan haklarını
almadan siyaset yapamaz. Bir çok reformlar gerçekleştirdik,
ancakzihniyet değişikliği onlardan daha önemli ve önceliklidir.
Bu noktadan sonra ekonomik, sosyal, kültürel ilerlemeleri
gerçekleştirmemiz gerekiyor ki, onun da yolu diyalog ve barıştan
geçiyor. Onuniçin de insan hakları uzmanları ve savunucuları
ile buluşmak üzere diyaloga açığız. Hükümet olarak biz,
medeniyetler ve dinler arası uzlaşının ortak barış diliyle kurumsal
yapılanmaları ve hukuki düzenlemeleri evrensel düşünceyle

gerçekleştirerek barış dünyasının tesisi için varız...” dedi.
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zınlık" kavramı dünyada 16. yy'dan bugüne
kadar kullanılmaktadır. Mutlakiyetçi krallık
adı verilen yönetim biçimi kurulunca ve

yaklaşık aynı zaman dilimi içinde dinsel
azınlıklar ortaya çıkınca (Katolik krallıklarda Protestanlar,
Protestan krallıklarda Katolikler) bu azınlıkların karşılıklı

olarak korunması gerekmiş ve ancak o zaman azınlık
kavramı ortaya çıkmıştır. 1789'dan sonra dinsel
azınlıkların yanına bir de ulusal azınlık kavramı
eklenecektir.

Avrupa devletleri bu azınlıkları korumayı kendi
içlerinde hallettikten sonra kendi dışlarna dönmüşler

ve Osmanlı İmparatorluğu içindeki gayrımüslimleri
koruma ve bu sayede Osmanlı'ya müdahale etme

çabalarına girişmişlerdir. Sonuçta Avrupa ülkeleri birbirleri

ile çatışmaya başlamışlar, böylece ortaya "Şark Meselesi"
(Doğu Sorunu) çıkmıştır.

Bu uluslararası koruma çabaları önce tek taraflı

koruma fermanları (örn.1598 Nant Fermanı) veikili
anlaşmalar (örn. 1699 Karlofça Antlaşması) biçiminde

başlamış, 19. yy'da çok taraflı antlaşmalar (örn. 1856
Paris Antlaşması) evresine geçmiş ve nihayet 19'de
Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıyla (Uluslararası örgüt
güvencesindeazınlık koruması) dönemiaçılmıştır. Dünya

şu anda da bu evrededir ve uluslararası azınlık koruma
mekanizmasıBirleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa
Birliği, AGİT gibi kuruluşların şemsiyesi altında
yürümektedir.

  

 

iletler Cemiyeti döneminden bu yana azınlık
kavramının ölçütü üçlüdür; Etnik, dilsel, dinsel

azınlıklar. Bununla birlikte, Türkiye 1923
Lozan'da bunların üçünü de kabul etmemiş

ve yalnızca gayrımüslüm yurttaşların azınlık olduğunu
ve dolayısıyla uluslararası azınlık korumasından
yararlanabileceğini kabul etmiştir

Bununla birlikte, aradan yaklaşık 80 yıl geçmiş
olduğu ve bu arada dünyadakiazınlık kavramı, tanımı
ve hakları büyük gelişme gösterdiği için Türkiye ciddi
sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Üstelik, 1990'dan

sonra azınlık hakları hem mekan hem de nitelik olarak
daha da genişlemiş ve güçlenmiştir.

Bu sıkıntılar yalnızca Lozan'ın sınırlı tanımından

kaynaklanmamaktadır. Türkiye, imzaladığı uluslararası
sözleşmelere getirdiği bir tür rezervle (çekince,ihtirazi
kayıt) daha da dar bir kalıp ileri sürmektedir. Bu "Yorum
Beyanı"na göre, Türkiye, Lozan'ın yanı sıra 1982
Anayasası'nın kısıtlamalarını da uluslararası ortamda
ileri sürmekte, katıldığı sözleşmelerde getirilen hakların

Lozan'da kabul edilenler dışındakilere de getirilmesi ve
1982 Anayasası tarafından yasaklanan haklardan olması
halinde uygulanmayacağını bildirmektedir.

Türkiye'nin bu konudakisıkıntılarını iki noktada
özetleyebiliriz;

i-Türkiye'nin bu sınırlayıcı tutumu, dünyadaki

  



 

eğilimlere gitgide ters düşmektedir. BM İnsan Hakları
Komitesi'nin 1990'lardaki yorumundan sonra eğilim, bir
ülkede azınlık olup olmadığını o ülkeye sormamakve
eğer "etnik, dinsel, dilsel bakımdan farklılık gösteren ve
bu farklılığı kimliğinin ayrılmaz parçası sayan" gruplar
varsa, o devlette azınlık bulunduğunu kabul etmek
yönündedir. Fakat bunlara azınlık statüsü tanıyıp
tanımamak tamamen ulus-devletin yetki alanına girer.

Burada hemen belirtelim ki Avrupa Birliği'nin,
Türkiye'den, farklı kültürel gruplara azınlık statüsü ve
hakları tanınması yolundabir talebi kesinlikle yoktur.
Yalnızca, kültürel bakımdanfarklı bütün yurttaşlara eşit

muamele yapılmasını istemektedir. Bu nokta çokiyi
anlaşılmak zorundadır.

2-Türkiye Lozan'ı da gerektiği gibi uygulamamaktadır
ve dolayısıyla Türkiye bu kurucu antlaşmasının kimi
hükümlerini dahiihlal etmektedir.

Bir kere gayrimüslimlere getirilmiş olan haklar tam
olarak uygulanmamaktadır. Hem bu haklar yalnızca üç
büyük azınlığa (Ermeni, Musevi, Rum) tanınmakta ve
diğer gayrimüslimlere (ör.Süryaniler için madde 40'daki
eğitim hakkı) tanınmamaktadır hem de Lozan Kesim 3'ün
bu gayrımüslimler dışındakilere uluslararası koruma
olmaksızın getirdiği haklar devlet tarafından görmezden
gelinmektedir.

Birinci duruma örnek olarak basında "1936
Beyannamesi" olarak ünlenen uygulama,ikinci duruma
ise Lozan'ın 39/4 maddesi gösterilebilir. Bu madde, "Bütün
TC yurttaşları"na, "dilediği dili ticarette, açık ve kapalı
toplantılarda, her türlü basın ve yayın araçlarında
kullanma" hakkı getirmektedir. Yani bu kullanımın tek
istisnası resmi dairelerdir. Bu konuda, örneğin radyo ve
TV'lerde kimse istediği dilde yayın yapamadığıiçin bir
de 30 temmuz 03'te Yedinci Paket çıkartılması gerekmiştir.
Kasım 03 sonunda RTÜK bu konuda bir yönetmelik
hazırlamıştır. Burada da zaman ve mekan kısıtlamaları

getirilmiştir.

Oysa örneğin Lozan 39/4 uygulansa, örneğin Kürtçe

yayın konusunun getirdiği ve Türkiye'yi boşu boşuna
meşgul eden sıkıntılı tartışmalar kendiliğinden sone
erecektir. Böyle bir durum, Türkiye'nin dört açıdan çok

işine yarayacaktır.
1) Türkiye'nin çok yakın bir gelecekte, zaten bir yararını

görmediği "Yorum Beyanı"ndan vazgeçmek zorunda
kalacağı kesindir. Bunu AB zoruyla değil, kendiiradesiyle
yapmasıulusal egemenlik kavramıaçısından çok önemlidir
ve bu da kendi kurucu antlaşması Lozan'ın hükümlerini
uygulamasıyla olacaktır.

2) Bir gün, kaçınılmaz olarak, herkes her dilde yayın
yapabilecektir. Buna geçişte yeni ve tartışmalı yasalar
çıkarmakla uğraşmak yerine, Lozan'ın zaten en az anayasa
değerinde olan hükümlerinin uygulandığı gerekçesini
ileri sürmek devlet için büyük kolaylık sağlayacaktır.

3) Türkiye'de uluslararası koruma altında azınlık
yaratmamak açısından, bütün yurttaşlara mümkün olduğu
kadar geniş özgürlükler verilmesi gerektiği açıktır ve bu
madde "tüm TC yurttaşları"ndan söz etmektedir.

4) Türkiye'de devletin kendi insanına daha insanca
muamele yapmasının, ülkede "birlik ve beraberlik"
açısından çok yararlı olacağına kuşku yoktur. Çünkü
"zorunlu yurttaş"lardan oluşan bir ülke zayıf bir ülkedir.

İnsanları mutlu ederek onları "gönüllü yurttaş"lar haline
getirmek bizzat devleti kuvvetlendirecektir. Devletin en

az çekineceği vatandaş, hakkını verdiği vatandaştır.

 

      
 

 

ürkiye'de azınlıkları ve dolayısıyla kültürel hakları
ilgilendiren mevzuat, ülkedeki azınlık kavramı
ve haklarından daha kısıtlayıcı durumdadır.
Bunun temel kaynağı, Anayasa'nın 3/1

maddesidir; "Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez
bir bütündür. Dili Türkçedir"

Devletin ülkesiyle bölünmez bütünlüğü son derece
doğal ve tüm dünyada tartışmasız kabul edilen bir
husustur. Fakat "milletin bölünmez bütünlüğü" kavramı,
bizlere doğalgibi gelivermekle birlikte, bir batılıya son
derece terstir. Çünkü bu terimi kullanmak milletin tek

parça (monolitik) olduğunu söylemektir ki, milleti oluşturan

çeşitli alt kimliklerin inkarı anlamına gelir ve dolayısıyla
demokrasinin özüne karşıdır. Bu "yabancı" oluş durumu

uluslararası insan hakları alanında şöyle somutlaşmaktadır;
Hakların sınırlandırılmasında kullanılan ölçütlerde "milli

güvenlik" ve "toprak bütünlüğü" vardır ama, "milletin
bütünlüğü" yoktur. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi
(İHAM) kendi önüne getirilen davalarda,"ülkede azınlıklar
bulunduğunu ileri sürme"nin engellenemeyeceğini
belirterek ihlal kararı vermektedir.

Diğer yandan "Türkiye Devleti'nin Dili Türkçedir"
ibaresini anlamak hepten imkansızdır, çünkü devletin dili
olmaz. Resmidili olur ve o ülkedeki yurttaşlar devletle
ilişkilerinde bu resmidili kullanmanın yanısıra, ülkede
çeşitli diller konuşurlar ve bu dillerde yayın yaparlar.
Nitekim, 1961 Anayasası'ndaki ifade; Resmidil Türkçedir"

biçimindedir.
Anayasa'nın ve yasaların sayısız maddesinde

tekrarlanan "devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez |
bütünlüğü"ilkesi, "azınlık yaratmak" adı altında kültürel
alt-kimlikleri reddeder biçimde yorumlanınca, Türkiye'deki
mevzuat,"alt-kimliklerin tanınması" halinde bir bütünlüğün
bozulmak istendiğini varsaymakta ve dolayısıyla bunu
yapanları "bölücülük/yıkıcılık"la suçlamaya yönelik bir
mevzuat olmaktadır. Terörle Mücadele kanunu, Polis

Vazife ve Selahiyetleri Kanunu, Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanunu, Dernekler Kanunu, Siyasi Partiler
Kanunu,gibi önemli yasalarda "etnik ve dilselfarklılıklara
dayanan azınlıkların var olduğunuileri sürmek yoluyla
azınlık yaratmak" şiddetle cezalandırılmaktadır.

Anayasa böyle olunca, kimi yasa ve yönetmeliklerde,
"Türk" teriminin Atatürk tarafından algılanmış biçimine
hiç benzemeyen hükümler getirilebilmektedir. Örneğin
28 Aralık 1988'de çıkartılan ve 1991'e kadar uygulanan
"Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği", hangi
kategorilerin sabotaj yapabileceklerini sıralarken
gayrımüslim TC vatandaşlarını da "Memleket içindeki
yerli yabancılar (Türk tebaalı) ve yabancı ırktan olanlar"
diyerek bu kategoriye katmıştır. "Yabancılar tarafından
açılmış özel okullar"'a "Türk müdür başyardımcısı"

atanmasınailişkin olan 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu'nun 24/1. maddesi, Türk yurttaşı olan azınlıkların
okullarına da uygulanmaktadır. Üstelik, md.24/1 bu
başyardımcının "Türk asıllı ve TC uyruklu" olacağını
söylemektedir ve bu hüküm halen yürürlüktedir.

1940'lara kadar gayrımüslim yurttaşların "ecanip"
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(yabancılar) defterine kaydedilmiş olması, 1942 Varlık
Vergisi'nin yasada bulunmayan bir "G" (gayrimüslim)
cetveli uygulayarak bu yurttaşlardan müslümanlara oranla

dahafazla vergi alınmış bulunması, 1950'lere kadar askeri
okullara ve hatta, sivil kuramlara kabul edildiğini "TC
tebasından ve Türk ırkından olmak"şartına bağlı kılınması,
bütün bunlar yalnızca geçmişte kalmış olaylar değildir.
Bugün de TSK,Dışişleri, Emniyet, MİT başta olmak üzere,
üniversiteler dışımda gayrimüslim memura rastlanmaz.

Bu örnekler "Türk"teriminin ırk ve hatta din bağlamındaki
kullanımını yansıttıkları için 21 yüzyıl eşiğinde Türkiye'yi
uluslararası planda layık olduğu yere ulaşmaktan ciddi
biçimde alıkoyan ve içte de ulusal birliği zedeleyen
uygulamalardır.

 

 

Anayasa Mahkemesi, Siyasal Parti Kapatma
Kararları: Böyle bir mevzuat karşısında Anayasa
Mahkemesi'nin sık sık parti kapatma kararları
aldığına rastlanmaktadır.

Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin, yorum

yaparken, hukukun kimi temel kavramlarını göz ardı ettiği
ve dolayısıyla Türkiye'deki demokrasinin daha da

zedelenmesine yol açtığı da doğrudur.
Örneğin Mahkeme Haziran 1994 DEP kapatma

kararında "Sınırsız haklarısınırlı haklara, ulusun kendisi

olmayıazınlık olmaya dönüştürmenin anlamsız" olduğunu

söylerken, "negatif/bireysel hak" (Bütün yurttaşlara verilen
eşitlik hakları) ile "pozitif/grupsal hak" (yalnızca dezavantajlı
yurttaşlara verilen artı haklar) ayrımını bilmezden gelmiştir.

Ayrıca, mahkemenin bu ifadesi çoğunluğa mensup
yurttaşları birincisınıf, azınlığa mensup yurttaşları ise
ikinci sınıf addeder niteliktedir.

Anayasa Mahkemesi örneğin TEP kapatma kararında,
önce farklı kimliklerin varlığından söz etmenin mümkün
olduğunu söylemiş, ama hemen arkasından farklı kimlikler
bulunduğunu söylemenin "zamanla bütünden kopma
eğilimine" gireceğini ekleyerek eski tutumunu sürdürmüştür
(TEP kapatma kararı, E:1979/1, K:1980/1).

Bu tutum Türkiye'de farklı etnik dinsel kültürel vs.
kökenden kişilerin varlığının tanınması, devletin

parçalanmasına yol açacağı korkusundan
kaynaklanmaktadır.

Yargıtay'ın ve Danıştay'ın İlgili Kararları
Türkiye'deki kimi yurttaşlar ne yazık ki "yabancı"

olarak algılanmaktadır. Halk arasında böyle bir yanlışlığın
yapılmasının yanısıra, "1936 beyannamesi" adıyla tanınan
gayri müslim vakıfları sorununda verdiği kararlarla
Yargıtay'ın da bu ciddi yanlışa düştüğü (ve hatta bu
yanlışlıkta ısrar ettiği) görülmüştür.

Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1974 yılında

verdiği kararla "...yabancıların Türkiye'de mal edinmeleri
yasaklanmış olup..." demek suretiyle bir gayrimüslim

Türk kuruluşu olan Balıklı Rum Hastanesi Vakfı'nın mal

edinemeyeceğine karar vermiştir. Savunma avukatlarının
bu yanlışlığı belirtmeleri üzerine aynı kurul bu sefer "davalı

mülhak vakfın Türk vatandaşları tarafından kurulmuş
olmasına karşın onama kararında 'yabancıların Türkiye'de

taşınmaz mal edinmelerini yasaklayan yasalardan söz

  

edilmesi' bir yanılgı sonucudur" demiş ve ilave etmiştir:

"Bu nedenle o tümcenin| düzeltme yoluyla ilamdan
çıkartılmasına, bunun dışında ...düzeltme isteğinin
reddine..." (HGK E:1971/2-8, K:1974/505, 08.05.1974)...
Yani, Yargıtay yanlışta ısrarlıdır. Fakat böyle yanlışlar
millet kavramına çok zarar verici ve Türkiye'yi uluslararası
ortamda küçük düşürücü niteliktedir.

Bu "1936 beyannamesi konusu 02 Ocak 03'te
çıkartılan Dördüncü AB Uyum Paketi'ne sokularak
düzeltilmişse de, uygulamada haksızlık bugün de olduğu
gibi devam etmektedir. Nitekim 19 Haziran 03'te çıkartılan
Altıncı Uyum Paketi'nde aynı husus yinelenmek zorunda
kalınmıştır. Uygulamada ise henüz sonuç alınabilmiş
değildir.

Son olarak, 1936 Beyannamesikaldırıldığı halde Surp
Haç ErmeniLisesi Vakfı'na Hazine'nin Şubat 03'te açtığı

davada iddialarını "İçişleri Bakanlığı Azınlık Tali
Komisyonu" kararına dayandırmış olması, tek kelimeyle
vahim bir durumu yansıtmaktadır. Türkiye'de dinleri

çoğunluktan farklı olan yurttaşların malları söz konusu
olduğunda, devlet şemasında bulunmayan böyle bir Tali
Komisyon devreye girmektedirki, einik ve dinsel ayrımcılık

konusunda bundan daha dorukta bir örnek vermek
herhalde zordur.

İdari yargıya gelince, İstanbul 2 Numaralı İdari
Mahkemesi bir Rum Ortodoks yurttaşımız hakkında
"Yabancı uyruklu TC vatandaşı" terimini kullanmıştır
(E:1995/1271, K:1996/552, 17.04.1996). Dahasıidari
mahkemesi kararının temel dayanağı olan bu çokilginç
terim Danıştay'ın 12. Dairesi'nin dikkatine sunulduğunda,
temyiz nedenisayılmamış ve mahkemenin kararı oybirliği
ile onaylanmıştır (E:1997/2217, K:1997/4256,

24.12.1997).

 

 

 

ncelediğimiz bu azınlıklar konusunun Türkiye'de
çok dar ve yanlış bir açıdan ele alındığı açıktır. Bu
açının temel direkleri şöyle özetlenebilir:
1) Türkiye, azınlık kavramının ve hukukunun

dünyadaki gelişmeleriniizlemek yerine, 1923 yılına takılıp
kalmakta, üstelik 1923 Lozan'ı da yanlış/eksik
yorumlamaktadır.

2) Azınlığın farklı kimliğinin kabulü ile azınlık
statüsü/hakları vermek aynı şey sayılmakta/sanılmaktadır.
Oysabirincisi objektif bir durumdur, ikincisi ise devletin
bileceğiiştir.

3) Demokrasi anlamına gelen "iç seli-determinasyon"
ile parçalanma anlamına gelen "dış self-determinasyon"

aynı şey sanılmakta ve sonuçta farklı kimliklerin tanınması
ile devlet toprağının parçalanması aynı şey sayılmaktadır.

4) Millet konusunda teknik ile birlik aynı şey

sayılmakta/sanılmakta ve birincinin ikinciyi gitgide tahrip
etmekte olduğunun farkına varılmamaktadır.

5) Bir millet olarak Türklerden söz ederken, "Türk"

teriminin aynı zamanda bir etnik (hatta, dinsel) grup
anlamına geldiği görülmemektedir.

Bu durumların ortaya çıkmasının, biri kurumsal diğeri

de tarihsel/siyasal olmak üzere iki temeli vardır.

Kuramsal Neden: Türkiye Cumhuriyeti'nde Ali-Üst



 

Kimlikİlişkisi Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan

sonra onun yerine geçerken, onda bulunan alt kimlikleri
(çeşitli etnik, dinsel, vs. grupları) olduğu gibi miras almıştır.
Fakat imparatorluktaki üst kimlik (devletin yurttaşına
verdiği kimlik) "Osmanlı" iken, Türkiye Cumhuriyeti'nde
"Türk" olarak belirlenmiştir.

Bu üst kimlik, vatandaşı ırk ve hatta dinle tanımlama

eğilimindedir. Ör. "Yurtdışındaki soydaşlarımız" dendiği
zaman Türk etnik kökenden olanlar kastedilmektedir.
Diğer yandan, "Türk"sayılabilmekiçin ayrıca "Müslüman"
olmak gerektiği, gayrimüslim yurttaşlarımıza "Türk" değil

"vatandaş" denmesinden de bellidir.
Türkiye'de hiç kimse örneğin bir Rum veya Musevi

yurttaştan söz ettiği zaman "Türk" dememektedir, çünkü

Müslüman olmayan bir yurttaştan söz etmektedir. Bunun

devlet uygulamasına ilişkin üzücü örnekleri yukarıda
yeterince verilmiştir.

Bu durum, kendini Türk ırkından saymayan diğeralt
kimlikleri yabancılaştırmış ve sorun yaratmıştır. Eğer bu
üst kimlik "Türkiyeli" olsaydı, bu durum ortaya çıkmazdı.
Çünkü tamamen "toprak" esasına dayandığı ve "kan"

esasını tamamen dışladığı için bütün alt kimlikleri eşit
biçimde kucaklayacak ve işin içine etnik, dinsel vs.

özellikleri karıştırmamış olacaktı.

Bu konuda 1982 Anayasası'nın vatandaşlık tanımı,

Atatürk'ün 1924 Anayasasının tanımından çok daha

dardır. 1924 Anayasası "Türkiye Ahalisi" terimini
kullanmıştır. Bu terim, yalnızcaüzerinde yaşanan toprağa
göndermeyaptığına değindiğimiz "Türkiyeli" biçimindeki
üst kimliği çağrıştırmaktır.

Bu üst kimlik, eskiden özdeş sayılan "milliyet" (belli
bir etnik kökene mensubiyet) ile "vatandaşlık" (bireyin
devletle hukuksalilişkisi) kavramlarını ayrı ve bağımsız
kavramlar olarak ele almayı sağlayacak ve bu toprakta
yaşayan bütün alt kimlikleri istisnasız kucaklayacaktır.
Böylece "gönüllü" vatandaşlardan oluşacak ulusun,
devletini çok daha büyükbir istekle benimseyeceğine

hiçbir kuşku yoktur.
Tarihsel ve Siyasal Neden: Sevr Sendromu

1990'ların başında Türkiye'nin parçalanmatehlikesiyle
karşı karşıya olduğu hususunda bir "Sevr Sendromu"
yaşandığı bilinmektedir. Fakat böyle bir havanın bugün
deileri sürülmesi ve bir "paranoya" haline gelmiş olması
rahatsız edici ve milleti zayıflatıcı bir durumdur. Bugün
Doğu Karadeniz'de bir Pontus Devleti'nin kurulacağından
Dönmelerin Türkiye'yi idare ettiğinden, Fener
Patrikhanesi'nin İstanbul'da bir tür Vatikan devleti
kuracağından söz edenler böyle bir havayı yaratmaya
özen göstermektedirler.

Bu türden bir atmosfer, Türkiye'deki en masum kimlik
taleplerinibile Türkiye'nin parçalanmak istendiği biçiminde
yorumlamakta ve anında bastırmak istemektedir. Bu
durum aynı zamanda büyükBatılı ülkelerin müdahalesini
de davet etmektedir, çünkü Türkiye'nin AB'ye girebilmek
için kendi imzasıyla rıza gösterdiği demokrasiye aykırılık
oluşturmaktadır. Kendi yurdunda böyle bir paranoyayla
demokrasiyi geciktirmek, Türkiye'ye hizmet değildir.

Özellikle Kürtçe'nin kullanılması konusunda getirilmek
istenen refomlar söz konusu olduğunda, hemen
Türkiye'nin parçalanacağından söz edilmekte bunun
terörü canlandıracağı söylenmekte, hertürlü reform böyle
bir paranoya havası içinde engellenmek istenmektedir.
Oysa, bunu yapanlar, reformlar engellendiği taktirde kimi
çevrelerin terörü tekrar tek alternatif olarak algılamaya
sürüklenebileceğini görmemektedirler.

Bununla birlikte, AB'ye hazırlık süreci, Türkiye'deki
azınlık ve kültürel haklar konusunu çok olumlu bir sürece
sokmuştur. Bu süreç 19'de 30'larda Kemalizm'in ülkeyi
çağdaşlaştırmak için "yukarıdan devrimle" yaptığı hukuk

reformlarının doğrudan devamıniteliğindedir. Nasıl bu
yıllarda Kemalist yukarıdan devrime aşağıdan yukarıya
şiddetli tepkiler ("irtica") gelmişse, bugün de Uyum

Paketlerine tepki gelmektedir. Bu "Sevr Paranoyası"nın
beslediği zihniyet, reformlara şiddetle direnmektedir
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MÜRŞİDEFİDANŞEN  

erkes toplumunun sürgün sonrasındaki yerleşim
birimleri eğer kendi tercihleriyle seçilmişse
anavatanlarındaki gibi dağ yamaçlarındadır. Sürgündeki
yerlerine alışmanın en kolay yolu da bu olsa gerek...
Çerkes köylerinde yapılan evler, köylerin birbirine
uzaklığına karşın birbirine benzer özellikler gösterir.

Konutların bölge bölge inceleneceği bir çalışmayla bu benzerlikler
ortaya çıkacak, kültürümüzünönemli bir bölümü de
aydınlanacaktır.

1886 yılında Kafkasya'dan gelen Şapsığ ailelerinin
oluşturduğu Ağlarca köyü Eskişehir'e en uzak Çerkes

köylerindendir. Ormanın gölgesinde dağ yamacını bezeyen antik
bir kent görünümünde olup kente uzak olması mimari yapının
değişmeden kalmasını sağlamıştır.

  

Çok azıiki katlı olan, genelde birbirinin kopyası denebilecek

özellikler taşıyan evler çevrede bulunabilen malzemeler
değerlendirilerek yapılmıştır. Evlerde kullanılan malzeme moloz
taş, ahşap direk,saz, balçık ve kiremittir. Dışarıdan bakıldığında
bu malzemekolaylıkla gözlenebilir. Köşelerde kalın kalaslar
arasına düzensiz taşlar balçıkla tutturulmuş, yer yer ince ahşap

hatıllar gelişi güzel yerleştirilmiştir. Çatının ana malzemesikalın
ahşap kalaslardır. Balçık ve çıta ile yalıtılan çatının üzeri sonradan
kiremitlerle kaplanmıştır. Bu malzeme Anadolu'nun tarih öncesi
dönemlerde tanıştığı megaron tipi evlerin malzemesidir.

Yapılar genellikle yaşam avlu içinde kalacak şekilde
biçimlendirilmiş, konutun bulunduğu bölüm hayvanların yaşadığı
bölümden ayrılmıştır. Odalar, birbirinden bağımsız, ayrıişlevleri
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olan mekanlar olarak avluya yerleştirilmiştir. Pencereler,
avluya bakan tarafta büyük , dışarıya bakan taraflarda
küçük ve yüksektir. Pşeupe, (sundurma) üç basamakla

çıkılan bir yükselti üzerindedir. Sundurmalardaçatıile

taban arasına yerleştirilen ahşap taşıyıcılar sade bir başlıkla
bezenmiştir.Evin bulunduğu bu avlu eklentilerden ve
diğer alanlardan soyutlanmış, temiz kalması için
hayvanların girmesi engellenmiştir. Avluya ancak tavuklar
ve köpekler girebilir. Avlu içinde tavuklariçin özel olarak
yapılan bir bölmeilginçtir. Oldukça yüksek bir yerde
duvariçine yerleştirilen ahşap bir oyuğun önüne dayanan
bir kalas yardımıile buraya çıkan tavuklar yumurtladıktan
sonra oyuktan kafalarını uzatarak sıcak ç'enç'enin haberini

şarkılar söyleyerek ilan ederler.

HAKU'DA PİŞEN EKMEKLER
Evlere bitişik olarak yapılan bir bölme de haşpak

denilen kuruluklardır. Yaşamın tüm gereksinimlerinin yer
aldığı avluda odun dumanlarının kokusuna karışmış sıcak
ekmek kokusunu duymamak mümkün mü? Haku,(fırın)

arı kovanı biçiminde gözenekli tüf taşları, yöreye has kızıl
toprak, kiremit ve saman karışımıile yapılmıştır. Moloz
taşların toprak yardımıile birleştirilmesiyle oluşturulan
70-80 cm.lik bir kajdeüzerine oturtulmuştur. Kalın geçmeli

kalaslarla oluşturulan samanlığın yan duvarı köşe
görüntüsü ile avluyu bölerken aynı zamanda bezeme
amaçlı kullanılmıştır. Evlerden uzak ve görünmeyen bir

köşede detuvaletler yeralır. Dış duvarlar “Şha'ağe”(Çerkes
çiti) denilen budanmış ağaç dallarının örülmesiile

oluşturulan bir bölüntü ile sınırlandırılmıştır. Birçok Çerkes

köyünde kalapşe denilen büyük ahşap kapılar avlunun
gizemini içeride tutarken Ağlarca evlerinde bu özellik
görülmez.

Ağlarca evlerinin diğer yörelerden çok farklı olan bir
özelliği de alt katı ahır olan iki katlı evlerdir. Bu uygulama
başka Çerkes köylerinde yoktur. Bualt katlar depo, ambar
ve ahırlara sığdırılamayan koyunların barınağıdır.

Evlerin modelleri nasıl olursa olsun her kapının ardı
ayrı bir yaşam; nesilleri birbirinden ayırarak kendine özgü

Avlu içinde
tavuklariçin özel
olarak yapılan bir

bölmeilginçtir.
Oldukça yüksek
bir yerde duvar

içine yerleştirilen
ahşap bir oyuğun
önüne dayanan

bir kalas yardımı
ile buraya çıkan

tavuklar
yumurtladıktan
sonra oyuktan

kafalarını
uzataraksıcak

ç'enç'enin
haberinişarkılar
söyleyerekilan

ederler.

yaşamlarına göre saygı ve felsefeyi koruyan yaşam
birimleridir.

