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Yayımlanan yazıların sorumluluğu
yazarlarınaaittir. Dergideki yazı ve res-

imlerin her hakkısaklıdır. Kaynak
göstermek koşuluyla yayınlanabilir.

Bu sayı 5.000 adet basılmıştır.   
 

ederasyonumuzun yayın organı olan NART ın 41ve 42. sayılarının bir arada
yayını nedeniyle yine huzurundayız. Süreli yayın organlarında gecikmeler ve
birleşik sayılar genel olarak hoş karşılanmaz. Bununbilincindeyiz. İçinde yaşa-

dığımız halkların bizi yeterince tanımaması hatta kendi kendimizibile yeterince
tanımıyor olmamızın sonucu olarak çok önemli gördüğümüzden, yayınını öne .
aldığımız “Biz Çerkesler” adlı tanıtım kitapçığı hazırlık çalışmaları nedeniyle iki
sayıyı bir arada yayınlamak zorunda kaldık. Şayet, 41.sayıdaki gecikmeyi bu
şekilde gidermediğimiz takdirde diğer sayılarda da az da olsa gecikmelerolabi-
lecekti. Esasen, sayfa azaltmadan birleşik sayının128 sayfa olarak basılmış ol-
ması sonucu okurlarımızın da bir kaybı bulunmamaktadır. Kaldıki, gecikmenin
en önemli nedeni ve NART okurlarına armağanımız olan ek kitapçığın, içerdi-
ğibilgiler itibariye gecikmemizi vebirleşik sayı neşrini mazur göstereceğine ina-
nıyorum. Bu vesileyle NART okurlarına zaman zaman çocuk dergileri ve dil öğ-
retici ek kitapçıklar vermek kararında olduğumuzu da bu vesileyle belirtmekis-
terim. Doğaldır ki başkaca önerilere de açığız.

Okurlarımız, “Biz Çerkesler” adını verdiğimiz kitapçıkta görecekleri eksiklik
ya da yanlışlıkları bize gecikmeden yazmalılar. Zira, hataları giderilmiş şekilde
İngilizce baskısını da yabancılar için yayınlayacağız. Nitekim, ilk aldığımız uya-
rılar sonucu, Cumhuriyetlerimizi gösteren haritanın alt tarafı, notların ve deva-
mının tümü kesilerek kullanılacakken sehven olduğu gibi kullanılması sonucu
bağımsız Abhazya hakkında yanlış mesaj verildiği anlaşıldı ki ciddibir hatadır.

Kitapçık hazırlanırken, Kafkas halkları; ırkları, dilleri, inançları, edebiyatları,
Cumhuriyetlerin tanıtımı ayrı ayrı yapılmış olmasına rağmen ÇERKES kavra-
mının kapsamıen geniş anlamıyla dikkate alındığından antik tarih, özgürlük sa-
vaşları, sürgün, Türkiye'de yetişmiş ünlüler, müzik enstrümanları, folklor, adet
ve gelenekler gibi konular her bir etnik gurupiçin ayrı ayrı ele alınamamıştır. Zi-
ra, tanıtım kitabının hacmi de ona elvermemiştir. Kaf-Dav tarafından hazırlan-
makta olan “Tarihleriyle ve Kültürleriyle Çerkesler” kitabı bu bakımdan daha
kapsamlı bir yayın olacaktır.

Ocak-Nisan 2005 tarihleri arasında Anavatan'da ve diasporada peş peşe
ciddi gelişmeler oldu. Abhazya'da yönetim değişimi, Adıgey'in statüsününtar-
tışılması, Sn. Aslan Machadov'un şehit edilişi, Adıgey ve Abhazya heyetlerinin
ülkemiziziyaretleri, Avrupa Çerkes Gecesi, Nalmes rüzgarı, Abhaz Gecesi, Ab-
haz Çocuk ekibinin 23 Nisana katılışı, Kaf-Fed'in yönetici eğitimi seminerleri,
Kafkasya Dersleri, farklı imza kampanyaları bunlardan bazıları olup herbiri ay-
rı ayrı işlenmeye değer konular.. Ancak bu sütun,sınırlı sözcüklerle sadece bir
konuya temas etme imkanı vermektedir.

Abhaz Parlamento Başkanı Nugzar Aşba ve Devlet Bakanı Anzor Muk-

ba'nın ortaya koyduğu Abhazya politikası oldukça netti ve özeti de; “Abhaz hal-
kının aldığı bağımsızlık kararından asla taviz vermeden bağımsız Abhazyaiçin
çalışmak. Gürcüstan ve Rusya ile de başta ekonomi olmak üzere karşılıklı iyi

komşulukilişkileri kurmak. Abhazya'nın sonunu getirebilecek yapılanmaların
içinde yer almamak* "şeklindedir.

Gürcü-Abhaz savaşının ardından fiilen Abhazya'da yapılan tespitler sonu-
cu düzenlenen 12-20 Eylül 1993 tarihli BM İyi Niyet Heyeti raporunun 10.
maddesiile 12-18 Aralık 1992 tarihli AGİT heyeti Kafkasya raporunun 8. mad-
desi hükümleriyle de uyumlu olan bağımsız Abhazya kararı, Abhaz halkının de-
mokratik şekilde belirlediği nihai karar ve yönetimlerin temel görevi de bu ka-
rara hayatiyet kazandırmak olduğunagöre fertler olarak da Federasyon olarak
da üzerimize düşen görev, Abhaz halkının iradesine saygılı olmak ve yeni yöne-
time de mümkünolabilen her türlü desteği vermektir. Geçmişte Kaf-Der olarak

da Federasyon olarak da elimizden geleni esirgemedik. Bundan sonrasıiçin de
aksini düşünmek abes olur.

Federasyon olarak Abhazya konusundaki anlayışımız ve görüşümüz son
derecede nettir. Kitapçıkta olduğu gibi kontroldışı hatalarımız da olabilir. Dü-
zeltmek için de uyarmak yeterlidir. Ama demokratbir çizgisi olan yayın organı-
mız NART dergisinde zaman zaman değişik görüş ve çözüm önerileri içeren
farklı düşünce yazılarına yer verilmiş olmasını aynı kategoride görmemek gere-
kir. Zira, savunduğunuz bir görüşün tersini savunanların neler düşündüğünü

öğrenmek de bazen yararlıdır. Kaldıki, farklı yaklaşımlı yazılara tahammület-
mek de, dergiiçeriği yazılar nedeniyle eleştiriler almak da yayıncılığın tabii so-
nuçlarındandır. O nedenle Nart olarak; yapıcı, iyi niyetli, yol gösterici öneri ve
eleştirileriniz bizim için çok değerlidir. Lütfen onu bizden esirgemeyiniz.

Muhittin ÜNAL
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onu: Rusya Federasyonu'nun anayasasının

3. bölümünde, Federasyonu oluşturan

cumhuriyetler ve diğer birimleri sıralanır-

ken,ilk sırada yer alan Adıgey Cumhuriye-

a S ti özelbir yere sahiptir. Kafkasya'daki diğer

Karaçay.Çerkes ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetleri ile

birlikte, Adıge varlığının tescil ve temsil

edildiği bir yerdir. Çarlık Rusyası zamanın-

da zaten bir ölüm-kalım savaşı vermiş olan

Adıgeler, Rusya'daki devrimden sonra da

çalkantılı bir dönem geçirmiş, yine de bir

millet olarak günümüze ulaşmışlardır. Bu

bir başarıdır.

Sonyıllarda çok hızlı bir şekilde gelişen

dünya olayları Adıgey'i de etkilemiş, daha

önce Krasnodar'a bağlı bir yer iken kendi

yönetim birimlerine sahip otonom bir

cumhuriyet olarak 15 yıldır yaşamını sür-

dürmektedir. Son olarak Krasnodar bölge valisi Alexan-

der Tkacev, Adıgey'in tekrar Krasnodar bölgesine bağ-

lanmasını istemiş ve Adıgeler, resmi ve gayrı-resmi or-

tamlarda buna karşı çıkmışlardır.

Giriş: Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Çer-
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keslerin özelbir yer-

leri olduğu sanırım ka-

bul edilebilir. Büyük bir —
kıyıma uğramışlar, dünyanın Gain Ir

birçok bölgesine dağılmışlar fa- ş

kat yine de hayatta kalmışlardır.

Çerkes-Rusilişkileri, Rusların diğer

halklarla olan ilişkilerinden çok farklıdır.

Ruslar, başlangıçta Kafkasya ile ve özellikle

Kabardeyile bir türittifak antlaşması yapmış ve

politik seviyede builişkiyi uzun yıllar devam et-

tirmiştir. İlişkinin niteliği, işgalci-işgale uğrayan-

dan ziyade kendilerine has politikalarını sürdü-

ren iki milletin münasebeti şeklindeydi. Bu dö-

nemde Adıgeler, Russiyasi tarihinde çok büyük

SENİZ

 

   

 

. EN © — rol oynamışlardır.

Kafkasya'daki güç dengeleri 18. asırdaniti-

baren değişerek, Rusya daha saldırgan bir poli-

tika izlemeye başlayınca eski müttefikler karşı saf-

larda yer almışlar ve sonuç Çerkeslerin neredeyse yok ol-

masıyla sonuçlanmıştır. Burada, elbette ki o dönemin

analiziiçin yeterli zaman ve zemin bulunmamaktadır. Fa-

kat yine de Çerkes-Rusilişkilerindeki tarihi geri planın,



 

Adigeler bu girişimlere, kendilerine

verilen hakların geri alınamayacağını,

bunun demokrasi ve Insan

haklarıyla bağdaşmayacağını

söyleyerek ve dışarıda yaşayan

- milyonlarca Adıge'nin bu girişimi

“kabul etmeyeceğini belirterek karşı
koyuyorlar. Türkiye'deki

Çerkeslerin, belirli bir
seviyede kamuoyu

oluşturucu bir etki

,yaratarak gelişmeleri

etkileme güçlerinin

olup olmadığınıise,

      

  

     

“günler

gösterecektir
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çokiyi anlaşılıp değerlendirilmesi gerekir.

Ruslar, Sibirya'yı Kazakların düzensiz birlikleri ile ele

geçirirken Orta Asya'daki Türk bölgelerini yirmi yıl gibi

çok kısa bir sürede ele geçirmiştir. Fakat Kafkasya'nın ele

geçirilmesi çok daha uzun süreli ve kanlı olmuştur. Politik

o önümüzdeki İ
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EN , ğiin Min o TyMastağı& a,
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ve askerigirişimlerle birlikte bu zaman dilimi 1557-1864

arası olarak alınabilir. Tiflis'te 1804 yılnda 4.000 Rus as-

keriile başlayan askeri varlığı, 1859 yılında 250.000 kişi-

ye yükselmiştir. Rus edebiyatının ilkleri daima Çerkes

.damgasını taşımıştır. Bu yüzden Kafkasya, Rusya için

stratejik öneminden başka çok önemli psikolojik bir öne-

me de sahiptir. Rusya'nın gerçek gücünü gösteren olay-

lar serisi, Kafkasya'nın işgali olmuştur. Belki bir çelişki

olarak, Kafkasya'yıişgal etmesiyle, Rusya'nın güçten dü-

şerek, vakitsiz bir devrime sebep vermiş olması da ileri

sürülebilir.

Burada karşılaşan iki tarafın özelliklerinin anlaşılması

son derece önemlidir: Bir tarafta, kendi insanına da dün-

yayı zindan eden, tarımsal kölecilik üzerine inşa edilmiş,

tamamen merkezin tahakkümüne bağlı Rus devleti; diğer

. tarafta ise hiç bir kısıtlamayı kabul etmeyen, tamamen

bağımsız olarak yaşayan ve tabiatla çok güzelbir harmo-

nisağlayarak bireysel zirvesine çıkmış olan Çerkes toplu-

mu. .

Adıgeler ve diğer Kafkas halkları, hakir gördükleri bü-

rokratik Rus devletinin, hayata müdahaleci, özgürlükleri-

ni kısıtlayıcı yaklaşımlarını reddettiler ve bunun karşısın-

da bireysel varlıklarını sürdürmek, kendilerinin tanımla-

dıkları insanlar olarak yaşamaya devam etmek: istediler.

Bunun sonucu çok ağır oldu.

Değerlendirme: Son yıllarda Rusya'nın daha otori-

ter yapıya gittiğibilinen bir gerçektir. İnsanlar, büyükbir

imparatorluğun dağılmasından, daha önceleri Ruslara

bağlı olan bazıülkelerin, artık kendilerine karşıtavir ala-

rak batı ile anlaşma yollarına başvurmalarından, ekono-

mik alandaki dengesizliklerden, gelecekile ilgili belirsizlik-

lerden bunalarak, ferdi özgürlüklerinden feragatte bulu-

narak, kendilerini daha emniyetli hissedecekleri bir orta-

mıtercih ediyorlar. Bu da, Rusya'daki otokratik yapıyı

güçlendirmektedir. Putin ve politikaları da bu beklentile-

re cevap vermektedir. Bu yüzden, bazı gelişmeleri

demokrasi veya insan hakları açısından değerlen-

dirmek çok gerçekçi olmayabilir.

Kendisini Batı tarafından kuşatılmış olarak gö-

ren Rusya,refleks olarak hem içe hem de dışa karşı

sert tavırlar koymaktadır. Adıgey'e karşı başlatılan giri-

şim bu psikolojinin bir sonucu olabilir. Gürcistan, Erme-

nistan, Ukrayna ve Azerbaycanile diğer Balkan devletle-

rinin son yıllarda batı ile kurdukları yakın ilişkiler, Rus-

ya'nın sıkı bir şekilde Kafkasya'ya sarılmasına neden ola-

bilir. Unutulmamalıdır ki, Rusya Kafkasya'yı işgal eder-

ken bu hareketinin ideolojik alt yapısını hazırlamak için

“Büyük Rusya” ve “Büyük Ortodoks Dini”ni bayrak

edinmiştir. O dönemin en ilerici yazarları bile, Kafkas-

ya'nın Rusya'ya boyun eğmesinin kaçınılmaz olduğunu

ve bunun Çerkesleriçin bir ilerleme olacağını ifade etmiş-

lerdir. Sovyet döneminin ilk yıllarında pekgörülmeyen

bu duygular, kısa bir süre sonra Rus toplumunda ve po-

NART



 

litik yaşamında kendisini hissettirmiştir. Dönemin gerek-

sinmelerine göre İmam Şamil'in resmi Sovyet tarihçileri

tarafndan bazen halk savaşçısı bir kahraman, bazen de

gericibirisi olarak tanımlanması buna güzelbir örnektir.

Abhazya Gürcistan'a bağlanırken, Kabaderdey'den Beş-

to bölgesi alınarak, onun yerine Rus nüfusun yoğun ol-

duğu Prohlade bölgesi verilmişti. Dolayısıyla Rusların

Kafkas halklarıile olan ilişkilerinde bir çok keyfi ya da, ki-

şisel veya insan haklarına aykırı uygulamalar, değerlen-

dirmeler görülmüştür. Bütün bunlara rağmen, Adıge var-

lığı resmi olarak tanınmış ve varlığını devam ettirmiştir.

Rusların ve Kazakların bu eski milliyetçi duygularla, Adı-

ge kimliğine karlı şovence hareketettiği de düşünülebilir.

Bugirişim, sadece ekonomik nedenlerle açıklanamaz.

Bu yeni gelişmenin Adıgeler için müspet olmadığı,

hem yöneticilerin, hem de Adıge Xase'nin tepkisinden

anlaşılmaktadır. Çerkesler, kendilerine Sovyet anayasası

tarafından tanımış olan “...kendi varlıklarını sürdürmek

ve sayısal olarak azınlıkolsalar da politik mekanizmalara

sahip olmak...” haklarını odevam ettirmek istiyorlar ve

Adıgey'in Krasnodar'a bağlanma isteğini bu haklarına

yapılan bir saldırı olarak görüyorlar. Bu yorum doğrudur.

Aslında hukuksal anlamda Adıgeler, sağlam bir güvence-

ye sahiptir. Bugünkü konumları Rus anayasasıyla teyit

NART8&

al son gelişmeler 

 
edilmiştir:

Bölüm-3 madde 68/1: Rus Federasyonu, bütün

halklarının dillerini koruma, haklarını ve dillerini çalışarak

geliştirme imkanlarını yaratmayı garanti eder.

Bölüm-3 madde 69: Rus Federasyonu, küçük otok-

ton (yerli) halkların haklarını, genellikle kabul edilmiş

prensipler, uluslararası standartlar ve Rusya Federasyo-

nu'nun uluslararası anlaşmalarına uygun olarak garanti

eder.

Bölüm-3 madde 72/1: Rus Federasyonu ve Rus Fe-

derasyonu halklarının ortak hükümranlık hakları: b) ...et-

nik azınlıkların haklarının korunmasını, ) küçük etnik

toplumların orijinal yerlerinin ve orijinal yaşam şekillerin

korunmasınıiçine alır.

Bu tür girişimlerin, bütün Kafkasya'da derin bir infial

uyandıracağı bellidir. Avrupa'da, yakın geçmişe kadar

mücadele eden büyük güçler arasında bir huzur adası

oluşturan İsviçre gibi, Kafkasya'nın da farklı ve renkli

halklarıyla birlikte böyle bir rol oynama potansiyeli var-

dır. Bu potansiyel, ancakileri görüşlü ve cesurpolitikalar-

la gerçekleştirilebilir. Rusya'da sayıları altmışa varan

özerk bölgeler ve cumhuriyetler vardır. Bütün bu halkla-

rın ortak bir tavır takınması mantıklı görünmüyor. Tarih

buna eniyi şahittir. Düğüm noktası yine Kafkasya'dır.



 

 

Adıgeler bu girişimlere karşı, kendilerine verilen hak-

ların geri alınamayacağını söyleyerek, bunun demokrasi

ve insan haklarıyla bağdaşmayacağınıifade ederek ve dı-

şarıda yaşayan milyonlarca Adıge'nin bu girişimi kabul

etmeyeceğini belirterek karşı koyuyorlar. Üstelik cumhu-

riyetlerinde halklar arasında hakim olan uyumun,bu gi-

rişimle bozulacağı da vurgulanıyor. Bu durumda, Kafkas-

ya dışında yaşayan Adıgelere de tarihi bir sorumluluk

düşmektedir. Türkiye'deki Çerkeslerin, belirli bir seviye-

> de kamuoyu oluşturucu bir etki yaratarak, gelişmeleriet-

kileme güçlerinin olup olmadığını gelişmeler gösterecek-

tir. Rusya'nın sahip olduğu büyük bir avantaj var. Bunun

değerlendirilmesi gerekir.

Adıgeler ve Kafkas halkları büyük bir çoğunlukla, ba-

rış ve huzur içinde yaşamak, çalışmak, ticaret yapmak ço-

cuklarına iyi bir gelecek hazırlamakistiyorlar. Geçen asrın

yıkıcı kıyımlarına rağmen,halklar büyük bir harmoniiçin-

de yaşıyor. Rusyaile savaş halinde bulunan Çeçenya'da

bile, devamlı olarak barış çağrıları yükselmektedir. Ab-

hazya, kendisini Rusya'dan uzak görmüyor. Rusya'nın,

Kafkasya'da yerel haklarını korumaya devam eden ve

barışa yönelik bir politikaya dönmesi herkesin yararına-

dır. Çeçen savaşı Çeçen halkına büyük bir yıkım getirir-

ken, Rus askerleri de yaptıkları zulümlerle kendi ülkeleri

içinde tehlikeli bireyler halini almaktadırlar. Yine de Rus-

ya'da seslerini yükselten insanlar az değildir. Bu, gelecek

için iyibirişarettir.

Türkiye'nin Kafkasya politikası, görüldüğü kadarıyla

pragmatik bir şekilde yürütülmektedir. Bütün komşu ül-

kelerle, dostluğa ve ticari antlaşmalara dayalıilişkiler ku-

rulmaktadır. Bu, güzel bir yaklaşım olabilir. Dünyadaki

e.e.Adyelerin sahip

olduki hakları ve Adıgey'de eldeedilmiş

| olanhalklararasındaki harmoniyitehdit et-

o mektedir. Bu girişimin sebebi, politik veya
o psikeleojikolabilir, Adıgelerbu girişime kar-

o şıdırvedünyanınher tarafınadağılmışolan |

|Teeef barışçıl destek beklemekte-

dirler. YAYcumhuriyeti, hukuksal olarak

sağlam.bir konumdadır. Mevcut durumun .

o değişmesive kazanılan hakların geri alın-

masıgirişimi.İN Anayasası'na aykırıdır. Bu

|| son gelişmeler, muhaceretteki Çerkeslerin
okendileri ile biriç muhasebe VElurİEhlr

eyi olabilir. Kafkasya'daki gelişmeler de-

elisadece günümüzün el

olitik durumu değil,tarihi gelişimin de göz

son gelişmeleri ve dünyanın Gürcistan'a olan ilgisini de

unutmadan, olaylar biraz daha dar çerçevede incelendi-

ğinde, bazı noktalar dikkat çekmektedir. Rusya, hemen

hemen aynı dönemlerde Adıgeler ve Gürcülerle siyasi

ilişkiler kurmuş, fakat bu iki ilişkinin tarihi gelişimi çok

farklı olmuştur. Gürcistan Kahetya Krallığı, bizzat Rus-

ya'ya başvurarak hükümranlık haklarından feragat etmiş,

Rusya'nın hakimiyetini kabul etmiş, Rus askerlerini davet

etmiş ve daha sonra da Rus ordusunda çeşitli kademe-

lerde görev alarak Kafkas halklarına ve Osmanlı Devle-

ti'ne karşı yapılan savaşlarda rol almışlardır.

Devrimden hemen sonra da, Rus baskısından kurtu-

larak kendi cumhuriyetlerini kurmuşlardır. Kendileri daha

önceleri gönüllü olarak davet ettikleri Rusların zulmün-

den şikayet ederlerken, aynı politikaları daha şiddetli bir

şekilde kendi etraflarındaki halklara uygulamaya başla-

mışlardır. Küçük devlet, şoven ve baskıcı politika konu-

sunda büyükdevleti, şiddet dozunu da arttırarak taklit et-

miş görünmektedir. Abhazya, böyle bir politikaya yıllarca

maruz bırakılmıştır. Şu anda Gürcistan, dünya kamuo-

yundadikkat çekiyor olabilir.

Fakat bu ona, Abhazları ve Asetinlerietleriyok say-

ma, onlara istediği gibi davranma, zorla Gürcistan'a

ram etme hakkını vermez. Politik gelişmeleri iyi değer-

lendirmek gerekir. Fakatfırsatçılık her zaman ödüllendi-

rilmez. Bu neden unutuluyor? Çarlık Rus emperyalizmi,

kendi amaçları için Gürcü ve Ermenilerden yararlanır-

ken, buna karşı çıkan Çerkes halkı, neredeyse toptan

yok edilmiştir. Bütün bu olaylar, günümüzde bir barışın

kurulmasını engellemez. Fakat, tarih de bu kadar çabuk

unutulmaz. Bi

önünde bulundurulması çok önemlidir. Me-
 sudi'nin 10. asırda yaptığı tanımıyla, güzel
- İnsanların ülkesi Kafkasya, tarih boyunca
Asya -Avrupa politikasının merkezinde yer

zili İN İran ve Mısır'dan Hindistan'a

kadar bir çok ülkede iz bırakmış, oradaki
“olayları etkilemiş bir ülkedir. Birey hukuku
ve insan kalitesi konusunda dünyaya vere- .

ceği değerlere sahiptir. i

Alexander Bestuşev - Marlinski (Amma-

lat Bek), A. Puşkin (Hançer, Erzurum'a yol-

culuk, Kafkas Esiri), Y. Lermontov (Valerik

şiiri, İsmail Bey, Çağımızın Bir Kahramanı,

Kafkas Esiri), L. Tolstoy (Kazaklar, Hacı Mu-

rad, Baskın, Kafkas Esiri, OrmanKesimi)
bunlara birer örnektir. 
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Aralık 2005 günü yaptığı bir Federasyonu, üye dernek yönetimlerinin de ayrı

açıklamayla, Adıgey Cumhuri- ayrı antetli kağıtlarında onayladıkları aşağıdaki
yeti ile Krasnodar'ın birleşmesi mektubu toplu olarak, Hazret Şovmen başta ol-
isteğini dile getiren Krasnodar (mak üzere Rusya Federasyonu Devlet Başkanı

: Valisi Aleksander Tkaçev'e, Vlademir Putin'e, Dışişleri Bakanı Sergey Lav-
Adıgey Devlet Başkanı Hazret Sovmen bu isteği rov'a, Parlamento Başkanı Boris Grizlov'a ve

olumsuzkarşıladığını belirten açıklamasıile cevap Dünya Çerkes Birliği Genel Başkanı Nexuşş Za-
vermiştir Bu gelişmeler üzerine Kafkas Dernekleri wırbiy'e gönderme kararı almıştır.  

© Şubat 2005 tarihinde Kavkaz Center'a mail

yoluyla yaptığı açıklamada benzer bir çağ-

rıda bulunarak, "Kanlı savaş yeter artık!

Biz Çeçenler, önşartsız olarak Kremlin

ile gerçeksiyasi diyaloga açığız" de-

miştir.

Kafkas Dernekleri Federasyonu

olarak Nikolay Kondratenko'nun ve

Aslan Mashadov'un açıklamalarının

tarihi önem taşıdığına inanıyor, kendi-

lerini destekliyor ve bundan sonraki

hareket noktalarının bu açıklamalar ol-

ması gerektiğini, barış için atılacak adımların

   

  

   

   

 

usya Federasyonu'nda yayın-

lanan Kommersant Gaze-

tesi'nde yer alan habere

göre, 12 Şubat 2005 ta-

rihinde Sohum'da ya-

pılan devlet başkanlığı yemin töre-

nine Krasnodar Valisi Aleksandr

Tkacev'in yanı sıra, şimdi Devlet

Duma'sı milletvekilliği yapmakta

olan eski Krasnodar Valisi Nikolay

Kondratenko dakatıldı. Yemin töreni-

nin ardından söz alan eski Krasnodar

Valisi Kontratenko, Rusya Federasyonu'na

 
Çeçenistan'da devam eden savaşın sona erdiril- bu açıklamalar üzerine inşa edilmesinin doğru

mesi ve halkından da özür dilenmesi çağrısında bulundu. olacağınıbelirtiyoruz. |

Çeçenistan Devlet Başkanı Aslan Mashadov da, 8 Kafkas Dernekleri Federasyonu
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Sayın;

40000000160000900000050 05090006006000000404000000080090 ......

Adıgey Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanlığı seçimleri sırasında ve son zamanlarda

Adıgey Cumhuriyeti'nin Krasnodar Eyaletiile birleştirilmesi gerektiği ve bu konuda yasal

hazırlık çalışmalarının Moskova'da yapılmakta olduğunailişkin duyumlar alıyoruz.

Adıgey Cumhuriyeti, Çarlık yönetimi zamanında zorla topraklarından uzaklaştırılmış

ve bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamakta olan milyonlarca Adıge'nin adınıtaşıyan

dünya yüzündeki tek yönetim birimidir. O nedenle de bizler için çok değerlidir.

Adıgey dilimizin, kültürümüzün, sanatımızın ve geleneksel yaşambiçimimizin fiilen

var olabileceği ve gelişebileceği tek yönetim birimi olup Adıge ulusal kimliğinin sembolü-

dür.

Diasporada yaşamakta olan Adıgeler olarak Rusya Federasyonu ile bugün yaşamak-

ta olduğumuz ülkeler arasında kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik ve iyi komşulukilişkileri

tesis edilmesi, barış içinde yaşanmasıiçin bizlere düşenleri yapıyoruz. Barış yanlısı olma-

mız nedeniyle yapmaya da devam edeceğiz.

Rusya Federasyonu, demokratik ve çok milliyetli bir hukuk devleti olmasıitibariyle,

Kafkasya'da iç içe yaşadığı tüm otoktan halkları ve tarihi topraklarını temel alarak, halkla-

rın kardeşliği esası üzerinde kurulmasını sağladığı cumhuriyetlerin, kendi özgün dillerini

ve kültürlerini yaşatabilmelerinin, en azından bugünkü statülerinin muhafazası ve gelişti-

rilmesi ile mümkün olabileceğini bilmelidir. Aksi istikametteki yasal düzenlemeleri ve

aleyhte statü değişikliklerini demokratlıkla da demokrasiyle de bağdaşır bulmuyoruz.

Atalarımızıtarihi topraklarındari sürmüş olan Çarlık Rusyası ile, bugün Anavatanımı-

za dönüşümüzü gündem konusu yapan ve çağdaş değerleri yüceltip yükseltmesini bekle-

diğimiz Rusya Federasyonu'nu aynı kefeye koymak istemiyoruz. Çarlık rejiminin atalarımı-

za vermiş olduğu zararların telafisini yerel cumhuriyetlerimizin de kurucusu olduğu Rusya

Federasyonu'ndan bekliyoruz.

Adıgey Parlamentosu'nun,> Rusya Federasyonu yönetiminin ve parlamentosunun,

-1d1 yıldır öz vatanlarından uzakta yaşamaya mecbur edilen.Adıgeler ile onların kültürel ör-

gütlerinin çağrısına kulak vermesini ve mevcüt cumhuriyetlerimizin statülerinin hiç olmaz-

sa aynen korunmasını,zamanlageliştirilmesini, barış çağrımızı da dikkate alarak tüm Kaf-

kasya'da yaşanan savaşların.bir gün önce sönaerdirilmesini içtenlikle diliyoruz.

Dernek olarak tüm üyelerimiz ve yöremizde yaşamakta olan Adıgeler adına yapmış

“olduğumuz bu çağrımızın olumlu karşılık bulmesı, tarihsel'düşmanlıkların giderilerek yeri-

ne barış içinde bir arada yaşama anlayışının gelişip güçlenmesine katkıda bulunacağına gö-

nülden inanıyoruz. . m — iL

Saygılarımızla. |

eeeemassesemsssessssesnsiKafkas Derneği Yönetim Kurulu” 
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skiden beri Çerkes toplumunda uygulanan

gelenekler, adetler maalesef bugün geçerlili-

ğini yitirmeye başlamış ve gitgide kaybol-

maktadır. Toplum içerisinde oturma düzeni,

- oturup kalkma,-bir gurupla karşılaşınca ya-

pılması gereken selamlaşma, yolda giderken uyulması

gereken yürüyüş düzeni ve daha bunungibisıralanabile-

cek birçok gelenek ne yazık ki unutulmaya başlamıştır.

Kaybolan bu geleneklerimizden bir tanesi ise Kıde-

ğaze'dir. Kıdeğaze, genç insanların yolculuk esna-

sında, ya da bir yere giderken gittiği yönden ge-

ri dönerek karşıdan gelen kişiye bir müddet eş-

lik etmesidir. Gerek Kafkasya'da gerekse dias-

porada büyük dedelerimizin, dedelerimizin ve

babalarımızın gençliğinde uygulanan bu. adet,

bugün unutulmuş durumdadır.Bir veya birkaçkişi yolcu-

luk anında atlı veya yaya olsun, karşıdan gelen bir tha-

madeyle, bir kadın gurubuyla ya da bir düğün alayıyla

karşılaşırsa kendi yolundan geri döner, karşıdan gelen bu

insanlara eşlik ederek kırk elli metre kadar onlarla bera-

ber yürürler. Thamade veya guruptakilider, âdeti yerine

getiren kişi veya kişilere teşekkür ederek o kişi/kişilerle ta-

nışır, sonra yollarına devam etmelerine müsaade ederdi.

Kıdeğaze'nin temelinde yatan sebep, kadın ve yaşlıla-

ra şartlar ne olursa olsun her zaman hürmet et-

mek, değer vermektir. Sizlere bu adetle ilgili bir

olayı aktarmakistiyorum.

ÖRF VE ADETLERİ ÇOK ÖNEMSERDİ
Aslan Hacı Uzunyayla'nın en saygıdeğer Thamade'-

lerindenbirisiydi. O, örf ve adetlereçok önem verir, uy-

mayanlarıise hiç affetmezdi. Aslan Hacı'nın kendi adıyla

anılan bir köyü vardı. Bu köy bugün hala Aslanhable

adıyla bilinmektedir. Anlatılana göre 1900'lü yıllarda ge-

çen olayda Aslan Hacı,atlı olarak Pınarbaşı kazasına gi-

diyordu, karşı yönden ise genç biratlı geliyordu. Genç

karşıdan gelen thamadenin Aslan Hacı olduğunu anla-

mıştı, Adıgelerde bir thamade veya kadınlarla yolda kar-

şılaşılırsa, genç olan yolcu geçişme anında sağ tarafı tha-

madeye ya da kadınlara gelecek şekilde soldan geçmek

zorundadır. Genç atlı ise böyle yaparak sağ tarafı Aslan

Hacı'nın tarafına gelecek şekilde yanaşmıştı. Hacı gence

hayırlı yolculuk diledikten sonra göz ucuyla genci yakın

takibe almıştı. Acaba genç atlı Kıdeğaze denen adeti ye-

rine getirecek miydi? |

Aslan Hacı, gencin Kıdeğaze yapmasını beklerken,

genç Hacı'yı geçer geçmez atını dörtnala kaldırmış, tozu

dumanâ katarak uzaklaşmıştı. Durumu gören Hacı, geri

dönerek delikanlının peşine düşmüş onu takip ediyordu.

Delikanlı ara sıra başını çevirip Hacı'nın ne zaman kendi-

sini yakalayacağını hesap ediyor, biraz daha hızlanıyor,

fakat Aslan Hacı da geri kalmadan gittikçe arayı kapatı-

            

   

         

yordu. Kovalamaca aşağı yukarı sekiz on kilometre de-

vam etmiş Kaynar nahiyesine varmışlardı. Delikanlı köye

girer girmezilk rastladığı evin avlusuna girerek atından

atlayıp eve saklanmıştı. Hacı da gencin peşinden yetişmiş

atından inmişti ki, o arada komşular yetişerek herkesin

tanıdığı Hacı'ya hürmet göstererek buyurettiler.

Fakat Hacı, Buyurmayacağım sağ olun. Bana o adet

bilmezin doğurduğu genci getirin der. Köylüler genci

saklandığı yerden getirirler, Hacı ve oradakiyaşlılar gen-

ce yapmış olduğu saygısızlığın sebebinisorarlar.

, Genç ise,

- İşim çok aceleydi, o yüzden vazifemi yapamadım,

der.

Aslan Hacı atına binip genci de yanına alarak yola çı-

kar. Hacı sağda genç ise solda bir adım geride Hacı'nın

köyüne, evine gelirler. Hacı bir Nışh (kurban) kestirerek

köydeki bütün thamadeleri davet eder. Thamadeler, ge-

ce boyu yerler, bahsımeler içerler, woredler ve ğıbzeler

söyleyerek eğlenirler. Hacı, gece boyunca bütün hizmet-

leri cezalı olan gence yaptırır. Genci gece misafir eder, sa-

bah da köyüne gönderirken şu tavsiyede bulunur; “Ka-

dınlara, yaşlılara saygıda kusur etmeyin, adetleri unut-

mayın ve yerine getirin. Güle güle git, babana da selam

söyle” e,
Genç adam dersini almıştır, atına atlayarak kendi kö- >

yüne doğru yolalır. EB
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abe,'dil öğrenimi,
anadilde 'yayıngibi
sorunların çözümü

- için: KAFFED ve
A a. KAFDER'de yapı-

lan çalışmalar bana, Osmanlı
döneminde; Ahmet . Mithat“
Efendi'nin yazmış olduğu “Çer-

kesÖzdenleri” adlı oyunun sah-

nelendiği tiyatroyu yakmaya

varan ağır polis denetiminin,

1908'denitibaren tamamen ortadan kalkarak, bu tarih-

ten sonra başlayan özgürlük ortamında yapılan etnik ça-

lışmaları hatırlatıyor. Bilindiği gibi, bu dönemde: Çerkes

itihad ve Teavün Cemiyeti, 1911'de Şimali Kafkasya

Cemiyeti, 1914'te Kafkasyalılar arasında Neşr-i Maarif

Cemiyeti, 1918'de Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti,

1920'de Kafkas Teali Cemiyeti'nin kuruluşu, cemiyetle-

rin Arap, Latin Harfleri ile “Çerkes Alfabesi” hazırlayıp,

dünyada ilk defa bir Çerkesce (Adigece) gazete, “Gua-

ze'yi” çıkararak, Çerkesce eğitim veren “Çerkes Örnek

Okulu'nun” eğitime açılması, Çerkes tarihi ve kültürü

üzerine eserler yayınlanarak, Kafkasya'da da okullar

açıp, bu okullar için Çerkesce coğrafya ve matematik ki-

tapları bastırıp, Kafkasya ile ilişkiler geliştirilmeğe çalışıl-

mıştı.

Bu dönemin, 1923'de bütün Çerkes dernekleri ve di-

ğer tüm etnik derneklerin kapatılarak sona erdiğini, yine

bu tarihte başlayan; ”Sessizlik Dönemi'nin” 1950'lere ka-

dar sürdüğünü biliyoruz.

2004 yılı yazında; Başbakanlık İnsan Hakları Danış-

ma Kurulu'nun hazırlattığı Azınlık Raporu'nda, “azınlık”

kavramının tartışılması ve kuruldan dışlanan bir öğretim

üyesinin bu konuda bir kitap yayınlaması üzerine,

“1923-1950 döneminde millet, azınlık tanımı” konusu da

gündeme gelmiştir. Tartışmalarda öne sürülen şu bilgiler

gerçektenilginçtir:

“Lozan Antlaşması'nın 38. ve 39. madde hükümleri-

nin açıkça; “müslüman azınlıkları da kapsadığı” ortada

iken, Atatürk 1920'de TBMM'de “millet” tanımlaması
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“Bilim adamları dünyadahalen
konuşulmakta olan 6000 dil

olduğunu, ancakelli yıl sonra bu

dillerin yarısının artık

konuşulmayacağını söylüyorlar.

Bu değerlendirme, globalleşen

dünyamızda; asımılasyon, halkların

dıl ve kültürlerinin korunmasıgibi

konuların cıddı bir sorun olarak

dünya gündeminde olduğunu

— göstermektedir.

yaparken: “Türk vardır, Çerkes vardır” deyip bu ifadele-

ri, “vatan dahilinde yaşayan anasır-ı İslamiye'nin her bi-

rinin kendine mahsus olan muhitine, adetina, ırkına

mahsus olan imtiyazatı, bütün samimiyetle ve mukabilen

kabul ve tasdik edilmiştir” diyerek konuya açıklık getir-

mişken, 1924 Anayasası'nda, son yılların en büyük tar-

tşma konusu olan “Türkiyeli” biçimindeki üst kimliği

çağrıştıran; “Türkiye Ahalisi ” terimi yer almışken, bugün

Anayasa'mızın 3. maddesinde yer alan: “Türkiye devleti

ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Tükçedir”

hükmü, toprak bütünlüğüyle millet bütünlüğü karıştırılıp,

müslüman azınlıklar inkar edilerek 1924 Anayasası'nın

gerisine düşülmüştür. “

Tek parti döneminde 1950'lere kadar Çerkesler, bü-

yük oranda ekonomik olarak kapalı köy yaşamı sürdük-

lerinden, kapalı kültürelbir içe dönüşe yönelerek, kültür-

lerinin dil ve folklor başta olmak üzere önemli bir bölü-

münü korudular. 1950'lerde DP'nin getirdiği göreli

“hürriyetçi” ortam içinde, kültürel etkinlikler ile birlikte,

kültürel erozyonun da kıpırdanmaya başladığı görülmek-

tedir.



 

1968'lere dek bu dönemde, azınlıkların milli kültürel

değerlerinin korunması ve sahiplenilmesi kaygılarının

başladığı da görülmektedir. 1970'lerde, milli kültürün ko-

runması ve yaşatılması adına, kültürel etkinliklerde art-

ma ve çeşitlenmeile Çerkes aydınlarının ulusal sorunlara

çözüm aramaya başladığı görülmektedir. Bunlar

içinde en yaygın olanın, 1975 yılında yayı-

na başlayan “Yamçı” dergisinin mis-

yon olarak üstlendiği “Kafkas-

ya'ya Dönüş”tezi olduğu gö-

rülmektedir. 12 Eylül darbe-

si ile tekrar kapatılan der-

m
     

 

  

   

  

        

nekler, 1984 yılnda ye-

niden açılmış, seksenle-

rin sonunda, Rusya'da

perestroyka ile başla-

yan süreç sonunda

“Kafkasya'ya Dönüş”,

uygulama olanağı bu- İf

larak dönüş fülen baş- i ( r

lamış, Türkiye'den ve ( '

Suriye, Ürdün gibi ülke-

lerden pek çok kişi Kaf-

kasya'ya gitmiştir. Böylece,

1908 öncesi Abdülhamit dönemini anımsatan durum,

1984'lerden itibaren azalmaya başlamıştır. Böylece; AB

Uyum Yasaları'nın hızla yürürlüğe girdiği dönem önce-

sinde, Başbakan Çiller'in “Türkiye'de 24 etnik grup var-

dır” açıklamasına; “Türkiye'de azınlık yaratılamaz .....

suçtur! “ diye yanıt verip, azınlık haklarını “sadaka” ola-

rak niteleyen MHP'nin, 90'larda girdiği, Türkçüleşme ro-

tası ile Ölkücü, Türk-İslamcı popüler milliyetçilik söylem-

leri ve azınlık düşmanlığının sona erdiği görülmektedir.

AB sürecinin, ulus-devlet içinde kültürüyle var olmak

isteyen azınlıklara katkıları yadsınamaz. Ben bu desteğin

samimi olup olmadığını ve “nereye kadar" olduğunu me-

- rak ediyorum. Örneğin; bilim adamları dünyada halen

konuşulmakta olan 6000 dil olduğunu, ancakelli yıl son-

ra bu dillerin yarısının artık konuşulmayacağını söylüyor-

lar.

Bu değerlendirme, globalleşen dünyamızda; asimi-

lasyon, halkların dil ve kültürlerinin korunmasıgibi konu-

ların ciddi bir sorun olarak dünya gündeminde olduğunu

göstermektedir.

   

Gündemdeki bu önemli konudaverilenler, ya da is- *

temler; “pazar ülkelerin her bakımdan uygun hale getiril-

mesipolitikası“ ise, bizden karşılık olarak ne istenecektir?

Aynanın politik olan öteki yüzüne bakıldığında, poli-

tikanın gündeminde de; ABD'nin “Büyük Ortadoğu Pro-

jesi” olduğu görülüyor.

Bu konuda pek çok şey söylendi. Bun-

ların içinde en doğru olanı sanırım: Or-

tadoğu petrolleri (nedeniyle

ABD'nin bu bölgede kalıcı ol-

duğu ve bu amacı gerçekleş-

tirmekiçin her şeyi yapma-

ğa kararlı olduğudur. Bu

© kararlılık, Irak'daki ge-

rekçesiz, hukuk dışı, acı-

masız varlığında da göz-

lenmekte, ”15 yıllık

petrolükaldı” yorumla-

rının ciddi olduğunu ak-
la getirmektedir.

Konuyu bir örnekle

açarak, AB — ABDilişkile-

rini değerlendirmek mümr-

kündür:

di

Aday ülke olarak bizim de imzaladığımız: AB “Avru-

pa Anayasası”, 25 AB üyesi tarafından 29 Ekim'de Ro-

ma'da imzalandı. Bu anayasada, Avrupa Birliği'nin var-

lık sebebi olan değerler ikinci maddede şöyletanımlan- -

maktadır: “Birlik, insan onuruna saygı, özgürlük, demok-

rasi, eşitlik, hukuk devleti ve azınlıklara mensup kişilerin

hakları dahil, insan haklarına saygı değerleri üzerine ku-

rulmuştur.”

© ABD'nin Irak'daki hukukdışı varlığına katkıda bulun-

mak üzere, AB üyesi İngiltere'nin orada bulunması; AB

Anayasası'nın bu en önemli, varoluş maddesine, madde-

nin lafzına ve ruhuna, açıkça aykırıdır.

Bu durumda, söz konusu Anayasa, parlamentolar-

dan da geçip yürürlüğe girdiğinde, üye devletlerden biri,

ya da 24'ü birden, İngiltere'nin durumunu yargi katına

götürürlerse, emin ellerdeyiz! Durum görmemezlikten ge-

linirse, bizi son derece tatsız durumlar bekliyor demektir.

Çünkü: “ABD'nin, Büyük Ortadoğu Projesi'nin kalıcı

olabilmesiiçin; Bu bölgede, güçlü olmayan, küçük Fede-

re Devletlerin oluşturulmasının gerekli olduğuna karar
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verdiği“ yorumları,15 yıldır ciddiye alınması gereken kay-

naklarca,ısrarla yinelenmektedir.

Bu yorum şu anlama gelir: Afganistan'dan başlayan

süreç Irak, İran'dan sonra Türkiye'ye gelecek, Federe

devletlerden oluşturulan “Yeşil Kuşak'ın sonunda: Baş-

kenti İstanbul olan, başkanlık sistemiile yönetilip, alt kim-

likleri Türk, Kürt, Laz, Çerkez vs. olan “Anadolu Fede-

rasyonu” kurulacaktır.

Aslında hikâyenin eski olduğunu, Birinci Cihan Sava-

şı'na uzandığını söyleyen tarihçi dostlar da var. Onların

yorumu olaya bir başka boyut ve açıklık getiriyor, “Gö-

rev ABD için, İkinci Cihan Savaşı sonunda, hiç petrolü

olmayan İngiltere'nin, Mühr-ü Süleyman'ı teslim etme-

siyle başlamıştır. İngiltere'nin; 1917'de, kuzey Irak'da

Kürtçe eğitim yapan okullar açmasına, Sevr'e maddeler

koymasına rağmenişi kotaramamasının nedeni, tek başı-

na petrole el koyup, müttefiklerini gücendirmesidir. Bu

yüzden Fransa ve İtalya İngiltere'yi yalnız bırakmış ve

Kurtuluş Savaşı veren Anadolu ile savaşılmamış, Kürt,

Türk, Ermeni, Arap ve belki de Yahudiler den oluşan Fe-

derasyon da, o zaman gerçekleşememiştir.”

Bence bu olayı, daha gerilere götürmek bile müm-

kündür. Bilindiği gibi Avrupa, 20. y.y. başında kimlik ara-

yışma girmiş, Hint-Avrupa kökenli (Hitit), yani Anadolu

kökenli oldukları iddia edilmişti. Bu “Yayılımcı Kuram”

doruğa ulaşıp, Osmanlı ülkesi parçalanıp, petrolüne el

konulduktan sonra, “Hitit Kökenli olmak”tan vazgeçildi-

ği görülmüş ve adeta “kimseden ne alacağımız, ne de
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borcumuz vardır “ anlamına gelen; “Avrupa uygarlığının

bağımsız gelişimi kuramı” İngilizler tarafından yeniden

dünyaya ilan edilmişti. Bu durum, Rusya'nın dağılması,

ABD'nin desteklediği “Yeşil Kuşak”ın önemini yitirip,

ABD'nin “Büyük Ortadoğu Projesi'nin” gündeme gelişi-

ne kadar sürmüştü.

Bu hikâyede gerçekten ilginç olan yanlardan biri de;

İngilizler'in bu kuramı, yani “ne Hititler, ne de başkasıyla

ilgimiz yoktur” kuramını ilk önce öne süren C. Renfrew'e,

1987 yılında tekrar, ”Avrupa dil gruplarının Anadolu kö-

kenli” olduğunu, Irak çıkarmasından sadece üç yıl önce

söyleterek, Yayılımcı Kuram'a yeniden dönmeleridir.

Bilimsel olduğunu sandığımız arkeoloji çalışmaları-

nın, bu şekilde kullanıldığını görünce insan, “niçin tekrar

durup dururken, 50 yıldır kabul gören kuramdan vazge-

çilip, sonra neden bu kurama dönüldü? Yoksa bu da,

ABD'ye yapılan desteklerin farklı versiyonu mu? Farklı

kimliklerin ön plana çıktığı ve başka coğrafyalarile pay-

laşılan bir tarihi geçmişin aranması tamamen politik

mi?”, diye düşünüyor.

Zaten, Afganistan ve İrak'tan sonra sıranın, önce

Irak'ı saldırtarak yok edemediği İran'a geldiği, son geliş-

melerden anlaşılmaktadır. Kerkük-Musul Türkmenleri so-

mutunda açıkça görüldüğü gibi, ABD artık bizim mütte-

fikimiz değildir. Ortadoğu Projesi'nde,İran'dan sonra,sı-

rada bizim olduğumuz görülmektedir.

Bu düşünceler eskiden,(emperyalist kökenleri de ol-

sa) ”Yayılımcı Kuram”; 17. yüzyıldan itibaren Avrupa dü-



 

şünce sistemine giren “Dünya Kültür Mirasını Sahiplen-

me” ilkesinin sonucudur ve biz Kafkaslılar savaş yapıp,

dans ederken, bu kuram; “batılının bizim kültür ve tarihi-

mize sahip çıkarak, araştırıp dünyaya sunmasına neden

olmuş, dünya kültürüne, bizim adımıza katkıda bulun-

muştur” şeklinde yaptığımız saygın yaklaşımların artık

mazide kaldığını da göstermektedir.

Güncel durumun değerlendirilmesi adına,alt kimlik-

lerinkültürlerinin yaşatılması konusunda,karşılıklı saygı,

güven, kararlılık, devamlılık ve işbirliğinin tam olduğu

ama yukarıda değindiğim olumsuz dış olgunun da (Fede-

re Devlet İstemi) var olduğunu, amacın (alt kimliklerin

kültürlerinin yaşatılması) gerçekleştirilmesi için seçilen

araçlardan birinin de, mesela Kültür Bakanlığı olduğunu

farz edelim: Söz konusu Bakanlık, son yıllarda, Genel

Bütçe'deki payı 91 bile olmayan ve payıher yıl biraz da-

ha azalan (Pay, doksanlı yıllarda 9 0,50 iken, son yıllar-

da o 0,20'lerde) bir bakanlıktır.

- Bu durum, bu Bakanlığa ülkemizde önem verilmedi-

ğini gösterir. Fransızlar bu Bakanlığın önemli olduğuna

karar verince şöyle yaptılar: Önce, 901 olan bütçe payını

tercihi, partilere ve sendikalara yardımı derneklerin ak-

tarmasının istenmesi, Devlet yerine, Sivil Toplum Örgüt-

lerinin öne çıkıp, kamuerkleri zayıflayarak, süre içinde,

Ulus Devletin ortadan kalkıp, özel sektörün egemen ola-

cağı ABD modelinin habercisi midir?

Görünen o ki, gelişmeler bu mantıkla sürdürülürse,

gelecekte ne Kültür Bakanlığı olacaktır, ne de bakanlık

desteği ile kültür koruması. Oysa Gönülister ki; Kültür
© Bakanlığı Turizm ile değil, AB ülkelerinde olduğu gibi,

Milli Eğitim ile birleşsin ve bünyesindeki Halk Kültürleri-

ni Araştırma Genel Müdürlüğü akademiye dönüştürüle-

rek, kültür varlıklarının korunmasına akademik bir boyut

getirilsin. Bu akademi, ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'na da

bağlanarak, olayın dış boyutunda akademik çözümler

üretilip, “azınlık”, MHP'lilerin ifadesiyle “azlık”ın, aslında

sadece kültürel olan ve bu nedenle Kültür Bakanlığı'nın

görevlendirildiği hizmet gerekleri, politikanın tekelinden

tamamen çıkarılsın.

Ancak gelişmeler, bu yönde olmaktan çok uzaktadır.

AB süreci denilip, oysa ABD güdümünde gelişmektedir.

Kamu gücü giderek zayıflayıp, güç; mahalli İdareler, be-

Rusya İGÇeçenistan,EYEDönüş.Yasası'nınViro

1 edilmesi, başkanların malakeli GİİATANEKİ istemiFar
unlaroİMAMlRusya, €Sileiir

 

tlne dahasıcakbakmalıdır.Yala

So 7 ye, sonra Milli Eğitim Bakanlığıile birleştirerek 96

12'ye çıkarmak. Kültür'ü turizm ile birleştireceğimize, bi-

zim de benzer bir yaklaşımda olmamız gerekir. Ayrıca,

sistemin yürümesiiçin gerekli yasal düzenlemeler yapıl-

malıdır.

Yapılmalıdır ancak, gelişmeler AB ülkelerindeki uygu-

lamalardan başka yönegidildiğini göstermektedir. Örne-

ğin; dernekler kanunundaki son değişiklikler; Dernekle-

rin siyasi partilere ve sendikalara parasal yardım aktar-

masını öngörmektedir. Oysa tam tersine, beklenen, Kül-

tür Bakanlığı'nın yasasında düzenlemeler yapılarak; etnik

kültürleri yaşatma uğraşı veren dernek, vakıf ve federas-

yonlara, para, kaynak, imkân ve her türlü desteğin Ba-

kanlıkça sağlanmasına olanak verilmesidir.

Dernekler yasasında son değişikliklerdeki mantık, ger-

çektenilginç ve ciddibir politika değişimini haber verici-

dir. İlginç çünkü; hükümetin görevi ulus-devletin korun-

masıdır. Ulus-devlet kavramı, güçlü devlet, kamu kurum-

larının yönetip, yürüttüğü devlettir. Doğal olarak, da si-

yasal partilere mali kaynağı sağlayan odur. Son gelişme

açıkça, uyanık politikacıların dernekleri Devlet'e tercih et-

tiğini gösteriyor. Yani bu kanun ve politikacıların bu açık

lediyelere kaydırılmak istenmekte, AB Uyum Yasaları

başlığı altında, diğer alanlarda kotarılmak istenen yasalar,

Cumhurbaşkanı ve Anayasa Mahkemesi olmasa,

ABD'nin çoktan muradına ereceğini göstermektedir.

Bütün bunlara ek olarak, ABD'ye angaje olduğu söy-

lenen bu Hükümetin, “Başkanlık Sistemi”ni gündeme

oturtmakiçin, sürekli bir gayret içinde olduğunuda hatır-

layalım.

Şimdi çalışma zamanıdır, olumsuz varsayımlarla niçin

zamanınızı harcıyorsunuz diye sorabilirsiniz. Benim endi-

şem: 1908 sonrasını hatırlatan şu günlerdekiçalışmaların

1923'deki gibi kesilerek, “Ulus Devlet'isiz yıktınız" diye

faturanın azınlıklara çıkartılıp 1923-1950 benzeri bir dö-

neme tekrar girilmesidir. Hani, “ tarih ezeli bir tekerrür-

dür “denir ya! Yukarıda özetlemeğe çalıştığım yakın tari-

he baktığımda, Rusya ile Çeçenistan Anayurda Dönüş

Yasası'nın veto edilmesi, başkanların merkezden atanma-

sı istemi gibi sorunlar olmasa, Türkiye; Rusya, Çin, İran

ittifakı alternatifine daha sıcak bakmalıdır diyeceğim. Bu

hem Türkiye'miz, hem de, Abhazya için daha iyi olur di-

ye düşünüyorum. Ancak bu, başlı başına başka bir yazı

konusudur. Bi i
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Çelişkisi olmayan, belirli bir bilinç düzeyinde olmayan bir

toplumun “dönüş” yapması düşünülemez. Diasporadakı

Adıge halkının anavatanına dönmesi gerekir. Ancak bu

da, kendini aydın kabul eden, böylesibirbilince ulaşmış

olanların dönüş koşullarını hazırlamaları şartıyla.

B
E
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İlk ve orta öğrenimini
Antalya'da okudu.İstan-
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* Sayın Mevlüt Atalay,aAnavatana dönmefikri sizde ilk

ne zaman oluştu? Düşüncenizi nasıl uygulamaya koydunuz?

Ne zaman ve nasılgittiniz? (gidiş serüveniniz)

Bizim yetişme çağımızda Anadolu insanı bir arayış

içindeydi. Çeşitli dini ve fikri cereyanlar alabildiğine çarpı-

şıyordu. 1962 Anayasasıile insanlar düşüncelerini özgür

olarak söylemefırsatını buldular. Özellikle Türk milliyet-

çiliğinin ivme kazanması, Türkçü söylemlerin artması Çer-

kes olarakbizi de etkiledi. Bu durum evimizde konuştuğu-

muz dil ile çevremizde konuşulan dilin, bizim örf ve adet-

lerimiz ile içinde yaşadığımız toplumun örf ve adetlerinin

uyuşmadığının ayırımına varmamamıza neden oldu. Kuşa-

gımız gençleri gibi biz de,sosyal ve toplumsalolayları sor-

gulamaya başladık. Tâ-

rihsel köklerimizin peşi-

ne düştük. Aslında bize -

yön verecek olan kay-

naklarımız çoktu. An-

cak biz onların farkında

değildik. El yordamıyla

yönümüzü tayin etmeye

başladık. Elimize geçen,

bizimle ilgisi olan ya da

olmayan yayınları oku-

yor, aramızdatartışıyor-

duk. Bize yön verecek, önümüzü açacak aydın insanımız

çok azdı. Düşünce hareketi daha çok üniversite öğrencile-

ri arasında cereyan ediyordu. Büyüklerimizin, anne ve ba-

balarımızın Adıgelik ile ilgili olarak anlattıkları öyle dişe

- dokunurşeyler değildi. Gayri resmiolarak sürdürülen bas-

kılar yüzünden onlar da adeta kimliklerini inkar edecek

durumagelmişlerdi. Okullarda Adıge gençleri, “hain Çer-

kes Ethem (!)” yüzündentarih derslerini sevmemeye baş-

lamışlardı. Kırsal kesimler boşalıyor, Adıgeler büyük kent-

lerin varoşlarına kümeleniyorlardı. Böyle bir durum asimi-

lasyonu hızlandırıyordu. Eridiğimizi, gün geçtikçe yok ol-

duğumuzu somut olarak görebiliyorduk. “Adıge” olarak

kalabilmemiz için önlem alınması gerekiyordu. Türki-

ye'deki yerleşim şeklimiz,bir arada oturmaya, ulusal kade-

rimizitayin etmemize engeldi. Bir toplum, kendi toprakla-

rı üzerinde ayakta durabilirdi. İşte bu durumlar anavatanı-

mıza dönüş düşüncesini doğurdu. Aslında bu düşüncenin

temeli vardı: Çerkes Teavün Cemiyeti, bizim bulduğumu-

zu sandığımız doğruyu 1912'lerde savunmaya başlamıştı.

* İlk izleniminiz ne oldu? Orada sizi şaşırtan şeyler var

mıydı? (Bir anı da anlatabilirsiniz)

Yıllarca özlemini duyduğumuz vatana kavuşmak el-

bette şaşırtıcı olur. Okumayı seven, öğrenmek, tanımakis-

teyen için sadece ilk izlenimler değil, daha sonraki izle-

nimler bile şaşırtıcı. Üç yıldır Mıyekuape'de yaşadığım

halde daha önce farkına varmadığım,yeni yeni keşfettiğim

şeyler oluyor her zaman. Adıgece yazılmış olan bilimsel

eserlerde kökenimizi, atalarımızın ulaşmış oldukları uy- 

garlık düzeyi, yönetim, insanlık anlayışlarını öğrenmek el-

bette şaşırtıcı. Romanlar, şür kitaplarıdilimizin güzelliğini,

anlatım gücünü yeniden yeniden keşfettiriyor. Cebinden

gazeteyi çıkararak parkta, bir bankın üzerinde kendidilin-

le okumakbile, anlayabilen için paha biçilmez bir değer.

Kendidilinle drama, güldürü gibitiyatro eserleriniizleme-

nin tadını nasıl anlatabilirim? Dağlarımızın güzelliğini, in-

san ruhunu arındırmasını, insanı hem yücelten, hem de

küçülten duygularla dolduruşunu anlayabilmek için yaşa-

mak gerekir. Bu anlattıklarım elbette toplumumuzun be-

lirli bir kesimine yönelik olan bakışlar. Ancak, Adıge olan

herkes kültürel düzeyine, dünyaya bakış ve algılayışına gö-

re güzellikler, şaşırtıcı şeyler bulabilir. Mesela, ticaret yap-

mak, çalışmak iste-

yen bir kişiiçin (ta-

bi becerisine, de-

neyimine göre) ol-

dukça elverişli bir

yer. Her şey sev-

meye, vatanını ka-

bullenmeye bağlı.

* Yaşam şartla-

rı, insan ilişkileri ve

maddi geçim kay-

nakları, sosyal hayat, eğitim, sağlık gibi yaşamsal konularda

bilgi vererek, kıyaslama yapar mısınız?

Mıyekuape, yüz elli bin kadar nüfusu olan bir kent.

1864 öncesinde burada aynı adı taşıyan bir köy vardı. Da-

ha sonraları Ruslar bu köyü istila ederek bir garnizon kur-

muşlar. Yeşillikler içinde, sessiz, asayiş sorunu olmayanra-

hat bir kent. İnsanlar oldukça uygar. Kavga, gürültü, kap-

kaç olayları yok denecek kadar az. Toprak öylesine cömert

ki, en az olduğu zamanbile 40-50 verim alabiliyorsun. Do-

ğa kirlenmesi henüz yok. Sebze ve meyvelerde henüz kim-

yasal etkiler yok. Dünyanın tüm kentlerinde olduğu gibi

halkın kimiticaret yapıyor, kimi devlet dairelerinde, fabri-

kalarda,atölyelerde çalışıyor. Eğitim ve sağlık alabildiğine

gelişmiş ve yaygın. Okur-yazar oranı 90100. Alternatif tıp

destek görüyor. Hastanelerde doktorlar henüz hasta-para

ilişkisine girmediler. Doktor, Hipokrat yeminiettiğinin bi-

lincinde. Sağlık giderleri alabildiğine ucuz. Ancak, şunu da

bilmek gerekir ki, almak istediğin hizmetin kalitesine ve

niteliğine uygun olarak bir bedel de ödemekgerekir.

* Diasporadaki insanların anavatana dönüşleri konusun-

da düşünceleriniz nelerdir?

Dönüşün koşulları var. Biz “dönüş” dediğimiz zaman

kitlesel dönüşü anlatmak istiyorduk. Fakatkitlelerin bir

yerden başkabir yere gitmeleri de bir takım koşullara bağ-

lı. Sosyal olayların, sosyal yasalardan bağımsız olmadığını

bilmek gerekir kanısındayım. Çelişkisi olmayan, belirli bir

bilinç düzeyinde olmayan bir toplumun “dönüş” yapması

düşünülemez. Bizim her şeyden öncetarih bilincimizi ye-
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niden kazanmamız gerekiyor. Çünkü Adıge toplur-

mununtarih bilincisilindi. Geçmişini bilmeyen bir

toplum gününü kavrayamayacağıgibi gelecek için

de karar veremez. Çok önemli tarihi geçmişimiz

var. Tarihte önemli devletler kurduk. Kuban ve

Mıyekuapeuygarlıkları kökleri derinlere dayanan,

cağının en önemli uygarlıkları. Nart mitolojisi gibi

bir değeri dünya uygarlığına hediye ettik. Hala

pek çoğumuz, dünyanın ilk mimari harikası olarak

kabul edilen Yisp Evlerini “Kurganları” bilmiyor.

Bunlarbir yana, yakın tarihimizi bile yeterinceir-

delemedik. Kırılma noktamız olan Adıge -Rus sa-

vaşlarını kaç kişi doğru dürüstbiliyor? Yıllar yılı

halkımızı bataklık içine çekenleri kahraman ola-

“rak belledik. Şeyh Şamil niçin savaşın ateşini bizim

topraklarımızda da yakmak istedi? Şamil'in Çer-

kesya'ya gönderdiği Naiplerin amaçları neydi?

Muhammed Emin ölene dek neden hem Ruslar'dan, hem

de Osmanlı'dan maaş aldı? Berzeç Sefer kimlere rüşvet

vererek malını, mülkünü, kölelerini Anadolu'ya taşıdı?

Zane Seferbi kendini bu halkın lideri olarak ilan ettiği hal-

de, neden otuz yıl Edirne'de kaldı? Peki, hainlerimiz kim-

ler? Anadolu topraklarında öyle al gülüm, ver gülüm mü

yaşadık? Manyas sürgünlerinin nedeni neydi? Kurtuluş

Savaşı sonrasında halkımız sesini, soluğunu çıkarmadan

hangi etkilerle yaşamak zorunda bırakıldı? Günümüzde

uluslar arasındaki ilişkiler nasıl geliştiriliyor? Dün düşman

kabul edilen bir halkın, bugün de kabul edilmesi doğru

mu? Bu konularda dünyada neler yaşanıyor? Sorulmasıve

yanıt bekleyen pek çok soru var. Kendimizi eleştirmeme-

miz, tarih bilinci kazanmamamız* Tarihi topraklara yeni-

den “dönüş” yapmanın önünde duran zorluklar bunlar.

Artık şunuiyice bilmemiz gerekiyor: Hiçbir toplumu kötü-

leyerekiyi olamayız. Ruslar ve Türkler buna dahil. “Unut-

mak” değil, “barışmak” gerekiyor. 1864'de yaşadıklarımı-

zı asla unutmamalıyız. Ama bütün yaşamımızıve geleceği-

mizi de bunun üzerine kurmayız.Sonra, şu bir gerçek ki

vatanına sahip çıkmak isteyen bir halk, anavatanı ile baş-

ka ülkeyi hiçbir zaman kıyas etmez. Yahudiler İsrail'e çok

rahat ve dünyanın en verimli yeri olduğu için mi gidiyor-

lar? Avrupa'da yıllarca yaşamış olan bir Ağrılı, Karslı niçin

suyu, ağacı bulunmayan köyüne geri dönüyor, oraları imar

etmek için çaba harcıyor? Diasporadaki Adıge halkının

anavatanına dönmesi gerekir. Ancak bu da, kendini aydın

kabul eden, böylesibirbilince ulaşmış olanların dönüş ko-

şullarını hazırlamaları şartıyla. Toplumu hazırlarsan, ona

bilinç götürürsen seninle birlikte hareket eder.

* Diasporada kalmak isteyenlere söylemek istedikleriniz

var mı?

Elbette halkımızın top yekün anavatanına döneceğini

varsaymak safdillik olur. Ancak, dönmezse bile diaspora-

da yaşayanların dönüşü teşvik etmeleri, bu hareketin doğ-

ru olduğunu savunmaları gerekir. Ayrıca, diasporada yaşa-
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yan insanlarımızın anavatanlarına karşı duyarlı ve yardım-

cı olmaları da tarihi bir görev. Burada desteklenmesi, ge-

liştirilmesi gereken pek çok kültürel hareket var. Yayım-

lanmak için pek çok kitap sırada bekliyor. Tiyatro sanatçı-

larımız gerçekten yetenekli ve başarılı. Yüz bini bile bul-

mayanbir halk için tiyatro yapmanın nasıl özverili olmayı

gerektirdiğini söylemekbile gereksiz. Sanatçılar için dias-

porada turneler düzenlenebilir, hem ekonomilerine, hem

de yaratıcılıklarına katkı yapılabilir. Anavatanın günde 15-

16 saat yayın yapan bir radyoya şiddetle ihtiyacı var. Fi-

nanse edilebilir. (TV. de önemli ama radyo kuracakbir gi-

rişimcisi olmayan topluma TV. Demek ham hayal olur).

Adıge kültürünü yakındanilgilendiren eğitim kurumların-

da okuyan öğrencilere burslar veren, Adıge kültürü, ede-

biyatını destekleyen GUFES'e üye olunarak burs ve des-

tek alanları genişletilebilir. İş adamlarımız yatırım yapabi-

lir. Bunları yapamayan insanlarımız tatilinin hiç olmazsa

bir haftasını anavatanında geçirebilir. Katkı yapmak iste-

yenler ekonomik güçlerine, bilinçlerine göre başka alanlar

da bulabilirler. Yeter ki bilinç olsun.

* Nart Dergisi okuyucularına ayrıca söylemek istedikleri-

niz varsa alabiliriz?

Kuruluşundan beri emek verdiğim Nart Dergisi'nin

kesintiye uğramadan yayınlanmasıelbette keyif verici. An-

cak, tam olarak ulusal politikasını oluşturamamış olması

da üzücü. Dergimizin popülizme prim vermeden kendi

ulusal doğrularımızı savunması gerekir, diye düşünüyo-

rum. Özellikle spot özelliği taşıyan kapak sayfasının yapıl-

masında dikkatli olunması gerekir. Hepimizin gözü kulağı

anavatana zarar verebilecek, başka halklarla oluşturulmuş

konsensüsü zedeleyecek yazı, karikatürlerden kaçınmalı-

yız. Özellikle şunu unutmamalıyız. Burada yaşayan Adıge

nüfusu, diasporaya kıyasla çok az. Neyin doğru, neyin yan-

lış olduğu bilinmeden, Türkiye'nin stratejilerini ve yapılan

yorumları gerçek doğru kabul etmek yanılgılara neden

oluyor. Kim ne derse desin biz önce kendi ulusal doğrula-

rımızı bilmek, ona göre politika yapmak zorundayız.i!
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Adıghe Makh sayfalarında Ahmet Mithat Ha-

ğur'un bir yazısı var (aynı yazı 20. 01.2005 tarihli

Rusçayayınlanan gazetemizde de yayımlandı). Şha-

laxhue Abu imzasıyla. Tanımayanınız yoktur sanırım.

Ben, 1989 yılında Ankara Kuzey Kaf-

kas Kültür Derneği öncülüğünde düzen-

lenen sürgünün 125. yıl etkinliklerinde

tanışmıştım kendisiyle. 1992 Mayısında

anavatana dönüşümden beri de süren

bir dostluğumuz var. Adıghe dili ve ede-

biyatı uzmanı. Profesör, yazar, Adıghiy

Adıghe Xase kurucu ve onur başkanı.

Adıghey ilk medisinde milletvekili ve

Genel Sekreteri olduğum ikinci çalışma

döneminde ise DÇB başkanı idi. Uzun

yıllardan beri Adıghe Dili ve Kültürü Fa-

kültesi'nde “Diyasporada Adıghe Edebiyatı” dersle-

rini sürdürüyor. Şhalaxhue Abu, “Dünya Edebiyat

Tarihi”, “Büyük Sovyet Ansiklopedisi”, “Türk Edebi-

yat Tarihi Üzerine Denemeler (1980-1939 yılları)”

adlı yapıtlarda Ahmet Mithat'ın Türk edebiyatındaki

önemini vurgulayan bölümleri verdikten sonra yazı-

sını şöyle sürdürüyor: “Yıllar önce 19. yy. sonları ve

20. yy. başları yıllarda üretilen, Rusça yazılmış Adıg-

he edebiyatı araştırmalarım sırasında dönemin ünlü

Adıghe yazarı Ahmetkhue Yure'nin, 1897 yılında St.

Petersburg'da yayımlanmış “Çağdaş Türkiye dene-

meler — öyküler” adlı yapıtını da incelemiş şu satırla-

rı not etmiştim:

“... Bu yıllarda en önde gelen isimlerden Mareşal

Fuat Paşa Adıgh-Şapsığ, ünlü yazar Ahmet Mithat

Bey-Efendi Adıgh — Şapsığ, padişah yaveri Ahmet

Paşa Adıgh — Abdzax” (s.89).” Rusyaelçilik görevlisi

Osipovile birlikte Ahmet Mithat'ı ziyaretlerindekiiz-

lenimleri: “Mithat efendi zekası ve büyük yazarlığıile

Konstantinapol'de ünlü idi.... Mithat efendi,iri yarı
ve yakışıklı, 40 yaşlarında, Fransızca'yı çok iyi konu-

şuyor.” (5.107) Uzunbir süre tarih, edebiyat ve felse-

fe üzerine konuştuktan sonra aralarında şöyle bir ko-

nuşma geçmiş: “Evet —konuşmasını sürdürdü- alın

yazısından kaçamıyor kimse. Alın yazısı insanı bir

yerden bir yere savurabilir, anavatanından uzaklara

da atabilir. İşte ben ve yanınızdaki arkadaşınız. —Osi-

pova dönüp konuştu- İkimiz de Kafkas kökenliyiz. 

Adıgheyiz. İkimiz de yazarız. Ancak başka ülkelerde

yaşıyor ve farklı dillerde yazıyoruz, doğru değil mi?

—şimdi bana dönmüş- Şu weredinilk satırlarını siz de

anımsıyorolabilirsiniz, diyerek Adıghece'nin zor söy-

lenen seslerini içeren birkaç sözcüksıraladı. —Elbette,

elbette- diyerek sözlerinin devamını getirdim.”

(s.110)

Bu satırların ortaya koyduğu gibi Ahmet Mithat

Adıghe. Adıghece yazamadığı için de üz-

gün. Üzüntüsü sadece bu da değil. Ah-
metkhue sürdürüyor anısını: “Yazar yine

sustu —derin düşüncelere dalmış olduğu

yüzünden okunuyordu-. Kim bilir belki de

ayrı düştüğü ülkesini, dağlarını düşünüyor-

du. Geçmiş olaylar gözlerinin önünden

akıyor, olayların fotoğraflarını bir düzene

koyuyordu belki de...” (s.110)

Şhalaxue Abu daha sonra saydığıilk üç

yapıtın Ahmet Mithat'ın Adıghe olduğunu

belirtmediğini eklemeden edemiyor. Belir-

tilmemiş olması Türkçe kaynak kitaplarda belirtilme-

diği içindi elbette ki. Ah şu diyaspora insanım, gel-

 

mese de, dönmese de Adıghe olduğuiçin önemse-

neceği adının yaşatılacağı tek yerin anavatanı oldu-

ğunubir kavrayabilse...

İşte Kurban Bayramı namazıiçin camideyiz. May-

kop'ta Mısır Çerkes-Memlukleri mimari yapıtlarınn

izlerini taşıyan çok güzel bir camimiz var. Mimarı ün-

lü mimar ressamımız Bırsır Abdullah. Yapım masraf-

larını Birleşik Arap Emirlikleri emirlerinden Halid Bin

Sakr el Kasimi karşıladı. Bir hayli kalabalığız. Dönüş

yapanlarla yerliler yarı yarıya gibi. Namaz öncesi

müftümüz Yemij Nurbi'nin ev sahipliğinde bayramı-

mızı kutlamaya gelen konuklarımız mihrap önündeki
yerlerinialdılar. Türkiye'de alışık olmadığımız bir du-

rum, her bayramda tekrarladığımız bir seremoni bu.

Buyılki konuklar arsında Devlet Başkan yardımcısı
Gakcayev Boris, Ortodoksların dini lideri Arxiepis-

kop Pantilemen veİçişleri Bakanımızvar. Dini hoşgö-

rü, karşılıklı anlayış üzerine konuşuluyor, Hungting-

tona inat medeniyetler çatışmasının değil, medeni-

yetlerin birbirini anlayabileceğinin örneği veriliyor.

Buanlayışın hep sürmesiiçin payımıza düşenleri dü-

şünüyoruz* Ancak ben bu bayram seremonilerinde
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biraz da sıkılırım. Ne de olsa serde Çerkeslik var. Ko-

ca, koca adamlar ayakta bayramımızı kutluyorbizler

için iyi dileklerde bulunuyorlar. Çoğunluğu bağdaş

kurmuş, cemaat oturur vaziyette onlarıizliyoruz. Hal-

buki geleneklerimize göre ayakta konuşan kişiyi

ayakta dinlemek gerekiyor. “Acaba ayakta mı dinle-

sek?“ desem, ne kadar çok sayıda farklı ses yükselir

 

kimbilir. “Allah'ın huzurunda insanlar için ayağa kal-

kılmaması gerektiği“ söylenir belki. Ancak daha na-

maz başlamamış, Allah'ın huzuruna da çıkmamışız...

Amaeniyisi sıkıntıya alışmak olmalı...

Bugün Adıgh seyden büyük bir grup olarak Arma-

vir'de idik. Yani Yermelhable'de. Sürgün öncesi dö-

nemde Adıghe topraklarında kurulmuş, Ermenilerin,

Adıghece bilen Ermenilerin çokça yerleşik olduğu bir

kent. Günümüz Ermenileri Adıgheceyiartık bilmiyor.

Bugün kent, Krasnodar Kray sınırları içinde.

Çok sayıda farklı halkın bir arada, barışık yaşadı-

ğı bir kent. Hemen her halk öncedensivil toplum ku-

ruluşunu kurmuştu. Şimdi bunlara dernek başkanlı-

ğına da seçilen Şıkh Aslan ve arkadaşları öncülüğün-

de Adıghe Xase'de katıldı. Amaç diğer diaspora der-

neklerimizinkiyle aynı. Dili kültürü yaşatmak,geliştir-

mek, yani varolmak. Ama Yermelhable diasporik

Adıghe toplumununacısı, diğer diasporik toplumları-

mızın duyduğu acıdan çok daha derin olmalı.

Öyle ya, bir halkın, tarihi topraklarında diasporik

konuma düşmesi... Şimdilik pek dile getirilmedi, ge-
tirilmiyor ancak sorunların çözümü, kesin çözümü

de, diğer diasporalar anavatana dönerken bunların

da Adıghsy'e, Kabardey'e göçmesi belki de... diye

düşünüyorum. Kabardey-Balkar ve Karaçay Çer-

kesk'ten de epeyce konukvardı.

Dernekyetkilileri, kültür emekçileri. Adıghey gru-

bumuzda ünlü nartolog Hadağal'e Asker, Eski DÇB

başkan Şhalaxue Abu, ünlü ozan yazarımız Meşbaş'-

e İshak, Kültür Bakanı Haç'eğuığ Khesey, Adıghe Xa-
se Başkanı Şhalaxhue Asker, Çetawe İbrahim, Meh-

met Yediç, ben ve...

Büyükbir şölen, bin kişilik salon tıklım tıklım do-

luydu. Kentyetkilileri rayon başkanı hep iyi dilekler-

de bulundular. Armavir'de 300 kadar ailenin yaşa-

makta olduğunu öğreniyoruz. Çoğunluğu Armavir'e

yakın üç yerleşim biriminden Şhaşefij, Khurğuekhu-

ey ve Beçmıziy. Ankara'nın İkizce Köyü'nün Şhaşefıj

olduğunu ve köyden gidenlerin kurmuş olduğunubi-

liyordum.

Nartın 39. sayısında da Düzce'deki Beçmızey'in

öyküsünü okudum. Ne kadar da çok şey var üzerin-

de düşünülmesi, çalışılması gereken...
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İşte nefis bir sergideyiz. “Kahramanlar Ölmez”
Kültür Bakanlığı'nın, Şube Başkanı Şocen Bella'nın

sorumluluğunda, tüm sanat okulları bazında açmış

olduğu resim yarışmasına katılan, derece alan resim-

lerin sergilendiği nefis bir sergi. “Kahramanlar” mı

kimler. Nart Destanları Kahramanları, Adıghe masal

kahramanları. Resimlerini yarıştıranlar (oda

Adıgh ey'dekifarklı kültürleri yaşayan farklı halkların

çocukları. İşte Lhepş'in, Sawsırıkhue'nin, Setenay'ın,

Yınığın, Khuyıjıy'ın, atı alımlı bir horoz olan masal

kahramanımızın ve diğerlerinin... çocuk ruhundan

yansıyan resimleri. Nasıl da farklı, nasıl da renkli, na-

sıl da güzel. Galerinin yöneticisi mimar ressam Bırsır

Abdullah da çok mutlu. “Dünya çapında ünlü res-

samların bir çok resimlerini gördüm. Birçok resim

sergisi gezdim. Ancak bu serginin bana verdiği coş-

kuyu anlatamam. “Ama asıl önemlisi Rus, Ermeni,

Yahudi, Tatar, her halktan çocuğun kendi masalları,

kendi kahramanları yanında Adıghe kahramanlarını

da tanımış olması, Adıghe kültürünü içselleştirmesi.

Hem halkların yakınlaşması, birbirinin kültürünü ta-

nımasına bağlı değil mi? Barış ortamı da, ancakbir-

birini tanıyan, birbirine değer veren kültürler arasın-

da gelişmez mi? Ve tüm bunlar ülkemizde olmanın,

“kaymakamlık”, “valilik” de dense kendi yönetimi-

mizin olmasının getirileri değil mi?.

 

- Adıghe Makh Gazetesi'ni okuyorum. Gazetemizin

boyutları öyle çok büyük değil A3 formatında. Orta

iki sayfanın tamamını kaplamış, Prof. Zefes Ayde-

mir'in bir incelemesi var Neğuç Yusurf'li ilgili. Çerkes
Teavun Cemiyeti kurucularından, Guaze kadrosun-

dan. Yıllar öncesine götürdü beni. 1967 yıllarına.

Üniversite imtihanları için Ankara'ya gelmiştim. Da-

ha sonra adresinin “Anıtkabrin karşısı kasabın altı”

diye formüle edildiğini öğrendiğim apartman daire-

sinde konuktum. Sonradan, ulusal mücadelede

önemli bir yer tutacak, yarı bodrum apartman daire-

sinde. Ankara Derneği, Necatibey caddesinde açmış

olduğu lokalin mali yükünü taşıyamayınca kapatmak

durumunda kalmıştı. Köylülerimden Kemal Çetaw'ın

öncülüğünde bu daire tutulmuştu. Ancak, gördüğü

işlev bakımından burası hep derneklokali sanıla gel-

di. On yılı aşkın bir süre, dış kapı anahtarı üzerinde,

anonim olarak kullanılan bir konuk evi oldu. Yaşlısı

genci, bayanı erkeği, anavatandan, Suriye'den, Ür-

dün'den, dünyanın hemen her yerinden gelen ko-



 

. nukları ağırladı. Kimler gelip geçmediki, kimileri er-

ken yaşta aramızdan ayrılan. Ancak inanıyorum ki,

yakın tarihimizi yazacak olanlar, Ankara'da Türki-

ye'de ve sonra da tüm dünyada dönüş düşüncesinin

yeniden yeşermesindeki rolünü görmezden geleme-

yecekler, bu yarı bodrum katın. Kuşku yok, bütün

bunları yapan Ankara Kuzey Kafkasya Kültür Derne-

ği idi, ama bu dairede alınan kararlar da yıllarca der-

nek yönetim kurulunu belirlemişti. İşte Ankaradaki

ilk günümde, gece geç saatlerde Çetaw Kemal küçük

yeşil bir şiir kitabı tutuşturmuştu elime.İsmi “Xeğeguı
Guıpşıs - Vatan Düşüncesi” idi. Sefer Ersin Berzeg'in

yayına hazırladığı Adıghe şairlerinden bir seçki idi

bu. Daha önce Adıghe'ce şiir okumamış değildim.

Hatay'ın, köyümüzün özelliği olsa gerek, çok erken

yaşlarda ulusal düşünceile tanışmıştık. Köyümüzden

bütünlemeye kalan ortaokul öğrencilerine yetiştirici

kurslar açtığımızda ve okuma yazma öğrendiğimde

henüzlise ikide idim. Ancak ogeceo kitapçıkta oku-

duğum, ezberlediğim haladaezberimde olan,

“Thawsıx— ağıt “ adlı uzun şiir, “beni. çok etkilemişti.

Daha sonra, bir çok konuşmamda bir çok yazımda

yeniden gündemegetirdiğim şiirin yazarı da Guaze

Kadrosundan: Seyin Time.

Birçoğumuz gibi, bana göre de Ulusal mücadele-

de doğru ilkeleri ortaya koyabilmiş, bunları hayata

geçirme çabasını sonuna kadar gösterebilmiş, sadece

diasporayı değil tüm dünya çerkeslerini etkileyebil-

mişti Çerkes Teavun Cemiyeti kuşağı. Time Seyin bir

başka şiirinin dört dizesinde diyaspora Çerkes Politi-

kasının nasıl olması gerektiğini bakın nasıl özlü açık-

lamış: “Wızışişim k'ui xehaj / Wilhepkhıme afelaj /

Wımılajew sıd bğuetin / Çile pçe'uım wr'uttın... Git

kendinden olana katı V Halkların için çaliş / Çalış-

mazsan ne bulursun / E| kapısında durursun.” Koso-

valı Adıghelerin Rusya Federasyonu'nun ekonomik

özellikle de politik yardımlarıile Anavatana getirilişi-

- neilişkin yazdığım ve üç aylık edebiyat düşün dergi-

miz Zekhueşniğ'de yayımlanan bir yazımda da bu

kuşağın önemini vurgulamış ve bilinç düzeylerini an-

latmaya çalışmıştım.

Bu kuşak önce diyasporada, ulusal-kültürel varlı-

ğı sürdürmenin mümkün olamayacağını anlamıştı.

Halka mutlaka anavatana dönülmesi gerektiğini an-

latmışlardı. Kitlesel dönüşü, ancak Anavatan'ın sağla-

yabileceğini onun için mutlaka vatana dönüp orada

da çalışmalar yapılması gerektiğinin bilincine varmış-

lardı. Kadrodan dönenlerle diasporada kalanlar ilk

günlerden itibaren birlikte çalışmışlardı. Anavatan'a

da elleri boş olarak dönmemişlerdi. Alfabelerini,

anadilde basılı kitaplarını birlikte götürmüş, açılışma,

örgütleme aşaması dahil katkıda bulundukları okul-

larda onları okutmuşlardı. Aralarında Neğuıts Yu-

suf'un, Lhesrkhue Harun'un Tsağue Nuri'nin, henüz

19 yaşındaki Asaf Kemal'in bulunduğu kadro günü-

müz Adıgh:y'inde anadilde öğrenim yapan 9 okuş

açmışlar, Nalçik'de, Adıghe Makh adlı ilk adıghece

gazeteyi Nalçikte yayımlamışlardı. Diyasporada, Ulu-

- sal mücadelede doğruilkeleri ortaya koyabilmiş ikin-

ci kuşağın “Kafkasya Kültürel Dergi” ile başlayıp.

-“yamçıile olgunlaşan kuşak olduğunu düşünüyo-

rum. ,

Ancakilkeleri doğru tespit eden bu kuşağın, ilke-

leri hayata geçirme konusundağuaze kuşağı gibi 1s-

rarlı, tutarlı olduğunu söylemel çok güç. Örneğindö-

nüş yapanlarla, muhaceretin birlikte çalışması gerek-

tiğini biz kuşağın diasporada kalan kesimiancak ye-

ni, yeni anlıyor, dönüşümden ancak onüç yıl sonra

birlikte çalışma programı oluşturma çağrısı alıyor-

dum. Bu kuşağın ilkelerini benimsediğimiz, ilkelerin
gerçekleşmesi yönünde gereken çabayı gösterebildi-

ğimiz, onlar kadar yürekli dahası onlar kadar samimi

olabildiğimiz oranda amacımızada yaklaşacağımızın

bilinciileönlerinde saygıile eğiliyorum. İ

 

Güzel günlerimizden biri. Haç'ek'ue Aslan'ın 90.

yaşını kutlamakiçin bir aradayız, Adıgey DramTiyat- |

rosu salonunda. Ev sahibi Kültür Bakanlığı. Haç'ek'-
ue Aslan mı kim? Adıgheyin ilk oyun yazarlarından.

Oyuncu, sahneye koyucu. İkinci Dünya Savaşı kah-

ramanı, ozan.. Yapıtlarından biri *Zawırxhanile za-

wırkhan“ hala en çok sahnelenmeve en çok izlenme
rekorunu elinde bulunduruyor. Adıghece ve Rusça

olarak 340 kez sahnelenmiş 70 bin izleyicisi olmuş.

Güzel olmaz mı; 90. yaşı sağlıklı, zinde, yürüyebilir, .

konuşabilir, konuştuğu anlaşılabilir ve hala yazabilir

karşılamak. İmrenilmez mi halkının kadir bilirliğine...

Sevinilmez mi halkın sanatçısını önemseyişine... Sa-

dece halktaninsanların değil kültür bakanlığının kül-

tür emekçilerinin de bir araya gelişine, kimi espirili

ama hep duygu yüklü sözlerle sanatçıyı kutlayışına,

devlet başkanının kutlama mesajına... Adıghe Xase

başkanı gelemediği için Xase adına ben kutladım

kahramanımızı. “...halklar evlatlar yetiştirir, okutur,

eğitir. Bunların kadir bilenleri halkıyla gururlanır.

Sonra kimileri daha da gelişir, büyür, halkın onur

duyduğu kişiler konumuna geçerler. “Şu ozanı, şu

yazarı, şu sanatçıyı yetiştiren halk» denir halkıiçin.

İşte Haç'ak'ue Aslan böyle bir evladı halkımızın.” Bu

yıl çok sevdiğim başka bir ozanın, büyükbir ozanın

da 90.yılı. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Türk şiirinin dua-

yeni. Her iki doksanlık gencimize daha nice sağlıklı

yıllar diliyorum.
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afkas Dernekleri Federasyonu'nun, yürütül-

mekte olan proje gereği planlanan dernek 53 demek başkanı VE olası

başkan ğitimine yönelik seminerler- b

den ik,1218Şubat 2008 terihleindean, başkanı adaylarının Katıldığı
kara Gazi Park Otel'de gerçekleştirildi. Di- | Başlkanlar Eğitim

ğer ikisi de Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak olan se-

minerlerin bütününde, şu anda dernek başkanlığı ya- Semineri'nden sonra
pan, ya da bir sonraki dönem için yöneticilikleri düşünü-

len kadroların, yöneticilik kapasitelerinin artırılması katılımcılar birçok eksikliğin
amaçlandı. Federasyon'a üye 46 ve üye olmayan der-

nekler arasından belirlenen 7 dernek olmak üzere top- farkınd vardıklarını söylediler.

lam 53 demeğin başkanı ya da temsilcisinin katılımıile

gerçekleşen seminerin ilk gün sunumlar, öğleden önce Eğitimlere NISan ve Mayıs

ve sonra ikişer oturum olmak üzere dört oturum olarak

uygulandı. Öğleden önceki oturumda,sivil toplum kuru- aylarında yapılacak ik
luşlarının tanımı, demokrasi içindeki yeri, yönetici so-

rumlulukları, AB sürecindeki sorumlulukları gibi konu- seminerle devam edilecek,
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'bireysel ve doğal grup davranış-

larda kapsamlıbir sunum yapan Sivil Toplum Geliştirme

ProgramıProje Koordinatörü Sunay Demircan, anlatımı-

nın sonunda konuyla ilgili katılımcıların sorularını da ya-

nıtladı.

Öğleden sonraki iki oturumda ise Çukurova Üniver-

sitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Sosyolog Cahit

Aslan; Toplam kalite açısından Kafkas-Çerkes dernekle-

rinde örgütsel davranışın yapılandırılması ve örgütlülü-

'ğün yaygınlaştırılması konularınıanlattı.

“Örgüt bireylerinbu beklentilerini karşıladığı müddet-
çe birey-örgütilişkisi sürer. Ancak bireylerin beklentilerini

karşılayamazsa bireyin örgüsel bağlılığı da sona erer. Bu

yüzden dernek yönetiminde görev alan ve alacak olan

tüm bireylerin bilgi ve deneyimlerine özen gösterilmek

suretiyle derneklerin yönetim ve örgütlenme biçimleri gü-

nümüz bilimselbilgi ve deneyimleri doğrultusunda reor-

ganize edilmelidir” sözleriyle konuşmasına başlayan Ca-

hit Aslan, örgütselilkeler açısmdan da yine birer örgüt

olan okul, işletme ve hatta devlet için hangiilkeler geçer-

li ise, dernekler için de aynı ilkelerin geçerli olduğunu

söyledi. Kafkas-Çerkes dernekleriile üyeleri arasında ah-

laki bağlılığın geçerli olduğuna dikkat çeken Aslan, “Der-

neklere uzun süreli başarıyı ise bir veya birkaç defa mey-

dana getirdiği faaliyetler değil, o faaliyetleri yaratan sü-

reçler kazandırır. Hedefkitlenin zayıf ve güçlü yanları be-

lirlenirse çözüm için uygulanacak yaklaşımlar, çaba ve

gayretlerden sonuç almak daha olanaklı olacaktır. Evet

derneklerbirer işletme değil fakat derneklerde de verim-
lilik ve etkinlik üzerinde durulamayacağı anlamına gel-

mez. Bugün bütün örgütler bu sorunu aşmakiçin Toplam

Kalite fikrini tartışmaktadır” dedi.

Toplam Kalite'nin tanımını

yaparken, bunun gerçekte bir ka-

lite kavramı değil, bunun çok

ötesinde bir yönetim yaklaşımı,

bir düşünce ve eylem biçimi ol-

duğunu belirten Cahit Aslan,

“eSadece süreçteki yapılan hata-

ları ayıklamak yerine, doğrudan

hatanın kaynağına yönelmek ve

onu ortadan kaldırmak, kalitenin

her aşamada oluşmasına güven-

ce sağlamak, hedefler arasında-

dır. Sıkıntıyıilk anda fark edip ön-

lemini almak gerekir. Yönetimin

larını önemsemesi ve builişkileri

geliştirmek için yarattığı ortamda

pek çok aksaklıkların önüne geç-

mek gerekir. Yeter ki derneğin

bütün üyeleri bir takım ruhu

oluşturup ortak amaçların geliş-

mesine katkıda bulunma isteğin-

de olsun. | İ
Unutulmamalıdır ki, derneğin gelişimi için her üyenin

fikirleri vardır ve derneği geliştirmeye de isteklidirler. Fa-

kat üyeler önceki deneyimlerinden ya da dinlenilmeme

riskinden dolayıfikirlerini paylaşmak istemeyebilirler. Bu

yüzden dernek yöneticileri, yaratıcılığı ve katılımı bastır-

mamalıdır. Aksine katılım için ortam ve olanaklar yarat-

malıdır ve bir takım olabilme fırsatı verebilmelidire. Kali-

teyi yakalamakiçin ise ilk önce dernekte yer alan her bi-

reyin kaliteyi düşünmesi gerekmektedir” şeklinde konuş-

tu. Toplam Kalite fikrinin Kafkas Dernekleri için önemi

konusuna da değinen sosyolog Cahit Aslan, konuylailgi-

li olarak şunları söyledi:

“Her derneğin ulaşmayı arzuladığı bir hedefkitle ve

bu hedefkitlenin de içinde yeraldığıbir sosyal çevre var-

dır. İşte dernekler bu hedefkitle ve bu kitlenin de yer al-

dığı sosyal çevreyi hesaba katan bir yönetim anlayışına

sahip olması gerektiği herkesçe kabul edilmektedir. Bu

yüzden dernekler bir nevi Halkla İlişkiler yürütmelidir.

Halklailişkilerden kasıt, bir derneğin hedefkitle ve bu kit-

leninde yer aldığı sosyal çevre ile etkileşim içine girerek,

faaliyet ve politikalarını açıklamasını, onların destek, an-

layış ve güvenini kazanmasını, söz konusukişi veya grup-

lardan gelebilecek tepkilerle, düzenlemelere gitmesini ve

gerekirse faaliyetlerde değişiklik yapmasını sağlayan bir.

yönetim işlevidir.

Özellikle dernekler bazında hedefbirliği içinde olma,

yüksek düzeydeistekli ve katılımcı olma,bilgi bazlı, plân-

lı çalışma, dinamik,kaliteli kadro ve hedefkitle odaklı ol-

ma, Toplam Kalite Yönetiminin benimsenmesini gerekli
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  kılmaktadır. Bu şekilde hedefkitle

üzerinde yoğunlaşarak birer sos-

yal sermaye yaratılabilir.

Gerçekten de dernekler amaç-

larına ulaşabilmeleri için, derne-

ğin ulaşabileceği ve dernek örgüt-

lenmesinde ve faaliyetlerinde gö-

revli kişilerin istek, beklenti ve ge-

reksinimleri doğrultusunda, çevre-

nin destek ve güvenini sağlamalı,

olumlu bir izlenim oluşturmalı ve

bunu sürdürmek,fiziksel ve insan-

sal kaynakların birbirleri ile uyum-

lu ve etkin kullanılabilmesini sağ-

lamak amacıyla, planlı ve prog-

ramlı çalışmalıdır. Bütün bu süreç-

te birer takım ruhuoluşturulmalı; tüm üyeler, bireysel ve

birlikte bu örgütlenme kültürünün oluşmasında katkıda

bulunmalıdır. Derneklerin öncelikle onları oluşturan in-

sanların desteğine ihtiyaçları vardır.

Dernekler ancak bu şekilde çok hızlı hareket edebilen,

karar alabilen, yaygın hizmet sunabilir ki bunu başaran

bir denek toplam kaliteyi yakalamış demektir. Bunu ba-

şarmanın da en temelindeiletişim yatmaktadır”.

Daha sonrailetişim şekilleri konusunda bilgiler veren

Aslan, Kafkas-Çerkes derneklerinde Toplam Kalite Yöne-

timi Eldesi konusunda ise, “Kafkas-Çerkes derneklerinde

en çok gönüllü yönetimi, kaynak yönetimi, tedarik zinci-

ri vs. uygulamalarına ihtiyaç vardır. Dernek yöneticileri-

nin de örgütlenme sürecinietkileyen bu uygulamalar ko-

nusunda (ne kadariyiyiz ya da ne kadar kötüyüz) diye-

bilme cesaretini gösterilmeli ve artık kendi faaliyetlerine

dair bir kalite düzeyi belirleme ve bu düzeyi arttırmaya

yönelik çalışmalar yapmalıdır. Dernek faaliyetlerinin kali-
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tesinin ve verimliliğinin sağlanması

hem demekleri daha güçlü hale

getirecektir hem de bu faaliyetler-

den yararlanan kişilerin/hemşerile-

rin daha hoşnut olmasına yol aça-

caktır... Kafkas-Çerkes dernekleri

bir sivil toplum kuruluşları olmala-

rına rağmen adeta kar amacı güt-

meyenbir işletme mantığıile yürü-

tülmesi gerektiği yıllardan beri ya-

pılan uygulamalardan sonra anla-

şılmıştır.

Acaba bir dernek örgütlenmesi

daha verimli ve etkili olarak nasıl

yürütülebilir? Bu soruların cevap-

larını almakiçin Toplam Kalite Yö-

netimiilkelerinin yanı sıra birçok kuruluş Benchmarking

tekniği uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

Kar amaçsız kuruluşlar olan Kafkas-Çerkes dernekle-

ri de aynı uygulamalardan yararlanabilir” diyerek, Türk-

çe anlamı “kıyaslama” olan Benchmarking yönteminin

kısaca “bir kuruluşun iyileşme amacıyla en iyi veya daha

iyi uygulamalara sahip olan diğer kuruluşların faaliyetle-

rini ve süreçlerini değerlendirmede kullanabileceği sürek-

li ve sistematik bir süreç” olarak tanımlanabileceğini söy-

ledi ve yöntemin uygulama biçimleri hakkında ayrıntılı

bilgiler verdi.

Son olarak, Kafkas-Çerkes Kültür derneklerinde he-

def kitlenin manipülasyonu ve üyeliğin aktifizasyonu üze-

rine birkaç öneride bulunan Cahit Aslan, bunların kısaca

şöyle sıralanabileceğinianlattı:

* Dernekler ilk elden ulaştıkları ve ulaşabilecekleri

Kafkas kökenli aile ve bireylerin yapısı, sosyoekonomik

düzeyleri ve çevresel etkinlikleri ve en önemlisi kültürel



 

 

 

kimlik algı düzeyleri ile muhafaza edebildikleri dil-khabze

gibi geleneksel kültürel seviye hakkındabilgi toplamalıdır.

İşte ilk elden ulaşılması gereken kitle bu tür seviyeleri

yüksek olan birey ve ailelerdir.

* Kafkas-Çerkes kültür ve kimliğini sağlamlaştıran,

sosyal dayanışmayıve birliği güçlendiren, Kafkas-Çerkes

orijinli bireylere kendilerinin yalnız olmadığı ve güçlü bir

grubun bir parçası olduğu hissini veren tiyatro, dinleti-

konser, kermes ve çay günleri ve benzeri faaliyetler geliş-

tirilmelidir. (Fakat butürfaaliyetler nitelikli yapılmak zo-

runda; aksi taktirde ters etki yaratabilir).

* Mevcutveya geliştirilebilecek kitap, gazete ve dergi-

lerde Kafkas-Çerkes kültürünüişlemek suretiyle ayırt edi-

ci kimlikleri kendilerine hatırlatmalıdır. Özellikle bireylerin

duygu boyutunu besleyen müzik ve şiirler yayımı grup

psikolojisi için önemlidir.

* Derneğin ve Türkiye'de Kafkas-Çerkes dernekçili-

ğin tarihi yazılmalıdır. Dernekçiliği kadın ve erkek kahra-

manları hatırlanmalı ve hatırlatılmalıdır.

* Kafkas-Çerkesler için önemli günlerde törenler dü-

zenlenmelidir. Özellikle 21 Mayıs'a özel önem verilmeli-

dir.

* Sürekli farklı bireylere pek zorlanmadan üstesinden

gelebilecekleri faaliyetler ve görevler verilmek suretiyle

grup dayanışması ve sahiplik hissi yaratılmalıdır.

* Bir işi tamamlamış veya yapmışbirey diğerbirey-

lerin de duyacağı ve bileceği şekilde ödüllendirilmelidir.

Bu ödül maddi olmaktan ziyade manevidir. Örneğin, ya-

pılan işe göre bir toplantı esnasında kişinin yaptıkları ha-

tırlatılarak teşekkür edilir veya plaket verilebilir.

Seminerin ikinci günü olan 13 Şubat 2005 Pazar

günü de aynı şekilde saat 09:00'da başlayan eğitim

programının öğleden önceki oturumunda konuşmacı

olan Kafkas Dernekleri Federasyonu Eğitim ve Teşkilat-

lanma Sekreteri Şamil Jane'nin konusu ise, derneklerde

çalışma yöntemi, iletişim, motivasyon, grup yönetimi,

toplantı yönetimive liderlik idi.

Katılımcılara “Yıldızlara uzanın, ulaşamasanız da yük-

selirsiniz” sözlerinihatırlatan Şamil Jane, “Lider örnekol-

mak demektir. Yöneten, sistemlere dayanan, kontrol

eden yöneticiler yerine; yenilik yapan, insanlara daya-

nan, güvenenlider yöneticitipi ön plana çıkmaktadır” di-

yerek, demokratik lider ve etkili lider özelliklerine vurgu

yaparak, yönetici-lider ilişkisi, farkı ve lider bir yönetici

olmanın gereklerini anlattı.

Daha sonra yönetim süreçleri konusunda bilgi veren

Jane, karar, planlama, örgütleme,iletişim, etki, koordi-

nasyon, değerlendirme aşamalarını anlatarak, ortak bir

hedef ve toplum duygusunu paylaşan insanların gidecek-

leri yere daha kolay ve çabuk varacaklarına, çünkü onla-

rın birbirlerine güven içerisinde yol alacakları vurguladı.

Temel yönetim becerileri konusundada bilgiler veren Şa-

mil Jane, iletişim, iletişim ortamları, ilkeleri ve iletişimi

engelleyen faktörlerden bahsederken, “Tanrı insanlara

iki göz, iki kulak ve bir ağız verdi. Daha çok görsünler,

daha çok dinlesinler, daha az konuşsunlar diye”

şeklindeki Çin atasözünü örnek vererek, “Amainsanlar;

bir gözleri varmış gibi görür, bir kulakları varmış gibi din-

ler, iki ağızları varmış gibi konuşurlar!” dedi. “Ben” yeri-

ne “biz” demenin ve öyle düşünmenin önemine değinen

Jane ayrıca, verimli toplantı nasıl yapılır ve toplantı yö-

netimi konusunda da değerlibilgiler verdi. Yetişkin insan-

lar için tavsiye edilen toplantı süresinin maksimum 1,5

saat ve takiben teneffüs süresinin de 20 dakika olması

gerektiğinibelirten Jane, konuşmasını motive edicibir şi-

irle bitirdi:

Vazgeçme

Kendini yorgun hissetsen bile

Başarı senden kaçsa bile

Bir hata sana zarar verse bile

Hatta ihanet sana acı verse bile

Bir hayal yok olsa bile

Gözyaşları gözlerini yaksa bile

Kimse gayretini fark etmese bile

Nankörlük ödülün olsa bile

Anlayışsızlık seni gülmekten alıkoysa bile

Ve hatta her sey hiçbir şey olsa bile

Vazgeçme, vazgeçme...

Yeniden başla!

Şamil Jane'nin konuşmasının ardından, KafkasDer-

nekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cihan

Candemir'in yönetiminde, her dernek yaptığıeniyiçalış-

malardan bir tanesinin uygulamasını anlatarak diğerleriy-

le paylaşmasıistendi. Katılımcılar söz alarak deneyimleri-

ni diğer derneklerle paylaştılar. Eğitim seminerinin öğle-

“den sonrakiilk oturumunda, katılımcıların anlatımları da

dikkate alınarak sonuçlar çıkarıldı ve bu doğrultuda ka-

rarlar alındı. İki günlük Dernek Başkanları Eğitim Semi-

neri Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mu-

hittin Ünal'ın yaptığı kapanış konuşmasının ardından sa-

at 17:00'de sona erdi.

Bu eğitim semineri dernekler açısından, bu düzeyde

yapılan ilk eğitim semineri olması açısından önemliydi.

Bu nedenle olsa gerek, katılımcıların tamamı sunumlar-

dan çok faydalandıklarını söylerken,bir kısmı verilen bil-

giler sayesinde bugüne kadar dernekçilik oynadıklarının

farkına vardıklarını, bir kısmı ise bugüne kadar yapama-

dıkları işleri neden yapamadıklarını anladıklarını, yanlış

ve tesadüf eseri doğru yaptıklarıişlerin ise ayrımına var-

dıklarını belirttiler.

Dağıtılan metinleri ve Genel Merkez tarafından çoğal-

tılarak kendilerine gönderilecek olan toplantı cd.lerini

tekrar tekrar izleyerek, derslerini çok dahaiyi çalışacakla-

rını bildiren katılımcılar, benzeri Nisan ayında yapılacak

olan ikinci seminere katılımlarının çok daha hazırlıklı ve

bilinçli olacağını söyleyerek, artık Kafkas Dernekleri'nde

hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altınıçizdiler. EB
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em  KOY TANITIMI

 

    Anavatan Kuzey Kafkasya'dan göç eden kabilelerden

kurulmuş bir Kabardey köyüdür Kançıvuey.İlk yerleşim

Alhogue Teminikue tarafından; bugün köyün 500 m

güneybatısında bulunan Xekuj'da kurulmuştur.

 

 



 

   
'de Anavatan Kuzey Kafkas-

Oktay OĞUZ (Kunuj)

ya'dan göç eden kabilelerden
kurulmuş bir Kabardey köyü-

1 O61 dür Kançıvuey.İlk yerleşim Al-

hogue Temırıkue tarafından; bugün köyün 500 m. Gü-
neybatısında bulunan Xekuj'da kurulmuştur. Kançıvuey
K.Kafkasya'daki coğrafi yapıya benzemesi nedeniyle
dağ-nehir-ova üçgeninde bulunmaktadır. İlk yerleşim-
den sonra köyün, yerleşim yeri olarak yetmeyeceğini
düşünen kabileler ayrılarak çevredeki köyleri oluştur- .

muşlardır.

Kançıvuey'den ayrılan köyler, Yantepe / Hapchey,

Karaahmet ve Saraycık'dır. Kançıvuey'e ilk yerleşen ka-

bileler ise Alhogue, Kunuj, Bahtır, Bejduğ, Zeğaşte, Tu-

me, Şogenşavue, Aşhuet, Bereket, Bılğar, Serağha, Bo-

ri, K'eş, Yesen, Kağdo, Wunej, Gemp'are, Belağ, Zeşo-

gue, Derağha, Gefo, Sebeney, Janik, Ahsor, Blenmih,

dılahaj, Pşıvuik, Jiloğue, Jangaze, Juik'dir. Ancak diğer

köylerin kurulması ve çeşitli nedenlerle köyden göç

eden kabilelerden dolayı şu anda köydeki yaşayan kabi-

leler şunlardır: Kunuj, Bahtır, Tume, Aşhuet, Şogenşa-

'vue, Yemzağ, Zeşogue, Şak, Belağ, Merziye, Gefo, Jda-

nik, Gumbal, Laz, Hanağhue, Gelin, Ardıhan

Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Kançıvuey

son dönemlerdeki sosyo-ekonomikyapı nedeniyle dışa-

rıya çok göç vermiştir. 70 haneli Kançıvuey'in yazın ar-

tan nüfusu olmasına rağmen kışın köyde 35 - 40 hane

kalmaktadır. Göç tarihinden sonrakiyıllarda Osmanlı ve

Türkiye Cumhuriyeti devletinin gizli siyasi politikaları

çerçevesinde asimilasyonu hızlı ve güçlü bir şekilde ger-

çekleştirebilmek için köylere yerleştirilen Türk kökenli in-

sanların sayısı artık ne yazık ki Adıge kökenlilerden da-

ha fazla olmuştur.

GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI
Genç nüfusun köydeneğitim,iş ve evlilik dolayısıyla

ayrılmaları, kalan yaşlı insanların tarlalarını ortak ekim

şartlarıyla civar köyden gelen insanlara vermeleri birkaç

yıl sonundabutarlaların satılması köyün ekonomik geli-

rini de azaltmıştır. Son 10 yıl içerisinde bahçeciliğin

önem kazanması ve elma yetiştiriciliğinin Kançıvuey'de

giderek artması emekli olanların ise tekrar köye gelerek

yerleşmeleri olumlu bir gelişmedir. Köyün yeninesil Adı-

ge gençlerinin birçok konuda duyarlı olmaları ve dilleri-

ni korumaya çalışmaları düğün ve cenaze gibi Adıgey

kültürünün tek yaşanabildiği toplumsal olaylarda birlik

ve beraberliklerini korumaları bizler için umut vericidir.

Umarım Adığabze konusunda hiç kimse Wubihler gibi

dilini konuşamayan bir Adıge toplumu olarak kalmayız.

Kançıvuey'den 30 - 40 yıl önce eğitim için ayrılan,

 

ancak hiçbir zaman toplumunu unutmayan ve kendin-

den sonrakinesillerin iş ve sosyal hayata bakışlarını ge-

liştirerek olanak sağlayan Kunuj Dr. Ragıp Oğuz'u ve Tu-

me Av. Rahmi Tuna'yı saygıyla anıyoruz. Kançıvuey'in

- çevresinde bulunan coğrafi yapılar Adiğabze olarak ad-

landırılmış ve anayurda olan özlem bu şekilde giderilme-

ye çalışılmaktadır. Köyün ilk kuruluş yeri Xekuj'dur. Gü-

neyinde Kaman Dağı ve Göksun çayı vardır. Göksun ça-

yının, köyün etrafndan kuzey doğuya doğru akmakta

olan nehir kolu “Psıhua” ismiyle anılmaktadır. Köyün

girişindeki köprünün üzerine yapılan phalhemıj (tahta

köprü), yıllardır suyun üzerinden gelip geçmeye olanak

sağlamaktadır. Köprünün karşısındaki tepeye Oşha-

pampzhe, kuzeyinde bulunan tepelere Dığap'e, Dığap'e

tepesinde bulunan dut bahçelerine de Ketukua denil-

mektedir. Berezg Hacı tarafından yaptırılmış olan ve kö-

yünilk yapılarından olan caminin yanındaki çeşme, Be-

rezg Psıne olarak anılmaktadır. Köyün okuma - yazma

oranı oldukça yüksektir ve bunda köyün ilk eğitmeni

olan Bahtır Hasan'ın çok önemli rolü bulunmaktadır.

Anavatan Kuzey Kafkasya'dan yapılan büyük göçten

sonra kurulan Kançıvuey, çevredeki köylerin bütün an-

laşmazlıklarınn çözüldüğü, wunafelerin yapıldığı köy

olarak bilinir ve bu özelliğiyle tarihi bir önem kazanmak-

tadır.

GÖKSUN'DAKİ DİĞER KÖYLER
Bugün Kabardey - Balkar Cumhuriyetisınırları içeri-

sinde bulunan Gilahsteney bölgesinden göçmüş olanla-

rn kurdukları Göksun bölgesinin tamamı, yine aynı

isimle (Gilahsteney) anılmaktadır.

Göksun'a bağlı, çoğunluğu yine nehir kenarında ku-

rulmuş olan on tane Kabardey köyü ile, üç Abzekh,iki

Çeçen ve iki Lezgi köyü bulunmaktadır:

Temurağa / Kançıvuey (Kabardey),

Hacıömer/ Yinerikuey (Kabardey),

Yantepe / Hapç'ey (Kabardey),

Yağmurlu / Azizguaje (Kabardey),
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Bugün Kabardey - Balkar Cumhuriyeti sınırları

içerisinde bulunan Gilahsteney bölgesinden göçmüş

 

“ olanların kurdukları Göksun bölgesinin tamamı, yine

aynıisimle (Gilahsteney) anılmaktadır.

 
Karaahmet (Kabardey),

Saraycık (Kabardey),

Kalesalyan (Kabardey),

Fındık (Kabardey),

Korkmaz / Yendirey (Kabardey),

Kamışçık (Kabardey),

Tahirbey (Abzekh)

Mahmutbey (Abzekh)

Mehmetbey (Abzekh),

Küçüksu (Çeçen),

Çardak Kasabası (Çeçen),

Kireç (Lezgi),

Ortatepe (Lezgi).

Bunların yanında daha az asimilasyonun olduğu,il-

çeye ulaşımın zor sağlanabildiği, ormanlık alanda kurul-

muş bir Wubıh köyü olan Büyük Çamurlu bulunmak-

tadır. Wubıhca konuşan hiç kimsenin kalmadığı köyde

Abzeh dili konuşulmaktadır.Afşin'e bağlı olan dört Ka-

bardey ve bir Abzekh köyünün isimleri ise şöyledir:

Deveboynu / Şukırdagey (Kabardey),

Yukarı Kargabük / Merğuşey (Kabardey),

Aşağı Kargabük / Guajej (Kabardey),

Soğucak / Astemrey (Kabardey)

Yazıköyü (Abzekh)
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Kançıvuey köyünün çevresindeki köylerde yaşayan

kabileleri ise şöyle sayabiliriz:

Hacıömer / Yinerikuey: Tok, Şiruh, Yelkaş, Ape-

jıh, Gibil, Şeri, Haşeg, Wunaş'a, Mıt'ıj, Gerş, Aş'ıj, Zeru-

ne, Merziye.

Yağmurlu / Azizguaje: Mıt'ıj, Şane, Hatkut, Perit,

Merzey, Tok, Haguare, Apejıh, Şıruh, Şogen.