Evlere girildiğinde tavan, taban ve duvarların toprak
ile sıvalı olduğu görülür. En göze batan özellik her odada
girişin tam karşısına rastlayan yerde ğoncak denilen
şöminelerin bulunmasıdır. Dolap gibi görünen banyolar,
bunlarabitişik tahta kapaklı dolaplar ve yukarıdan aşağıya
dizilmiş nişler her odada bulunur.

Çerkes evlerindeki düzenlemede genellikle sadelik
esastır. Oturma yerlerinin sedirler biçiminde yapıldığı
günlerde, sedirlerin beyaz iş denilen işlemeli örtülerle

kaplandığı, odanın genel döşemesini beyaz iş perdelerle
yastık ve minderlerin tamamladığı bilinirken Ağlarca
evlerinin iç bezeme ve dekorundafarklılıklar gözlenir.
Farklı kültürlerden gelen gelinleri evlerini kendibilgi ve
görgüleri doğrultusunda döşedikleri görülmektedir. Kendi
dokudukları çok renkli kilimler, rengarenk işlenmiş

kaneviçeler Anadolu Çerkeslerinde görülen özellikler

değildir.
Çerkes köylerinde geleneksel olan Ha'eş adı verilen

konuk bölmeleri avluların içinde özel bir yerdedir. Bir
çok köyde avluya giriş yeri bile farklı olan bu bölmeler,
Ağlarca evlerinde farklı bir yerde değil yaşlıların
odalarından en uzak köşededir.

BİLİNEN EN ESKİ CAMİİ
Ağlarca camisi 1875 tarihli büyük bir olasılıkla

Türkiye'deki Çerkes köyleri içinde en eskitarihli olanıdır.
Caminin meşe ağacından olan minaresiyıldırım düşmesi
sonucu yok olmuştur.

Kente göçün çok yoğun olduğu Ağlarca köyü yeni
yapının hiç olmadığı bir köy. 1864 büyük sürgününde
Zito bölgesinden gelen Ağlarca Çerkesleri Samsun,
Adapazarı bölgelerinde bir süre kalarak 80 hane köye
yerleştiyse de 20 hanesi tekrar Düzce'ye dönerek orada
kalmıştır.

Köy camisinin 1875 yılnda tamamlandığından yola
çıkılarak yapılacak hesaplamalarla köydeki evlerin

 

tarihlemesi kolaylıkla yapılabilir. E

 



 
ir insanın kendi geçmişine olan ilgisi şüphesiz
ki insani bir içgüdüdür. Doğada yaşayan her
insan mutlaka soy açısından bir bütünün
parçasıdır. Birçok insan dedesinin babasının

kim olduğunu - genellikle öğrenme ihtiyacı
hissetmediğiiçin- pek bilemez. Bu açıdan soy ağaçları
ailelerin köken bilgilerini grafiksel bir düzende muhafaza
ederek, daha sonra kendi çabalarıyla kökenlerini
öğrenmek isteyen genç nesiller için büyük bir değer
taşırlar. İnsanların, neslini sürdürdükleri ataları hakkında
bilgilenmesi doğrudan doğruya akrabalık ilişkilerini de
güçlendirir. Yakın akrabaların birbirlerini tanımasısağlıklı,

sosyal ve uygar insan topluluklarının oluşumunda da
büyük bir faktördür. Özellikle günümüzde “yalnızlaşan
insan” yakın akrabalarından bile kopuk bir hayat

yaşamakta, kendilerinden önceki nesilleri tanımadığıgibi
kardeş çocukları bile çoğu zaman aynı bölgede
yaşamalarına rağmen- birbirlerinden habersiz
büyümektedirler. Bu ise toplumlarda kültürel aşmmanın
hızlanmasına, aynı soydan amafarklı kültürden insanların
oluşmasına yol açmaktadır.

KLAN İSİMLERİ KOLAYLIK SAĞLAR
Birçok Kafkas halkında en az yedi göbek öncesi

atalarının isimlerini öğrenmek ve bilmek “olması gereken”
erdemlibir davranış olarak kabul edilmiştir. Büyük sürgün
sonrasında diasporada yaşamak zorunda kalan

toplumlarda bu durum, ani ve büyük yıkımlarla gelen
aile parçalanmaları nedeniyle kesintiye uğramıştır.
Özellikle, Kafkasya'dan ilk gelen dedelerin “atalarına ait
soy bilgilerini” sonraki nesillere aktaramayışları (ki bunun

çeşitli sebeplerden kaynaklandığını biliyoruz) bu kesintinin
temel nedenini oluşturmuştur. Günümüzde kendi soy

ağacını çıkarmaya başlayacak bir kişi en azından büyük

sürgünü yaşayan atalarına kadar uzanabilecektir. Sorun,

Kafkasya'da kalan ataların kimler olduğunun tespitindedir.
Ancak, Kafkasyalılarda kişinin bağlı olduğu klan veya
kabilenin orijinal isminin (ki bu tür orijinal isimlerin

bazıları uzak atalara aittir) günümüzde bile hala tespit
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edilebilmekte oluşu soyağacı hazırlanmasında büyük
kolaylıklar sağlamaktadır. Kafkas toplumlarında hala
yaşatılmakta olan “kabile isimleri (Teybler)” en azından
dördüncü ve beşinci nesil diaspora insanları arasnda
kendi halkına karşı bir sorumluluk duygusunun canlı
tutulmasını da beraberinde getirmiştir. Ayrıca birçok
ailede yıllar öncesinde yapılmış soy ağaçları da
bulunmaktadır. Soyağacı çıkarmak isteyen kişilerin
öncelikli olarak ailelerine ait bu tür belgelerinin var olup
olmadığını araştırmaları gerekir.

KADIN NESİLE DE YER VERİLMELİ
Soyağacı oluşturma alışkanlığı birçok toplumda

görülen bir uygulama olarak bazı yönlerden insanın

geçmişine duyduğu meraktan kaynaklansa da genel
anlamıyla aidiyet duygusu taşıyan kişisel bir tatmin aracı
olarak da görülebilir. Temelde, “kan bağı”na dayalı olarak

yapılan her çalışma şoven yönleriolan hissi yaklaşımlardır.

Bu nedenle yapılacak çalışmalarda bu hissiyatın göz ardı
edilmemesive saf bilginin elde edilmesi hedeflenmelidir.

Aslında insanın kendiatalarını sevmesi onlara sempati
ve bağlılık duyması kesinlikle knanacak bir davranış
değildir. Şüphesiz herhangibir insan için ataları arasında

onurla ismini yad edeceğiinsanların varlığından haberdar
olmak (kişisel anlayışlara bağlı olmakla birlikte) genellikle

mutluluk duyacağı bir konudur. Ama bu duygunun kan

veya soy asaleti, kibir, gurur ve özenti gibi insani
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Büyük bir kağıda; Alttan yukarıya
doğru yazılmakşartıyla;

1. (alt satıra) Soyağacı çıkaran kişi
kendisini ve diğer erkek kardeşlerini
yatay bir düzlem üzerine yan yana
sıralar. Biraz aralık bırakarak amca
çocuklarını da aynı şekilde yan yana
yazar. Diğer bir deyişle her yatay düzlem
yaşlarıfarklı da olsa aynı kuşakta doğan
kişilere ayrılır. (En alt satır: soyağacını
hazırlayan kişinin varsa erkek çocukları
ve kardeşlerinin çocuklarına ayrılır.)

2. (üst satıra) İkinci bir yatay düzlem
üzerine baba ve amcalarını yan yana
sıralar. Kendisini ve kardeşlerini bir ok
ile babayabağlar, yine amca çocuklarını
da onların babalarına bağlar.

sapkınlıklara kaçmamak koşuluyla, fazlaca abartılmaması
gerekir. Çünkü diasporadarastlantısal etki ve kaynaklara
bağlı olarak kültürel yapısını korumaya çalışan toplumlar
şovenizm batağına düşmeye, hakim kültürlere sahip
insanlardan her zaman daha yakındır.

SADECE ERKEKLER YER ALIR
“Soyağacı” dendiğinde bu ifadeden genel anlamıyla,

kan olarak bağlı olduğumuz erkek atalarımız anlaşılır.
Kadına en büyük değer veren toplumlardanbirisi olan
Kafkasyalılarda dahi soyağaçlarında sadece erkekler yer
alır. Bu yaklaşım erkek egemen bir düşünceden çok,

soyun devamını sağladığına inanılan erkek genlerinin
biyolojik gerekçesinden kaynaklanır. Ayrıca uygulamada,
evlilik yoluyla başka ailelere gelin giden kadınlardan
doğan çocukların pratik olarak soy ağaçlarında yer
almasının güçlüğü de en az bu düşünce kadaretkilidir.
Günümüzde yeniden hazırlanacak soyağacı grafiklerinde
kız çocuklarına da en azından bir nesil olarak yer verilmesi
gereklidir.

3. Üstteki üçüncü satır Dedenin ve
dedenin kardeşlerinin yazıldığı yatay
eksendir. Baba ve amcalar bir ok ile
dedeye bağlanır. Varsa dedenin
kardeşleri de bu satırda yatay olarak
yer alır ve onlar içinde aynı piramit
uygulanır.

4. Dedenin ve kardeşlerin adının yer
aldığı satırın üzerinde onların babalarının
isimleri yeralır. Dede ve kardeşleri okla
büyük dedeye bağlanır.

5. Soyağacı yazım işlemine, mevcut
bilgiler dahilinde benzer şekilde
artırılarak piramidal olarak devam edilir.

Soyağacının yazımında yatay eksene
büyük kardeşten küçüğe doğrubir sıra
takip edilmelidir.

Büyük dedelere ulaştıkça soyağacına yazılan isimler
de azalır. Belirli bir noktadan sonra yakın çevrenizden

öğreneceğiniz bilgiler rivayetlere dönüşür. İşte bu noktada
önemli rivayetlerin farklı kaynaklara başvurularak
araştırılması gerekir. Gerçekte bu noktadan sonra yapılacak
bilgi edinme süreci bilimsel bir araştırma sınırları içine

girer. Bu ise zaman, emek,bilgi-birikim, istek ve maddiyat
gerektiren bir süreçtir. Her soy ağacıbelirli bir noktaya
kadar amatörce yapılabilir. Amatarihi vesikalara dayalı
olarak yapılma sınırına dayanan bir araştırma bilimsel
bir çabayla sürdürülse bile çoğu zaman yeterli yazılı belge
günümüze ulaşmadığından sonuçsuz kalacaktır. EE
Soyağacı kaynakları:
1.Aile bireylerive aile hakkındabilgili insanlar.
Bölgede yaşayan yerel tarihçiler ve araştırmacılar.
2. Etnik toplulukları inceleyen kitap ve kaynaklar
3. Tapu ve nüfussicilleri
4. Osmanlı dönemine ait şeriye sicil defterleri ve göç
envanterleri.
5. Benzer soy ağaçları.
6. Çeşitli soyağacı çıkarma programları.(Gen Designer)
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—MUZAFFERKALKAN (ÇURMIT)
E Vatanını ve milletini sevmemek, hor
görmek
El Vatanı ve milleti için gayret etmemek,
çalışmamak,
E4 Tarihini ve geçmişini bilmemek

öğrenmemek,
EI Halkını beğenmemek, kötülemek
El Geçmişini kötülemek,
Bi Büyüklerin, yaşlıların değerini
bilmemek, onların isteklerini yerine
getirmemek,
Akraba evliliği yapmak (amca, hala,

teyze, dayı çocukları ve aynı sülaleden
olanlarla evlenmek). Aslında bu hal Adıge
kültüründehiç yoktur. Diasporada yeni
yeni ortaya çıkmaya başladı.

Büyüklerin yolunu kesmek, onların
yanında oturmak,
E Yaşlılara yardım etmemek, onları
tehlikelerden korumamak,
El Yaşlıları tek başına bir odada yatırmak,.

Baba, amca, ağabey gibi büyüklerin
yanındasofraya oturmak,
El Senden büyükbirilerinin yanında sigara
içmek,
Anneyi üzmek, babayı dinlememek,.

31 Yaşıtlarını eleştirmek, onların aleyhine

konuşmalarla onları üzmek,
Bi Kadınlara gereken saygı ve önemi
vermemek,

Kadınlarla tartışmak, onları üzmek,
Hangiırk ve milletten olursa olsun,

kadın ve çocukları düşman kabul

etmek,
BI Zorda ve darda olan kadına yardım
etmemek,
El Kadınlara ait hal ve sırları başkasına

anlatmak,
Kadınların ricasını yerine getirmemek,
Erkeğin öncelik edip kadınla

kucaklaşması, ona sarılması (sokakta
selamlaşma, tanışma sırasında),
El Kadının arkasından seslenmek, ona

dokunarak durdurmak,

gi Elinde sigarayla kadınla konuşmak,
yanında durmak,
m Kadın sofrasına kelle konması

(Adıgelerdeitibarlı misafire ikram edilen
en kıymetli şey),
mı Erkek kardeşin ablasından önce

evlenmesi,
mi

    
  

  

 

  

  

 

vurmak,
& Gelinine kötü davranmak,

 

  
  

  

Çocukları güzel eğitmemek,
Çocuklara kötü davranmak,
Çocukları sokakta azarlamak,

1 Çocukların bulunduğu odada sigara
içmek,
Yemek konusunda aç gözlü olmak,
Yemek konusunda cimri olmak,
Yemekleri beğenmemek,
Sokakta caddede bir şeyler yemek

içmek, sakız çiğnemek,
ii Kadınların ve yaşlıların yanında bacak
bacak üstüne atmak,
El İçkiye düşkün olmak,
Bl Sarhoş olmak ve bu halde insanlara

görünmek,
El Su ve yiyeceklerle oynamak,
El Sofrada sağı solu karıştırmak,

1 Sofraya sırtını dönmek,
Bir sofraya birden fazla kelle koymak
Yiyecekleri ayak altı yapmak,
Açvaziyette bir davete katılmak (aç

gözlü görünmemekiçin yarı tok olmak
gerek),

Misafiri memnun etmemek,
Misafiri herhangi bir konuda

gücendirmek,
EA Misafirle tartışmak,

Misafirlikte edep dışı davranışlarda

bulunmak,
El Misafirlikte ev sahibinin işine karışmak,

Misafirlikte ev sahibine emir vermek,
Misafirlikte yemek beğenmemek,

yemek seçmek,
BI Misafirlikte münakaşa etmek, kavga
çıkarmak,

Misafirlikte gereksiz yere çok konuşmak,
El Misafirin yanında ondan dahaşık daha

pahalı giysilerle bulunmak,
E Misafirle düğünü başlatmak, düğünü
bitirmek. Misafir oynarken mızıkayı
durdurmak,
El Misafire beğendiğibir şeyi hediye
etmemek,
El Misafiri yolcu ederken uğurlamamak,
ona belli bir mesafeye kadareşlik

etmemek,
Misafirin ev sahibini değiştirmesi,

Arkadaşlığı, dostluğu unutmak,
önemsememek,

21 Verdiğin sözde durmamak,
Mert davranmamak,

EYalan söylemek,

Kendini methetmek,
Yaptığın birişten biriyilikten

bahsetmek,
Bi Kimse görmüyor diye adet dışı
davranmak,

    
  

 

  

  
  
  
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

    ii

Birine yaptığın iyiliği yüzüne vurmak
Dedikodu yapmak,
Hırsızlık yapmak, kıskanç olmak, aç

özlü olmak,
a Birinin aleyhinde arkasından
konuşmak,

Bilmediğin konuda fikir yürütmek,
El Kendinden zayıf birine baskı
uygulamak,

Silahsız birine silah çekmek,

Bir insan yanına geldiğinde ayağa
kalkmamak,
zi Başka bir halkın insanını hor görmek,
Caddede kucaklaşmak,birbirine

sarılmak,
Haksız bir durumla karşılaşınca

görmemezlikten gelmek,
Uygunsuz, ev içi kıyafetle sokağa

çıkmak,

El Sokakta caddede yüksek sesle
konuşmak, yüksek sesle gülmek,

Bir toplantıda geç kalmak,
Konuşurken başkalarınafırsat »

vermemek,
El Güçsüze, muhtaç olana yardım
etmemek,
El Kayınlarını düşman tutmak,

Akli dengesi yerinde olmayanla
tartışmak,
E Çağrıldığında yardıma gitmemek,

Yetişkin insanın küsmesi (Adıge erkeği
küsmez sadece kızar),

EHAbisi evlenmemiş gencin düğüne
katılması,
El Evlenmemiş ablası olan gencin düğüne
katılması,
El Ağabeysinive ablasını bırakıp ondan
önce kardeşin evlenmesi,
Fi Düğüne davet edilen kızlara gereken
ilginin gösterilmemesi,

Misafir kızlara düğünde oynamafırsatı
verilmemesi,
Komşuyu gücendirmek, onunla küs

kalmak,
Sopayla herhangibir insana vurmak,
Yatan bir insanın üzerinden geçmek
Uygun olmayan birişte çalışmak,
Tembellik yapmak,

E Cenazenin önünü kesmek,
Cenaze geçerken oturmak, ayağa

kalkmamak,
Başsağlığına gelenleri yolcu etmek,
Başsağlığıişini uzatmak,

Bi Çalışma zamanı kaytarmak yemek
zamanı yemek istemek
Bi Hastalara yardımcı olmamak, onları
ziyaret etmemek

  

  

 

  

  

  

  
  

  

  

  



 

 

©—MUHİTTİN ÜNAL - ŞapsığAdigeXasesi

luslararası Çerkes Derneği (DÇB), 2004 yılı

Şapsığ Bölgesi Adige Xasesi merkezinde 24-
25-26 Eylültarihlerinde yapıldı. Toplam 38
üyeden 34'ününhazır bulunduğu toplantıda,

 

Beslan faciasında hayatını kaybedenler (Çok büyük |
çoğunluğu Oset3DAlanlardır) için bir dakikalık saygı
duruşunda bulunulduktan sonra bir yıllık çalışmalar

değerlendirilmiş ve gelecek yılın çalışma programıele
alındı. Başkanlar Kurulu toplantısı, Karadeniz kıyısında
Lazarovsk kenti yakınlarında bir dinlenme tesisinde
yapıldığıiçin serbest saatlerde üye dernekyetkililerinin
ikili-üçlü görüşmeler yapmalarına, sorunları tartışmalarına
ve ortak bölgesel organizasyonlar üzerinde bilgi
alışverişinde bulunmalarınafırsat vermiş olması nedeniyle

son derecede yararlı oldu.
Öte yandan Şapsığ bölgesinde nüfusumuzunazlığı

nedeniyle, olağan zamanlarda kapalı kültür evinde
yapılmakta olan folklor ve müzik gösterileri ile iki Şapsığ
gencinin evliliği de bu tarihlere uyarlanıp,iki saat süren
ve çok büyük ilgi gören halka açık bir gösteri
gerçekleştirilmiştir. Gösteride değişik ülkelerden gelen

tüm yetkililer tek tek anons edilip oyuna davet edilerek
özel mesajlar verilmeye çalışılmıştır.

Toplantıda, önceden tüm üyelere gönderilen 11
maddelik gündeme Kaf-Fed'in 5 maddelik ilave önerileri
de dahil edilerek 16 maddelik gündem bir bir görüşülüp
tartışılmış ve kararlar alınmıştır. Bu arada, Adigey ve

Kabartay-Balkar Cumhuriyetleri Adige Xaselerinin sürekli

olağan Başkanlar Kurulu toplantısı, Kıyı Boyu .

 
açık olmayış nedenlerinin ilgili dernekler başkanlarınca

izahı, ısrarla engel olmak istememize rağmen daha önce
sınır dişi edilen ve açtığı davaları kazandığı için de

Hükümet tarafındangeri davet edildiği halde Nalçık
Havaalanı'nda 3 gün bekletilen ve girişine izin verilmeden
geri dönmek zorunda bırakılan Bayram Bolat olayı ve
benzeri uygulamalar konusunaaçıklık getirilmesi, Rodine
başkanı V.Nakatsev'in bazı söylem ve faaliyetlerinin

DÇB'ninbilgisi dahilinde olup olmadığıvebilgisi dahilinde
ise amacın ne olduğunun açıklanması, son olaylar
sonucunda Putin'in yapmış olduğu konuşmalarla ilgili

yasal düzenleme olup olmadığı varsa bunların neler
olduğu ve Cumhuriyetlerimizin geleceğine yansıyabilecek
olumsuzlukların neler olduğunun görüşülmesi ve DÇB'ye
yönelikeleştiriler konusununele alınmasıgibi hususlarda
Kaf-Fed'in gündemeilavesini sağladığı konularda saatler
süren görüşme ve değerlendirmeler yapılmıştır.

İLK 10 YASA TASARISINA GÖRE
İlk 10 yasa tasarısına göre, Cumhuriyetler'in sınırlarında

daha sıkı önlemler alınacağı, İdari hiyerarşide daharijit
davranılmasının muhtemel olduğu, Duma temsilcilerinin
seçiliş şeklinin değişeceği, Cumhuriyetler Devlet Başkanları

adaylarının merkezden belirleneceği, yerel yönetimlerde
seçimleri kazanan partinin daha çok söz sahibi olmasına
imkan verileceği, terör olayları ve silah taşıma ve
bulundurma konularında yeniesaslar getirileceği, nisbi
seçim uygulamasına son verileceğine, dolayısı ile de
Çerkes halklarının nüfus oranı yetersiz bulunan bazı
Cumhuriyetlerin bir bir ortadan kalkmasıyla
sonuçlanabilecek tasarı ve tasarıların şimdilik bulunmadığı

ifade edilmiştir. EH
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ital Cuinet'in 1891-1894'de Paris'de dörtcilt
halinde yayımlanan "La Turguie d'Asie" adlı
eserinin Bursa ve Kastamonu'yu anlatan
cildinde Düzce'ye bağlı 133 köyden
bahsedilmekte ve genel nüfus 34.691 olarak
verilmektedir. Elimizde sağlıklı veriler

olmamasına rağmen 1898 yılı Kastamonu Vilayeti
Salnamesi ve İskân yıllarından bugünlere ulaşan sözlü
anlatımları da göz önünde bulundurduğumuzdao yıllarda
Düzce Ovasında Çerkesler tarafından 80 civarında yerleşim
birimi kurulduğunu söyleyebiliyoruz. Bu yerleşim

birimlerinden bir kısmı bataklık ve sağlıksız alanlar üzerinde
kurulduğundan kısa sürede hastalıklardan kırılmış ve

neticesinde haneler çevre köylere ve şehir merkezine

dağılmışlardır. Salnamedeki köyler ve elimizdekiverileri
değerlendirdiğimizde ise Çerkeslerin Düzce'deki 77 köyün
kurucusu olduklarını söyleyebiliriz. Çerkesler tarafndan
yeni kurulan bu 77 köyün 20 kadarı Abaza köyleridir.

DÜZCE'DEKİ TEK KABARTAY KÖYÜ
Güneydeki dağ eteklerinde Abzeh, Şapsığ-Ubıh, Ubıh-

Abaza köyleri kurulmuştur. Düzce'de kurulan tek Kabartay
köyü “Aşabey” (bugünkü adı Sarıdere ) idi. Ancak Aşabey

Kabartayları ve yine bu dağ eteklerinde kurulmuş olan
Eçön Hable — Abzeh Köyü,sıtma hastalığında tamamen
yok olmuştur. Sarıdere köyü var olmakla beraber köyde

yaşayan Kabartay yoktur. 1898 Yılı Salnamesine göre
Düzce'de toplam 146 köy bulunmaktaydı.

1864-1876 yılları arasında Düzce'de iskan edilen
Çerkeslerin özellikle şehrin merkezine göre güneyde kalan

düz arazilerle, ova düzlüğü ile güneydeki yükseltilerin
birleştiği alanlara daha yoğun olarak yerleştikleri ve yoğun
olmamaklabirlikte şehrin kuzeyinde nispeten ovaya göre

daha yüksek düz arazilere de yerleştikleri bilinmektedir.

1877-1878 yılları ve sonrasında iskan edilen Çerkesler
de özellikle şehir merkezine çok yakın alanlarda ve şehri

bir daire şeklinde genişleyerek kuşatacak şekilde kuzey,

güney ve doğu istikametlerinde yerleşmişlerdir. Düzce'ye

 

 
Çerkesler Çarlık Rusya'sının
uyguladığı yayılmacıpolitikaların bir
sonucu olan savaşlarda yenilgiye
uğrayarak, 1864'lü yıllar öncesi ve
sonrasında anavatanları Kafkasya'dan
zorla koparılıp Osmanlı topraklarına
sürgün edildiler. Söz konusuyıllar
ve 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi
sonucunda Düzce'de 20 bine yakın
Çerkes iskan edilmiştir. Nüfus
çoğunluğuna göresıralanacakolursa,
Düzce'ye yerleşen Çerkes kabileleri
şunlardır; Abzeh, Şapsığlar, Abazalar,

Besniler, Ubıhlar, Kabartaylar,
Kemirgoylar...

genel olarak tamamına yakını 1877-1878 Osmanlı-Rus
harbi sonrası gelen Abazalar ovadaki düz arazilerden
ziyade şehir merkezine göre güneydoğu, güneybatı ve
batı istikametlerinde ova ile yükseltilerin birleştiği alanlarla,
yüksek ve ormanlık kesimlerde iskan edilmişlerdir (Dağ

eteklerine — Dağlık yerlere yerleşime ancak ova arazileri
dolduktan sonraizin verilmiştir). Düzce şehir merkezindeki
Çerkes yerleşimi ise özellikle Cedidiye mahallesinde

yoğunlaşmıştır. Düzce ovasında Çerkeslerin yerleştiği
alanlar yerel olarak şöyle ifade edilir. Düzce şehir

merkezinin güneyinde kalan ve ova düzlüğünden
güneydeki dağ yükseltilerinin yamacına kadar uzayan

alandaki Çerkes köylerinin oluşturduğu kısma “Mezç'ağ”.
Mezç'ağ'ın kuzeyinde kalan ve şehir merkezinin doğubatı



ve kuzeyindeki ova düzlüğünde bulunan köylerin
oluşturduğu kısma “Kucur” denilir.

Bugün, Düzce'deki Çerkes köylerinin büyük çoğunluğu
ne yazık ki Çerkes Köyü olma hüviyetini kaybetmiştir.
Çerkesler sürgün sonrası yaklaşık yüz yıl kadar, diğer
kültürlerle iletişimin az olduğu dışa kapalı köy
yaşantılarında geleneklerini, kimliklerini koruyabildiler.
Köyden köye mızıka sesleri yankılandı,kızlı erkekli kafileler
halinde köyden köye düğünlere gittiler. Fakat 2. Dünya
Savaşı'ndan sonra bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de
de hızlı bir sosyo ekonomik değişim ve nüfus hareketinin
başlamasıyla Çerkes köyleri de çözüldü ve insanlarımız
kentlere yöneldi. 1999 yılı aralık ayında yapılan yasal
düzenleme ile Düzce “İl statüsüne kavuşmuştur. Öncesinde

Bolu İli'ne bağlı olan Akçakoca, Cumayeri, Çilimli,

Gölyaka, Gümüşova, Yığılca ilçeleri ve yasal düzenleme
ile ilçe yapılan Kaynaşlı İlçesi Düzce'ye bağlanmıştır.
Bugün Düzceİli'ne bağlı, merkezilçe ile birlikte 8 ilçe,
11 belediye (3 tanesi merkezilçeye bağlı belde belediyesi)
ve 302 köy vardır. Düzce ovası Kuzey Anadolu fay
kuşağındaki yer hareketlerinin etkisiyle oluşmuş genç bir

çöküntü havzasıdır. Kabaca kare biçimli olup doğu-batı
boyutu 23 km, kuzey-güney boyutu ise 20 km kadardır.
Düzce ovası ve etrafını çeviren yükseltilerde 220 köy
bulunmaktadır. Bu köylerin 117 tanesi merkeze bağlı
köylerdir.

İSTİLLİ KÖYÜ (YEDİGEY)
Düzce'de iskan edilen Çerkeslerin ovada kurmuş

olduğu ilk köy İstilli Köyü'dür. Düzce şehir merkezinin
batısında 7 km.uzaklıkta bulunanİstilli Köyü'nün (Yedigey,
Kanoko habl) ilk sakinlerinin bugünkü Adıgey
Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'un yaklaşık 160 km.
kuzeydoğusundaki Armavir şehrine 25 km. mesafede ve
Kuban nehri kıyısında bulunan Konokovo yerleşim
biriminde yaşadıkları, 1854'lü yıllardaki Rus işgali
nedeniyle verdikleri kayıplar ve uygulanan baskı politikaları

 
neticesinde köyleri Kanoko hable'de barınamaz hale
geldikleri ve sonuçta bir kısmı civar köylere giderken bir
kısmının da zorunlu olarak Osmanlı topraklarına göç
ettikleri bilinmektedir.

KÖYDE HİÇ ÇERKES KALMADI
İstilli Köyü'nden olan ve bugün Ankara'da yaşayan

Netabje Cankat Devrim'in köyüneilişkin derlediğibilgileri
sizinle paylaşmak istiyorum; Köy 1854 yılında Kafkasya'da
bugünkü Armavir şehri civarında, Kuban nehrinin sol
kıyısında, Kanokoey (Kanoko Hable) isimli köyden gelen
Besni Adigeleri tarafndan kurulmuştur. Kanokoey bugün
de “Kanokova” adıyla mevcuttur, ancak hiç Çerkes
yoktur. 1850'lerde işgale uğrayınca bir Kazak (Kozak)
istasyonu kurulmuş ve “Kanoko Stanitsa” adı verilmiştir.

Orada barınamaz duruma gelmeleri neticesinde köy
halkından sağ kalanların bir kısmı Osmanlı ülkesine hicret
etmiş, bir kısmı da daha güçlü olmak endişesiile önce

civardaki Şhaşefij köyü ile birleşmiş ve 17 sene sonra

tekrar ayrılarak yine civarda Kanoko Bekmirze'nin adından
dolayı Bekmirzey denilen köyü kurmuşlardır. Eski köyleri
Kanokoey bugün tamamen Kazak nüfustan oluşmaktadır.
Besnilerin trajedisi ve küçük çapta da olsa Osmanlıya
gelişleri, yer tahsisi vs. konularında Türkiye arşivlerinde
300'den fazla yazışma ve belge olduğunu Sn. Tarık Cemal
Kutlu'dan (Bildirdiği gibi sürgün ve göçleilgili bazı belgeleri
yayınlamıştı) duydum.