Kalesalyan: Af'one, Şereg, Hatkut, Gibil, Zerune,

Dat'e, Serağha, Memreş, Ke'rihan, Merziye

Saraycık: Jılahaj, Astemiır, Hatıj, Merziye, Pşıvuik,

Hak'eş, Jangaze, Juk, Memreş, Hatukua, Gubır

Karaahmet: Sebeney, Balkar, Yesen, Wunej,

Gemb'are, Gibıl, Kudey, Belağ, Derağha, Gıda, Hak'eş,

danik, Zeşogue, Yemuz, Şiruh, Af'one

Yantepe / Hapchey: Şıbzıhue, Zığuna, Hoca, Ye-

muz, Janik, Şok'ul, Şhagueş, Kudey, Gugogue

Fındık: Şomahua, Guşha, Ghupe, Thazepl, Souğh,

Verili, Wurım, Wuerış, Garden, Hanvuaş'a, Gherli, Tha-

zepl, Hoşey, Babış

Korkmaz / Yendiırey: Yender, Şogul, Guv'jogue,

Thağzit, Neğap'le, Mılla, Ghame, Hap'e, Lambej, Alhas

Kamışçık: Berezg, Gel, Jeren, Jinjak'e, Lamırdon,

Ponej, du, Apejıh, Levuj, Alhas, Jemenbey, Azmet, Hat-

kut E

 



mo e
 

 
- GİRİŞ: Hatırlanacağı üzere,

 

  

törenine yoğunlaşmaya: gayret
Abhazya Cumhuriyeti'nde, bir- Abhazyd da tartışmalı lk “ edeceğim. 14 Şubat2005'deya-

den fazla adayın:katıldığı “Baş-
kanlık” seçimi, ilk defa 03 Ekim

seçimin ardından 12 Ocak pilacak yemin törenine, KafkasAbhazya Dayanışma Komitesi'ni
2004 tarihinde yapılmış ve Ser- 2005'de yapılan ıkıncı temsil edecek bir heyetin gönde-

gey Bagapşen fazla oyu almıştı. rilmesitalep edilmişti.Kömite, ka-

İlk seçimpropaganda devresinde seçimde de SONUÇ tılacak heyetin isimleri ve .pasa-

olduğu gibi, seçim sonuçlarının

belli olmasından sonra da, 'dışarı-
değişmedi. Seçimiaçık

port bilgilerini yolladı. Rusya Fe-
derasyonu Dışişleri Bakanlığı, he-

dan provoke edildiği) çok açık farkla kazanan Sergey yetin gideceği 10 Şubat 2005 tari-
olan olayların sonucunda, thama- hinden bir gün öncesine kadar vi-

telerin müdahalesi ile, yaşanılan Bagapş |4 Şubatta yapılan ze onayını elçiliğe bildirmediği
gergin ortamın aşılmasını sağlaya-

bilecek, yeni bir seçime gidilmesi - devir teslim töreni
için, geciktiğimizi düşünerek Ab-

hazya'ya gitme programımızdan

kararı verilmiş ve 12 Ocak sonrasında görevine vazgeçildi. 09 Şubat 2005 günü

2005'deikinci tur seçim yapılmış- saat 12:00 civarında Abhazya'nın

tı. İkinci tur seçimin sonucunda, başladı. Abhazya'da şimdi temsilcisi Vlademir Avidzba tele-

Sergey Bagapş çok büyük bir oy fon ederek, “Az önce RF Konso-

yüzdesiile Başkan,ilk seçimde ra- gözler, halkın yüzde 8| ının losluğu'ndan aradılar, vize izni

kibi olan, Raul Hacimba da Baş-

kan Yardımcısıseçildi.

SUNUM
Nart'ın 39. sayısındaki yazıya, “Abhazya

Demokrasi Sınavını Geçebilecek mi?” başlığı-

nı koymuş, “...mutlakabirdiriliş yolu bulaca-
ğız” diye bitirmiştim... 03 Ekim 2004'de ya-

pılan seçimin ardından gelişen olayları, halkı

karşı karşıya getirmeyi amaçlayan provokas-

yonları her birimiz yakından takip ettiğimiz

için, seçimin ardından gelişen olaylara değin-

meden doğrudan, ikinci seçimde de halkın

artan- desteğini alarak seçilen, yeni Başkan

Sergey Bagapş'ın göreve başlama ve yemin

seçtiği hükümetin

icraatlarında...

 

geldi, hemen gidecek heyetin pa-

saportlarını getirin, vize işlemini

- tamamlayalım dediler” diyerek

bilgi aktardı. Komite Başkanımız

İrfan Argun ve ben pasaportumu-

zu aldığımız gibi, bay Avidzbaile birlikte

koşturarak konsolosluğa gittik ve vize işle-

mini tamamladık. Özetle, Abhazya'ya he-
yet olarak değil, iki kişi (komite başkanımız

ve ben) gitmek zorunda kaldık. Sağ olsun

Rus dostlarımız, her zamanki “kıyak”larını

yine yaptılar!

10 Şubat 2005 Perşembe günü İstan-

bul'dan Soçi/Adler'e uçtuk. Eski yolculukla-

rımıza göre daha az süre bekletilerek Rusya
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HABER 

 
Federasyonu topraklarına ayak bastık. Aşağıda, Abhaz-

ya'ya gidiş-gelişimizin hikâyesini ve Abhazya'dakiizle-

nimlerimizi, paylaşmaya çalışacağım.

ABHAZYA'YA YOLCULUK
Adler'de, Dünya Abhaz-Abaza Kongresi İcra Kurulu

üyesi Genadi Alamia, Dışişleri görevlisi Aslan Tsivaniria,

Demografya Başkan Yardımcısı Erkan Kutarba ve Türki-

ye kökenli eski parlamenter Oktay Çikotua tarafından

karşılandık. Rusya-Abhazya/Pso sınır kapısında, ata top-

raklarımıza ayak basınca tüm sıkıntıları geride bıraktık.

Yeni Afon/Psırıskha yakınında, Paskha'da kültürel ye-

meklerimizi yerken keyfimize diyecek yoktu.

Saat 20:30 civarında başkent Sohum'da kalacağımız

otele vardık. Diaspora mensubu olarak göğsümüzü ka-

bartan bir tesisti kalacağımız otel. Türkiye Abhazların-

dan işadamı Talih Özcan (hötiş), bir ilki gerçekleştirmiş,

Sohum'un göbeğine lüks bir otel yapmıştı. Kısa süre ön-

ce hizmete açılan otel, Sohum'a gelen birinin “diaspora-

nın anavatandaki, gözle görülürilk tesisi” demesini sağ-

layacak birtesis idi.

Otelde, Demografya Başkanı Givi Dopua,tanıdık-ta-

nımadık soydaşlar, Türkiye kökenli kardeşlerimiz bekli-

yordu bizi. Hasret giderdik, dertleştik, kazasız-belasız
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ikinci seçimin de gerçekleştirilmesini, başkanın seçilme-

sini karşılıklı kutladık.

BİRİNCİ GÜN VE SONRASI
12 Şubat 05-Cumartesi günü saat 14:00 civarında

devir teslim töreni yapıldı. Kuzey Kafkasya ve Rus-

ya'dan gelen resmi ve gayri resmi temsilciler ve Abhaz-

yalı kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı tören çok

etkileyici idi. Parlamento Başkanı Nugzar Aşuba törene

parlamento adına ev sahipliği yaptı.

Söz verilen konuşmacılardanbiri de, Komitemiz Baş-

kanı İrfan Argun idi. Başkanımız, Abhazca yaptığı ko-

nuşmada, diaspora adına tebrik ve başarı dileklerini söy-

ledi. Bizim ise varışımızın ertesi gününden başlayarak

görüşmetrafiğimiz başladı. Aynı gün öğleden sonra, ye-

ni seçilen Başkan Sergey Bagapş'ı ziyaret ettik ve tebrik-

lerimizi sunduk. Ayrıntılı görüşme isteğimiziilettik. Ken-

disinin de bunuarzu ettiğini ve başkanlık devir-teslim tö-

reninin ardındankısa süre içinde görüşeceğimizibildirdi.

Aynı gün ve sonrasında,fiilen görevde olanlar ve ol-

mayanlar dahil pek çok kişiile görüşmeler yapıldı. Baş-

kan, Başbakan ve tüm görüşülen kimselere verilmeye

çalışılan mesajlar özetle şöyleydi:

“Türkiye diasporası, daha önce olduğu gibi yeni dö-



 

 

 

 

nemde de, Abhazya Cumhuriyeti devlet politikaları çer-

çevesinde hareket edecek, devlet yönetimiile işbirliği ve

koordinasyon içinde katkılarını sürdürmeye gayret ede-

cektir. Bu çerçevede aşağıda arz edilecek hususlar, dias-

-pora gözü ile, Abhazya'nın geleceğinin,kısa sürede da-

ha aydınlık bir safhaya ulaşılabilmesi için önerilerdir:

DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME
-14 Şubat günü, saat 15:00'de görüşmemiz başladı.

Diaspora adına bir kez daha tebrik ve başarıdilekleriile-

tildi. Düşünceler, olabildiğince ayrıntılı anlatıldı. Başkan,

Başbakan ve Danışman notlar aldılar. Başkan, yerini

dolduran, konuşmacıyıilgi ile dinleyen/izleyen, insanla-

rın gözlerine bakarak dinleyen ve konuşan bir yapıda

idi. Başbakan ise hem yapısı, hem de mesleki kariyeri

gereği olsa gerek, daha soğukkanlıbir izlenim uyandırdı

bizde. Herikisinin bu farklı yapısı, (eğerikisi arasındaiyi

bir uyum sağlanabilirse)işlerliği olan tamamlayıcı bir yö-

netim yapısı olabileceği, gelecekiçin bir güven duygusu

yaratabileceği düşüncesini bizde yarattı.

Başkan ve Başbakan,dile getirilen düşüncelerin ge-

rekli, yapıcı ve perspektifi olan düşünceler olduğunu

söylediler. Diaspora ile ilişkilerin kesinlikle geliştirilmesi

gerektiği fikrini doğru bulduklarını ve bunu sağlamaya

çalışacaklarını ifade ettiler. Yönetim yapısı gerçekleştirilip

program (yolharitaları) belli olunca, bunu sağlamakiçin

gereğini yapacaklarını açıkladılar.

İlk izlenimimiz olumlu oldu. Geleceğe güven duyabi-

leceğimiz konusundabir hissi duyumsadık. Söylem/yak-

laşım,ilk izlenim doğrultusunda olabilirse ve gerçekleşti-

rebilirlerse, hem diaspora-ana vatan ilişkilerinin olması

gerektiği doğrultuda gelişebileceği, hem seçim öncesi ve

sonrasında toplumda açılan yaranın kısa sürede iyileş-

meye başlayabileceği, hem de Abhazya halklarının gele-

ceğini, doğru yönde geliştirecek ve pekiştirecek politika-

ların gerçekleştirilebileceğini söylemek mümkün.

GENEL DEĞERLENDİRME - SONUÇ
Türkiye adına devir-teslim törenine katılma, görüş-

meler ve verilen mesajlar açısından çok olumlu bir seya-

hat olduğu söylenebilir. Verilen mesajların, yazılı olarak

Rus diline tercüme edilip, kısa sürede Başkan, Başba-

kan, Dışişleri Bakanı ve diğer uygun yöneticilere ulaştı-

rılmasında fayda olacaktır.

İlk izlenimlerin olumlu bir safhada gelişmesi, bakan-

lar kurulu ve diğer yöneticilerin oluşturulma şekline de

bağlıdır. Zorluklar aşılıp işin gereğine uygun nitelikte in-

sanlarla bir yönetim şekillenmesi olursa, geleceğe yöne-

lik umutlanmamakiçin sebep olmaz. Ümit ve temenni-

miz, belirtilen anlamda nitelikli, bilinçli bir kadrolaşma-

nın yaratılması; halkta doğan yaraların kısa sürede teda-

vi edilebilmesi ve Abhazya'nın geleceğini sağlam birsta-

tüye kavuşturacak akılcı, uygulanabilir politikaların ha-

o Devirteslim töreni MeclisBaşkanıNugzar
Aşba'nın konuşmasıyla başladı, e

ooAbhazyaeski Eerlela veyenibaşkan

“Yardımcısı RaulHacımbasaygı duruşund 
yata geçirilebilmesidir

Evet, ilk seçimden sonra thamatelerin el koyması ve

becerisiile sorun aşıldı, demokrasisınavının birinci basa-
mağı başarıyla geçildi. Darısı, “icraat devresi sınavı'nın

başına... Ança yılapkha hamazayt (Tanrının sıcak bakış-

ları-korumasıbizimle olsun). B
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Kayseri Kafkas Derneği
Araştırma ve Yayın Kurulu   

 

erkes halkının özgürlüklerini kaybetmesinden
sonra, xabzeye uygun yaşam biçimine ilişkin

olarak elimizde kalan bilgi çok azdır. Halk, ken-

disiyle ilgili kararları kendisi özgür olarak ala-

madığı sürece xabze yaşatılamamaktadır. Bu

kısa yazı ile açıklamaya çalıştığımız konu, Çerkeslerin

Kafkasya'da özgür olarak yaşadığı dönemde mevcut

olan idari yapıile, idari yapının işleyiş biçimidir. Yazıda

açık biçimde, wunafenin başladığı yer (ÖĞ südi), wunafe

yapanın kim olduğu, wunafenin konusu ve wunafenin
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kurumsal olarak yapıldığıyerlerle ilgili bir çerçeve şema-

tize edilmeyeçalışılmıştır. Bizim daha çok önemsediğimiz

husus gençlerimizin, Çerkeslerin idari yapısıile bununiş-

leyiş biçimineilişkin bilgilenmelerini sağlamaktır. Bu yazı-

nın Çerkes kültüründeki wunafe kavramının/kurumunun

tamamını içerdiği iddiasında değiliz (eksiklikleri ya da

yanlışlıkları olabilir). Değerli okurların eksiklik ya da yan-

lışlıklarımızı bizimle paylaşmasından mutluluk duyarız.

UNAFE
I- Çerkeslerin wunafe yapma biçimi, wunafe-

nin kimler tarafından, hangi konularda yapıldığı

ve wunmafenin yapıldığı yer:

1- wunafenin yapıldığı yerler:

 



 

 
> Aile
> Sülale

» Köy
> Köyler Grubu ( Bölgesel)

> Ülkesel Xase

2- wunafenin Kimler Tarafından Yapıldığı:

> Ailenin wunafesiniailenin büyüğü yapardı..

 Sülalenin wunafesini sülalenin büyüğü yapardı.

“ Köyün wunafesi, köye adını veren ailenin seçilmiş

büyüğü tarafından yapılırdı.

- Bölgesel kararların wunafesi, bölgenin idaresini ya-

pan pşı tarafından yapılırdı.

© Ülkesel wunafe ise, ülkesel yetkiyi taşıyan xasenin

seçilmiş büyüğü tarafından yapılmaktaidi.

3- wunafe yapanın seçildiği ve seçil-

mediği durumlar:

a) wunafe yapanın seçilmediği du-

rumlar:

> Ailenin Büyüğü

> Sülalenin Büyüğü.

b) wunafe yapanın seçildiği durum-

lar:

“ Köyün wunafesini yapan

- Bölgesel wunafe yapan

> Ülkesel wunafe yapan

İ- wunafe yapanın seçilmediği

durumlarda wunafenin yapılış biçi-

mi ve konusu:

1- Aile ile ilgili wunafe:

Çerkes ailesinde aile ile ilgili wunafe

aile büyüğü tarafından yapılırdı. Ailenin

büyüğü ihtiyaç duyduğunda bayan veya

erkek aile mensuplarının görüşlerini alır-

dı. Bu wunafe aile mensuplarının hepsi

için bağlayıcıidi.

2- Sülale ile ilgili wunafe:

Sülaleili ilgili wunafe sülalenin büyü-

ğü tarafından yapılırdı. Sülalenin mutlu

ve acılı günlerinde her ailenin büyüğünü

çağırarak, görüşlerini alıp wunafe yapar-

dı.

Mİ- wunafe yapanın seçildiği du-

rumlarda seçiliş biçimi, wunafenin

konusu ve wunafenin yapılış biçi-

.mi;

1- Köyile ilgili wunafe:

Köyile ilgili wunafeyi köye adını ve-

ren soylu aileden seçilen soylu yapardı.

Bu soylunun orta yaşta, kahramanlığı ve

cesareti sınanmış, gelenekleri iyi bilen ve

bu konularda gelişme aşamasını tamam-

lamış olması gerekli idi. Köyde oturan

sülalelerin büyükleri toplanarak seçim

yaparlardı. Köye adını veren soylu aile

mensupları ile köyde oturan sülale büyükleri tartışarak

seçimi yaparlardı. Seçilen soylu wunafe yapılrken de

köyde oturan sülale büyüklerine danışarak wunafe ya-

pardı. wunafe aile ya da sülaleler ile ilgili olmazdı.

wunafe köyde yaşayanların huzurlu ve müreffeh yaşatıl-

masıile ilgili olurdu.

Çerkesler'in Kafkasya'da özgür olarak yaşadığı dö-

nemde; köye ait ekim alanları, yaylaklar, otlaklar, orman-

lar hiçbir aileye ait olmaksızın bütün köyün ve köylülerin

ortak kullanımına tahsis edilirdi. Ailelerin özel mülkiyetin-

de olan alanise evlerinin arkasındaki meyve bahçeleriile

sebze ve benzeri şeylerin yetiştirildiği yerlerdi. Bunların

dışındaki alanlarla ilgili wunafe seçilmiş soylu tarafından

yapılırdı. Ortak kullanım alanlarının verimliliğine göre yıl-
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Heraile ve sülaleye

nüfusuna göre aynlan alanlarda

odun ve benzeriihtiyaçları içın

ormanda kesim izni verilirdi.

Kesilen kadar ağacın dıkılmesi

zorunluluktu. Bu kurala

uymayanlara ceza venlir ve

ayrıca yeniden dikim yaptırılırdı

lar içerisinde araziyi kullanan aileler değiştirilerek adalet

sağlanırdı. Soylu ayrıca demircinin, habercinin, ekili

alanların bekçisinin ve orman bekçisinin tahıl hisselerinin

toplanmasıile ilgili wunafe yapıp uygulatırdı. Bunun dı-

şında “gelen hissesi” adıyla anılan bir toprak ayrılır bu

topraktan elde edilen hasılat köylülerin ortak malı sayılır-

dı. Yine herkesin eşit hakta hissedar olduğu sürüler bulu-

nurdu. Köyde oturan dul kadınlara, yoksullaşmış olanlar

ile sonrada engelli olanlara bu “gelen hissesi” denen or-

tak mallardan kendilerine yetecek kadar yardım yapılırdı.

Bu yardım daha çok dışarıdan zaruri sebeplerle gelenle-

re yapılırdı. li
Çerkes toplumunda köylerde büyük miktarlarda hay-

van barındırılması ile gübre ve çöplerin köylerde bulun-

durulması xabzeye göre yasak idi. Bu gübre ve atıklar kö-

ye uzakbir yerde belirlenmiş alana götürülür ve oradabi-

riktirilirdi. Bu alan, ucunda beyaz bir bez parçası asılmış

direkle belli edilirdi. Bu kurala uymayanlara ceza verilir

ve toplanan cezalar “gelen hissesine” katılırdı.

AĞAÇ DİKİLMESİ ZORUNLUYDU
Her aile ve sülaleye nüfusuna göre ayrılan alanlarda

odun ve benzeriihtiyaçları için ormanda kesim izni veri-

lirdi. Kesilen kadar ağacın dikilmesi zorunluluktu. Bu ku-

rala uymayanlara ceza verilir ve ayrıca yeniden dikim

yaptırılırdı. Her hangi bir düşman saldırısı olduğunda sa-

vaşa katılacak atlı sayısını ve komutanın kim olacağını se-

çilmiş soylu belirlerdi.

2- Bölgesel wunafe: Bölgeile ilgili wunafe bölgede

bulunan köylerin yöneticisi olan soyluların katıldığı top-

lantıda, o bölgede oturan köylerin seçtiği soylu kişi tara-

fndan yapılırdı. Seçilecek soylunun bedensel/zihinsel

olarak sağlıklı ve gerektiğinde orduya komuta edebilecek

durumda olması gerekirdi.

Bölgede oturan köylerden gelen temsilcilerin katıldığı

toplantıda seçim yapılırdı. Toplantıya köyleri yöneten
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soylular dışında her köyden üç büyük katılır ve uygun

buldukları soyluyu seçerlerdi. Adayı soylu aileler kendile-

ri gösterirdi. Bunun dışında kendiliğinden adayolan soy-

lu da olurdu. Gösterilen adayın seçilmesi ya da seçilme-

mesi söz konusu olabildiğigibi seçilen soylunun yönetim

becerisi beğenilmediğinde aynı usulile görevinden uzak-

laştırılırdı. Toplantılar seçim bitene kadar sürerdi.

Seçilen soylu köylerin ilgili olduğu wunafeyi yapardı.

wunafe yaparken köylerin yöneticisi soyluları toplar ve

onlara danışarak wunafe yapardı. Seçilen soylunun her

sınıfa mensup olabilen danışmanları da vardı.

Seçilen soylu sorumlu olduğu bölgedeki köyler ara-

sındaki ilişkilerin düzenli olmasını sağlardı. Köyler arasın-

daki sınır ihtilaflarını wunafe ile çözerdi. Uymayanlara ce-

za verirdi ve wunafenin uygulanmasını sağlardı.

Diğer bölgelerdeki soylularla ilişki görevlendirilen he-

yetle sağlanır, heyetin bir başkanı olurdu. Bu heyet böl-

gesel yönetimi üstlenen soylu sınıfından ya da bu sınıfın

bir altı olmakla birlikte diğer soyluların statü itibarıyla üs-

tünde olan sayıca az soylu sülalelerin mensuplarından

oluşurdu.

 

Bölgenin yöneticisi olan soylu bölgenin askeri komu-

tanı idi. Herhangibir savaş durumunda bölgedeki köyle-

rin yöneticisi soyluları çağırır ve yapılması gerekenler ile

ilgili wunafe yapardı. Her köyün göndereceğiatlı sayısı-

na, atlıların nereye toplanacağına, atlıların yanlarına alı-

nacaksilah ve benzeri donanımın ne olacağınailişkin ka-

rar bölgenin yöneticisi tarafından wunafe yapılarak veri-

lirdi. Bu soylunun maliişlerini yürüten görevlileri bulu-

nur ve bunlara kendisinin görevlendirdiğibir kişi başkan-

lık ederdi. Bunun yanında güvenliği sağlayan ve vergile-

ri toplayan bir teşkilatı bulunur ve bunları görevlendirdi-

ği bir kişi yönetirdi. Bahse konu görevliler verilen karar-

ları uygular ve gelişen olayları soylularailetirdi. .

3 - Ülkesel xasewunafeyapış biçimi, wunafe

yapanın seçilmesi ve hangi konularda wunafe ya-

pıldığı:

Ülke ile ilgili wunafe ülkesel xasede yapılırdı. Ülke-

sel xasede ülkeyi yönetecek soylu seçilirdi. Seçilen soylu,

soyluların en ünlülerinden birisi olurdu. Seçimlerde bir-

den fazla aday gösterildiği de olurdu. Ülkesel xase tüm

ergin soyluları kapsardı. Köyü yöneten soylular ile köy

yönetmese bile tüm soylu ailelerden birer temsilciile her

köyden köyde oturanlarca soylu olmayanlar arasından

seçilmiş 9'er kişi xase'ye katılırdı.

Ülkesel xase 3 grup olarak birbirine uzak mesafede

otururdu. Birinci grup tüm ülkeyi ve bölgeleri yönetme

hakkına sahip soylulardan oluşurdu.İkinci grup kendine

ait köyleri olan ve köyü olmayan soylulardan oluşurdu.

Üçüncü grup ise, soylu olmayan ve köylerden seçilen

üçer kişilik temsilcilerden oluşurdu. Her grubun bir büyü-

ğü olurdu ve bunlar seçilmezdi. Seçilecek soylu, adaylar



 

arasından birinci grupta kararlaştırılır

ve daha sonra ikinci grubailetilirdi.

Daha sonrada üçüncü grubailetilir-

di. Birinci grupta seçilen soylunun

ikinci grup tarafından kabul edilme-

diği de olurdu. Bunlar arasında an-

laşma sağlandıktan sonra uygulana-

cak politikalarla (vergi vb. konularla

ilgili) birlikte üçüncü gruba iiletilirdi.

Üçüncü grup seçilen soyluya bir he-

yet göndererek toplanacak vergiler-

de artış yapılıp yapılmayacağına ve

diğer konulardaki politikasına ilişkin sorularını sorardı.

Seçilen soyluyla görüşen heyet üçüncü gruba dönerve

durum değerlendirmesi yapardı. Seçilen adayın politika-

ları uygun görülmez ise üçüncü grup tarafından kabul

edilmediği de olurdu. Seçilen aday üçüncü grup tarafın-

dan kabul edilmediğinde her üç grup yeniden çalışmaya

başlar ve sorun çözülene kadar toplantılar sürerdi. Anlaş-

ma sağlandığında seçilen soylu ülkeyle ilgili wunafe yap-

ma yetkisini kazandığı gibi; . ülkesel xaseye Thamade

tüm ordunun komutanı ve ulusal yargı başkanı olmakta

    

    idi. İstisnai zamanlarda ve belirli

bir konuyu görüşmekiçin toplanan

yeminli xase thamadesi ve ihtiyaç

duyulduğunda ülkeyi ilgilendiren

olağanüstü durumlarda karar ver-

mek üzere toplanan ulusal mitinge

Thamade (olmak da görevleri ara-

sında idi.Seçilen soylu wunafe ya-

parken bölgesel yönetici olan soy-

luları çağırır ve kendisine danış-

manlık yapan en birinci gruba da-

hil olmayıp ikinci gruba dahil olup

statü itibariyle daha üst derecede olan soylulardan seçi-

len kişilere de danışılırdı. Aynı bölgesel yönetimde oldu-

ğu gibi tüm ülkenin maliişlerini yöneten, güvenlikten ve

vergi toplanmasından sorumlu görevliler bulunurdu. Bu

soyluların her zamanuluslararasıilişkileri yürütmekte ya-

rarlandığı seçilmiş görevlileri olurdu. Bu temsilcileri her

türlü ilişki için diğer ülkelere ya da halklara gönderirdi.

Örneğin; 18.yy başlarında Cebağı Petersburg ve Bahçe-

saray'da ikişer yıl bu görevi yürütmüştür. B
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Doğan ESER   
üzce Derneği'nden bir grup temsilci olarak,

hazırlamış olduğumuz bir AB projesi kapsa-

mında, Belçika Türk Dernekler Birliği'nin da-

vetlisi olarak Belçika'ya gittik. Geçtiğimiz yıl

 

gelen öneri sonucu hazırladığımız, AB gençlik programla-

rındanbiri olan “Eylem-1 Projesi” nin birinci aşamasıolan

ve AvrupaBirliği tarafından finanse edilen Belçika ziyareti

böylece 18-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ol-

du. Çift taraflı bir gençlik değişimini içeren projenin konu-

su ise, gençlerin serbest zaman değerlendirmesi idi. İki

grup lideri dahil, on yedi gençten oluşan grubumuz Brük-

selde, 55 üye derneğin oluşturduğu bir federasyon olan

Belçika Türk Dernekler Birliği'nin başkanı Rıfat Can tara-

fından karşılandı ve dönüş günümüze kadar örmek bir mi-

safirperverlikle ağırlandı. BTDB'nin bulunduğu, Limburg

bölgesinin Beringen şehrinde, Türklerin bir arada yaşadık-

ları ve dükkan isimlerinin bile Türkçe olduğu bazı sokak-

larda hiç yabancılık çekmedik. Programımıza göre ilk ziya-

ret ettiğimiz Birlik binasının donanımı ve profesyonel çalış-

maları bizi şaşırttı. Burada,sivil toplum kuruluşlarma dev-

letin ve yerel yönetimlerin sağladığı destek gerçekten üst

düzeyde. Daha sonra Belçika'nın diğer şehirlerine yaptığı-

mız gezide bizi en çok sevindiren, Antwerpen'deki Kafkas
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sonunda Belçika Türk Dernekler Birliği'nden

 
Derneği'ne yaptığımız ziyaret oldu. Dernek Başkanı Ad-

nan Yıldız refakatinde yaptığımız şehir gezisinden sonra,

akşam dernekteki gençlerle kaynaşma ve folklor ekibiyle

birlikte eğlence yapma imkanımız oldu. Genk şehriniziya-

retimizde ise, Belçika'daki Türk gençlerinin kurduğu Tur-

kish spotlight ve Turkse Rangersisimli tiyatro topluluğukla-

ryla bir araya gelerek birbirimize, onlar oyun, biz de folk-

lor hünerlerimizisergiledik. Konakladığımız gençlik evinde,

Türk Konsolosluğu'nda görevli eğitim müşaviribizleri ziya-

ret etti ve Belçika'da lisans, mastır, doktora eğitimi konula-

rında grubumuza bilgiler vererek sorularımızı yanıtladı.

Başka bir gün, projemizi Türkiye'deki temsilciliğine verdi-

ğimiz Ulusal Ajans'tan Josephine'nin grubumuzu ziyare-.

tinde, Çerkes mutfağına özgü yemekler ikram ettik.

Bütün builişkilerimiz sırasında, yanımızda götürmüş ol-

duğumuz Düzce'yi, derneğimizi ve kültürümüzü tanıtan

broşür ve materyallerin çok faydası oldu. Sekiz günlük

proje gezimiz sonunda, kurduğumuz iyiilişkiler, yeni arka-

daşlar, Avrupa'yı görüp tanıma imkanı, kültür etkileşimin-

de bulunmafırsatı gibi kazanımlarımız oldu. En önemli ka-

zanım ise, Düzce Kuzey Kafkas Kültür Demeği olarak ha-

zırlamış olduğumuz bu projenin başarıyla uygulanmasıso-

nucu, daha büyük projeler için kendimize güven sağlamış

olmamızdı.

Bizce bu, başarılı bir proje öyküsüdür. Bütün dernekle-

rin yapabileceği gibi..

 



 

  



 

 

Hakan EKEN   
Sayın hocam,B..H.D.K.'ndan istifa edişiniz ve

sonraki gelişmeler hakkında görüşlerinizi almak

istiyoruz. Aşağıda üç soru yeralıyor. Ayrı ayrı ya-

nıtlayabileceğiniz gibi, tek bir yanıt da yazabilirsi-

niz.

1- BİHDK'ndan istifa ettiniz. Bu kararınızda

etkili olan başlıcafaktörler nelerdir? Raporun yır-

tılmasından sonra Hükümetin, parlamentonun, -

medyanın ve kamuoyunun, daha önceki açıklama-

larınızda da değinmiş olduğunuz duyarsızlığı dı-

şında, genelde İnsan Hakları, özelde azınlık hak-

ları konularındaki çalışmaların geleceği konusun-

da olumsuz beklentiler bu kararınızda etkili oldu

mu?"

2- BİHDK dışında, ancak benzer çalışmalar yü-

rütmek amacıyla, insan hakları alanında çalışan

sivil toplum kuruluşlarının ortak bir zeminde uz-

laşarak bağımsız bir örgütlenmeye gitmesi sizce

olası mıdır? Etkin ve yararlı bir yapılanma hangi

koşullarda olanaklı olabilir?

3- Türkiye'de BM Paris Prensiplerine uygun bir

Ulusal İnsan Hakları Kurumu kurulması çalışma-

larını nasıl değerlendiriyorsunuz? AB uyum çalış-

maları çerçevesinde, zaman içinde BİHDK'nun

yerini alacak, hükümetin tasarruflarından görece

daha müstesna, yeni bir kurum oluşturulması söz

konusu olabilir mi?

 

İ.K.: Aslında bu soruların hepsinin cevabıistifa

-meinimizde var. Size yanıt olarak, 7 Şubat 2005 günü,

ben ve yanımdaki bir grup arkadaşımın Başbakanlık İn-

san Hakları Darışma Kurulu'ndanistifamızı bildiren ba-

sın toplantısında okuduğumuz metini okumak istiyorum:

İNSAN HAKLARI YA DA
ÖZNESİZ NESNELER

1 - Seçilme ve İlk Karar : İnsan Hakları Danışma Ku-

rulu (İHDK), ilk toplantısını yaparak göreve başladığı 26

Şubat 2003 günü, Başkanı ve iki Başkan Yardımcısı ile

Raportörü 3 yıllık görev için seçti: “Kurulilk toplantısın-

da kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardım-

cısı ve bir raportör seçer. Bunların görev süresi 3 yıldır”

(HDK Yönetmeliği, md. 6/d). Kurulun ilk kararı,

TBMM'nin Irak Savaşı konusunda oylayacağı tezkereye

“Hayır” biçiminde oldu.

2 — İnsan Haklarıİlkelerine Uygun Davranmak : Ku-

rul, bir an önce yasanın ve yönetmeliğin kendisine verdi-

ği görevleri yerine getirebilmek için 9 Mayıs 2003 günü

Olağanüstü bir toplantı yaparak, düşünce özgürlüğün-

den çevre hakkına kadar, -bütün hak ve özgürlükleri ku-

caklayıcı- on üç çalışmabirimi oluşturdu: “Kurul çalışma-
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Karar aldık tepki çektik, önerdik

kızdırdık. Rapor yazdık, yasamadan

küfür aldık, yargı tarafindan sorgu-

landık, yürütme tarafından dağıtıldık.

Kısacası, 4643 sayılı yasanın

-gereklerini “engellemeler

nedeniyle” ancak asgari olarak

yerine getirebildik. Görevimizi

ihmal ettiğimiz ıçın değil,

yaptığımız için kovulduk

larının gerektirdiği hallerde komisyonlar ve alt komiteler

kurabilir” (Yönetmelik, md. 6/k).

Kurul, böylece insan hakları ilkelerine uygun dav-

ranma ve kurumsallaşma iradesini ortaya koymuş oldu.

3 — İHDK'yı Bir İnsan Hakları Meclisine Çevirmek:

Kendisine çizdiği görev alanı doğrultusunda 9 Mayıs'ı iz-

leyen 3 toplantıda Kurul, insan hakları üzerine tartışma-

lara ve ürün ortaya koymaya başlıyor. Altıncı Uyum Pa-

keti üzerine yoğun tartışma ve bu konuda hazırlanan ra-

por bunu gösteriyordu (9 Haziran 2003 toplantısı). Son-

raki toplantıda Kurul, Hükümetin en üst düzeydekatılımı

ile (Başbakan ve Adalet Bakanı) çalışmalarına ivme ka-

zandırıyor (14 Temmuz 2003). Bir sonraki toplantıdaise,

işkence ve kötü muamelenin önlenmesi raporunu,İçişle-

 



 

ri Bakanının huzurunda ve her zamankigibi basın önün-

de tartışarak kabul ediyor (8 Ekim 2003). Hükümete,

Irak'a asker göndermemesinitavsiye ediyor.

Böylece ilk 8 ayında İHDK adeta bir İnsan Hakları

Meclisi'ne dönüşüyor.

4 — İdari İşlem / Siyasal İrade Uyuşması: Eylül

2003'te sekretarya biriminde yapılan değişiklik, Ekim ve

Kasım 2003'de İHDK çalışmalarını frenlemeiradesinisu

yüzüneçıkarıyor. Önce, Kurul üyelerine haber bile veril-

meden yönetmelik değişikliği gerçekleştiriliyor ve Kurul'a

yeni üyeler atanıyor (23.11.2003). 4643 Sayılı Yasayı ve

Yönetmeliği açıkça ihlal edici işlem ve eylemler karşısın-

da durum, Aralık başında Başbakan'a ve Yardımcısı

Gül'e yazılı olarak intikalettiriliyor.

Söz konusu karşı dalganın arkasında siyasal iradenin

mevcut olup olmadığını anlamak için Abdullah Gülile 6

Aralık 2003'te yapılan görüşmede, 26 Şubat 2003'te

İHDK Başkanlık seçimine katılmış bir kişinin İHDK'nın

sekretarya hizmetlerini görmekle yükümlü birimin başına

getirilmesinin yol açtığı sıkıntılar kendisine hatırlatılarak,

İHDK'nn varlık nedenidile getirilir: İnsan Hakları konur-

sunda tavır belirlerken, öneride bulunur ve karar alırken,

muhatabı olan kişi ya da kuruluşu eleştiriden kaçınmaz.

Hareket noktası insan hakları ilkeleridir; insan hakları ih-

lali, ister yasamadan, ister yürütmeden,ister yargıdan

kaynaklansın (...). Bu, İHDK'nın görevi ve varlık nedeni-

dir. Bir İnsan Hakları Meclisi olarak çalışan Kurul, insan

hakları alanındaki çalışmalara yardımcı olmak ve katkıda

bulunmak, olumsuzlukları değiştirmek için kurulmuştur.

8 Aralık 2003 İHDK Toplantısı, Kurul'un karşı karşıya

geldiği sorunları derinleştiriyor. Sorunlara rağmen, Kurul

görüş üretmeye devam ediyor (Bkz. AB Raporları). Ku-

 

rul, Başkana oybirliği ile güveninitazeliyor.

İzleyen haftalarda, Kurulun 30 üyesi, Bakan Gül'e so-

runlarıdile getiren ve görüşmetalebini içeren bir mektup

gönderiyor (O arada İHDK Başkanlık Divanının kendisi

ile görüştüğü bir başka bakan, İHDK'ya yapılanları bir iç

darbe olarak niteliyor)

5 — Mekân Değişikliği: İHDK 1. yılını derinleşmiş bir

bunalımla noktalıyor. Bu kez devreye Başbakanlık Müs-

teşar Yardımcısı girerek toplantı yeri değiştiriliyor. Devlet

konuk evindekitoplantılar Başbakanlık Ana Binasındaki

Salona taşınıyor (19 Şubat 2003). Kurul üyelerinin geliş

gidişlerine ilişkin sıkıntılar yaşanıyor.

Bütün bu olumsuz ortam ve koşullara rağmen değişik

ve önemli mesleklerde görev yapan, ama İHDK'ya gö-

nüllü katkıda bulunan Kurulüyeleri ilk heyecanlarını kay-

betmiş olsalar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Gönüllülük

temelinde özveriile yürüttükleri bu görevle, kendilerine

reva görülen davranış arasındakitezatın farkında olan

onlarca birikimli insan katkıda bulunabilmek amacıyla

adeta direniyorlar.

6 — Avrupa'ya Açılım: Hatta Kurul, İnsan Hakları Ulu-

sal Kurumları Avrupa Grubu üyesi yapılıyor. Avrupa'da-

ki insan hakları üzerine reform çalışmalarına danışma ni-

teliğinde katkıda bulunmaya çaba gösteriyor (Buna kar-

şılık İHDK'nın sekretarya hizmetini yürütmekle görevli

olan birim, Avrupa ölçeğinde resmi yanıltma mekaniz-

masını işletmeye çalışıyor).

7 — Görevin İfasına Tepki: 1 Ekim 2004 günlü 9. Top-

lantıda,biri genelnitelikte(Türkiye'de İnsan Hakları Ra-

poru 2004), öbürü özgülnitelikte (Azınlık Hakları ve Kül-

türel Haklar Raporu) olmak üzere 2 rapor kabulediliyor.

Raporun muhatabı olan resmi makamlar, birincisinin

geri çekilmesi yolunda uyarılarda bulunuyorlar; ikincisi-

nin ise, kendilerine usulüne uygun olarak intikal ettiril-

mediğiiçin suçluyorlar (Buna karşılık, Kurul'un muhata-

bi olan Bakan Sayın Gül, hiçbir zaman Kurul'u muhatap

almıyor).

İHDK hakkında söz alan hükümet üyeleri hep kınayı-

cı ve suçlayıcı konuşmalar yapıyorlar : Etik açıdan eleşti-

riden, “kıskançlık, aydınların kalitesizliği, entelfitne, her-

gele meydanı” sözlerine varıncaya kadar, İHDK üyelerini

şaşkına çeviren beyanlarda bulunma yolunda yarışıyor-

Jar. Patlemento kürsüsündenise, terbiye sınırlarını aşan

sözler sarfediliyorhatta küfürler savuruluyor.

8 — Görev Güvencesini Tanımama: Kasım 2004'te

İHDK'ya 16 üyenin atandığı basından öğreniliyor ve ya-

pılan bu işlemde Kurultarafından Haziran ayında öneril-

miş olanlistenin hiç dikkate alınmadığı anlaşılıyor. Zaten

hükümet yetkilileri mevcut üyelerin görev güvencesine

hiçbir zaman saygı göstermediler. Gerçekten Yönetmeli-

ğe göre üyeleri 3 yıl dolmadan görevden alma yetkisi bu-

lunmadığı halde, örneğin Başbakanlık temsilcisi İsmail

-Aşçıoğlu'nun görevine kendisine haber bile verilmeden

son verilmiştir. Yerindelik bakımından da, Aşçıoğlu başın-
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Baskın Oran: Öyle tahmın dan beri Kurul'a çok önemli katkılarda bulunan bir üye

idi (...).

ediyorum ka, İHDK böyle giderse 9 — Kurulu Çökertme: İHDK, Kuruluş Yasası ve Yö-

e u netmeliği uyarınca gündemindeki çalışmaları tamamla-

bizler de istifaya zorlanacağız. Ama maya çaba gösteriyor. Başkanlık Divanı, 28 Aralık

ortam olgunlaştıgında. Yanmak, ama 2004'te toplanarak 4 Şubat 2005 toplantısının gündemi-

ii, ni belirliyor : “Kurul, Şubat, Haziran, Ekim aylarının ilk

etraf aydınlatacak biçimde yanmak. haftasında olmak üzere yılda 3 sefer toplanır” (Yönetme-
N i ,. lik md. 6/a).

Düstur bu olmalı, İçeriden mücadele “540Öncelikli gündemi, ekonomik ve sosyal haklar rapo-

olmasaydı mesela sizlerle ben nasıl ru ve kadının insan hakları raporunun oluşturacağı top-

lantıya ilişkin karar ve yazılar, sekretarya hizmetleri gören

tanışacaktık? Çerkes toplumu rapora birime gönderiliyor. Buna karşılık, İnsan Hakları Başkan-

lığı hiçbir işlem yapmıyor. Tam 2 hafta sonra, üyelere ve

tam desteğini ifade etli ve üye olmayan birçok kişi ve kuruluşa Başbakanlık Müste-

Tü(kiye'delKi Insan haldarı şar Yardımcısı imzasıyla gönderilen yazıda toplantının ip-

tal edildiği belirtiliyor. Ayrıca, 14 üyenin görev süresinin

mücadelesine çok önemli bir 5 Şubat'ta sona ereceği de belirtiliyor.
, , Ve böylece, İHDK Mevzuatı bilmem kaçıncı kez kur-

katkı yaptı. Şimdi de Lazlar şunlanarak Kurul çökertiliyor.
aynı desteği şahsen bana 10 — İnsan Hakları Savunuculuğundan Sanıklığına:

Bizim görev süremiz, 26 Şubat 2006'da sona erecek; ya-

ifade ettiler. Bütün nil yil sonra.
Peki o halde neden? İnsan hakları alannda karma

bunlar nasıl olacaktı? yapılı bir birimi çalıştırmamak için, daha fazla üretmesi-

nin önüne kesin bir set çekmekiçin.

Sonuçolarak; karar aldık tepki çektik, önerdik kızdır-

dık. Rapor yazdık, yasamadan küfür aldık, yargı tarafın-

dan sorgulandık, yürütmetarafından dağıtıldık. Kısacası,

4643 Sayılı Yasanın gereklerini —engellemeler nedeniy-

le— ancak asgari olarak yerine getirebildik. Görevimiziih-

malettiğimiz için değil, yaptığımız için kovulduk.

21 Ekim 2004 gün kapısınakilit vurulan oda bir sim-

ge idi: Bir faksın,bir bilgisayarın, bir elemanın esirgendi-

ği “boş bir oda”, ona da katlandık.

Yasal yetkinin engelleme yönünde, eşgüdümün güç-

leştirme yönünde, resmi görevin resmi yalan yönünde

kullanıldığı bir ortamda; yapmakla yapar görünmek,

inanmakla inanır görünmek,ilerletmekle öyle görün-

mek arasında sıkıştı kaldı insan hakları.

Yasa ile kurulmuş resmibir birim yoluyla İnsan

Haklarını ilerletme uğraşıiçerisine girenlerin, mad-

den,fiziken ve özellikle manen maruz kaldıkları

olumsuzluklar, acaba bir sıkıyönetim ortamında

benzer konumda bulunanların başına gelir miy-

di? İnsan Hakları mağdurlarının haklarınıiler-

letmek için 26 Şubat 2003'te Ankara Palas'ta

göreve başlayan insan hakları savunucuları, 2

yıl içinde kendi haklarını savunma mec-

buriyeti içerisinde bırakıldılar. Devlet or-

ganları tarafından İHDK'ya, adeta suçla-

narak çökertilme yöntemi uygulanmıştır.

Bunu başka türlü açıklamak mümkün

değil; çünkü bir görevin yerine getirilme-

      

  

 

   

          

Baskın Oran



 

insanLumediisineçevirdik

 

si çerçevesinde kullanılan ifade özgürlüğünün ve öne sü-

rülen görüşlerin bedeli bu denli ağır olamazdı.

SONUÇ: Evet, 4643 Sayılı Yasa çerçevesinde görev

yapan yöneticiler olarak suçluyuz: çünkü, seçimle belir-

lendik; suçluyuz: çünkü, insan hakları ilkelerine uygun

davrandık; suçluyuz: çünkü, İHDK'yı insan hakları mec-

lisine çevirdik.

Sözün özü; haklara evet, ama insansız olanından!.:

Bi İ.K.: İnsan Hakları savunucuları mı? Maddivarlık-

ları bile yük... Bu nedenle; ben Başkan İ. Kaboğlu, Bşk.

Yard. Ş. Sarıhan, Bşk. Yard. E Öztimur ve Raportör K.

Akkurt, görevimizin sona ermesine biryıl kala, İHDK'da-

ki yöneticilik ve üyelik görevlerimizdenistifa ettiğimizi ka-

muoyuna saygıile duyuruyoruz.

Sayın Baskın Oran, size de sormak istiyorum.

Sayın İbrahim Kaboğlu BİHDK'undan istifa etti.

Bu ve diğeristifalara karşın siz farklı bir tutum iz-

lediniz. Raporun yırtılmasından sonra Hüküme-

tin, parlamentonun, medyanın ve kamuoyunun,

daha önceki açıklamalarınızda da değinmiş oldu-

ğunuz duyarsızlığına rağmen, bu direnişinizin sağ-

layabileceği kazanımlar hakkında bizi aydınlatabi-

lir misiniz?

 

El B.O.: Ben bu türden kurumların hem içinde hem

dışında insan hakları mücadelesi verilmesine inanırım.

Bu rapor hazırlanmadan önce de istifa çeşitli defalar

söz konusu edildi. Çünkü çalışma ortamı çok olumsuzdu.

Acaba o zamanistifa etseydik ve rapor çıkmasaydı, Tür-

kiye için iyi mi olurdu kötü mü? Bu sorunun cevabı çok

şey öğretecektir.

Diğer yandan, geçenlerde Türkiye İnsan Hakları Vak-

fı da dahil 4 üye istifa etti. Gazetelerde bile çıkmadı. Ka-

muoyu bu türdenistifaları anlamıyor ve bunlardan etki-

lenmiyor; hatta bunları duymuyorbile. İstifa edeceksen,

kamuoyunun "Eh, hakikaten bıçak kemiğe dayanmıştı!"

diyeceği bir ortamda etmen lazım.

Öyle tahmin ediyorum ki, İHDK böyle giderse bizler

de istifaya zorlanacağız. Ama ortam olgunlaştığında.

Yanmak, ama etrafı aydınlatacak biçimde yanmak. Düs-

tur bu olmalı. İçeriden mücadele olmasaydı, meselasiz-

lerle ben nasıl tanışacaktık? Çerkes toplumu rapora tam

desteğiniifade etti ve Türkiye'deki insan hakları mücade-

lesine çok önemli bir katkı yaptı. Şimdi de Lazlar aynı

- desteği şahsen banaifade ettiler. Bütün bunlar nasıl ola-

caktı?

BİHDK dışında, ancak benzer çalışmalar yü-

rütmek amacıyla, insan hakları alanında çalışan

sivil toplum kuruluşlarının ortak bir zeminde uz-

laşarak bağımsız bir örgütlenmeye gitmesi sizce

olası mıdır? Etkin ve yararlı bir yapılanma hangi

koşullarda olanaklı olabilir?

El B.O.: Şu anda buistifalar konusunda bile ortak bir

tutum yok ki, böyle bir kurum İHDK dışında oluşturula-

bilsin. Türkiye'de STK'ler daha yenisayılır. Böyle bir du-

rumda, kamuoyunun dikkatlerini üzerinde toplamış bir

kurulda yapılacak mücadeleyealternatif yaratılabiliyorsa,

ne âlâ. Yaratılamıyorsa, mecbur kalıncaya kadar orayı

terk etmemek lazım. Üstelik, resmi bir kurumun ürünleri-

nin ağırlığıtartışılmaz. Kabul etmek gerekir ki, rapor biraz

da bununiçin ses getirmişti.

Türkiye'de BM Paris Prensiplerine uygun bir

Ulusal İnsan Hakları Kurumu kurulması çalışma-

larını nasıl değerlendiriyorsunuz? AB uyum çalış-

maları çerçevesinde, zaman içinde BİHDK'nun

yerini alacak, hükümetin tasarruflarından görece

daha müstesna, yeni bir kurum oluşturulması söz

konusu olabilir mi?

El B.O.: Paris Prensiplerine göre böyle bir kurul özerk

olacaktır. Devlet memurları bulunur, ama oy veremez.

Bunlartabii ki, şu andaki kurumla hiçilgisiz ilkeler. İnsan

Hakları Başkanı Vahit Bıçak'ın oluşturulacağını söyleyip

durduğu yeni kurumun da Paris İlkeleriyle hiç ilgisi olma-

yacağı ortada; tam tersine. Onlar yalnızca İHDK'ninileri-

ci kanadından kurtulmakistiyorlar. Ama bunu fazla hızlı

yapamıyorlar, içte ve özellikle de dışta tepkiden çekini-

yorlar. Beni yeniden seçmeleri de bu endişelerinden;

yoksa çok sevdiklerinden değil, Bu koşullarda,istifa ede-

rek veya tekrar müracaatta bulunmayarak elde edilecek

tek şey, bu insanların bizi tasfiye etmelerine yardımcı ol-

maktır. Paris İlkelerine göre tabii ki ileride bir kurul ola-

cak. Ama şu anda ufukta gözükmüyor.

Nart okurlarına sevgilerle... BE

NART 43



 

 

Erdal ÖZDEN   
üleyman Nazif merhum, “Batarya İle Ateş”

isimli eserinde,”Şeyh Şamil“ başlıklı makalesi-

ne şu sözlerle başlıyor: ©“... Gelecekte kılıçla,

düşünceyle, kalemle kahraman yetiştirmek için

1/7 geçmiş kahramanlar daima hatırlanmalı ve da-

imaıyüceltilmelidir. Nankörlük, fertlerden çok milletlerin

hayatının sayfalarını kirletir. Unutmak ise nankörlüklerin

en büyüğüdür. ”

Bu çok yerinde yapılan tespite göre kendi-

mizi test edecek olursak, iyi not alamayaca-

ğımız ortada. Gerçekten, Kafkasya dava-

sına gönül vermiş, ömürlerini bu yolda

mücadeleyle tüketmiş nice kahraman-

larımızı yeterince hatırladığımızı ve on-

ları yücelttiğimizi söyleyebilir miyiz? Ya-

zık ki, hayır! Özellikle de,”öldükten son-.

ra da, ruhumla bu davaiçin çalışan-

lara refakat edeceğime eminim”

diyecek kadar Kafkasya'ya ve

onun bağımsızlığına sevdalı Ber-

kok Paşa'nın, bize olan sevgisine

karşılık verebilmiş ve onu gelecek

kuşaklara taşıyacak hiçbir şey yapabil-

miş değiliz bugüne kadar. Bu nankörlük değil de nedir?

Başkalarına bolca ikram ettiğimiz ve milli hasletimiz olan

“vefa”yı kendi değerlerimizden neden. bu kadar esirgeriz

anlamak mümkün değil.

Şahsen ben, ölüm yıl dönümü olan hiçbir mayıs ayı-

ni hatırlamıyorum ki, onun hakkında bir şeyler yazmadı-

ğıma hayıflanmayayım, ya da başkalarının da bir şey yaz-

mamış olduğuna içerlemiş olmayayım. Çok arzu ettiğim

kapsamlı, ciddi bir yazı yazmayı —hakkını veremezsem

endişesiyle- hep erteleye geldim. Belki birçoğumuzun

yaptığı gibi, başkalarından bekledim. Fakat artık vicdanı-
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mın sesi karşısında dahafazla duramayarak, vefatının 50.

yılına rastlayan bugünlerde, ona olan ilgisizliğimize dik-

kat çekmek istedim.

Benim de bugüne kadar yapabildiğim, Aydın Kuzey

Kafkas Kültür Derneği adına çıkardığımız “Maze” adlı

bültenin 2. sayısına (Mayıs 1999) kapak konusu yapmak

ve Ankara'da görev (öğretmenlik) yaptığım yıllarda, An-

kara Şehitliği'ndeki kabri başında ruhunafatiha okumak-

tan ibaretti. Dolayısıyla yukarıdaki eleştirinin en başına

kendimi koyuyorum. Böyle olmakla birlikte, eleştirimizin

asıl muhatapları, Ankara ve İstanbul Dernekleri gi-

bi köklü, merkezi ve kültürelbirikimifazla olan,

kaynak imkânına sahip, arşivlere yakın oldu-

ğu gibi kendi arşivleri de mevcut olan

derneklerimizdir dersem yanlış mısöyle-

miş olurum? Kaynak dedim de, bu ko-

nuda yazmamı geciktiren et-

kenlerden birisi de, belki en

önemlisi, yeterli bilgi, belge ve

kaynak bulamayacağım endi-

şesi olmuştur. Ancak İstanbul

ve Ankara dernekleri için kay-

nak bulmak zor olmasa gerek diye dü-

şünüyorum. Bu arada merhumun birinci dereceden

hemşerileri olan Kayseri Derneği de yapabilir bunu, an-

cak maalesef kuruluşundan beri beklenen düşünsel/ kül-

türel potansiyelini kullanamadığıgibi, uzun süreli bir ya-

yın organı da olmamıştır.

Çok da haksızlık etmeyelim, İstanbul ve Ankara der-

neklerinin süreli yaymlarında zaman zaman Berkok Pa-

şa'dan söz edildiği olmadı değil. Ne var ki, üç beş parag-

raftan ibaret, çok kısa biyografisi ve aldığı madalya sayı-

sından öteye geçmeyen bir söz ediş... Oysa bütün ömrü-

nü bu davaya adamış ve bu uğurda çile çekmiş bir insa-

nı, böyle anmaktansa hiç anmamak daha iyi dedirtecek

tarzdabir hatırlayış bu. Sadece bir örnek; ”... Lanet olsun



 

 
İsmail Berkok

Kuzey Kafkasya'nın Rus kültürü ile kendinden geçen

gençlerine!... Biz kaç parça olalım? Aşırı üzüntüden Ber-

kok Bey'in ara sıra döktüğü birkaç damla gözyaşının be-

delini, bu milletin demeyeceğim ama aydınların ödeme-

sine olanak yoktur” Mustafa Butbay, Kafkasya Hatıraları

(s. 52). Hem düşünce, hem kalem vekılıç kahramanı bu

büyük dava adamı, birkaç paragrafla geçiştirilecek bir

şahsiyet midir? Asla! Bu millete “Tarihte Kafkasya”gi-

bi, sahasında emsalsiz bir eser bırakmış olması yetmez

mi? Yine, “Kurtuluş Yolu”gibi, “Birleşmiş Milletler ide-

alini, kuruluşundan senelerce evvel savunan” ve dünya

gençliğine ithafen yazılmış, bütünüyle evrensel mesajlar-

la yüklü bir eser, ağzını açanın “global dünya”, “küresel

dünya” diye söze başladığı şu zamanda nasıl görmezlik-

ten gelinir? Onun bu eserde ortaya çıkan mütefekkir mi-

zacı vefilozof yanı nasıl fark edilmez? Her şey bir yana,

onu sadece bu yönüyle olsun öne çıkarmayışımız ve

dünyakültürüne ulusal değerimiz olarak takdim etmeyi-

şimiz affedilir bir ihmal midir?

Şimdi, “onca çağdaşı arasında neden Berkok Paşa?”

sorusunu da cevaplandırarak, onun hakkında, bugüne

kadar neler yapabilirdi, ya da bundan sonra neler yapa-

biliriz konusuna geçmekistiyorum.

Diasporada Kafkasya davasına gönül vermiş, bu

uğurda mücadele etmiş, eser vermiş, Berkok Paşa'nın

çağdaşı onlarca Çerkes aydını arasında, onun adının öne

çıkmış ve simgeleşmiş olduğu bir gerçektir. İtiraf edeyim

ki, benim de ona karşı gençliğimden berihissi bir gö-

nül bağım vardır. Bunda, onun hemşehrisi (Kayseri

(Pınarbaşı) olmanın doğal sonucu olarak, onun hak-

kında büyüklerimizden Kafkasya'daki mücadeleleriy-

le ilgili olarak dinlediğimiz hikayelerin bilinç altımızda

oluşturduğu sempatinin rolü herhalde vardır. Anava-

tana, tam da onların ihtiyaç duydukları zor zamanla-

rında koşup, oradakiistiklal mücadelesine omuz ver-

miş olmasıgibi, aksiyonerliğinin genç ruhumuzda tu-

tuşturduğu meşale sebebiyle onu kendimize model

seçmiş olmamızın da payı vardır elbet. Gençlik yılla-

rımda Kamçı Gazetesi'nde (sayı:1,yıl:1970) okudu-

ğum şuifadelerse hiç zihnimdensilinmedi: ” 1950 yı-

lında Kayseri 'den mebusseçildi. Türkiye Büyük Mil-

let Meclisi'nde bulunmakla “Kafkasya İdealinin” ger-

çekleşmesine bir yön verebileceğini ümit ederdi. Hat-

ta son zamanlarda o zamanın hariciye vekili ile Kaf-

kasya mevzuunu görüşmüştü”. Özellikle son cümle

çocuk denecek yaşımdabile bende büyükbirtesir bı-

rakmıştı ve belli mevkilere gelen Çerkes aydınlarımı-

zın, parlamenterlerimizin benzer duyarlılığı gösterme-

lerini hep arzu ede gelmişimdir. Bugünküler için de

aynı temennide bulunsak ve kulakları çınlasın desek,

çınlar mı acaba?

“Niçin Berkok Paşa?” sorusunun cevabına biriki

gençlik hatıramı da ilave edersem dahaiyi anlaşılmış

olacağımısanırım.
Henüz lise 1. sınıf (İmam Hatip Lisesi5. sınıf) öğren-

cisi iken Kayseri'de, Uzunyayla Kültür ve Yardımlaşma

Derneği'nde, boyumdan büyük “davamız” başlığıyla ve

büyük bir heyecanla okuduğum konuşmamın bir parag-

rafında Berkok Paşa'yı anlatarak, “O bir paşa değil artık,

bir destan, efsane kahramanıdır nazarımızda” demiştim.

Yine aynı tarihte, aynı derneğin Gençlik Kolu'nda,

Edebiyat Kolu temsilcisi sıfatıyla yönettiğim “Kazbek” ad-

lı duvar gazetesinde yazdığım, “Başlarken” başlıklı maka-

lemizde de referansımız yine Berkok Paşa'ydı. Bir de,

gençlik yıllarımda adeta bir şiir gibi ezberlediğim ve hiç

unutmadığım şu veciz sözü var: “Şerefli ve ölmez idealle-

re bir tek hamleile varıldığını tarih pek az yazar; fakat ta-

rihin daima yazdığı şey, azim ve sebatla, ümidi kesmeye-

rek yapılacak hamlelerin bir milleti ideallerine herhalde

ulaştıracağı ve ulaştırdığıdır”. Busöz, benim için her za-

man bir ümit ve enerji kaynağı olmuştur.

Görüldüğü üzere, gençlik yıllarımızda da İmam Şa-

milden hemen sonra ulusal kahraman olarak Berkok

Paşa'nın gönültahtımızda ayrı bir yeri vardı ve var olma-

ya da devam edecektir. Hepsinden de öte, ona karşı bu-

güne kadarhiç eksilmeyen bir hürmethissiyle dolu olma-

mızın belki en büyük sebebi, üçüncü ölüm yıldönümü

dolayısıyla, arkadaşı General Sabri Beşe'nin onun hak-

kında yazdığı ve “Kurtuluş Yolu” eserinin 1. ve 2 baskıla-

rının ön sayfasında yer alan makalenin aşağıdaki parag-
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rafnda ifadesini bulan onun mümtaz kişiliği ve müstesna

karakteri, güzel ahlakıdır.

“Muhterem ve aziz arkadaşım General İsmail Berkok,

her şeyden evvel kamil ve alim bir insan, mesleğinde

kudretli ve faziletli bir asker olduğu kadar da tab'an mü-

tevazi, herkese karşı hürmetkar ve haluk bir zatı sutude

sıfat (güzel huylu, sessiz/sakin karakterli bir kişiliğe sahip)

idi. Büyük, küçük, genç ve ihtiyar her müracaat edene

hizmet etmek veişlerini kolaylaştırmak için canla başla

çalışır ve bundan zevkduyardı. Hayatında belki kimseyi

kırmamış ve kimsenin izzet-i nefsine dokunmamıştı. Bu

vasıfları ile tanıyanların, kendilerinin meftunu ve hayranı

olduklarına şüphe yoktur. ”

Bunabir de, bir asker olarak savaşlarda

gösterdiği liyakat ve aldığı madalyala-

rın sayısıyla (6 madalya) orantılı bi- İ

reysel cesareti yanında bir yargıç o

sıfatıyla, kendi soydaşlarına
karşı pek de iyi niyetler bes-

lemeyen bir düşüncenin

(turancılık) temsilcilerine

karşı, onları mahkemede

savunurken gösterdiği

medeni cesareti, hak ve

adalet duygusu da ekle-

nirse, onun birfazilet abi-

desi olduğunu söylemek

herhalde abartı olmaya-

caktır.

Şimdi gelelim Merhum

Berkok Paşa için şimdiye kadar OX,

yapmadığımız, fakat yapılması pek > N

de zor olmayan önerilerimize: b.“
Ni men.

1. Her şeyden önce, merhumun çocuk- —

 

    

  

    
    

“Muhterem ve aziz

arkadaşım General İsmail
Berkok, her şeyden ewvel kamil

ve alım bir insan, mesleğinde kudretli
ve faziletli bir asker olduğu kadar da

tab'an mütevazı, herkese karşı
hürmetkar ve haluk bırzatı sutude

sıfat (güzel huylu, sessiz/sakin
karakterli bir

kışilığe sahip) idi.#

7. Komisyonlar oluşturulup, “Tarihte Kafkasya” ve

“Kurtuluş Yolu”isimli eserleri Çerkesceye ve diğer dünya

dillerine çevrilebilir.
8. Merhumunkitaplarının dışında, muhtelif dergilerde

yayınlanan, nerede, ne kadar makalesi varsa en kısa za-

mandakitaplaştırılabilir.

9. Tarihte Kafkasya, Kurtuluş Yolu vd.kitaplarının ya-

yın hakkı kimdeyse hiç zaman kaybetmeden, hemen irti-

bat kurulmalı ve bu eserlerin muhakkakyenibaskıları ya-

pılmalıdır.

10. Berkok Paşa hakkında, gerek hayatta iken, gerek-

se vefatından sonra yazılanlar derlenip kitaplaştırılmalıdır.

Bütün bunların, Kafkasya davasında “federas-

yonlaşma” başarısını gösteren ve kurulu-

şundan beri çıtayı yükselterek, çalış-

malarını sürdüren “Kafkas Vak-

A f1” kadroları tarafından gerçek-

N leştirilebileceğinden hiç kuşku

duymuyorum.

Berkok Paşa denilince

hep “Tarihte Kafkasya”

akla gelmiş, neredeyse

onunla özdeşleştirilmiş

ve “Kurtuluş Yolu” eseri

her nedense görmezlik-

ten gelinmiş, adeta yok

farz edilmiştir. Bu doğru

bir yaklaşım değil. Bir ya-

zar için eserlerinin, çocukla-

- rı gibi telakki edilişini göz

/ önünde bulundurursak, bu

# onun çocuklarından birini ret an-

lamı taşımaz mı? j

Oysa, “Kurtuluş Yolu”, “Tarihte Kaf-

  

0

 
ları (iki erkek bir kız) olduğunubiliyoruz. Fakat ne-

redeler, ne yaparlar, bu toplumuniçine niye girmezler,

bunu bilmiyoruz. Yoksa küstürdük mü onları? Babaları

hakkında yapılacak herhangi bir çalışma için, ilk elden

başvurulacak bu canlıkaynaklara karşı kadirşinaslık gö-

revimizi yapmakiçin en kısa zamanda harekete geçilme-

lidir.

2. "Bütün Yönleriyle Berkok Paşa” başlığıyla bir kon-

ferans, bir panel, ya da bir sempozyum tertip edilemez

mi?

5. Onun adına bir Enstitü ya da bir vakıf kurulamaz

mı acaba (“Şamil Eğitim Vakfı” gibi).

6. “Berkok Paşa Ödülü” ihdas edilebilir ve ödüllü ya-

rışmalartertiplenebilir. ”Kafkas / Çerkes Tarihi Araştırma-

ları”, “Kafkasya Üzerine Hikaye, Roman ve çeviri çalış-

maları”, gibi alanlarda olabilir. Çerkeslerin sorunlarından

kamuoyunu en çok haberdar eden, gündeme taşıyan

medya mensupları, Kafkas dostu yazar, araştırmacı ve

gazeteciler de unutulmamalıdır.
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kasya”dan daha evrensel mesajlarla yüklüdür. Bu

eser, insanlık kültürüne, düşüncetarihine, ilim dünyasına

büyük bir hizmet, dolayısıyla da yazarına ve onun için-

den çıktığı topluma şeref kazandıracak önemde bir eser-

dir. “Tarihte Kafkasya”, sonuçta bir tarih kitabıdır. Genel

tarihe de büyükbir hizmettir elbette. Ancak bubir ulusun

tarihi, bizim tarihimiz... Fakat “Kurtuluş Yolu” yazarının

da ifadesiyle, bütün insanlığa, özellikle dünya gençliğine

hitap ediyor, evrensel bir proje teklif ediyor. Tüm insan-

lık adına geleceğe ışık tutuyor.

Çok önemli gördüğüm ”Kurtuluş Yolu” adlı eserin

“önsöz” ve “bu eseri niçin yazdım?” başlıklı giriş bölümü-

nü herkesin okuması ve anlamasını tavsiye ediyorum.

Ben eminim ki bu eser, onun sonsuzluk yolculuğun-

da en munis yoldaşı, “diriliş” günündeki “büyük mahke-

me”de de Yaratıcısının huzurunda, yaratılış misyonuna

uygunbiritikat taşıdığına ve ömür sürdüğüne dair “bera-

7” (kurtuluş belgesi) olacaktır inşallah.

Allah mekanını cennet eylesin. Amin! IE
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, de sınıfsal yapıile yaklaşırsanız bu halka karşı cinayetiş-
 

stanbul Abhaz Derneği'nin, 23 Şubat 2005 Çar-

şamba günü marje mail gurubuna ve özel ma-

ilere duyurduğu 26.04.2005 - 03 Mayıs 2005 ta-

rihleri arasında Soçi kentinde yapılacak olan

nl. NI.Abhaz-Abaza Asilleri Kongresi (Abaza Duney-

ru/nobles Congress)” haberini şaşkınlıkla okudum. "Ab-

haz-Abaza Asilleri Kongresi", hem de ikincisi düzenleni-

yormuş.

Abhazya'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin

getirdiği tedirginliği henüz atmışken, genç Abhazya Cum-

huriyeti'nin verdiği yaşamsal önemdeki demokrasi sına-

vının tadına henüz doymamışken, Gürcistan ve diğer es-

ki Sovyet cumhuriyetlerinde bu tür bir demokrasi sınavı

henüz yaşanmadan bizim cumhuriyetimizin ve halkımı-

zın dünya kamuoyunun gözü önünde gerçekten muhte-

şem bir demokrasi zaferi kazanmasının sevincini yaşar-

ken, böyle bir ucube haberle sarsıldım. Bu akıl almaz il-

kel girişimin, merkezi Moskova'da bulunan Akua-Abaza

Turizm'in sahibi, tarihçi yazar Denis Chachalia tarafından

yapılması şaşkınlığımın ve öfkemin başka bir nedenidir.

Chachalia'yı iki yıl önce İstanbul'da Bağlarbaşı'nda-

ki dernek binasında düzenlenen ve benim de imza gü-

nü nedeniile katıldığım kitap fuarının akşamında müzikal

“bir akışla okuduğu abazaca şiirleri ile tanımış ve ozan ki-

şiliğine hayran olmuştum. Tarihçiliği, araştırmacılığı ve

bilim adamıkişiliğinin yanında ozanlığı beni büyülemiş,

Çaç soyundan gelen bir sanatçı, herhalde bu yetenekle-

ri ile Abhaz halkının yüreğinde taht kurar, işte gerçek

taht-taç budur diye düşünmüştüm. Meğer Çaçhalia'nın

hala kıramadığı, aşamadığı o feodal duygularını pazarla-

yarak para kazanmakgibibir tutkusu varmış.

Uluslaşmasürecini tamamlayamadan dünyaya dağı-

tlan Çerkes Toplumunun boy boy bölünmüşlüğünebir

  

'lemiş olursunuz. Hele bu cinayeti bir de para kazanmak

hırsı ile yaparsanız buna en hafif deyimiile ahlaksızlık de-

mek gerekir. Aristokratik, ancak artık sanal olmuş ünvan-

ları paraya tahvil ederek burjuvalaşmak, bu olayın sanı-

rım başka bir. tanımı olabilecektir. Böyle bir organizasyo-

nu yapmakta,böyle bir organizasyona "soylu" ünvanı ile

katılmakta soyluluk değil düpedüz bir "soysuzca" girişim

olacaktır.

Yanlış anlaşılmak istemem, toplumumuzu oluşturan

hiçbir katmana, hiçbir gruba karşı değilim. Tarih iyisiile

de kötüsüile de bizim tarihimizdir. Ünlü Kabardey Ozanı

Şocentsıuk Adem'in deyimiile "Soylular zembille gökten

aramıza inmedi, onları bizim geçmişimiz, bizim kültürü-

müz yarattı", Toplumların sınıfsal bir yapı geçirmesi sos-

yolojik bir olgudur. Sınıfsal bir dönemin yaşanmış olma-

sı, ulusumuzun, kültürümüzün eskiliğinin de kanıtıdır. Fe-

odal dönemintarihini, üretilen kültürünü elbette yadsıya-

mayız. Bunlar, derlenip etnoloji biliminin ölçütleri içinde

arşivlenir. Tipkı arkeolojik bulguların müzelerde sergilen-

diği gibi. Ama feodal düzene özlem duyarak,ataların ün-

vanları ile öğünerek, feodal yaşam biçimini günümüzde

yaşamak, halka yaşatmaya kalkışmak, "biz-ötekiler" bö-

lünmesini yaratmak; bu halka yapılacak en iğrenç kötü-

lüktür.

Sevgili gençler, sevgili canlar;

Toplumumuzun geleceği olan genç yürekler, size yal-

varıyorum, ne olur, bu tür çağdışı ucube bölünmelere ka- .

pılmayın. Aranızda "biz-ötekiler" bölünmesi yapmayın.

Toplumunuzu derleyip toparlamaya bakın. Atalarımızın

"İyi prens, halkının hizmetkarı olandır — Ah bziya Awua-

ğa dırınkhağüup (abazaca) Pşı'flır jılem yı Wunautş (ka- “

bardeyce)” özdeyişinde de söylendiği üzere, kültürünü-'

zün, dilinizin, halkınızın hizmetinde olun. O halk size en:

yüksek soyluluk ve onur ünvanı verecektir. El
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1979 yılından bu yana kankatür sanatı ile uğraşan Hikmet Cerrah,
ulusal ve uluslararası sayısız bir çok ödülün de sahıbıdır
ilecik ilinin, Bozöyük kasa-

basına bağlı (Gukay) Çem-

guy Alibeydüzü köyünden

Aze sülalesinden Ali Osman

—.. # Cerrah'ın en büyük oğlu
olup, 1960 yılnda dünyaya gelmiştir.

Annesi Jane Fatma Cerrah hanımefen-

didir. Ağapınar köyü Braunlar sülale-

sinden Şükriye hanımla evli olan sanat-

çı, Muhammetve Yahya Cerrah adında

iki erkek çocuk sahibidir. Sanatçımız

1979 yılından beri karikatür sanatı ile

uğraşmakta olup halen Eskişehir'de bir

kamu kurumunda teknik şef olarak gö-

rev yapmaktadır. Aynı zamanda Eskişe-

hir'in yerel gazetesi İki Eylül'de günlük

karikatürler de çizen Cerrah'ın, Eskişe-

hir Ticaret Odası'nın ETO dergisinde

de karikatürleri aylık olarak yayınlan-

maktadır. Ulusal ve uluslararası sayısız

yarışma ve festivallere katılan sanatçı,

bu yarışmalardan 52 ödül kazanmış,

onlarca eseri ise müzelerde sergilen-

mektedir. İllüstrasyon, desen ve grafik

çalışmaları da olan Cerrah, bugüne ka-

dar dört kişisel üç karma sergiye katıl-

mıştır. Anadolu'nun bağrından çıkıp,

çizdiği karikatürler vasıtasıyla dünyanın

birçok ülkesiile iletişim kuran Cerrah'ın

hedefi, Kafkas halk ve kültürüile ilgili

çalışmalarınıbir albümde toplamak. 



 

 

 
üyük Çerkes sürgününde (1864) Kafkas- rıyla ilgili hikâyeleri ve yazıları yayınlandı. İlk kitabını

ya'nın Şapsığ bölgesinden Anadolu'ya göç 1976 yılında yayınladı. Kafkas Kültür Derneği(İstanbul),

ederek Afyon yöresinde yerleşen Hakhurat Kafkasyalılar Kültür ve Yardımlaşma Demeği(İstanbul),

adlı bir Adige ailesindendir. 1934 yılında Di- Şamil Kültür v e Eğitim Vakfı (Ankara) başta olmak üze-

narilçesine bağlı Yapağlı köyünde doğ- re birçok Kafkas kültür kuruluşunun çalışmalarına aktif

olarak katılmış, bazılarmnda kurucu üyelik ve yöneti-

cilik yapmıştır. Kitap halindeki eserleri: Nartlar

(Kafkas hikâyeleri, İstanbul 1976), Kafe - Han

Kızının Şarkısı (tiyatro, Ankara 1985), Genar-

Kafkasya 1 (tarihi roman, Ankara 1985),

Odun Savaşı (Tiyatro, Ankara 1986), Kaza-

nuka Jabağ (Tarihi roman, Ankara 1986), Ef-

saneler Hikâyeler Portreler (Ankara 1987), İs-

lamda Avcılık (Araştırma, Ankara 1987), Dü-

lere makaleler ve hikayeler yazdı. 1960'lı yıl- şüncenin Bıraktığıİzler (Fikir ve eleştiri yazıları,

lardan başlayarak, mesleki yazılarının yanı sıra Ankara 1968), Kuzey Kafkasya Gezi Notları (An-
“Birleşik Kafkasya”, “Kuzey Kafkasya” (İstan- kara 1992), Savaş Nesilleri-Kafkasya 2, Zorunlu Göç

bul),”Kafkasya” (Ankara), dergilerinde sürekli olarak ata — Kafkasya 5 (Ankara 1994). Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz
Osman Çelik'e Allah'tan rahmet diliyoruz.

 

du. Ailesi çiftçi olduğu için, çocuklukyılları köy-

de geçti. İlköğrenimini Dinar'da, orta velise

tahsilini Isparta'da yaptı. 1965 yılında İs-

tanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni bi-

tirdi. Yirmi yıla yakın bir süre Anadolu

nun muhtelifillerinde Orman Bölge Şefi,

Orman İşletme Müdür Muavini ve Bölge

Müdürü olarak çalıştı. Öğrencilik yılların-
dan itibaren çeşitli mesleki ve edebi dergi-

  
   

    

yurdu Kafkasya ve sürgündeki Kafkasyalılar'ın sorunla-
 

DÜZELTME:

Dergimizin 40. sayısında “İçimizden Biri” köşesinde, değerli büyüğümüz Sayın Mahmut Atalay 'ın tanıtım

yazısının Üst başlığı “Türkiye Şampiyonu Güreşçimiz” olarak yazılmıştır. Doğrusu “Dünya ve Olimpiyat

şampiyonu Güreşçimiz” olacaktır. Düzeltir, sehven yapılan bu yanlışlık için Atalay'ın ailesi, dostları ve

camiamızdan özür dileriz.   
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af-Fed Karadeniz Bölgesi Kafkas Dernekleri

Bölge toplantılarının dördüncüsü, 6 Mart

2005 Pazar günü, Vezirköprü Kafkas,Derne-

ği'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Koordinatör

dernek Samsun Kafkas Derneği'nin yönetimi

tarafından, bölge dernekleri yönetim kurullarının da öne-

rileri doğrultusunda hazırlanan gündemin görüşüldüğü

toplantıya Sinop, Vezirköprü, Samsun, Suluova,Zile, To-

kat, Turhal, Bahçebaşı, Çorum ve Merzifon Kafkas Der-

nekleri başkanları, bazı yönetim kurulu üyeleri, Gençlik

Kolu temsilcileri ve bazı üyeler katıldı. Birlikte yenilen ye-

meğin ve göreve yeni gelen Merzifon Derneği yönetim

kuruluyla tanışmanın ardından, Vezirköprü Kafkas Derne-

ği Başkanı Eyüp Baloğlu başkanlığında yapılan toplantı-

da, belirlenen gündem konuları konuşuldu. Ardından

Merzifon'da yapılan 3. Bölge Toplantısı ve Ankara'da ya-

pılan 1. Dernek Başkanları Eğitim Semineri değerlendiril-

di. Toplantının sonunda şu kararlar alındı:- Kafkasya'daki

izmir Derneği
yeni binasında

çocuk kamplarına bölgedeki her dernekten en az bir ço-

cuk gönderilecek.- Nart Dergisi aboneliğititizlikle takip

edilecek ve Nart Dergisi'ne haber akışı sağlanacak. - 21

Mayıs Büyük Çerkes Sürgünü'nü anma etkinliği, bölge

derneklerinin daha etkin katılımıyla yine Samsun'da Do-

ğu Park alanında yapılacak.- Bölge gençleri ve çocukları-

nın biraraya gelecekleri en az iki günlük bir organizasyon

yapılacak.- Federasyonu ve bölge derneklerini tanıtıcı bir

broşür hazırlanarak resmi kurumlara, STK'nasiyasi parti-

lere vb. verilecek.- Periyodik bir bölge bülteniçıkarılacak.

Bununlailgili hazırlıkların yapılması sorumluluğu Abdul-

kadir Çemişo'da olacak.- Derneklerin Federasyon'la ilgili

yükümlülükleri titizlikle yerine getirilecek.- Bağımsız ola-

rak ticaret yapan (Kafkas sembolleri üreten) ve Federas-

yon dernekleri üzerinden dağıtan hemşehrilerimizin, ön-
. celikle bulundukları yerdeki derneği tanımalarıve işbirliği

yapmaları istenecek, aksi halde ürünlerin dağıtımına böl-

ge derneklerimiz yardımcı olmayacak.

 

     

İzmir Kafkas Derneği yeni binasına taşındı. Hayırsever bir vatandaşın bağış-

ladığı binanın içi ve dışına yapılan tadilattan sonra yeni yerlerine taşınan İz-

mir Kafkas Derneğiyetkilileri, bu anlamlı gün için bir de açılış töreni düzen-

lediler. Törene Kafkas Federasyonu Başkanı Muhittin Ünal, İzmir Derneği

başkan ve yetkilileri ile diğer bazı dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.
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Hakan Eken  
Yazarın, çeşitli gazetelerde köşe ve röportaj yazarı olarak çalıştığı dönem-

lerde, dünyanın çeşitli sorunlu bölgelerine, özellikle 1990'lı yıllarda yaptığı

haber ve röportaj amaçlı geziler sırasında yayımlanmış yazılarının derlendiği

bir kitap Çeçen Gülü. Kitap Çeçenistan'ın

yanısıra, Yemen, İran, İsrail-Filistin, Bask-İs-
panya ve Bosna Hersekile ilgili yazı ve rö-

portajlardan oluşuyor. Bask dışında Türki-

ye'nin tarihsel olarak ilişki içinde olduğu

bölgelerin, yeni dünya düzeni denenbir

alt-üst oluşa sürüklenmeye başladığıyıllara
ait gözlemler; tarihe düşülen kısa notlar

olarak da olsa, unutulmaması gereken bu

yıllara ilişkin yararlı bir kaynak. Yazarın

dünya görüşünün yansıdığı yoruma açık

sayfalar bir yana bırakılırsa; Çeçen Gülü,

tek bir ülke ya da bölgeye odaklanmış

benzer nitelikli kitapların yanında, geniş

yelpazesi ile, ihtiyacını duyduğumuz

bizden başka, ancak bizimle benzer

kaderleri paylaşan toplumların so-

runlarına da ister istemez bir göz at-

ma ve empati yakalama olanağı sağ-

İyor bu özelliğiyle.

Kitabın Çeçenistan ile ilgili bölümü,

1991'de bağımsızlığını ilan ettikten son-

ra, 1. Rusya işgaline sürüklendiği günler-

de yaptığı gözlem ve röportajları içeri-

yor. Röportajların ayrıntılarına çok fazla

girilmemiş olsa da önemli. Kısmen Rus-

ya'nın kışkırttığı, kısmen kendi dinamik-
leri ile gelişen ilk muhalif hareketlerin

yaşandığı günler anlatılıyor. Özellikle

Ruslan Hasbulatov'la Covhar Duda-

yev'in başlangıçtaki diyaloglarının ko-

puşuile bugün gelinen noktaya bakıl-

dığında, insanın aklına “keşke”ler geli-

yor. Siyasi gelişmelerin yanı sıra gün-

lük hayata ilişkin gözlemler de ilginç.

Yaşanmaya başlayan sorunlara rağ-

men, bugün Çeçenistan denince akla

savaş ve ölümden başka bir şey gel-

meyenbu ülkede,filizlenmeye başlayan bir ha-

yata ilişkin gözlemleri okuyoruz. Diaspora'dan gelen Çeçenler dışında başka

halklardan insanların da, yaşamlarını kurmak için umutla bu ülkeye gelmiş ol-

duğunu öğrenmek, bizim gibi okuyucuları burkmuyor dersek herhalde yalan

olur. Çeçenistan'da bir an önce demokratik bir düzene geçilememiş olması-

nın, ne kadar önemli bir kayıp olduğunu anlıyoruz.
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SSCB'DE SÜRGÜN
EDİLEN HALKLAR

Halen Fransa'da bulunan Çeçenya Temsilciliği ve Bilgi Toplama Merkezi

Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Seyit Tuğul'un kitabı, ulusal

soruna kapitalizm dışında bir başka çözüm üreten sosyalizm modelinin, uy-

                         

  

 

  

gulamaları sırasında yaşanan ve yarattığı

dramatik etkileri bugün de süren, yanlış

bir politikası üzerine, Türkçe'de başvuru-

labilecek nadir bir derleme ve analiz ça-

İışması sunuyor. Günümüzde savaş ko-

şullarında sürgün üzerine çeşitli plat-

formlarda tartışmaların yoğunlaştığı bir
dönemde,içeriği ile bir kat daha önem

kazanan bir kitap.

Sovyet deneyimi sırasında, Vİ.Le-

nin ve L. Troçki'nin ulusal soruna ve

çözüm yollarına yaklaşımındaki doğru-

lar ile, yönetimin Stalin'in eline geçme-

si ile ortaya çıkan farklılaşmaya dikkat

çekiyor. Hem 1917 Ekim Devrimine

hem de ikinci Dünya savaşı sırasındaki

faşist Alman işgaline karşı verilen sa-

vaşa destek veren Kafkas halklarının;

içlerindeki birtakım sınıfsal ve kültürel

farklılıklardan dolayı nazi işbirlikçiliği-

ne soyunan az sayıdaki unsur bahane

edilerek sürgüne gönderilişi ve bunun

dramatik sonuçları, her bir halk öze-

linde ayrı ayrı anlatılıyor. Her ne ka-

dar buişbirlikçilerin bazıları işi hükü-

met kurup SSCB'ye karşı savaşacak

küçük silahlı birlikler oluşturmaya

kadar vardırmış olsalar da, bunun

tüm bir halkamaledilmesinin yanlış-

lığı gözler önüne seriliyor.

Kiatpta değinilen halklar arasın-

da bir de Volga Almanları varki, ol-

dukça ilginç yorumlara açık bir ko-

nu olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü,

18.yy'ın ikinci yarısında II.Katerina

zamanında Batı Rusya'da tarımın

ve ticaretin gelişmesi için Alman-

ya'dan çağrılan göçmen niteliğindeki bir nüfüsun,

SSCB kurulduktan sonra, özerklik kazanma noktasına kadar gelmesi incelen-

meye değer bir konu olarak duruyor.

Hem tarihimize ait önemli bir dönemi aydınlatması, hem de günümüz so-

runlarının çözümünekatkı sağlayabilecek tartışmaya değer ipuçları sunuyor

olması nedeniyle okunmayı hakeden değerli bir kitap El
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Hazırlayan: Şükrü Şamil Yurdusever

>

Sakarya Gad, Kanatlı İş Hanı Kat 1/121 26190

4

ESKİŞEHİR Tel & Faks: 0(222) 280 81 94

SOLDAN SAĞA
1- Çeşitli yörelerimizde oynanan mahalli bir Çerkes oyunu,
bur tür zefago 2- labada — Bir tahıl ölçeği 3- Bir tür başlık —
Çerkesce “otur” anlamına gelen bir sözcük 4- Cennet — Bir
nota 5- Henüz — Rus Savaş uçağı 6- Yüzyıl kısaltması — Eski
dilde kapı 7- Çerkesce “tavuk” — Kuzey Osetya'daki okul
baskınında hayatını kaybeden 8 yaşındaki Türkiye vatandaşı
8- Genişlik — Eski dilde gelir 9- İçine çiçek dikilen kap — Ezi-
yet, kötülük 10- Bir haber ajansı — Bir televizyon kanalı 11-
Arka — Çerkesce “müsadenle, bir dakika” anlamına gelen
sözcük — Rusça “evet” 12- Bir Nart kahramanı.
YUKARIDAN AŞAGIYA
1- Çerkesce “benzer, benziyor” anlamında kullanılan bir söz-
cük 2- “Anzerigo ....” ünlü Adige ses sanatçısı 2- Zeybek —
Boğa güreşi yapılan alan — Rutenyumun simgesi 3- Dağıtma
— Bir dizi karate hareketi 4- Bir uzvumuz —- Demiryolu — Bir
peygamber 5- Çerkesce “Ceş” sözcüğü — Futbolda 45'er da-
kikalık iki etaptan herbiri - Çerkesce “bir” sayısı 6- İlkel bir
silah — Milimetrenin kısaltması — Bir nota — Çerkesce “şha”
sözcüğü 7- Tapınma 8- Bir çeşit bitki — Oğul, evlat 9- Çerkes-
İer'de toplanıp oturulan yer, meclis — Nart destanlarında tan-
rılar tarafından Oşhamafe'ye zincirlenen Nesren Jake'yi kur-
taran Nart kahramanı.
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vrupa Birliği tarafın-
dan Demokrasi ve İn-
san Hakları (DIHAG)
mikro proje kapsamın-

a. da desteklenen ve İn-
san Hakları ve Mazlumlariçin Da-

yanışma Derneği (Mazlumder) ta-
rafından yürütülen “Türkiye'de-
ki Geçici Sığınmacı Kadın ve
Çocukların Psikososyal Du-

rumlarının Tespiti ve Yaşam

Koşullarının İyileştirilmesi
İçin Çözüm Önerileri” adlı pro-
jenin nihai toplantısı 26 Şubat
2004 tarihinde Ankara'da gerçek-

leştirildi.

Toplantıya İHD Uluslararası Af

Örgütü, AB Komisyonu Türkiye
Delegasyonu; Birleşmiş Milletler

Mülteciler Yüksek Komiserliği Tür-

kiye Ofisi, Hacettepe Üniversitesi;

Başbakanlık İnsan Hakları Baş-

kanlığı, Ankara Büyükşehir Bele-

diyesi, İnsan Kaynağını Geliştirme

Vakfı, Uluslararası Katolik Muhaceret Komisyonu

(CMC), Caritas, Türk Demokrasi Vakfı, TBMM İnsan

Haklarını İnceleme Komisyonu, Sığınmacı ve Göçmen-

lerle Dayanışma Derneği, Ankara Üniversitesi Kadın So-

runları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çağdaş Kadın

ve Gençlik Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV),

Türkiye Özürlüler Eğitim Vakfı (ÖZEV), İlim Kültür ve

Dayanışma Derneği (İLKDER), Kafkas Dernekleri Fede-
rasyonu (KAF-DER), Başkent Kadın Platformu, Deniz Fe-

neri Derneği, ODTÜ Kadın Çalışmaları temsilcileri katıl-

dılar.

Mülteci kadın ve çocukların yaşamlarından örneklerin

sunulduğu dramatik sinevizyon gösterisi ile başlayan

program, Mazlumder Genel Başkanı Ayhan Bilgen'in

açış konuşmasıile devam etti. Daha sonra AB Avrupa

Komisyonu Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Gesche Kar-

renbrock, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli-

ği Türkiye Temsilcisi ve TBMM İnsan Hakları İnceleme

Komisyonu Başkan vekili Faruk Ünsal mülteci sorunları

üzerine düşüncelerini dile getirdiler. Türkiye'nin konum

olarak yasadışı bir göç yolu üzerinde olduğunu, sığınma-

  

 
cı ve mülteci tanımındakifarklılığı ve Türkiye'nin sadece

Avrupa'dan gelenleri mülteci kabul etmesindeki yanlışlığı

dile getiren konuşmacılar, ülkelerindeki savaş ve baskı or-
tamından kaçıp, sadece hayati kaygılarla Türkiye'ye sığı-

nan Çeçenler, İran ve Iraklılar sığınmacı kabul edilip,

mültecilerin yararlandığı eğitim, sağlık, çalışma, barınma

gibi temelinsani haklardan yararlanamıyorlar.

Mülteci kadın ve çocuk öykülerinin anlatıldığı sineviz-

yon gösterisinin ardından izlenen, mülteci çocukların çiz-

diği resimlerden oluşan resim sergisi katılımcılar tarafın-

dan çok anlamlı bulundu. Özellikle İstanbul'da Fener-

bahçe, Beykoz ve Ümraniye kamplarında yaşayan Çe-

çen çocukların çizdikleri resimlere konu olan, savaşın acı-

masızlığını anlatan çizgiler, çocukların üzerine düşen

bombaları gösteren figürler, savaşın çocukların psikolojisi

üzerinde yaptığı tahribatı gözler önüne sermekteydi.

Toplantı, iltica sorununa yönelik çözüm önerilerinin

tartışılması ve değerlendirilmesiile sonlandırıldı.

Mazlumder'in hazırlayarak, toplantıya katılanlara sun-

duğu “Mülteci Olamayan Çeçen Misafirler” konulu rapo-

runu, Nart Dergisi'nin ilerleyen sayılarında okuyucuları-

mıza sunacağız. E
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   Mayın AdnanÖZVERİ

Çocuk bölümündeki bütün sorüln doğru olarakpi,arasından yapılacak |

çekilişte, kazanan onkişiye çocuk öykü kitabı armağan :edilecektir.

 

“Büyükdedem1864 Kafkassürgünü.
Bir geminin ambarında terk etmişSli

Yukarıdakişiiriokuyunuz.Dizelerin içindeki il sözcük şifreli olarak aşağıya yazılı.

ye ÇÖZ, Sözcüğübul ve altına yaz...
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- Masal

MASAL: ADNAN ÖZVERİ
Zıpzıp Sincap, kışlık cevizlerini topluyordu. Arkadaşı

baykuş uçarak geldi. Yanındaki dala kondu.

-Sevgili Zıpzıp, dedi. Şu öküzle konuşsan iyi

olacak .
Zıpzıp Sincap, merakla başını kaldırdı:

“Hayırdır, ne oldu?

-Ben kaset yaptıracağım diye tutturdu. Varını,

yoğunu satılığa çıkardı. Ben konuştum ama dinle-

miyor. Sen konuşsan iyi olacak.

Zıpzıp Sincap şaşırdı. Gülmeye başladı:

“Kaset mi? dedi. Bu da nerden çıktı? Öküz mü
kaset dolduracak? Haydi canım sende!

-Gülmekte haklısın, dedi Baykuş. Ama, iş gülür-

necek gibi değil artık. Öküz gayet ciddi. Her şeyi-

ni satılığa çıkardı. Bizi de dinlemiyor.

Zıpzıp Sincap iyice meraklanmıştı:

-Ona kim kaset yapar ki? Onun için kim para

harcar ki ?

-Kim yapacak, tabii ki kurt. Parasını da öküz-

“den alıyor.

“Haa, dedi Zıpzıp Sincap, şimdi olay anlaşılıyor!

Kurt bunları kandırmış desene.

-Evet, öyle dedi Baykuş.

Zıpzıp Sincap çocuklarına döndü:

-Siz, benim yaptığım gibi cevizleri toplamaya

devam edin, dedi. Benim işim var.

Zıpzıp Sincap'la baykuş, öküzün yanına geldiler. Öküz

her şeyini ortalığa dökmüştü. Satılacak şeylerini satıyor.

Para etmeyenleri ise bedava veriyordu. Daha önceden

samanını ve kışlık yiyeceğini satmış,. biraz para denkleş-

tirmişti. Zıpzıp Sincap'ı görünce sevindi:

-Gel, Zıpzıp kardeş, dedi. Bunların arasından

bir ihtiyacın varsa, çekinme al.

Zıpzıp Sincap, bir, yerde ki eşyalara, bir de öküze

baktı:

“Hayırdır, dedi, ne, bunlar böyle?

-Ben gidiyorum buralardan, dedi öküz. Bunla-

ra da artık ihtiyacım olmayacak. Çok para kaza-

nacağım. O zaman daha iyisini alırım.

- Nereye gidiyorsun, çalışmaya mı?

- Ne çalışması! dedi öküz. Çalışmakla para ka-

zanılır mı? Bundan böyle çalışmaya paydos. Ben

artık şarkıcı olacağım. Kaset yapıp bol para kaza-
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nacağım.

- Ama sen türkü söyleyemezsin ki!

- Sen öyle san! Asıl ses bende. Dinle istersen.

Öküz, bunu dedikten sonra bir böğürmeye başladı.

Çevrede bulunanlar kulaklarını kapamak zorunda kaldı.

Öküz türküsünü bitirdikten sonra:
- Gördün mü, dedi, nasıl güzel söylüyorum?

Bende ki ses kimsede yok. Allah razı olsun, sa-

matsever bir büyüğümüz beni keşfetti. Ben de ar-

tık bu hayattan kurtulacağım.

- Bu sanatsever büyük, sakın, kurt olmasın? .

- Evet, o, dedi öküz büyükbir sevinçle. Allah on-

dan razı olsun. Bir tek benim değerimi o anladı şu

koca ormanda.

Zıpzıp Sincap, bunun üzerine durumun ciddiyetini

dahaiyi kavradı.

-Bak, sevgili kardeşim öküz, dedi. Kurt sizi

kandırıyor. Onun amacı, sizin paranızı alıp orta-

da bırakmak. Hiç görülmüş, duyulmuş mu, öküz-

den şarkıcı olur mu? Hem senin kasetini kim ala-

cak?

Ama, Öküz iyice kararlıydı:
-Benim en hakiki dostum kurttur, dedi. Ben

onun değerini yeni anladım. Benim kasetimi de

öküzler alsa yeter. Ormanda bu kadar öküz var.
Zıpzıp Sincap, ne söyledi, ne anlattıysa öküzü bir tür-

lü ikna edemedi. Ancak öküz ,başına bir şey gelirse onu

arayacağını söyledi. Çaresiz Zıpzıp Sincap, baykuşla be-

raber geri dönmek zorunda kaldı. Dönerlerken yolda

ineğe rastladı. Elinde iki kova süt, aceleyle gidiyordu.

Zıpzıp Sincap:

- Nereye böyle inek kardeş? Ne bu acelen? de- İ

di.

İnek onları gördüğüne sevinmişti:

-Sütümü satmaya götürüyorum, dedi

Bu söze Zıpzıp sincap şaşırmıştı:

-Niye, satıyorsun? . Benim bildiğim, senin iki

tane yavrun var. Onlar süt içmiyor mu?

“İçiyor içmesin de... Benim parya ihtiyacım

var.

-Ne yapacaksın parayı?

- Kaset yaptıracağım, dedi inek. Benim sesim

çok güzelmiş. Bir büyüğümüz beni keşietti. Kaset

yapıp çocuklarımın hayatını kurtaracağım.

- Bu büyüğümüz kurt mu? dedi Zıpzıp Sincap
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- Evet, o, dediİnek sevinçle. Benim ormandakien

iyi dostum odur. O söyledi bana sesimin çok gür-

zel olduğunu. “Bütün inekler, dört gözle senin ka-
setini bekliyor,” dedi. .

- Demek kurt seni de meşhur edecek? dediZıp-

zıp Sincap

Bu sözden inek kuşkulanmıştı:

- Yoksa başkası da mı var? dedi.

- Evet, dediZıpzıp Sincap. Öküz de samanınısat-

mış, kaset yaptırmaya gidiyordu.

- Öyleyse bana müsaade, dedi İnek. Beni oya-

lamayın. Benim öküzden önce davranmam lazım.

İnek, bunu söyledikten sonra, elinde süt dolu kovalar,

koşarak uzaklaştı. Zıpzıp Sincap onun arkasından baka-

rak üzüntüyle:

- Bu, tam inek, dedi, hiç laftan anlamıyor.

Kurt bunları iyice kandırmış

- - Yazık bunlara! diye söylendi baykuş da

İneğin yanından biraz uzaklaşmışlardı ki, büyük bir

anırtıyla irkildiler.

- Bu, eşeğin anırtısı değil mi? dedi Baykuş

- Evet, dedi Zıpzıp Sincap, eşeğin anırtısı. Acaba

başına bir şey mi geldi? Biraz hızlı yürüyelim.

Koşarak eşeğin sesinin geldiği yere gittiler. Baktılar ki

eşek, ayağını bir kütüğe dayamış. Sesini de rüzgara ver-

miş, olanca gücüyle “Aji aliil”diye anırıyor. Eşek onlari

görünce, biraz daha anırtısına devam ettikten sonra sus-

tu. Zıpzıp Sincap la baykuşa dönerek:

- » Heş geldiniz, dedi. Sesimi nasıl buldunuz?

- Başına bir şey geldi sandık, dedi Zıpzıp Sin-

cap. Niye böyle anırıyorsun?

- Siz de ne kadar cahillisiniz, dedi eşek. Bu anır-

ma değil. Bu bir prova. Müzik provası...

- Ne müziği, ne provası? dedi Zıpzıp Sincap.

- Ben kaset yapacağım da onun provası, dedi

eşek. Sesimi açıyordum biraz.

- Kurt sana da mı kaset yapıyor? dediZıpzıp Sin-

cap?

- Evet, dedi eşek neşeyle. Bana kurt kaset yapıyor.

Biraz durduktan sonra yeniden konuştu:

- Yoksa başkasına da mı yapıyor?

Eşek hep böyleydi. Olaylara biraz geç tepkiverirdi.

- Evet, dedi Zıpzıp Sincap, inekle öküze de kurt

kaset yapıyor.

Eşek biraz daha düşündükten sonra:

- Olsun, dedi. Benim sesim onların hepsinden güzel.

Hem ben, kaset paramı da denkleştirdim.

- Nerden buldun parayı? dedi ZıpzıpSincap

- Semerimi sattım. Samanımısattım.

- Desene bu kış çocukların da sen de açsın, de-

di Zıpzıp Sincap.

- Ben aç kalmam, dedi Eşek. Benim sesim çok

güzel. Ben çok meşhur olacağım. Çok para kaza-

nacağım. O zaman beni küçük görenler utanacak.

Benim kasetimi sadece eşekler alsa yeter.

-- Hep aynı hikaye, dediZıpzıp Sincap. Kurt hepi-

  

nizi fena halde dolandırıyor. Müzik bir emek işi,

eğitim ve çalışmaişi. Senin sesin hiç müziğe uy-

gun değil ki. Öyle rast gele kaset çıkarılmaz.

- Ama bülbül niye kaset çıkarıyor? dedi eşek.

- O bülbül, dediZıpzıp Sincap, o, yılardır burada

çalıp söylüyor. Hem, artık o, konservatuara da gi-

diyor.

- Peki kanarya ile muhabbet kuşu niye şarkı

söylüyor? dedi eşek. Benim sesim onlar kadar da mı

yok?

- Tabii, yok, dedi Zıpzıp Sincap. Onlar da yıllardır

bu ormanda şarkı söylüyorlar. Onların sesi çok

güzel ve bunun eğitimini aldılar.

- Eğitim, öğretim... Bunlar boş lafı, dedi eşek.

Biz eşeklerin sesi dünyada hiç kimsede yok. Ama
bunu ilk kurt keşfetti. Allah kurttan razı olsun.

Zıpzıp Sincap, aklının erdiği, dilinin döndüğü kadar

bu işin böyle olamayacağını, müziğin bir eğitim, emekişi

olduğunu anlattı. Ama eşeği ikna edemedi. Eşek hâlâ:

- Benim sesim, bülbülden de, kanaryadan da

güzel, deyip duruyordu.

Bu olayın üzerinden aylar geçmişti. Kaset çıkarmaya

kurdun yanına giden eşek, inek ve öküzden bir haber

yoktu. Çocukları aç kalmasın diye Zıpzıp Sincap sahip

çıkmış. Hepsini komşulara dağıtmıştı. İ

Karlı bir kış günüydü. Zıpzıp Sincap, sıcak yuvasında

oturup cevizini yiyordu. Birden kapının yavaş yavaş ça-

lındığını duydu. Bu kış günü kim olabilir, diye dışarı çıktı.

kapıda öküz titreyerek duruyordu. O günden beri öküzü

görmemişti. O kadar zayıflamıştı ki bir deri, bir kemik kal-

mıştı. Az kalsın tanıyamayacaktı. Hemen öküzü içeri aldı.

Öküz başından geçenleri ağlayarak anlattı:

- Kurt bizi dolandırdı. Paramızı elimizden aldı.

“Size kaset yapacağım” dedi. Bizi oyaladı. Sonra

da, 'kasetiniz yaptım ama hiç satılmadı dedi.

Reklam için diye bizden başka paralar istedi Biz

verdik, o, aldı. Biz verdik, o aldı. Sonunda para
bitince hepimizi sokağa attı. Canımızı zor kurtar-

dık.
“Zıpzıp Sincap:

- Eşek ile inek nerede? dedi

- Onlar da karşıdaki ağacın dibinde bekliyor-

lar. Utandıklarından buraya gelemiyorlar.

Zıpzıp Sincap dışarıyaçıktı. İkisi de açlıktanve soğuk-

tan titriyordu. Başka yerde görse tanıyamazdı. Çok piş-

man görünüyorlardı. O yüzden onlara kızamadı. Hemen

komşulararica etti. Hepsini bir yere yerleştirdi.

Biraz dinlenip kendilerine gelince öküz, inek ve eşek.

Gelip Zıpzıp Sincap'tan özür dilediler.

- Sen haklıymışsın dediler. Biz büyük hata yap-

tık. Kurdun sözüne kandık. Şarkıcı olmak, sanat-

çı olmak kolay değilmiş. Çalışmadan, emek har-

canmadan bir şey olmak mümkün değilmiş. Her-

kes bizim halimizden ibret alsın. Kurdun sözüne

kanmasın.
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ürkiye'de ilgi ile izlenen Discovery tv. de il-

ginç bir belgesel dikkatimi çekti. Bu belgesel-

de Gürcistan'a davet edilen bir Amerikalı gez-

gin, çekim ekibi ile Batum'dan başlayarak

Gürcistan'ın ilginç köşelerinitanıtmakiçin yo-

la cılayor ve antik çağlarda Argonaut'ların izlediği yolu

kendince izleyerek “Altın Post” destanının doğduğu yerle-

ri tanıtmak istiyordu. Bu programda, burcu burcu kokan

Gürcü şovenizminden anlaşılacağı üzere, Tiflis kaynaklı

bir propaganda amaçlanıyordu. Hatta Altın Post öyküsü-

nün izi tüm Gürcistan'ı dolaştıktan sonra Azerbaycan'ın

Zakatala bölgesine kadar götürülüyordu. Geçtiğimiz yıl-

larda Ankara'da yayımlanan “Argos Gemisi” adlı dergi-

de de bu konu“Argonautica” adıaltında yer almış ve bu

yazıda yapılan yanlışlıklara; Nart Dergisi'nin Mayıs-Hazi-

ran 2002 tarih ve 30 sayılı nüshasında yayınladığımız bir

yazı ile değinilmiş idi. Discovery tv. de aynı

GeçtigImIz günlerde yanlışlıklar, aynı çarpıtmalar bu kez Gürcis-

y ll tan propagandası olarak yer alınca, yazımı

Discovery IV de, Tıflıs bazı küçük değişikliklerle güncelleştirme zo-

kaynaklı, Gürcü
runluluğu duydum.

Argo, ya da Argos nedir? Argonautlar

propagandası amaçlı e kimlerdir? Dilerseniz bu başlıkları kısa kısa

olarak, çarpıtılarak

yayınlanan belgeselde

açıklamaya çalışalım. Bu açıklamaları, Tür-

kiye'de bu konuda yayımlanan en ciddi ya-

pıt olan Remzi Kitabevi'nin yayınlarından

Mitoloji Sözlüğü'nde, bu konuda en yetkin

bahsedilen Altın Post olan, saygı ile andığım büyük bilim kadını

destanıyla ılgılı gerçekleri

yazmak zorunluluğu

duyuyorum...

Azra Erhat'ın sıralamalarına göre yapalım.

ARGONAUTPLAR
(Argos cileri)

İlkçağın en büyük destansal öyküsünün

günümüze tüm olarak ulaşması Apollonios

sayesinde olmuştur. İsa'dan önce Til. yüzyılda yaşayan

Rodoslu Apollonios ünlü bir mythos yazarı idi. Bu konu-

yu kendisinden sonra Apllodoros ve ondan önce de, bü-

yük Dor ozanı Pindaros işlemiştir. Medea ve İason

Mythe'leri tragedya yazarlarına ve özellikle de Eurupides

ve Seneca'ya konu olmuştur.

1. Argo Gemisi: Argo adı antik Grekçede “Hızlı”

  



 

anlamınagelir. Argo Karadeniz'in Kolkhis ül-

kesinde (bugünkü Abhazya, Mingrelya ve

Acara'dan oluşan Doğu Karadeniz kıyıları),

altın postu aramaya giden kahramanlariçin

yapılmış olan elli beş kürekli bir gemi imiş.

2. Argos: Bu sözcüğün antiguitede üç

anlamıvardır;

a) Zeusile ölümlü Niobe'nin oğlu, Niobe

Zeus'un sevdiği ilk ölümlü kadındır. Doğur-.

duğu çocuklar, Tanrılardan daha güzel oldu-

ğu için, tanrılar kıskançlıkla bu çocukları öl-

dürürler. Acı ile kıvranan bukadın ağlaya

ağlaya taşa dönüşmüştür. Manisa'nın Spyles

dağında yaşayan, bu kadına benzer bir ka-

yada göz oluklarına benzer çukurlardan hala

su sızar. Bu mitoloji kahramanı kadın, Çer-

kes mitolojisinde, Nart destanlarında “Nua-

be” (Çerkes diyalektlerinde dul, yakınlarını
yitirmiş, kimsesiz kadın) olarak yer almıştır.

Çerkes mitolojisinde de doğurduğu çocukla-

rı tek tek yitiren bu kadın, son çocuğu do-

ğunca ocaktaki kızgın marsık taşını ona yut-

turarak çocuğu çelikleştirir ve ölümsüz yap-

maya çalışır. Öte yandan ağlayan kayanın

bulunduğu Manisa kentinin antik ismi olan

“Magnesia” Çerkesçenin Adıge dilinde “Ağ-

layan Gelin Mağnısa” olarak anlam kazan-

maktadır.

b) Argonautlar'ın gemisi Argo'yu yapan
ve sefere katılan ustanın adıdır.

c) Homeros destanlarnda Tanrı Her-

mes'in öldürdüğü yüz gözlü devin adıdır.

. 3. Argonaut'lar kimlerdir?

Mythos yazarlarının genelde birleştiğien

önemli kahramanlar; İason, gemi ustası Ar-

gos, dümenci Tiphys, Ozan Orpheos (bu
ozan bugünkü Çerkes: boylarının müşterek
ataları olan Akhaien, Misimyan, Apsyl, Sind,

Meot gibi antik çağ Kafkas boylarının Ati-
na'da olimpiyat oyunlarına katılmaları üzeri-

ne yazdığışiirler olduğu, hatta “güzel göm-

lekli Sindler'le, süslü kayıkları olan Meot'lar,

Bosphoros'tan ve Dardanel'dangeçerek gel-

diler, muhteşem yarışlarda defneden zafer

taçlarının hepsini başlarına takarak Pontus

Euxeinos'a döndüler” dizelerini yazdığı söy-

lenir), İdmon, Amphiaraess ve Mapsos adlı

biliciler, Boreas'ın oğulları Kalais ile Tela-

mon, Meleagros, Herakles ve daha başkala-

rıydı ve bu kahramanlar sefere katılmışlardı.

4. Altın Post:

Thebai kralı Anthamasile peri kızı Nep-

hele'den doğan Phiriksos ve Helle'yi, üvey

anneleri İnoile İno'nun kandırdığı babaları 
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Arthamas'ın elinden kurban edilmekten kurtarmakiste-

yen anhe Nephele, Zeus'unverdiğialtın postlu koçaço-

cuklarınıbindirerek kaçırmakister. Helle boğazlarda de-

nize düşer. Phiriksos ise Karadeniz'i aşarak Kolkhis'e ula-

şır ve KolkhisKralı Aietes (Abaza söylencelerinde Hayıt)

onuiyi karşılar. Phiriksos ise yardımlarından dolayı koçu

Zeus'a kurban edip,altın postu Kolkhis kralına armağan

eder. Kral Aietes, bu postu savaş tanrısı Ares'e adanmış

kutsal bir korulukta saklar (bu koruluk günümüzde de

Abhazya'nın en önemli dinsel yapılarını barındıran Piti-

unt (Pitsunda) çamlığıdır).

5. Argonaut Seferi nedir?

Teselya'nın Ege Denizi kıyısındaki İalkos ülkesinin
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kralı Aison, tahtını ikinci dereceden kuzenive Tanrı Pose-

idon'un oğlu olan zorba Pelias'a kaptırmıştır. Aison'un

oğlu olan İason delikanlılık çağına gelince Pelias'tan ba-

basının tahtını geri ister. Pelias ise ondan kurtulmakiçin,

önce Kolkhis'e gidip Phiriksos'un orada bıraktığı, altın

postu getirmesini emreder. İason gözü pek grek yiğitleri-

ni toplar. Önlü usta Argos'a gemi yaptırır. Tanrıça Athena

da onlara yelken dokuyarak yardım eder ve yola koyu-

lurlar.

GemiTeselya'nın İolcos limanından hareketle ilk du-

rak Lemnos (Limni) adasına uğrar. Kendilerini ihmal

edip cariyeleri ile sevişen kocalarını toptan öldürdükleri

için, kocasız kalan Lemnos'lu kadınlar, uzun zamandır er-



 

kek görmedikleri için gemicileri coşku ile karşı- -

larlar. İason ve yanındakiler Lemnos kadınlarını

hamile bırakıp, soylarının tükenmesini önledik-

ten sonra yollarını sürdürürler. Semendirek (Sa-

motrakhi) adsına da uğrayıp Çanakkale Boğa-

zindan Marmara Denizi'ne girerler. Kapıdağ ya-

rımadasında, kendilerine yardım eden Delion'la-

rın Kralı Kyzikos'u yanlışlıkla öldürürler. Mysya

(bugünkü Mudanya) kıyılarında tatlı su arama-

ya giden ve suya düşüp boğulan genç Hylas'ı

aramaya giden Herakles, şafak sökene kadar

dönmeyince onu beklemeden denize açılırlar.

Kadıköy (Kaledonya)'daki dev Amykos'u, Poli-

deukes'in yenmesi üzerine yelken açan Argos

gemisini,fırtına Trekya kıyılarına atar. Orada, Po-

seidon'un bir başka oğlu kör Kral Pineus'untari-

fine uyarak, çarpışan kayaların arasından kurtu-

larak boğazı geçerler ve Karadeniz'e açılırlar.

Pontus Euxeinos, yani konuksever denizde yol-

larını sürdürürler.

Maryandinler ülkesi, yani bugünkü Şile-Kef-

ken Akçakoca yöresinde, yaban domuzunun

saldırısı sonucu İdmon ve Tiphys ölürler. Daha

ileride Amazonlar ülkesi Thermados (bugünkü

Terme)'a uğrayarak Kolkhis ülkesine ulaşırlar.

Argonaut'lar altın postu almak için Kral Aietes'in

huzuruna çıkarlar(6).

Aietes'in büyücü kızı Medea, İason'u görür

ve ona aşık olur. Bu karşılaşmadan sonra İa-

sos'un bütün işlerinin yönetimini bu büyücü

prenses yüklenir. Kral altın postu alabilmesi için

İason'dan ejderi öldürmesini, ayakları tunçtan

ve ateş saçan bir boğayıçifte koşarak öldürece-

ği ejderin dişlerini ekmesiniister. Medea kendisi

ile evlenmeye söz verirse İason'a yardım edece-

ğini bildirir. Büyülü bir merhem hazırlayıp İa-

sonun vücudunu, silahlarını ve zırhını bu mer-

hemle kaplar. Ejderin dişleri İason'un bedenine

geçemezolur, öldürdüğü ejderin dişlerini ekince

yığınla silahlı adam yerden biter. Medea'ın söy-

lediği gibi buadamların içine bir taş atar, adam-

lar birbirlerine saldırırlar ve hepsi ölür. Başarılı

olan İason'dan kurtulmak isteyen Jkolhis kralı

Argo gemisini yakıp adamlarını öldürmeyi plan-

lar. Medea babasından daha erken davranıp Al-

tı Postu bekleyen ejderi. uyutur. Medea ve İason

Altın Post'u alıp Argo gemisine kaçırırlar. Ertesi

sabah şafak sökmeden yola çıkarlar. Medea ba-

basının kendilerine yetişmesini önlemek için

genç Kolkhis prensi kardeşini öldürüp parçaları-

nı denize armaya başlar, babası Aietes büyük bir

acı içinde oğlunun parçalarını toplamakla meş-

gul edildiği için arkalarından yetişemez. Argos

gemisinin bundan sonraki rotası ve Yunanistan'a
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dönüşü, kafkas Phanteonu'nu pekilgilendirmediğinden bu-

rada anlatılması o kadar da gerekli değildir.

Akıcıbir üslupla anlatılan bu mitolojik öyküde,film se-

naryosunakatılmadığım bir hayli motif vardır. Şöyle ki;

1. İalcos tahtını zorla ele geçiren Pelias, gerçek kral olan

Aison'un kardeşi olarak gösterilmiştir. Oysa Aison, Kertheus

ile Tyro'nun oğludur. Pelias ise Aison'un anne tarafından
uzak bir akrabasıdır. Pelias Poseidon'un oğludur(7).

2. Filmde Kolkhis ülkesi için “Gürcistan denmektedir.

Gürcistan'ın antik ismi Kolkhis olmayıp “İberya”dır. Koolkhis

ise bugünkü Abhazya Cumhuriyeti topraklarını, Zugdidi ve

Poti yörelerinden oluşan ve hristiyan Lazların (mingyel) yaşa-

dığı ve tarihe Mingrelya veya Lazika adları ile geçmiş bölge

ile Acara Cumhuriyeti'ni içine alan, Pitsunda'nınkuzeyinde-

ki Mızımta vadisinden başlayıp, Çoruh ırmağına kadar uza-

nan bir coğrafyanın adıdır. Gürcistan Çarlık Rusyası'nın ege-

menliğini kendiiradesiile kabulettiği 1800'lü yılların başına

dek,aynen Ermenistan gibi deniz kıyısında toprağı bulunma-

yan bir kara ülkesidir. Hiçbir zaman deniz kıyısında toprağı

olmamıştır. Argonaut'ların deniz yolu ile Gürcistan'a gitmesi

olası değildir. Gürcüler 1800'lü yıllardan bu yana giderek ar-

tan bir hızla kıyıya sızmaya çalışmış, Sovyet yönetiminin Sta-

lin'in eline geçmesinden sonra Abhazya'nın direnmesine kar-

şın, Abhaz aydınları soykırıma uğratılarak, halk devlet terörü

ile sindirilerek Abhazya, Stalin'in ülkesi Gürcistan'a peşkeş

çekilmiş olup, bugünkü coğrafya atlasları da bu zorbalığa uy-

gun çizildiği için antik Kolkhis ülkeleri Gürcistan imişcesine

algılanmaktadır. Lazika (Mingrelya) ve Acara da aynı akıbet-

ten kurtulamamıştır. Bugünkü Abhaz-Gürcü çatışmasının te-

melinde yatan gerçek de budur.