1854yılında Besni kabilesireisi Pşı Kanoko Adilgeri
(Rus belgelerindeki adı ile Kinyaz Kanoko Adilgeri)
reisliğinde 30-40 Çerkes silahşör süvari Düzce'ye gelip
Osmanlıtarafından kendilerine gösterilen Düzce Ovası'nda
Kafkasya'daki köyleri Kanokoeye benzer konumda
gördükleri İstilli adlı Rum köyü kalıntısı civarını tespit
ettiler. O tarihlerde Düzce Ovası ormanlar, çalılıklar ve

bataklıklarla kaplı bir sıtma yatağı idi. O sebeple biraz
yüksekçe bir yer gerekiyordu. Köy yeri Melen Çayı'nın
sağ kıyısında, sudan yüksekçe bir ağaçlık-tepe düzlük
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şeklinde olup, Bağdat yolunun (Eski Roma askeri yolu)
kenarında idi. Bugünkü Muhacir Taşköprü Köyü'nün
karşısında, Melen'in karşıkıyısındadır. Bilahare (40 sene

sonra) Melen Çayı taşkınları köy yerleşim yerini tehdit
etmeye başlayınca dahaiçeri kısımlara, (mezarlıkların

bulunduğu kısma) Bağdat Yolu köy ortasından geçecek
şekilde yolun iki tarafıma yerleştiler. Düzce bölgesinde ilk
tespit edilen Çerkes Köyü burasıdır. Bugün hala kalıntısı
duran Eski Melen Köprüsü'nün (Düzce'den hareketle)
sol tarafında, bugünkü Mamure Köyü yakınlarında Melen
Çayı'nın kıyısında bulunan çok büyük bir ağaca o zaman
Kanoko'ların aile damgası ateşte kızdırılıp vurularak
işaretlenmiştir. Aynı şekilde bugünkü Paşakonağı Köyü

yakınlarındaki türbe civarında büyük bir ağaca, yine
bugünkü Köprübaşı Ömer Efendi Köyünün (Haçemziy)

bulunduğu yerde Melen çayının sağ kıyısındaki büyük
bir ağaca aynı damga vurularak ortaya çıkan üçgen
şeklindeki arazi köy arazisi olarak tespit edilerek “Yedigey'
adıverilmiştir. Besnilerin köy için kullandıkları isim budur.

Buişlemi yapan, Kafkasya'dan gelmiş kafile içinde sadece
Pşı Kanoko Adilgeri, Pşı Anezoko Rıza Bey, Paşa Bekmirze

ve dedemin dedesi Netabje Şevloh'un isimlerini biliyorum.

 

Kafkasya'daki çıkış yerimiz olan Kanokoey köyünün
de Besniler arasındaki adı Yedigey'dir. Bu köyün ne
zaman kurulduğu bizce bilinmiyor. Ancak köy kurucusu

olması gereken Konoka Yedig'in köyü manasına gelen
Yedigey adıyla anılıyor. (Böylece Besni Pşı'larının içinde
Konokalardan Yedik ismindebir kişinin tarihte var olduğu
sonucuna ulaşmış oluyoruz.)

Çorum'un bugünkü adıyla Sazdeğirmen Köyü'nün
gerçek adı da Yedigey'dir. Bu köy halkı yaklaşık 1880-
1884"lerde gelmiş olabilirler (Hüseyin Ercan Bey'den
alındı). Bu durum gösteriyor ki Düzce'ki Yedigey halkı
ile Çorum Yedigey halkı Kafkasya'daki Yedigey
3DKarokoey 3D Karoko Hable'den gelmiştir.

Düzce'deki Yedigey'in yeri ve hudutlarının tespitinden

 

sonra kafile Kastamonu'ya gitmek üzere resmiişlemler
için olsa gerek o zaman Mutasarrıflık olan Bolu'ya gitmiştir
(Halk arasında, Padişah tarafından Kanoko Adilgeri'ye

Kastamonu Sancak Beyliği'nin verildiği söylentisi vardır.
Gerçek ise Osmanlı Arşivinde belgesi bulunması gerekir).
Yine bize ulaşan bilgilere göre bölgede bulunanların güçlü
bir elde güçlü bir halk olarak toplanmasını istemeyen
zamanın Bolu Mutasarrıflığı Kanoko Adilgeri'yi kaldığı
handa zehirletmiştir. Onun ölümüüzerine kafile ikiye
ayrılmış ve Pşı Anezoko Rıza Bey (Kendisi aslen
Kabardeydir) maiyetiyle Düzce Ovası'nda yine eski bir

Rum köyü kalıntısı üzerinde köyünü kurmuştur. Köy
Uğursuyu isimli akarsu civarındadır. Bu köye onun
soyadından dolayı Anejokoey (Bugünkü Develibesni
Köyü) adı verilmiştir. Kafkasya'daki Anejokoey Köyünden
çıkan bazı Besni aileleri Çorum'da da eski köylerinin
adıyla Anejokoey diye yeni bir köy kurmuşlardır (Yeni

adı Kırkdilim).
Kafkasya'daki köylerinin adının yeni yerleşim

yerlerinde kurdukları köylere de verilmesi olayı hemen,

daima görülmüştür.İşte Düzce'de kurulan yeni Anejokoey :
(Develibesni) ile Çorum'da kurulan yeni Anejokoey
(Kırkdilim) köyü halklarının orijini; Kafkasya'daki

Anejokoey Köyü'dür (Besleney mıntıkasında, bugünkü

adıyla Uspenski Rayonu'nda ve yine bugünküidari tabirle

Karaçeyevo-Çerkesya diye adlandırılan bölgede).
Bilindiği gibi Besnilerde tek bir Pşıiailesi vardır

(Kanokolar). Kendilerine sonradan Kabardey, Kemırguy
ve Abaza Pşr'lermden kimseler de katılmış bulunuyordu.

Besnilerden sonra ovaya gelen Şapsığ, Abzeh, Ubıh ve
Abazalar Anezokoey'a Besni Hable, Yedigey'e Kanoko
Hable derler.

Kanoko Adilgeri'nin ölümü üzerine vasiyeti gereği
Netabje Şevloh Kafkasya'ya dönüp esasen akraba olan

Kanoko ve Netabje sülalelerinden bir grubu Düzce'ye,
tespit ettikleri köy yerine getirmiştir. Kanoko Adilgeri'nin
oğullarından Kanoko Saadgeri bu kafilede gelmiş, diğer
oğulları Kanoko Bekmırze ve. Kanoko Ayteç Kafkasya'da
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kalmışlardır. Köye Kanoko ve Netabjelerle birlikte gelen
başka Besni ailelerde vardır. Bunlardan bildiklerimiz;

Yel'eçıe'ler, Doheç'ler, Sımha'lar (bu aile Abazalarda da
vardır) Petres'ler, Berzeg'ler (bu aile aslen Ubıh'tur)

Çekal'ler gibi. Ancak köy hiçbir zaman, Çerkes ailesi
olarak 25-30 haneyi geçememiştir. Sıtmave diğer salgın
hastalıklar, iklim değişikliği, katıldıkları 6 büyük savaş
çok kimseyi yok etmiştir. Bu sebeplerle zaman içinde
köye yerleşen diğer Çerkes kabilelerinden bazıailelerinde
bir kısmı yok olmuştur. Köye yerleşip ayrılan ailelerde
vardır, Şıbzoho'lar, Deguf'lar, Abat'lar gibi. Ayrıca köye
yerleşen Rumeli muhacirleri ve Karadenizli ailelerde
olmuştur.

Yedigey, Balkan Savaşı'na48 asker göndermiş
bunlardan sadece köy çobanı Deli Mehmet (Çerkes

değildir) sağ olarak dönebilmiştir. Balkan Savaşı'nda

çocuk olanlar ise ancakİstiklal Savaşısırasındaeli silah

tutabilecek duruma gelmişler, onlar da meşhur Düzce
olayları sırasında Düzce'ye gelen Ethem Bey'in Kuvva-
yı Seyyare'sine katılarak Yunanla savaşa gitmişlerdir.
Sayıları 24 olan bu gönüllüler de gidince köyde erkek
olarak, o zamanki kanun gereği köyde bırakılan Köyün
Hocası Hatip İbrahim'den başka kimse kalmamıştır. Onun

da gözleri Trahom hastalığı etkisi ile gün ışığında
görememektedir. Köyden İstiklal Savaşı'na katılanların
isimleri maalesef Düzce Askerlik Şubesinde yoktur. Yalnız
Balkan Savaşı'nda ölenlerin nüfus kayıtlarına şehit olarak

işlenmiştir. İsim olarak benim tek bildiğim Balkan Şehidi

Köy Hocası Hatip İbrahim'in ağabeyi Netabje Osman'dır.
Kuvva-yı Seyyareye katılarak savaşa giden 24 kişiden
benim bildiğim; Yel'eçıe Davut-sağ döndü, Simha Aslan-

Yunanistan'da 15 yıl kadar yaşadıktan sonra sağ döndü,
Netabje İsmail-Kütahya civarı Simav-Gediz savaşlarında
şehit oldu. Berzeg Osman-gelişmiş vücutlu ancak yaşça
küçüktü (15-16 yaşlarında) sağ olarak döndü.

İSTİLLİ'DE YAŞAYAN SÜLALELER
Yedigey (Kanoko Hable) İstilli Köyü'nde yaşamış

olduklarını bilebildiğim sülaleler şunlardır;

Kanoko (tükenmiştir), Berzeg, Sımha, Netabje
(Netabjelerin Yedigey deki koluna Osmanlı kayıtlarında
Bekmerz Bey oğulları denirdi), Kezak Sehoşuka (aile
Bolu-Elmalık köyünden gelip Yedigey'e yerleşmişti),
Yel'eçıe, Yenemiko (köye sonradan yerleştiler), Donec,

Petres, Çekal (Yedigey'e Ankara Bala'dan gelmiş bir
Besniailesidir), Şıbzoho (tahminen 1905-10 senelerinde
şimdiki adıyla Karaçay-Çerkesya'dan gelip Yedigey'e
yerleşmişler, köyde fazla kalmayıp Nüfrene yerleşmişlerdir),

Mamşi (1918-20'li yıllarda Kafkasya'dan gelmişlerdir),
Afemiğoet, Abat (köye sonradan yerleşip ayrılarak
Yayakbaşı köyüne gitmişlerdir) ve Deguf»

Sürgün sırasındabirbirlerini kaybetmiş olan ailelerin
bir kısmı Samsun-Havza, Amasya, Kayseri-Uzunyayla,
Ankara-Bâla gibi yerlere yerleşmişlerdir.

Düzce'de Çerkeslerin iskanı ve kurulan köylerle ilgili
yaptığımız ve halen devam eden çalışmamıza, Netabje
Cankat Devrim'in sözlü ve yazılı dokümanlarla yapmış
olduğu katkının içinde en ilgimi çeken, köyüiçin yapmış
olduğu bu çalışmaydı. Sözün uçup gittiği ve yazının ise
hep bir kaynak olarak hizmetimizde olduğunu düşünecek
olursak yukarıdaki çalışmanın önemi dahaiyi anlaşılır.

Bir Düzceli olarak ovada kurulan ilk Çerkes Köyü
olanİstilli'yi ziyaret etmek bugüne kadar nasip olmamıştı.

Köyünilk sakinlerinin çeşitli nedenlerle köyden ayrılmaları
ve köyün hızla Çerkes Köyü olma hüviyetini kaybetmiş
olması nedeniyle bizi buralara çekebilecek zehes, düğün,

akraba ziyareti gibi vesileler de ortadan kalktığından
yolumuz buralara hiç düşmedi.İstilli denince aklımailk
olarak Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği'ni 1965'li
yılların şartlarında pek çoksıkıntıya göğüs gererek açan
rahmetle andığımız Netabje Rıza Devrim gelir.

İLK KEZ ZİYARET EDİYORUM
Ekim ayının sıcak bir hafta sonu bu çalışmaya bir

şeyler daha katabilmekiçin yolumuz İstilli Köyüne düştü,
şehir merkezine olan mesafesi 7 km. olmasına rağmen
yolunu bulmak için ufakta olsa çabaladığımızı

söyleyebilirim. Melen çayı kıyısında uzayan asfalt yolun
sonundaki kısa rampayı aştığımızda köye girmiştik.
Oldukça dar bir şekilde kıvrılarak uzayan yol, klasik
Çerkes köylerinde görülen ve hanelerin avlu
darabalarından yola bayağıbir pay bırakan düzeninden
oldukça uzaktı. Tam bunları aklımızdan geçirirken yolun
bir anda genişleyip alabildiğine yeşil çimenin uzandığı
şirin mi şirin bir köy meydanınaulaştık. İşte o klasik

görüntüyü yakalamıştık. Evlerin önündeki geniş çimlerde
oynayan çocuklar sonbaharın bu sıcak gününü
değerlendiriyordu. Köy meydanının tam ortasındaki köy
konağının bahçesine girdiğimizde gözümüze makamında
önündekievrakları işleyen Köy Muhtarı Abdullah Ateş
ilişti. Muhtarı selamlayarak kendisine misafir olduk. Köyün
tarihiile ilgili bir çalışma yaptığımızı duyan muhtar oldukça
heyecanlandı ve her konuda yardıma hazır olduğunu

söyledi. Bugün nüfusu Karadenizli ağırlıklı olan köyde
Bulgaristan muhacirleri de bulunuyor. Muhtarın verdiği
bilgiye göre köyün 123 hanesi ve tahmini olarak 800'e
yakın nüfusu var. Köydeki Çerkes hane sayısıise beş kişi.
Abdullah beye köyüntarihiile ilgili bilgisini sorduk ve şu
cevabı aldık; “Benim köyün kuruluşu ve tarihiile ilgili
bilgilerim sınırlı, 85 yaşın üzerindeki yaşlılardan dinlediğim
kadarıyla 135-140 yıl önce köyümüz etraftaki manav
(yerli halk) köylerinin tarım arazisiymiş. 1860'larda Rus
istilasından kaçmak zorunda kalan Çerkes kökenli
vatandaşlar buraya yerleşmişler. Sonrasında 93 harbi

diye bilinen 1878”lerdeki Osmanlı-Rus harbinden sonra
Bulgaristan muhacirleri gelmiş. Bizimkiler de Birinci
Dünya Savaşıyıllarında yani 1914'lü yıllarda o zamanın
savaş şartlarında Karadeniz'den göç ederekİstilli'ye

ulaşmışlar. Sonraki.yıllarda da Karadeniz'den göç devam
etmiş ve şimdi bugünlere geldik.”

İstilli Köyü'nün bugün merkezi bir konumu var ve
mevcutİlköğretim Okulu'na çevre köylerden öğrenciler
taşımalı eğitimle getiriliyor. Köyü fotoğraflamak için
çıktığımız su kulesi de çevredeki 7 köyün içme suyunu
sağlıyor. Günün sonunda köyün bugünkü durumunu
daha etraflı irdeleyecek zamanımız olmadığından
Muhtardanizin isteyerek İstilli'den ayrıldık. Köyün
geçmişten bugüne nüfusuile ilgili elimizdekiveriler şu

şekildedir, 1898 Kastamonu Vilayeti Salnamesinde hane

- sayısı 44, nüfusu 220 ve Resmi Nüfus sayımlarna göre
1960 (493), 1965 (535), 1970 (376), 1985 (480), 1990
(516), 1997 (502), 2000 (604)'dir. EK
KAYNAKLAR:
ÖZSOY, Nejat., “ÇERKESLERİN DÜZCE'DE İSKANI”,
Ajans Kafkas, İstanbul,2003,
hitp://www.kafkas.org.tr/ajans/2003/aralik/(04.12.200
3duzce, (04.12.2003)
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Kafkasya'da eskiden beri
seçimlerin dürüstlüğüne

güvenmeyen halk, Putın'ın
açıkladığı merkezden

başkan atama
uygulamasına, Komünist
Parti döneminde olduğu

gibi bu yolla daha deneyımlı
kişilerin iş başına

getirilebileceği düşüncesiyle
sıcak bakıyor

 

iladimir Putin, ülke bütünlüğünü
güçlendirmek ve yönetim sistemini
yeniden yapılandırmak için, işbaşına

gelecek yerel yönetim başkanların atama
yoluyla belirlemek ve bu atamayı da
anayasaya uygun olarak gerçekleştirmek

istiyordu.
Rusya Federasyonu (R.F) Başkanı

Viladimir Putin'in, Beslan olayları üzerine hükümetüyeleri
ve Rusya Federasyonu'nu oluşturan bölgelerin başkanları
ile yapmış olduğu toplantıdaki konuşmasında esas olarak
üzerinde durduğu nokta, terörizmle mücadele edebilmek
için ülkenin birliğinin güçlendirilmesi,

bu amaçla sisteminin yeniden
yapılandırılması ve bunun da
anayasanın 77'nci maddesine uygun

biçimde gerçekleştirilmesi yönündeydi.
Toplantıda Putin tarafından dile

getirilen ve en çoktartışılacak olan
nokta ise, şimdiye kadar seçimle

işbaşına gelen yerel yönetim
başkanlarının, bundan sonra R.F

Başkanı tarafından atama yoluyla
belirlenmesinin isteniyor olmasıydı.
Nitekim Putin, bu konudakibir yasa

önerisini Duma'ya göndermiş
bulunuyor. Bu yasaya göre, başkanın
belirlemiş olduğu aday, yerel
parlamentonun onayına sunulacak.
Yerel parlamento, başkanın gösterdiği
adayı iki kez reddettiği takdirde,
başkanın da yerel parlamentoyu

dağıtma yetkisi olacak. Yasanın ne|
şekilde çıkacağını, Duma'nın vereceği karardan sonra

öğrenebileceğiz.

 
Kİ GELECEĞİ KE  

Rus kamuoyunun çeşitli kesimlerinden, siyasi

partilerden (Komünist Parti, Yablaka vs.) sivil toplum

kuruluşlarından ve dış dünyadan, Putin'in merkezden
başkan atama uygulamasıyla ilgili bu yasa önerisine
tepkiler geleceği muhakkak ve şimdiden de gelmeye
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başladı. Putin'in kendi desteklediği Rusya'nın Birliği
Partisinde de bu konuda görüş birliği sağlayıp
sağlamayacağıbelli değil.

Putin ve Duma'nın bu tepkileri ne ölçüde
önemseyeceğini ve bu şartlar altında nasıl bir yasa

çıkabileceğini şimdiden kestirmek güç. Ancak Putin, bu

değişikliği gerçekten önemsiyor ise amacına büyük
ölçüde ulaşabileceğini de düşünmek gerekir. Çünkü,

Rusya'nın Birliği Partisi, Duma'da
çoğunluğu elinde bulunduruyor.

Putin, bu değişikliğe olası karşı

tepkileri hafifletme yolunu da düşünmüş.
Açıklamalarında, Kuzey Kafkasya'nın
Rusya'nın en önemli stratejik bölgesi
olduğunu vurguluyor. Bölgede yaşam
seviyesinin Rusya ortalamasının altında,
işsizlik oranının ise üstünde olduğunu
belirtiyor. Bunların terörizmi besleyen
sebepler olduğunu söyleyerek, bölgedeki
yaşam seviyesinin kısa zamanda
yükseltilmesi için gerekli tedbirlerin
alınacağını da dile getiriyor.

Bunun sebeplerinden biri de halkın
atamayoluyla gelecek başkanları seçim
yoluyla gelenlerden daha deneyimli
görmeleri.

Demokrasi ve seçim bilincinin Rusya

genelinde ve bölgemizde düşük olduğu
düşünülürse, Kuzey Kafkasya için

yaşam seviyesini yükseltme vaatleri de dikkate almırsa,
Kafkasya genelinde bu öneriye karşı ciddi bir tepki

oluşacağını düşünmek yanlış olur. Bölge insanı, eskiden
beri seçimlere güvenmiyor, seçimlerin formalite icabı

yapıldığına, seçilecek kişilerin önceden belirlenmiş

olduğuna,seçimler için yapılan masrafların gereksizliğine
büyük ölçüde inanıyor ve bu nedenle seçimlere katılma
oranı düşük oluyor.

Hal böyle olunca, bölgesel başkanın merkezdeki

 



 

GIŞ NUH (Filoloji Bilimleri Doktoru):
Putin'in yaşam düzeyimizi daha iyi hale getirmekiçin disiplinin pekiştirilmesi

görüşünü destekliyorum. Ülke ekonomisi düşüşte iken seçimlere yapılan
büyük harcamaları dikkate almak gerekir. Bölge liderlerinin, Rusya
Federasyonu Başkanı'nca belirlenecek olması kötü değil. Ancak bu atama
yapılırken başkan tarafından bölge halklarının özellikleri dikkate
alınmalıdır.Putin'in güvenlik mensuplarının ücretlerinin artırılması görüşüne
katılmıyorum. Çalışmayacakolan kişi ne kadar ücretalırsa alsın yine
çalışmaz.Biz bilim çalışanları olarak, eğer aldığımız ücrete göre iş yapmış
olsaydık, günümüzdebilimin, dilin, kültürümüzün ne durumda olacağını
kestiremiyorum. Başkanın güvenlik mensuplarından önce düşünmesi
gereken kesimlervardır.

MİRZE CAMBEC (Cumhuriyet Parlamentosu'nda Milletvekili)
Adigey'in parlamento ve başkan seçimlerinin nasıl yapıldığını biliyorum.

Yapılan harcamalara değip değmediğine emin değilim. "Parası olmayan
milletvekili olamıyor” diyorlar. Bölge başkanlarının Putin tarafından
atanmasına karşı değilim. Bu nedenle işlerimiz daha kötüye de gitmez.
Ancak gönderilen kişi beş yıl değiştirilemeyecek durumda olmasın. İşini
doğru yapmayan Kolhoz Başkanı veya başka yöneticiler görevlerinden
uzaklaştırılabiliyor. Bölge başkanları da halkı memnun edemedikleri anda
görevlerinden uzaklaştırılabilecekse Putin'in önerisini destekliyorum.

PHENEYE AMERBİY (Maykop Avukatlar Odası Başkanı)
Söz konusu olayın büyük politik önemivardır. Terörizme karşı daha şiddetle

mücadele edilebilmesi için başkanı destekliyorum. Ülkenin geleceğini
teröristler belirleyemezler. Demokrasiile birlikte disiplin de gereklidir.
Putin, bölge liderlerini kendisi atamakistiyor. Komünistler zamanında
da durum böyleydi. Partinin bölgesel liderleri toplantılarda belirlenir ve
bu konuda Moskova'nın da görüşü alınırdı. Böyle olmasında bir olumsuzluk
görmüyorum.

CETAO9 IBRAHIM (İş Adamı)
Toplumu yönetecek olanlar halk tarafından seçilirse, devlet sistemi daha
mükemmel hale gelir. Topluma güvenmek ve yöneticisini kendisine
seçtirmek gerekir. Yöneticinin atama yoluyla gelmesi uygun değildir. Bu
toplumuileriye götürmez. Günümüzde, dünya genelindeki uygulamalar
da bu yöndedir.

 

AFEŞİJ TİRKUBİY (Sosyoloji Bilimleri Doktoru)
Ülke ekonomisinin durumu göz önünealındığında Putin'i desteklemek

gerekiyor. Bölge liderleri seçimle belirlendiğinde halkın kutuplaştığını,
parası olanın galip çıktığını görüyoruz. İktidarı ele geçiren, seçimlerde
kendisini desteklemeyenleri cezalandırıyor, ve işten uzaklaştırıyor.

THAKUSİNE ASLANCERİY (Maykop Tek. Ün. Rektörü)
Demokrasinin gelişmesini, terörizmle etkili mücadele edilmesini istiyorsak

Putin'in görüşlerine katılmak mümkün değil. Amerika'daki İkiz Kuleler
yıkılınca, Amerika Başkanı, seçim sisteminde bir değişiklik yapmamıştır.
Beslan olaylarından büyük üzüntü duyduk, ama olayın seçimlerle bir
alakası yoktur. İnsanlaristedikleri liderleri seçsinler, sonra da kendisinden
hesap sorsunlar. Komünist Parti uygulamasına geri dönmek hiç de uygun
değildir.

 

başkan tarafından atanması, halk
tarafından fazla önemli
bulunmuyor. Komünist Parti

dönemindebu şekilde belirlenen
yöneticilerin, şimdiki
yöneticilerden daha işin ehli
olduklarına dair bir inanç var

halkta. Hele Kuzey Kafkasya'da
sosyo-ekonomik yaşam düzeyinin
yükseltileceği umudu da
varolduğu sürece öneriye karşı
oluşacaktepkilerin cılız kalacağı
anlaşılıyor.

BAŞKAN,ADİGE
KÖKENLİ OLMALI

Adige aydınları da, düşünülen
yöntemin uygun olacağı

görüşündeler. Fakat Adige
Cumhuriyeti'ne Adige kökenlibir
başkan atanması gerektiğine

inanıyorlar.
Nitekim Adige Cumhuriyeti

Başkanı Hazret Şovmen, Putin'in

önerisine tam destek verdiğini
açıkladı. Sivil toplum kuruluşu
olan Respublika Adige Xase'nin
Sovyeti (Genel Kurulile Yönetim

Kurulu arasındaki organ), yaptığı
toplantıda konuyu görüştü. Sovyet
tarafından görevlendirilen bir
komisyon, Putin'in açıklamalarını
değerlendirecek, bu konuda
kamuoyuna açıklamada
bulunacak ve gerekli girişimleri
yapacak.

Olaya değişik açıdan bakan
Adige aydınları da var. Onlar,
ulusal varlığın korunabilmesiiçin
başkanın Adige halkından olması

gerektiğine, başka halktan birinin
Adigeler'in sorunlarını
anlamayacağına ve
önemsemeyeceğine inanıyorlar.

Hazret Şovmen'den sonra

Adigey'de, Adige kökenli başkan
seçilmesinin imkansız olduğunu
düşünüyorlar. Başkanın
merkezden atandığı takdirde,
Adigeler'in özel durumlarının
dikkate alınarak, Adige kökenli
başkan atanacağıniı dile

getiriyorlar.
Bu konuda Komünist Parti

dönemindeki eski uygulamayı
örnek gösterip, yenidurumun
Adigeleriçin daha hayırlı olacağını
belirtiyorlar. Bu konudaki son sözü
Dumasöyleyecek. Konuylailgili
kesin kararın önümüzdekiyılın
bahar aylarına doğru verilmesi
bekleniyor. E3

 

  

NART 31



 

 

 



Rus-Çeçen
Savaşı'ndan sonra
Türkiye'ye gelen
ve İstanbul'da,
420'sı 3 ayrı
kampta olmak
üzere sayıları
yaklaşık | 000'j
bulan Çeçen
sığınmacılar, 6-/
mılyonlarla ifade
edilen Türkiye'deki
Kuzey Kafkasya
diasporasında,
gözlerimizin
önünde var olma
savaşıveriyor

 

ÇİĞDEM HATACIKOĞLU

999 yılında 2. Çeçen-Rus savaşının başlamasıyla,

Çeçenya dışına çıkmak zorunda kalan

sığınmacılardan bir bölümü Türkiye'ye geldi.
Türkiye'ye girişleri Gürcistan sınırı üzerinden,Liberal
Demokrat Parti'nin girişimleriyle sağlanan Çeçenler,

bu geçişten önce vatandaşlık haklarının verileceği, sağlık,
eğitim ve sosyalihtiyaçlarının giderileceği güvencesini
almışlardı. Türkiye'ye geldiklerinde bir süre, Besim
Tibuk'un otellerinde yaşadılar. Daha sora, önce evlere
yerleştirildiler. Kiralar ödenemez hale gelince, yenibir
çözüme ihtiyaç duyuldu ve T.C. Devlet Demiryolları'nın
Fenerbahçe'deki kampingine yerleştirildiler.

Fenerbahçe Kamp'ına ilk olarak yaklaşık 400 kişi

yerleştirildi. Kamp kapasitesinin çok üstünde olan bu
rakam, Halil-ül Rahman Camii'nin altında olan Ümraniye
Kamp'ının kurulmasına sebep oldu. Hala, heriki kampta
devam eden nüfus ve yer sorunu Milli Gençlik Vakfı'nın
tahsis ettiği Beykoz Kamp'ının kurulmasıyla son buldu.
Bugün, İstanbul'da yaklaşık 1.000 Çeçen'in yaşadığı
varsayılıyor. Bunlardan 420'si az önce saydığımız 3
kampta yaşamakta. Geri kalanı ise, özellikle Fatih, Aksaray
ve Başakşehir civarındaki evlerde yaşamakta. Kamplar

arasındakifarklıklar, kampları ayrı ayrı anlatmayı
gerektirmektedir..

FENERBAHÇE KAMPI

 

Fenerbahçe Kampı'nda şu anda 135 kişi yaşıyor. |

Fenerbahçe Kampı 6 m2'lik briket barakalardan oluşuyor.
Herailenin bir barakası var. Çok geniş ailelerin birden
fazla barakayı kullandığı da olabiliyor.

 
Deniz kenarında olan Fenerbahçe Kampı'nın en önemli

sorunlarından biri nem, diğeri de denizkirliliği. Bu iki
faktör kampta yaşayanların sağlığını ciddi şekilde tehdit
ediyor. Dolayısıyla kampta, solunum yolu rahatsızlıkları,
iltihabi hastalıklar ve salgın hastalıklara çok sık

rastlanmakta.. Nem oranının yüksekliği ve açık deniz
kenarında olması ısınma sorununu daha da arttırıyor.
Barakalarda baca yok. Tümkampa verilen elektriğin
voltajı çok düşük. Dolayısıyla ısınmakiçin katalitik soba
kullanmak zorundalar. Ama tüp fiyatları çok yüksek
olduğuiçin bunu satın alamıyorlar ya da bütçelerinin
büyük bölümünü buna ayırıyorlar. Kampa yeterli su
verilmemesi, banyo ve tuvaletin az sayıda ve ortak olması
temizlik sorununu da beraberinde getiriyor.