Gürcistan'ın Karadeniz kıyısında toprağının bulunmadığı,

- Stalin'in Gürcistan'ı Karadeniz'e çıkarmak için çevirdiğieniri-

“kaları ve dehşeti çok iyi yorumlayan, adını saygıile andığım,

“ Abhazolog Ömer Beyguaaile yaptığımız söyleşilerden birin-

de anlatılan ve Ömer beyin muhakkak bir belgeye dayana-

rakaktardığı bilgileri özetleyerek anlatmak istiyorum. Gürcis-

tan'ın hiçbir zaman Karadeniz'e kıyıdaş olmadığı gerçeği, bu-

gün Gürcü şovenizmince saptırılıyor. Bizans İmparatorlu-

. ğu'nun son döneminde, Fatih Sultan Mehmet'in ikinci kez
tahta çıkmasından sonra, sonucunun gelmek üzere olduğu-

nu iyi sezinleyen son Bizans imparatoru Konstantin Draga-

zes, Osmanlı'ya karşı doğudaki hristiyan krallıklardan yar-

dım umar. Trabzon Rum İmparatorluğu, Gürcistan ve Ab-

hazya krallıkları ile yeniden iyiilişkiler kurmak politikasıizler.

Henüz evlenmemiş olan imparator, çağdaşı olan Trabzon

Rum imparatorunun ya da Gürcü kralının kızlarından birisi

ile evlenerek ve akraba-müttefik bir doğu kuşağı oluşturarak,

hatta bu kuşağa Akkoyunlular'ı da katarak (bu dönemde Ab-

hazya'dan bir prensesin Harput'taki Akkoyunlu sarayına ge-

lin geldiği, müslüman olan bu prensesin Uzun Hasan'ın an-

nesi Sara Hatun olduğu bilinmektedir). Osmanlı'ya doğuda

gaile yaratarak böylece nefes almakister.

Doğu hristiyan prenseslerinden hangisinin Bizans İmpa-

ratoriçesi olabileceğini tespit için başveziri Grandük Lucas



 

 
Notaras'ı, yanına güzel resim çizen ikona yapımcılarını da

katarak, bir savaşgemisi ile doğu Karadeniz'e gönderir.

ikona sanatçılarının çiziminden imparator eşini seçeceği-

ni planlamaktadır. Lucas Notaras, Trabzon'daki görevini

tamamladıktan sonra Gürcistan'a ulaşmak için yolunu

sürdürür. Ancak bindiği gemi Abhazya krallığı karasula-

rında Abhazya denizcileritarafından durdurulur. Denize

o çağlardada kıyısı olmayan merkezi Gürcistan'a ulaş-

mak için Abhaz vizesi gerekmektedir. Lucas Notaras'ın

- Pitsunda Piskoposluğu'na başvurmasıve Abhazyakilise-

sinin de zamanın Abhaz kralındanizinalması sonucu,
Lucas Notaras'ın karaya çıkması ve Gürcistan'a geçmesi.

gerçekleşebilir”. ii

Söz konusufilmin senaryosunu yazanlar, Azra Erhat

ve başka mitoloji yazarların Argonaut'lar rotasını, bugün-

kü siyasi haritalardan izleyerek, elbette bugünkü Gürcis-

tan'a ulaşacaklardır. Zira Kolkhis, yani bugünkü Abhaz-

ya, Lazika ve Acara yurtları halen Gürcistan haritasıiçin-

de gösterilmektedir. Bu yanılgı günümüz haritalarından.

kaynaklanmaktadır.

3. Filmde, Kolkhis kralı Aietes'e Gürcü kralı ünva-

ni yakıştırılmıştır. Gerek Aietes, gerekse ablası Medeia ta-

rafından öldürülen genç prens Abystros'un isimleri, gü-

nümüz Abhazcasında anlam kazanmaktadır (Hayıt ve

Apsırt). Apsırt ya da Abystrosismi Apsyli halkının prensi-

ni tanımlamaktadır. Antik çağlarda ayrı ayrı krallıklar ha-
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linde yaşayan antik Abhaz boyları, Abasa Aps-

yli, Msimyan ve Sanig'ler hakkında Pontus, an-

tik Grek ve Roma kaynaklarında sayısız bilgi

vardır. Bu belgeleri bırakanlardanbiri olan Fla-

vius Arrian Adrianus Roma imparatoruna yaz-

dığı mektupta, “Lazika'nm kuzeyinde Apsyller

yaşıyor, onların kralının adı Yulyan'dır” demek-

tedir(8). Plinya ise Apsyl ismine açıklık getir-

mektedir. “Periplius Pontus euxini. Diller Geog-

raphiers P 128 Nach Diller o.c.p. 2496.33.ed.

Haviy-Wirth p.15 ve p 29” gibi araştırmalarda

bu husus açıkça görülmektedir(9).

Abaza boylarından olan Apsyller, bugünkü

Kodor ırmağına bile isim olmuştur. Yani Apsıy-

lıs (bk.Geographus Ravennas. ed. Schnetz.

Lpz. 1940) halkının kralı olan Aietes (yani Ha-

yıt) ve onun oğlu Apsyrtos (yani Apsırt) Apsy-

İllerin Prensidir.Bu Apsyllere ne olmuştur ? Bu-

gün nerede yaşamaktadır?

Bunu açıklayabilmek için İlhanlı Moğolla-

ri'nn batıya yürüdükleri 13.üncü yüzyıla bak-

mak gerekmektedir. Bu yüzyılda Gürcistan'ın

işgali, halkları kuzeye Karadeniz'e doğru itmiş-

tir. Bu itiş Lazları, Lazlar da Apsyllerisıkıştırın-

ca, Apsyller 14. yüzyılın başlarından 17. yüzyı-

la kadar peyderpey dağları aşarak Mızımta Va-

disi'nden kuzey ovalarına ve Irmak vadilerine

yayılmışlardır. Bugün diğer akraba Çerkes boy-

Tarı ile birlikte Karaçay —Çerkes, Kabartay-Bal-

kar ve Adıgey Cumhuriyetleri'nde yaşamakta-

dırlar. Bugün kuzey Abazaları dediğimiz (Rusça

da Abazin) Apsyllerin torunlarının bir bölümü

ise, 1864 büyük Çerkes Sürgünü ve soykırımı

sırasında hayatta kalabilenlerden benim de

mensup olduğum gruplardan Osmanlı toprak-

larına sürülenler, Kayseri (Uzunyayla) Sivas,

Adana (Tufanbeyli) Tokat, Eskişehir'e: bağlı

köylerde ve çoğunlukla da büyük kentlerde ya-

şamaktadırlar(10). Şimdilerde bile Kayseri-Pı-

narbaşıilçesine bağlı Kazancık, Borandere, yu-

karı ve aşağı Potuklu, Şarkışla ilçesine bağlı Ka-

racaören, Tavladere ve Demirboğa köylerinin

Abaza halkı, kendilerini “Apsılbarıpş” olarak ta-

nımlamaktadırlar(10). Daha başka bir söyleyiş-

le Kolkhis kralı Aietes'in ve prens Apsyrtos'un

halkı mitolojik çağlardan günümüze aynıisimle

ulaşmışlardır.

Bu tür yanıltıcı ve tarihi saptıran maksatlı

yanlışlıklar karşısında duyarlı ve bilinçli davran-

mak, bütün Çerkes aydınlarının ulusal görevi

olmalıdır. Abhazya'nın ve Kuzey Kafkasya halk-

larının diasporadaki temsilciliğini, tüm Çerkes

aydınları görev bilmelidir.

Bu dilekle, hoşça kalınız diyorum. &
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slan Mashadov'un medyalara yansıyan tanın-
maz haldeki çıplak vücudu oldukça etkiledi ve

birçok soru işaretini beraberinde getirdi. Ol-
dukça iç karartıcı bu sahnenin

-A. ötesinde kendi kendimize, hem
neden Çeçenliderin bu kadar kolayalt edil-
digini ve hem de neden daha önce edile-
mediğini sorduk. Bazı yorumlar, Rus asker-
lerinin Mashadov'u izlemediğini ve bunun
sadece bir tesadüf olduğu fikrini verdiler.
Oysa, İçkeria'nin seçilmiş başkanının geç-

mişte birçok suikast girişimine uğradığınıbi-
liyoruz. Bu operasyonlar sırasında birçok
koruması, hatta erkek kardeşlerinden biri

dahi öldürüldü. Dudayev'in
eski sağ kolunun öldürülmesi,
uluslararası devletler toplulu-

. ğunda esasında pek de bir
tepkiye neden olmadı; bu ses-
sizlik farklı bir şekilde de yo-.

rumlanabilir. Birçokları, bu-

nun Çeçenistan'ın geleceğinin
artık pek kimseyiilgilendirme-
diğini gösterdiğini düşünüyor.
Bazıları da, Mashadov'un
gözden düşmesinin ve kendi

yandaşları arasında bile meş-
ruiyetini yitirmesinin, onu Za-

ten önemsizleştirmiş olduğu-

“nu düşünüyorlar. Esasında, daha önce cumhurbaşkanlı-

ğı seçimlerinde dahi, rakibinin karizmasına sahip olmadı-

ğı yönündeeleştirilere uğrayan bu şef, aslnda her zaman
Çeçenler için, sanki onu hükümete getiren seçmenler, di-

yenişin radikalleşmesini boşuna engellemeye çalışmışlar

gibi, tutkunun değil aklın bir seçimi olmuştu. İki savaş
arası dönemi boyunca -tarafların sorumluluklarının ölçül-
mesiiçin tarihin üzerine titizlikle eğilmesi gerekeceği dö-
nem- Mashadov, dava arkadaşlarının çoğu tarafından,
anlaşılması zor nedenlerden ötürü yarı yolda bırakıldı. Ve
Ruslar ile radikal islamcı milisler karşısında yanlız kaldı.

Mashadov sonrasını sorgulamak için, öncelikle ye-

rini alan kişiye ve nasıl seçildiği üzerine eğilmek gerekir.

Bu kişi az tanınsa da, bağımsız cumhuriyet anayasının

öngördüğü, “yerine geçme” prosedürüne uygun olarak

gerçekleşen, başkan yardımcılığı görevi, direnişin burada

meşruiyetçi olduğunu gösteriyor. Abdul Halim Sadulaev,
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Şefi ve maddı kaynakları olmayan

bölünmüş bir direniş ve belki de

daha da ciddisi, yönü eğilimi olmayan

bir direniş söz konusudur. Tüm bu

zayıflıklar, belki de Çeçenistan'ı

gücünü yıtırmış ve geleceksiz bırakan

Putin'ın en büyük başarısıdır.

 

Mashadov'un 2002 yılında pratikte direnişi bırakan, Vak-

ha Arsanov'un yerine atadığı başkan yardımcısıydı. Sa-

dulaev, Argun bölgesinin islamcı mücahitlerinden bir ce-

maati (Jamaat) yönetmiş olmakla tanınıyordu.

Mashadov'un Sadulaev'i seçmesinin nedeni,

Argun cemaatinin Maskhadov'a karşı askeri

olarak cephe almayan tek cemaat olmasaydı.

Nedenlerden biri de, Sadulaev'in kendi hesa-

bında Kahire'de İslam hukuku eğitimi yapmış

olması idi. O halde bu kişinin birçok özelliği

barındırdığı söylenebilir: Güçlü bir dini eğitim,

islami ideolojinin bir simgesi durumundaki

Çeçen milislerin başında bir dava adamı ol-

mak, ama aynı zamanda da

başkan Mashadov'un meşrui-

yetine olan saygısı. Bu neden-

lerden dolayı Sadulaev, direniş

içinde orta yolu temsil edebilir-

di. Ama bunun için, onun da

aynenşefigibi tanınması gereki-

yordu. Basaev, Sadulaev'in ye-

ni görevini tanımayı kabul edi-

yorsa da, bu itaatın gerçek olay-

lar karşısında nasıl olacağını ve

diğer mücahit grupların bunu

aynı şekilde kabul edip etmeye-

ceklerini görmek için beklemek

gerekecek. Ancak bunun da ötesinde, direniş için esas

problem sadece kimin yönettiği ve birlik olup olmadığı

değil, direnişin yapmayı öngördükleri ki, bunlar şu anda

biraz karanlığa benziyor. Bu perspektifler, Çeçenlerin ra-

dikalleşmesinin, onları Kafkas bölgesinden alabilecekleri

destekten, ya da en azından anlayıştan ne kadar mah-

rum ettiğini ve komşularının öfkesini ne kadar çektikleri-

ni gösteren Eylül'2004”teki Beslan'da rehineler alınması

olayından sonra olduğu kadar karanlık.

Şefi ve maddi kaynakları olmayan (2004 yılınm ba-

sından beri kendisine kalan son Ortadoğu desteklerinin

bir bölümünü de kaybeden) bölünmüşbir direniş ve bel-

ki de daha da ciddisi, yönü eğilimi olmayan bir direniş

söz konusudur. Tüm bu zayıflıklar, belki de Çeçenistan'ı

gücünü girmiş ve geleceksiz bırakan Putin'in en büyük
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Mahkside Pşızebiy Haş'emaxo'nun oğlu-

nun çocukları: 1. Beçsultan — 1838 doğum-

lu. Şeşen annesiyle beraber Çeçenistan'a gi-

dip geri dönmedi. Bu oğlundan Mahkside

soyadını taşıyan Çeçenler türedi (Mosxada-

Mluxom xanmalamlmr >yelr, yedi
33ğNM XYefir, İUMM KİENREKİY) Zi.
riyaruyakİyaxa yumlyaan &yeir.
fuari  Hesvuei KUYOK3

XUBAMIpyiaruy3 Xbyaui, ME)

1. Baucyaurlant — 1838 İLİM
Kuğrtayaı,  MİZMSM  GMALAYFLIp
Baycyarrfan lan aluriyp # royoy
u xiykpi Ktaşyırlyama.
#tUM, 4 miaM Maxtenazxo R yila
Tuysuiy anls gaişakap  KAĞTCAYY-
Kiayt ÇAlacaansxy).

3 Klamiymay R aY)M Raya
Bi» Acaysi Macaasosup  Beseye
TauÖLÜLKYM KATUKUYKİMME,

tt Maatemimmap Maçta
Hlüsuz Kutklaantarlyapı 1906 rpg.
NGü ktlGap Ky21 AtİyRupE.

. İlla — SAN rt Aİ,
Mütkteya (Bürys) — 1816 Fia,
1 Kenraşp — 1818 rtj, VW. Te

roy— 1850 res, Vİ. Daim
1852. 153. '

Sen Mahkside

misin? Ben de Mahk-

sideyim
Murat gençliğinde

babasıyla Melghebış-

xo pazarında bir Çe-
çen delikanlısıyla ta-
nıştı. Çeçen arkadaşı

Kimlerdensin?

- Mahkside'lerdenim, dedi Murat

- O! Ben de Mahkside'yim dedi Çeçen de.
- Öyleyse kardeşiz, akrabayız. Fakat ben

Çeçen Mahkside'lerle ilgili hiçbir şey bilmiyo-

rum, dedi Murat.

- Ben de bilmiyorum diye gülerek cevapla-
dı Beçir (Çeçen delikanlının ismi buydu).

Murat, babası Beroko'ya Çeçen delikanlısı
bir Mahkside'yle tanıştığını anlattı. Beroko dü-
şünüp cevapladı:

- Doğru, babam Haghur anlatmıştı. Çeçe-
nistanda kardeşlerimiz olduğunu, adının da

lar) Bu gün Çeçenistan'ın ordu komutanı

olan Aslan Masxadov, Beçsultan'ın torunu-

dur. Çeçen Mahksideleri Şıke Mahkside,

1906 yılına kadar ziyaret edip, gördüklerini

Kabardey'deki akrabalarına anlatırdı.

wa ulaany, orlyanıy Kyauapx3
AAxby 4 HixLarlyoaut,

Maxtenaz Otağı Nusmioma”
XY3 0 Kty3M Bo ÖMÜS3p:

Maxncnas Âpıyp Murk eyi
M ÖMrap:
4. Mapba,

Maxsenaz Toza Huniniz w seyam
* ÖNEXAP:
1. Pübepr. 2. Pajuk (Panrugj,

Maxucuna Geca Sinnimiz w xbyon
4 ÖNMAZP:
4. Mamma, 2. Miyasakur. 3. Mypar.

Maxrema> Âtatın Usniki>
KBYIM 11 ÖNUXAp:
1. Anam. 2, Arneçy,

Maxucna3 Pycsan İluniki?
Mo ÖMEXOP

Beçsultan olduğunu.
Beçsultan'ın babası,

Mahkside Pşızebiy'dir.

Babamın babası da Pşı-

zebiy. Fakat Beçsultan'la
babamın babalarıbirise

de, anaları ayrıdır. Hag-
hur, Beçsultan Mahksi-

de'lere ara sıra geldiğini
devamlıanlatırdı. Çeçen

Beçır, Beroko ile Murat'ı

kardeşleri gibi evine davet etti. Beçır'ın babası
Aslanceri, 94 yaşındaydı o zaman.İşte o bili-
yordu büyük babası Pşızebıy Melghebeğ'e oğ-
lu Beçsultan'a gelip gittiğini. Bu güne kadar,
Çeçen Mahksideler Adıge kökenli olduklarını
biliyorlar. Yalnız soyadımız biraz değişiyor. Biz-
ler Mahkside'yiz onlar Mashkada. 1886 yılında
Kabardey nüfus sayımında İslamey Mahkside-
leri Nüfus kütüğüne Mahksidov olarak yazıldı.
Hiç şüphe yok, bugün Çeçenistan'ın Genel
Kurmay Başkanı Mashkadov Aslan'ın kardeşi-

miz olduğundan. 
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Çeviren: İbrahim Cetao   
dıgecenin sorunları son yıllarda en fazla uğra-

şılan ulusal problemlerin başındayeralıyor. Bu

amaçla yapılanlar da az değil. Adıgecenin dev-

let dili olmasıiçin yasa çıkarıldı. Dili korumak

  

 

  
maları yürütmek üzere bilim âdamları, devlet görevlileri,

öğretmenlerden oluşan ve Cumhurbaşkanı'na bağlı ola-
rak görev yapanbir kurul oluşturuldu. 14 Mart Adıge Di-

li ve Yazısı Günüolarak belirlendi ve her yıl cumhuriyeti-

miz genelinde kutlanıyor. Eğitim ve öğretim alanında ça-

lışanlar da az işler başarmadılar. Genelşartların çalışma-

larımızı desteklemeyip aksine kösteklediği günümüzde

dilimizi yine de bir bütün olarak koruyabilmişsek yapılan

bu çalışmaların yararsız olduklarını söylemek mümkün

olmuyor.

Adigece için yapılanları azımsayamayız. Buna örnek

olarak çalışmakta olduğum enstitünün yaptığı çalışmalar-

dan söz etmek istiyorum. Adıgece üzerine enstitümüzde

son birkaç yılda yapılan çalışmalar hiç de az değil. Bilim

adamlarımızdan Zekogu Vucujuk, Meretiko Kasım ve

Tharkaho Yunusbirlikte “Adıge dilinin yapısal özellikleri”

adlı kitabı yayımladılar. Ayrıca Zekogu Vucujuk, “Adıge-

cenin gramatigi”, Meretiko Kasım “Coğrafi yer adları söz-

lüğü”, Tharkaho Yunas “Adıge dilinin üslup kuralları”,

Gis Nuh “Adıge dillerinin karşılaştırmalı analizi” adlı ki-

taplarını yayımladılar. Tutaris Mariyet, Tevu Nuriyet, Ti-

guj Gossim ve Atajih Sayhat'ın kitapları da yayımlanmak

üzere sıra beklemektedir. Bu kitapların yanı sıra en çok

önem verdiğimiz bir başka konuise, sözlük çalışmalarıdır.
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SÂ ve geliştirmek, bu amaçla gerekli politik çalış-

 
Dili korumakve geliştirmek,

bu amaçla gerekli politik

çalışmaları yürütmek üzere

bilim adamları, devlet

görevlileri, öğretmenlerden

oluşan ve Cumhurbaşkanı'na

bağlı olarak görev yapanbir

kurul oluşturuldu
Enstitümüzün Adıge dili bölüm başkanı Tharkaho Yu-

nus'un uzunyıllar üzerinde çalıştığı ve geçen yıl yayımla-

nan “Rusça-Adıgece Sözlük”ün sürekli aranıp soruluyor

olmasıveikinci cildinin de merakla beklenmesi bu alan-

da duyulan ihtiyacın bir göstergesidir. Birkaç yıldır ensti-

tümüzün üzerinde çalıştığı açıklamalı Adıgece sözlüğün

birinci cildi de bu yıl redaksiyona hazır olacaktır. Orfogra-

fik sözlükte daha önce yayımlananlardan daha büyük ve

zenginleştirilmiş olarak yayıma hazırlanmaktadır.

Birilerince sanıldığı ve söylenildiği gibi bu sözlüklerle

ilgili çalışmalar da birsır ve gizlilik içinde yapılmayıp, ya-

yımahazır hale geldiğinde tüm ilgili bilim adamlarının gö-

rüşlerine başvurulacaktır.

Bunlar çalışmalarımızın bir bölümüdür. Adıgecenin



 

korunmasıve geliştirilmesiiçin yaptığımız bir başka çalış-

ma da sözlü edebiyat ürünlerimiz üzerinedir. Önceden

yayımlanmış olsun veya olmasın, enstitümüz arşivinde

çok sayıda sözlü edebiyat ürünü derlemeleri mevcuttur.

Bunları birkaç kitap halinde yayımlamakiçin çalışmaları

başlatmış bulunuyoruz. Bu eserleri, binlerce yıl içerisinde

yaratmış olan ulusumuza bir daha yok olmamak üzere

kazandırmak amacındayız. Her şeyin istediğimiz gibi yü-

rümediği, parasal sıkıntıların kitaplarımızın yayımını ge-

ciktirdiği doğrudur. Buna rağmen masallarımızın yeraldı-

ğı birincikitabi yayımlamış bulunuyoruz.

Adıgecenin güzellik ve zenginliğini Nart şarkılarından,

halk masallarımızdan, öykü ve atasözlerimizden ve diğer

sözlü edebiyat ürünlerimizden daha iyi ne gösterebilir?

Biz yaşlı kuşakların bu ürünleri büyüklerimizden dinleye-

bilmek için geçirdiğimiz uykusuz geceleri anımsamamız

ve bunu genç kuşaklara anlatmamız gerekir. Bu nedenle

de çıkarmakta olduğumuz bukitapların her ailede, her

okulda ve dileyen herkesin elinin altnda bulundurabil-

mesini arzu ediyoruz.

Bu kitapların anlam ve değeri, dilin anlam ve değeri-

nin de üstüne çıkmaktadır. Adıgeliğimizi, insani değerle-

rimizi kaybediyoruz diye sürekli yakınıyoruz. Tüm Adıge-

lerin varlığından gurur duydukları gelenek ve görenekle-

ri, aile ve toplumilişkileri, saygı ve Adıgelik gibi kavram-

lar en geniş ve ayrıntılı olarak sözlü edebiyat ürünlerimiz-

de mevcuttur ve tüm bunlar Adıge dilinde söylenmiş ve

günümüze aktarılmıştır. Bu nedenle dil kaybedildiği anda

bu değerler de kaybedilmiş olacaktır. Adıgece ve sözlü

edebiyat ürünleribirlikte var olmadıkça ulusal düşünce-

nin özü,tavır ve davranış şekillerimiz ve dış görünüşümüz

de korunamaz. Burada Adıgeceyi bilmeden Adıgeliği,

onun gelenek ve göreneklerinin yaşatılabildiğini söyle-

yenlerimiz çıkabilir. Adıge kökenli veya başka uluslardan

olup bu durumdaolanlarda az değildir. Aynı şekilde Adı-

geceyiiyi bildiği halde Adıgeliğe, onun gelenek ve göre-

neklerine önem vermeden yaşayanlar da vardır ve bu

durumdakiler de günümüzde az değildir. Ancak bu du-

rumlaristisna teşkil etmekte olup, yukarıdaki saptama te-

mel ulusal sorunlarımızdan birini oluşturmaktadır.

Burada kitabin öneminin de özellikle altını çizmekis-

tiyorum.İnsanlığın asırlar içerisinde yarattığı uygarlık gü-

nümüze kitaplar sayesinde ulaşmıştır. Bugün bizim ya-

yımlamakta olduğumuz kitaplar da aynı şekilde asırlar

aşarak gelecek kuşaklara ulaşacaktır. Buna rağmen kitap

o günümüzde çokzor bir durumdadır.Kitaplar bırakınız dar

gelirli insanların, orta gelir gurubunun dahisatın alama-

yacağı bir durumdadır. İs, aile ve çocuklar için gerekli

olan kitaplar yüzlerce hatta binlerce ruble tutarındadır.

Bu durum yayımcılığa büyük darbe vurmaktadır. Kitabı

serbest pazar ekonomisi dediğimiz olayın insafına bırak-

mak mümkün olmayıp ona devlet desteği daima gerekli-

dir. Günümüzde kitap için yaptığımız masrafı onun satı-

şındanelde etmek mümkündeğildir. Bu nedenle kitaba

gerekli devlet desteği sağlanmadığı takdirde, tüm uluslar-

dan insanlarımızın eğitimive yetiştirilmeleri olumsuz etki-

lenecek ve bundan ülkemiz büyük kayıplara uğrayacak-

tir.

Amaç şikayet ve yakınmak olursa değinilecek konu

çoktur. Örneğin; Adıgece konuşamayan insanlarımız da

tabi ki dilsiz olmayıp bir başka dilde konuşmaktadırlar.

Bu dil bizim için dün olduğu gibi bugün de Rusçadır. Pe-

ki Adıgecenin sorunları çoğaldıkça Rusçayı suçlamaya

kalkışmak doğru mudur? Bizim başka uluslarla olan ileti-

şimimiz de bu dilden olmaktadır. Bu durumu zaman,ta-

rih ve yaşam koşulları bizim için zorunlu kılmıştır. Ayrica

birkaç dil bilmek de çağımızinsanıiçin aranan önemli bir

özelliktir. Çocuklarını Adıgece okutmak istemeyen anne

ve babalara da rastlamıyor muyuz? Onlar “Kuban'-

ı veya Labe'yi geçtiğinde Adıgece kime lazımdır” demi-

yorlar mı? Onların içinden “Ben çocuğumuistediğim dil-

de okutma hakkını anayasadan alıyorum” diyenlerin de

çıkması mümkündür.

Bu durumda Adıgecenin sorunları çözümsüz müdür

ve dilimizin durumu gerçekten kötü müdür? Cevap tabi

ki “Hayır!”. Dilimizi açık, güzel ve akıcı bir şekilde konu-

şabilen insanlarımız, gençlerimiz de dahil olmak üzere az

değildir. Bu durum sadece köyler için değil, şehirlerde

yaşayanlar için de geçerlidir. Adıgece yayımlanan kitap

dergi ve gazetemiz, Adıge dilinde çalışan radyo, televiz-

yon ve tiyatromuz mevcuttur. Eğitim ve öğretim alanında

çalışanlar da tüm güçlüklere rağmen geri adım atmıyor-

lar. Yakınıp, elimiz kolumuz bağlı oturmak asla doğru de-

ğildir. Sorunların çözümünden sorumlu devlet organ ve

görevlileri de mevcut olmakla birlikte en büyük sorumlu-

luk Adıge Xase'lere (STK) düşmektedir. Çünkü dilimizin

sağlıklı olması ulusal bilincimizle, dil bilincimizle ilgilidir.

Her kişiye, her aileye, dilini önemsemeyen her insana

ulaşma imkanı Xase'lerdedir. Gerektiğinde bu durumları

bir ulusal sorun haline getirip gerekli çalışmaları yapabi- .

lecek olanlar yine onlardır.

Burada en çok göz önünde tutulması gereken kurum
ailedir. Ulusal bilinç ve dil bilinci ailede başlamazsa, te-

mel ailede atılmazsa, kreş ve okullarda güçlendirilmezse,

anne ve babalar, nine ve dedeler bu olaya katkı sağla-

mazlarsa başka güvenecek ne kalacaktır? Bu alanda köy

Xase ve yönetimlerinin, ailelerin güçlerini iyi anlamak

için İsrail'de mevcutiki Adıge köyü Kfar-kama ve Reyha-

niye'nin tecrübelerine bakmak yeterlidir.

Bu ülkeden Hatıkoy Recep ve Acumız Sumaf'ın 2

Şubattarihli Adıge Mak Gazetesi'nde yayımlanan mek-

tuplarında : “İsrail'de iki köyde yaşamakta olan 3500

Adıgeden anadilini bilmeyen ve konuşamayan bir tek ki-

şi yoktur” denmektedir.

Bu iki köyün bu alandaki başarılarından çıkarılacak

çok ders vardır. El

* Üç Adıgece gazetenin 14 Mart tarihli ortak

sayısından çevrilmiştir
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il ulusun canıdır. Dil sayesinde ulusun fert-

leri birbiriyle anlaşır, birbirlerine bağlanır ve

birlik olurlar. Ulusu başkalarından farklı kı-

lan onun dilidir. Ulusun dili geliştirilmezse

A uzun ömürlü olabileceğini umut etmek

mümkün değildir. Bu durumda yok oluş kaçınılmaz olur.

Bu gerçeğiiyi kavrayan birçok devlet yöneticileri asırlar

içerisinde hükmetmek istedikleri halkların dillerini zorla

kaybettirmişlerdir. Günümüzde bu halkların izleri de ta-

rihleri de kaybolup gitmiş olup buna örnek gösterilecek

çok halk vardır.

Aynışekilde, Adıge dili de hak etmediği birçok haksız-

lıklarla karşılaşmıştır. Binlerce yıllık yaşı olan bu zengin dil

birilerinin sandığı gibi güçsüz olsaydı, önüne çıkan birçok

engeli aşamaz, bu kadar uzun tarihi yolu katedemez,

kendini koruyamaz ve günümüze de ulaşamazdı.

Her dilin gelişmeye ve ileri adımlar atmaya ihtiyacı

vardır. Adıgecenin katettiği tarihi yola göz attığımızda

onun gelişimin duraksadığı veya hızlandığı devreleri gö-

rürüz. Sosyalist ekim devriminden sonra yazıya kavuş-

ması ile büyük gelişmeler yapmıştır. Geçtiğimiz asrın 60.

yıllarında ise Adıgece okullarda yabancı diller statüsünde

okutulmaya başlanmıştır. Son yıllardaki değişiklikler sa-

yesinde anadilin anlam ve değeri de yükselmiş, orta ve

yüksek okullarda okuyan ve soydaşımız olmayanuluslar-

dan öğrenciler tarafından da kendiistekleriile öğrenilme-

ye başlanmış ve kısa zamanda önemli basarılar da elde

edilmişti. Ancak nereden geldiğibelli olmayan, demokra-
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si ile de bağdaşmayan kara bulutlar yine Adıgecenin üze-

rine çökmüştür. Her bahane ile okullarda ona ayrılan sa-

atler azaltılmaktadır. Yenibir ders programı gündeme gel-

diğinde ilk akla gelen Adıgeceye ayrılan saatler olmakta-

dır. Son eğitim yılında ise Adıgece ve Balkarca'ya hafta-

da üç saat verilir olmuştur.

Bunca haksızlıklara uğratılan Adıgece ve Balkarca

Kabardey Balkar Anayasası gereğince Rusça gibi devlet

dilleridir. İnsanlarımızın bu iki dili de yeterince öğrenme-

leri ve devlet hizmetlerinde kullanmaları gerekmektedir.

Üzüntüyle belirtmek gerekir ki bu iki dil anayasada yazılı

olmanın ötesinde devletdili olarak kullanıldıkları bir alan

görülmemektedir. Doğruyu söylemek gerekirse Adıgece

ve Balkarca günden güne önemlerini kaybetmektedir.

Peki anayasaya bu maddeleri koyanlar bu iki dilin devlet

dili yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini, bununiçin

büyük maddi kaynakların gerekli olduğunu bilmiyorlar

mıydı? Bize göre bu sorunu yeterince düşünmemişlerdir.

Bununla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılmamış

olması, devlet dairelerinde heriki dili de iyi bilen memur-

ların bulunmaması nedeniyle eskiden beri gelenek oldu-

ğu üzere devletişlerinin yürütüldüğü Rusça tek devlet di-

li olarak devam etmektedir. Bu gerçeği herkes görmekte

ise de bu gidişattan dönüleceğine dairbir belirti de henüz

mevcut değildir. Salt anayasaya yazmakla bir dilin devlet

dili olamayacağı da böylelikle anlaşılmıştır.

Adıgece ders saatlerinin azaltıldığına yukarıda değin-

miştik. Bu durumdailk sınıflardan başlayıp son sınıflara

kadar okuyan çocuklarımızın ağızlarından anadillerini al-

dığımızda onların gelecekleri ne olacaktır? Onlar ana dil-



  

lerinde iyi konuşamayan, okuyamayan ve yazamayan

insanlar olacaklardır. Duygu ve düşüncelerini anadilinde

ifade edememek büyüktalihsizliktir.

Gençlerimizin Rusça'yı ve diğer yabancıdilleri iyi bil-

meleri gerektiğini kabul ediyorum. Aksi takdirde istedik-

leri meslekleri edinmeleri güç olacaktır. Ancak bu durum

anadili saf dışı bırakmayı gerektirmez. Rusca için ayrılan

ders saati kadar anadile de ayrılmasını yerinde buluyo-

ruz. Günümüzde anadil konusundasıkıntıya düsenler sa-

dece ulusal okullar olmayı, Kabardey Balkar televizyonu-

nun basına gelenler de iç açıcı değildir. Ulusal dillerde

(Kabardeyce ve Balkarca) yapılan yayınlar olabildiğince

azaltılmıştır. Bu durum izleyici sayısınm azalmasına da ne-

den olmuştur. Günde yedi sekiz kez tekrarlanarak Rusça

olarak verilen haberleri bu dili iyi bilmeyen küçükler ve

yaşlılar dinlemek istememektedir ancak onları anlayan

kimse yoktur.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti Rusya genelinde ken-

di mülkü ile televizyon kuran ilk bölgelerden biri olmuş

ve kısa zaman içerisinde uzmanlaşmış kadrolara kavuş-

muştu. Haberlerin yanısıra sanatsal filmler ve enteresan

kısa televizyon programları yapabilir duruma gelmişti.

Heriki ulusal dilde yapılan yayınları insanlarilgi ile izli-

yorlardır. Yukarıdan gelen emirlerle bu imkanlar yok edil-

miştir. Dilin ilerlemesi ve gelişmesi şüphe yoktur ki o dili

kullanan edebiyatın gelişimine büyük ölçüde bağlıdır.

Ulusaldili iyi bilen ve kullanan yazarlar sayesinde edebi-

yat dili gelişebilmektedir. Bu bakımdan da anadilin bu-

günkü durumu memnuniyet verici değildir. Yayımlanan

kitaplar da okurlar da günden güne azalmaktadır. Devle-

tin kitaba verdiği destek büyük ölçüde azalmış olup, bu

durumda yazar ve şairlerimiz kitaplarını kendi güçleriile

yayımlayamamaktadırlar. Yayımlananlar da satışları ile

masraflarını karşılamamaktadır. Ulusal dildeki yayınlar

azalmakla kalmayıp basımevlerinde çalışan görevliler de

azalmaktadır. Örneğin 2003 yılında Elbrus basımevinden

17 kişi isten çıkarılmıştır. Bunların çoğu da Adıgece ve

Balkarca kitapların basımında görevli olanlardı. Gecen yıl

Adıgece kitaplar için iki redaktör çalışıyordu. Bu sene bu

şayibire inmiştir. Bunları söylemekle amacımız basımev-

lerini yönetmeye kalkışmak olmayıp, bu uygulamanın

ulusaldillerin gelişimine büyük darbe vurduğunudile ge-

tirmektir.

Anadil ile ilgili dile getirmeye çalıştığımız sorunların

hepsibirbirine bağlıdır. Bu engellemeler nereden kaynak-

lanıyor sorusuna verilen cevaplarda, her ne kadar ustu

örtülmeye çalışılıyorsa da problemin kaynağı yukarıda-

dır. Bu kararları alanların söyledikleri ile yaptıklarının ay-

lg

 
Bir grup bilim ve devlet adamı, Adıgey Dil Günü dolayısıyla bir araya gelerek

Adige dilinin mevcut durumu ve sorunlarını değerlendirdiler. (Soldan sağa)

Parlamento Eğitim Bilim ve Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Yura Vidicak,
“e.

Adigey Yazarlar Birliği Başkanı yazar İshak Mesbase, Eğitim ve Bilim Bakanı Andzavir

Jade, Kültür ve Yayın Bakanı Kasey Hacegug, Adigey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Reşid Hunagu, Adıgey Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim görevlisi araştırmacıyazar

Prof. Dr. Yunus Tharkuakho, Adigey Üniversitesi Adige Dili ve Kültürü Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Batirbiy Bırsır.
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rı olması da üzerinde düşünülmesi gereken bir başka ko-

nudur. Dilin tek basına kendini korumave geliştirme im-

“kanı olmayıp onu yapabilecek olanlar tanrının bu dili

kendilerine verdiği insanlardır. Bu durumda dilin sahibi

olan ulusun büyüğü küçüğüyle el ele vererek, büyük bir

inatla dilini koruma sorumluluğu bulunmaktadır.

Yiğitliği ile unlu olan halkımızın bir kaç asır savaşma

nedeninin sadece atalardan kalma toprağın özgürlüğü

için oldugunu, bunda anadili, yasam tarzını, ulusal onu-

ru koruma bilincinin payının bulunmadığını kim iddia

edebilir? Ulusal bilinçlenmenin yükseldiği cağımızda bir-

çok insan anadilini koruma kaygısıile yüz yüzedir. Başka

ülkelerde kalmış olan Ruslar günümüzde bu durumdadır-

lar. Baltık ülkelerinde kalan Ruslar anadillerinde okumak

ve onu korumak için Rusya Federasyonu'nun yardımla-

rına ihtiyaç duymaktadırlar. Sorunları-

nı açlık grevleri yaparak dile getirmek-

te ve seslerini Birleşmiş Milletlere ka-

dar duyurmaktadırlar.

Peki neredeler Adıgece için üzü-

lenler, bu amaçla sokaklara dökülen-

ler, uykusuz ve aç kalanlar, dertlerini

Uluslararası Örgütlereiletenler?

Söylemeye dilim varmıyorsa da

bugün Adıigelerden başka dillerini

önemsemeyen toplum dünyada kal-

mamıştır. Anadilimizi önemsememizi

ilk fark edenlerdenbiri sair Socentsiku

Aliy olmuştur. 60 yıl kadar önce yaz-

dığıbir şiirde anadilini önemsemeyen

bir yöneticiden söz etmektedir. Bu za-

vallı yönetici utanmadan ve gizleme-

den sairin deyimiyle söyle söylemek-

tedir: “Kem kum diye konuşulan Adı-

gece değil, bana Rusça lazımdır”. O zamanlar ihtilalin

dolduruşa getirdiği bir yönetici bu sözleri söylemiş olabi-

lir ancak günümüzde anadiline yan gözle bakanların sa-

yısı artmıştır. Anadilin değerinin günden güne düştüğü-

nünbir kanıtı da bu dilde basılan kitaplardaki tiraj düşük-

lüğüdür. İkinci dünya savası öncesi anadilde yayımlanan

roman, öykü ve şiir kitaplarının tirajı üç binlerde iken gü-

nümüzde binlere düşmüştür. Nüfusumuzun 500 bin ol-

duğunu göz önüne alırsak 500 kişiye bir kitap düşmekte-

dir.

Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde yayımlanan “Adı-

ge Psatle” ve “Oshamaho” dergilerindeki yazılar kalite

yönünden Rusça çıkan emsallerinden daha iyi değilse

kötü değildir. Ancak nüfusa oranla okuyucu sayıları iyi

değildir. Gazetenin abone şayisi 12 bin, derginin ki 2 bin-

dir. Adıgece gazete ve dergiye abone olmayanlar sürekli

bir bahane bulmaktadırlar. Ancak kendini Adıge sayan

her kişi bu yayınları mutlaka evinde bulundurmalıdır Bu

yayınlar daha çok da sıradan insanlar tarafndan okun-

maktadır. Okurları arasında yöneticiler ve ulusal aydınlar
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azdır. "Adıge Psatle” ve “Oshamaho”nun bilim ve sanat-

la ilgili kurumlara ve kütüphanelere gitmemesi de ilginç

değil midir?. Hocanın bindiği dalı keserek ağaçtan düş-

mesiile ilgili bir öykü vardır. Günümüz Adıgeleri de ayni

şeyi yapıyorlar. Yöneticilerimiz ve onlara bağlı görev ya-

pan memurlarımız az değilse de sorunlarımızı çözmek

için üzerlerine düsen sorumlulukları yerine getirdiklerini

söylemekmümkün değildir. Dilini kaybeden ulusunelin-
den devletinin de alınacağına, halk önderlerinin yarattık-

ları güzel gelenek ve görenekler ile sanatının da yok ola-

cağına, bunun ardından ulusal yok olusun geleceğine

şüphe yoktur. Ezilip büzülerek oturmakla sorunlarımız

çözümlenemeyecek,dilimiz korunamayacaktır.

Bir şair : “Dilimi kaybedersem, ben de yaşamakiste-

mem” demistir. Bu önemli ulusal sorunumuz üzerine

söylediklerimizden dilimizin hemen

kaybolacağı ve bunun sonucurida da

canımıza kıymamız gerekeceği sonucu

çıkarılmamalıdır. Tanrıya şükürler ol-

sun ki isimiz bu duruma gelmiş değil-

dir.

Söylemek istediğim sudur: Zor du-

ruma duşmuş olan dilimiz, kendisini

korumamız için bize yalvarmaktadır.

Bugün üzerimize düseni yapmazsak,

yarın geç kalmış olacağımızı bize söy-

lemektedir. Bu nedenlerle, anadilimi-

zin hak ettiği yeri bulabilmesi için su

önlemlerin alınması gerektiğini düşü-

nüyorum:

1. Adıgece ve Balkarcanın gelişimi

için çalışan, Cumhurbaşkanma bağlı

bir komisyon oluşturulmalıdır.

2.14 Mart günü, Adıgey'de oldur-

ğu gibi Kabardey Balkar ve Karaçay Çerkeş Cumhuriyet-

lerinde de dil günü olarak kutlanmalıdır.

3. Bilim ve Eğitim Bakanlığı ve Parlamentonun giri-

şimleriyle, anadilimizin sorunlarını görüşmek üzere bü-

yük bir kurultay toplanmalıdır.

4. İki devlet dili için önceki yıllarda konulmuş olan

ders saatleri gelecek eğitim yılında da aynen konulmalı-

dır.

5. Kabardey Balkar Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Ba-

kanlığında,iki devlet dilinin sorunları ile uğraşmak üzere

eleman görevlendirilmelidir.

Günümüzde anadilimizin geleceği için kaygılananin-

san çoktur. Dilimizin geleceği, onun bugünkü sorunlarını

çözme basarımıza bağlı olacaktır. Adıgecenin karşı karşı-

ya olduğu tehlikeleri gören ve kendini Adıge kabul eden

her kişi üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Adı-

gecenin umudu bizler, yani onu konuşan ve kullananlar-

dır.

» Üç Adıgece gazetenin 14 Mart tarihli ortak

sayısından çevrilmiştir
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anındaki heyetle birlikte Elimsan şirketinin

düzenlediği teknoloji fuarına davetli olarak,

Türkiye'ye gelen Adıgey Cumhuriyeti Baş-

bakanı ile; 20 Mart Pazar günü Ankara Atlı

Spor Kulübü'nde Kafiad'ın düzenlediği, Adı-

gey Sanayive Ticaret Başkanı Aslan Alieviç Tamow, Sağ-

lık Bakan Yardımcısı Mira Çerimouna Ançokova, May-

kop Belediye Başkanı Nikolay Mihayloviç Pivovarov ve

Basın Temsilcisi Svetlana Petrovna Tlehas'ın da katıldığı

kahvaltı sonrası bir araya geldik. Yoğun bir programıol-

duğundan kısıtlı bir zamanda söyleştiğimiz Başbakan

Hagur'la ayrıldıktan sonra, Maykop Belediye Başkanı ve

Elimsan yönetim kurulu başkanı Muzaffer Avcıile de kı-

sa sohbetlerimiz oldu.İlgiyle okuyacağınızı umduğumuz

söyleşinin ayrıntısı şöyle:

 

Sayın Asfar Pşikanoviç Hağur; Türkiye diaspo-

rasında yaşayan milyonlarca Çerkes'in tek resmi

yayın organı olan Nart Dergisi'ne röportaj veri-

yvorsunuz şu anda. Türkiye'de bulunuş nedeninizi

anlatır mısınız?

Buraya Elimsan firmasının sahibi Muzaffer Avcı'nın

daveti üzerine geldik. Muzaffer bey davetiye gönderdiği

zaman Cumhurbaşkanımız Hazret Şovmenin gelmesi
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“Eskiden atalarımızın

söylediği bir söz vardır.

Rüzgâr esmedendal

kıpırdamaz. Önümüzde
böyle bir sorun vartabii.

Suyu bulandırıyorlar”
söz konusuydu, ancak kendisi Moskova'da olduğu için

gelemedi ve beni görevlendirdi. Sayın Şovmen bana “bu

davete icabet edin, oradaki hemşerilerimizi görüp, dil ve

kültür bakımından onların durumunutespit edin, incele-

yin, hem de kendileriyle ekonomik ve kültürel anlamda

nasıl yardımlaşabileceğimizi öğrenin” dedi. Ben ve ya-

nımdakiler böyle biz görevle Türkiye'ye geldik. Cumhur-

başkanımız özellikle ekonomik konulara ağırlık veriyor,

çünkü ekonomiolduğu zaman çok önem verdiğimiz dili-



 

 

nnİN İNüzerindeİZGN
üi konu Cellilaaiy4r kültürümüzüveekonomimizi

yaşatmak VSRlNBununiçin birbirimize
>destek laaNiAM

mizi de, diğer kültürel faaliyetlerimizi de yürütebilecek

olanaklara kavuşabiliriz.

Kafkas diasporasının endişe ile takip ettiği, in-

sanlarımızın siyasi gündeminin birinci sırasında

yer alan Adıgey'in Krasnodar'a bağlanması sorunu

var. Siz bu konuda bize bilgi aktarabilecek en yet-

kili ağızlardan biri olarak, bu konudaki son geliş-

meleri değerlendirir misiniz? Bu konu diplomatik

olarak ne aşamada. Konuyla ilgil sizin düşüncele-

riniz nedir?

Eskiden atalarımızın söylediği bir söz vardır. Rüzgâr

esmeden dal kıpırdamaz. Önümüzde böyle bir sorun var

tabii. Suyu bulandırıyorlar. Krasnodar elbette Adıgey'i

kendisınırları içine almakistiyor, ama biz bunu kesinlikle

istemiyoruz. Adıgey'in Krasnodar'a bağlanmaması ge-

rektiğini biliyoruz ve bunu ifade ediyoruz.

Şu anda bu konuda Rusya'nın tutumu nedir,

son gelişmeler?

Biz Adıgey olarak Rusya Federasyonu'nun bir parça-

sıyız. Bunu herkesbiliyor. Putin de bizlere sempati ile ba-

kıyor. Tarih boyunca ve şu anda da Rusya coğrafyasında

devam eden savaşlar, iç kargaşa ve problemler var. Bu

kadar sorun varken Putin Adıgey'in Krasnodar'a bağlan-

masını onaylayarak yeni bir problem yaratmak istemez.

Böyle düşünmek gerekli.

Peki bunu istemediğini kendisi deklare etti mi,

yoksa siz mi böyle olduğunu düşünüyorsunuz?

Bakın, Rusya'da bazı eyaletler var ki, Rusya Federas-

yonu'na bağlanmakistiyorlar. Bu suretle şu anda olduk-

larından çok daha büyük imkânlara sahip olacaklarını

düşünüyorlar. Bununlailgili de değişik diplomatik yakla-

şımlarda bulunuyorlar. Krasnodar Kray da Adigey'i ken-

disine bağlayarak daha da büyüyüp gelişmek istiyor.

Onun diplomatik yaklaşımı da böyle. Ancak biz bunu da-

ha önce de yaşadık ve bu durum bize neler kazandırır,

neler götürür çok iyi biliyoruz. Sonuç olarakda böyle bir

şeyi kesinlikle arzu etmiyoruz.

Biz Adıgeler olarak kendi kültürümüzüdilimizi yaşa-

tarak onu dahaileriye götürmekistiyoruz. Birarada yaşa-

dıklarımızla birlikte, bizim onlara, onların da bize zararı

olmadan dostluk içerisinde sürdüreceğiz yaşantımızı ve 

Adıgeliğimizi.

Biz Adıgeler tabiatımız gereği uyumlu bir milletiz. Bir-

likte yaşadığımız insanlar bize zarar vermedikçe, biz de

kimseye zarar vermeyi düşünmeyiz. Ama bizim vatanı-

mıza, birliğimize, özgürlüğümüze zarar veren olduğunda

da, gereken her şeyi de sonuna kadar yaparız. Yapımız

böyledir. İyi taraflarımız olduğu kadar, iyimser olmayan

taraflarımız da var.

Programınız gereği Çerkeslerin yoğun olarak

yaşadığı bazı bölgelere ziyaretleriniz olmuş. İzle-

nimleriniz, Türkiye ve diasporası ile ilgili düşün-

celeriniz nedir? Türkiye'ye ilk gelişiniz mi?

Türkiye'ye ilk gelişim değil. Daha önce İstanbul'da

bulundum. Gördüğüm kadarıyla yaşadığınız ülke, gelişen

ve güzelbir ülke. Biz Çerkesler olarak birçok ülkelere da-

ğıldık. Hepimizin yaşadığı ülkelerde huzuriçerisinde ya-

şamamız gerekli. Türkiye'de Türklerle, biz de ülkemizde

Ruslarla iç içe yaşıyoruz.
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En önemli şey dilimizin kaybolmasıdır. Bizim

en çok üzerinde çalışmamız gereken konudili-

mizi, kültürümüzü ve ekonomimizi yaşatmak

ve geliştirmek. Bununiçin birbirimize destek ol-

malı, birlikte çalışmalıyız. Ekonomik imkânları-

mız olursa dilimizi, kültürümüzü geliştirecek ki-

tapları, materyalleri çoğaltabilir, dağıtabiliriz,

her türlü müzik aletini edinebilir kullanabiliriz.
Ekonomik imkânlarımız olduktan sonra Krasno-

dar'ıbile satın alabiliriz! Her şey imkânlarımızla

sınırlı. Bizim yapmamız gereken çalışmak birbi-

rimize destek olmak ve güçlü olmak. Dilin unu-

tulması, khabze konusunda bir takım eksiklikle-

rin olması doğal bir süreçle ilgili ve doğal karşı-

lanmalıdır. Önemli olan bizim sorunları zama-

nında tespit ederek gerekli önlemleri almamız-

dır.

Diasporadan tekrar anavatana dön-

mek isteyenler var. Rusya Federasyo-

nu'nun geri dönüşü kolaylaştıracak bir ya-

sa hazırlığından bahsediliyor. Ne diyecelk-

siniz?

Yapılması gereken şeyler var. Türkiye ile

Rusya arasında yapılmış kültür anlaşmalarıvar.

Gelmek isteyenleri, yapılan kültür anlaşması

çerçevesinde Adıgey'e götürebilirsek, biz de Pu-

tine ve Moskova'ya gerekli yazılar yazarak bunların kül-

türel faaliyetler olduğunu ve devam etmesiiçin gereğinin

yapılmasını isteyerek destek oluruz. O zamansizin de bu-

radan gerekli devlet desteği ve yardımları almanız kolay

olur. Bütün bunları daha büyük ölçekte, içinde yaşadığı-

mız devletlerin ölçeğinde götürebilirsek ve o anlaşmaların

içine sokabilirsek daha da verimli olur. Bu kapsamda ço-

cuklara. dil öğretebilmek için hocalar gönderebiliriz.

-Oyunlar öğretebiliriz. Çocuklar vatanlarına ziyarete gele-

bilir, şimdi bunun içir ciddi teknolojik imkânlar var. Hat-

ta bilgisayarın başına geçtiğiniz zaman, hocalara bile ihti-

yaç olmadan öğrenebileceğiniz imkânları yaratmaya ça-

- İışabiliriz.

— Her ülkenin kanunları çerçevesinde vatandaşlık ka-

.zanma şartları var. Her yerde olduğu gibi Adıgey'de de

bir takım prosedürlerimiz var. Vatandaş olmak ve yerleş-

mek için onlardan geçmek lazım. Sabırlı olmak lazım.

 
Oraya gelen insanlar da var, orada yaşıyorlar, gençler

okullarımızda, üniversitelerimizde okuyorlar. Üniversite-

Jlerimizde okumaları için gençlerimizi teşvik etmeliyiz.

Rusya çok büyük imkânları olan bir ülke. Gençlerimiz

arada köprü olabiliyorlar.

Nart Dergisi'ni nasıl buluyorsunuz? Röportajı-

nızın da yer alacağı 41. sayının kapağı nasıl olma-

İn sizce?

Derginizi orada da görüyordum. Çok başarılı buluyo-

rum. Siz profesyonel bir iş yapmışsınız, kapaklarınız da

gayet profesyonelce. Zaten güzel yapılan bir şey için be-

nim söyleyeceğim bir şey yok. Okurlarınıza saygı ve sev-

gilerimiiletin lütfen.

Vaktinizin kısıtlı olduğunu, buradan başka bir

programa yetişmek zorunda olduğunuzu biliyo-

rum. Son olarak insanlarımıza söyleyeceğiniz bir
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sey var mı?

Moskova'da Türkiye'deki Çerkeslerle ilgili programlar

gösterildi, köyler gösterildi. Buraya gelince de gördük.

Buradaki kardeşlerimizi, akrabalarımızı, gençlerimizi, kız-

larımızı gördük, çok mutlu olduk. Hepsi son derece du-

yarlı ve güzel çocuklarımız var. Ahlaklı iyi yetiştirilmiş

gençlerimiz,kızlarımız var. Bununla gurur duyuyoruz.

Teşekkür ediyorum, hepsi sağ olsunlar. Burada 150

yıl kaldıkları halde dillerini kültürlerini olabildiğince yaşat-

mışlar, unutmadan kalabilmişler. Bunun nedeni sadece

babalar değil. Esas, Çerkesdilini ve kültürünü onlara öğ-

reten, emzirdikleri sütleriyle birlikte Çerkesliklerini de ço-

cuklarına aktaran annelere çok teşekkür ederiz.

Sayın Nikolay Mihayloviç Pivovarov, Maykop

Belediye Başkanı olarak Türkiye'de Çerkeslerin

yaşadığı bazı yöreleri de görme imkânınız olmuş.

Maykop'la benzerliği olan bir yer var mı?

Belediye yönetimleri her ülkede birbirine çok benze-

se de,illerin geçmişi, tarihi, mimari yapıları dolayısıyla

çok farklılıklar var. Düzce'ye gittim. Belediye başkan yar-

dımcısıile kültür ve sanat aktivitelerinde birlikte çalışmak

üzere karşılıklı bir anlaşma yaptık.

Maykop kardeş şehir seçtiği Çankaya Belediye-

si ile hangi etkinlikleri yaptı/yapacak?

Butürilişkilere 1990 yılnda başlandı. 1998 yılında da

bu program doğrultusunda konuşmalar olmuştur. Ancak

somutbir çalışma gerçekleşmedi.

Maykop'da yaptığımız en somutişlerden biri, Meh-

 

Bizim yapmamız

gereken çalışmak

birbirimize destek olmak

ve güçlü olmak. Dilin

unutulması, khabze
konusunda bir takım

eksikliklerin olması doğal
bir süreçle ilgili ve doğal

karşılanmalıdır. Önemli
olan bizim sorunları

zamanında tespit ederek

gerekli önlemleri

almamızdır.
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met Uzun ile birlikte gerçekleştirdiğimiz dil çalışmaları.

Beş yıldır belediye başkanının kendisine oda da tahsis et-

tiği Mehmet uzun çok iyi düzgün ve düzenli bir şekilde

çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye diasporasından beklentiler

Bizim burada yaşayan insanlarımızdan beklentileri-

miz özellikle Türkiye'de çok fazla Adıgenin yaşadığını bi-

liyoruz. İnsanlarımızın turizm olarak toplu halde oraya

gelmelerini bekliyoruz. Doğal ormanlar, mağara turizmi

var.

Zaten Adıgey kendi vatanınız. Havasının ve doğasının

çok güzel olduğu bir ülke var. Ne kadar turizm anlamın-

da insan gelirse o kadar güçleneceğiz. Ayrıca yerleşmek

için gelinirse daha da güzel olur. Kültür ve sanat konu-

sunda da bu geliş gidişler önayak olacak ve daha güzel

işler yapılabilecektir.

Sayın Muzaffer Avcı, bu insanları burada bir

araya getirdiniz. Tam olarak ne yapmaya çalışıyor-

sunuz?

Bizim bu ilişkilerimiz dünyaya örnek olsun istiyoruz.

Şu andasiyasi gerginlikler, savaş, siyasi ters düşüncelerin

dünyayı ne hale düşürdüğünü görüyoruz. İnsanlar

kendi alanlarına bu kardeşlik duygularını yansıtır-

larsa, dünyada savaş ve gerginliğin yerini barış ve

kardeşlik almış olur. Yıllardır Adıgey'e gidip geli-

yorum. Biz bunu aşılamaya çalışıyoruz. Savaşa

karşı barış ve kardeşlik savaşını başlatıyoruz.

Yaptığımız hareket tamamen bundan ibarettir.

Yıllardır Adıgey'e gidip geldiğinizi söy-

lüyorsunuz. Bu geliş gidişleriniz ne sağla-

dı? Nereye gelebildiniz?

Ben buinsanları bundan 14 sene evvelgidip

arayıp buldum. Demekki yaptığım doğru bir gi-

rişimmiş, bunu bugün görüyorum. Bizim insanları-

mız da mutlaka orayagitsin, Adıgey'deki akrabalarını

bulsunlar. Bir yumağın ucunuyakalasınlar ve onu ya-

vaş yavaş çözsünler. Adıgey toplumu ile Rusya Fede-

rasyonu ve Türkiye arasında büyük bir potansiyel var.

Türkiye'nin ihtiyacı olan birçok birikimler Rusya'da mev-

cut, Rusya'nın ihtiyacı olan birçok birikimler de Türki-

ye'de mevcut. Maalesef bu potansiyelin 695'i işle-

tilmiyor statik halde duruyor, yüzde 5'i işletili-

yor. Biz diyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti ve

Rusya Federasyonu yetkililerine; “Ara-

mızdaki mesafe beş metre, fakat uçu-

rum beş yüz metre. Türkiye ve Rus-

ya'dakiticari hareketlenmeye hız ka-

zandırmak için, bu beş yüz metrelik

uçurumu doldurmak için çaba har-

camasınlar. Aramızdaki beş metre-

lik mesafeye bir asma köprü kur-
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mak en kolayı. Bu asma köprü ile karşılıklı ihtiyacımız

olan malzemeleriki ülkeye gitsin. Bu da işte bu akraba-

lık bağlarıyla mümkün olacaktır. Bu asma köprünün bir

ucu Adıgey'de bir ucu Türkiye'de olacaktır. Çünkü bu

toplumun yarısı orada, yarısı burada kalmış.

Bu kadar önemli mevkilerdeki insanı bir dave-

tinizle buraya getirebilmek nasıl mümkün oluyor.

İnsani çabalarınız ile mi, ticari ilişkilerinizle mi,

nasıl sağlıyorsunuz bunu?

Benim Adıgey Cumhuriyeti'nde hiçbir ticari yatırı-

mım yok. Bunukişiselilişkilerimle de sağlıyor sayılmam.

Mühim olan parmak bastığınız noktada haklı olmanız.

Düşünebiliyor musunuz, 140 sene evvel göç etmiş, aynı

dedenin torunları bir şekilde kopmuşlar, ayrı kalmışlar.

Eğerbirvesileyle bir araya getirilmezlerse,birbirlerini bul-

mazlarsa kıyamete kadar böyle gidecek. Bununyanlış ol-

duğunu, bu insanları bir araya getirmek gerektiğini söy-

lemekisabetli bir noktadır. Haklı olduğumuz nokta budur

işte. Bundan dolayı yaptığımız şey toplumda bir etki

meydana getiriyor ve bu daveti yaptığımızda olumlu kar-

şılık görüyoruz.

 

 

         

  

  

  

           



 

Hayri Ersoy
kitabını imzaladı

“Sürdüler Sürgün Oldum” adlı yeni romanının tanıtımı ve im-

za günü için Ankara'ya gelen Hayri Ersoy, 4 Mart 2005 Cuma

akşamı Nart Dergisi'nin konuğu olarak Ankara Kafkas Derneği

Konferans Salonu'nda Ankaralı hemşerileriyle buluştu. Nart Der-

gisi yazar kadrosunda da yer alan Ersoy, sohbet havasında geçen

toplantıda romanını yazma düşüncesinin nereden aklına geldiği-

. ni anlattı. Ersoy, sohbet toplantısında Çerkes gelenek ve görenek-

lerinde yer alan birbirinden önemli ve dikkat çekici ayrıntılara de-

ğindi. Katılımcıların meraklı soruları da cevaplayan yazar Hayri

Ersoy, romanın bir seri olarak devam edeceğini, ikinci bölümü-

nün deyakında yayınlanacağını söyledi. Ersoy, 5 Mart 2005 Cu-

martesi günüise Kızılay'da bulunan Arkadaş Kitabevi'nde kendi-

si için hazırlanan imza gününekatıldı. 
2680606929999 99996©9999©990299899999©99999909990©099999990

  

Çocukluğumuzunkış
anılarını yaşadık

Yaşar ASLANKAYA sağlayarak insanları hem dinlendirip, hem eğlendirip ay-

nı zamanda unutulmuş, ya da unutulmaya yüz tutan ge-   
Siz, çocukluğunuzda köylerinizde naylon torbalarla,

naylon selelerle, ya dâ bir büyüğünüzün yaptığıkızaklar-

la kaydınız mı? Mutlaka kaymışınızdır. İşte bu güzelanıla-

rn hatırlanması ve yeniden yaşanması için düzenlenen

2. Kış Eğlence Kampı Avrupa'da yaşayan, gençler ve

gençailelerin katılımıyla gerçekleşti. Katılanlar bol bol eğ-

lendiler, tartıştılar, tanıştılar ve dinlendiler. Yoğunbir katı-

lım sağlanan organizasyon 4 gün sürdü. Organizasyonu

düzenleyen Levent Sürer ve Zwingenberg Derneği yöne-

ticileri, bu kampı gelenekselleştirip daha ciddi katılımlar

leneklerimizi canlandırarak yeniden yaşanmasını sağla-

yacaklarını, insanlara eğlenirken, dinlenirken de düşünü-

lebileceğini hatırlatacaklarını belirtirken, herkese bundan

sonraki etkinliklere katılma çağrısında bulundular.

Katılımcılardan biri olarak ben de, çocukluk anılarını-

zı yaşamak isteyen bütün hemşerilerimize önümüzdeki

yıl Almanya-Avusturyasınırında, Alp dağlarının eteğinde,

tam olarak (Çerkes) köyü görünümünde olan bir köyde,

kızak yarışmaları ve geleneksel yemeklerimizle birlikte

yapılacak olan kampı kaçırmamalarını öneriyorum. Bi
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22 Nisan'da Lenin Meydanı'nda yapılan “Yaşa Benim Cumhuriyetim” mitingine bakanlar,
bürokratlar, öğrenciler, kısaca halk katıldı. Herkesin yüzü aydınlıktı, güven doluydu

 

Maykop'ta DÇB genişletilmiş yönetim Kurulu

toplantısı: Son iki genel kurul ve çok sayıda yönetim

kurulu, genel yönetim kurulu toplantılarını hep Nalçik'te

gerçekleştiren DÇB, kimi toplantılarını DÇB üyesi der-

neklerin ev sahipliğinde gerçekleştirmeye başladı. Hatır-

layacağınız gibi geçen eylül ayında, genel yönetim kuru-

lu toplantısı Kıyı Boyu Adıgeleri'nin ev sahipliğinde yapıl-

mıştı. DÇB yönetiminin, 1991'de kurulduğundanberikı-

yı boyunda gerçekleştirdiği ilk toplantıydı bu. Maykop'ta

yapılan genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı ilk değildi

ama, son toplantıdan bu yana uzun bir ara verilmişti.

Son günlerde Adıgey'in cumhuriyet statüsünün kaldı-

rılması, Krasnodar Kray'a katılması konusunda kimi ya-

yın organlarındaki haberler, kimi devlet adamlarının bu

konudaki demeçleri gündemin en çok üzerinde durulan

maddesiidi. Adıgey delegelerinin de, konukların da DÇB

gündemine alınarak görüşülmesini istedikleri konuydu

“bu. Başkanve yakın çalışma arkadaşları toplantıya hazır-

lıklı olarak gelmişlerdi. Konuya ilişkin ve

böylesi bir girişimin kesinlikle karşısında

olunduğunu vurgulayan DÇB görüşlerini

içeren bildiri, üzerinde tartışılıp gerekli dü-

zeltmeler yapıldıktan sonra kabul edildi.

Bildirinin Rusya Federasyonu Devlet Baş-

kanı Vlademir Putin'e ulaştırılması görevi

DÇB Başkanıve Federasyon Devlet Duma-

sı üyesi Nexuış Zawuırbi'ye verildi. Daha

sonra, bir süre önce Türkiye ve kimi Avru-

pa ülkelerini dolaşan, derneklerde konuş-

malar yapan, televizyon programlarına çı-

kan Hat'ejihue Valera'nın DÇB eleştirileri

üzerinde duruldu, suçlamaların asılsızlığı, değerlendirme-

lerin yanlışlığı konusunda oybirliği ile karara varıldı.

Toplantının tüm ağırlama giderlerini Adıgey Devlet

Başkanı Şovmen Hazret karşıladı. Yönetim Kurulu top-

lantısı sonrası Kafkasya Federasyonu temsilcisi Orhan

Özmen'in de yer aldığı, DÇB Başkanı Nexuış Zawırbi

başkanlığındaki bir heyet, devlet başkanıile görüşmeler-

de bulundu. Ev sahipliği için teşekkür edildi, dil ve kültür

sorunları, muhaceretilişkileri, iletişimin sıkılaştırılması ko-

nuları konuşuldu. Vize, oturma izni, vatandaşlığa kabul

koşullarının kolaylaştırması konularmda yardımları is-

tendi. Hazret Şovmen, Orhan Özmen'in kendisini Türki-
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ye'ye davetine de ilgisiz kalmadı. DÇB başkanı da, mu-

haceret ülkelerini kapsayan geziler düzenlenirse katılabi-

leceğini söyledi. Ben de, muhaceret ülkelerindeki soy-

daşlarlailişkileri düzenleyecek, sorunların çözümüne yar-

dımcı olacak devlet örgütü kurulması ve uydu televizyo-

nunun bizler için önemini bir kez daha dile getirmekten

kendimi alamadım. Yeri gelmişken, dilimizi kültürümüzü

koruyup geliştirmeyi, dileyen Çerkeslerin anavatana dö-

nüşüne yardımcı olmayı ve diğer ulusal sorunlarımızın.

çözümünü amaç edinmiş, bu amaçlarının ancakyerel yö-

netimlerimizle ve Rusya Federasyonu'nun katkıları ile

sağlanabileceğinin bilincinde olan, bu bilince koşut ey-

lemlerde bulunan bir örgütün, devlete muhalif olmadığı

için eleştirilmesini anlamakta zorlandığımı söylemeliyim.

Türkiye'de, kimi milletvekillerinin sadece derneklerimizin

genel kurullarına katılmalarına seviniyor, ancak Federas-

yon Duması'nın bir üyesinin DÇB başkanlığı görevine se-

çilmesini yanlış buluyoruz...

 

Adıgey Cumhuriyeti Anayasa Günü:

Evet, Rusya Federasyonu'nun bir üyesi olan

cumhuriyetimizin anayasası, bir hafta kadar sü-

ren tartışmalardan sonra, tan on yıl önce bugün

kabul edilmişti. Ben de parlamento oturumları-

nı DÇB adına izlemiştim. Kimi, parlamenterler

anayasanın her maddesinin Federasyon Anaya-

sası ile tam uyumlu olması gereğinidile getiriyor-

du. Dönemin Adıgey Cumhurbaşkanı Carım As-

lan ve onu destekleyen parlamenterler de, üye

ülke anayasalarının federasyon anayasasıile te-

mel konularda uyumlu olması gerektiğini doğru

buluyor, ancak birbirinin kopyası olması gereğini

de yanlış buluyorlardı. Anayasaların birbirinin kopyası ol-

ması gerektiği görüşünü, federasyonun ruhuna aykırı bulu-

yorlardı. O günlerde hem Adıgey'de hem de Federasyon

genelinde, demokrasi yanlısı politikacılar günümüze göre

daha etkin olmalıydı ki anayasamız kabul edildi. Ancak üzü-

lerek belirtmeliyim ki, Rusya Federasyonu'nda genel tabir

ile şahinler diyebileceğimiz politikacıların etkinliğinin artma-

sına koşut olarak, anayasamızın kimi maddelerinin Federas-

yon anayasasına uydurulması çalışmaları günümüzde de

sürmekte... Dahası, bunlar arasında Adıgey'in cumhuriyet

statüsünün kaldırılmasını yüksek sesle dile getirenlerbile var.

Anayasamızın onuncu yılındaAdıgey Cumhurbaşkanı Şov-



 

men Hazret yanında,ikili parlamentomuzun başkanları ve

milletvekillerince olayın önemsediğinin kanıtı demeçler ve-

rildi, bildiriler yayınlandı. Filarmonideki törenle de kutlandı.

Bunlar da, on yıl öncesine ilişkin hiç unutamayacağım iki

anım:

7 Mart 1995. Yukarıda sözünü ettiğim gibi anayasa

maddeleri üzerinde çok çetin geçen müzakereler sürerken

bir öneri geldi; Dünya Kadınlar Günü nedeniile 8 Mart'ta

görüşmelere ara verilmesi. Herkesde bir rahatlama, bayan

parlamenterlere buketler sunulması ve alkışlarla önerinin

kabulü. 10 Mart akşama doğru. Anayasa kabul edilmiştir.

Parlamento binasının bu işe uygun salonunda şampanyalar

patlatılacak, olay kutlanacaktır. Mutluluk tüm üyelerin, ko-

nukların yüzlerinden okunmaktadır. Başkan Carım ilk ko-

nuşmayıyapar. Kadehler kalkar, ikinci konuşma... Anladım

ki, ben konuşmazsam Adıgece konuşmak kimsenin aklına

gelmeyecek... Ama nasıl söz istesem?... Dönüş yapan ve

sosyal-politik olaylarda yer alan az sayıda insanımızın, sey-

rek olmayarak içine düştüğü zor durum. Sesimi çıkartma-

sam, Adıgey Anayasası kabulünün ilk kutlamasında hiç Adı-

gece duyulmamış olacak. Peki, sözü kendim istemem aca-

ba nasıl karşılanacak? Ancak, anadilde de mutlaka konur.

şulması gereğine inanıyor ve dönemin devlet bakanı, şimdi-

ki devlet üniversitesi rektörü Xhumegue Reşid'e, dileğimi

Carım'a iletmesi ricasında bulunuyorum. Kendim söyler-

sem daha uygun olacağıyanıtını almam üzerine, yaklaşıyor

ve dileğimidile getiriyorum. Dileğimin kabul gördüğünü se-

vinçle görüyorum.

Konuşan dördüncü kişi oluyorum. Konuşmamı, döne-

min meclis başkanı Lıujü Adam Rusça'ya çeviriyor. Özellik-

le Adıge olmayan parlamenterlere sesleniyorum. Anayasa-

yı desteklemekle, Adıgey'deki halkların huzur içerisinde ya-

şamalarına katkıda bulunmakla kalmayıp, Rusya Federas-

yonu'nun uluslararası platformda itibarının artmasına da

hizmetettiklerini dile getiriyorum. Bu mutlu olaydan sonra

muhaceret Çerkeslerinin Rusya Federasyonu'na artık daha

sempatiyle bakacaklarını dile getiriyorum...Anayasa'nın bir

çok önemli maddesinin uyuma kurban edildiğini bilenler

belki de, “Anayasa mı kaldı” diyeceklerdir. Ben de “olsun”

diyorum, sadece adı bile kalsa korumak gereğine inanıyo-

rum. Şahinlerin sonsuza dek etkili olamayacaklarını düşü-

nüyorum. Rusya Federasyonu'nun bütünlüğünün halkların

özgürlüklerinin genişletilmesine doğrudan bağlı olduğunun

bilincinde olan politikacıların etkilerinin artacağını düşünü-

- yorum.Biliyorum ki bunlar federalizmin temellerini sağlam-

laştıracak, demokrasiyigeliştireceklerdir.

 

Adıgey Dilive Yazını Günü: 14 Mart Tip Bayramı

kutlamalarınailk olarak 1968'de katılmıştım. AÜ Tip Fa-

.kültesibirinci sınıf - çiçeği burnunda mı derler- öğrencisi

idim. Hani,fakülteyi bitirdiğinde ne denli eksik olduğunu

anlayan tıp öğrencisinin kendini prof. sandığıilk yıl. Da-

ha sonra, 1992'de Anavatana dönüşe kadar her yıl mes-

lek bayramı olarak kutladım. Anavatana döndükten

sonra da on dört mart bayramlarında meslekten arka-

daşlarımı, dostlarımı andım hep. Son beşyıldır da bam-

başka bir anlamı var benim için bu günün. 14 Mart Adı-

ge dili ve yazını günü,yani bayramı. 1853 yılında Tiflis'te

basılan ve Adıgece eğitim veren okullarda okutulanilk al-

fabenin, Bırs...y Wımar alfabesinin yayımlandığı tarih 14

Mart. Adıgey'in ilk başkanı Carım Aslan'ın kararnamesi

ile kutlamaya başladık bu bayramı. Geçen yıl DÇB kara-

rı ile tüm dünyada Adığabze günü olarak kabul edildi.

Maykop ve bölge kütüphanelerinde sergiler, okullarda

konuya ilişkin açık dersler, radyo ve televizyonda özel

programlar, gazetelerde özel röportajlar, Adığe Xase'nin

aylık Haç'eşi yanında, üç cumhuriyetin üç aydabirçıkar-

dıkları ortak gazetenin de konusuydu Adıge Dili ve Yazı-

nı Günü. Pazartesi günü tören Devlet Üniversitesi'ne

bağlı Adıge Dili ve Kültüroloji Fakültesi'nde başladı.

Bırs...y Wimar'n büstü yanında başlayan törene, başta

Eğitim-Bilim bakanı Jade Anzawur olmak üzere bakan-

lar, parlamenterler, bilim adamları halk temsilcileri ve öğ-

renciler katıldı. Törenin ev sahipliğini yapan Dekan Prof.

Dr. Bırsır Batırbi'nin,ilk alfabeyi hazırlayan Birsey Wımar

ile aynı soyadınıtaşıyor olması rastlantıdan öte mutlu bir

olaydı. Daha sonra kutlamalar Devlet Üniversitesi salo-

nunda, günümüz dil sorunlarının konuşulduğu konfe-

ransla sürdü. Ben konferanstaki konuşmamı, günümü-

zün iletişim olanaklarını kullanarak muhaceretteki Çer-

keslere dil öğrenimi konusunda daha etkin olarak nasıl

yardımcı olabileceğimiz üzerine kurgulamıştım. Sosyal

Bilimler Araştırma Enstitüsü çalışanlarından Prof Dr. Ha-

naxu Ruslan ve Devlet üniversitesi Fizik Fakültesi dekanı

Tlaç'e Bıçıslav'ın hazırlamış olduğu birçok konuyu içeren

cd den söz ettim. Benzer çalışmaların hızla çoğaltılması

gerektiği üzerinde durdum. İnternet, web sayfalarının

mutlaka devreye sokulması gerektiğini, ama en büyük

yardımcının uydu yayını yapacakbir televizyon olduğunu

vurguladım. Mutlulukla sevgili Kuban'dan söz ettim. İn-

ternette bizim sitelerimizi dolaşan herkesin yakından tanı-

dığı, hazırladığı Circassian Canadasitesi herkesçe beğe-

nilenSixhu Kuban'dan. Ben de Kuban!sitesi aracılığı ile

tanıdım. Yazıştık, davetimi geri çevirmedi. Televizyon

kurma konusunda uzman, değerli bir arkadaşımız. Şim-

dilerde uydu yayını yapabilecek televizyon projemizi ha-

zırlıyor, karşılıksız olarak, zorunlu harcamaları da kendisi

yaparak. “Tek eksiğimiz proje mi?” diyenler de çıkabilir.

Ama umut bu... Hele bir proje hazır olsun,.. Olayın öne-

mini kavrayan bir ya da birkaç babayiğit de çıkar diye

umuyorum... Geleneksel bir ikramın yapıldığı kısa bir

aradan sonra kutlamalar, İslamey'in de katıldığı coşkulu

bir konserle noktalandı. Adıgece öğrenen Rus öğrencile-

rin parodisi ise görülmeye değerdi...

Bizler burada 21 Şubat'ta da Prof. Dr. Bleğoj ve Prof
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Dr. Namitok öncülüğünde Dünya Anadilleri Günü'nü

kutlamıştık. Bilindiği gibi UNESCO'nun 1999 yılnda al-

dığı kararla 21 Şubat tarihi, 2000 yılından beri Anadili

Günüolarak kutlanıyor. Amaç, yok olmatehlikesi ile kar-

şı karşıya bulunan anadillere dikkat çekmek, onlara yar-

dımcı olmak. Üzücü olan dilin, kültürün yaşatılması

amacıile kurulduğu söylenen muhaceret derneklerimiz-

de bu günlerin kutlanmamış olmasıydı. En azından ses

getirecek, önemsenecek şekilde kutlanmamış olmasıydı.

 

“Yaşa Benim Cumhuriyetim” mitingi yapıldı:

“Yaşa Benim Cumhuriyetim” adı verilen İslamey ve

Adığe Xase öncülüğünde düzenlen miting konserdeyiz.

Lenin Meydanı'nda yaşlı genç her halktan binlerce insan

var. Bakanlar, başsavcı, parlamenterler, bilim adamları,

öğrenciler ve halk halk... İslamey dışmda Rus Halk Ens-

trümanları orkestrası ve birçok solistimiz de sahne aldı.

Coşku, coşku... Edişe yok hiçbirimizin yüzünde, korku

yok. Herkeslerin yüzü aydınlık... Güveni okuyorsunuz in-

sanların yüzünde. Federasyon yetkililerinin, Federas-

yon'u karıştırmak isteyenlerin oyununa gelmeyeceği gü-

veni, onların oyunlarını bozacağı güveni...

Adıgey'in cumhuriyet statüsü kazandığı andanitiba-

ren aksi yönde görüşbelirtenlerin, çaba gösterenlerin var

olduğu, bunların arasında Adıgelerin de bulunduğu bili-

nen gerçekler. Ancak son aylarda bunların seslerini daha

bir duyurmaları, Tkaçov'un demeci, NTV adlı merkez te-

levizyonlarından birinin olayı kurcalaması,yerel bir gaze-

tenin bu konuda anket yapma girişimleri, Yüksek Seçim

Komisyonu Başkanı'nın maksadı aşan demeci, olayı cid-

diye almayı gerektirdi. Başkan Hazret Şovmen, bölge

başkanları ve Adığe Xase temsilcileri ile görüştü. Diğer

halkların sivil toplum kuruluşlarıile gö- |

rüşmeler serisini sürdürdü, hükümet

özel gündemle toplantı yaptı. Parla-

mento, birleşik toplantısının gündemini

bu konuya ayırdı. Xase diğer halkların

temsilcilerinin de katıldığı Cumhuriye-

tin statüsünü koruma amaçlı, kırktan

fazla üyeli bir forum kurdu. Gazeteler,

radyo, televizyon olayı daha bir önem-

sedi. Makaleler yayınlandı, özel prog-

ramlar hazırlandı. Sorumlular nezdin-

de gerekli girişimler başlatıldı. Muha-

ceret demeklerinden destek mesajları

geldi, Bölge toplantıları düzenlendi.

Başa dönersek, cuma günü de akşa-

müzeri bir miting-konser yapıldı. Bu

yoğun tempoda benim de yazım ge-

cikti. Posta kutuma yazı işleri müdürü-
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müz Sayın Behice Bağ'ın sert ve haklı bir uyarısı düştü.

Yazıyı yetiştirmeye çalışırken Adıgey televizyonu haber

programında, Federasyon Merkezinin kendisine güve-

nenleri utandırmayan, oyunları bozan sesi duyuldu. Ken-

dimi tam veremediğim için adını veremeyeceğim Fede-

rasyon yetkilisi cumhuriyetlerin statüsünün anayasal gü-

vence altında olduğununaltını çiziyor, Adıgey'in Krasno-

dar'a katılması konusunda resmihiçbir girişimin olmadı-

ğını dile getiriyordu. Halkı huzur içerisinde işini gücünü

yapmaya çağırıyordu. Sağduyu bu kez galip gelmişti. Ne

mutlu... Bu olaydan, mutluluğun sürekli olmasıiçin, ça-

lışmaların da sürekli olması gerektiği dersini çıkardığımızı

umuyorum. Gerilere gidiyorum.Bilinçli olarak bu müca-

dele içinde olduğum kırk yıl oldu... Bir ömür de denebi-

lir... Bayrak bizim kuşağa devredildiğinde, bayrağı dev-

retmeye hazırlandığımız gençlerin ana-babaları henüz

evli değildi... Evet bu kırk yılda kimler geldi, kimler geç-

ti... Geçip gidenlerin sayısının, neden mücadeleye devam

edip duranlara oranla çok daha fazla olduğunun nedeni-

ni de arıyorsun bir yandan. Buluyorsun da Mehmet Fet-

geri Şoenu'nun Meclis'e sunusunda. Fetgeri, Gönen Çer-

kes köylerini sürgünden kurtarmak amacıile hazırladığı

sunusunda, devlete halkların daha kolay nasıl asimile

edilebileceğinin yollarını da anlatıyor ve şu tespitte bulu-

nuyor: “...En sağlıklı asimilasyon aracı genellikle okul ve

kültürdür. Bunlar öyle iki ajitasyon koludurlarki, insanla-

rı az bir zamanda aynı düşünür, aynı görür bir duruma

getirebilirler. Spor dernekleri ve karşılaşmaları, ulusal ti-

yatro ve sinemalar en büyük kolaylığı yaratırlar. Hele

bunlara güvenlik ile huzur, refah ve varlık da eklenirse iş

kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü birçok insanın ulu-

sal sevgisi, onların biraz fazlaca olan kişisel çı-

karlarının sınırını aşamaz.”

Butespitin “en azından senin halkın için” doğruluğu

da yüreğini dağlayıp duruyor... Kalın Sağlıcakla...

 



  nsan

kültüre
©. nsan, kendinde saklı olanakları gerçek-

leştirebilmesi ve bu sayede insanca bir

yaşam sürdürebilmesi için davranışları

bakımından özgür olmalıdır. Sahip ol-

duğu haklar, bir kimseye, kendi ola-

naklarını gerçekleştirmesi için gerekli özgür-

lüğü ve elverişli ortamısağlar. İnsanlık, binler-

ce yılık deneyimlerinden yararlanarak, çağı-

mızda, insanın kendinde taşıdığı olanakları

gerçekleştirmesinin koşullarını bulmuştur. Bu

koşullar insan hakları olarak düzenlenmiştir.

Kültür, insanların yaratmış olduğu maddi

ve maddi olmayan şeylerin toplamını ifade eder. İnsan

bir kültür ortamının içinde doğar ve bu ortamdan edin-

diklerinin/kazandıklarının taşıyıcılığını yapar. Kültür böy-

lece kuşaklar boyu çoğalarak/zenginleşerek devam eder.

Aynı zamanda kültür bir arada yaşayan insan toplulukla-

rının ortak ürünü olduğu gibi, geri dönerek insanların

toplum içerisinde bir arada yaşama kurallarını/koşullarını
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larının

düzenler. Kültür, insanlığın tarihsel birikimi-

nin, güncel değerler, yaratımlar ve ürünleri-

nin, geleceğeilişkin tasarımlar ve eğilimleri-

nin toplamıdır veya anlatımıdır. Toplumlar-

da var olan kurallar dizgesi toplumsal yaşa-

mı ve insanilişkilerini düzenlemeye yönelik-

tir, bu kurallar dizgesi aynı zamanda hukuk

kurumunca düzenlenip kontroledilir. Yasa-

ların toplum üyesibireylerin tümüne eşit şe-

kilde uygulanması yönünde evrensel bir ilke

geçerlidir.

İnsan Hakları, insanın doğal ve kültürel

varlığının özgürce ifadesine olanak hazırlaması yönüyle

anlamlıdır. Bu anlamda insan hakları kişi, grup, toplum

ya da kültürlere göre farklılık göstermez,insanailişkin etik

değerler içermesi yönüyle evrenseldir.

Bu açıdan baktığımızda, günümüzdeuluslararası İn-

san Hakları normları, bütün çağdaş demokratik toplum-

ların anayasa ve yasalarının temel değeri haline gelmiştir.
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Kültürel haklar kapsamlarına ve

boyutlarına göre, genel ve özel olarak

ayrıldığında, düşünme, konuşma,

yazma, yayın, eğitim ve örgütlenme

hakları genel kapsamlı temel kültürel

haklar olarak sayılabilirler. Özel kültü-
rel haklar ise; kültürü istemek hakkı,

katılma, gelişme, özerklik, korunma

hakları şeklinde olabilir.

Kültürel haklar, yirminci yüzyılda

yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan

bir haklar grubudur. İnsan hakları uğ-

Tuna verilen savaşlarile beraber, siya-

sal ve toplumsal gelişmelerin bir ara-

daetkileri böylesine bir sonucu hazır-
lamıştır. Toplumsal ve kültürel geliş-

melerle beraber yeni. yeni kültürel

hakların da gündeme gelmesi beklen-

melidir. Son gelişmelere bakılarak

kültürel: alanda kurumlaşma, özgün-

lük, ulusallık, evrensellik, süreklilik,

çoğulculuk ve bütünleşme gibi olgula-

rım zamanla yeni kültürel haklar ola-

rak ortaya çıkmaları beklenebilir.

İnsan Haklarının Kültürel bo-

yutuna ilişkin, Uluslararası kur-

ruluşların sözleşmeleri ve bil-

dirgelerinde şunları görmek-

teyiz

10 Aralık 1948 tarihli İnsan

Hakları Evrensel Bildirgesi'nin

26. maddesi eğitim hakkına de-

ğinirken, 27. Madde kültürel

haklara yönelikolarak düzenlen-

miştir. Buna göre: 1. Herkes top-

lumun kültürel yaşamına serbestçe

katılma, güzel sanatlardan yararlan-

ma, bilimsel gelişmeye katılma ve bun-

dan yararlanma hakkına sahiptir. 2. Herkesin

yaratıcısı olduğu bilim, edebiyat ve sanat ürünlerinden

doğan maddi ve maneviçıkarlarının korunmasına hakkı

vardır. BM üye olan devletler tarafından imzalanarak

1945 yılında kurulan UNESCO ise,bir uluslar arası eği-

tim, bilim ve kültür örgütüdür. UNESCO sözleşmesinde

kültür ve kültürel haklarile ilgili olarak, Kültürün geniş öl-

çüde yayılması ve insanlığın gelenekleri, özgürlük ve ba-

rış içinde gerekli olduğu gibi, tüm ulusların karşılıklı yar-

dım ve ilgi anlayışı ile yerine getirmeleri gereken kutsal

bir ödevdir. UNESCO sözleşmesi dünya uluslarına kültü-

rel haklar konusunda güvenceler getirmiş ve yol göster-

miştir. Nitekim, yeni uyanmakta olan üçüncü dünya ül-

kelerinin büyük çoğunluğu bu örgüte üye olaraksıkı bir

dayanışma içine girmişler ve büyük devletlerin sürdür-

dükleri kültür emperyalizmine karşı uluslararası alanda
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ortak bir savaşım başlatmışlardır.

UNESCO sözleşmesinin getirdiği il-

keler, yeni kurulan devletlerin kültür

haklaraışık tutmuş ve insanlığın di-

“ğer kesimlerine de kültürel haklarına

sahip olabilmeleri sürecinde olumlu

bir katkı getirmiştir.

BM “Ekonomik, Sosyal ve

Sözleşmesi” 3 Ocak 1966. Ekono-

mesinin birinci bölümü, Ulusların

Kendi kaderini tayin hakkı başlığı al-

tnda birinci maddesinde şunlardan

söz etmektedir;

1. Bütün halklar kendi kaderlerini

tayin hakkına sahiptir. Bu hak vasıta-

syla halklar kendisiyasal statülerini
serbestçe tayin edebilir ve ekonomik,

sosyal ve siyasal gelişmelerini ser-

bestçe sürdürebilirler.

2. Bütün halklar uluslararası hu-

kuka ve karşılıklı menfaatilkesine da-

yanan uluslararası ekonomik işbirliği

yükümlülüklerine zarar vermemek

koşuluyla, doğal kaynakları ve zengin-

likleri üzerinde kendi yararına ser-

bestçe tasarrufta bulunabilir. Bir

halk sahip olduğu maddi kaynak-

lardan hiç bir koşulda yoksun bı-

rakılamaz.

3. Kendini Yönetemeyen ve

Vesayet altndaki Ülkelerden so-

rumlu olan devletler de dahil bu

sözleşmeye taraf bütün devletler,

kendi kaderini tayin hakkının gerçek-

leştirilmesi için. çaba gösterir ve Birleş-

miş Milletler şartnın hükümlerine uygun

olarak bu hakka saygı gösterir.

BM. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi-

nin 15. maddesinde ifade edilen, Kültürel yaşama katıl-

ma hakkı şunları içermektedir;

“1. Bu sözleşmeye taraf devletler, herkese aşağıdaki

hakları tanırlar:

a) Kültürel yaşama katılma;

b) Bilimsel gelişme ve uygulanmasının sağladığı ola-

naklardan yararlanma;

c) Kendisinin yaratıcısı olduğu bilimsel, edebi ve sa-

natsal ürünlerden kaynaklanan maddi ve maneviçıkar-

larının korunması, hakkınıtanır.

2. Bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesi için sözleş-

meye taraf olan devletler tarafından alınacak önlemler,

bilimin ve kültürün korunması, gelişmesi ve yayılması

için gerekli önlemleri de içerir.

Kültürel Haklar Uluslararası v

mik, sosyal ve kültürel haklar sözleş-



 

3. Bu sözleşmeyetaraf devletler, bilimsel araştırma ve

yaratıcı etkinlikler için zorunlu olan özgürlüğe saygı gös-

termeyiüstlenir.

4. Bu sözleşmeye taraf devletler, bilimsel ve kültürel

alanlarda uluslararasıilişkilerin ve işbirliğinin özendirilip

geliştirilmesinden doğacak yararları tanır?” demektedir.

23 Mart 1976 tarihli “Siyasi ve Medeni Haklar

Uluslararası Sözleşmesi”ise insan hakları ve demok-

ratikleşme konusunda evrensel normları belirleyen en

önemli uluslararası belgelerden biri olarak kabul edilir.

Sözleşmenin başlangıç kısmında; “Bu sözleşmeye taraf

devletler, Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan edilen ilkeler

uyarınca insanlık ailesinin bütün üyelerinin doğuştan sa-

hip oldukları insanlık onurunu ve eşit ve vazgeçilmez

haklarını tanımanın, yeryüzündeki özgürlük, adalet ve

barışın temeli olduğunu dikkate alarak, Bu hakların insa-

nın doğuştan sahip olduğu insanlık onurundantürediğini

kabul ederek, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ne uygun

bir biçimde, korkudan ve yoksulluktan kurtulma özgürlü-

ğünü kullanabilen özgür insan idealinin ekonomik ve

sosyal ve kültürel haklarıile birlikte kişisel ve siyasal hak-

larını da kullanabildiği şartların yaratılması halinde ger-

çekleştirilebileceğini kabul ederek, Birleşmiş Milletler Şar-

tı'na göre devletlerin insan haklarına ve özgürlüklerine

her yerde saygı gösterilmesini sağlama ve bu haklara ve

özgürlüklere uygun davranma yükümlülüğünü dikkate

alarak, İçinde yaşadıkları toplumave diğer bireylere kar-

şı ödevleri bulunan bireylerin, bu sözleşmede tanınmış

olan haklarıilerletme ve bu haklara uyulmasını sağlamak

için çaba gösterme sorumluluğu bulunduğunun farkında

olarak, belirtilen hükümlerde anlaşmışlardır” denmekte

ve Birinci bölümde yukarıda “Ekonomik, Sosyal ve Kül-

türel Haklar Uluslararası Sözleşmesi”nin birinci bölü-

münde belirtilen ilk üç madde aktarılmaktadır.

Aynı sözleşmenin 27. maddesinde ise, “Etnik, dinsel
veya dilsel azınlıkların bulunduğu bir devlette, böyle bir

azınlığa mensup bulunan kişiler grubun diğer üyeleriile

birlikte toplu olarak kendi kültürel haklarını kullanma,

kendidinlerinin gereği ibadeti etme ve uygulama veya

kendi dillerini kullanma hakları engellenmez” denmekte-

dir.

B.M. Ulusal Veya Etnik, Dinsel Veya Dilsel

Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Da-

ir Bildiri 20 Aralık 1993. Birleşmiş Milletlerin temel

amaçlarından birinin, Birleşmiş Milletler Şartı'nda ilan

edildiği üzere ırk, cinsiyet, dil veya din gibi bir ayrımcılı-

ğa tabi tutmaksızın herkesin insan haklarına ve temelöz-

gürlüklerine saygıyı teşvik etme ve geliştirme olduğunu

yeniden teyit ederek,

Temel insan haklarına, insanlık onuruna ve insanın

değerine, erkekler ve kadınlar ile küçük-büyük bütün

ulusların eşit haklara sahip olduklarına dair inancını yeni-

© den teyit ederek;

.. Ulusal veya etnik, dinsel veya dilsel azınlıklara

mensup kişilerin haklarının korunmasının ve geliştirilme-

sinin, içinde yaşadıkları Devletin siyasal ve sosyal istikra-

rına katkıda bulunacağını dikkate alarak,

Bir bütün olarak toplumsal gelişme içinde ve huku-

kun üstünlüğüne dayanan demokratik bir yapıda bütün-

leyici bir parça olarak ulusal veya etnik, dinsel veya dil-

sel azınlıklara mensup olan kişilerin haklarını sürekli bir

biçimde geliştirmenin ve gerçekleştirmenin halklar ile

Devletler arasında dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeye

katkıda bulunacağını vurgulayarak * e devamında dokuz

madde de azınlıklara ilişkin hakların devletler tarafından

sağlanması gerekli koşulları, görevleri ve ilkeler belirtil-

miştir. Avrupa Konseyinin insan haklarının kültürel boyu-

tunailişkin temel belgeleriise, şunlardır;

Avrupa Konseyi , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

(AİHS) 4 Kasım 1950 yılında Roma'da imzalanmış ve

1953 yılında yürürlüğe girmiştir. Antlaşma Sözleşmeile
güvence altına alınan hakların uygulanmasını denetleye-

cekiki ayrı bağımsız organ kurulmuştur: Bu organlar, Av-

rupa İnsan Hakları Komisyonu (1954) ve Avrupa

İnsan Hakları Mahkemesi (1959)dir. Konsey, İnsan

Haklarını: Etkili denetim ve koruma mekanizmalarıile bi-

reylerin sivil ve siyasal özgürlükleri, sosyal, ekonomik ve

kültürel haklarına saygıyı güvence altına alarak Avrupa

Birliği'ni güçlendirmeyi amaçlamaktadır. AİHS, aynı za-

manda, 1948 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından

kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi'nde ifade-

sini bulan hak ve özgürlüklerin bir bölümünü korumak

için atılan ilk başarılı girişimdir.

Avrupa Kültür Antlaşması, Avrupa Konseyi üye

ülkeleri tarafndan 19.12.1954 tarihinde Paris'te imza-

lanmıştır.

Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşme-

si, Strasbourg, 01.02.1995 ulusal azınlıkların haklarını

koruyan ve yasal olarak bağlayıcılığı olan çok taraflı ilk

belgedir. Sözleşme, ulusal kurumlar ve politikalar yoluy-

la uygulanır. Sözleşme, imzacı devletlerin saygı gösterme-

leri gereken ilkeleri belirlemektedir. Kanun önünde eşit-

lik, kültür, dil, din, gelenek ve kimliklerini koruma ve ge-

liştirmek için uygun koşulların teşvik edilmesi, medyaya

ulaşmalarını sağlamak, diğer ülkelerde meşru olarak ika-

met edenlerle sınır ötesi serbest ve barışçı temasın kurul-

masıalınan ilke kararları arasındadır.

“Kendi topraklarında, ulusal azınlıkların mevcudiyeti-

ni korumaya kararlı olarak; ulusal azınlıkların korunması-

nın istikrar, demokratik güvence ve bu kıtadaki barış için

gerekli olduğunu, Avrupa tarihindeki kargaşaların ortaya

koyduğunudikkate alarak;

Çoğulcu ve gerçekten demokratik bir toplumun, sa-

dece ulusal azınlığa mensup her ferdin etnik, kültürel, dil-

bilimsel ve dinsel kimliğine saygı göstermekle kalmayıp

bu kimliğin dile getirilmesi, korunması ve geliştirilmesi

için elverişli şartları oluşturmasını da sağlaması gerektiği-

ni dikkate alarak;
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Bir hoşgörü ve diyalog ortamıoluştu-

rulmasının, kültürel çeşitliliğin, bir toplu-

mun bölünmesinin değil, bölünme için

değil, zenginleşmenin kaynağıve etkeni

olmasını sağlamak için gerekli olduğunu

dikkate alarak;

Hoşgörülü ve müreffeh bir Avrupa ya-

ratılmasının, yalnızca Devletler arasındaiş-

birliğine dayanmadığını, her Devletin ana-

yasa ve bütünlüğüne zarar vermemek

kaydıile bölgesel ve yerel yönetimler ara-

sındaki sınır ötesi işbirliğini gerektirdiğini

de dikkate alarak;

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin
Korunması Sözleşmesini ve Protokollerini

göz önünde bulundurarak denerek;” Üç

bölümde ve yirmi iki maddede Ulusal

Azınlıkların korunmasınailişkin ilkeleri be-

lirlemektedir. Irkçılık ve Hoşgörüsüz-

lüğe Karşı Avrupa Komisyonu, Avru-

pa Konseyi'ne üye bütün ülkelerde ırkçılık, ayrımcılık, Ya-

hudi düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadele etmeye

öncülük etmekte ve bunlara karşı yasal ve siyasal koru-

mayı güçlendirmek için çalışmaktadır. Bu çerçevede

mevcut ulusal ve uluslararası önlemlerin etkinliğini de-

ğerlendirmekte ve bunların güçlendirilmesi için öneriler

sunmaktadır.

Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartı, 21 Kasım 1990.

Paris Şartının İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üs-

tünlüğü başlığı altında; “...Bir ulus içindeki azınlıkların

soy, kültür, dil ve din yönünden sahip oldukları kimliğin

korunacağını ve azınlıklara mensup kişilerin hiçbir ayrım

yapılmaksızın. kanun önünde tam bir eşitlik içinde bu

kimliği serbestçe dile getirmek, korumak ve geliştirmek

hakkına sahip olduklarını belirtiriz...” denmektedir.

Paris Şartı'nın Gelecek için ana noktalar başlığı altın-

da, İnsani boyutalt başlığında azınlıklara ilişkin; “Azınlık-

ların toplumlarımızın hayatına zengin katkılarını özendir-

meye kararlı olarak, onların durumunu daha daiyileştir-

meyi üstleniyoruz. İçten kararlılığımızı yeniden belirtiriz

ki, halklarımız arasındaki dostçailişkiler olsun; barış, ada-

let, kararlılık ve demokrasi olsun, azınlıkların soy, kültür,

dil ve din bakımından kimliklerinin korunmasının ve bu

kimliğin geliştirilmesi için koşulların yaratılmasını gerektir-

mektedir. Azınlıklara ilişkin sorunların ancak demokratik

bir siyasal çerçeve içinde doyurucu bir biçimde çözülebi-

leceğini ilan ederiz. Şunu da kabul ve teslim ederiz ki,

azınlık mensubukişilerin haklarına, evrensel insan hakla-

rının bir parçası olarak, eksiksiz saygı gösterilmelidir...”

Yine Paris Şartı'nda Kültür başlığı altında şunlar vur-

gulanmaktadır; “Kıtanın bölünmüşlüğünü ortadan kaldır-

mak için ortak Avrupa Kültürümüzün ve paylaştığımız

değerlerin çok önemli katkısı olduğunu kabul ediyoruz.

Bu yüzden yaratıcı özgürlüğe olan, tüm zenginliği ve çe-
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şitliliği ile kültürel ve manevi mirasımızn korunması ve

geliştirilmesine olan bağlılığımızı vurguluyoruz... Halkları-

mız arasında dahafazla tanışıklık olmasıiçin öteki katılan

devletlerin kentlerinde kültür merkezleri kurulmasını,işit-

sel-görsel alanda daha fazla işbirliğini ve müzik, tiyatro,

edebiyat ve sanat alanında daha geniş değişimleri des-

tekliyoruz. Özellikle gençler arasında,kültürel değişimleri,

eğitimin tüm dallarında işbirliği, daha açık olarak diğer

kıtaların devletlerin dillerinde öğretim ve eğitim yolu ile

insanların birbirlerini daha iyi anlamasını geliştirmek üze-

re ulusal politikalarımızda özel çaba harcamaya kararlı-

yıze” denmektedir.

“ Kopenhag Kriterleri 22 Haziran 1993. Kopenhag

Zirvesi'nde, adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin

tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken

kriterleri belirtmiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ve top-

luluk mevzuatının benimsenmesi olmak üzere üç grupta

toplanmıştır. Konumuzlailgili olarak kültürel boyutuyla il-

gili olanlara baktığımızda Siyasi Kriterler içerisinde;

Ülkede demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan haklarına

ve azınlık haklarına saygıyı teminat altına alan istikrarlı

kurumların varlığına değinilmektedir.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 7 Aralık 2000

tarihli toplantısında kabul edilen, Kültürel Çeşitlilik

Deklarasyonu; AK Bakanlar Komitesi, Kültür çeşitliliği-

nin insan toplumuiçin temelbir koşul olduğunu, Yeniile-

tişim teknolojileri, küreselleşme ve gelişen çoktaraflı tica-

ret politikalarının, kültürel çeşitliliği üzerinde etkisi oldu-

ğunu,
Avrupa toplumlarında kültürişbirliğinin ve demokra-

tik norm ve yapıların sürdürülmesi, korunması ve teşviki-

nin Avrupa Komisyonu'nun temel görevi olduğunu,

Kültür çeşitliliğinin Avrupa'nın temelbir niteliği oldu-

ğunu ve Avrupa'nın yapılaşma sürecinin başlıca siyasi



 

hedefini teşkil ettiğini ve 21. YY? da bunun enformasyon

ve bilgiye dayalı toplum yapısında özel bir önemi oldu-

ğunu,
Yasa düzenine dayalı bütün demokratik toplumların

geçmişte, kendi kültür ve medya politikalarında kültürel

çoğulculuğu sürdürecek ve koruyacak önlemler geliştir-

miş olduğunu,

AK'nin kültür çeşitliliğini korumak ye güçlendirmek

geleneğini dikkate alarak ve bu çerçevede teşkilatın Av-

rupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Kültür Sözleş-

mesi esaslarına göre gerekli araçları geliştirmiş olduğunu,

... her düzeyde kültür çeşitliliğinin sürdürülmesi ve uygu-

lanmasıiçin tutarlı bir çerçeve oluşturacak prensipler di-

zisinin hazırlanmasının gerektiğine, üye devletlerin kültür

çeşitliliğini teşvik edecek uluslararası kültürel işbirliği an-

laşmalarını geliştirmek konusundaki meşru amaçlarına

saygı duyulması gerektiğini belirterek bu konuları aşağı-

daki başlıklar şekilde ifade etmiştir:

Birinci madde de Kültür Çeşitliliği başlığı altında,

“kültür bakımından farklı uygulamaların bir arada var

oluşlarından ve mübadelesinden ve kültür bakı-

mından farklı hizmet ve ürünlerin sağlan-

ması ve tüketilmesinde ifadesini bulur.

Kültür çeşitliliği serbest yaratıcı

ifade koşulu, özellikle audiovisuel

hizmetler bakımından olmak üze-

re her türlü kültür alışverişinin

serbestliği olmadan ifade edile-

mez.

Kültür çeşitliliğinin sürekli

olarak geliştirilmesi kavramı gü-

nümüzün ihtiyaçlarını karşılaya-

cak olan teknolojik ve diğer geliş-

melerin gelecek nesillerin kültür ba-

kımından farklı hizmet, ürün ve uygu-

lamaları üretmek, sağlamak ve mübadele

etmek bakımından olanaklarını kısıtlamamalı-

dır” denilerek,

İkinci olarak Küreselleşmiş dünyada sürdürüle-

bilir kültür çeşitliliği için kültürel ve audiovisuel

politikalar başlığı altında, “Kültür çeşitliliğini geliştirecek

ve saygınlaştıracak kültürel ve audiovisuelpolitikalar tica-

ret politikalarının gerekli bir tamamlayıcısıdır.

Kültür çeşitliliği bilişim ekonomisinin gelişmesinde

esaslı bir ekonomik rol oynayacaktır. Dil çeşitliliği, artistik:

ifade, gerçek çeşitliliği aksettirdikleri takdirde güçlü kültür
sanayileri tarafından teşvik edildikleri takdirde, çoğulcu- .

luk, yaratıcılık, rekabet ve istihdam üzerine olumlu etki

yapacaktır. Kültür bakımından farklı yapım ve uygulama

şekilleri teknolojik gelişmeler tarafından kısıtlandırılma-

malı aksine güçlendirilmelidir. Farklı kültür ürün ve hiz-

metlerinin geniş bir biçimde dağıtımı ve kültürel uygula-

maların genel olarak mübadelesi yaratıcılığı arttırabilir ve

bu tür ürün ve hizmetlere ulaşımı ve geniş ölçüde sağla-

 

  
  

  

  

   

mayı teşvik eder. Kamu hizmeti yayıncılığı kültür farklılı-

ğını korumada önemli bir rol oynar. Yeni hizmetlerde ça-

ışacak olan meslek elemanlarının ve kullanıcılarının eği-

tim ve yetiştirilmesi ve kültür ve audiovisuel üretimlerin

güçlendirilmesi kültür çeşitliliğini arttıracak önemli etken-

lerdir” derken,

Kültür çeşitliliğinin sürdürülmesi ve uygulan-

ması başlığında ise; “üye devletler yeni global çevrede

ve her düzeyde kültür ve dil farklılığını sürdürme ve teş-

vik etmenin yollarını araştırmaya, Üye devletler Avrupa

Konseyi'nin ilgili belgeleri doğrultusunda, bu belgeleri ze-

deleyecek yükümlülükleri benimsemeye davet edildikleri

diğer uluslararası alanlarda kültür çeşitliliğini sürdürme

ve teşvik etme gereksinimine özel dikkat göstermeye, Av-

rupa Konseyi'nin ilgili organları yeni küresel ekonomi

çerçevesi içerisinde özel bir dikkat gerektiren kültür poli-

tikası konularını belirlemeye ve üye ülkelere kültür çeşit-

iliğini sürdürme ve uygulama gayretlerinde faydalı ola-

cak önlemleri tasnif etmeye davetedilirler”.

Görüldüğü gibi, İnsan haklarına ilişkin sorunların bir

“iç hukuk sorunu olmaktan çıktığı günümüzde,

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin getir-

diği düzenlemeler ve organlarının içti-

hatları doğrultusunda taraf devletler

iç hukuklarını Sözleşmeile uyumlu

kılma yükümlülüğü altındadır. Bu

doğrultuda, iç hukukta düzenle-

nen hak ve özgürlüklere getiri-

len sınırlamaların da uluslarara-

sı normlara uygun olması gere-

kir. Toplumların çağdaş ve ev-

rensel yaşama uymaları, onun

onurlu bir üyesi olarak varlıklarını

sürdürmeleri, kendiiçlerine kapan-

masıyla değil bir yandan ulusal kültür-

lerini değerlendirip çağdaş bir açıdan

özümlerken, diğer yandan başka kültürlerle

ilişki kurarak, değişik kaynaklardan beslenmeleri, çağdaş

dünyanın, insanlık evreninin üretimini ve zenginliklerini

paylaşmalarıyla mümkündür.

Günümüz dünyasındafarklı uluslar ve ülkeler arasın-

daki işbirliği, iletişim teknolojilerindeki kullanım ve yay-

gınlaşma toplumlar arasındaki etkileşimin önünü açmak-

ta, kültürel kabul ve karşılıklı aktarımı zorunlu kılmakta-

dır. Bu gelişmeler toplumların kültürpolitikalarını etkiledi-

ği gibi, ülkelerin oluşturduklarıüst birliklerde kültüre veri-

len önemiarttırmaktadır. Toplumlar ve ülkeler arasındaki

karşılıklı kültürel paylaşım ve aktarım sadece maddi kül-

tür ürünlerinde değil, kültürün bütün alanlarında gerçek-

leşmektedir. Toplumsal ve siyasal yönden gelecekleri ko-

nusundapolitikalar üretmek için ortak çıkarlar adına bir

araya gelen farklı toplumlar ve ülkeler, ortak kültürel de-

ğerlerini en doğru biçimde insan hakları kavramındaifa-

delendirebilirler. E
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TDİ LİWAYDI Dİ
ODİASSPORAHİKAYELERİ

 

Muzaffer Kalkan (Çurmıt)   
zun yıllar önce Kafkasya'da Kabardey böl-

gesinde meydana gelen ve büyük dedeleri-

mizden bize anlatılan gerçekten yaşanmış

bir trajikomik bir olayı anlatmak istiyorum.

— Bu olayın kahramanı Yeçenevko adındaki

adam. Ciddi, yöresinde tanınan, sayılan ve çok sevilen

viğit bir insandı. Yeçenevko atına biner, zaman zaman

çevre köylerde eşi dostu ziyaret eder, memlekette olup bi-

tenleri anlamaya gayret ederdi. Bu sebeple evinden, kö-

yünden ayrı kaldığı çok olurdu.

Yeçenevko, yine böyle bir geziden köyü-

ne dönüyordu, mevsimlerden yaz idi ve ha-

va çoksıcaktı. Yeçenevko, Yukarı Kuban Va-

disi'nden ırmağı geçip dağın eteğinden ine-

rek ağaçların seyrek olduğu yerden bir pati-

kayı takip edip ormana girdi. Ormanın için-

deki çayırlık ortasında da güzel bir çeşme

vardı. Yeçenevko, bu yolu ve çeşmeyi çokiyi

biliyordu. Kendisi ve ati bu güzel çeşmenin

güzel suyundan çok içmiş, çeşmenin başın-

daki ulu meşe ağacının gölgesinde birçok ke-

re dinlenmişti.

Yeçenevko, çeşmenin başına gelince atın-

dan inerek atını yedeğinde biraz gezdirdi ve

terinin soğumasını bekledi. Sonra atın eğerini

çıkararakterli sırtını kuru otlarla ovarak kuru-

ladı ve atı köstekleyerek çayıra bıraktı. Bir sa-

at sonra da atını sulayacaktı, çünkü ata terli

ve yorgun haliyle su vermek uygun değil,

atın sağlığına zarar verirdi.

Yeçenevko, meşe ağacının gölgesine eş-

yalarını koyup soğuk suyun başına geldi, eli-

ni yüzünüyıkadıktan sonra soğuk sudaniçti.

Misafir olduğu en son evin sahibinin, heybe-

sine koyduğu kuay (peynir), şelame(hamur

işi) ve hatık (çörek) den atıştırdı. Açlığını gide-

rince eğeri yastık yapıp yamçınn üzerinde
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gölgede uzandı. Yeçenevko, ormandan gelen kuş ve bö-

cek seslerini uzun süre dinledi. Gözlerini meşe ağacının

dallarına dikmiş, gezdiği gördüğü yerleri, görüştüğü dost-

larını, arkadaşlarını düşünüyor köyüne dönünce arkadaş-

larına, komşularına neler anlatacağını zihninde tasarlıyor-

du. Serin güzelbir esinti vardı. Yeçenevko, uzun sürme-

dentatlı bir uykuya daldı. Az mı uyudu çok mu uyudu bi-

linmez amaatının acı kişnemesiyle uyanmasıve yerinden

fırlaması bir oldu. Gözlerini açtığında ne görsün, atlınn

biri Yeçenevko'nun atını yedeğine alarak ormanın içinde

kaybolmak üzereydi.

Yeçenevko, “Hey, o at benim, ben Yeçenev-

ko'yum, atımı götürme bırak.” diye avazı çıktığı ka-

 



 

dar bağırıyordu.

Atlı ise ormana dalmak üzereyken başını çevirip,

“Babanı itler yesin, sen Yeçenevko'ysan ben de

Tohşovko Kurgovkeo'yum, hoşçakal” deyip ormanın

içinde gözden kaybolup gitmişti.

Yeçenevko, bu olay karşısında deliye dönmüştü. Ka-

masını çıkarmış sağa sola koşuyor, bağırıyor çağırıyor,

elindeki kamayı yere saplıyor olmuyor, meşe ağacına

saplıyor tepiniyor, ne yapacağını bilemiyordu. Hayatında

böyle bir şey başına gelmemiş geleni de duymamıştı. Bir

Adıge için atının çalınması kadar utanç verici, gurur kırıcı

bir şey olamazdı. O zaman henüz tüfek de yoktu ki arka-

sından ateş edip adamıvursun. Şimdi ne yapabilirdi, da-

ğın başında ormanın içinde eğeriyle, yamçısıyla bir başı-

na kala kalmıştı.

Yeçenevko, biraz sakinleştikten sonra yere eğilerek

kamanın ucuyla yeri kazıyor, durmadan Tohşovko Kur-

govko, Tohşovko Kurgovko, Tohşovko Kurgovko diye

mırıldanarak, dişlerini gıcırdatıyordu. Birden yerinden

sıçradı, ya bu halini oralardan geçen bir görürse! Korku-

su kafasında şimşek gibi çaktı. Hemen eşyalarını toplayıp

ormanın daha kuytu bir yerine koşarak gizlenmişti. Vakit

ikindi sonuydu, Yeçenevko'nun havanın kararmasını

beklemekten başka çaresi yoktu. Oturduğu yerde derin

düşüncelere dalmıştı. Köye nasıl gidecekti, daha yarım

günlük yolu vardı. Köye gitse bile ailesine ne diyecekti,

arkadaşlarına, komşularına durumu nasıl izah edecekti.

Nasıl atımı çaldırdım diyebilirdi, ölmek daha kolaydı.