Fenerbahçe Kampı'nda okula gidebilen 24 çocukvar.
Fakat bu çocuklar, okula kayıt olamıyor, “misafir öğrenci”
statüsünde kabul ediliyorlar. Dolayısıyla eğitimlerini
belgeleyemiyorlar. Çocuklar, civardaki 2 okula gidiyorlar.
Birinin servisi var, diğerinin ise yok. Servis kullanamayan
çocuklar her gün 2-3 km.'lik yolu yürümek zorunda
kalıyorlar.

Kamp'a Kadıköy Belediyesi tarafından her gün bir
öğün yemek yardımı yapılıyor.

ÜMRANİYE KAMPI
Ümraniye Kamp'ında 155 kişi yaşıyor. Halil-ül

Rahman Camii'nin alt katındakibir koridorda sağlı sollu
yaklaşık 20 m2'lik odalarda kalıyorlar. Her aile bir odayı
kullanıyor. Binanın fiziki yapısı, Fenerbahçe Kamp'ına
oranla daha iyi gibi görünse de, tamamen betonarme
olması ve çok büyük olması ciddi bir ısmma problemi
yaratıyor. Binanın çok büyük olması ayrıca fare ve
haşerelerin temizlenememesine de neden oluyor. Bunlar
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doğal olarak ciddi sağlık sorunlarına neden
oluyor.

Çocuklardan hiçbiri M.E.B.'na bağlı
okullara gidemiyorlar. 41 çocuk var.
Bunlardan 30'u okul çağında. Kamp
yöneticileri bu soruna çözüm olarak, kamp
içinde bir okul kurdular. Okulda 3 ders
var. Rusça, Matematik ve Çeçen adetleri..
İlçe Milli Eğitim Müdürü ile bu yönde
yapılan görüşmelerden de bir sonuç
alınamadı..

Kampa, düzenli bir yemek yardımı
yok. Banyo ve tuvaletler burada da ortak
kullanılıyor.

BEYKOZ Pİ
125 kişi yaşıyor. Daha önce M.G.V'nın

yurt olarak kullandığı bina 4 katlı.. Her
katta 8 oda var. Odalar yaklaşık 25 m2.

M.G.V'denkalan elekirik borcu dolayısıyla
kamp 3 gündürelektriksiz.

Beykoz'da 16 çocuk okula gidiyor.

Onlar da tıpkı Fenerbahçe'deki çocuklar
gibi “misafir öğrenci”ler ve diploma sahibi

olamıyorlar.

 

İşimiyiye ANİ
  
  

 

  
 



 

Çeçenlerin hukuki statülerindeki
bu belirsizlik yaşamlarının her
alanında olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır. Çeçenler
çalışma izni alamadıklarıiçin
ya Iş bulamamakta veya çok
düşükücretli işlerde, her türlü
sosyal güvenceden mahrum
şekilde kaçakolarak çalışmak
durumunda kalmaktadırlar

TEMEL SORUNLAR
Kamplarda veya tutulan evlerde yaşayan işgal

mağduru Çeçenlerin en temel sorunu hukuki statülerindeki

belirsizliktir. Bu kişilerin vatandaşlık bağı ile bağlı

varsayıldıkları Rusya Federasyonu Avrupa Konseyi'nin
bir üyesi olduğundan, Çeçenler Avrupalı sayılmakta ve
kendilerinin mülteci statüsü alma hakları “teorik” bir
imkan olarak mevcut bulunmaktadır. Ne var ki, çoğunluğu
dört yıldan beri Türkiye'de bulunan Çeçenlerin bir takım

usuli formaliteleri zamanında yerine getirmediklerini
bahane eden hükümet, şimdiye kadar Çeçenlere bu
hakkı tanımamıştır ve bu hakkın alınmasınailişkin şimdiye

kadar herhangibir başvuruda bulunulmamıştır. Bu BM
Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ülkemizdeki temsilciliği
ise, Türkiye'nin Mültecilerle ilgili uluslararası anlaşmalara
koyduğu çekinceler nedeniyle iltica başvurusunda
bulunma hakkı olmayan Avrupa-dışı ülkelerden gelen
sığınmacılara yardım etmekte ve Çeçenlerle ilgili bir işlem
yapmamaktadır. Yani işgal mağduru Çeçenler traji komik
bir biçimde ortada kalmış durumdadırlar. Ne sığınmacı,

ne de mülteci statüsü elde edememekte ve “resmi
uygulamada” ülkeye kaçak giriş yapmış “kötü niyetli”

Binanın
fiziki yapısı,

iyi gibi
görünse de,
tamamen

betonarme
olmasıve çok
büyük olması

ciddi bir
ısınma

problemi
yaratıyor.

Bina içinde
fare ve

haşereler de
sıklıkla

görülüyor.

yabancılar kategorisinde değerlendirilmektedirler. Bu
karanlık tablodaki tek teselli edici yan, Türkiye'nin gayrı
resmibir tavırla Çeçenlerin ülkedeki varlığına göz yumması
ve sınır dışı yoluna pek ender olarak başvurmasıdır. Bu
koşulda da sınır dışı edilenler direk Rusya'ya değil
Azerbaycan, Gürcistan vb. üçüncü ülkelere yollanmaktadır.

KAÇAK OLARAK ÇALIŞIYORLAR
Çeçenlerin hukuki statülerindeki bu belirsizlik

yaşamlarının her alanında olumsuz sonuçlar
doğurmaktadır. Çeçenler çalışma izni alamadıkları için

ya iş bulamamakta veya çok düşük ücretli işlerde, her
türlü sosyal güvenceden mahrum şekilde kaçak olarak

çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Hatta bazen bu tür

kaçak çalışmaların sonucunda işverenlerin ücret

ödememek için Çeçenlerin hukuki açıklarını istismar
ettikleri de rapor edilmiştir. Ayrıca statü sıkıntısı Çeçen
çocuklarının eğitim olanaklarını ya hiç kullanamamasına
veya kullandıkları eğitim olanaklarını ileride işlerine
yarayacak şekilde belgeleyememelerine yol açmaktadır.
Kısacası Çeçenlerin hukuki statülerine ilişkin sorun

çözümlenmeden onların sıkıntılarını gidermeye yönelik
her türlü çaba,iyi niyetli de olsa, palyatif çözümler olarak
kalmaya mahkum gözükmektedir.

60 SIGINMACIYA YARDIM
Bugünekadar, toplu gözaltılar da dahil olmak üzere

yaklaşık 60 Çeçen sığınmacıya hukuki yardım yapılmıştır.
İdare Mahkemesi, Emniyet Genel Müdürlüğüvb. yerler
nezdindekigirişimlerimiz neticesinde aylardır yabancılar
şubesinde tutulan ve İran'a sınır dışı edilmek istenen

dokuz Çeçen mülteci serbest kalmış ve ailelerine

kavuşmuştur. Halihazırda hukukitakiplerini yaptığımız
3 Çeçen yabancılar şubesinde gözaltındadır, iki Çeçen
küçük çocuk da Üsküdar Çocuk Mahkemeleri'nde
yargılanmaktadır. Bu kişilerden Ümraniye Mülteci Kampı
sakini bir Çeçen yaklaşık dört aydır Yabancılar Şubesi'nde
hukuka aykırı biçimde gözaltında tutulmaktadır. Bu kişi
ile ilgili 22.Ekim.2004 günü Ankara'da Emniyet Genel
Müdürlüğü nezdinde yaptığımız son girişimimizden de
sonuç çıkmazsa önümüzdeki hafta içinde AİHM nezdinde

acil başvuru yapılacaktır. |
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$ EKLİYORUZ
Emma Khilba, Aldona Ajiyba, Inessa Kakoba

ve Adgur Şinkuba (Ahbaz öğretmenler)
Hepimiz heyecanla Türkiye'den gelecek

kardeşlerimizin geleceği gün olan onaltı Temmuz'u

bekledik. Önyedi kişilik genç grubu ilk kez
anavatanlarına geldiler. İlk andan itibaren ana
dillerini öğrenmeye dörtelle sarıldılar. Aralarında

Abhazcabilen sayısı çok azdı. Sadece Nebil Gablia
biraz konuşabiliyordu. Abhazya'daki güzelyerleri
görmeden önce onları iki gruba ayırıp hemendil
öğretmeyebaşladık. Herhangibir kişiye dil öğretmek
için gerekli ortam hazırlanır ve öğreneceğidil de
anadili olursa öğrenmeme şansı yoktur.

Programdaki görevlilerden ikisi doçent olmak
kaydıyla; EmmaKhilba, Aldona Ajiyba Abhaz Dilini
Geliştirme Vakfı'nın öğretmenleriydik. Gençlere
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Abhazca'yı yeni bir metod
kullanaraköğretmeye çalıştık.
Bu metodoloji de, dialogla
birlikte pek çok iletişim
yöntemikullanıldı. Gençlerin
içlerinde var olan öğrenme ,
isteğini ortaya çıkarmak ve a
kelime hazinelerini e
geliştirmek gerekliydi.
Abhazca'ya özgün sesleri
şarkılarla öğretmeye çalıştık.
Bir ay içerisinde daha
önceden hazırladığımız
programıkullanarak okuma,
yazma ve sesleri doğru
çıkartmayıöğrettik. Bunların
yanı sıra az da olsa
Abhazcayı anlamaya ve
konuşmaya da başladılar.

Gençlerin içtenlikle şarkı
ve şiirleri öğrenmeye
çalışmalarıbizleri çok mutlu
etti. Bunun yanısıra Koray

Abriskil, Rabia Candara,

Nebil Gablia, Kadir Kabba,
.Berkok Ajiba, Semih Bala
ve diğerleri çok da güzel dans
ediyorlardı. Oyunları hala gözümüzün önünden gitmediği
gibi, ayrılma vakti gelip çattığında onlardan ayrılmamız
bir o kadar da güç oldu. Ayrılırken gözyaşları arasında
*biz vedalaşmıyoruz, kısa süre içerisinde tekrar döneceğiz”
diyorlardı. Gitmelerinden bir önceki gece sahildeki
Abhazya Dram Tiyatrosu'nun önünde, gençlerin hazırlayıp
sunduğu program masal gibiydi.

Abhazyaile ilgili olarak onlara anlatılan tarih, kültür,
edebiyat, Abhazya'nın doğasıile ilgili onların gösterdiği
ilgi ve merakbizleri hayretler içerisinde bıraktı. Bizim çok
hoşumuza giden bir diğer yönleri de yanlarında bulunan
büyüklerin; İlhan Kozba, Haldun Kımza veŞadi Trapş'ın
sözlerinden çıkmamaları, Abhaz adet ve kültürüne göre

hareket etmeleriydi. 140 yıl önce sürüldükleri
anavatanlarına geldiklerinde hala Abhaz gelenek ve
göreneklerine göre hareket edip, büyüklerine gösterdikleri
saygı nedeniyle onları yetiştiren ailelerine çok teşekkür
ediyoruz. Hepimiztüm katılımcıları şimdiden çok özledik
ve hepsi burnumuzda tütüyor. Nebil , Kadir, Alihan, Berk
, Mert , Canset, Janset, Hande, Rabia, Gazi, Beslan,
Bersis, Berjan, Berkok, Akanda, Koray, Semih,İlhan,
Haldu ve Şadi hepinize çok teşekkür ediyoruz. Her
zaman sizleri Abhazya'da görmek istiyoruz.

DAHA GÜZEL BİR YER VAR MP?
Bala Akanda (14 yaşında, öğrenci)
Abhazya'ya bir gezi düzenleneceğiniilköğrendiğim

zaman, önce çok sıcak bakmamıştım. Biz yine,ikiyıldır
okuldan arkadaşlar ile gittiğimiz yaz kampına gitmeyi
planlıyorduk. Ama babam yaz okulu ile ilgili Abhazya'da
oluşturulan komisyonu, yaz okulu programını bana
verdiğinde ve 'hayatın boyunda unutamayacağın bir yaz
okulu olacak” dediğinde, bunun kaçırılmayacak büyük
bir fırsat olduğunu anladım ve hemen kararımı verdim;
Abhazya'ya gideceğim”.

Zaman çok hızlı geçti. Pasaportlarımız hazırlanmış,
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her şey programlanmıştı. Artık en son 4 yaşımda
gördüğüm vatanımı 10 yıl sonra tekrar görecek olmanın
sevincini, coşkusunu ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden
katılacak bir çok arkadaşımız ile birlikte oradaki

kardeşlerimizle buluşacak olmanın da mutluluğunu

yaşıyordum. Tabi bu iyi duyguların yanısıra nasıl bir
ortamla karşılaşacağımız ve dil konusunda bazı kaygılarım
vardı. Ancak tüm kaygılarım boşaçıktı. Dahailk dakikadan
itibaren inanılmaz bir sıcaklık ve ilgiyle karşılaştık. Bu

beni hem sevindirdi, hem de şaşırttı. Sanki kırk yıldır
tanışıyor gibiydik. Biz bu projenin ilk jenerasyonu
olduğumuz içinbize ilgileri ve sevgileri de aşırıydı. İnsanlar
o kadariyi ve sıcaktı ki bize ailelerimizi aratmadılar.
Abhazya'dan yaz okuluna katılan kardeşlerimiz de daha
ilk günden bizimle arkadaşlıklar kurarak hiç yalnızlık

hissettirmediler.
Saakaşvili'nin savaş çığırtkanlığı yaptığı bu sıkıntılı

dönemler hiç çekinmeden oraya gitmiş olmamız, tüm
yetkililere ve halka moral kaynağı oldu; bunun için
ailelerimize de minnet ve teşekkür mesajları ilettiler.
Akrabalarımız bizimle tanışmak,bizi bir gün olsun evlerinde

misafir edebilmek için can atıyorlardı.
İşte ben bu ortama ve dünyanın en harika insanlarına

hayran kaldım. Abhazya'nın her yerini gezerken de hep,
“dünyada Abhazya'dan güzel başka bir yer var mıdır?”
diye düşünmeden edemedim.

Bu yaz okulunda sadece gezip eğlenmedik tabi,
kültürümüzü, dilimizi, folklorümüzü ve tarihimizi de
öğrendik. Koskoca bir ay göz açıp kapayıncaya kadar
bitmişti. Geri dönüş yoluna çıkarken arkamızda bizi çok

seven bir sürü insan ve cennetgibibir vatan bırakmıştık.
Eve bir çok şey öğrenmiş, mutlu ama biraz da hüzünlü
bir şekilde döndük. Bize bu güzelbir ayı yaşatan başta
İlhan Kıymet büyüğümüz olmak üzere herkese ve Kafkas
Dernekleri Federasyonu'na teşekkür ediyorum ve bu
organizasyonun gelenekselleştirilmesini diliyorum.
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NEDEN ORAYA YERLEŞMİYORUZ?
Rabia Polat (Candara) (17 yaşında, öğrenci)
Öncelikle böyle bir organizasyonu düzenleyen, hiçbir:

aksaklık yaşatmadan sonuçlandıran ve emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum.

Oraya giderek bir rüyayı mı gerçekleştirdik, yoksa
bir başlangıca mı adım attık bilemiyorum. Bu yaz okulu

benim için ve sanırım tüm arkadaşlarım için de bulunmaz
bir fırsat olmuş; yüreklerimizdeki sönmeye yüz tutmuş

ateşi tekrar alevlendirmiştir. Abaza olduğumuzu ve bu
şerefli ismi gururla sonsuza dek yaşatmamız gerektiğini
bize tekrar hatırlatmıştır.

Bir ay boyunca gezdik, eğlendik, hoşça vakit geçirdik;
ama en önemlisi çok şey öğrendik. Kimliğimizi, tarihimizi,

kültürümüzü, dilimizi, nereden gelip nereye gittiğimizi;
milletimizin birçok olumsuzluğa, imkansızlığa rağmen

nelerin üstesinden gelebildiğini ve atlatmak zorunda
kaldıkları felaketleri öğrendik, daha önemlisi gördük.

Bizim için o kadarfarklı bir gezi oldu ki; Türkiye'de

yaşayıp da oralara, o bulunmaz güzellikteki yerlere hasret
çeken fakat bir türlü gidemeyen Adigelerin/ Abazaların

 

 

  
gidip, görüp, tatması için bu organizasyonun devam
etmesini en çokbizler istiyoruz. İstiyoruz, çünkü: oradaki

insanların, topraklarına sahip çıkabilmek için devletin;
zorla göç ettirilen ve içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu
birçok ülkeye yerleşen insanlara ihtiyacı var. Birçok aile
Türkiye'den gidip oraya yerleşmiş ve şu anda orada
yaşıyorlar. Neden daha fazla aile yerleşmesin ki?
Abhazya'yı tam bağımsız bir devlet yaparak oraları rahat
yaşanır hale getirecek, kalkındıracak,insanların arasında
bizler de gururla yerimizi almalıyız.

Bizler Abhazya'yı yalnız bırakmayacak, ana
yurdumuz olduğunu unutmayacak, kültürümüzü,özellikle
de dilimizi yaşatmaya çalışacak ve de Abaza olduğumuz

için daima gurur duyacağız.

RÜYA
Berkok AJİBA (14 yaşında, öğrenci)

Sohum'a vardığımız gece otobüsten inerek kaldığımız
okula yerleştik. Okulun önünde bize hazırlanan karşılama

töreni çok güzeldi, hala unutamıyorum. O gece yol ve
tören yorgunluğu nedeni ile çok güzel uyudum.

 



 

Hayatım boyunca
unutamayacağım bır aydı

benim Için. Bir kez
gördükten sonra hiç

kimsenin orayı
unutabileceğini sanmıyorum

Ertesi gün bizi ailelerimizle haberleşebilmemiz için

telefon kulübelerine götürdüler.
Daha sonra Sohum'da bulunan birçok anıtı ziyaret

ettik. Daha önce babamın bana anlattıkları gözümün
önüne gelince duygulu anlar yaşadım. Daha sonra bir
çok köye yemek davetlerine gittik. Abhazyanın en büyük
dans gurubu Kafkas'ın öğretmeni olan Kandit TARBA
bizi yemeğe dâvet etti, buda beni çok gururlandırdı.
Bizimle herkes çokilğilendi. Abhazya Başbakanı ve Milli
Eğitim Bakanı bizleri kabul ettiler. Cumhurbaşkanı rahatsız
olduğu için bizimle yardımcısı görüştü. Cumhurbaşkanını
göremediğim için çok üzüldüm, onun en kısa zamanda
saglığına kavuşmasını diliyorum.

Abhazya'nın tarihi yapısı, yöresel evleri ,muhteşem
doğasıbizi çok etkiledi. Ama savaştan kalmaevleri ve
onların üzerindeki kurşunizlerini görünce çok üzüldüm.

Bu gezide beni en çok etkileyen olayı paylaşmak
istiyorum. Son hafta rahatsızlanmıştım İrma benim annem
gibi sabaha kadar başımda bekleyerek tekrar iyileşmem
için çok çabaladı. Ona bu yakınlığından ve dostça
ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu davranışını
hiç unutmayacağım.

Bize bu gezide en çok yardımcı olan; Arda, İrma,
Alina, Aida, Albina, Alona, Dima, Aynar, Denis, Erik,

Buram,İlhan abi, Yavuz abi, Haluk abi ve bize Abazaca

dilini öğreten öğretmenler; Aldona AJİBA, Emma
KHİLBA, Ergün ÖZGÜR, İnessa KAKOBA, Adgur
ŞİNKUBA'ya ve ayrıca beni anavatanımı görmeye

gönderdikleri içinde aileme en içten dileklerimle teşekkür

ediyorum.
Bu yaz okulunun önümüzdekiyılda düzenlenmesini

ve katılmayanların mutlaka katılmalarını diliyorum.

ABHAZYA'DA KÜLTÜREL TATİL
Halbad Canset (Görgü) (17 yaşında, öğrenci)
Atalarımızın bir zamanlar terk etmeye zorlandığı,

memleketimiz canlar ülkesi Abhazya ... Şimdiye kadar
sadece birkaç şarkıdan, iki üç resimden bildiğimiz ama

buna rağmen özlemini çektiğimiz vatanımız...

İşte ben şu anda vatanımda bir ay geçirebilmenin
mutluluğunuyaşıyorum.İlk başta bir ay uzun bir zaman
gibi gelmişti. Östelik tam olarak nasıl bir yere gideceğimi,
nasıl insanlarla karşılaşacağımıbilmeden. Ama sonradan
anladım ki bunlar ne boş düşüncelermiş. Orası benim

anavatanım ve çoğu yerle kıyaslanamayacak kadar güzel
bir yer. Ve insanları... İnsanlık ve medeniyet orada.
Nezaket, dostluk, sevgi orada. Savaşın kokusu hala o
güzel toprakların üstünde, acısı taptaze yüreklerde.
Babasını savaşta kaybetmiş çocuklarla, çocuğunu savaşta
kaybetmiş babalarla tanıştım orada. Kayıplarından dolayı

üzgünler ama gururlular da. Çünkü onlar vatanlarıiçin

canlarını verdiler ve onların sayesinde canlar ülkesi
bağımsız oldu.

Bizim için çok emek, çok para harcadılar. Dilimizi,

dansımızı, adetlerimizi öğrettiler. Ellerinden gelenin en
iyisini yaptılar. Görevliler neredeyse kendi çocuklarını
unutarak bütün bir ay hep bizimleilgilendiler. Diyebilirim
ki bize ailelerimizden daha iyi baktılar. Yedisinden
yetmişine herkes bizimle çokilgilendi.

Bize olanilgi sadece bizimle kalan bizi gezdirenlerle
sınırlı değildi. Sokakta gördüğümüz,karşılaştığımız insanlar
da bize olan sevgilerini ve özlemlerini dile getirdiler. Her
gün sabah ve akşam Abhazya televizyonunda
görüntülerimiz çıkıyor, röportajlarımız, resimlerimiz

gazetelerde, dergilerde basılıyordu ve bu yüzden halk
bizi yakından tanıyordu. Çoğu kez sokakta bizi
televizyondan tanıdığını söyleyen insanlarla karşılaştık.
Ve onlarherfırsatta bizim için fedakarlıkta bulunuyorlardı.
Hiç unutmadığım bir anım var bununlailgili. Son gün
Soçi Havaalanı'nda uçak beklerken orta yaşlı bir kadın

geldi. Abhaz olduğunu,bizitelevizyondan tanıdığını, bizi
Abhazya'da görmekten çok mutlu olduğunu söyledi ve
bize bir yemek yememiz için çıkarıp 50 $ verdi.

50 $ belki Türkiye için çok fazla bir miktar değil ancak
oradakiinsanların ortalamaaylık gelirlerinin 30 $ civarı
olduğunu düşünürsek bu oldukça yüklü bir miktardı.
Ayrıca parlamento dan milletvekilleri, başbakan, bakanlar
da bizimle oldukçailgilendiler. Milli Eğitim Bakanı 2-3
günde bir gelip bir problemimizin olup olmadığını,
programı beğenip beğenmediğimizi soruyordu ve bizimle
içtenlikle sohbet ediyordu. Bugün bağımsız olan
Abhazya'nın bu bağımsızlığını korumanın sorumluluğunu
bütün dünyada yaşayan Abhazlara ait olduğunu, bu
güne kadar Abhazya'da yaşayan kardeşlerimizin bu
sorumluluğu üstlendiğini, bize de bundan böyle çeşitli
sorumluluklar düştüğünühatırlattılar.

Birkaç günçeşitli aileler bizleri evlerinde yatılı misafir
olarak da ağırladılar Benim gittiğim evin sahibiolan teyze
gece benimle birlikte uyudu. Sanırım bunu benim evime
ve aileme olan özlemimi gidermekiçin yaptı ama aslında
ben evimive ailemihiç özlemedim. Babam da Abhazya'ya
gittiğinde evi özlemediğini söylemişti ama inanmamıştım.
Sanırım bazı şeyleri yaşamadan anlamak mümkün
olmuyor.Hayatım boyunca unutamayacağım bir aydı
benim için. Orayı bir kez gördükten sonra hiç kimsenin

orayı unutabileceğine inanmıyorum. Küçük bir ülke
olmasına rağmen, eğitim ve sanatta oldukçaileri.
Abhazya'da herkes üniversite mezunu ve birkaç dil biliyor.
Mesela bizimle ilgilenen 20 yaşlarındaki ağabeylerimizin,
ablalarımızın arasında 2 fakülte birden okuyan ve 5 dil
bilenler vardı. Ayrıca Abhazya'da sanatın özellikle de
müziğin çok önemlibiryeri var. Okullarda herkes piyano
dersialıyor ve gerçekten çok iyi derecede piyano çalıyorlar.
Orada gördüğümüz neredeyse her evde piyano vardı.
Bizi orda klasik müzik konserlerine, operaya da götürdüler.
Ve salon tıklım tıklım doluydu. Tiyatro ve konser
salonlarının ince mimarisine hayran kaldık.

Gözümün önüne oradaki kardeşlerimizle birlikte

geçirdiğimiz günler ve ayrıldığımız gün geldiğinde hala
gözlerim doluyor. Ben oradanayrılırken ağladığım kadar
daha önce hiç ağlamadım ve hiçbir yerden ayrılmak beni

bu kadar üzmedi.
ABHAZYA SENİ ÇOOK ÖZLEDİM... Bi
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“HALDUNÖZKAN-ALİİHSANAKSAMAZ

 

raştırmacı-yazar Tarık Cemal Kutlu Çeçenlerin
Dişnoy boyundadır. 1944'te Kahramanmaraş,
Çardak'ta doğan Kutlu'nun ailesi, 1867
sonrasındaki göç dalgasıyla Kuzey
Kafkasya'dan gelmiştir.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun
olduktan sonra Edebiyat öğretmeni olarak uzun yıllar
görev yaptı. "Kuzey Kafkasya", "Kafkasya Gerçeği",
"Kafkasya Yazıları", "Argun", "Yeni Kafkasya" gibi
periyodiklerde Kafkasya ve Kafkas
kültürüile ilgili yazıları, inceleme ve
çevirileri yayınlandı. Çeçenistan'a
ilişkin çeşitli konferans, panel,

sempozyum ve televizyon
programlarına katıldı. Kendisi, Çeçen
Cumhuriyeti Bilimler Akademisi
Devlet Onur ve Liyakat madalyası
sahibidir.

1964 yılında, Ankara Ekspresi

 

Gazete, dergi,
kıtap, öykü,

roman olmadan
bir dili yaşatmak

- Oğlumun öğrendiği ve konuştuğu dil Türkçe.
Kendisine sorun ne hissediyor. İbraniler üçbin yıl sonra
kendilerine bir ülke kurdular. Merkezine de dillerini
koydular. İnsanın anasından öğrendiğidil, benim anadilim
Çeçence. Peki oğlumunki. Kişi kendini ne hissediyorsa
biraz da odur. Türk milliyetçisibiri: “Yaşar Kemal Kürtçe

yazmadı” diyor. Peki sen devlet ve toplum olarak ona
bu olanak ve şansı verdin mi? Hiçbir engelin çıkarılmaması

gerekmez miydi. Peki Mevlana tek kelime Türkçe yazmadı.
Ona Pers mi diyeceğiz. Diliniz zengin mi, fakir mi diye
soruyorlar. Ben de onlara “peki bu diller kendi özgür
koşullarıyla ve güçleriyle mi gelişti” diye soruyorum.

“Yerel dil”, “konuşanlar

sayıca (daha) az olan dil” gibi

tanımlar Çeçence için de
o geçerli midir?
ği - İki kişi de konuşuyor ve

kullanıyorsa bile, o dildir. Devlet ve
toplum olarak onu korumalıyız.
Allah'ın verdiğini yok sayamazsın.

Yeni doğmuş bir bebeği kişi
saymayacak, yok mu diyeceğiz. O,
vardır. 999.999.999. Neden bir

 

Gazetesi'nde bir romanı
yayınlandığında Tarık Cemal Kutlu çok ZOrd Ur, milyar değil o zaman? Tekkişibile
lise öğrencisiydi. Ortaokulson sınıfta : konuşsa bencedildildir.
isekpamanmalaşaeede Ortak bi p Dizin annelerimizgereği hep
öyküleri yayınlandı. 'de Son 'lı saygı ve karşıdakinin gözeten

Havadis Gazetesi'nde ise öykü an laşma d | İ -— —biredebimiz-vardır.-Safi bu yüzden
dalında üçüncü oldu. Kutlu'nun telif

ve tercüme bazı eserleri şöyle: "İmam
Mansur" (daha sonra Arapça olarak

Amman'da, İtalyanca olarak da
Milano'da yayınlandı), "Umar Ela'nın
Hünerleri", "Taymin Biybolat", "Dili
Edebiyatı ve Tarihi ile Çerkesler,
Çeçenler bölümü", "Çeçen Direniş
Tarihi", "Zelimhan", "Tahirü-| Karakhi",

"Rafkasya Müridizmi", "Ekimin
Yetiştirdikleri-Çeçen Edebiyatı",
"Çeçen- İnguşya Halkıyla Rusya Arasındakiİlişkiler",
"Çeçen Masalları". Kutlu'nun baskıya hazır bir çok

çalışması da bulunmaktadır. Bunlar arasında en dikkat

çekeni "Çeçence-Türkçe" sözlüğüdür. Tarık Cemal Kutlu'yu
daha iyi tanımamız açısından, onun Demokratik Eğitim
Kurultayı Anadil Komisyonu'nun sorularına verdiği

cevapları şöyle aktarabiliriz:
Sözlük anlamları bir yana, genel anlamda “dil”,

“ana dil” ve “anadili” sizce neyi tanımlamaktadır?

Bu tanımlamalarınızın, babanız ve dedeniz

tarafından da paylaşılabileceğini düşünüyor
MUSUNUZ?
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olmalı ancak
diğerdillerin

yaşamasıiçin de
olanaklar

o sunulmalıdır

ezildik, yadırgandık. Ama dilimiz
çözülüp Türkçe de ilerledikçe bize

kaba yaklaşanların edepçe ve
kültürce bizden çok uzaklarda

“olduklarını fark ettik.
Ülkemizde, Türkçe de dahil

bütün “anadiller”de, eğitim ve

« Öğretim nasıl daha doğalolarak
çocuklara verilebilir?

- Helsinki nihai sözleşmesinde

i ve Kopenhag Kriterlerindeki
yaklaşımları hayata geçirerek başlanmalıdır. Ülkemiz

kabul edip imza altına aldığı bu anlaşmalara uymalıdır.
Türkiye'de esas olarak 1930”lardan başlamak

üzere Çeçence gibi “amadiller”le, değil eğitim ve

öğretim, konuşulmasının bile yasaklandığını

biliyoruz. “Vatandaş Türkçe Konuş”
kampanyalarıyla, Çeçence gibi “anadiller”in

neden baskı altına alındığını düşünüyorsunuz?
- O yıllarda pek bunu düşünemiyorduk. Çocuktuk.

Sonraları fark ettik. “Bir Türk Dünyaya Bedeldir” dediler,
inandık. Devletin ideolojisi, farklı halkları ve kültürleri

kabul etmeyerek, yok sayarak tek bir kültür (Türk kültürü)



 

Tarık Cemal Kutlu (sağda)
yakınlarıyla birlikte...

 

 

adıyla şekillendirmekiçindi. Hala da bu uygulamasürüyor.
1930”lardan başlamak üzere Çeçence gibi .

“anadiller” yasaklanıp baskı altına alınmamış ve
yurttaşların “diğer diller”i ortak anlaşmadili
Türkçe'nin yanı sırakoillanıp korunsaydı, ülkemizin
bugünkü dilsel ve kültürel zenginliği ne düzeyde
olurdu?

- Eğitim kurumları, yazılı materyaller, kitaplar... Okul
olmadan o zenginlikler gerçekleşemez ki. Gazete, dergi,

kitap, yayın, öykü, roman olmadan dili yaşatmak zordur.
Ortak bir anlaşma dili elbette olmalıdır. Ancak diğer

dillerin de yaşamasıiçin olanaklar sunulmalıydı. Kimin
üçkağıtçı, çalışkan, vatansever, hak ve hukuku savunduğu,

doğa sevgisi olduğu anlaşılırdı. Psikolojik rahatsızlıklar
da daha az olurdu.

Ülkemiz coğrafyasında konuşulan Çeçence gibi
bütün “anadiller” ülkemizin zenginliğidir. Çeçence
gibi “anadiller”e uygulanan baskıların, aslında
Türkçe'ye yapılmış bir baskı olduğunu düşünüyor
musunuz? Örneğin; Çeçence gibi “anadiller”in
yasaklanarak Türkçe'nin geliştirilebileceği aslında
gerçekçi bir yaklaşım mıdır? Çeçence gibi
“anadiller”i yasaklayan anlayışın “kolejler”de
Türkçe değil ama, İngilizce, Almanca, Fransızca

gibi bu ülkeye ait olmayan dillerde eğitim ve
öğretimi dayatmasıbir çelişki değil mi?

- Türk aydınının en büyük açmazı, kötülüğü, aşağılık
kompleksini yaşıyor olmasıdır. Çünkü Selçuklu'da resmi
dil Persçe idi. O dönemin aydınları edebi açıdan Persçe,
bilimsel ve dini açıdan ise Arapçayı benimseyerek
kültürlerine ihanet etmişlerdir. Bilgiçlik ve ukalalık ettiler.

Bugün bir-ikisi hariç bu kişilerin eserleri okunmuyor.

Bütün zorlamalara rağmen okunması da mümkün değil.
Osmanlıda ise 15 yy.dan itibaren Arapça ve Persçe

bilmeyibilgiçlik sayıp Türkçeyi zayıflatıp gerilettiler. Dilin
ilerleyip bilim, sanat ve kültür dili olmasına engel oldular.
Tanzimat döneminde de Fransızcayı aynı yere koydular.

Cumhuriyet döneminde ve günümüzdeise bilim ve sanat
insanları İngilizce ve Batıdillerinden dem vurmaktalar.
Şu anda Türkçe dört çatallı zor bir özelliktedir. 1- Arapça,
Farsça, Türkçe karışımı bir dil. Örneğin; Mamafih bu
münasebetle size müzaherette bulunamayacağım”. 2-
Arapça, Farsça, Türkçe, öz Türkçe örneğin; “Sarhoşlar
meptaba bakarken şarap kadehlerinin sakilerle ilgisini
müşavere ediyordular”. 3- Türkçe, öz Türkçe örnek;

“Tinsel anlamda tüm verileri ve girdileri değerlendirmemiz
gereklidir”. 4- Batıdilleri artı Türkçe örnek; “İnternet

portallarındaki siteleri kritize ediyoruz”. Bütün bunlariçin
Türk aydınlarının bir gerekçeleri vardır. “Kavramları
karşılamaya Türkçenin gücü yetmiyor” Türkçenin gücü
yeter de, senin Türkçeye gücün yetiyor mu? Bunu
sorgulamak lazım.

Günümüzde Çeçence gibi “anadiller”in
yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara
ortak dil Türkçe ile birlikte aktarılmasıiçin sizin
somut önerileriniz var mi? Vakıflar olarak mecliste
bu konuda çalışmalar yürüten milletvekilleri ve
hükümet nezdinde ne gibi girişimleriniz oldu?
Çocuğun anadili Çeçence ve Türkçe'yi birlikte
öğrenip bilgilenme sürecini yaşaması, kendisinde
ne gibi olumlu davranışların ortaya çıkmasına
yarar sağlar?

- Devlet kendi yurttaşlarını sık boğaz etmemeli. Bir
devletin görevi yurttaşlarını mutlu etmektir, zulmetmek
değil. Avrupa karşısında eğilip bükülen devlet memurları,
yurttaşına ise zulüm yapıyor. Devlet hoşgörülü olmalıdır.
Birçok ülkedefarklı diller kullanılıyor. Varolan bir dili
neden yok edelim. Hani ya kardeş değil miyiz. Beni
bugün Çeçenyaya davetetseler gitmem. Bu ülke benim
vatanım. Kültürel anlamda güçlü ülkelere de baktığımızda
çok dillilik büyük yararlar sağlamış. Yurttaşları kendine
güvenleri yüksekkişiler olmuşlar, merakları gelişmiş, daha

uygar olmuşlar. Ve gelişmişlik koşullarında Çeçence ve

diğer dilleri yasaklayan, aşağılayan bir ortamda
çocuklarımızın sağlıklı olmaları mümkün mü? Ben
kültürümün gereği edepli davrandığımda hep
küçümsendim.

Avrupa Topluluğu çerçevesinde çeşitli yasalarda
değişiklik yapan 03.08 2002 tarih ve 4771 no'lu
yasayı (Resmi Gazete, 09.08.2002-24841); “Türk

Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel

olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin
Öğrenilmesi Hakkındaki Yönetmeliği” (Resmi
Gazete, 20.09. 2002- 24882) ve “Türk
Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel

olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerde
Yapılacak Radyo ve Televizyon Yayınları
hakkındaki Yönetmelik” (25.01.2004-25357)
hakkındaki görüşleriniz nedir?

- Bu metinleri görmediğim için bilemiyorum. Ama
Anayasa; devlet halkının mutluluk ve refahını
gerçekleştirmek zorundadır diyor. Ama, imkanları

dahilinde diyerek kendine büyükbir hareket olanağı
yaratıyor.

Araştırmacı — yazar Tarık Cemal Kutlu geçtiğimiz
günlerde, Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Hematoloji
bölümünde tedavialtına alındı. Meryem Hanım ile evli
olan Tarık Cemal Kutlu'nun Argun ve Seda adlı iki çocuğu
bulunmaktadır.

Kendisine acil şifalar diliyoruz. Eğ
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gi vyesi bulunduğumuz İnsan Hakları Danışma
Kurulu'na bağlı “Azınlıklar ve Kültürel Haklar
Komisyonu"tarafından hazırlanan “Azınlıklar ve
Kültürel Haklar Raporu”, 6-7 Kasım tarihlerinde
Türkiye genelinde yapılan bölge toplantılarımızda

değerlendirilmiş ve raporla ilgili olarak aşağıda belirtilen
hususlarda mutabık kalınmıştır.

1- Rapor, kamuile sivil organizasyonlar arasında
diyalog tesisi ve insan haklarıile ilgili sorunların çözümüne
yardımcı olmak amacıyla “Başbakanlık İnsan Hakları Üst
Kurulu” tarafından oluşturulan BİHDK'nun usulüne

uygun olarak oylayıp, kabulettiği ve görevli komisyonun,
dolayısıyla kurulun görüş ve düşüncelerini içeren bir
tavsiye raporudur.

2- Rapor, Lozan Antlaşması'nı değiştirmek ve Sevr
koşullarının hayata geçirilmesi düşüncesiyle hazırlanmış

bir rapor değildir. Tam tersine Lozan anlaşmasının tam
olarak uygulanmaması sonucu ortaya çıkan sorunlara

temasla “Lozan tam olarak uygulanırsa AB veya
başkalarının Sevr dayatmasında bulunmalarına imkan
kalmasın” görüşünü savunmaktadır.

3- Rapor, iddia edildiği gibi yeniazınlıklar yaratmayı
amaç edinen değil tam tersine, asli unsur-tali unsur

ayrımını ve azınlık kavramını reddederek, bu ülkede
- yaşayan herkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu unsuru
sayan, tüm yurttaşların eşit hak ve yetkilere sahip
bulunduğu azınlıksız eşitlikçi bir geleceği önermektedir.

4- Raporda Türkiye'nin üniter yapısını, ülkenin
bölünmez bütünlüğünü değiştirmeyi hedef alan herhangi
bir istem bulunmamaktadır. Buna karşın milleti oluşturan
çok sayıdaki, farklı kültürlerden olan ve aynı zamanda
wk anlamına gelen “Türk” isminin üst kimlik olarak
benimsenmiş olmasının sakıncaları vurgulanarak, gönüllü
vatandaşlığa dayalı “Türkiyelilik” veya “Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlığı”nın tercih edilmesi
önerilmektedir.

5- Rapor, Devletin dilinin olamayacağını onun yerine

Devletin ResmiDilinin olması gerektiğini ve o dilin de
tartışmasız Türkçe olduğunu, esasen 1982 öncesi

Anayasalardaki ibarelerin de “Resmidili Türkçedir”
şeklinde olduğunu ifade etmektedir.

6- Raporda açık olarak yer almamakla beraber, mevcut

Hükümetin insan haklarıile ilgili olarak attığı adımlar ve
yürürlüğe koyduğu yasa değişikliklerinden hareketle, AB

tarafından istenmeden de kendiinsanıiçin oluşturduğu
komisyonlar vasıtasıyla insan hakları konusunda ciddi
araştırmalar ve değerlendirmeler yaptırmakta olduğunu

muhataplarma rahatlıkla söyleyebilmesinin sağlayacağı
yarar da ayrıca teşlik edici bir etken olmuştur.
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7- Raporda yer alan ve M. Kemal Atatürk'ün işaret

ettiği “Muasır Medeniyet” hedefi 1920-1930'larda
durağanlaşan bir hedef olarak yorumlanması doğru
olmayıp daimaileriyi (bu gün için 2004 ve sonrasıdır)
gösteren bir hedef olarak ifade edilmektedir.

Yukarıda özetlenen tespit ve değerlendirmeler ışığında;
A- Bazı küçük ayrıntılarda farklı düşünüyor olmamıza

rağmen rapor bütününü,iyi anlayıp iyi değerlendirdiğimiz
taktirde ülkemiz aleyhine değil bir çok sorunun çözümüne

yardımcı olabilecek bir rapor olarak görüyoruz (esasen,
bu düşünceyle rapor oylamasısırasında 24 kabul oyu
arasında yeraldık).

B- Lozan Antlaşmasının 39/4. maddesinin tanımış

olduğu kültürel hakları, kısıtlama olmaksızın bu güne
kadar özgürce kullanabilmiş olsaydık, dilimiz başta olmak

üzere bu denli kültürel kayıplar yaşamaz, dünyanın en
eski 3-4 kültüründen birisi olan Kafkas kültürünün, Türkiye
kültürüne ve evrensel kültüre katkısı, kuşkusuz çok çok
farklı olur ve bugünkü kültürel sıkıntılarımızı yaşamazdık
ve Manyasilçesi Hacı Osman Köyü'ndetarihin
derinliklerine gömülen Wubıhçadili de pek ala bugün
yaşıyor olabilirdi.

C- Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna Çerkesler
olarak katkımız, ülkemizde yaşayan hiçbir kültür
grubundan az değildir ve herkes gibi biz de bu ülkenin
kurucusuve gelecek için de sorumlu yurttaşlarıyız. Asli
unsur-tali unsur-Azınlık ...gibi özel tanımlamalar içerisinde
kendimizi görmüyoruz. 22 Aralık 2003 tarihli genel kurul
toplantımızdaifade etmiş olduğumuz radyo-

televizyonlarda yayın hakkımızı ve ana dilimizde okuma-
yazma kursları açma hakkımızı kullanma arzumuz
nedeniyle bazı medya organlarında ve yine bazı internet
yayınlarında uzun süre haksız suçlama ve hakaretlere
muhatap olduk. Bundan böyle etnik ayrımcılık başta
olmak üzere hiçbir alanda ayrımcılığa uğramadan 70
milyonun herferdiyle eşit haklara sahip, birlik ve beraberlik
içerisinde gönüllü vatandaşlar olarak yaşamakistiyoruz.

D- BİHDK'nunhazırlamış olduğu raporun, kamuoyuna
özgürce sunulması amacıyla düzenlenen toplantılara
yapılan fiili müdahaleleri, düşünce ve ifade özgürlüğüne

müdahale olarak görüyor, hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz.
E- Raporun Başbakanlık makamına sunumundan

önce basına yansıtılışımı da doğru bulmuyoruz. Ancak,

bu yanlışlık rapor içeriğinin değerlendirilip yararlanılmasına
asla engel teşkil etmemelidir.

Kamuoyununbilgisine saygıyla arz ederiz.

Saygılarımızla
Kafkas Dernekleri Federasyonu
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g Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde yaşayan Adigeler

   

digey'in elverişli iklim koşulları eskiden

olduğu gibi Rusya'nın değişik bölgelerinden
ve BDT ülkelerinden gelen göçmenleri
buraya çekiyor. Son beş yılda Cumhuriyet'te
sadece göç süreçlerine bağlı olarak nüfus
So 10 arttı. Azalmayan göçmen akını

gayrimenkul ve yiyecekfiyatlarının, pazarda yer kapma
rekabetinin, sosyal hizmetlerle ilgili problemlerin
artmasında önemli bir etken oldu ve bu durumdan etno-
politik alan da olumsuz olarak etkilenmeye başladı.İllegal
göçmenler genellikle yasadışıticari faaliyetlerle (silah ve
uyuşturucu kaçakçılığı) uğraşıyorlar ve Cumhuriyet'te

suç oranını artırıyorlar.
Eino-politik alanda nispetenistikrarı sağlamak amacıyla

göç akışı, Adigey Cumhuriyeti Başkanı'nın “Adigey
Cumhuriyeti'ne Göçün Sınırlandırılması Tedbirleri” (â

85 20.03.1997 ) kararnamesine göre düzenleniyor. Alınan
tedbirler sonucunda son beş yılda Adigey'e yönelen
göçmen seli yılda 7-8 bin kişi azaldı.

1997 verilerine göre Adigey Cumhuriyeti'nde 7.232

kişi, 1998'de ise 6.505 kişi sürekli oturma izni aldı. Göç

akışının durma noktası, gelinen bölgelerdeki siyasi

 

durumungerginlik derecesine ve özelliğine bağlı olarak
değişiyor. Yakın sınır ötesinden gelen göçmenler, Çeçen
ve İnguş Cumhuriyetleri'nden gelen göçmenlerle birlikte
mülteci ve zorunlu göçmenkitlesinin esas bölümünü
oluşturuyorlar. Mülteci ve zorunlu göçmen statüsü talep
eden göçmenlerin sayısı da sürekli artıyor. Adigey
Cumhuriyeti Göçmen Bürosu 1998 yılında zorunlu
göçmenolarak 202 kişiyi (64 aile) kaydetti. Bunlardan
19 aile (59 kişi) Çeçenya Cumhuriyeti'nden; 17 aile (51

kişi) Kazakistan'dan; 6 aile (10 kişi) Azerbaycan'dan; 15
aile (61 kişi) Kosova'dan (Yugoslavya) geldi.

Cumhuriyet'in çok uluslu halkı, Kosova'dan tarihi

anavatanlarına dönen Adigeylerin yeni koşullara uyum
konusunda yaşadıkları sorunlara anlayışla yaklaşıyor,
onların sosyal ve günlük yaşamlarını kurabilmeleri için

mümkün olan her şeyi yapıyorlar. Bu bağlamda Şubat

1999'da, Adigey'in yeni vatandaşları için kurulan
Mafehabl'ın (Saadet Köyü'nün) temel atmatöreniyapıldı.

Kaynak: www.ecawarn.ru

Rusya Bilimler Akademisi (RAN)
Mart-Nisan 1999, Bülten 2420

 



 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SEMİNERİ BÜYÜKİLGİ GÖRDÜ
 

 

osyal GüvenlikBakanlığıAB Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı'nın organize ettiği, “Avrupa Birliğinde
Ayrımalıkla Mücadele ve Ülkemize Yansımaları”
konulu seminer, 11-12 Ekim tarihlerinde Ankara

Hilton Oteli'nde yerli ve yabancı kalabalık bir
katılımla gerçekleştirildi.

Anadilde yayın ve kurs açma hakkımızı kullanmagirişimimizi
izleyen günlerde uzunca bir süre internet ortamında ve yazılı
basında yer alan ayrımcı yaklaşımlara ait yazılı belgeleri
Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve Türk

Demokrasi Vakfı kanalıyla da ilgili mercilere
ve Agit'e taşıyan Federasyonumuz, konunun
ilgisi nedeniyle tüm oturumlara aktif
olarak katıldı.

Açılış töreninde söz verilen ilk

konuşmacıABTopluluğu Türkiye
Temsilciliği bayan Lisa Woolfe,
seminer konusu ayrımcılığı

önleme çalışmalarnaverdikleri

önemi vurguladıktan sonra,
Türkiye ilgili bazıistatistik
rakamlarıyla kadınlara karşı

ayrımcılıkdoğuve güneydoğu
yaşamı hakkında örnekler

verip, “Türk hükümeti önemli
yasalar çıkartmış ve önemli
adımlar atmıştır. Ancak bunlar
yeterli değildir, sistematik eğitim,
bilinçlendirme ve hayata geçirme
son derecede önemlidir. Bir anda her
şeyin değişmesi kabil değildir ama
tatbikatında sabırlı olmak gerekir” şeklinde
konuştu.

ABtemsilcisinden sonra kürsüye davet edilen Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başeskioğlu ise “Seminer

zamanlamabakımından son derecede yararlı olmuştur. İnsanların
sahip oldukları özellik ve farklılıklara saygı duymak insanlığın
gereğidir. AB'nin farklılıkların yaşatılmasınailişkin yaklaşımına
önem veriyoruz. Esasen bu konunun yabancısı da değiliz. 2002
yılında Bakanlığımız ve AB Komisyonu arasında imzalanan
mutabakatzaptıyla (21 Şubat 2003 tarih ve 25027 tarihli Resmi
Gazetede yayınlanmıştır) bu konudaki direktiflere uymayı taahhüt
etmiş durumdayız. BunakarşınAwupa'daki 3.500.000 insanımıza

uygulanan ayrımcılıkların giderilmesini ve AB aday üyesidiğer

 

  

     

  

 

  

  

  

 

  

ülkelerden istenmeyen şeylerin bizden istenmesini ayrımcılık
olarakgönmekve sorgulamakda bizim hakkımızdır, düzeltileceğini
umuyoruz” dedi.

AB'den katılan uzmanlarla, Almanya, Romanya ve
Belçika'dan katılan ve ayrımcılığa karşı mücadele veren Eşitlik

Kurumu uzmanları tarafından ayrımcılıkve yaşanmış örneklerini
ve bunlara karşı verilmekte olan mücadeleleri, kendi ülkelerindeki
tatbikatları bir bir örnekleriyle sundularve sorulu-cevaplı tartışmalar
yapıldı. AB tarafından ayrımcılık konusunda kabul edilen ve

tüm üyelerin uyumunuzorunlukılan iki temeldirektitin
içeriği ve tatbikatta karşılaşılan sorunları

örneklediler. Bu iki temel direktifin kod
numaraları ve içeriği şöyledir:

i- Irk ve etnik kökene
bakılmaksızın kişilere eşit muamele

edilmesi ilkesinin uygulamaya
konulmasınailişkin 29 Temmuz

2000 tarih ve 2000/ 43/ EC
sayılı Konsey direktifi,

2- İstihdam ve iş
konusunda eşit muameleiçin

bir genel çerçeve

oluşturulmasına ilişkin 27

Kasım 2000 tarihli ve 2000
/78/EC sayılı Konsey direktifi.

Seminerin faydalı
olduğunubelirten Federasyon

katılımcıları, en azından AB

ülkelerinin ayırımcılıklar konusuna
yaklaşımı ve ayrımcılıkları önleme

amacıyla kurmuş oldukları Eşitlik Kurumu

gibi kuruluşların yapısı, organları ve önleme
araçları hakkında çokfarklı veileri uygulamalardan

örnekler sunarken, ülkemizde aynı amaca yönelik olarak
yapılmışve yapılmakta olan yasal düzenlemelerve kurumlaşmaları
karşılaştırma olanağı yarattığını söylediler. Yabancıkatılımcıların
da özetlediği gibi “Başladınız, bazı adımlar da attınız ama bunlar
yetmez en azından Avrupa'daki örnekleri baz alarak bir değil iki
tane Eşitlik Kurumu kurmanızdayarar var. AB tarafından pilot
uygulama yetkisi verilen Romanya ile bu konularda ileri aşamada
olan Belçika'nın örnek uygulamaları ve çözüm tecrübeleri
yolunuzu kısaltimada yararlı olacaktır. Bizler her zaman elimizden
geldiğince yardıma hazırız...” cümlelerini seminerin bir sonuç
raporu gibi almak yanlış bir değerlendirme olmaz.
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9 lerden beri neredeyse hiçbir ciddi
değişime uğramayan Türkiye'nin,
demokrasi ve insan hakları ile sosyal —

v kültürel yaşamını düzenleyen hukuk
sistemini ve yozlaştırılarak iktisadive siyasi bir rant paylaşım aracı
haline getirilen karma iktisadi modeli, büyük bir
dönüşümüneşiğinde görünüyor.

Bu noktada, sayın Baskın Oran “Türkiye'de
Azınlıklar” adlı kitabını neden yazdığını kendiifadeleri
ile şöyle açıklıyor:

“...dünyaliteratürüyle de paralel olarak ve mutluluk
verecek biçimde, azınlıklar ve azınlık haklarıyla ilgili
çalışmalar Türkiye'de hızla artıyor. Fakat bir eksiklik
var. Yazılan kitaplar ya temelde uluslararası antlaşmaları

anlatan teorik kitaplar oluyor, veya belli bir azınlığı
konu edinen kitaplar,ikisinin arası, ikisini birleştirici,
zihinleri netleştiren bir “el kitabı” lazım. Yani konu

açısmdan Türkiye'yi anlatan, bunu yapabilmek için
de gerekli temelbilgileri meraklısına verenbir çalışma.”

AZINLIKLAR ARASI AYRIM!
Bu anlamda gerçek bir başvuru eseri çıkmış ortaya.

Bu kitabı önemli kılan diğer bir yanı ise, aslında
Türkiye'nin kuruluşunu resmileştiren Lozan antlaşması
hükümlerinin, başından beri müslüman azınlıklara
da hitap ettiğini ortaya koyması. Baskın Oran'ın

güncel makalelerinde ve TV - radyo konuşmalarında
da sık sık değindiği gibi, aslında tüm Türkiye
vatandaşlarının kolayca detayıile bilgi sahibi
olabilmesi gereken Lozan Antlaşması'nın bir nevi
saklanarak, vatandaşlarına getirdiği hak ve
özgürlüklerin bugüne kadar uygulanmadığını
vurguluyor. Öyle ki gayri müslim azınlık olarak
sadece Rum, Ermeni ve Yahudi'ler Lozan'ın getirdiği
haklardan kısmen yararlanabilmişken, Süryani,
Keldani, vb. azınlıkların yararlanamadığı görülüyor.

AZINLIK KAVRAMI
Batı uygarlığının sosyo ekonomik gelişim süreci

çerçevesinde, 16.yy'dan itibaren dini, 18.-

19.yy'lardan itibaren milli azınlık kavramının ortaya

çıkışı özetleniyor. Bu süreç içinde de devletin ve
çoğunluk milletlerin konuya yaklaşımlarının gelişimi ve en
nihayetinde, çoğunluktan farklı olan toplulukların azınlık olarak

tanınıp, haklarının hukuki çerçevede korunmayaalınış süreci

ortaya konuyor.
Avrupa'nın rönesans, reformlar ve kapitalizmin gelişimi

sonucunda gelişip, hegemonik gücü ele geçiriyor. Doğu Sorunu

(O'ustion d'orient) kavramı, Batı'nın Osmanlı'ya yönelirken
oluşturduğu politikaları özetleyen bir kavram olarak bu dönemde
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literatüre giriyor. Azınlık hakkı kavramının evrensel ve
korunması gereken bir hak olarak kabulünden sonra,
Osmanlı'daki öncelikle Hristiyan ve diğer azınlıklar Batı'nın
ilgi alanına giriyor.

Batı'nn emperyal gelişimi ve bundan doğanilgi,
Osmanlı'da ve Doğu uygarlıklarında azınlıkları ve haklarını
hep hassas, çekinilen bir olgu haline getiriyor. Bu süreç

Osmanlı'nın ve Türkiye'nin Hukukuna ve mevzuatına
da yansıyor. İki kutuplu dünyanın yarattığı kamplaşma,
bu dönemde Batı'nın ve ABD'nin Türkiye'deki azınlıklarla
ilgili, Türkiye devletinin yaklaşımını ve uygulamalarını
değiştirmesi yönünde baskı yapmaktan alıkoyuyor.

TOPLUM HÂLA HABERSİZ
1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılarak, iki

kutupluluğun sona ermesi, Küreselleşme'nin kapalı üçüncü
dünya ülkelerini yapısal değişimlere zorlaması ve Avrupa
ve ABD'nin yoğun göçlerle kendi topraklarında, yeni ve
aktif azınlıklarla tanışmasıile, bu uzun dönem boyunca
adeta tabu haline gelen azınlıklar konusu, yeniden tartışma
gündemine girmiş bulunuyor.

Ülkemizde de toplumun önemli bir kesimi, olan
bitenden habersiz ancak, AB'ye girme hayali nedeniyle,
yapılan reformlara olumlu bir gözle bakıyor. Ancak
statükocu ve mevcut düzenden siyasi ve iktisadi rant
sağlayan kesimler, giderek artan bir direniş gösterirken,
reformların sürati nedeniyle kuşku duyan kesimlerle,
mevcut yapıyı eleştirirken, yapılan reformların ulusal
bağımsızlığın kaybedilmesine yol açacağını düşünen
değişik siyasi çevreler, alternatifler üretmeye çalışıyor.

BATPNIN HÜKMETME ÇABALARI
İki nedenle Doğulu toplumlarda ve Türkiye'de

azınlıklar, bu şekilde tanımlanmakistemiyor. Birincisi:

Doğulu toplumlarda azınlık olmak, genelde tehdit altında
olmakla özdeş olmuştur. İkinci olarak ise, Batı'nın

16.yy'dan başlayarak dünyanın geri kalanına askeri,
siyasi, iktisadi ve kültürel olarak hükmetmeye başlaması,
bu toplumların doğal gelişim dinamiklerini önemli ölçüde
baltalamış, batılı anlamda uluslaşma ve bu çerçevede
çoğunluk- azınlık kavramları gelişmemiştir. Etnik kimliğin
dışındaki bazı ortak kimlikler, çelişkileri zaman zaman

tolere etmiş, bazı durumlarda ise daha da derinleştirmiştir.
Baskın Oran, bu noktada Türkiye'nin yanısıra ve

azınlık kavramı ve hukukunun oturmadığıdiğer ülkelerde,
çoğunluktan farklı olan toplulukların, tabulaşan bu
kavramdan uzaklaşarak, kendilerini azınlık değil devletin
kurucu unsuru olarak görme şeklindeki yaklaşımlarının
daha büyüksorunlar yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

ZARAR DEĞİL, YARAR SAĞLAR
Azınlık kavramı ve hukukunun doğru biçimde

tanınarak,layıkıile uygulanması halinde bugüne kadar
oluşan tabuların ve yersiz korkuların ortadan kalkacağını,

toplumun bundanzarar değil yarar göreceğini vurguluyor.
Türk kavramından Türkiyeli kavramına; negatif (eşitlik)
haklarından, pozitif (koruyucu) haklara; ulus devletten,

demokratik devlete; toptak -- din * kan aidiyetinden,

toprak aidiyetine ve en önemlisi asimilasyon
politikalarından, entegrasyon politikalarına geçişi öneren
yorum ve saptamaları ile dikkatle okunması ve
“yararlanılması gereken bir kitap. Sayın Baskın Oran'ın
başka makale ve konuşmalarındaki görüşleriile birlikte

değerlendirdiğimiz bu kitabını, ne yazik ki her yerde
bulmak mümkün olmuyor. TESEVW'den istenerek
edinilebilen bu kitabın, bir an önce tüm kitapçılarda,
ilgilenenlerin ulaşabileceği bir yayın olarak çıkmasını
umuyoruz.

  

MADDE 37: Türkiye, 38'inci maddeden 44'üncü
maddeye kadar olan maddelerin kapsadığı hükümlerin
temelyasalar olarak tanınmasını ve hiç bir kanunun,hiç
bir yönetmeliğin (tüzüğün) ve hiç bir resmiişlemin bu
hükümlere aykırı ya da bunlarla çelişir olmamasını ve
hiç bir kanun,hiç bir yönetmelik (tüzük) ve hiç bir resmi
işlemin söz konusu hükümlerden üstün sayılmamasını
yükümlenir.

MADDE 38: Türk Hükümeti, Türkiye'de oturan
herkesin, doğum,bir ulusal topluluktan olma (milliyet,
nationalityl, dil, soy ya da dinayırımı yapmaksızın,
hayatlarını ve özgürlüklerini korumayı tam ve eksiksiz
olarak sağlamayı yükümlenir.

Türkiye'de oturan herkes, her inancın, dinin ya da
mezhebin, kamu düzenive ahlak kurallarıyla çatışmayan
gereklerini, ister açıkta isterse özel olarak, serbestçe
yerine getirme hakkına sahip olacaktır.