Yeçenevko, karanlık basınca eşyalarını sırtlayıp uzun .

ve zorlu bir yolculuktan sonra şafağa karşı köyüne var-

mıştı. Kimseye görünmeden misafir odasına girip sedire

yatmıştıki, biraz sonra hanımı yanına gelmiş ne olup bit-

tiğini anlamaya çalışarak Yeçenevko'ya birçok soru sor-

duysa da sorularına cevap alamamıştı.

Günler geçip gidiyor Yeçenevko, kimseyle konuşmu-

yor, görüşmüyordu. Yaşlı annesi de olanlardan bir şey

anlamamıştı. Yeçenevko, bazı geceler atına binip köyden

ayrılıyor, saatler sonra şafağa karşı geri dönüyordu. Ne-

reye gittiğini neler yaptığını kimse bilmiyordu. Yeçenev-

ko'nun halini hem ailesi hem de arkadaşları merak edi-

yordu, fakat bir şey öğrenemiyorlardı. O ise, Tohşovko

Kurgovko'nun köyünü öğrenerek, köyün giriş çıkışlarını,

Tohşovko Kurgovko'nun evini, yattığı odayı tam olarak

tespit etmişti. Yeçenevko, bir gece atına binip yanına da

bir yedek at alarak köyünden ayrıldı. Yeçenevko, Toh-

şovko Kurgovko'nun köyüne gitmiş, gece yarısı Tohşov-

'ko'nun yattığı odanın kapısını çalmıştı. Adıgelerde kapı

çalınınca kim o demekayıp sayıldığıiçin Tohşovkohiçbir

şey sormadan yatak kıyafetiyle kapıyı açmış, daha buyur

demesine fırsat vermeden, Yeçenevko'nun kamçısı Toh-

şovko Kurgovko'nun yüzünde, gözünde, kulağında patla-

maya başladı. Bağırmak, yardımistemek ayıp sayıldığın-

dan Tohşovko'nun sesi de çıkmıyordu. Tohşovko neye

uğradığını şaşırmıştı.. Eli bağlanan Tohşovko Kurgovko,

Yeçenevko'nun yedekte götürdüğü ata bindirilmiş yatak

kıyafetiyle yola çıkarılmıştı. Yeçenevko kaçırdığı adamla

birlikte şafağa karşı evine gelmişti. Yaşlı annesini uyandı-

ran Yeçenevko, ondan şu ricada bulunmuştu. “Sevgili

saygıdeğer annem, bu misafiri mahzene kapata-

cağım, bundan kimseye bahsedilmesin. Ev halkı

bana nasıl hizmet ediyorsa, buna da aynı hizmeti

yapsınlar, hiçbir şeyi esirgemesinler. Yalnız ma-

kas, bıçak, ustura gibi hiçbir kesici aleti vermeye-

cekler.”

Yeçenevko, rahatlamış hayatı normale dönmüştü.

Kaçırılan misafir ise güneş görmeyen mahzende gün sa-

yıyor, yaptığı hatanın başına getirdiği bu felaketi düşünü-

yordu.

Aradan aylar, yıllar geçmişti. Yeçenevko'nun köyün-

den Tohşovko'nun köyüne gelin giden bir kadın, babası-

nın evine ziyarete gelmiş, birkaç aydır babasının evindey-

di. Kocasının evine döneceği zaman komşularla vedalaş-

makiçin Yeçenevko'nun yanına da uğramıştı. Yeçenevko,

kadına, “Sevgili kızımız iki üç aydır buralardasın.

Bir komşu olarak seninle yeteri kadar ilgileneme-

dik. Bir iyilik de yapamadık kusura bakma. Eğer

kabul edersen sana bir hediye vermek istiyorum,

seçimi senyap, seni memnun edecek bir hediye

mi yoksa içinde yaşadığın köylüyü memnun ede-

cek bir hediye miistiyorsun?”

Bunun üzerine kadın tereddütsüz, “Tabi ki içinde
yaşadığım köyü memnun edecek olanı isterim.

der.

Yeçenevko aldığı cevap üzerine, annesinden tam on

yıldır esir hayatı yaşayan Tohşovko Kurgovko'nun getiril-

mesiniister. İçeri alınan adamı gören komşu kızı korku-

dan çığlık atmış, Aman Allah'ım bu kim, bu ne hal”

diye bağırıyordu.

Tohşovko,saçısakalı birbirine karışmış, tırnakları uza-

mış, şekil olarak insanlıktan çıkmıştı. Yeçenevko, komşu

kızına dönerek, “Bu, sizin köyün yitik adamı Tohşov-

ko Kurgovko'dur” diye konuştu.

Kadın, Aman Allah'ım, bunun yası yıllar önce

tutuldu, ağıtlar yakıldı, ailesi de köyü de bu ada-

mı unuttu.” diyerek köyün Tohşovkoiçin yaptığı arama-

ları, ardından tutulan yası anlatır. ,

Tohşovko Kurgovko yıkanır, temizlenir, tıraş edilir, en

güzel kıyafetler giydirilir. Yeçenevko, en iyi atlarından bir

tanesini de gümüş takımlarıyla beraber Tohşovko'ya he-

diye ederek, kocasının evine dönecek olan komşu kızının

arabasına atlı olarak eşlik etmek ve evine dönmek üzere

uğurlarken şu tavsiyede bulunmuştu, “Tohşovko Kur-

govko, sen at çalmaişini bırak, ben de adam ka-

çırmaişi bırakayım ve dost kalalım, güle güle git.”

İki hasım elsıkışarak iki dost olarak ayrıldılar. Bu ta-

rafta on yıllık esaret biterken öbür tarafta on yıl önce ya-

si tutulan unutulan adam yeniden doğmuş,ailesinde kö-

yünde mutluluk ve sevinç yaşanmıştı. Bi

NART 91



 

  Özgür Kuban
 

ünya kimilerine göre son 10-20 yılda, kimile-

rine göre Neolitik Çağ'dan beri büyükbir de-
ğişim yaşıyor. Ne zamandan beri olursa ol-

sun, bu değişim birilerini yukarı taşırken, bi-

LA rilerini aşağılara itiyor. Birileri de-

ğişimii pozitif bir biçimde değerlendirerek,

 

 
somuta geçersek; ekonomik yasaların gelişim dinamikle-

ri, başlangıçta ihtiyaç duyduğu ulus devletleri, bugün ar-

tık yok etmiyorsa da, daha esnek bir yapıya dönüşmeye

zorlamaktadır. Ulusötesişirketlerin ve sermayenin ihtiyaç

duyduğu dünya çapında serbestticaret ve üretim — tüke-

tim modelinin ihtiyacına uygun olarak, herbir devlet ken-

di içinde hem iktisadi, hem siyasi hem de kültürel olarak

daha esnek, daha çoğulcu bir yapılanmaya

al kların gidiyor. Diğer yandan bu devletler birbir-

gelişip var olmayı sürdürürken, kimile- ii, 7 leriyle daha yakın bölgesel iktisadi, si-

ri de değişime adapte olamayarak birbirlerinin yasi, kültürel birliktelikler oluşturu-

hızla yok oluyor ya da yavaş bir

küçülme ve silikleşme süreci ile

tarih sahnesinden çekiliyorlar.

Bubirileri tek tek insanlarolabi-

leceği gibi, sosyal sınıflar, çeşitli

dini inançlar, kültürler ve halklar

da olabiliyor.

İşte bu süreçte ayakta kalma-

nın iki dayanağıvar. İlki elbetteki

yanlış hesaplar yapmamak. Ama

ikincisi de, değişimin dinamiklerini

doğru saptayarak, doğru kararlar alarak

uygulamaktır. Bu süreçte bitaraf olmak yoktur,

bitaraf olan bertaraf olmaktadır. Büyük dönüşümlerin

yaşandığı dönemlerde, çok yadırgatıcı gelişmeler, alış-

kanlıklarımıza çok ters durumlar ortaya çıkabilir. Bunları

doğru olarak değerlendirip kalıcı olanlarla geçici olanları

ayırt ederek, hızla adapte olmak gerekmektedir. Soyuttan
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farklı yönlerini tanımaları,
aslında bu farklılıkların korkulacak

şeyler değil, geçmişte farklı
coğrafyalarda, farklı yaşam

koşularında geliştirmiş
oldukları insani özellikler
olduğunu anlamalarını

sağlayacaktır

yorlar. Bu sürece hem direnen,

hem de daha geçerli bir alterna-

tif üretemeyen devletler ise birer

birer kaosa sürükleniyorlar.

Türkiye'de bu sürecin dışın-

da değil. Son beşyıldır hızlı bir

biçimde bu dönüşüme ayak uy-

durmayaçalışıyor. Elbette bu sü-

rece temkinli yaklaşan, hatta ayak

direyenkişi ya da gruplar da oluyor.

Ancak hem iktisadi büyüme, hem si-

yasi barış hem de kültürel zenginlik için bu

demokratikleşme sürecinin en doğru seçim ol-

duğu eninde sonunda anlaşılacaktır.

Bu süreçte Çerkesler ve diğer farklı kültürlerden halk-

lar, çekinmeden bugün yaşanan demokratikleşme süreci-

ni desteklemeli, hem kendine hem de devlete ve bu sü-

reçten tedirgin olan kesimlere bunu açık yüreklilikle an-



 Bi Grekbir bildiriye İmza alanı 200 Türk aydını, karsin. TrabzonveŞütçüler'de
yaşanan olaylaradikkai çakerek, aşın Kürtve Türk miliyetgiliğinin yükselmesinden
duydukları kaygıyıdilegetirdi

» Aralarında kanaat önderleriva 60 prolesörün de bulunduğu 200aydın, ortak
; birbildifiyle, songünlerdeyaşanan olaylarailişkin kaygı ve uyarilannı dile getirdi.
Türkiye'deki demokrasi,sivileşmevebarışsürecinin, songünlerdekigelişmelere
ergellenmek istereliğini dilsgetiren aydınlar, yeniden şiddet veçalışma arlarrıng
dönülaceği kaygısı taşıdıklarını vurguladılar, g
Bildiride, bazı yazar we kilaplara karşı saklınların ve yasaklamalann Nazidöner

uygulamalarını hatırlattığıvurgulandı,

FMİSAN-TRARZOM 0
“Tegrilte ölüm war"başlıklıbildiri dağılan5 gerç, "Bayrak yakilıyor” yalanıyla galeyana gelirilenyaklaşık ZÜ0Ü
kişi tarafından linçedilmekistendi. Polis sayesinde kalabalıkları sıyrıldılar. i
Zİ MARE MERDİN e a, il. |
Mevruz kutlamaları sırasıbda Türk bayrağı yakılmaya çalışıldı. Olayın erlesinde tepkiler bülün Türkiye'ye yapıldı,
bayrak mitingleri düzenleredi. Genelkurmay bir bildiri yayımladı.

işte o büldiri!

aylik.UYANYMUZ
Uikemizde demakrasi, şvilleşme ve barışgöraçirin, satıgönletdeki gelişmelere engellerimek işlendiğinigörüşür;
yaridal şiddet ve çalışma ortamına dönüleceği kaygısınıİaşiyoruz.
CezaYasası'nadüşünce, İfade.vebasın özgürlüğünükısıtlayan, siyasal gleşliriyi neredeyse yasaklayan
maddelerinköonulatakistenmesi, bavahimi yöneliminhukaksal glana yarışıması olarak görünüyür,Ilgili maddeler,
sadece madya mensuplarının sorunu gimakla kalmayıp, halk, haber alanahakkını sınırlayan, gasıllâyan, yer
yar yok eden biriçerik taşiyör, Yasa düzenlemesierislerimiş de olsa, bu konudaki kaygılarımız sürüyor.
Herz kullamaları sırasındaki çeştili provokasyonlara ve birkaççocuğun bayrak yırimaya kalkışmasına tepkiler,
devlet kallarındarı'da destekgörerek hızla ırkç-milliyetgi bir düzleme kayiyor, Trabzon'da, linçteşebbüsüne
yaranı olayları ve saldırganlar yerine saldılaya uğrayan gençlerin gözalır alınmasını tepki ve kaygıylaİzliyoruz.

Bayrak #şlEsmEni o
“Yurtlaşların ayrağa saygı duygusu islismar edilerek, uzlaşınazlık hedefinde buluşanTürk ve Küraşırı
milliyetçiliğinkışkırtmalarıyla; kilesel histesiya dönüştürülüyor.
“Yurttaşlarımız arasında çalışmalara yol açabilecek butirmanışın, ülkemizi yarıldarı şiddet vagerginlik orlamına
sürükleyeceğinderkayığılmız. il
Bir kayatakalı, bütün yetkileriniaşatak, yazatlaravekitaplara karşi linç kampanyasi başlakıyor.
Ranzeçi olaylarını tekrarlarıabileceğinder va Nazidönemini halırlatan bu uygulamanın sorumlusunun derhal
Görevinden alınmamış olmasından kaygı duyuyoruz.
Bugünlerdeuluştararası ölçekle gürlemegelmekle olar soykırımı konusu we azınlık hakları tarlışimaları, BU

P Kaygı verici orlarnı daha da isılacak, Bu konularda, karşılıklı güvensizlik, haltadüşmünliklen orladarı kaldıracak
barışçı we yatıştırıcı paliikaların, tavizdeğil,aklın ve sağduyunungereği olduğuna inanıyoruz.

'Süedeyurllaş'olmamdı ii Mı,
“Muasırmedeniyetler seviyesine ulaşma hedefi cumhuriyetin kuruluş ilkesidir. Mı,
Bu ilkeningünümüzde hayata geçirilmesinin; demokralikleşmek. sivilleşmek, kendi yurtlaşlarıyla vedünyayla
barışarak hiçbir yurttaşı sözde" saymayan, hiçbirülke ve halkadüşmanlık beslemeyen bir zilniyetvehukuka
erişmekle sağlarıacağınainarıyonz, Sarı günlerdeki gelişmelerin bu yolda atılmış ağımlar eeeriietliği, umutları
goldurduğugörüşündeyiz. NN |

| Ayrmdı, yasakçı, gtalükocu viçalışmacı zihniyetin ülkemize egemen olmasına sazı Geiiliz.
Ülkenin geleceğinekarar vermeye yelkik tüm devet kurumlarını ve dar siyasalçıkar hesaplarıyla orlamı ve
kitleleri germmeyi sürdüren çeyteleriuyanyar, SAŞĞUYUYA denek GİYOMUZ. 

latmalıdır. Yanlış anlaşılma takıntısından kurtularak, asıl lu birbirimizi gün ışığında tanımaktan geçer. Halkların,

sorunun demokratikleşme sürecinden uzaklaşma oldu-

ğunu vurgulamalıdırlar.

Elbette art niyetli yerel ya da uluslararası güçler ve

hatta devletler olacaktır. Ancak onların yaratmak isteye-

ceği çatışma tuzağına düşmemek enkritik adım olacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi, yanyana köylerde ve mahal-

lelerde yaşamış olupta, birbirini yeterince tanıyamamış

olmanın verdiği çekingenlik ve soğuklukları aşmanın yo-

birbirlerinin farklı yönlerini tanımaları, aslında bu farklılık-

ların korkulacak şeyler değil, geçmişte farklı coğrafyalar-

da farklı yaşam koşularında geliştirmiş oldukları insani

özellikler olduğunu anlamalarını sağlayacaktır. Bu süreç-

te görülecek olan bir çok ortak kültürel değer ise yakın-

laşmayı sağlayacaktır. Kısacası karamsarlığa kapılmak

yerine karanlığa karşı bir mum yakmak gerekiyor... Çün-

kü sevmek tanımakla başlar. Bi
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Muhittin ÜNAL   
ÇB olağan yönetim kurulu toplantılarının

sonuncusu 5 Mart 2005 tarihinde Adıgey

Cumhuriyeti'nin başkenti olan Maykop'da

gerçekleştirildi. Bir önceki toplantıda belirle-

nen olağan gündem maddelerine ilaveten

Kafted ve Maykop Adıge Derneği temsilcilerinin yazılı

önerileriyle Rusya Federasyonu Parlamentosuna sevk

edilmiş olan yasa tasarılarının son durumu ve son günle-

rin aktüel konusu haline gelen Adıgey'in Krasnodar

Kray'a bağlanması söylentilerine açıklık kazandırılması

şeklindeki iki konu da görüşülmüştür.

Gündemde yer alan konuların tümünün görüşülüp

karara bağlandığı toplantının üç kararını okurlarımızın bil-

mesinde yarar görüyoruz.

1-Yabancılara toprak satışı ve yabancı yerleşmeleri

nedeniyle gelecekte dönecek olan Adıgelere toprak kal-

mayacağı endişesi ve statü değişikliği söylentilerinin ya-

rattığı rahatsızlığa karşı Moskova nezdinde etkin politik

girişimlerde bulunulmaisteğinin gelecek toplantıda bel-

gelere dayalı olarak ve özelbir oturumla görüşülmesi.

2- Mayıs ayındaki Yönetim Kurulu Toplantısının Kaf-

fed'in talebi doğrultusunda Türkiye'de yapılması.

3- Aşağıda kayıtlı dilekçe-mektubun DÇB Başkanıta-

rafından imzalanarakilgililere gönderilmesi.

 
Adıgey Devlet Başkanı sayın Hazret Şovmen, kendi-

sinin de katılması beklenilen toplantının gündemineilave

edilen iki maddenin siyasal konular olması nedeniyle,
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son andatoplantıya gelmekten vazgeçip yerine yardımcı-

sını göndermiş, toplantı bittiğinde de toplu olarak heyeti

makamında kabul etmiştir. Kabul sırasında Türkiye'de

yaşamakta olan hemşerileri görüp tanıma arzusunda ol-

duğunu ifade eden Şovmen, Adıgey'in Krasnodar'a bağ-

lanmasıistemi konusunda daözetle şunları söylemiştir:

, “Adıgey Cumhuriyeti'nin statüsü konusunda

kimsenin kaygı duymaması gerekir. Konunun bi-

lincinde ve takibindeyiz. Bazı siyasiler, bu tür

söylemlerle prim kazanma hevesi içindedir, ama

etkili olamayacaklardır. Sorunun halli ancak üst

düzey temaslarla ve diyalogla mümkün olup, bu

konuda da gerekeni yapıyoruz.”

Heyete bir akşam yemeği veren, eski Başbakan ve

halen Parlamento Başkanı olan Tharkako Muharbiy de

son söylentilere temasla yemek konuşmasısırasında özet-

le şunları vurgulamıştır:

“141 yıl önce anavatanlarından uzaklaştırılan kardeş-

lerimizin önemlisıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Ama va-

tanda kalanlar çok çok dahafazla sıkıntı ve zorluklara gö-

ğüs gererek topraklarını ve kültürlerini korudular, birçok

zorluğun üstesinden gelmesini bildiler. Buradaki yapıyı,

dengeleri, imkanları, RF yasalarını ve gelecekle ilgili dü-

şünceleri iyice bilmeyen hariçteki bazı hemşerilerimizin

itibarettikleri, Rusya aleyhtarı politika ve söylemlerin fay-

da yerine zarar verebileceğinin bilinmesinde yarar görü-

yorum. DÇB bu konunun öneminiyurtiçi ve yurt dışıta-

banına anlatabilmelidir.”

Toplantı sonunda yandaki metin oylanarak kabul

edilmiştir.:



Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığına,
Rusya Federasyonu Parlamentosu Başkanlığına,
R.ECumhuriyetler Meclisi Başkanlığına,

Bilindiği üzere DÇB Adıge halkları ve onların “Ulusal Kültür” sorunlarıyla uğraşan bir kuruluştur. Rusya
Federasyonu'nun kurucu üç Cumhuriyeti'nde Adıge, Kabardey ve Çerkes adlarıyla fiilen yaşamakta olan Adı-
geler ve Türkiye'de, Ortadoğu'da, Avrupa'da ve Amerika'da aynı adla hayatlarını sürdürmekte olan tüm Adı-
ge halkları adına söz sahibi olmamız nedeniyle bu yazıyla sizlere sesleniyoruz. Malumları olduğu üzere DÇB
siyasi bir kuruluş değildir. Ancak halkı adına söz söylemeye ve endişelerini dile getirmeye yetkili birsivil or-
ganizasyondur. O nedenle yazıyoruz.

1- Rusya Federasyonu'nun son Vatandaşlık Yasası, Rusya Vatandaşlığıalma hakkını çok çok engellediğigi-
bi ikametgâh alınmasını da zorlaştırmıştır. Diasporada yaşayan ve ana vatanına geri dönmekisteyen insanla-
rımız genelde Repertriyan— Dönüşcü konumunda olan insanlarımızdır ve geri dönerek bu ülkede çalışarak
hayatlarını sürdürmeye hakları vardır. Onlar için önemli olan da Anavatanlarına geri dönmektir. Üstelik biri-
kimleri olan bu insanlar şu anda çok daha iyi şartlarda yaşamaktadırlar. Dolayısı ile onların dönüşlerini zor-

laştırmak ekonomik ve politik bakımlardan da Rusya Federasyonu'nun çıkarına değildir. Kaldıki, Rusya Fe-
derasyonu, o insanlarla sanki: hiçbirilgi ve sorumluluğu yokmuş gibi de davranamaz, davranmamalıdır. Zira,

onlar Kafkasya'ya dönünce Rusya Vatandaşı olacaklardır. Hal böyle olunca, bir ülkenin, kendi vatandaşları-
na karşı olmaları mümkün müdür?

2-Rodana ve LDRP gibipartiler siyasi arenada, Rusya Federasyonu'nun lehinde olmayan söylemlerle ne-
gatif enerji dağıtıyorlar. Yani, Özerk Cumhuriyetleri ve Ulusalözel bölgeleri yok etme gibi bir politika izliyor-
lar. Ve Rusya Federasyonu'nun devlet yapısını merkezileştirme (Cumhuriyetleri kaldırma) çalışıyorlar. Bu par-
tiler ve bazı medya organları (Biz hükümetin aynasıyız. Hükümetin planları ve düşüncelerini yansıtıyoruz.) gi-
bi konuşmalar yapıp, kampanyalar düzenlemektedirler. Bu yol Rusya Federasyonu Devletini geliştirmiyor
tam tersine onun bugünkü oturmuş düzenini bozuyor. Bugün gündemde çok derin ve önemli sosyal ve eko-
nomik reformları var ve devlet onların gerçekleştirilmesi için güvenilir bir garantidir. Merkezi yapılaşmanın
güçlendirilmesi sadece ve sembolik bir mana taşıyor. Bazıpolitikacıların, ulusal duyguları ve yapıları yok say-
ma pahasına büyük ve güçlü üniter bir devlet hevesleri taşıması; RF için ve halklariçin inanılmaz kötü sonuç-
ları beraberinde getirebilir: Devlete karşı soğuma, güven yitirme, ırkçı ve faşist hareketlenmeler ve militanlık
tohumları ekilmesi bunlardan sadece bazılarıdır.

3-Son zamanlarda bazıpolitikacılar; “Unifikasyon” hırsızları yüzünden yenibirformül buldular. O formül
Rusya'da Adıge halkının sosyal yapılaşmasını engelliyecektir. Adıge Cumhuriyetinin Krasnador'a bağlanması
söz konusu edilmektedir. Onların böyle planları yapmaya, demokratik karakterde kararlar almaya hakları
yoktur. Adıge Cumhuriyeti'nde Adıgelerin nüfusu sadece Yo 25 kadardır. Rus çoğunluğunca, Adıge azınlığı
aleyhine bir kongre yapılmış olsa dahi bu resmen siyasi tecavüzdür. Böylesi şeyler, etnik olaylara yol açar ve
Adıge halklarının yaşadığı cumhuriyetlerde sosyal ve siyasi yaşam düzenleri bozulur. Bunu hiçbir zaman unut-
mamak gerekir. Kaldı ki, “Adıgeler kendi anavatanında azınlık olarak kalmışlarsa” bu da acımasız Kafkas Sa-
vaşları yüzünden yaşanan zorunlu göçlerin bir sonucudur.

Yukarıda yapılan açıklamaları dikkate alarak, saygımızla sizden rica ediyoruz:

1-Rusya Federasyonu (vatandaşlık yasası Madde.13) de değişiklik yapılarak;
a) Vatandaşlık hakkı kazanılması ve ikamet alınabilmesine ilişkin olarak halen yürürlükteki gibi 5 yıl değil

1 yıl Rusya Federasyon topraklarında yaşamanın yeterli sayılmasını,
b) İkinci vatandaşlıklarının iptal edilmemesini;
c) Rusça bilme mecburiyeti yerine Rusya Federasyonu'na bağlı Cumhuriyetlerde konuşulmakta ve resmi

dil olarak kabul gören otokton dillerinden birisinin o kişi tarafından biliniyor olmasının yeterli sayılmasını,
2-Devlet Başkanı olarak sizin, Medya da Cumhuriyetlerinkaldırılması ve merkezileşmesi söylemleri hak-

kındaki gerçek düşüncelerinizi açıklamanızı ve RFAnayasa prensiplerine bağlılığınızın herkes tarafından bi-
linmesini, sağlamanızı;

Talep ediyoruz.

DÇB BAŞKANI ve RUSYA FEDERASYONU MİLLETVEKİLİ
© ZA NAKHUŞEV 



 



 

 

istiyoruz. Bu konuda bize söyleyecekleriniz

nelerdir?

Her ulusun, en kıymetli olması gereken varlıkları ka-

dınlarıdır. Kadınlar annelerimiz, teyzeleri-miz, halalarımız,

kız kardeşlerimizdir. Bizleri yetiştirenler onlardır. En sıcak,

en şefkatli ifadeler onlar için kullanılmıştır (ana sıcaklığı,

ana kucağı).

Bizim toplumumuza özel bir şeyler söyleyecek olur-

sak; Çerkes kadınının eskiden beri toplum içerisinde çok

önemlibir yeri vardır. Çerkes toplumu, yaşamında kadı-

nı onuruna yakışır, kadının üreticiliğini, kadının fedakârlı-

ğını, kadının kuruculuğunu göz ardı etmeyen çok özel bir

yere koymuştur. Çerkes kadını toplumunda çok saygı gö-

rür, hakettiği için saygı görür. O da Çerkes ölçülerine gö-

re, gerektiği şekilde erkeklere, diğer kadınlara, hatta ço-

cuklara saygı gösterir. Bu çok önemli bir dengedir. Çer-

kes kadını yuvasının temelidir, üreticidir çalışkandır. Gö-

revlerini bilir görevlerinin hatırlatılması gerekmez. Yani

kadın sadece anne olduğu için değil, kendi davranışları

sebebiyle de saygıyı hak etmiştir. Bu hak edilen saygı da

hem özde, hem davranış biçimlerinde yerini almıştır.

adınlarımıza verilen önemden bahsedelim

Peki bir Çerkes kadınına karşı bir Çerkes erke-

ği nasıl davranır?

Bir Çerkes kadını yanlarından geçerken, köylerimizde

yaşı ne olursa olsun bütün Çerkes erkekleri ayağı kalkar-

lardı. Biz bunları hep böyle gördük. Çerkes köylerinde

yol hemen evlerin arsalarından başlamaz. Arada yol ke-

narları, bahçeler ve çimenlikler vardır. Oralarda genellik-

le akşamüzerleri veya günün uygun zamanlarında yaşlı- »

lar oturup sohbet ederlerdi. Bu esnada küçücük bir kız

çocuğu da geçiyorolsa, hemen ayağa kalkarlardı. Kadın-

lar da erkeklerin sohbetlerini bölmemek ve onları rahat-

sız etmemekiçin, mümkün olduğunca onların oturdukla-

rı yerden geçmezlerdi. Ara yollardan, arka sokaklardan-

dolaşırlardı. Zorunlu olarak geçerlerse de ayağa kalkan

erkeklerin hepsini selamlayıp yollarına öyle devam eder-

lerdi.

Bizim çocukluğumuzda henüz at kullanılıyordu. Atıy-

la giden bir Çerkes erkeği, bir hanım gördüğü zaman der-

hal atından inerdi. Bunu ben de uygulamışımdır. Şehirde

yaşamama rağmen evden tembihliydim. Bazen arkada-

şımın atına biner, Çerkes köyüne girdiğim zaman attan

inerdim. Yolda bir Çerkes hanımıyla karşılaştık mı, he-

men atımızdan inerdik. Bizim köylerimiz birbirine yakın-

dır, yardım edilmesi gereken hanım varsa yardım teklif

ederdik. Böyle bir durumda hanımlar bazen yardım tek-

lifini kabul ederler, memnun kalırlar, (bir Çerkes erkeği-

nin görevidir bu), aksi takdirde teşekkür eder giderlerdi.

Ben ve benim yaş grubum genellikle bu yaşamı, bu gü-

zellikleri yaşadık. Herkesin herkese hitabında zarafet ve

ölçü vardı. Söylenmesi gereken öyle çok şey var ki. Baş-

ı başına bu konu hakkında kitap yazılsa yeridir. i

Eskiden büyükaile tipleri vardı. Büyük ailede büyük-

baba, büyükanne, halalar, amcalar vs. ve onların aileleri

hepbir avlu içerisinde yaşarlardı. Ailenin en büyük erke-

ği kadar, ailenin en büyük hanımının da otoritesi vardı.

Bu otorite, ille de zora dayananbir otorite değildi. Zaten

her biri kendi yuvasında çocukluktan itibaren bu görgü-

ye göre, Çerkes anayasasına, Çerkes xabzesine göre şe-

killeniyordu. Dolayısıyla gittikleri yuvada da aynı anaya-

sa geçerliydi. Evde büyükannenin erkek kadar otoritesi

vardı. Erkeğin otoritesinin de bir sınırı vardı.

Erkeğin yapması gereken, erkeğe yakışan işler

nelerdir? Aynı şekilde kadınların yaptıkları işler

konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Ağır işleri yapmak, hayvanların yetiştirilmesi, bakımı,

toprağın sürülmesivb. bütün bu ağır işler erkekler tarafın-

dan yapılırdı. Çerkes kadınları elde imkân olduğu sürece

kesinlikle ağır işlere sürülmemişlerdir. Ancak sürgündeki

— şartlarımızda böyle imkânlar yoktu. Ormanlar, bataklıklar

içine getirilip bırakılmıştık. O zaman şartlar gereği yapıl-
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ması gerekenişler, elbirliğiyle, kadın erkek birlikte yapı-

lırdı. Genç kızlar elleri kaba olmasın diye, güneş altında

fazla yanmasınlar diye tarlalarda çalıştırılmıyorlardı. Ka-

dın, kendisine bahşedilmiş fiziki güzelliğini deforme ede-

cek, kuvvetisteyen çalışma şekillerinden daima uzak tu-

tulurdu. Hiç unutmuyorum, 1992 yılında elleri kürek gi-

bi büyümüş şekillerini tamamen kaybetmiş hendekler

içerisinde hendek kazarken bir takım hanımlar kadınlar

gördüm. Çerkes değillerdi benim gördüklerim. Kadın, er-

kek eşitliği diye kadının fiziksel olarak zorlanmaması ge-

reken yerde değer yargıları göz ardı edilmiş kadınlar hen-

dek kazıyor. Artık deformasyon öyle ki o hanımı gördü-

ğünüzde şüphe edersiniz. İşte Çerkesler'de bu yok.

Erkeklerkayış işleri de yaparlar. Öküz deri-
sinden ham Çerkes kaşıyışı yapardı. Onu ha-

nımlar yapmazlar. Zor bir iştir. Eğerleri erkek-

ler yapar. Zor işleri erkekler, zarif işleri, kadın-

ları zorlamayacakişleri hanımlar yaparlardı.

Çerkes hanımları evde dikiş, nakış, ör-

gü işleri, evin idaresi konularında, evin en

büyüğü olan hanımın direktifleri doğrul-

tusunda, ev içerisinde veya dışarıda kü-

çükişler yaparlardı. Buna karşın,o tarih-

lerde ayakkabı fabrikaları, konfeksiyon-

“lar olmadığı için aile bireylerinin ayak-

kabıve giysilerini de eski Çerkes ev ha-

nımları yapıyorlardı. Mesela, hayvanın

üzerinden yüzülmüş bir deriyi o hanım

terbiye ediyordu. Bu ayrı bir uzmanlık

alanıydı. Söz gelimi, kullanılacağı

yere göre keçi derisi, sığır derisi

farklı farklı şekillerde terbiye

ediliyordu.

Çerkes olmayan toplum-

lardan “Çerkes dikişi” diye

bir söylem duyarsınız.

Çerkes dikişi son de-

rece itinalı, bugün

makineyle yapı-

lan dikişin elle

yapılanıdır.

Kadınları-

mızın

diktik-

leri
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ayakkabılara bakacak olursanız (Çerkes ayakkabısı) di-

kişler son derece güzelve itinalıdır. Hem fonksiyonel hem

de şıktır. Çerkes hanımları evde, “vereşhande” dedikleri

eyer yastıkları, çantalar (şhante), tabanca kılıfları, eyer,

öteberi koydukları küçük çantalar gibi eşyalar yaparlardı.

Çocukluğumuzda karşılaşmışızdır, Çerkes işi yapan sa-

raçlar vardı. Bir de saraçların yaptıkları eşyaların aynıları-

nı Çerkes hanımlarının ellerinden çıkmış olarak görürsü-

nüz. Arada çok fark vardır. Şekil olarak aynı ama zarafet

olarak, incelik olarak çok farklıdır. Çerkes hanımları ince-

cik sırımlar hazırlar, ham keçi derisinden veya geyik deri-

sinden yapılmış sırımların kenarlarını güzelce yuvarlatır-

lar, ona uygundelikler açarlardı. Buitinalı çalışma sonu-

cu hem kalite, hem estetik olarak fark ederdi yapılan iş.

Çerkes hanımların elbiselerinin üzerindeki motifle-

ri zaten biliyorsunuz. O motifleri öyle güzel yaparlar

ki görenler bunların elde yapıldığı-

na inanamazlardı. Bütün ev hal-

kının giydiği kumaşları Çerkes

hanımları dokurdu. Çoğu

zaman duymuşuzdur,

dünyada meşhur Ka-

bardin denilen kumaş-

lar vardır. Ruslar Ka-

bardeylere “Kabar-

dinler” veya “Ka-

bardin” derler. Bü-

tün Çerkeslerin

dokuduğu bir ku-

maş şeklidir bu.

Basit tezgâh-

larda ve dar

olarak doku-

nurdu. Sıkı

dokunmuş

bir ku-

maştı

bu,

bü-

tün



 

dünyaya ihraç ediliyordu Kafkasya'dan. İhraç edenler

herhalde Kabardeylerdi ki Kabardin kumaşı diye meşhur

oldu.

Bir evde bir hanım olduğunu derhal anlarsınız; evin

düzeni, tertibi bunu belli eder. Düzce'de Kafkas Derne-

ği'nde çokiyi tanıdığım bir bey, (o zamanlartabiişler Zor)

Bolu valisini Düzce'nin Çerkes köylerine götürmüş.İlk

götürdüğü köylerden biri Derdil adında bir Abaza köyü-

dür. Zorlukla, döne döne çıkarlar yoldan ve dağın tepe-

sindeki köye ulaşırlar. Vali, böyle bir yerde karşılaştığı

manzara karşısında hayran kalıyor. “Bu nedir, benim kar- .

şılaştığım şey nasıl bir şeydir?” diyor. Tertemiz masalar

kurulmuş,kolalı örtüler, kolalı peçeteler, kendisinin o gü-

ne kadar hiçbir köyde rastlamadığı, çatalı, bıçağı, tabak

takımları. Genç kızlar moda dergilerinden fırlamış gibi.

Ancak, tabi belirtmek lazım kıyafetleri de Çerkes kültürü-

ne göre. Kızlarımız kadınlarımız giydikleri giysilerde, hiç-

bir zaman kendilerin teşhir edecek bir pozisyona girmez- .

ler. Yani, o gözde kıyafetlerinin nasılitinalı yakıştırılmış ol-

duğunu ifade etmek için moda dergilerinden fırlamışlar

gibi ifadesini kullanıyorum. Onlarındavranış şekilleri, hi-

tapları, büyüklere küçüklere davranışları, her şey ölçülü

hiçbir şekildedir, tesadüfe bırakılmamıştır. “Bu ne biçim

bir millettir. Hayatımda böyle şey görmedim. Bunlara

hayran olmamak mümkün mü?” diyor vali. Ondan son-

ra, idari bakımdan o güne kadar yapılmayan, düşünül-

meyen işler Düzce'ye yağmaya başladı. Bu anlattıklarım

1964 senesidir.

Öteki milletlerde olduğu gibi Çerkeslerde de milletin

temeli ailedir. Eğer bir milletin hanımları bilinçli iseler,

milli bilinçleri varsa, o toplum ölümsüz olur yaşar. Eğer o

toplumun kadınları milli bilinç taşımıyorlarsa, o zaman o

aileyi yok ederler. Aile yok olunca da zaten toplumun

ömründensöz edilemez.

Bir Çerkes adamı Çerkes kadınını kesinlikle incitmez.

Evde kadına hitap ederken kesinlikle kaba tabirler kul-

lanmaz. Ne zamana kadar? Kadınlarımız, kızlarımız ger-

çek birer prensestir. Kadın gerçek bir hanımefendi gibi

davrandığı sürece haksız muamelelerle karşılaşmaz. En-

der olarak karşılaşsa bile kendisi haklı taraftadır. Diğeri

her tarafta ayıplanır, toplum içerisinde yeri olmaz. Ama

Çerkes hanımı da öyle yetişmiştir ki, erkek gururuyla oy-

namaz. Erkeğini tahrik etmez. Danslarımıza bir bakın.

Danslarımızda Çerkes hanımında gerçek bir prenses tav-

rı hissedilir. Hareketlerinde dengeli, zaman zaman neşeli

ama İaubali olmayanbir tavrı vardır. Çerkes danslarında
hanımın sergilediği hava bir prensesin davranışıgibi, yaş-

larından beklenmeyecek derecede olgun, gerektiğinde

neşeli ama aşırıya gitmeyen, oldukça dengeli bir şekilde-

dir. Dans sırasındaki hallerini şöyle bir düşünün, anlarsı-

niz. Bazıları Çerkes hanımının dans esnasındaki hareket-

lerini bir güvercin gibi veya bir heykel gibi tasvir eder.

 
Düğüne Hazırlık...(Bn. Kalmanov-1956)

Kafkasya'da 1830'larda yaşayan İngiliz seyyahlarından

biri şöyle diyor: “Dünyada en çok sevdiğim şey Çerkes

kızlarının dansa çıkışları ve yerlerine dönüşleridir”. Bazı

ulusların halk oyunlarında, danslarında kadının tavırları-

na bakınız, mesela İspanyol dansı. İspanyol kadınının tav-

rını gözünüzün önünde nasıl canlandırırsınız? Haşin, er-

keği tahrik eden bir hali vardır. Doğal olarak bu, ulusla-

rn kendi yaşamları, geçmişten gelen tecrübeleri yönün-

de düzenlemeleriyle ilgili bir şeydir. Bu iyi kültür, kötü

kültür ifadesi gibi değil. Zaten böyle bir şey söz konusu

değildir, ancak bir halkın kültürü bu, öteki halkın kültürü

budur.

Çerkes erkeği ile Çerkes kadınının toplum içindeki ye-

ri bir terazinin iki ucu gibidir. Çerkes erkeği mutfak tara-

fına kesinlikle yönelmez, mutfakta oturmaz. Kadınların iş-

lerine müdahale etmez. Mutfağın tanzimi, yemeklerin ha-

zırlanması, hepsi büyükannenin kontrolündedir. Büyü-

kanne ve büyükbaba gerektiğinde birbirlerine istişare

ederler. Emirleri büyük baba verir. Bunları ne güzel yaz-

dı, rahmetli Osman Çelik “Genar” adlı eserinde. Yaşadı-

ğı olayları ve Türkiye'de gördüğü olayları romanına ne

güzelişledi. Büyük ailelerimizde büyük babalarımız yok-

sa bile, büyük anneler son derece otoriterdir. Son derece

de sevecendir. Büyükaile tipinde amcalar, halalar vardır.

Büyük gelinler vardır. Kendi annemden örnek verecek

olursam, bir gün kapıya bir memur geliyor, “kızım anne-

ni çağır” diyor, “aaa annem yok ama öteki annemi çağı-

rayım” diyor çocuk. “Nasıl olur” diyor memur, “iki tane

annesi olur mu insanın”. Çocuk o zamana kadar hiç dü-

şünmemiş, o da şaşırıyor... Çerkesler çok evlilik yapmaz-

lar. Ancak, anneler evde ayrı, otorite aynıdır. Ailedeki

davranışları da aynıdır. Onun için, onların birbirinden

farklı olduğunuhaliyle çocuklar da düşünemiyorlar..
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Abhazya Dayanışma Gecesi'ne katılmak

üzere Ankara'ya gelen Abhazya Meclis
Başkanı ve Geri Dönüş Devlet Komitesi

Başkanı, daha sonra Tİürkiye-Abhazya
arasındakı geliş gidiş sorunlarının çözümü

konusunda bazı temaslarda bulundular

afkas-Abhazya Dayanışma Komitesi'nin,
Abhazya'daki yeni yönetim onuruna düzenle-
diği balonun davetlisi olarak Türkiye'ye
gelen Abhazya Parlamento Başkanı Nugzar
Aşba, Geri Dönüş Devlet Komitesi Başkanı

Anzor Mukba, Parlamenter Raci Ayüzba, Diaspora-
Abhazya İlişkileri Koordinatörü Oktay Cikatua ve
Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Vlademir
Ayüzba, 6 - 8 Nisan tarihleri arasında Ankara'da bazı
temaslarda bulundular.
6 Nisan 2005 Çarşamba akşamı Ankara Atlı Spor

Kulübü'nde düzenlenen Abhazya Dayanışma Gecesi'ne

katılan Abhazya heyeti, davetlilerin unutulmaz bir gece
yaşamasına vesile oldular. Geceye Başbakan Yardımcısı
Abdüllatif Şener, bazı milletvekilleri, basın ve medya
temsilcileri, yabancı misyon, Avrupa Komisyonu

Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Türkiye'deki Kafkas
kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile geniş bir davetli

 



 

topluluğu katıldılar.

Günün anlam ve öneminibelirten konuşmalarla baş-

layan gecede, Abhazya Komitesi Ankara Temsilcisi Bediz

Tantekin tarafından Abdüllatif Şener'e bir de Çerkes ka-

ması armağan edildi. Daha sonra söz verilen konuklar,

kendilerinin Türkiye'de yaşayan kardeşleri olan Abaza-

larla birlikte olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi-

ler. Abhazya Meclis Başkanı Nugzar Aşba yaptığı konuş-

mada, Türkiye diasporasında yaşayan Abazalarla her za-

man yakın ilişki içinde olmaları gerektiğini, bunun için

Abhazya'ya gidiş-dönüş yolunda yaşanansıkıntıların aşıl-

masının zorunlu olduğunu söyleyerek, burada yaşayanla-

un Türk yetkili makamlarına konuyuileterek çözüm için

girişimlerde bulunmalarını istedi.

Geri Dönüş Devlet Komitesi Başkanı Anzor Mukba

ise “Alaşara” denilen ve kutsal sayılan asa elinde olarak

konuşmasına başladı. Konuşmasında daha çok vatanın-

dan uzakta olan Abazaların artık ülkelerine dönmeleri ge-

vektiğine dikkat çeken Mukba, Abhazya'nın bağımsız ve

demokratik bir ülke olduğunu, son seçimlerin de bunu

gösterdiğini, vatanını seven insanların dönüşiçin kararlı

olmaları gerektiğini söyledi. Anzor Mukba konuşmasının

sonunda, Abaza toplumunda en değerli ve faydalı gör-

dükleri insanlara verdikleri Alaşara'yı Bediz Tantekin'e

takdim etti.

Bu konuşmalar arasında, Abhaz Derneği korosunun

ve solist Rahşan Erdoğan'ın söylediği birbirinden güzel

Adıgey ve Abaza ezgileri, davetlilere doyumsuz saatler

yaşattı. Daha sonra sahneye çıkan Abhaz Derneğifolklor

ekibi Ridade'nin, Abazaların geleneksel oyunu Apsuwa

ağırlıklı oyunları da heyecan ve coşkuylaizlendi. İlerleyen

saatlerde davetliler yavaş yavaş ayrılırken, bazı konuklar

dasivil kıyafetleriyle oyunlarına devam eden Ridade eki-

bine eşlik ettiler ve hepbirlikte kol kola girerek avraşa ya-

parak geceyi sonlandırdılar.

Masalara dağıtılan boş zarflarla bağış toplanan gece-

de elde edilen gelirin, Türkiye'deki üniversitelerde öğre-

nim görmekte olan Abhazyalı öğrencilere verileceği ve

önümüzdekiyıl bu organizasyonun tekrarlanacağı bildi-

rildi.

7 Nisan 2005 Perşembe günü CHP Genel Başkanı

Deniz Baykal'a bir nezaket ziyaretinde bulunan Abhaz

heyeti, Abhazya hakkında güncel bilgiler vererek çeşitli

konularda görüş alışverişinde bulundular. Heyet, burada

yaşayan Abazaların birer Türkiye vatandaşı olarak, yakın

akrabalık ilişkileri olan Abhazya'ya geliş-gidişlerinde ya-

şadıkları problemlerin giderilmesi konusunda yardımcı

olmalarını istedikleri Baykal'a, Trabzon-Sohum arasında

direk bir hat olursa bunun sağlanabileceğini söylediler.

Deniz Baykal'ı Abhazya'ya davet eden Aşba ve Mukba

daha sonra yanlarındaki heyetle birlikte bir hatıra fotoğ-

rafı çektirerek parti binasından ayrıldılar.

8 Nisan Cuma günü Dışişleri Bakanlığı'na bir ziyaret-

te bulunarak yetkililerden aynı konuda yardım isteyen

Abhazyalı devlet adamları, aynı günün akşamı Ankara

Derneği'nin düzenlediği sohbet toplantısına katıldılar.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadarkatılımcılarla, Abhaz-

ya'daki son gelişmeler ve kendileriyle ilgili merak ettikle-

ri konularda sohbet eden Aşba ve Mukba,sorulan soru-

lara verdikleri net ve samimi cevaplarla da beğenitopla-

dılar.

Anavatandan gelen hoş bir sada olarak zihinlerimiz-

de yer edecek olan Abhazya Meclis Başkanı Nugzar Aş-

ba ve Geri Dönüş Devlet Komitesi Başkanı Anzor Mukba

ile Nart Dergisi olarak ayrıca birer röportaj yaptık. Koca-

man yürekli bu iki büyük devlet adamı neler söylemedi-

o CHPGenel
 Başkanıinıda
 ziyareteden
o Abhaz heyeti,
Bİ,

- Baykal'la
Abhazya'daki

nn
Ee,
Su
konusunda
birsaat
aşkın sohbet
İĞ,
 (Soldamnsağa)

|Anzor
MW,
o NugzarAşba,
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Irak'ta yaşayan ve kültürlerini aktif olarak

âşmall öge? ole21) AŞTMA devam ettirme çabası içinde olan Çerkeslerin

.. var olduğunu bilmiyorduk. Yaklaşık 6 ay ka-

ylBadykapİğ dar önce Kerkük kentinden telefonla Fede-

rasyonumuz'a ulaşan Dr. Ahmed Ketav saye-

sinde, Irak Çerkesleri hakkında kısaca bilgi

sahibi olduk.

Irak'ta yerleşik bulunan Çerkesler'in “El

Tadamun” isminde bir vakıf kurduklarını, bu

kiymali! ye vakfın bütün imkansızlıklara rağmen Çerkes

kültürünü ve dilini yaşatmayı amaçladığını

öğrendik. 2004 yılında kurulan ve genel mer-

    

ekme çi aşi ÇÂ Case

    
   

  

  
  

 

   

  

    
  

1 alayla) p
alSİLASZapsöl
egelükvi kezi Kerkük'de bulunan vakfın başkanı Dr.

anlgezeyalakç ALEşel Ahmet Ketav. Ketav'ın verdiği bilgilere daya-

bilişyilyğdli ver narak,bir dergi yayınladıklarını öğrendik. Ay-

bagibla ypasiy çeşüwpm lık yayın olarak tasarlanan, ancak imkansız-

lıklar sonucu şimdilik üç ayda bir yayınlanan

derginin ilk sayısına, Tokat Derneğimiz saye-

sinde ulaşabildik. Arapça yayınlanan ve yazı

işleri müdürü olarak Muhammet Huseynel

Dağıstani ismi geçen derginin ilk sayısında,

Çerkes boyları ve özellikleri hakkında bilgiler

verilmiş. Ahmet Huseyn Ketav'ın kaleme al-

dığı bilgilerin, Irak'ta yaşayan Çerkesler için

faydalı olacağını umuyoruz.
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Düzce Kuzey Kafkas Kültür Derneği tarafından geleneksel hale

gelen kitap fuarının altıncısı düzenlendi. 02-10 Nisan tarihleri arasın-

da gerçekleşen Kitap Promosyon ve Hediyelik Eşya Fuarı, Düzce için-

den olduğu kadar çevre il ve ilçelerden de katılımlarla oldukça yoğun

geçti. Düzce ve civarındakiil ve ilçelere yönelik olarak yapılan fuarın,

bölgede bir benzerinin olmadığını belirten yetkililer, Kuzey Kafkas Kül-

tür Derneği'nin bölge insanlarına ayrım gözetmeksizin yapabileceği

en büyük yatırım olması da acısından bu olayın kendileri için de se-

vindirici olduğunu söylediler.  
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Oğuz DEMİR   
opdolu bir koreografiyle 02-24 Nisan ta-

rihleri arasında yaptığı Türkiye Turne-

sinde Türkiye'deki Çerkeslerle buluşan

Nalmes Ensamble Academia, diasporada-

ki hemşehrilerine tarihsel, kültürel ve top-

lumsal enstanteneler sundu. Nalmes'in koreografisini,

dansçıların ustalığını, coşkularını yazıya dökmek gerçek-

ten zorbir iş. Bunun için Nalmes'i izlemek, görmek ge-

rekiyor. İzlerken Çerkesler'in gururunu, inceliğini, cö-

mertliğini hissedebiliyorsunuz. Nalmes'i Türkiye turne-

sinde binlerce seyirci, coşkulu ve heyecanlı bir şekilde

ayakta alkışladı. Dans ederken sevinci ve coşkuyu ya-

şattılar diasporadaki hemşehrilerine.

1936'da Maykop'ta kurulan ekip, günümüze kadar

gelerek Çerkes kültürünü dünyaya tanıtma görevini üs-

lenmiş. Khul Muhamed'in genel sanat yönetmenliğin-

de, 57 kişilik oyuncu ve müzisyen kadrosuyla ulusal ve

uluslararası birçok festivale katılan ekip, şu an için eko-

nomik zorluklarla karşı karşıya. Bu sene içerisinde ulus-
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lararası birçok festivalden davet alan Nalmes, bu eko-

nomik zorluklar sebebiyle bu festivallere katılamıyor.

Adıgey Cumhuriyeti'nde; az bir maaşla Çerkesfolkloru-

nu yaşatmaya çalışan ekip oyuncularına 'kahraman'

gözüyle bakılıyor. Evlenip aile düzeni kuran dansçılar

ise, aldıkları maaşın yetersizliğinden dolayı ekipten ay-

rılıp, pazarlarda tezgah açmak zorunda kalmışlar.

Sevinçler, hayal kırıklıkları ve anılarla dolu

bir turne

Nalmes ekibinin içinde bulunduğu ekonomik zor-

lukları da göz önüne alarak ve Türkiye ile Kafkasya ara-

sında bir aylık da olsa kültürel bir köprü kurmak ama-

cıyla Türkiye turnesi düzenlemeyi amaçladıklarını belir-

ten organizatörlerden Fatih Turhan, 7 ay önce bu turne-

yi planladıklarını anlattı. Turnenin ilk başlarda hayalden

öte gitmediğini ifade eden Fatih, büyüklerinden vebir-

çok dernekten aldıkları destek sözleriyle de buişi bir gu-

rup arkadaşıyla gerçekleştirmeyi düşünmüş.

Nalmes turnesi sırasında bilet fiyatının pahalılığı,

Türkiye'deki amatör ekipler yönünden üretimin düşe-

 



 nf ga Kafkas Derneği Başkanı Fahri Huvaj, Nalmes Genel Sanat
önetmeni Kul Muhammed'e teşekkür ederekbir plaket verdi.

ceği ve derneklerin organizasyondan gelecek gelirlerden

kendilerine düşecek miktar konusunda bir takım anlaş-

mazlıklar yaşanmış.

Tamamen samimi duygularla yapılan bir organizas-

yon olduğunu ve yaptıklarıişten başarıyla çıkmalarından

duyduğu mutluluğu aktaran Fatih, sevinçler, hayalkırık-

lıkları ve geride birçok anı bırakan Nalmes tumesini an-

latıyor. Örgütlerden yeterli desteği alamadan başlayan

Türkiye turnesinde, halkın 14 senelik özlemiyle karşıla-

şan Nalmes oyuncularının büyük bir coşkuyla sahneye

çıktığının altını çizen Fatih, turnede yaşanan bir takım ak-

saklıkları da dansçılara yansıtmamaya çalıştıklarını belir-

tiyor.Nalmes ekibinin birkaç ildeki boş salonlar haricin-

de Türkiye genelinde büyükbirilgiyle karşılandığını söy-

leyen Fatih, turnede kendilerini sevindiren en güzel ola-

yı anlatmadan geçemiyor. 'Nalmes için, Antalya gösteri-

si sırasmda kalacağıoteli ayarlamıştık. Daha sonra Pega-

sus Otelleri'nden bize davet geldi. Biz otele rezervasyon

yaptırdığımızı söyledik. Pegasus Otelleri ısrarlı davetini

sürdürünce merak edip sebebini sorduk. Otelin sahibi

Çerkes bir bayan hemşehrimiz çıktı. Bizde bu daveti ka-

bul ettik. Hemşehrimiz, ekibimizi otelin önünde çiçekler-

le ve bizim müziğimizle karşıladı. Otelde kaldığımız süre

içerisinde de Çerkes müzikleri çaldı. Bu, bize ve ekibimi-

ze yapılan en büyük jestti.”

Fatih, bu turneden sonra Nalmes'ten beklentileri ol-

duğunu söylüyor ve bu beklentilerini; Nalmes'in ulusla-

rarası festivallerde Çerkes kültürünü, folklorunu ve mü-

ziğini dahaiyi tanıtması olarak sıralıyor. Fatih, Nalmes'in

Türkiye diasporasınm gücünü gördüğünü ve bu gücü

her zaman arkasında hissedeceğini söylüyor ve ekliyor

Nalmes, Çerkes halkınm ruhunu yansıtmayı kendine gö-

rev bilmiş bir topluluk.
Evet, Nalmes Çerkes halkının ruhunu yansıtmaya gö-

rev edinmiş bir topluluk, dansçılarının hepsi aynı derece-

de başarılı, hepsi ihtişamlı. Ümit ediyoruz ki bundan

sonrakiyıllarda Nalmes'i ve onuntarifi imkansız dansla- 
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Atalar, “İnsan Hakları ve Demokratikleşme?” baş-
lığı altında (genel tanım, evrensellik ve uluslararası bo-Kadroların kapasitelerinin artırılması

amacıyla düzenlenen seminere, yut, uluslararası mekanizmalar, Türkiye'de insan hakla-
i l rı ve demokratikleşme; ulusal mekanizmalar, AB üyelik

Federasyonumuza Uye 46 demek süreci, insan hakları ve demokratikleşmenin toplumu-

ve üye olmayan demekler “muza ve dernek-İerimize yansıması,risk ve fırsatlar) ko-

arasından belirlenen / demek

olmak üzere toplam 53derneğin

başkanı ya da temsilcileri katıldı

yg ederasyonumuzun yürütmekte olduğu proje
dahilinde yapılması gereken üç .eğitim semi-

nerinden ikincisi 16-17 Nisan 2005 tarihlerin-

de Ankara, Gazi Park Otel'de gerçekleştirildi.

Şu anda dernek başkanlığı yapan veyabir son-
raki dönem için yönetici olmaları düşünülen kadroların
kapasitelerinin artırılması amacıyla düzenlenen semine-

re, Federasyonumuza üye 46 dernek ve üye olmayan

dernekler arasından belirlenen 7 dernek olmak üzere
toplam 53 derneğin başkanıya da temsilcileri katıldılar.

16 Nisan Cumartesi günü, saat 10:00'da Kaf-Fed Ge-

nel Başkanı Muhittin Ünal'ın açılış konuşmasıile başla-

yan seminerin iki oturum şeklinde devam eden öğle-

den önceki bölümünde, insan hakları uzmanı Ömer

  
Doç. Dr. Sevda Alankuş
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nularında bilgiler verdi ve katılımcıların sorularını yanıt-

ladı. i

Öğleden sonrakiiki oturumaise Uluslararası Af Ör-
gütü Türkiye Temsilcisi Levent Korkut konuşmacıola-

rak katıldı. AB sürecinde Sivil Toplumda Dönür-

şüm? başlığı altında birinci oturumda dünyada sivil

toplum örgütleri, AB süreci Türkiye'deki STKların rol

ve sorumluluklarını nasıl etkileyecektir, hangi değişimle-

ri yapabilen STK'lar önümüzdeki süreci yakalayabile-

ceklerdir, devlet STK ilişkileri, dışa açılmanın ulusal ve

uluslararası boyutları konularında bilgiler verdi. İkinci
oturumda ise; AB standartlarında düşünmeve çalışma,

koalisyon ve platformlara katılım, üyelik geliştirme, fon

geliştirme, Kaf-Fed ve üyesi derneklerin çalışma alanla-

rı ve ayrımcılığın önlenmesi konularını anlatan Kor-

kut'un katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından

cumartesi programı sona erdi.

17 Nisan 2005 Pazar günü saat 09:00'da başlayan

öğleden öncekiiki oturumda, Doğu Akdeniz Üniversite-
si İletişim Fakültesi Öğretim görevlisi Doç. Dr. Sevda
Alankuş, kültürel kimlik, medyanın kimliklere yaklaşı-

mı, medyaile ilişkilerde yapılması gerekenler konusun-
da bilgilendirmeler yaptı.