MADDE 39: Müslüman olmayan azınlıklara mensup

Ş
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Türk uyrukları, Müslümanlarin yararlandıkları aynı
yurttaşlık (medeni| haklarıyla siyasal haklardan
yararlanacaklardır.

Türkiye'de oturan herkes, din ayırımı gözetilmeksizin,
kanun önünde eşit olacaktır. Din, inanç ya da mezhep
ayrılığı, hiç bir Türk uyruğunun, yurttaşlık haklarıyla
Imedeni haklarla) siyasal haklarından yararlanmasına,
özellikle kamu hizmet ve görevlerine kabul edilme,
yükseltilme, onurlanma ya da çeşitli mesleklerde ve iş

kollarında çalışma bakımından,bir engelsayılmayacaktır.
Herhangi bir Türk uyruğunun, gerek özel gerekse

ticaret ilişkilerinde, din, basın ya da her çeşit yayın

konularıyla açık toplantılarında, dilediği bir dili
kullanmasına karşı hiç bir kısıtlama konulmayacaktır.

Devletin resmidili bulunmasına rağmen, Türkçeden
başka bir dil konuşan Türk uyruklarına, mahkemelerde
kendidillerini sözlü olarak kullanabilmeleri bakımından
uygun düşen kolaylıklar sağlanacaktır.

    hf in gp  
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aha önce Almancaya çevrilen “Gülibik” adlı
kitabın Almanya'da büyük ilgi görmesi ve
senaryosunun da TRT/ZDFortak yapımı olarak
sinemaya aktarılmasının ardından Öner'in
çocukluk yıllarını ailesini Çerkes gelenek
görenekleri ile Ninesinin anlattığı “Kafkasya

anılarıyla da örülerek kaleme alınan Dağlara Yazılıdır, bu
yılki Grankfurt Uluslar arası Kitap Fuarı'nda ilgiyle karşılandı.

5-12 Ekim tarihleri arasında Alman okuyuculara tanıtmak
için düzenlenen imza gününde büyükilgi gören roman “Son
Çerkes” adıyla satışa sunuldu. Film ve Dizi olarak Senaryo
çalışmaları tamamlanan Dağlara Yazılıdır'ıın önümüzdeki
yıllarda Türk/Alman ve Rus yapım şirketleri ile bir ortak
yapım çerçevesiiçinde Türkiye ve Kafkasya 'da çekilebilmesi
için çalışmaları süren projenin 05 yılı içinde gerçekleştirilmesi
düşünülüyor. Daha önce çekilen “Gülibik” in 30'u aşkın

ülkede gösterilmesi ve uluslar arası 5 ödül kazanmasına
karşın Türkiye'de yasaklı tek film olarak kalmasından üzüntü
duyan çetin Öner, bu durumdan duyduğurahatsızlığınıdile
getirirken, Dağlara Yazılıdır projesinin de TRT'nin bundan
önceki TRT yönetimince yapımının engellendiğini, ön
araştırması için gerek Kabardey ve Adıgey'de, gerekse

Çerkesya'da ön araştırmalarının yapıldığını, filmde oynaması
düşünülen Fransız, Rus, İngiliz, Adıge ve Polonyalı oyuncularla
ilişki kurulduğunu belirterek 3 yıldır üstünde çalıştığı projenin
yeni TRT Repertuar Kurulu'nca da senaryosunun
reddedilmesinin de üzüntü verici olduğunu dile getirdi.
TRT'de sayısız projeye imza atan, bir çok yapımda oyuncu,

senarist ve yönetmen olarak görev alan Öner, Gülibik'te
senarist, İstanbul'da Bir Aşk adlı TRT/ZDF ortak yapımında

senarist ve oyuncu, son olarak da Abdülhamit rolüyle gerek
Antalya Film Festivali gerekse Ankara FilmŞenliği'nde “En
İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülleri kazanmıştır.
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Halkın iradesi dikkate alınmayacak mıydı?
Hele SovyetlerBırlığı zamanında bile, Gürcü
uygulamalarına tepki olarak neredeyse her
|0 senede bir ayaklanmaya kalkışan Abhazlar
yönetmek nasıl mümkün olabılırdı!

erkeslerin gündemi çok yüklü...!
Bir önceki yazıda “Bilinç ve

1 Arananın ne olduğu” konusunda
devam etmeyi vaat ederek yazıyı

) bitirmiştim. Gündem yüklü olunca,
“ zaruretler isteğin önüne geçiyor. Eğer

yayın kurulu bana tahammülünü devam
ettirirse, gelecek sayılarda bu konuya
devam etmek istediğimi not ederek,
Abhazya'da 3 Ekim 2004'de yapılan
seçimi bu çalışmamdaişlemeye gayret

edeceğim. Evet, gündem çok yüklü...!

SEÇİM ÖNCESİ
Yaklaşık üç ay kadar önce, “Dünya Abhaz-Abaza

Birliği Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı”nın 28
Ekim 2004 tarihinde Abhazya'da, Başkent Sohum'da
yapılacağı duyurulmuş, Türkiye'den gidecek delegelerden
biri de benim olmam istenmiş, ben de kabul etmiştim.

Toplantının ilk gündem maddesi; “Abhaz dilinin,
Abhazya'da ve diasporada yaygınlaştırılması, yaşatılması,

korunması ve dil sorunlarımızın irdelenmesi çözüm

yollarının aranması” diye belirlenmişti. Çok önemsediğim;
“var olabilme”nin olmazsa-olmaz koşulu gördüğüm “dil”
konusunda Abhazya'da bir toplantıya katılımcı olmak

beni de çok sevindirmişti.
Heyetimizin Abhazya'da olacağı devrede (03 Ekim'de),

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin de yapılacak olması bizleri

hem çok sevindirmiş hem de çok heyecanlandırmıştı.
Üstelik ilk defa çok adaylı bir seçim devresinde Abhazya
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da olmak, hayal gibi bir şeydi. Ayrıca,
önümüzdekiçalışmalarda işlemeyiistediğim ve
büyük bir merak ile anlamaya-öğrenmeye
çalıştığım “Anıkha/Anıxa” (Abhazların kutsal

yerleri -Abhazya'da 7 adet Anıxa varmış-)
konusunda da biraz mesafe alabileceğimi ümit
etmiştim.

Sonradan katılanlarile birlikte 60 kişiye yakın
bir heyet ile gittik Abhazya'ya; 26 Eylül'de
Trabzon'da buluşarak, deniz otobüsüile Soçi'ye
gittik.Rusya-Abhazya sınırına kadar yolculuğumuz
iyi geçtiyse de, Pso/Rusya-Abhazyasınır kapısında
Rusya Görevlileri, her zaman olduğu gibi yine
yapacağını yaptı. İki ay önceden gidişimiz ile

ilgili resmi başvuru işlemleri yapılmasına, her
birimizin Rusya'ya ve oradan Abhazya'ya

geçişimize dair vizeler verilmiş olmasına rağmen

sınırda 7 saat bekledikten sonra Abhazya'ya
geçebildik. İronik olan, grubun yarısına yakınının
sınır geçiş işlemleri tamamlanıp Abhazya'ya
geçmişken, kalanlarımızın sınır geçiş işlemlerinin

durdurulmasıidi. Gaipten (!) bir telefon gelmiş
ve Rus görevliler işlem yapmayı durdurmuştu.
Ne diyelim! 7 saat sonra, nihayetinde Abhazya'ya

ayak bastık...

RUS ZİHNİYETİ HAKKINDA...
Şu Rus dostlarımıza bir türlü akıl erdiremiyorum; Biz

düşman ol-ma-mak için çırpınıyoruz. Onlar, düşman
olabilmemiz için ellerinden geleni esirgemiyorlar.
Akıllarınca anavatanlarımızile ilişkimizi, ilgimizi bu yolla;
sınırda eziyet ederek ya da benzeri cinlikler ile
zayıflatabilecekler. “Yeminle söylüyorum Rus dostlarımız,

bizden size zarar gelmez. Bizi zorla kendinize düşman
etmeyin. Bize ne kadar rahatlık verirseniz, size sevgimiz
o kadar artacak. Ne kadar zorluk çıkarırsanız o kadar

kinimiz artacak. Tüm formaliteleri basitleştirin-çıkardığınız
engelleri kaldırın; Ata-Ana Vatanlarımıza rahat gidelim-

gelelim. İsteyenler hiçbir güçlükile karşılaşmadan Ata-
Ana Vatanları'nda kalabilsinler. Göreceksiniz heriki taraf

  



için çok iyi sonuçlar doğacak...”

Ancak, ne yaparlarsa yapsınlar düşman olmayacağız
Ruslara. Düşmanlıktan hiç kimsenin kazançlı çıkmadığını

bildiğimiz için düşmanlık-kin gütmeyeceğiz. İnanıyoruz
ki makul sürede onlar da bunuiyi anlayacaklar. Yüzyıllardır
başkalarına verdikleri zararın yanında kendi-kendilerine
verdikleri zararı da fark edecekler.

İRONİK Avrupa örneği: Avrupa devletleri yüzyıllarca
savaştı. Birbirlerine zarar vermenin ötesinde sürekli bir
galibiyet; en azından galip gelen ülkenin kendi insanlarına
mutluluk getirici bir ortam olamadığını algılayınca,birlikte;
ortak fayda-paylaşımla yaşamanın dahaakılcı-insancıl
olduğunu anladılar.

Koskoca imparatorluğun neden yerde sürünür hale
geldiğini; yüzyıllardır kaybettikleri yüz binlerce insanın
kaybediliş sebebini ve günümüzde kendi vatandaşlarının
sefaletinin hangi yanlış, sapık zihniyetin ürünü olduğunu
er geç anlayacaklar... “Biz sabırlıyız, birgün uyanacağınıza

güveniyoruz. Ama,elinizi çabuk tutun Rus dostlarımız:
Atalarımıza acımadınız. Bizlere de acıma duygunuz yoksa
bile, kendi insanlarınıza da yazık; yüzyıllardır kendi
insanlarınız da ölüyorlar, yaşayanlar da acı ve sefalet
içindeler. Bari kendi vatandaşlarımızaacıyın. Gelin ortak

fayda-mutlulukiçin el ele verelim. Gelecek tüm taraflar
için mutluluk dolu olsun”.

Küçük bir hatırlatma; çabuk uyanamazsanız ve
“Kafkasya'da ki soydaşlarımızı tümden yok etseniz bile

 
“Çerkeslik-Çerkesler” bitmeyecek. Çerkeslerin anavatanları
ilelebet sizin kalamayacak. Atalarınız dünyanın dört bir
tarafına bizi yaydılar... Tek-tek hepimizi bulup
öldüremeyeceğinize göre gelin el-ele olalım. Bu bir tehdit
değil; akılcılığa, insanlığa davettir”.

Araya zaman sokar, nesil değişmeleri olur ve diaspora
çerkesliği diye bir şey kalmaz diye düşünüyorsanız,

yanılıyorsunuz: Özellikle elli yaş altı çerkesler; hele otuz
yaş altı çerkesler çok daha bilinçle 'kültürlerini;

anavatanlarını” seviyor, ilgi duyuyorlar. Nesil değişmeleri,
beklentiler doğrultusunda değil tam tersi bir sonuca doğru
koşuyor. Bu durumu göz ardı etmeyin. Evet, bu notlar
tehdit değil, uyanışa davettir. İnanmazsanız, giderek

güçlenen,bilinçlenen süreç içinde daha da bilinçlenerek
bir çığ olacak olan genç potansiyeli internet ortamında
görebilirsiniz. Çerkes, Çerkez, Circassian, Abhaz, Abaza,

Apsua ve benzeri kelimelerile bir araştırma yapabilirsiniz...

SEÇİME DOGRU
26 Ekim'de yola çıkmış, 27 Ekim sabahı saat 06.00

civarı Başkent Sohum'da olabilmiştik. Kimimiz uyumadı,

kimimiz birkaç saat uyudu ve Türkiye'den göç eden
kardeşimiz Celal'in kafesinde bir araya geldik. Geldiğimizi
duyanlarile hasret gidermeye başladık.

Seçim stresi derhal üzerimize çöktü. Gitmeden önce

alabildiğimiz haberlerden 5 adaylı kıran-kırana bir seçim
sürecinin yaşandığını biliyorduk ve stresli bir ortama
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varacağımızı bilmemize rağmen, üzerimize çöken stres

ağır geldi. Tek konuşma konumuz, “acaba olaysız bir
seçim yaşanabilir mi”! idi. Her neyse! Öğleden sonra-
akşama doğru, asıl Abhazya'ya gidiş konumuzile ilgili
bir ön toplantı yaptık ve toplantının verimli olmasıiçin,
Türkiye delegasyonu olarak düşüncelerimizi yetkililere
aktardık. Ertesi günü-28 Ekim'de mevzubahis toplantı
yapıldı. Katılan delegeler düşüncelerini yazılı-sözlü ifade
ettiler. Toplantı 'sonuç bildirisi'ne çeşitli kararlar yansıdı;

çağrı kararları alındı. Bana göre en önemli karar
'Abhazca'nın resmiyette ve pratikte birinci dil haline

getirilmesi çağrısı idi. Toplantının bitiminden sonra, Kongre

İcra Kurulu Başkanı Taras Şhamba, doğduğu köy olan
Abgarkhuk'da misafir delegeler ve davetli yerli misafirlere

büyükbir yemek ziyafeti verdi. Doğal olarak bu yemekli

şölenin gündemide seçim idi.

SEÇİ
Sağ salim-olaysız seçim gününe gelince stresimiz

normal seviyeye iner gibi oldu. Çünkü, demokratik bir
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seçim için gerekli her tür hazırlık yapılmış ve halk da
bunu özümsemiş görünüyordu. Kolay mı!, savaşın-zaferin
ardından; İl sene sonra olaysız seçim gününe ulaşmıştık
ve gerçek çok adaylı bir seçim olacaktı.

Seçim günü, Türkiye'den Abhazya'ya göç edenlerile
delegasyon içinden oy kullanabileceklerin oy kullanacağı
sandık mahalline gittik. Gayet düzenlive bilinçli bir şekilde
oy kullanılıyordu. Çok mutlu olduk. Delegasyondan oy
kullananların resimlerini çektik. Akşama kadar da hiçbir

olayın olmadığı; her yerde oy kullanmanın sükunetiçinde
geçtiği haber alınıyordu ve böylece akşam saat 20.00'de

oy verme işlemi bitti. Demokrasiye sorunsuz geçişi
becermiştik-becermiş miydik acaba!.

Gece yarısı bazı sonuçlar alınabileceği ama 04 Kasım
sabahı kesine yakın sonuçların öğrenilebileceği ifade
ediliyordu. Sandıkların kapanmasından bir saat sonra
Saat 21.00'de Rus televizyonları, eski başbakan-yeni

devre için cumhurbaşkanı adayı Hacimba'nın yüzde 56
oy alarak seçildiğini duyurmuş. Tüm sükunet sona erdi,

Ruslar ne yapmakistiyordu...! “Valla-billa Rus amcalar,

 



 
gene de düşmanlık duymadık size”.

Azalan stresimiz katlanarak geri geldi. Ruslar, halkı
çatıştırmak mı!istiyordu. Bir saat içinde kesin sonuç nasıl

alınabilmişti!. Sorular-endişeler sağanak oldu sele dönüştü...
Çok şükür bir olay çıkmamıştı, liderlerin ve thamatelerin
soğukkanlılığı-tavsiyeleri, olay çıkmasını önlemişti.

Gece 24.00 sularında, güçlü üç muhalefet gurubunun
ortak adayı olan 'Bagapş'ın önde olduğu haberleri gelmeye
başlamıştı. Sevinenler, üzülenler oldu. Sabahleyin, Bagapş'ın *
yüzdeelli barajını aştığı, diğer güçlü aday olan Hacimba'nın
ise yüzde otuzunaltında kaldığı haberleri geldi. Bagapş
taraftarları seviniyor, Hacimba taraftarları ise ne
yapacaklarını bilemiyorlardı. Görevi sona eren V, Ardzınba
ve Rusya'nın desteklediği aday Hacimba'nın Gal bölgesi
seçim sonuçlarına itiraz ettiği haberleri duyuldu.

Ardzınba ve Hacimba'ya çok yakın bir hanım ile
görüşmemizde (her an teklifsiz görüşebiliyorlar), Seçimi
Bagap'şın kazandığını ama Bagapşve taraflarına yönetimin
kesinlikle teslim edilemeyeceğini-teslim edilmeyeceğini
söyledi. Şaşırmıştım. Halkın iradesi dikkate alınmayacak
mıydı!. Halkın iradesini dikkate almayan bir yönetimin,
yönetme becerisini gösteremeyeceğini anlamak için “kahin”
olmaya gerek yoktu. Hele, Sovyetler Birliği zamanında
bile, Gürcü uygulamalarına tepki olarak neredeyse her on
senede bir ayağa kalkışan Abhazları yönetmek nasıl
mümkünolabilirdi...! Yaşayıp göreceğiz, diye düşündüm.

Sonrasınıilgilenelerbiliyorlar. Önce, Hacimba seçildi
haberleri ajanslara yansıdı. Ardından Bagapş'ın kazandığı
medya da yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu açıklaması. Seçim

Kurul Başkanının istifası... Görevden almalar. Yeni atamalar,

açıklamalar...! Mitingler...! Baskı iddiaları, karşılıklı

suçlamalar. Başbakanlığa geçici süre için Nodar Haşba'nın

atanması. Suçlamalar, istifalar, mitingler...!
Şimdilik dizi devam ediyor. Brezilya dizilerinden

özenilmiş olsa gerek!. Tam sonuç alınıyor derken-
alınamıyor... İnternet'ten takip etmeye devam ediyoruz-

bir süre daha takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah
mutlu sonu görürüz...!

 

 

   

 

9
“Huysuz inek tencere dolusu sütü bir tekmeile

devirir-tüm emekleri heba edermiş” diye bir mesel
vardır. Benzetmekgibi olmasın ama ne güzel koca

tencereyisütle doldurmuşken “küt” diye...
Allah'tan, aklı selim insanlar atilk davrandı; kültürün

kalıntı genleri harekete geçti de sütün tümü dökülmeden
tencereyi ayağa diktiler. Bakalım sütün geri kalanını
faydalı şekilde kullanabilecek miyiz! Ciddi konuşacak

olursak: Savaşı kazan. Savaş sonrasının tüm
olumsuzluklarını aş. Tüm dünya seni nerdeyse her
konuda örnek göstersin. Seçim gününe de sağ-salim
gel. Ama seçim sonucunu (bugün 23 Ekim) 20 gün
sonra hala açıklama-açıklayama. Ne zaman açıklanabilir!
o da bilinmiyor. Sonuç, son adımı atıp 'kara-sahile'

basmayı be-ce-re-me-dik: E| alem demokrasinin “DD”
sini bilmezken sen, onlardan-dinlerden binlerce sene
önce günümüzde bile ulaşılamamış-demokratik yapıda
bir toplum oluşturmuş bir 'gen'den geliyorsun. Hem
de toplum düzenini, “Din” ya da “Devlet” gücüne

dayandırmadan, sadece "ayıp" ile özetlenebilecek bir
yaptırım ile oluşturmuşbir 'gen' bu... Kültürün kalan
küçücükkırıntıları bile övünç kaynağımız iken; Milattan
Önceden; Heredot'tan-günümüze bu kültürün gizemi-
başarısı batılı araştırmacıların araştırma konusuiken...

Ve son /The endi: Abhazya'da, bu yazının yazıldığı
gün (20.gün) seçim sonucu henüzaçıklanamadı..!

Ancak (Çetin Altan'ın söylemiyle) enseyi
karartmayalım. Mutlaka bir diriliş yolu bulacağız.

Ança yılapkha hamazayt
Tanrının sıcak bakışları-koruması bizimle olsun.   
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Ifabe ile ilgili düşünce üretirken, Anavatandaki Kuzeybatı
Kafkasyalı nüfus 750 bin kadar iken, sadece Türkiye'de
milyonlarla ifade edilen bir nüfusa sahip olduğumuz gerçeğini

A öncelikle unutmayalım. Sn. Murat Papşu'nun Kiril alfabesini
savunan yazısında, “genelbir tespit yaparsak, kendini “anavatan”

üzerinden tanımlayanlar, yani Kafkasya'yı anavatanı; kendini de Çerkes
halkınm diyasporada yaşayan bir mensubu 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” diyor.

Kiril değil Latin diyenlerden birisi olarak Sn. Papşu'nun bu görüşüne
katılmam olanaksız. Çünkü tırnak içindeki son cümleye, bu olumsuz

tarife hiç uyum göstermeyenlerdenbirisiyim.
Tartışmalarda başa dönmek istememekle birlikte bazı şeyleri

kendimden bir örnekle başlayarak hatırlatmak zorundayım.
Kiril alfabesini 17 yaşında üniversiteye başladığımdabir gece içinde

öğrendim. Köyde doğdum ve 4 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum.
Belki Adıgece'min çok yeterli olmayışından, belki ihmal ettiğim için,
belki de tembelliğimden okuma yazmamıgeliştiremedim. Yıllarca da

KI nil bilen aydınlarımızın eski Sovyet ülkelerinde çalışmama karşın olmadı; beceremedim.

Kiril alfabesi “idealist aydınlar” dışında halkın hiçbir noktasına sirayet
ku racağı kontakla, edememiştir ve pratik olmaktan uzaktır Türkiye diyasporasıiçin.

Halkımızın tüm bireylerinin küçük notlarla, başkasının anlamasını
Ki rn | n Yanında |atl n istemediği minik sözlerle haberleşme imkanını yaratmak, bir süre sonra

okuma yazma eyleminin cidden genişlemesinin önünü açabilirdi.

   

   

' Türkiye gerçeği içinde aydınların Kiril alfabesini öğrenmesi ne kadar
alfabesi de hayata zorunlu ise, aydın olmayansıradan köylülerimizin, işçi ve öğrencilerimizin

kendidillerini yazıp okuyabilmeleriiçin Latin alfabesi olmazsa olmazdır.

geçirilerek, okuma Sonuç olarak,
Sn. Papşu ve Sn. Ber tamamen kendi özgün konumları ve aydın

yazmd faaliyetlerine hız kimlikleri ile olaya yaklaşıyorlar; sıradan insana haklı olduklarını
düşündürüyorlar. Haklı olabilirler ama tamamen değil. Çünkü pratikte

ılı Kiril alfabesiyle Türkiye ve diyasporanın bulunduğu diğer ülkelerde
kazandırılabılır. benim kaldığım noktada kalma tehlikesinin çok güçlü olduğunu

göremiyorlar.
Sn. Hikmet Ber'in anavatan ve diyasporadaki dilimizeilişkin tespitleri

benim haklılığımı gösterecek örneklerle doludur.
Evet, “Ruslar için alfabeleri ulusal kimliklerinin bir parçasıdır”. Ama

unutmayalım “Çerkesler Rus ulusal kimliğinin bir parçası değildir;
olmamaları da gerekir. ”

Sn. Papşu ve Sn. Ber'in görüşlerinin çoğuna katılmakla birlikte, Kiril
alfabesinin yanında Latin alfabesinin ivedi olarak hayata geçirilmesi,

aradaki kontağıKirili de bilen aydınların ve profesyonellerin yapması
ile; milyonlara varan ve tamamı aydın olması mümkün olmayan başta

Türkiye diyasporası olmak üzere anavatan dışındaki halklarımıza en

kolay anlayabilecekleri, uygulayabilecekleri, erişebilecekleri Latin harfleri
ile okuma yazama faaliyetine ivedilik kazandırılması gerektiği
düşüncesindeyim.

Belki dünyadailk kez olacak amaiki iiabeyle çalışmak zorundayız.
Evet hem Kiril, hem de Latin alfabeleriyle... E

 



 

 

  
Domateslerin içerisine dağılan

heceleri biraraya getir ve anlamlı
sözcük oluştur,altına yaz.  

Yılan birkaç sözcüğü
yuttu. Yılanın yuttuğu
sözcükleri bul, renk
renk boya ve alta
tümceleri yaz

 

 

    

Aşağıdaki bulmacayı çöz, Yukarıdan
aşağıya anahtar sözcüğü bul ve boya

 

  

İDLİZMİ SORULAR
|- Mitolojik bir
masal dağı
2- Bize bal veren
bir hayvan

RAVAPU İĞİLRİB 3- Zengin olmayan
insan
4- Yırtıcı bir kuş
5- Yürümemizi
sağlayan bir
organımız

u | 6- Başımızda

FADAKGI bulunan kıllar
/- Düz, sarp kaya
8- Ormanların kralı
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MASAL: ADNAN OZVERİ

Serçe, çam ağacının dibinde oturuyordu. Başınabir

kozalak düştü. İki dakika baygın kaldı. Kendine gelince
hemen etrafındakilere emretti:

- Atımı hazırlayın, sefere çıkacağım!

Baykuş serçenin yanı başındaydı, şaşkınlıkla sordu:

- Ne seferi, ne atı?
- Ben kral değil miyim? dedi serçe, istediğim

yere sefere çıkarım.

- Vah, vah! diye fisıldadı karga. Hafıza kaybına
uğramış zavallı. Ne yapmalı bilmem ki?
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O sırada ayı oradan geçiyordu. Merakla yaklaştı:
- Ne var, ne oluyor? dedi.
Serçe onu görüncesinirlendi:
- Ben böyle şişman asker istemiyorum, dedi.

Asker dediğin tığ gibi olmalı. Çabuk çekil gözümün
önünden.

Ayı bu davranışa şaşırmış, hiçbir şey anlamamıştı:

- Bu me diyor? diye öfkeyle homurdandı.
Baykuş onun kulağına yaklaştı:
- Hafızasımı kaybetmiş, kusura'bakma, idare

et, dedi.
Ayı, anlayışlı biriydi. Serçeyi de severdi. Durumu



anlayınca bir şey demeden bir kenara çekildi.
O sırada serçe yanlarındaki ağaçta, taktak, taklak, diye

durmaksızın çalışan ağaç kakanın sesini duydu.
- Bu ne güzel bir trompet sesi böyle, dedi. Ben

seni ordugahın trompetçisi yaptım.
O andaleylek de kalabalığa yaklaşmış, olayı anlamaya

çalışıyordu. Serçe oturduğu yerden onun uzun boynunu
fark etti.

- Gel, gel sarf, dedi, uzun boylu, yaklaş biraz.
Maşallah ne uzun bacakların var senin. Seni şeref
kıtasına alıyorum. Ön tarafta durursun, arkadaki

kısa boylular belli olmaz.
Leylek sevinerek, gururla " laklak, laklak" diye

yaklaştı.

- Ooo, dedi serçe. Sen güzel de trompet

çalıyorsun. Bundan böyle sen de şeref kıtasınn
İrompetçisisin.

Eşek olayı başından beriizliyordu. Sesine de çok

güveniyordu. Benim değerimi anlarsa serçe anlar, diye
düşündü:

- Âai,aai! diye bütün gücüyle anırmaya başladı.
Eşeğin sesini duyan serçe oldukça keyiflendi:
- Bu ne güzel borazan böyle! dedi. Gel bakalım

yanıma!

Eşek, belki de kaset yaptırırım, diye heyecanla anırarak
serçenin huzurunaçıktı.

- Çok güzel, çok güzel; hem de çok güçlü bir
ses, dediserçe. Bu borazan savaş meydanının her

tarafından duyulur. Seni de ordugahın borazancısı
yaptım. Kurt yoldan geçiyordu. Bir koyunu da mideye
yeniindirmişti. Üstü başı kan içindeydi. Serçenin
yuvasındakikalabalığı görünce yaklaştı. Ama serçe, onu
gördüğüne hiç memnun olmamıştı.

- Senin gözlerini hiç beğenmedim asker, dedi.
Hem de üstün başın çok kirli. Çabuk yıkıl gözümün
önünden!

Kurt kulaklarına inanamıyordu. Şaşkınlıkla: -Bana mı
diyorsun? dedi Serçe daha sert cevap verdi: - Evet,

sana diyorum. Birde soruyor, şuna bak!

Kurtsinirlenmişti. Ağzını kocaman açtı. Gözlerinikıstı.
İyice korkunçlaşmıştı. Ama serçe zerrece etkilenmedi.

Baykuş, kurdun yanma yaklaştı. Durumu kulağınafısıldadı.
Kurt yeni karnını doyurmuştu. Olayıanlayınca bir şey
demeden uzaklaştı.

Zıpzıp Sincap, serçenin en yakın arkadaşıydı. Olay
kendisine ulaştığında hemenişini gücünü bırakıp koştu.
Bir taraftan da nasil davranacağını düşünüyordu. Serçeyi

görür görmez olayın ciddiyetini kavramıştı:
- Kral hazretleri bugün nasıllar? diye serçeyi

saygıyla selamladı.
Serçe bu davranıştan çok memnun olmuştu.
- Nihayet aklı başında biri geldi, dedi. Seni

sadrazam yaptım. Söyle askerlere hazırlansınlar.
Hemen sefere çıkalım.

Zıpzıp Sincap:
- Çok yorgun görünüyorsunuz efendim, dedi.

Biraz dinlenseniz?
- Hayır hayır, dedi serçe. Oldukça dinç ve

sağlıklıyım. Hemen sefere çıkalım.
Busırada aslan öğlen uykusunda uyanmış. Krallığımda

ne var ne yok, diye dürbünle etrafi gözlüyordu. Serçenin
yuvasındaki kalabalığı görünce meraketti. İki sıçrayışta
olay yerine ulaştı.

- Burada ne oluyor? dedi.

 

Onu gören hayvanlar kenara çekildiler. Meydanda
Zıpzıp Sincap,aslan ve serçe kalmıştı. Serçenin gözleri

aslann yelelerinde dolaştı. Sonra Sertbir sesle:
- Bu ne biçim saç böyle asker? dedi. Sen bilmiyor

musun uzun saçlı askerlerden hoşlanmadığımı?
Aslan duyduklarından şaşırdı. Bu ne diyor, ölümüne

mi susadı? dercesine Zıpzıp Sincap'a baktı. Zıpzıp Sincap,
aslanın yanına yaklaştı, saygıyla:

- Bu bir tiyatro oyunu. Prova yapıyoruz

efendimiz, dedi.
- Öyle mi? dedi aslan. Bana niye haber

vermediniz?
- Hazırlık bitmeden sizi rahatsız etmek

istemedik. Sizin tahta çıkışınızla ilgili bir sürpriz
oyun hazırlıyorduk da. Bu da zaten serçenin fikriydi.*

Aslan, hem şaşırmış, hem de çok memnun olmuştu,

- Ben sizin oyununuza engel olmayayım.
Biliyorsunuz ben çok sanatsever bir kralım. Lütfen
devam edin, dedi. ve olay yerinden uzaklaştı. Aslan
giderken serçe arkasından bağırıyordu: i

- Bir daha bu halinle karşıma çıkma! Özel

kuaförüme git de saçını başını kestir. Yoksa fena
yaparım.

Aslan uzaklaşınca serçe, Zıpzıp Sincap'a döndü:
- Haydi sadrazam! Askerleri hazırla sefere

çıkalım.
Zıpzıp Sincap:
- Ne tarafa sefer yapalım, efendim ? dedi.
- Fark etmez, dedi serçe. Güney, kuzey, doğu,

batı... nere olursa olsun. Her taraf düşman dolu.

Atımı hemen eğerleyin.
Serçenin fazla hareket etmesinin uygun olmadığını

düşünen Zıpzıp Sincap:
- At olmaz efendimiz, dedi, size at yakışmaz.

Sizi tahta bindirip öyle götürmemiz gerekir.
Bufikir serçenin de hoşuna gitmişti:

- Sen nasıl istersen sadrazam, dedi.
Zıpzıp Sincap, hemen ağaç dallarından bir sedye

hazırladı. Başını fazla oynatmasın diye serçenin kafasına
zeytin dallarından zafer tacı taktı. Sedyenin bir ucundan
tilki, bir ucundanayıtuttu. Şeref kıtasının önünde uzun
boyuyla leylek vardı. Laklak, laklak diye gururla trompet
çalıyor, taktak, taktak diye de ağaçkakan ona eşlik
ediyordu. En arkada da Aai, aai, diye borazanı öttürerek
eşek geliyordu. Savaşalayı bu şekilde ormanı çıkmış,
kasabadaki veterinerin önünde durmuştu.

Zıpzıp Sincap hemen yukarıçıktı. Durumu anlattı.
Veteriner anlayışlı adamdı,

- Onu hemen yukarı getirin, dedi.
Zıpzıp Sincap aşağıindi,
- Düşman kralın elçisi sizle görüşme yapmak

istiyor, diyerek, serçeyi yukarı çıkmayaiknaetti.
Veteriner serçeye bir iğne yaptı. Serçe kendinden

geçince röntgenini çekti. Sonra da yaraşma merhem
sürüpbaşım sardı.

- Önemlibir şeyi yok, dedi. Geçicibir hafıza kaybı.
Bir ilaç vereyim. Birkaç saat sonra kendine gelir.

Savaşalayı, bu sefer sessiz bir şekilde ormana geri

döndü,iki saat sonra serçe kendine gelmişti. Yaptıkları
ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Serçenin eski haline

dönmesine en çok eşek üzülmüştü.
'Nihayet bir kral sesimin güzelliğini anlamıştı.

Onun da krallığı çok kısa sürdü. Bir kaset bile
yaptıramadım' diye söylenip duruyordu. GB
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SOLDAN SAĞA
1 1- Dağıstan'ın başkenti. 2- Çerkezce “Horoz” - Sol karşıtı. 3-

Çerkezce “bir” sayısı - Artı uç. 4- Hayatın sonu, ölüm zamanı

- Çerkezce “Gelin” 5- Uzak - Donuk,parlak olmayan. 6-İlave
2 - Bizmut'un simgesi. 7- Tümörle ilgilenen tıp dalı. 8- Çerkezce

“erkek çocuk, oğul” - Çerkezce “sağlam” 9- Borsada 100
3 hisseye karşılık gelen işlem birimi 10- Kurum - NART

Destanları'nda adı geçen ejderhalar 1 1- Letonya'nın başkenti
4 - Çerkezce “iş, uğraş” 12- Hainlik - Notada durakişareti

- YUKARIDAN AŞAĞIYA
5 1- Çerkezce “ay” - Çerkezlere özgünbir tür hamurişi. 2-İyi

nişan alan, attığını vuran kişi - Numarakısaltması- Hindistan'da
yaşayan bir topluluk. 3- Çerkezce “köpek” - Bir meyve -

6 Galyum'un simgesi. 4- Bir pamuktürü - Otoyol. 5- Kampana-
Saçı olmayan - TürkLirası. 6- Bir sayı - Karadenizdebir geçit

7 ismi- Üst karşıtı. 7- Nefesdarlığı- Çerkezce “rüzgar” 8- Bir
nota - Durağan - Tırnak boyası. 9- Geçici rütbesiz asker-

8 Notada durak asası
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Değerli Eşim ve Sevgili Annemiz
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Vefatı dolayısıyla acımızaiştirak eden;

Başta TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç ve eşi olmak üzere, Eski
Milletvekillerinden Enver Kaplan, M.Şevket Doğan ve Mecit Yağın'a Em. Kor. Gen.
M.Aydın Şen'e, Em. Alb. M. Ata Katı'ya, Prof. Dr.Haydar Taymaz'a, Aslan
Tokoğlu'na, Mehmet ve Nafiz Jular'a Dr.Murat ve Lale Ergün'e Şükran Tarhan'a,
Atıl ve Ruşen Taşpınar'a hastalığı sırasında alaka ve bakımını esirgemeyen başta
Prof. Dr. Ahmet Demirkazık olmak üzere İbni Sina Hastanesi Onk.Serv.çalışanlarına,
Botaş Gen. Müd.Yrd. Şakir Arıkan'a, Botaş Strateji ve İş Geliştirme Daire
Başkanlığı'na, Bolu SSK. Hastanesi, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yük.Okulu

ve Varan Turizm çalışanlarına, Tema Vakfı Hatıra Ormanlığına fidan diktiren Yasemin
ve Vakur Çetinel'e, Türk Eğitim Vakfına bağışta bulunanlara, Pınarbaşı Derneği
Yönetim Kuruluna, Kafkas Der. Federasyonuna, Peugot Otomotiv, Eston Yapı
camialarına, ayrıca çelenk gönderen telefon, faks ve mailleriyle taziyelerini bildiren,
yurt içi ve yurt dışından evimize, Camiye ve kabristana kadar gelerek bizleri yalnız
bırakmayan tüm yakın akraba, dost ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz.

İSMET BORAN YE AİLESİ
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digey, Türkiye (Bursa Kafkas Derneği Müzik
Grubu:Woredij), Ürdün, Suriye, Israil, Almanya
, Amerika, Osetya, Kabardey B., K.Cerkes,
Üspensk, Lazarevsk ve Tuapse rayonundan
çeşitli grupların katıldığı festival, Rus-Kafkas

savaşında hayatını kaybeden Adıgelerin anıtına çelenk
koyma töreniile başladı.

Anıta çelenk koyma töreninin ardından festivale başka
ülkelerden gelen heyet başkanları, Adıgey Ekonomi Bakanı
daha sonra Adıge Devlet Başkanı Hazret Şovmenile
görüştü. Devlet Başkanı ve Adige diasporasının yaşadığı

ülkelerden giden heyetler arasında diasporada yaşayan
Adıgelerin anavatanlarında vatandaşlık alabilmeleri ve
Dünya Adıge televizyonu kurulması konuları ele alındı.

Görüşmenin ardından gazetecilere bir açıklama yapan
Devlet Başkanı Şövmen “En önemli mesele vatandaşlık

alma meselesi. Biz görüşmemizde bu konuya değindik.
Ve şunu söylemem gerekir ki, vatandaşlık konusu Rusya'da
henüz tam olarak yerleşmedi. Ancak biz bu vatandaşlık

meselesiile ilgileneceğiz. Televizyon kurulması konusunda
ise benim de bufikre destek olduğumu söylemekisterim.
Böyle bir televizyon dünyadaki tüm Adıgelerin arasındaki
iletişimi kolaylaştıracak ayrıca düzenli bir kültürel gelişim

konusunda faydalı olacaktır” dedi.
Festivalin ilk günü Maykop Devlet Üniversitesinde de

Adıge kültür ve dilinin korunması konusunda bir
sempozyum düzenlendi. Bu sempozyuma Adige,
Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes, Abhazya ve başka
ülkelerden uzmanlar katıldı. Dünkü sempozyumda Türkiye,
Suriye, Ürdünveİsrail'de yaşayan Adıgeleriçin dil kitapları
hazırlanması ve diasporada yaşayan Adıgelere dil
konusunda hizmet verecek öğretmenlerin hazırlanması
gerektiğine değinildi. İlk gün ayrıca Maykop'ta bulunan
Milli müzede de “Adıgelerin Dünyası” adlı bir sergiaçıldı.
Sergide Adıgey, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkes
ressamlarının ve zanaatçılarının çalışmaları sergilendi.

Daha sonra tüm resmi davetli ve katılımcıların katılımı
ile Maykop'un merkez caddesinde yapılan toplu yürüyüşün
ardından konser alanına gelindi. Şövmen'in selamlama
konuşmasının ardından konser programı “Nalmes” ve

 

 
“İslamey” devlet dans gruplarının gösterisi ile başladı.

Bursa Kafkas Derneği Müzik Grubu Woredıj Festivale
Kafkasya dışından katılan tek müzik grubuydu. Dış
ülkelerden gelen tek grup da olmasının etkisiyle çok yoğun
ilgi gördü. Grupfestival açılışında sahne aldığında seyirciler
büyük coşku gösterdiler. Özellikle diasporada Anadilimizin
durumunuanlatanşiir (Se Çığupşağep) okunurken seyirciler
arasında çok yoğun bir duygusallık yaşandı.

Grup seslendireceği eserleri Festivalin amacına uygun
olarak Türkiye diasporasında üretilmiş şarkılar arasından

seçti. Festivalin açılışında şu parçalar seslendirildi;

“Se Çığupşağep” -Babug Ergun Yıldız'ın yazdığı bu
şiiri Cetaw Mustafa Avdaş Adigey diyalektine çevirdi,
Awufl Serap Tosun okudu.

“De di Gopsır”-(Te ti Lhepsır) Büyük Sürgünü anlatan
bu ğıbzeyi Mişe Setenay Yavuz ve Awufl Serap Tosun
söylediler koro eşlik etti.

“Mı Pşaşe” Türkiye'de hemen her yörede düğünlerde
söylenen bu parça Afeşij Emin tarafından derlendi.

“Zenibjeğuş Khafe”- Özellikle Kayseri yöresinde
düğünlerde söylenen bu şarkı koro olarak seslendirildi.

“Muhaceret Düğüm” Mahalli tleperuş, şeşen gibi

müziklerden ve dejuwdan oluşan parça Gubj Müjdat
Başaran tarafından düzenlendi. Huaj İlker Birgül'ün pşine
ile eşlik ettiği parça grupça seslendirildi. İslamey'in Sanat
Yönetmeni ve kompozitör Nehay Aslan Bursa Müzik
Grubunun söylediği muhaceret parçalarından bazılarını
repertuarlarına katabilecekleriniifadeetti.

Müzik Grubu Festivalin İkinci günü Koşhable köyünde
sahne aldı. Çok sıcak bir düğün ortamı ve mükellefbir
Adige sofrasıyla ağırlanan grup burada repertuarmdaki
bir çok parçayıseslendirdi. Festival Programından sonra
Adigey'in tarihi ve doğal güzelliklerini, müzelerini derin
bir hayranlık duygusuyla gezen grup üyeleri daha oradan
ayrılmadan bir daha gidebilmenin planlarını yapmaya

başladı.Kültür bakanlığının Adigey Haçeş'te verdiği
yemekte ülke temsilcilerinin konuşmaları sonrasında
festivale katılan grupların şarkıları eşliğinde düğün yapıldı.
Bursa Müzik Grubu burada Kültür Bakanına Eskişehir'de

imal edilmiş Adige Satranç Takımı hediyeetti.
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MÜRŞİDEFİDAN ŞEN

 

skişehir Kuzey Kafkas Kültür
ve Dayanışma Derneği'nin
geleneksel şenliği Azhvala 12
Eylül 2004 Pazar günü
Musaözü Köyü piknik alanında

yapılmıştır. Haftanın en sıcak gününde
bol güneşli yemyeşil bir ortamda
insanların sıcaklığı ile artan coşku,
akşamın geç saatlerine kadar aynı hızla
sürmüştür. Kafkas Dernekleri
Federasyonu'ndan Başkan Muhittin
Ünal, Genel Sekreter Cumhur Bal,
Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı
Bozüyükve Alpu Belediye başkanları,
çevre il ve ilçelerden gelen dernek
başkanlarıile köylümüz ve kentlimizin
bir arada yaşadığı bu birliktelikle,
umutlarımızın tazelenişi, sevgi ve
varlığımızın sesi taa kafdağına ulaşmış
olmalı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının
ardından Eskişehir Dernek Başkanı
Mürşide Fidan Şen barış, birliktelik,
kültürümüzü gelecek kuşaklara

 

Bursa'dan gelerek
şenliğimize voredlerle
katılan Woredı grubu

ve Gubj Müjdat
heyecanımızı
Oşhamafe'nin

doruklarına ulaştırdı.
Düzce'den gelerek
şenliğimizin neşesini

arttıran İizeğus grububir
yandan oyunlarıile
ustalıklarını ortaya

koyarken, diğer tarafta
Gençlik kolunun

hazırladığı çadırlarda
Abazaca, |ürkçe çızgı
filmler gösterimdeydi

 
nedeniyle tüm Kafkas halklarına
başsağlığı dileyerek terörü kınadı. Kıymet
ayrıca Asetin Demeklerinin şenlik için
verdiğiizni açıklayarak federasyon adına
teşekkürlerini belirtti.

Eskişehir Derneği halk dansları ekibi
Şible 'nin kısa bir gösterisinin ardından
söz alan, Abhaz Cumhuriyeti Türkiye
Temsilcisi Viladimir Ayüzba, "Tanınmamış
Abhazya'nın tanınmamış temsilcisiyim"
diyerek başladığı konuşmasında,
"Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin bir arada
yaşamasını sağlayan, dilini konuşturan
kültür ve adeti kaybetmemesine destek
veren böyle Türkiye yaşasın, teşekkür
ediyorum Türk halkına ve devlete..."
dedi. Ayüzba'nın şakaları ile neşelenenler,
bu sözlerle biraz da derin düşünmek
zorunda kaldılar.
şenliğimize voredlerle katılan Woredij
grubu ve Gubj Müjdat heyecanımızı
Oşhamafe'nin doruklarına ulaştırdı.
Düzce'den gelerek şenliğimizin neşesini
arttıran Tizeğus grubu bir yandan oyunları
ile ustalıklarını ortaya koyarken, diğer
tarafta Gençlik kolunun hazırladığı
çadırlarda Abazaca, Türkçe çizgifilmler

taşımak, bunun için de derneklerimizde buluşma çağrıları
ile şenliğin açılış konuşmasını yaptı.

Prot. Dr. Fazıl Tekin ise konuşmasında, Azhvala
Şenliği'nin amaçlarını, ulusal kimliğimizi ayakta tutmanın
kitle iletişim araçlarına rağmen en doğal hakkımız
olduğunu, Beslan olayları nedeniyle Asetin kardeşlerimizin
üzüntüsünü paylaştığımızı dile getirerek terörü kınarken,
her zaman bölücü hareketlerin karşısında duracağımızı
belirtti. Musaözü Köyü temsilcisi Sayın Sebahattin Koç'un
davetlilere 'hoş geldiniz” dedikten sonra mikrofona davet
ettiği İstanbul Abhaz Derneği Başkanı ve Federasyon
Etkinlik Genel Sekreteri İlhan Kıymet, Beslan olayları
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gösterimdeydi.
Kadınlar kolununsatışlarında heryıl yenilikler yapılır.

Bu yıl da hazırlanan heykeller, takılar, kalpakları satışa
sunan kadınlarımız, geleneksel başlığımızı "her eve bir
kalpak" sloganıyla herkese ulaştırmak istediler.

Şenliklerin çok sayıda Çerkesi bir araya getirmek,
gelenekleri, dili, davranışları, özlemleri, hasretleri, bir
arada yaşamak, umutları tazelemek için olağanüstü
ortamlar olduğu tartışılmaz. Gelecek yıl sekizinci
Azhvala'ya Türkiye'de ki tüm soydaşlarımızı bekliyoruz.

Umutla, sevgiyle, barışla yaşanacak ortamlarda
buluşmak üzere.

 



  
   

Eğer, AvrupaBırlığı
süreci gibi; amacımız
yurttaşlık şemsiyesi

altında ulus ötesi
topluluklarla birleşmek

ise, yurttaşlık
çeşitlenmelerinin
toplumun farklı

düzeylerine
uygulandığı, belki

devletsınırlarını aşmış
yurttaşlığın yeni

formlarına ait sıkıntılara
hitap etmek
zorundayız.

  

ilindiği üzere Çerkesler farklı dil, tarih,
gelenekvs. ile Türkiye Cumhuriyeti'nin
asli yurttaşları olarak 140 yıldır
Anadolu'da yaşamlarını
sürdürmektedirler. Geleneklerine çok

bağlı oldukları bilenen Çerkesler aynı
kararlılıkla yurttaşlıklarna da bağlıdırlar. Gelenekleri
üzerinden sürgün edildikleri anavatanları Kuzey
Kafkasyaile kimlikleşirken yurttaşlıklarına bağlı
olarak “Babavatan” fikri de geliştirmişlerdir.
“Babavatan”fikri, sürgün edildikleri farklı devletlerde
bulunan Çerkesler için de geçerlidir. Sürgün
sonrasında farklı yurttaşlıklar edinmiş Çerkesler'in

ortak paydası olan Kuzey Kafkasya (ya da Çerkesya)
ve etnik kökenleri ile yurttaşlıkları birbirini
tamamlayan bir bütün mü, veya bir ayrışma mı
meydana getirmektedir? Bu soruya ancak sağlam
kuram ve tarihsel deneyimden elde edilen verilerin

ışığında yanıt verilebilir. Bu makalenin de amacı;
ne tür ihtimallerin ne tür sonuçlar doğurabileceğini
tartışmaktır.

Kimlik kavramı insanoğlunu diğer canlı
türlerinden ayıran kavramların en önemlilerinden
biridir. İnsanoğlu birçok kavramı diğer canlılarla
ortak kullanır. Örneğin seks bunlardan biridir. Seks
kromozom düzeyindebir türü iki farklı kategoriye
böler. Bu kategoriler Dişi ve Erkek şeklinde
adlandırılır. Dişi ve Erkeklik genetik bilginin
belirleyiciliği ile şekillenir ve vakti geldiğinde de
fonksiyon görür. Örneğin yumurtayı dölleyen en
kök hücre olan spermin durumu bu fonksiyonun
adını en başında koyar. Eğer yumurtayı dölleyen y
kromozomuise sonraki fonksiyonlar erkeklik şeklinde

olacaktır. Fakat x kromozomuise dişilik şeklinde
olacaktır. Diyelim ki dölleme işini yapan Xx
kromozomuolsun, yumurta da en başında x olduğu
için xx şeklinde birleşecek olan cinsiyet kromozomu,
dişilik şeklinde gelişecektir. Bu şekilde dünyayadişi
olarak gelen bebekileriki yaşlarında türün devamı
için muhtemelen kendisi de bir bebek dünyaya
getirecektir. Eğer en başında yumurtayı dölleyen y
olsaydı, bunların hiç biri olmayacaktı. Bütün bunlar

oldukça doğaldır. Fakat, kendisi de bir başka bebeği

dünyaya getirmeyecek olsa bile bu xx kromozomlu
çocuk, bütün eylemlerini-davranışlarını bu xx'nin
etkisi altında sürdürecektir. Neden ve nasıl?

EBEVEYN, BEBEĞİNE ÖNCEKİ
KUŞAK BİLGİLERİNİ AKTARIR

Bir kere, insanoğlu zihni boş ve potansiyeller
bütünü bir organizma olarak dünyaya gelir, fakat
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rastgele bir dünyaya gelmez. O;bir tarihe, bir döneme,
bir topluma, bir sınıfa, bir ailenin içine doğar. Dünyaya
gelmiş ortalama 3-4 kg'lık bir bebeğin uzunca süre tek
başına yaşaması mümkün değildir. Türün devamı
(insanoğlunun-toplumun) için bebeklerin hayatta kalması

gerekir. Bu yüzden içine doğduğu aile; bebeğisarıp
sarmalarken, ihtiyaçlarını giderir. Anne yalnızca ona şefkat
ve süt vermez.

Daha sonraki yaşlarında ihtiyacı olacak olan bir çok
bilgiyi de aktarır. Bu ara ebeveyn, kendisinin de bir önceki
kuşaktan aldıklarını, öğrendiklerini (Sosyal Bilimciler
kısaca buna Kültür diyor) de aktarır. Bebek zaman
ilerledikçe hayatta kalmasıiçin gerekli bilgileri öğrenirken
ebeveyninin aktardığı kültürel öğeleri de öğrenir.
Ebeveynlerinin sevdikleri kendi sevdikleri; nefretleri kendi
nefretleri olur. Bu sürece de
sosyalizasyon diyebiliriz.

Bütün bu sosyalizasyon süreci,
Dişi olarak dünyaya gelen bebeği
Kadın olarak topluma hazırlar. Artık
insanoğlunu diğer canlılardan ayırıcı
kavramlar devreye girebilir.

Yumurtanın döllenme sürecinin
belirlediği güdüsel/genetik durum;dişi
kategorisinde değerlendirilirken
(İngilizce bu, seks olarak
kavramlaştırılır), sonraki öğrenmeleri

onu toplumun belli bir yerine
yerleştirdiği için cinsiyet açısından
kadın (İngilizce bu süreç ise, gender
olarak kavramlaştırılır) olarak

değerlendirilir. Türkçe birincisine
biyolojik cinsiyet'(seks), ikincisine de
sosyal cinsiyet (gender) denilebilir.
Hayvanlar aleminde birincisi esas

iken, insanoğlunda artık ikincisi esas
olur. İşte tam bu noktada
insanoğlunun ayırıcı kavramı kabul
ettiğimiz kimlik devreye girer.

Örneğin kalabalık bir ortama
seslensek: Kadınlar ellerini havaya
kaldırsın! En başında yumurta
döneminde yine bir x kromozomu tarafından döllenildiği
hesaba katılmayan fakat ebeveynlerin kucağında başlayan
o süreç; bu konuda öğrenilmiş bilinçlenme devreye
girecektir. Kendini bu x kromozom temelli fakat öğrenilmiş
bilinç süreçli algı bu özelliklerin dışında olanlardan kendini

ayırır ve bu algıya sahip kişiler ellerini havaya kaldırır.
Yani, kadınlar. Ötekiler ise aynı süreçlerden dolayıfakat
farklı bilgilerden kaynaklı olarak kaldırmazlar. Yani,
erkekler. Biri kalkıp ekstrem bir soru ortaya atabilir

burada: Eşcinseller! Bu örnek ayrıca tartışılması gereken

bir konu ve bu yazının hedefleri dışındadır.

  

İşte bütün bu sürece kimlikleşme ve süreç sonucunda

oluşun algıya da kimlik diyebiliriz. Kısaca, “ben kimim?”
sorusunun yanıtı. Alınacak yanıt, sorunun göndermede

bulunduğu öteki ve referans noktasına göre değişecektir.

Bu benlik-algısının referans noktaları veötekilik, farklı
kimlikleşmeleri devreye sokacaktır. Farklı referans noktaları

 

 

ve algılama biçimleri geliştirdikçe bireyin farklı

kimlikleşmeleri olacaktır. Bunlar x gibi en başında
belirlenmiş olmak zorunda değildir. Bireyin yaşantısı

içerisinde üretilebilir. -
Örneğin; kadın olmak, Malatyalı olmak, Türkiye

Cumhuriyeti yurttaşı olmak hep bireye kimlik verir. Bu

kimlik oluşumunasürekli ötekiler tarafından şekilverilir.
Malatyalıların, Ankaralıların bir arada bulunduğu bir
ortamda kişiye nerelisin? diye sorulursa, alınacak yanıt
Türkiye Cumhuriyetliyim veya kadın/erkeğim şeklinde
olmayacaktır. Kişi kendisine Malatyalıları öteki olarak
alırsa, Ankaralı olarak kendini kimlikleştirecektir. Bu

kimlikleşme;bireyin sosyalizasyon sürecince oluşmuştur,

sosyalizasyon devam ettiği sürece de kimlikleşme de
devam edecektir.

En baştan belirlenmiş ve

sonradan oluşmuş bu kimlik
süreçleri birbirini tamamlayarak bir

bütün olarak insan kişiliğini
oluşturur. Eğer bu bütünün parçaları
arasında bir uygunsuzluk veya

parçalar arası çatışma/iç çatışma

meydana gelirse zaten kişilik
bozukluğu oluşacaktır. Birey, sağlığı

açısından bu parçaları birbirine
ulama eğilimindedir. Bu durumun

varlığı kollektif/köken kimliklere
sahip azınlık bireylerin
asimilasyonunu kolaylaştırmaktadır.

Aksi taktirde birey açısından bir
dış çatışma meydana getirmektedir.

Örneğinbirbirey; “kadın, Kayserili,
Çerkes ve Türkiye Cumhuriyeti

Yurttaşı” olmayı hiçbir çatışmaya

izin vermeden hepsini kendi
bünyesinde taşıyabilir. Fakat tersi
de söz konusudur. Burada uyum
kadar çatışma da normaldir.
Buradaki çatışma bireyin kişilik

bölünmesine izin vermeyen dış
çatışmadır.

Ana kısım, tanımlanmış-ben'

ve tanımlanmış-öteki” kimliği arasında inşa edilmiştir.
“Tanımlanmış-benile 'algılanmış-ben tarafında, bir

yandan bireyselkişiliğe ve diğerlerinden farklılığa, öte
yandan grup üyeliğine ve kollektivitelere gönderme yapan
kavramlarla karşılaşmak mümkündür. Aynı zamanda

iyi/kötü, güvenli/güvensiz, güçlü/zayıf ve pozitif/negatif
kimliklere ilişkin dereceli ayrımlar da söz konusudur.

Bu nitelemeler, kimliğin motivasyonel cisimleşmeleri
için önemlidir ve zamanla kimlik süreçlerinin süre giden
güçlerinin rolüne bağlanır. Birinin kimliğinin subjektif
görünümleri olan bu tanımlanmış-benlikler, kontrol

bileşkesine, beceriye, ahlaki değere ve saygınlığına bağlıdır.
Fakat, hem kısa, hem de uzun erişimli amaçları içeren,

etkileşimsel bağlamda kurulmuş olan kimlik de söz

konusudur.
Sosyal Kimlik bireyin sosyal grup ve kategori üyeliğine

ve bu üyeliğin sahip olduğu duyusal öneme gönderme

yapar. Sosyal Kimlik kavramı bir grup veya cemaattaki
diğerleriyle paylaşılan ben-kategorileriyle yakın olarak

bağlantılıdır. Ayrıca başka kavramlar da şu çerçevede
oluşturulabilir: farklıları gözetme, steoretipler vs.



 

KOLLEKTİF KİMLİK, “BEN”İN
BELİRLENMESİNE GÖNDERME YAPAR

Metriksin sübjektif kısmı üzerindeki kollektif kimlik,
genişbir kollektiviteninüyesi olarak 'ben'in belirlenmesine
gönderme yapar. Etnik Kimlik, Milli Kimlik, Dinsel Kimlik
ve Sınıf Kimliği oldukça tipik örneklerdir. Burada etnisite,

duygusal olarak önemli, bilişsel olarak anlamlı bireysel
deneyimlerin ve normal olarak da kimlikleri kabul eden
ve atıfta bulunan ötekilerin oluşturduğu kollektivite olarak
tanımlanabilir. Kollektif kimlik ile sosyal kimlik arasındaki
fark; ilki üyeliğin spesifik doyumu üzerine odaklanırken,
diğeri üyeliğin önemi ve yoğunluğu ile duygusal anlamı
üzerine odaklanmasıdır. Yurttaşlık bir sosyal kimlik de
olabilen kollektif kimlik örneğidir.

“Tanımlanmış-öteki' ve 'algılanmış-öteki? mutlak bir

şekilde etkileşimsel bir çerçevede mevcuttur. Sosyal

etkileşim içinde birey, diğerinin onun hakkındaki
algılamasını etkilemek için değişik stratejilere
girebilmektedir. Ben-takdimi, diğerkişilerin algılamalarını
manupüle eden, az çok zeki ve az çok kasıtlı stratejilerin
bir sunusunu kucaklayan merkezi bir terimdir

Kişi, belirli durumlarda çıkarlarına hizmet eden kendi

kişilik ve kimlik görünüşlerini vurgular ve dezavantajlı
olduğubilinen enformasyonu bastırır. Yine de pratikte
sosyal statü farklılıkları kimlik bilgisinin miktarı ve
kalitesinde yer alan farklı bireylere ait kimlik aktarımlarına
yansır. Yüksek statülü kişiler;normal olarak bu kimlik
bilgisini düşük statülü kişilerden daha çok kontrol eden

ve saklayan bir pozisyondadırlar. Bu anlamda Kimlik
Süreci, dinamik bir süreçtir. Sosyal psikolojik anlamda
kimlik, bireysel kişiye uygulanan bir belirleme ve
kategorileştirmedir. Bilindiği üzere, Kimlik Kavramı,

Antropoloji, Sosyoloji, Beşeri Coğrafya ve Siyasal Bilim
gibi birçok bilim arasındaki disiplinlerin merkezi sorunudur.
Bu bağlamlarda genellikle sosyal hareketleri, politik
partileri, çıkar ve baskı gruplarını, etnik oluşumların
amacına uygun kollektif kategorileri kapsar.

tx5328Eşzamanlıolarak,bir kişinin yegane bireyselliği
diğerlerine benzerliğinin geçmişine karşı ortaya çıkar. Bu
benzerlik neye dayanmalı ki onun grubuna benzerliği
sırasıyla diğer gruplarla ilişkilerde benzemezliğin
geçmişinden çıksın; aynı zamanda grup karşılaştırmaları

olduğundakişinin kendi grubu farklılıkla donatılsın?
Farklılık ihtiyacı, algıladığımız bireyliğin biçimi olarak
kimlikleşmeye, farklılaşmaya yön veren bir güçtür. Bu
durumda eş zamanlı olarak Kimlik, aşağı yukarıfarklılık
ve benzerlik arasındaki bir gerilimdir. Diğer yandan Kimlik
zıt zamanlı olarak süreklilik ile değişmenin diyalektiğidir.
Her birey, yüz ifadeleri, bedensel yapı bakımından
ayrımlaşanfiziksel karakterler gösterir. İnsan bedeni gelişir
ve yaşlanır. Zamanla değişir. Hala bireysel bütün
durmaktadır. Karakterlerin belirli biçimleri yaşlanma
süreçlerine geçer. O yüzden 'bir kişi yedisinde ne ise

yetmişinde de odur” denir. Aynı şey kimliğe de
uygulanabilir. Benlik-belirlemelerinin belirli biçimi sürekli
bir şekilde zamanın tahribatına karşı koymaktadır. Bu
yüzden 140 yıllık göç süreci ve yaşanan taarruzlara
rağmen diasporada Çerkes kimliğivarlığın sürdürmektedir.

 

Süreçler içinde toplum ve kültür yeniden üretilmektedir

Kimliğin dışsallığınm önemli yanı, bireyin ikametgah
düzeninde ortaya çıkar. Bireyin evi, ikametgah sınırları,
kapı komşuluk ve hatta ülke sınırlarının belirlediğisınırlar
kimlik anlamlarıyla doyurulmuştur. Formelve informel
ağlar, arkadaşlık bağları ve kapı komşulukilişkileri yerel
toplumu oluşturur. Yerleşmiş kimliğin dış nitelikleri,

kuşaklar arası geçişe neden olur. Bir kişi çevresiile

etkileşim halindedir. Kişi ona biçim verir fakat bu ara

onun tarafından da biçimlendirilir. İşte bu süreçler içinde

toplum ve kültür yeniden üretilir. Bu şekilde etnik grupların
varlığı süreklilik kazanır. Peki kimlik açısından buradaki
söz konusu olan etnik grupların etnikliği nasıl
çözümlenmelidir?

Aslında etnisite kelimesi, Grekçe halk yerine kullanılan
'ethos'tan gelir. Etnisite, bir halk olarak bir halkın kendi
kollektif fikridir. Kimlikler, kategoriler, gruplar, kollektiviteler,
ilişkiler vs gibi 'etnik fenomeninvarlığına gönderme
yapan şemsiye bir kavramdır (Anderson, 1967: 234).

Aslındayıllardan beri etnisitenin doğası hakkındakifarklı
görüşler tartışılmaktadır. Genel olarak söylenirse,
baştanvarcı (primordialist) ve inşacı (zaman zaman
araçsalcı veya durumsalcı) olarak bilineniki karşıt eğilim

söz konusudur. Baştanvarcılar (primordialist), etnisitenin,

insan kimliğinin doğalbir yönü olduğunukabuleder.İlk
sosyalizasyonunveilk dil ediniminin öneminibelirterek
görüşlerileri süren sosyobiyolojinin en ekstremi olarak
ortaya çıkmış bir görüştür. Diğer yandan inşacılar
(constructivist) etnisitenin bazı genel amaçlar için bireyler

ve gruplar tarafından oluşturulduğunu kabul ederler.
Başka birçok etnisite kuramı baştanvarcıve inşacı yorumlar

arasında ara bir yol takip eder. Psikologlar ve dilciler
spektrumun baştanvarcı uç kısmına daha yakın olma
eğilimindedirler, antropologlar genellikle inşacı yoruma
daha yakındırlar. Örneğin Anthony D. Smith'in milletlerin
einik kökenleri üzerine etkili çalışması,tipik bir baştanvarcı

bakıştır. Smith (1986), etnisitenin, milletlerin esasını ve
millet inşa süreçlerinin özünü oluşturduğunu iddia eder.

ETNİSETİNİN DAYANIŞMANIN GÜÇLÜ
BİR KAYNAĞI OLDUĞU ORTADADIR

Etnisite, protomilliyetçiliğin bir türünü gösterir. Bugün
esas olan etnisitenin bu veya öteki kuramcının baştanvarcı
ya da inşacı terimlerde etnisiteyi açıklamış olup olmaması

değildir, fakat kuramcılar arasındakibir zıtlığa rağmen
etnik hisler, milli sadakat ve eylemlerin, mevcut insanlar
tarafından doğal bir şekilde verili, doğası gereği veya
baştanvar olarak kabul edilmesidir. Bugün etnisitenin,
dayanışmanın güçlü bir kaynağı olduğu ispatlanmıştır ve
bu yüzden, özellikle milli devlet ve milliyetçi amaçları

başarmaya çabalayan hareketler tarafından hayata
geçirilen politik hareketliliğin amaçları için istismar
edilmektedir. Zamanımızdabir çok örneğini üzüntüyle
gördüğümüzgibi acımasız milliyetçiler etnik temizleme
ve jenosit süreçleriyle etnik dayanışmanın devasal güç

potansiyelini istismar etmişlerdir. Örneğin Boşnaklar
boğazlanırken Sırplık belirleyici olmuştur.

Etnik kategorinin gücü, öteki temelinsani kategorileri
kullanabilme ve sentezleyebilmesinden gelir. Bazen
etnisitede düşünülmüş ya da varsayılmış bir ırki boyut
da vardır. Dil, kültür ve bazen de din, etnik
kategorileştirmeye dahil öteki kriterlerdir. Siyasal coğrafya
(teritoriyalite) bir çok durumda söz konusudur, fakat
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hepsinde değil. Merkezibir kriter, ortak ataya inançtır.
Emik bir görüşe göre etnisite, geniş bir akrabalığın
yayılmasıdır. Bazı açılardan etnik kategorinin altında
yatan dışsal ve tarafsız inşalar ayırt edici iken, diğer
kriterler sürekli değişkendirler. Etnik kategori bu bağlamda
önemlidir çünkü millet kategorisiyle ve milli devlet
formasyonu süreciyle yakın bir şekilde ilişkilidir.
Genişletilirse milliyetçilik ve yurttaşlık terimleriyle karşılaşılır.

SOSYAL KATEGORİ, SOSYAL VE
KÜLTÜREL ANLAMLA OLUŞUR

Aslında sosyal ve kollektif kimlikler aynı zamanda
yurttaşlık kategorisini açığa çıkarırlar. Biyolojik cinsiyet
ile ebeveyn-Evlatilişkilerine, önemli, doğal olarak verili,
ayırıcı kategoriler olarak bakılabilir. Fakat, doğal olarak
verili ya da doğal türler kavramı problemlidir ve
sorgulanabilir. Sosyal kategorinin her türü, sosyal ve
kültürel anlamla oluşur. Burada biyolojik cinsiyet (seks)
sosyalcinsiyete (gender), atalara ilişkin nesil akrabalığa,
fenotip farklılıklar rka ve ortak kökendekidil bileşeni,
teritoryalite, dini ve fenotip karakteristikler ve inançlar

einisiteye dönüşür. Bu tür temel kategoriler saf değiller
fakat, insanoğlunun ve toplumsal yeniden üretimin
temellerine karıştırılmıştırlar.

Sosyal kategori, etnik göstergelerin aracılığıyla etnik
kategoriye dönüşür. Fenotip özellikler, dil, isim, giysi,

evrensel etnik göstergelerdir. Bunlar algılanmış ve
ayrımlaşmış halde bulunur. Göstergeler algısal

yakalayıcılardırlar. Duruma bağlı olarak, araçsal sebepler
için vurgulanmış ve yetiştirilmiştir. Örneğin bir Çerkes,

“Setenay” isminiişittiği zaman sırf Setenay isminden
kaynaklı olarak dikkatini sesin geldiği yöne toplayabilir.

Yurttaşlık da öteki toplumsal üyelik kategorileri gibidir
fakat çok özel bir kategoridir. Bir devlettin yurttaşlık
yasalarıyla ilişkilidir ve ayrıca dünya devlet sistemi
düzeninin temelini de oluşturur. Bu yasalar, devletin

üyeliğine katılım (ve bazı durumlarda çıkarmak)şartlarını

ayrıntılı olarak verir. Yurttaşlık, temel olarak özellikle farklı
sistematik bağlamlar içinde uygulanan ve işleyen bireysel
insanoğlu ve özerk devlet gibi çok farklı iki egemen etmen
arasında bir bağlantıdır. Yurttaşlık, iki farklı uçta yer alan

bireysel kimlik ile devletin kimliğini bağdaştırır. Devletinki
bütün bireysel kimliklerin toplamından dahafazla bir
şeydir.

Devlet, bir bireyin yurttaşlığını tanıdığı ve onayladığı
zaman bu, tanımlanmış-öteki, kamuve kişisel bir kimlik
örneği olmuş olur. Örneğin nesneltemelibireyin pasaport
almakistediğinde ortaya çıkar; aynı zamanda yurttaşlığın
kapsadığı özel hak vermelerde. Devletin sürekli sakinlerinin
bir çoğu yurttaştırlar veya olmalıdırlar. İhtiyaçları karşılanan
sürekli yurttaş olmayan sakinler, yurttaşlığa kabul edilmeyi
bekleyenler de söz konusu olabilir. Örneğin savaş
zamanında İran'dan, Kuzey Irak'tan gelen sığınmacılar.
Bazı devletler, yuritaşlığın kabullenilmesinde çok sıkı
kriterlere sahiptirler, diğer devletler daha çok liberal

görüşlere sahip olabilir Burada bireyler yurttaşlığa geçiş
yönündeyurttaşlıklarını değiştirebilirler. Politik farklılıklar

devletlerin kendi kimliklerini nasıl gördüklerine bağlıdır.
Toplumunetnik milli kuruluşuna önem veren devletler,

toplumun temeli olarak demokratik anayasa,iştirak ve

katılımcılığı vurgulayan devletlerden daha çok, dışlama

ve sınırları vurgulayan kollektif kimlikleri güçlendirirler.

 

Osmanlı siyasal sisteminde millet ile dini aidiyet
birbirinin yerlerine geçebilir bir şekilde kullanılmıştır.

Günümüzde millet, bir halkın karakteristikleri (kültür, dil,
din, tarih) bağlamında bir yönlendirme, teritoryalite
(toprak, kaynaklar, ekonomi, coğrafya) bağlamında ülke

ve hükümet olma (yasama, kurla, yönetim,politik kontrol,
güç) bağlamında devleti yansıtması olarak göz önünde
bulundurulmaktadır. Genelolarak bu, millet inşası/devlet
biçimlenmesi, çeşitli davranışlar, normlar ve kimlikleriyle

verili bir grup insanın verili bir coğrafyada ve güç yapılarına
uyarlanmasınailişkindir. Milli Devlet fikri, bir halk, bir

coğrafya, bir devlettir.
ideal ile ayakları yere basan dünya gerçekliği arasında

sürekli var olan zıtlık durumlarında, iki temel strateji
(devletin coğrafya ve sınırların dönüşümünü, mekansal
yayılışını halkın millet inşasının yayılışma uyarlanması ya
da alternatif olarak halkın dönüşümünün devletin verili
coğrafya ve yayılışında yer alan normatif fikirlerin
uygulanmasına uyarlanması) benimsenmektedir. Sınırları
uyarlamak ve otonomi için bölgesel hak taleplerini
bastırmak için tam güce sahipolan yalnızca devlettir. Bu
yüzden millet inşası, bir kollektif milli kimlik, bölgesel ya
da lokal kimlikleşmelerin, etnik, dilsel ya da her neyse,
bir çokluğun dışında gelişen bir halkm biçimlenmesiyle

ilişkilidir. Tarih, millet inşasının iç ve dış süreçlerin geniş

bir alanından geçerek başarıldığını göstermiştir.
Millet inşa sürecindeki coğrafya dönüştürmestratejisi

uluslararası sınırların herhangibir yeniden düzenlenmesini
içerdiği için mutlaka öteki devletleri etkileyecektir. Örneğin
Suriye'nin Hatay üzerindeki hak iddiaları. Bu durum,
milli coğrafyanın ya öteki devletlerden edinilen coğrafyalar
sayesindeartırıldığı ya da bir devletin coğrafyasının diğer
devletlere bırakılan parçası tarafından azalttığı zaman
gerçekleşir. Sina yarım adasının İsrail tarafından Mısır'a
bırakılması gibi. Buörnekte olduğu gibi genellikle
uluslararası sınırların değişimi savaşla olur.

KİTLE EĞİTİMİ, MİLLİİNŞA
SÜRECİNDE ONEMLİ BİR ROL OYNAR

“Halkın dönüşümüstratejisi güçlüdür fakat oldukça
acı içerir. Daima sosyal dışlama, atma, etnik temizlik ve

jenosit, milli inşa süreçlerinin elementleri olmuşlardır.

Bunlar zorlayıcı araçlar olmalarının yanı sıra çok inandırıcı

da görülebilir. İstençli asimilasyon esas elementtir. Kitle
eğitimi, millet inşa sürecinde önemli bir rol oynar. Genel
standartlara biçim veren bir aygıttır ve aynı zamanda
devlete bağlılığı kafaya sokma aracıdır. Zorunlu milli
hizmet anlamına gelen politik katılım ve yurttaşlık bu

bağlamda da önemlidirler. Böylece devletin idaresinin
yeni gelenleri milli çevreye dahil etmesi ve bir nüfusun
homojenleştirmesinde yurttaşlık verilmesi yalnız birkaç

araçtan biridir. Devletin esas gücü tebaalarının

kimlikleşmelerini, kültürlerinive dillerini homojenleştirmek
için kullanıldığında einik çatışma problemleri ortayaçıkar.

Türkiye'deki Kürt hareketinin söylemi böyle bir zeminde

gelişmektedir.
Burada toplumun yeni doğan üyelerine yurttaşlık

vermenin iki temel prensibi olan toprak ve kan bağı
ilkesini düşünmek gerek. Bu aynı zamanda kimliğin
belirlenmesi prensipleriyle de çakışır. Kan bağı prensibi,

esas atalar/akrabalık kategorisi ile yurttaşlığı birbirine
bağlar. Bir çocuk doğduğu yerle bağlantılı olarak



 

ebeveynlerinin yurttaşlığını alır. Kimlik açısından bu;
miras, akrabalık, etnisite, kültür ve çoğunlukla dil üzerine
odaklanan geriye dönükbir bakıştır. Neslin devamlılığını
vurgulamayı içine alan bir ilkedir, aynı zamanda
dışlamamanın dabirilkesidir. Akrabalık ve etnik kriterleri

yerine getirmeyenler otomatik olarak kapsam dışı

kalacaklardır. Bu katılım ve dışlama kriterlerinin

işletilmesindeırkçılık bile yapılabilir. Toprak bağı ilkesine
göre yeni doğan bir çocuğun yurttaşlığı, ebeveynlerinin
yurttaşlığıile bağlantılı olarak doğduğu ülke tarafmdan
belirlenir. Bu görüş, içinde büyüdüğü düşünülen devletin
yurttaşlığını elde edeceği anlamında ileri bakan bir
yaklaşımdır. Bu ilke, sadece doğum dolayısıyla eldeki
duruma uyum ve değişiklik aracılığıyla dahil olmayı
vurgular. Farklılığı tanıma anlamında bir dinamikilkedir.
Aynı zamanda hariç tutmanın bir ilkesi olarak da uygulanır.
Yanlış yerde yanlış zamanda tesadüfen doğmuş olan
ebeveynlere, otomatik olarak çocuklarına olduğu gibi
aynı yurttaşlık hakkı verilmez. Ki, kan bağı, coğrafik
olarak ikamete bakmaksızın insanların kimliğine bakar.
Toprak bağı, soyla ilişkisi olmayan insanların kimliğine
bakar. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlık sürecinde kan bağı
ilkesi geçerlidir.

Üçüncübir yol daha var ki;belirli bir zaman sürecinde
devletinsürekli sakini olarak yaşamışların doğallaşmasıyla
yurttaşlığın elde edilmesinde ortaya çıkar. Mantıksal
olarak bu ilke coğrafyasalbir ilkedir. Ülkedeki ikameti
içine alır, soyu değil. Soy ilkesiyle bağlantılı doğallaştırmaya
örnek, Almansoyundan geldiklerinin kanıtını sunabilirlerse
Alman yurttaşlık hakkı almaya kabul edilen Batı
Avrupa'nın etnik Almanları olan sözde Aussiedler.
Yahudiler, İsrail'de yurttaşlık hakkını benzer koşullara

bağlı olmadan yararlanırlar. Yunanlılar sözde Pontus
Yunanlıların (eski SSCB'in eski yurttaşları) yurda

dönüşlerini kabuletti. Vaktiyle Türkiye de Afganistan'dan
ve Bulgaristan'dan yurttaş ithal etti. Yakın zamanda milli
halterci Naim Süleymanoğlu'nun yurttaşlığında birinci
ilke geçerli iken Kenyaorijinli atlet Elvan Abeylegesse
için üçüncü tarzda yurttaşlık elde etme geçerlidir.

Köken ve kanbağıilkeleri, etnik ve milli kimliğin
baştanvar (primordial) görüşüne yakındır. Bireysel
düzlemde bu kimlik anlayışı, dil, psikoloji ya da
sosyobiyolojiyle açıklanan aklın derinliklerinde bulunur.
Devletin yapısal seviyesinde, milli kimliğin tekliği, pek
sıkolarak mitolojileşmiş geçmişteki bir kahramanlıkta

bulunur. Diğer yandan, toprak ve doğallaşmailkesi, bir
araçsal, inşacı -sosyal inşaya ilişkin anlaşılmış olarak
kimlik- yaklaşımından çok daha fazlasıdırlar. Kişinin

sakini olduğu ve olası bir gelecekte bir sakini olmayı
sürdüreceğiülkenin yurttaşlığına uyumundan daha doğal
ne olabilir ki?

Yurttaşlıklarını doğumla kazanmış yurttaşlar, bütün
sosyalizasyonun süreci boyunca yurttaşlıklarıyla büyürler.
Okul, akran gruplar ve hiç değilse kitle iletişimsel kimlik
yayımları aracılığıyla çocuklara milli kimlik giydirilmiş
olur. Bu genç yaşlarda çok belirgin bir kimlik değildir.
Küresel bu süreçte milli ve etnik kimlikleşmeler gittikçe
önemli hale gelmiştir. Türkiye'de milli kimlik, milliyetçilik
ve yurttaşlık arasındaki ayrımlar, çoğunluk nüfusun millet
biçimlenmesine uygun olan birçokları için net olarak

belirgin değildir. Kişi, yurtdışına seyahat etmekistediğinde
ihtiyaç hissettiği pasaportuyla, askere çağrıldığında ve
seçim zamanlarında yurttaşlığı fark ettirilir.

GÖÇ ALAN DEVLETLER, GRUPLARI
ASİMİLE ETMEYE ÇALIŞMIŞTIR

Genellikle Türkiye'de birçok insan duygusal anlamıyla
(insanlara, yerlere, dile ve anlamlı yapılara gönderme
yapan) hem etnik, milli kimliğin hem de yurttaşlık
kategorisinin yan anlamına sahiptir. Kişinin milliyetçilik
hissi, bir kollektif kimliktir. Özellikle bu konu üzerine fazla

kafa yormayan etnik orijin anlamında bir Türkiyelinin
yurttaşlığa bağlayabileceği herhangibir duygusal anlam,
milli duyarlılıkları izah ediyor alacaktır. Fakat ötekiler
yurttaşlığın yan anlamlarını, demokratik değerlerle,
düşünceyle, güç ve adaletle daha çokbirleştirecektir. Bu

sefer ötekiler bu değerleri yurttaşlığa bağlamış olacaklardır.
Örneğin Türkiye Cumhuriyetinde birçok etnik grup
kendileriniorijin olarak Türk görmezler. Örneğin Kürtler
Anadolu'nun doğal parçalarıdırlar fakat kendilerini etnik
anlamda Türk kimliğine göndermeler yapmaya
yanaşmadıklarını beyan etmişlerdir. Bu durum yurttaşlığın
tanımlanmış-ben ve tanımlanmış-öteki görünümleri

birbiriyle uygunluk içinde olmadığını gösterir.
Bildiğimiz gibi, bazı göç alan devletler, birçok göçmen

gruplarını kendine eklemlemeye veya asimile etmeye
çalışmıştır. Büyük çoğunlukla başarılı olunmuşsa da bazı
istisnai örnekler de mevcuttur. Böyle bir durumda göçmen
orijinli birey geldiği devletle göç ettiği devlet arasında
kalır. Bu durumdaikili yurttaşlık devreye girer. Örneğin
Almanya'da yaşayan Türklerin durumu. Bazı devletler
ikili yurttaşlığı kabul etmede gönülsüzdür. Türkiye ikili
yurttaşlık konusunda bazı sosyal, ideolojik ve yasal
sıkıntılara sahiptir. Doğal olarak asimilasyona direnenlerin
bazıları, kendi köken ülkelerine dönmeplanlarını hayalinde
yaşatırlar. Örneğin SSCB sonrasında birçok Çerkesailenin
Kuzey Kafkasya'ya, kendi Ata topraklarına geri dönmesi
gibi. Öyleyse bu kategori önemsenmek zorundadır.

Yurttaşlık haklarını ve ayrıcalıklarını kişiye veren

devlettir ve devlet içselleşen eski yabancıların eyleminin
“doğal olduğunu da kabul edebilir. Belli ki, doğallaşmadaki
“doğal” olan şey, sürekli sakinlerin, devletin uluslararası
kriz zamanlarında veya devletin kendisinin tehdit
edildiğinde, sadık bağlılıklarla bağımlı olduğu için üye
yurttaşların varolmak zorunda olmasıdır. Birey ile devlet
arasındaki sözleşmeli ilişkisi üzerine yurttaşlığın
temellendirilmesi yurttaşlığı özel olarak diğer pek çok
kollektif kimliklerden farklı kılar; fakat özellikle “doğal
türler (etnisite, ırk, dil, cinsiyet) kavramlaştırmaları bu

tür kategorileştirmeye geri dönebilir. Mevcut terminoloji
(kan ve toprak ilkeleri ve doğallaştırma terimi), yurttaşlığın
ne yapıp edip bir “doğal verili” kategoride bir denklik
olarak tasavvur edilmesi gerektiğini işaret etmektedir.
Biyolojik cinsiyet ve fenotip karakterler genetik ve
biyolojinin alanından gelen bilgilerdir. Etnisite ve dil,
insan deneyimleriyle ortaya çıkmış bilgilerdir. Yine de
yurttaşlığa bağlanamayan ve bağlanmaması gereken bir
türün baştanvarbir özüne sahiptirler. Burada nasıl evliliğin
seksle ilişkisi varsa, kişi yurttaşlığın da etno-milli
kategorileştirmelerle ilişkisini ileri sürebilir. Esası,

özgünlüğün ve üstünlüğün yan anlamıyla cemaatin
anlaşılmaz baştanvarhislerinden daha çok, yurttaşlık,
yasallık, adalet, düzen, haklar, sorumluluklar, eşitlik,
açıklılık, karşılıklılık ve kamu çıkarları başka bir değişle

cemiyet hakkındadır ya da olmalıdır. Belki, hepsinden
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öte doğallaşmak doğaldır, en azından siyasal bir
demokraside. Bu yüzden Çerkes bir birey Anadolu'da
doğal bir durumda yaşar fakat tarihsel-kültürel bağlamında
Kuzey Kafkasya ile de bağlarını sürdürür. Oysa Kuzey
Kafkasya'da yaşayan başka bir Çerkes birey için
doğallaşmave tarihi bağlar aynı anlamdadır. Türkiye'deki
Çerkes birey Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşıdır tarihsel-
kültürel olarak da Kuzey Kafkasya'ya bağlılığını sürdürür.
İkisinin bir bütün oluşturması mümkün müdür? Örneğin

© hem Kuzey Kafkasya'da bir bölgenin, örneğin Adigey'in
yurttaşı, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı
olması paralel gidebilir mi? Yani anne ve babalar
birleşebilir mi?

İkili yurttaşlığı kabul etmede pek çok devlet tarihsel
isteksizlik içindedir, çünkühiçbir devlet statü belirsizliğinin

ortaya çıkmasından herhangi bir çıkar sağlayamaz.
Kuramsal olarak yurttaşlık, devlet ile yurttaş arasındaki

ilişkide açık, özgün birfikriüzerinde modellenmektedir.
Böylece ideal olarak yurttaşlık, ayırıcı değişken olarak
tasavvur edilir. Bu görüş insanın yaşam dünyasındaki
herhangibir genel durumugeri getirmez.Bilindiği üzere,
başka alanlarda hiçbir şey bireyi birkaç örgütlenmenin
üyeliğinden alıkoymazken sosyal hayatın bazı alanları
özgün üyelik (evlilik, dini aidiyet ve parti üyeliği

örneklerdir) etrafında döner.

 

Pek çok insan esnektir ve değişen koşullara uyabilir.

Büyükşehirlerde ve metropol alanlarda yaşayankişilerin

çoğunluğu yerleşim yerleriyle iş yerleri arasnda gidip
gelirler. Diaspora Çerkesleri sürekli Kuzey Kafkasya
Cumhuriyetlerine gidip gelmektedir. Küçük bir kısmıbir
düzen esasında, neredeyse günlük olarak farklı ülkeler
arasında gidip gelirler. Oysa yurttaşlık kategorileştirmesinin
ayırıcı kategorisi apaçık devletin coğrafik bütünlüğüne
bağlıdır. Coğrafik kontrol, devletin en belirgin
özelliklerinden ve diğer devletler tarafından tanınma
kriterlerinden biridir. Genel kural, bir devletin başka
bağımsız devleti işgal etmemesi olarak görülmesidir”.
Normal olarak bir devlet, coğrafyasal olarak devam
eden yayılımını kontrol eder. Mekansal olarak en yakın
iki devlet birbirinin sınırlarını tutabilir, yani ortak sınıra
sahip olabilir. Devlet sınırları anlaşmazlığa yol açabilir
fakat belirsiz değillerdir. Ayırıcı yurttaşlık kategorileştirmesi
kavrayışında yansıtılmış olan devletler arasındaki bu
keskin sınırdır.

Bugün dünya çapında uluslararası göç, devletlerin
meydana getirdiği nüfus hakkındaki basma kalip
düşüncelerin çoğunu değiştirdi. Göç alan ülkeler, heterojen
nüfusun ana topluma tamamen dahil edilme
problemleriyle yüzleşmektedirler. Bu yüzden bazı
düşünürler (örn. Kymlicka,1998) çokkültürcülük
politikalarını ortaya atmaktadır. Ülkelerin total nüfusunun,

din, etnik ve milli kökenler, fenotip göstergeler ve
konuşulan dil bakımından gittikçe heterojen olmasıyla
beraber, ırkçılık ve ayrımcılık söylemlerinde bir paralel

artış gözlenmektedir.
Bu durumun analizi için Weber'in otorite ve güç

analizi ve Durkheim'in dayanışma analizi entegrasyon
ve sosyalbirleşme çalışmalarında önemli kavrayışlar bize
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sağlayabilir. Durkheim mekanik dayanışmanın, geleneksel
toplumlarda sosyal birleşmenin esas şartı olduğunuileri
sürmüştü. Sosyal birleşme, benzer yaşam ve çalışma
şartlarından doğan ortak değeler ve inanç sitemlerinin
sonuçlarıydı. Endüstri toplumlarında sosyal birlik (organik
dayanışma), işbölümüne bağlıdır. Bununla birlikte bir
toplumsal düzlemde karşılıklı ve ikili bağımlılıktır. Şimdi
farz edelim Durkheim'in kavrayışını toplumların çokkültürlü
çeşitliliğin kontrol edilmesiyle karşılaştıkları duruma
transfer ettik. Bireyle devlet arasındaki muğlak olmayan,
tek boyutlu birilişki olarak yasal yurttaşlığın geleneksel
kavramı, gerçekten milli devletin fikri temeli olan
Durkheim'in mekanik dayanışmasıyla (sosyal homojenlik
yönünde sosyalbirliktelik) karşılaştırılabilir. Durkheim'in
organik dayanışmasıyla (çift taraflı ve karşılıklı bağımlılık
yönündesosyalbirliktelik) karşılaştırılabilir bir durumu
arar isek, sonuçta yurttaşlık kavramımızın yeniden
düşünülmesini gerekli kılar. Yurttaşlık artık milli değerlerin
aşılanmasıyla bir nüfusu çoğunluk nüfusunun bayrağına
ya da başka sembollerine bağlılığın sağlandığı bir
homuojenleştirme aracı olmamalıdır. Yurttaşlık artık kişiye

özel hak olmamalıdır.

 

Kişi, bir takım paralel karşılıklı bağımlı yurttaşlıkları

tasavvur etmeyitercih edebilir. Yasal yurttaşlığın bir kısmı

ve parçası olan bazı ödevler ve sosyal haklar devlet
düzeyinden yerel cemaate kayabilir. Oteki haklar ve
ödevler daha uygunbir şekilde bölgesel düzeydeverilebilir.
Bununla beraber bazı haklar ve ödevler bir ulus üstü
düzeyde de yerini bulmuştur. Bu yüzden yurttaşlık,farklı
toplumsal düzeylere uygulanan hak vermelerin ve
yükümlülüklerin setleri olarak tasarlanılabilir. Eğer
arzulanan yasal yurttaşlık geliştirilir ve bazı haklar ötekilere
yeniden pay edilir ve mümkün olduğunca daha çok
düzeylere ayrıştırılırsa sonuçta elde edeceğimiz şey ölmüş
milli duyarlılıklar olacaktır. Çok kültürlü toplumların
bunlara ihtiyacı var mı? Eğer, Avrupa Birliği sürecigibi;
amacımız yurttaşlık şemsiyesi altında ulus ötesi
topluluklarla birleşmek ise, yurttaşlık çeşitlenmelerinin

toplumunfarklı düzeylerine uygulandığı, belki devlet
sınırlarını aşmış yurttaşlığın yeniformlarına ait sıkıntılara

hitap etmek zorundayız. Bu yüzden ana-babalar birleşmeli,
sürgün çocukları sağlıklı bir aile ortamında büyümelidir!

* Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Felsefe Grubu
Öğretmenliği Anabilim Dalı
** Çerkesler'in özgün kız ismi.
*** Bir Çerkes aile adı.
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