Kaf-Fed Genel Sekreteri Cumhur Bal, Doç. Dr.

Sevda Alankuş ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Alpan'ın

yönettiği öğleden sonrakiilk oturumda, 1,5 günlük eği-

tim semineri sonucunda katılımcılarda oluşan değişim-

lerin paylaşılması bölümüne geçildi. Katılımcılar söz

alarak bu seminerlerin onlara ve derneklerine katkıları-

 

 Aİ

Ömer ATALAR

nı diğer derneklerle paylaştılar.
1,5 günlük eğitim semineri ve |. bölümdeki katılım-

cı değerlendirmeleri ışığında derneklerimizde olması ge-
reken değişimlerin gözden geçirilerek çıkarılan sonuçla-

rın tek tek yazılı hale getirilmesinin ardından,iki günlük

“Dernek Başkanları Eğitim Semineri” saat 17:00

de sona erdi.
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Karadeniz'in ılıman iklimine sahip olan Bahçebaşı, bir ova köyüdür.
Tokat'ın en venmli ovalarından bırı olan Kazovasınırları içindedir.
15 bin dekar arazısı olan köyün temelgelir kaynağı tarım ürünleridir.

Turhal Kafkas Derneği

 

 

ahçebaşı Köyü Turhal'ın güneyinde, ilçeye

25 km. uzaklıkta 650 m. rakımlı 90 haneli

300 nüfuslu bir Abzeh köyüdür. Köyün 65

hanesi Çerkes, diğerleri Bulgaristan göçmeni

ailelerden oluşmaktadır. 1864 sürgününde

Trabzon ve Samsun'da geçici olarak iskan edilen köy hal-

kı daha sonra şimdiki yerleşim yerinin yakınında bulunan

Çağlankaya mevkiine kalıcı olarak iskan edildiler. İki yıl
burada kaldıktan sonra şimdiki yerleşim yerine taşındılar.

Buraya gelme nedenleri ise Çağlankaya'da bulunan di-

ğer komşuları ile aralarında çıkan husumet ve kavgalar

olmuştur. 1902 yılında yaklaşık 25 hane Şam'ın Kuney-

tree kasabasına göç etmiştir. Göçten sonra şu an köyü

oluşturan onüç sülale kalmıştır.

Zamanla, yakınlarda bulunan Kürtler köyünde is-

kan edilen Çeçen ve Dağıstanlılar arasında talihsiz olay-

lar meydana gelmiş ve çok sayıda insan hayatını kaybet-

mişti. Olaylar üzerine Bahçebaşı köyü thamadeleri Kürt-

ler köyüne giderek kavgayı durdurmuş, kimiaileleri Bah-

çebaşı'na getirip yerleştirmişlerdi. Bu olaydan sonra Bah-

çebaşı, göç almadan, göç vermeden sade Adigeler'in

oluşturduğu bir köy olarak gelişimini sürdürmüştür. Kur-

tuluş Savaşı'ndan sonra ise balkan ülkelerinden gelen

Bulgaristan göçmenleri iskan edilmiştir.
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Bahçebaşı Abzeh köyü olmasına rağmen üç hane

Şapsığ, bir hane Kabardey, bir hane de Bjeduğ aile yaşa-

maktadır. Köyde Tuğuj, Şaguj, Semguh, Şlaho, Tamuh,

Hatko, Şevcen, Haedzuk, Dog'u, Neczugo, Guanegu,

Hlaş, Çemişko sülaleleri yaşamaktadır.

Karadeniz'in ılıman iklimine sahip olan Bahçebaşı,

“bir ova köyüdür. Tokat'ın en verimli ovalarından biri

olan Kazova sınırları içindedir. Ekilip, biçilebilen 15 bin

dekar arazisi olan köyün temel gelir kaynağı tarım ürün-

leridir. En çok şeker pancarı (bir zamanlar pancar tohu-

mu da üretilirdi), buğday, ayçiçeği, kavun, karpuz, az

miktar da olsa meyvecilik yapılmaktadır. Son yıllarda bir

ailenin ihtiyacıolan et, yağ, peynir elde etmek amaçlı bü-

yük baş hayvancılık da yapılmaya başlandı.

Çerkesce konuşaninsanların yaş ortalaması 50'nin

üzerindedir. Bu yaşın altındakiler genellikle konuşama-

maktadır. Dil böyle olmakla birlikte, Adıge kültürünün en

etkin olarak yaşatıldığı köylerden birisidir Bahçebaşı.

TURHAL'IN ÇERKES KÖYLERİ
Tokatili Çerkes yerleşiminin en yoğunolduğu illerden

biridir. En yoğun olarak Tokat, Turhal, Erbaa, Artova,Zi-

le ve Almus ilçelerine yerleşmişlerdir. İlimizde dernekleş-

me bilinci 1960'lı yıllardan başlar. Turhal, Erbaa, Tokat

ve Zile'de olduğu gibi Turhal'ın Bahçebaşı köyünde de

kültürel amaçlı Kafkas dernekleri bulunmaktadır.

 

Turhal Kafkas Derneği olarak Tokat ve Erbaa dernek-

lerinin etki alanına giren yerleşim birimlerinden söz etme-

yeceğiz. Turhal, Zile ve Pazar ilçelerindeki yerleşim yerle-

rinin tanıtımıyla yetineceğiz.

Turhal'da dernek faaliyetleri 1964 yılında başlamıştır.

Türkiye'de demokrasiye yönelik darbelerin yapıldığı dö-

nemlerde (12 Mart 1971, 12 Eylül 1980) dernek faaliyet-

leri durdurulmuştur. Demokrasinin işlemeye başladığı, si-

vil yapılanmanın önünün açıldığı an dernek faaliyetleri
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hemen başlatılmıştır. Kaf-Der'in şubesi olarak etkin çalış-

malarda bulunulmuştur. Kafkas Dernekleri Federasyo-

nu'nun kurucu üyesi olmuş, federasyon çatısı altında di-

yaspora ve her konuda, yasalardan aldığı güçle demok-

ratik mücadeleye devam etmektedir.

Turhal'daki Çerkes köyleri, o zamanlar bataklık ve

sazlık, şimdilerde ise çok verimli topraklardan oluşan Ye-

şilirmak vadisinin Kazova eteklerinde bulunmaktadır. Os-

manlı, Türkiye'deki diğer yörelerde uyguladığıgibi, Tur-

hal'da da Çerkesleri diğer etnik gruplarla iç içe ve onlara

yakın komşu köy olacak biçimde iskanetmiştir. Turhal

Çerkesleri uzunyıllar, köy içerisindeki diğer etnik gruplar-

la sorunlu olarak yaşamışlardır. Bölge halkına giyim, ku-

şam ve sosyal hayat bakımından örnek olmuş ve örnek

alınmışlardır. Ne yazık ki, 1970'liyıllarda başlayan kente

göç olgusu, köylerimizin boşalmasına neden olmuştur.

Bir zamanlar nüfusunun yüzde 80-90'ı Çerkes olan kimi

köylerimizde, bir veya iki hane Çerkes kalmıştır.

Bazı köyler hariç, çoğunlukla köylerimizde Çerkes di-

lini konuşma yaşı çok yüksektir. Yeni yetişen nesil Çer-

kesceyi hiç konuşamamaktadır. Son yıllarda kimi köyleri-

miz, köy şenlikleri, köy veya köylü günleri düzenleyerek

tanışma, kaynaşma ve dayanışma faaliyetlerini artırmayı

başarmıştır. Bu sayede,işlerinden emekli olanların köye

dönüşilgilerinin artmış olduğu gözlenmektedir.
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Ataköy (Kumuk-Nogay)

Kızkayası (Abzeh)

Hamide (Abzeh)
Gümüştop (Abzeh)

Arzupınar (Kabardey)

Asarcık (Abzeh)

Ortaköy (Besleney)

Üçgözen (Kumuk)

Kalaycık (Abzeh)

Akbuğday (Avar)

Sarıçiçek (Avar)

Bağlarpınarı (Abzeh)

Çayıroluk (Kabardey)

Kazıklı (Abaza)

Zahledin (Abaza)

Hasanağa (Şapsığ)

Devret (Abzeh)

Çayköy (Bjeduğ)
eşevler (Kaberdey)

Kaledere (Abzeh)

Manastır (Kaberdey)

Menteşe (Abzeh)

Doğançalı (Lezgi)

Ocaklı (Lezgi)

3allıca (Lezgi)

Ocacık (Lezgi) 



 

 
Habat Şogan   

bhaz Dırmit Gulia, Adıge Çeraşe Tambot,

Nogay Canibek Abdulhamid, Kabardey Şo-

genizıuk Ali gibi, hayatını halkının eğitimine

ve aydınlatılmasına adamış kahramanlardan

birisi de Tobil Tolistan'dır. Karaçay-Çerkes

Cumhuriyetine bağlı Abaza köyü Elburgan (Bibardkıt)'-

da 1879'da doğan Tobil Tolistan bu köyde medrese eği-

timini tamamladıktan sonra, Osetya'da din eğitimi veren

bir enstitüye kaydolur, fakat mezun olamadan bu okul-

dan ayrılır. Adıge (Abaza ve Çerkes) dilleri için özgün bi-

rer alfabe oluşturan Tolistan, sözlükler hazırlayıp; folklor

malzemelerini derleyip yazıya geçirdi. Tolistan, öğretmen

 

kimliğinin yanısıra bir folklor bilimcisi, dilbilimci ve et-

nograf olarak çeşitli mesleklerde de adını duyurdu.

1924 yılında Adıge alfabesini hazırlayan Tolistan, bu

alfabesiyle Anabze (Anadil) adlı bir eser yayınladı. Tolis-

tan aynı yıl içerisinde Adıge Psawç'e (Adıge Yaşamı) is-

miyle Adıgece yayınlanan gazetede yazılar yazdı.

ADIGE DİLLERİ ÜZERİNE ÇALIŞTI
1924-1941 arasında Tobil Tolistan'a ait 40 kadar ya-

pit yayınlanmıştır. Tolistan eserlerinde, halkın özgün kül-

türünü, yaşantısını, dilini ve folklorunu son derece iyi

gözlemlemiş ve bunu kaleminde ustalıkla yazıya dök-

müştür.

Tolistan, 1926'da Kafkas-Rus savaşlarını konu alan

Calduz adlı hikayesini yazdı. 1927'de tamamladığıen ta-

nınmış eserlerinden olan Zuli ise 1929 yılında yayınlan-

 

Hayatını halkının eğitimine ve

aydınlatılmasına adamış

kahramanlardan bınsi de Tobil

Tolistan'dır. Tolistan, öğretmen

kimliğininyanısıra bir folklor bilimcisi,

dilbilimci ve etnograf olarak çeşitli

mesleklerde de adını duyurdu.

dı. Yine aynı yıl içerisinde bir diğer yapıtı Zarıa okuyu-

cuyla buluştu. Tsguı (1929), Sır (1929), Adzın (1930),

Pioner warad (1931), Wıneırxap (1931), Kolxoz wa-

rad (1931), Asapşxuıpşkua raj'a (1931), oni (1931)

adlı eserleri ise başarıyla ortaya çıktı.

Tolistan'ın Adıge dillerinden başka bir diğer çalışma

alanı ise Rusça olmuştur. 1915 yılından başlayarak bu dil

üzerinde de yoğunlaşmış, birçok tanınmış Rus yazar ve

şairin eserini Adıge dillerine çevirmiştir.

Tolistan birkaç istisna dışında tüm yapıtlarını Abazaca

yazmaya başlar. Kaleme alacağışiir, şarkı, destan, hika-

ye, masal tarzı birçok eser, daha sonra Adıgece'ye de

çevrilmiştir.

1924-28 yılları arasında Tobil Tolistan'n hazırladığı

Arapça esaslı alfabeyi kullanan Kuban Adıgeleri, 1928'-

de Latin esaslı bir alfabe kullanmaya başlamışlardır.

1932 yılında Latin esaslı bir alfabeye kavuşan Adıgeler,
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1938 tarihinde Kril kaynaklı bu-

günkü alfabeye geçme durumunda

bırakılmışlardır.

Abazaca yayınlanan Çerkes

Khapş gazetesinde Tolistan'ın Sos-

rıkhuiy Aynıj, Sosrıkhuiy Atsı-

ğulaçşiy, Sosrıkhuiy Sosranpiy

ve Sosrıkhuiy Sotraşiy adlı mitos

türü eserleri 1941 yılında okuyucu-

suyla tanıştı.

o Zama, Calduz ve Asabikua

yıtzarjğ adlı çalışmalarından başka

1947'de yayınlanan kitabı “Abaza

Turıxkua”da yer alan Âtşanxça

Mıdpiy Âtengiz Xak-uiy Rturıx,

Bilimsel çalışmaları da

en az derlemeleri

kadar önemli olan

Tolistan, yapıtlarıyla

Kafkasya'nın en antik

dillerinden biri olan

Abazaca'nın da dılbılım

özellikleri çerçevesinde

makale yazar. Bu yazı, Adıge dilinin

gramerinin yazıya geçirilerek tespit

edilmesi aşamasında bir kaynak gö-

revi görmüştür.

1954'de yayınlanan “Abaza Bil-

meceleri ve Atasöz-Deyimleri” adlı

yaklaşık 500 maddeden oluşan der-

lemesi de türünde bir ilk olmuştur.

Bu yapıtında Tolistan, söz konusu

türdeki malzemelerin nasıl değerlen-

dirileceğinin esaslarını da belirlemiş-

tir. Abazaca atasöz, deyim ve bilme-

celeri özgün yazım şekilleriyle bir sü-

tunda vermiş, karşılarına ise Rusça

çevirileriyle birlikte varsa benzer an-

Araxuxça Batiy awi yipha ve sistematıze lamdaki Rusça karşılıklarını eklemiş,

Köım-Kğış-K'ak'ana rturıx adlı | bunları da yer yer verdiği özel açık-

söylenceler; “Tsri Literatura” kita- edilebileceğini lamalarla zenginleştirmiştir. 1956'da

bında yer alan Dadıriy awnağur- bir komisyon çalışmasıyla yayınla-

şuk: iy rturıx adlı manzum yapıtla- kan (tl amıştır nan Rusça-Abazaca Sözlük'te eme-

rı, Tolistan'ın derlemiş olduğu folklo-

rik malzemelerden esinlenerek yazdığı manzum eserleri-

dir. Tobil Tolistan, kaynağıfolklor birikimi olan yapıtların-

da kahramanlık-hainlik, cesaret-korkaklık, cömertlik-cim-

rilik, adalet-zulüm veiyilik-kötülük gibi birbirinin dahaiyi

anlaşılmasını sağlayan zıt kavramlara sıklıkla yer vermiş-

tir. Tolistan, İl. Dünya Savaşı öncesinde “Adıgece'de İm-

la Kuralları” konulu o dönem şartlarına göre çok ilginç bir

NART 112

ği geçen isimlerin başında Tobil To-

listan gelmektedir.

Bilimsel çalışmaları da en az derlemeleri kadar önem-

li olan Tolistan, yapıtlarıyla Kafkasya'nın en antik dillerin-

den biri olan Abazaca'nın da dilbilim özellikleri çerçeve-

sinde siste matize edilebileceğini kanıtlamıştır. Tobil Tolis-

tan 1956'da Çerkesk şehrinde hayata gözlerini kapamış

ve doğduğu köy Elburgan'a defnedilmiştir.

 



 

Tobil Tolistan'ın

soyağacı
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AJIBbIPIİAH A-BATATIA

Übiprnambıklya, pına ptoxsya ayarla
Üsımapbıunarl An6bıprlanbmxs a-Bararla,

Ca6any a6pyc ny rlaitbıpklepbiri,
Cary axlaxbB ny rlanbıpxiBxiBari,

Axlax»B AykBa uranlbıra #buuTrlapulari,
Aöpyc aykBa aHxauna HakBıulapk»BaxTi.

İanapuan xlauBa HbuyabıpınbıxTi.
Üanxlasıpxa, anula klbpıms abıulaylBaxTi.

Axlua-aObizrauBa aÖ6bi3 rlapruri,
ATeT 3anbbiM anula KİbbilB AFBbIprbbHTİ.

Axluna xisavlsrlspıTÖAa Anıuulanuri,
AHxauBa prlaxcakBa H#3biprHTİ,

Übpomuuurl! exbrapısaTa anrbbı axbarlapa,
bip3HpAYHTİ axauBa arBbimxapa-arlsapa.

Ayn anarbbna An6biprlaH Arbaxbbipturyam.
K»BGuHu Ülbioxboırbayyu p6xbapa
Jrbarbacaya nbıOxbaxari arluBapa.

Sulimov, 1934.

ya vr

Tebik, İlebikb! İlcbikb Tby3MbKbİ

Ji H3xb-İykbxom ypamılacanı.

(TyuularsyAm3y) nulbi 3anbiIMX3M,

3aNbIMbIMbIy 33paXb3X3p

YU TXB3KİYM3M Kbbi39pHİy3y,
Hi 133 HHX3P KbbI3OMbIMb3İYC3y,

Hirb3c Ky3akl3 yeO3Hanı.

Y3bixy36aH3 yu ÖbikbiO3M
BbHTb3Kiyannp KbbiXaTbKb3IY,

JİLIPBIXbBIHBIP3H rypauı3
Tubirbom uİ3KbY, Kbapıı Mİ3HUİX3p
İLNİIHDUİRIM MbiXyarb3ryrb3M,

Yu rbyary u3xyx3p alyaTalı.

illaxypbılyaT3 a yu Obimxop,

BbiH X3TbyrbyTH, aX3p arall3y,

llamn3-yn3p Kbbi331413X3y,

(Xam3039p) Kbbinrpawan.

Kbbi3xalax3M a mleiryrbbip
Jİbbi6orbax3M Tbbirboxanml3y,
Tiunl3 mlampıTy, paralı.

Ter HbIĞ3DX3M 3bipanıanl3ıu,
“Jllairb39” Aly KbATbBITPH,
Jam3renbxap KbpaTallı,

Çerkesk, 1930. 
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Yalçın Yaşar

 

 

Avrupa'daki Çerkes derneklerinin katılımı ve Belçika

Kuzey Kafkas Kültür Derneği'nin öncülüğünde Belçi-

ka'nın Temse şehrinde geniş katılımlı bir festival yapıldı.

Festivalde ayrıca misafir konuşmacı olarak Kaf Fed Ge-

nel Başkanı Sayın Muhittin Önal bir konuşma yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden pek çok Çerkesin bir

araya gelerek doldurduğu büyük salondaki geceye Al-

manya'dan Wuppertal, Köln, Zwingenberg Çerkes der-

nekleri, Hollanda derneği, Fransa Lion derneğinin yani

sıra İngiltere, İsviçre, İtalya'dan gelen konuklar ve Antal-

ya Dernek Başkanı sayın Berat Özdemir bulunuyor-

 
du.Festivale katılan tüm konuklar kolay unutamayacak-

ları coşkulu bir gece geçirdiler.Şenlik programı, Belçika

K.K.KDerneği Başkanı Adnan Yıldız'ın açış konuşmasıy-

la başladı. Şenlikte İkişer kez sahn alan aşağıda yazılı

ekipler ve sanatçılar hemşerilerimize unutulmaz saatler

yaşattılar.

Serbest Düğün bölümüise iki saate yakın bir zaman

devam etmiş olup gençlerimizin öz danslarma olan öz-

lemlerini gidermelerine ve daha bir kaynaşmalarına vesi-

le olmuştur. Çerkes hanımlarının özenle yaptıkları yemek-

ler, kitap ve hediyelik eşya standı,el isleri ve kültürümüz-

den çeşitli motiflerin süslediği güzel sergiler gerçekten gö-

rülmeye değernitelikteydi..
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Başkent'e gelen

Cigit Sirki'nin gösterileri büyük hayranlıkla izlendi. Ankaralılar tarafından

coşkuyla izlenen gösterilerin en ilgi çeken bölümüise Kuzey Osetya'lı us-

ta at binicilerinden oluşan 9 kişilik ekibin yaptığı gösterilerdi. 24 Ocak —

15 Mart tarihleri arasında Türkiye'de olan ve daha sonrasirk ile birlikte

ülkelerine dönen K.Osetyalı grubun lideri Dzusatı Oleg ile yaptığımız gö-

rüşmede, grubun aslında sirk kadrosunda yer almadığını, ancak Türki-

ye'de yapılacak gösteri için kadroya eklendiklerini öğrendik. Bizim için

özel bir gösteri yapan Dzusatı Oleg, Dzgoyev Slavik, Aeldattatı Valery,

Agnati Oleg, Slantı Atsamaz, Kelotı Maya, Belikatı Murat, Urtatı Solsan

ve Kalotı Bolat'tan oluşan Oset grubu, imkân olursa Türkiye'ye tekrar

gelmek istediklerini ve bu defa daha uzun kalacaklarını söylediler.

 



 

- bilgi edinmek isteyen Danimarka heyet, merak ettik-
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Danimarka İnsan
: Hakları Kurumu
İ Temsilcileri

Federasyon'u
 

  

Danimarka Ulusal İnsan Hakları Kurumu heyeti

Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. ©

-Sivil Toplumkuruluşlarına yönelik bir proje kapsa-

mında Türkiye'ye gelen üçkişilik heyet, Federasyon'u

ziyaretlerinde Genel Başkan Muhittin Ünal, Genel

Sekreter Cumhur Bal ve diğer yetkililerle görüşerek
bilgi alışverişinde bulundular. Federasyon'un yapısı,

yaptığıfaaliyetler, Kafkas kültürü ve tarihi konusunda

leri birçok konuda bilgilendiklerini, bunları ülkelerine

12 3 4 5 6 7 8
 

 

   
 

ziyaret etti
döndüklerindeilişkide oldukları diğer kurum ve kuru-

tuşlarla paylaşacakların söylediler. Sohbet sırasında

Danimarka'da da bir Kafkas derneği olduğunu belir-

ten SivilToplum bölümü direktörü Jakob Kirkemann

Hansen, Federasyon'un bu dernekle tanışmasıve iliş-

ki kurmasında aracı olabileceklerinibelirtti.Danimar-

“ka heyetine Bjemate Kafe'de özgün Çerkes yemekle-

ri ve kefir ikram edildi. Keyifli bir sohbeteşliğinde ye-

“nen yemekten sonra konuklar, karşılıklı iyi niyet söy-

lemleri ve davetlerle uğurlandılar. E

9

 

 
 
  

    
 

 

 
     
  
       
Hazırlayan: Şamil Yurdusever

   
 

 

 

SOLDAN SAĞA
1- 1996 yılında bir suikast sonucu öldürülen Çeçen İlder. 2-
Dağ lalesi - Çerkesce “işte, al“ anlamındakullanılan bir sözcük
3- Çerkesce “blım” sözcüğü — Eski dilde gece 4- Ezgi, nağme
— Çerkesce “iş, uğraş” 5- Gümüşün simgesi — Prensip 6- Uzak-
lık anlatır — Bir kadın ismi 7- Avrasya Stratejik Araştırmalar
Merkezi'nin kısaltması — Gaye, erek 8- Çerkeslere özgü bir er-
kekgiysisi, çerkeska 9- Miskoskop camı — Sodyumun simgesi
10- Yama ile onarmak, yama vurmak 11- Halk dilinde büyük,
yetişkin — Arapça “ben” 12- Bir çalgı - Güreşte bir oyun
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1- Kuzey Kafkasya'nın doğusunda yer alan bir bölge — Çerkes-
ce “kendi, kendisi” manasında bir söz.2- Öğütülerek toz hali-
ne getirilmiş tahıl — Parasit 3- Çayın tavı — Ululuk, büyüklük 4-
Özellikle dişçilikte kullanılan bir dolgu malzemesi — Eski dilde
su 5- ”,... gelmek” (düzelmek, uslanmak anlamanda kullanı-
lan bir deyim — yok etme, öldürme 6- Genişlik — Çerkeslerin
pek sık olmasa da kullandıkları bir erkek ismi 7- Çerkeslerin
yağda kızartılmış hamura verdikleri isim (abzahabze) — Bir mas-
tar eki 8- Kuzu sesi — Cilalı ve sırlı cam 9- Çerkeslerin gelenek
ve göreneklerini oluşturan kurallar bütünü — Küçük gümüş pa-
ra
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afkas Dernekleri Federasyo-

nu'nun yayın organı olan dergini-

zin Kasım/Aralık 2004, 40.sayı-

sında, Rusya Federasyonu Cum-

hurbaşkanı Sayın Putin'in Türki-

ye'ye gelişi münasebetiyle "Uzman Gözüyle

Kafkasya'daki Son Gelişmeler"i konu alan "Pu-

tin-Türkiye-Kafkasya" başlıklı bir yazı yayınlan-

mıştır. Ankara ANKAM Genel Koordinatörü

Suat Kınıklıoğlu tarafından kaleme alınmış olan

yazıda, Kafkasya ve özellikle de Abhazyasoru-

nu ile ilgili bazı analizler ve saptırmalar yer al-

mıştır.

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi olarak

bu yazıda ileri sürülmüş olan bazı görüşlere ka-

tılmadığımızı kısaca açıklamakistiyoruz.

1-Yazı, genel mahiyetiyle Rusya Federasyo-

nu'ndaki iç bünyesel olumsuzlukları ön plana çı-

karmak suretiyle, ABD ve AB yanlısı bir yakla-

şımla, Abhazya olayına bir anlamda çözüm en-

jekte etmeyi amaçlamaktadır. Şöyle ki; Saakaşvi-

l'den sonra Gürcistan'ın AB ve AB'ye yaklaşım

göstermesi sonucu, Abhazya'nın 10 yıldır süren

kazanımlarının yeniden sorgulama zorunluluğu-

nun doğduğu vurgulanmaktadır.

2-Bu anlamda Abhazya'da yapılan seçimler

ileri sürülerek, yeni cumhurbaşkanı ve onun da-
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  Ankara, Çeçenistan

konusunda faaliyet

gösteren vakifve

dehneklerisiki bir

denetim altına almiş,

Türkiye e Rusya

Federasyonu arasında.

istihbarat bilgi alışverişini

içeren derinlikli

işbirliğine gidiliriştir.

Neyarki, Beslari

baskanı ve bu baskının

dramatik yansımaları,

Çeçenistan davasının

Türkiye'de ciddi olak

sorgulanmasına Yol açmış

BARET

   



 

 

 
 

 

yandığı muhalefetin, demokratik dışa açılım gereklili-

> ği, sloganıyla hareket ettikleri, Rusya'nın da buna

ekonomik ambargo ile karşı koyduğu vurgulanarak,

adeta yeni Abhaz yönetiminin Abhazya'nın bağımsız-

lığını masaya yatırabileceği iması verilmektedir.

3-Yine söz konusu yazıda, Kafkas ve Abhaz dias-

porasının, Abhazya yönetimine dolaylı yoldan da ol-

sa, Abazya'nın bölgedeki güç dengeleri ve stratejik

gelişmeler nedeniile bağımsızlığını sürdüremeyeceği

ve bu nedenle yeni Abhaz yönetimine mevcut geliş-

meler ışığında hareket edilmesinin uygun olacağıgi-

bi bir telkini söz konusu olmaktadır.

Ne var ki; kaleme alınan yazı her ne kadar taraflı

bir görüşle ele alınmış olsa bile, aşağıda be-

lirteceğimiz hususların özellikle baş-

kanlığınız ve yayını yapan dergi

sorumluları tarafından dikkate |

alınması gerekirdi kanısında-

yız:

I- Her şeyden önce ge-

rek eski, gerek yeni Ab-

hazya yönetimi, Abhaz-

ya'nın sahip olduğu ba-

ğımsızlık statüsünün or-

tadan kaldırılması gibi

bir görüşe hiçbir şekilde

yandaş olmayacaktır. Bu

konuda Abhazya yönetimi

ve halkı fikir duygu ve |

inanç birliği içerisindedir. N

2-Abhazya Cumhuriyeti'nin a

hukuksal statü bakımından sahip

olduğu argümanlara yeniden ve önemle

bakıldığı takdirde, esasında Abhazya toprakları-

nın Gürcistan toprak bütünlüğü içerisinde tarihi ve

hukuki olarak yer almadığı açıkça görülecektir. Bu

konuda bilgi eksikliğine dayanılarak, saptırıcı bir şe-

kilde kurumunuz yayın organında yazı yazılması doğ-

ru değildir.

3-Abhazya sorunu yazarın empoze etmeye çalıştı-

ğı gibi sadece Rusya, ABD ve AB arasındastratejik

bir sorun değildir. Abhazya'nın siyasi kaderi ve gele-

ceğiile öncelikle Kuzey Kafkasya'daki kardeş halklar,

yakından. ilgilidir. Nitekim Abhaz-Gürcü savaşında

Rusya yardımı olarak sunulmaya çalışılan yardım,

esasında Kuzey Kafkasya kardeş halklarından gelen

yardımdır. Bu yardım bundan sonra da gelmeye de-

vam edecektir. Çünkü Abhazya bu cumhuriyetler

içinde korunmasıgerekli en önemlibir kardeş topra-

ğıdır.

   

  

   
   

ABD ve AB'nin çıkarları &

doğrultusunda Abhazya'nın yok

edilmesifikrine kapalı da olsa

yayın organınızda yer verilmesi,

başta Abhaz yönetimini, Abhaz

halkını ve diasporadaki

insanlarımızı cıddı şekilde

rahatsız etmiştir.

4-Diyasporanın hiçbir zaman Abhazya yönetimi

ile çelişkiye düşmediği ve asla düşmeyeceğibir ger-

çektir. Bu doğrultuda elden gelen maddi ve manevi

yardımları yapacaktır.

5- Yazıda doğru olarak ifade edildiği gibi, Türkiye

resmi dış politikasını, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü

üzerine kurmuştur. Bu da, ABD ile AB'ye karşı olan

zaaftın bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. An-

cak biz halkımızdan aldığımız manevi destekle Ab-

hazya'yı ve Abhazya'nın statüsünü desteklemeye de-

vam edeceğiz.

6- Yayın organınızda iddia edildiği gibi, Abhazya'-

nın alternatif güçleri hesaba katmadan ve kendigele-

ceğini kimliğini bağımsızlığını riske ata-

rak, bir anlamda vazgeçerek, Gür-

cistan ile uzlaşmak suretiyle

barış yapması mümkün ol-

madığı gibi, Abhaz halkı

< ve yurdunun yok olma

sonucunukesin olarak

doğuracaktır. Esasın-

da bu durumu Gür-

cistan yöneticileri de

her mekân ve yerde,

her fırsatta açıkça

ifade etmektedirler.

Buna karşılık 10 yıldır

süren barış görüşmele-

rinde, Abhazya'ya uzatıl-

# mış ve Abhazya'ya hak ta-

© nıyan bir barış fikri ve projesi

olmamıştır.

Durum böyle iken, ABD ve AB"

nin çıkarları doğrultusunda Abhazya'nın yok

edilmesi fikrine kapalı da olsa yayın organınızda yer

verilmesi, başta Abhaz yönetimini, Abhaz halkını ve

diasporadaki insanlarımızı ciddi şekilde rahatsiz et-

miştir. Kaldıki, teslimiyetçi anlayışla bir takım taraflı

ve sübjektif görüşlere inanılarak böyle bir yazının bi-

zim derneklerimizin de dahil olduğu bir federasyo-

nun yayın organında yayınlanması, ayrıca ciddi bir

 

  

 

. üzüntü kaynağı olmuştur.

Kafkas-AbhazyaDayanışma Komitesi olarak bu

yazıya karşılık, yayın organınızda yukarıdaki yazımı-

>zın veya daha ayrıntılı olarak cevabi mahiyette gön- İ

dereceğimiz bir yazımızın yayınlanmasını rica ediyo-

Kafkas-Abhazya Dayanışma Komitesi Adı-

na -Başkan İrfan ARGUN
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Sürgün yedim
Sonra deli bir vurgun; mavisinde denizin

İçimi oydum da yer açtım ayrılıklara
Göç dayatılınca şakağıma

Ağlayan gözler bıraktım ardımda
Yaşıyorum işte haybeye
Uyurken konuşur gibi
Konuşurken uyur gibi
Konuşamıyorum ki

Dilimi kenetlemiş insanın oğlu...
Titreyen eller buldum taktım bileklerime

Hasretimi yerleştirdim benliğime...

Uzak yollar var içimde
Çok adımlar attım hayata

Ama ulaşamadım kaldım diasporada
Şimdiyse |

Kafkasya'yı 141 geçiyor
Acımsa hiç geçmiyor zihnimden

Zaman yok
Mekan zaten hiç olmadıki...
Mektupsuz zarflar var içimde

Bir türlü kabuk bağlamayan yaralar
Sancılar içindeyim aklımın yetmediği zamanlarda

Durdu zihnimdeki terkedilmiş saatler
Gücendim hayata

Gücendim yaşayamadıklarıma...

Çocukluğumdan kalma bu hasret
Annemin gözündeki yaş kadar kutsal

İşte bu yüzden acımı gözlerimde sakladım
Karakuyu "nun kuyularına zarfsız mektuplar bıraktım

Ama ulaşamadım geçmişime...
Allah'ım sürgünle yaşıyorum

Yine de
Yüzüne dokunup ısınmadan ölmem ben Kafkasya

Bekle
Ümitlerim kırılsa da veda etmedim sana

Kalbim söküldü kaldım öylesine
Kolum kırıldı kaldım öylesine
Ama veda etmedim sana

Veda etmedim sana
Bekliyorum dönülecek günü topraklarımıza 



Çev: İbrahim Alhas

Kucağımda büyüttüğüm çocuklarım

Kaçıp nerelere gittiniz,

Bağrımdan doğan gür suları

Ana sütü yapıp büyütmüştüm sizi

Beni yapayalnız bırakıp

Kutsal vatanı terk ettiniz, niçin?

Yurdu korumaktan korkuyor gibi..

Öyle huyunuz var mıydısizin!..

Simdi o gür sular gözyaşı olup

Uzaktaki çocuklarım için akmakta

Kar gibi ağarmış saçlarım ise

Evlatlarımı arayıp durmakta

Bazen boynumuileriye uzatıp sizi

> Denizin ötesinde arıyorum

Göremeyince üzüntüden

-- hasretinizden yaşlanıyorum

Terk ettiğiniz güzel vatan

- Nura bürünmüş ışıldıyor

Atalarınızın doğduğu topraklar

İyilik ve bereket içinde gelişiyor?

Adıge soyunun çocukları

Nerelere göç ettiniz

Bir geri dönseniz kucağıma

Daralan yüreğim rahatlayacak...

BALKAR FOWSET 



konumlanmış olması; 19.yy.'da yaşananfela-

-ket hakkında yeterli objektif kaynaklara ulaş-

 

 

Hakan Eken  
Kafkas tarihine bakıldığında, coğrafyasının bugünbile sahip olduğu zor ula-

şılır vahşi özellikleri, nispeten küçük bir alanda, neredeyse sayılamayacak ka-

dar çok halkın, dostluk ve husumet alanları .

içiçe geçmiş bir satranç tahtası görünümünde

           

ma olanağının ne kadar zor olduğunufikrine

kapılmak kolayca mümkün olmaktadır. An-

cak o dönemdebile hem Rusya'da ve Os-

manlı'da, hem Kafkasya'da ve Avrupa'da ve

hatta ABD'de, yaşananlarlailgili pek çok bi-

limsel ve edebieserler ile haber yazı ve ma-

kaleleri olduğu bir gerçektir. Ancak konunun

20. yy'da dünya ve bölge koşullarının, dev-

letlerin çıkarlarının, düşmanlık ve müttefik-

liklerinin geçirdiği değişimler ile diasporada

yaşayan Çerkeslerin ulusal kimliklerinin ge-

lişiminin yasal olanaklarının olmaması,

ekonomik olarak güçlü bir topluluk haline

gelememeleri bu kaynakları ortaya çıkar-

makiçin çalışacak yeterli sayıda aydın ve

araştırmacının ortaya çıkamamsına yol aç-

mıştır. Bunu yapmayaçalışan az sayıda ki-

şiyi ise destekleyecek bir lobinin ya da

toplumsal bir dkö'nün olmaması çalışma-

ların yeterli bir düzeye gelmesini engelle-

miştir.Murat Papşu'nun bu derlemesi,

hem Sovyetler Birliği'nin son dönemleri

ile bugünün Rusyası'ndaki Çerkes aydın-

ların döneme ilişkin bilimsel değerlendir-

melerini, hem de 19.yy'a ait askeri, dip-

lomatik belgelerle, savaş ve sürgüne ait

gezete haber ve makalelerini günümüze

ulaştıran bir kitap olarak karşımıza çıkı-

yor. Savaş ve sürgünile ilgili sunduğu

bilgi ve belgelerin yanı sıra, Çerkestari-

hi hakkında yapılabilecek benzeri doku-

manter (belgesel) çalışmalar için cesa-

retlendirici bir örnek oluşturuyor. Osmanlı'nın nüfus politikaları,

Rus Çarlığı'nın yayılmacıpolitikaları, farklı Çerkes sosyal gruplarının, farklı dü-

şünce ve uygulamaları, askeri yapılar vb. faktörlerin çeşitli örtüşme ve çatışma

hallerinin örneklediği kitabı tavsiye ediyoruz. Özellikle bu tür kitaplara gösteri-

lecek olan talep, tarihimizin bu dönemineilişkin çalışmaların, ekonomik ve mo-

ral desteği olacağından ayrıca bir önem taşıyor.
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KAFKASYA, RUSYANIN
ANAYAN YARASI

Hakan Eken

 

   
Kitap Kafkasya'nın 1997 yılına kadar olan tarihine ve o yılların güncel po-

litik gelişmelerine yer veriyor. Kuzey Kafkasya ve TransKafkasya'nın 90'lı yıl-

lardakiiç politik gelişmeleri hakkında şaşır-

tıcı biçimdeiçsel bilgiler içeren değerlendir-

meler yapıyor. Çeçenistan'ın İ.savaşı zafer-

le atlatmasından sonra 2. savaşa gidilen

ara dönemde yaşadığı kısa barış sürecin-

de, özellikle petrol kaynaklı çıkar çatışma-

larının etkilerine değiniyor. Daha 1924 yı-

lında yabancı konsorsiyumların Çeçenis-

tan'da bir savaşı tahrik etmeleri, bununla
da Sovyetler Birliği'ni zayıflatarak Kafkas-

ya bölgesini ayırmayıve Milletler Cemiye-

ti koruyuculuğunda Hazar gölü ile, Kara-

deniz arasında bağımsız bir petrol devleti

kurmayı hedefledikleri ortaya konuyor.

Bunun yanısıra Çeçenistan'da kabilelerin

tanıdığımız liderlerin arkasındaki etkileri

ile tarikatların farklı tutumlarını öğren-

mek deilginç.

1990'lı yıllarda popüler olan ve ABD

yönetimlerinin politikalarını etkileyen

stratejistlerden S.PHuntington'ın Uygar-

lıklar Çatışması adlı makalesinde Kuzey

Kafkasya'yı ve özelde Çeçenistan'ı kül-

türler arasındaki fay hattı olarak tanım-

lamasının, bugün ve yakın gelecekte

bölgede olacaklar hakkında ne kadar

endişe verici bir durum yarattığına de-

ğiniliyor. Kitap Kuzey Kafkasya hakkın-

da yalnızca Çeçenistan'ı ele almıyor.

Bütün K.Kafkas devletleriile ilgili sap-

tamalar, gözlemler mevcut. Osetya'nın

özel durumu, kabileciliğin desteklen-

mesinin yanısıra, benzer olanların ay-

rıştırılıp, farklı olanların biraraya geti-

rilmesinin sonuçları, Lezgilerin bölün-

müşlüğü, Dağıstan'ın kozmopolit ya-

pısı, Abhazya, Karaçay-Çerkes ve diğerleri hakkında

1990'ların ortalarına ait geniş bir perspektif ortaya konmuş. Kafkasya'nın tü-

münde hali hazırda savaş olan bölgeler dışındaki yerler için, L.Troçki'nin “ne

savaş ne bariş” hali saptamasi hala güncelliğini koruyor görünüyor. Özellikle

Azerbaycan'da ve tüm Güney Kafkasya'da bölgesel bir güç olma iddiasında-

ki Türkiye'nin hamleleri de yazarın dikkatinden kaçmamış. Bi
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Bir varmış bir yokmuş, Kuyijtsuk adında bir.

yaramaz yaşıyormuş. İş zamanı hasta olup ya-

tiyor, yemek zamanı iyileşip kalkıyormuş. An-

nesinin artık canına tak etmiş, bir gün oğlunu

azarlamış:

- Arkadaşların adam oldu, sen hala bir |

baltaya sap olamadın. Aşık oynayıp gezi-

yorsun.

Hiç olmazsa yemek pişireceğim odunu

getir...

Kuyijtsuk aşıklarını satmış ve annesine yaka-

cak odun getirmekiçin tek atlı bir araba almış.

Bir sabah ormana gitmiş. Atını otlaması için

serbest bırakmış. Kendisi de odun kesmeye

başlamış. Çok geçmeden kocaman bir kucak

dolusu odunla atını bıraktığı yere gelmiş. Bir de

ne görsün, bir ayıyla birtilki atına binmişler, ter

içinde koşturuyorlar.

- Bu ne acayip şey? - diye şaşırmış Kuyijt-

suk. Sonra, “Ben size gösteririm” diyerek

yanında bulunan arkanı çıkarmış, savurup at-

mış. İlk atışında isabet ettirmiş ve çekip ikisini

de tepe üstü yere düşürmüş. Yanlarına koşup

ellerini ayaklarını bağlamış.

NART22

İlkönce Ayı kendine gelmiş: |

- Ne olur beni öldürme, senin için her

şeyi yaparım, diye yalvarmış.

- Ne yapabilirsin ki benim için?

- Yiyeceğiniz yıllık balı ve yakacağınız

odunu ben getiririm, demiş Ayı. |

- Peki, öyle olsun, diyerek onu serbest bi-

rakmış. Ni e

- Ama, demişAyı, beni ele vermeyecek-

sin. Sana hizmet ettiğimi anlatırsan düş-
man oluruz. |

- Peki, demiş Kuyijtsuk.

Tilki de biraz sonra kendine gelmiş ve oda

yalvarmaya başlamış:

- Beni de bırak, ben de bir gün senin

işine yararım.

- Ne işime yararsın ki?

- Başka çaren kalmadığında beni bu-

İursun. Sözüm söz.

- Peki, öyle olsun, diyerek onu da bı-

ralmış.

Kuyijtsuk topladığı bir kucak odunu alıp eve

dönmüş. Sabah olduğunda bir de bakmış ki

avluda kuru odun, evin önünde de petek petek

bal yığılı duruyor.

Annesi buna çok şaşırmış:

  



  
- Bu nasıl oldu, kim getirdi bunları? di-

ve sormuş. Oğlununhiç sesi çıkmamış, iştahla

bal yiyerek oturuyormuş.

Aradan zaman geçmiş, ana oğul hayatların-

dan memnun yaşıyorlarmış. Ama Kuyijtsuk'un

annesi istediğini elde ettiği halde rahat etmi-

yormuş. Bir gün oğluna çikışmış:

- Bu balla odunun nereden geldiğini

söylemezsen sana haram ederim, demiş.

- Nereden gelecek, demiş, kölelerim

var, onlar getiriyor.

- Doğruyu söylemezsen ölümü gör.

Kuyijtsuk ne yapsın, dayanamamış ve anne-

sine ayıyı anlatmış. Sabah olup bal almak için

dışarı çıktığında ne görsün; bal olmadığı gibi

avluda odun kıymığı bile yok! Yaptığı aptallığa

çok üzülmüş ve oturup ağlamış.

Böyle olunca yine odun getirmeye ormana

gitmiş. Ayı birden karşısına çıkmış ve vurup

Kuyijtsuk'u yere devirmiş:

- Beni ele vermeyeceğine söz verme-

din mi? Bu kez seni affediyorum, ama bir

daha bu ormana gelirsen seni yerim, de-

MİŞ.

Kuyijtsuk ayının korkusundan ormana gide-

mez olmuş. Orada burada diken, çalı ne bulur-

sa onu kesip eve götürüyormuş.

Yine bir gün Şıgobıko'ya diken toplamaya

giderken Tilki'yle karşılaşmış.

- Kolay gelsin, Kuyijtsuk, demiş Tilki.

- Sağol.

- Ne o, koca ormanı bitirdin de diken

toplamaya mı gidiyorsun?

Kuyijtsuk Tilki'ye talihinin nasıl döndüğünü

anlatmış, şikayet etmiş:

- Ormana giremiyorum, yoksa Ayı be-

ni yiyecek.

- Peki, demiş Tilki. Ben de bir gün senin

işine yararım dememiş miydim? İste şim-

di o gün geldi. Yarın tanıştığımız yere gel.

  

Ben sana o ayıyı da öldürtürüm, postunu

da kürk yaptırırım. Nasıl yapacakları konu-

sunda anlaşmışlar.

Ertesi gün Kuyijtsuk tek atlı arabasıyla or-

mana gitmiş, atını serbest bırakmış. Tam balta-

yı almak için uzandığında Ayı birden ortaya çı-

kıp onu yakalamış:

- Seni yerim dememiş miydim, ormana

niye geldin? Şimdi etini yiyip kemiğini

emeceğim senin, demiş.

Ayıya gücü yeter mi Kuyijtsuk'un, vurduğu

gibi yere serilmiş. Tilki de kenardan olanlarıiz-

liyormuş. Tam o sırada seslenmiş: i

- Hey, Kuyijtsuk, bir ayı vuracağım da

onu arıyorum, gördün mü?

Ayı sesleneni avcı zannetmiş.

- Görmedim de, demiş Ayı.

© - Görmedim, demiş Kuyijtsuk.

- Peki o basında dikilen ne?

- Ağaç kütüğü de, demiş Ayı.

- Ağaç kütüğü, demiş Kuyijtsuk.

- Ama kulakları var.

- Onlar kulak değil budak de, demiş

Ayı. |

- Onlar kulak değil budak.

- Budaksa baltayla vur o zaman, demiş

Tilki.

- Birazcık vur bana, demiş Ayı.

- Peki, demiş Kuyitsuk ve baltayı alıp

Ayı'nın kafasına indirmiş.

Kuyijtsuk ve Tilki Ayı'nın postunu çıkarmış-

lar, arabaya da odun yükleyip eve dönmüşler.

Bundan böyle Kuyijtsuk ile Tilki kardeş olmuş-

lar. Birlikte yiyip içip hala sizin köyün ucunda

yaşıyorlar.

Kaynak:

Tavurıhişe (Yüz Masal),

Derleyen: Nalo Zavur, Elbrus Yayınevi,

Nalçik 1992. |
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oplum halinde yaşamaya başladığından beri insanlar

hep geleceği, gelecekte neler olacağını merak etmişler,

bunu önceden bilmeye, öğrenmeye büyük önem ver-

mişlerdir. Bununiçin dinsel gizemlerden medet ummuş-

lar, falcılar, kâhinler yetiştirmişler, gök cisimlerinden,yıl-

dızlardan, güneşin, ayın durum ve hareketlerinden, çe-

şitli doğa olaylarından yararlanma yoluna gitmişlerdir.

Bu konudaki en büyük birikimlerden biri her halde,

dünyanın en eski halklarından biri olan Adıge halkına

aittir. Ne var ki, tarihin talihsizlikleri içinde sonu gelme-

yen saldırı ve işgal girişimlerine karşı durabilecek biçim-

de yapılanmak, toplumsal yaşam düzenini ona göre

kurgulamak zorunda kalan, ovadan dağa, dağdan ova-

ya, oradan oraya savrularak yaşamak zorunda bırakılan

bir halkın, ürettiği kültür değerlerini olduğu gibi koruma-

sı, bunları geliştirip yeniden üretmesi kolay olmamakta-

dır.

Adıgelerdeki, bilim tarihine ışık tutabilecek pek çok

bilgi birikimi, ne yazık ki bu ve benzeri nedenlerle günü-

müze ulaşamamıştır. Adıgelerdeki engin zaman bilgisi

ve ilginç takvim düzenlemesi de bunlardandır.

ADIGECELERDE GÖK VE
GÖK CİSİMLERİNE İLİŞKİN
VRAMLAR

Adıgeler gök ve gök cisimlerini dikkatle gözlemişler,

onlara, özelliklerini yansıtan özgün adlar vermişler, on-

ların durum ve hareketlerinden anlamlar çıkarmaya, ya-

şamlarını onların durumlarına, hareketlerine göre dü-

zenlemeye çalışmışlardır.

Adıgecede “We : uzay, boşluk, gökyüzü ve Sen” de-

mek olup, etimolojik olarak “patla, öteye at, öteye ateş

et” anlamına gelmektedir. Bu yönüyle belki, oluşumun

başlangıcı sayılan meşhur “büyük patlama”ya işaret

edildiği de düşünülebilir.

Adıgecede hemen bütün gök olayları bu kavramla;

“we: gök, uzay” kavramıyla tanımlanmaktadır.

“Wafe/waşö : gökyüzü” demek olup etimolojik ola-

rak “gök rengi, gök yüzlü” demektir. “Weş'ü / wef: iyi

uzay,iyi gök, havanın iyi hali” demektir. Etimolojik ola-

   



 

rak da aynı anlamagelir. “Wey / waye : yağmurlu ha-

va, fırtına” demek olup, “göğün/uzayın kötü hali” anla-

mına gelir. Aynı anlamda kullanılan “welbane” de

“göğün güreşmesi, mücadelesi” anlamına gelir. “Weş-

xı / weşx : yağmur” demek olup, “uzay/gök tutkalı, ya-

pıştırıcısı” ya da “göğü/uzayı yapıştıran” anlamına gelir.

“Wesı / wes : kar” demek olup, etimolojik olarak “gö-

gün/uzayın yanması, gök/uzay yüzüşü, göğün/uzayın

düzlemesi/düzleştirmesi” anlamına gelir. Belki. de gök-

ten yağan karın yeryüzünü beyaz bir örtüyle düz bir ko-

numa getirmesinden esinlenmiştir. “Weşü / wef : do-

lu” demek olup, etimolojik olarak “göğün/uzayın çürü-

mesi, işe yaramaz, işlevini göremez hale gelmesi” de-

mektir. “Weseps çiy” demek olup, “göğün alıştı-

ran/eğiten suyu” anlamına gelir. “Wem”, “durgun, din-

gin, yaprak kımıldamaz durum”, “wet'psıt” : nemli, ru-

tubetli, yağışlı, su sızıntılı hava durumu” vb

Görüldüğü üzere hemen bütün gök olayları “We”

ile yani gök veyauzaylailgili ve ilintilidir.

ADIGECEDE GÖK
CİSİMLERİ

“Tığe : güneş”, etimo-

lojik olarak “armağan”

anlamına gelmektedir.

Öyle anlaşılıyor ki,
sonradan kendisi de
bir tanrı olarak algı-

lanıp tapmma objesi

olarak değerlendiril-

miş olmakla birlikte

güneş, bir tanrı ar-

mağanı olarak algı-

lanmış ve adlandırıl-

mıştır.

“Maze : ay” etimolo-

“jik olarak “kendi kendine

dönüyor/dönen” demektir. Bu

adlandırma, ayın yörüngesel dön-

gülerinin Adıgeler tarafından saptan-

mış ve kavranmış olduğunu düşündürmekte-

dir. “Mezeş'e / mezaç'e : ayça, yeni (doğan) ay”;

“mezenıgue : hilal, yarım ay, ay dilimi”; “mezağue :

dolunay”, aylın iyi) zamani; “mezaxe : ay karanlığı”

anlamına gelmektedir.

“S'ılhe/ç'ılhe arz, yerküre” etimolojik olarak

“barlık alanı, yapım-edim alanı, üretim alanı” anlamına

gelmektedir. Bunun da, yerkürenin niteliğine ve işlevine

ne denli uygun düştüğü açıktır.

“Vağue / jüağue: yıldız”, etimolojik olarak “çift za-

manı, çift sürme mevsimi” demektir. Gökte yıldızların

her mevsimde parlamadığı, çift sürme ve tarım mevsi-

minde daha bir parladığı düşünülürse bu adlandırma-

nın da yerinde olduğu görülür.

  

     

  

 

    
  

 

  

Adıgece diğer bazıyıldızların özgün adları da şöyle-

dir:

Veğuebaş / jöğuebeş : Berenisin Saçı takımyıldızı,

(etimolojik olarak sopa biçimli yıldız); Veğuebe / jöğu-

ab : Delfin takımyıldızı, Veğuezeşibi / jöğuezeşibi:

Büyükayı takımyıldızı, Veğueyij / Jöğuexeçç : Akan-

yıldız, meteor; Veğueç'apse / döğueç'aps : Andro-

meda takımyıldızı; Veğueç'exu / Jöğueç'ef : Kuyruk-

lu yıldız; Veğueplih / Jöğuepih : Merih, Mars; Veğue-

pıxu : meteorit, göktaşı, Veğuetzuw / döğuetzıw /

döğuelınd : Akyıldız; Veğuetzık'u : Alkor; Veğueşel-

haxhe : Çalgı takımyıldızı; Guaze : Kutup yıldızı, reh-

ber; Guebjeğueşş : Kuyruklu yıldız; Mışşetzık'u : Kü-

çükayı takımyıldızı; Nexuşşvağue : Venüs, Çoban yıl-

dızı; Şıxulhağue : Saman yolu...

Ayrıca Adıgeler yeryüzündeki insan sayısınca gök-

yüzünde yıldız bulunduğuna inanırlardı. Her kayan yıl-

dız bir insanın ölümü anlamına geldiği gibi, her doğan

çocukiçin de gökte yenibir yıldız oluştuğu ka-

buledilirdi.

ADIGELERDE
TAKVİM BİLGİSİ
VE KAY-
NAKLARI

Adıgeler, güneşin

gökyüzünde izlediği

yoldan,ışığının çok ve-

ya az parlak, ısısının

çok veya az yakıcı

olup olmamasına; ya-

ğan yağmurun damla-

cıklarının ince veya iri

taneli olmasından, yere

düşen yağmur tanesinin

içine düştüğü küçük su biri-

kintilerinde oluşturduğu dam-

lacık çukurlarının büyüklükveya

küçüklüğüne, kırlangıçların alçaktan

veya yüksekten uçmalarına kadar pek çok

doğal durum ve olaydan geleceği kestirebilmek adı-

na anlamlıbilgiler, sonuçlar çıkarmaya çalışmışlardır.

Eski Adıgelerde hemen her mahalle ve köyde güne-

şin hareketleriniizlemeye,yılın hangi mevsiminin ne za-

man başlayıp bittiğini belirlemeye yarayan özel gözetle-

me noktaları bulunurdu.

Bu noktalar bir ulu ağaç olabildiği gibi, bir kaya ya-

rığı veya aralığı veyaözelolarak dikilmiş dikitler de ola-

bilirdi. Hatta hemen her evde güneş huzmelerinin sız-

ma derecesinin izlendiği belirli yerler bulunur, huzmele-

rin buraya sızma düzeyleri gözlenmek suretiyle mevsim-

ler ve günün evreleri kestirilirdi. Yine hemen her mahal-

le ve köydebirkaç evde (özellikle yaşlı bilgelerin yaşa-

dığı evlerde) genellikle evin güney tarafındaki düzlük
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bir alanda “İhexhanbeş : vakit sopa-

sı” adı verilen belirli uzunlukta bir

kazık çakılı olurdu.Kazığın göl-

gesinin yönüne, uzunluğuna

göre günün neresinde,

hangi zaman diliminde

bulunulduğu büyük bir

isabetle saptanırdı.

Avcılar, yolcular,

savaşçılar yollarını,

yönlerini gök cisimle:

rine bakarak bulurlar-

dı. Zifiri karanlıklarda,

sisli puslu olağandışı

gün ve gecelerde yön

bulmak sıradan insanlar

için kolay olmadığından,

bunun için özel uzmanlar

yetiştirilirdi. Şuw ğuaze : sü-

vari rehberi denilen bu uzman kı-

lavuzlara büyük değer verilirdi.

Yeni doğan hilalin uçlarının durumuna

göre, o ayın nasıl geçeceğine ilişkin ip uçları bulurlardı.

Güneşin doğuşuna, batışına bakarak o yılın nasıl geçe-

ceğini kestirirlerdi. Vağuebe (Delfin Takımyıldızı) gök-

yüzüne kurulup yerleştiğinde bahar gelmiş sayılır, gö-

rünmez olunca da kış hazırlıklarına hız verilirdi. Müslü-

manlıktan sonra Nexuşş vağueye (Venüs, Çoban Yıl-

dızı) bakarak sahur yaparlar, pçıha jüağu (Akşam yıl-

dızı) adını verdikleri yıldızın görünmesiyle de oruçlarını

açarlardı. Bu ölçüler bugün bile kırsal koşullarda bilen-

lerce hâlâ kullanılabilmektedir.

ZAMAN VE TAKVİM

Adıgelerde zaman çeşitli biçimlerde ifade edilir.

Adıgecede “mafe/maxue : gün”, “çeşwjeşş : ge-

ce”, “nefşağu/nexuşş: şafak vakti”, “tığe gıgueç'ığu

/ dığe gış'eç'ığue : gündoğumu”, “tığe guehağu /

dığe guehağue : günbatımı”, “şecağu / şşecağue:

öğle vakti”, “pçıha / pşşıhaşha : akşam vakti”, “tha-

mafe / thamaxue: hafta”, “maze : ay”, “yilhes, ğe

: yıl” gibi temel ve özgün zaman adları ve birimleri dı-

şında, en eski zaman tanımlamaları her halde bir doğal

olayı ya da mevsimselbir temeletkinliği ifade eden söz-

cüğün sonuna, “onun zamanı, onun vakti, mevsimi” ol-

duğunu belirtmek üzere eklenen “-ğue” son ekiyle ya-

pılmıştır.

Belki bu sonek, “şşığue / yi ğue : zamanı, mevsi-

mi” gibi yardımcı sözcüklerin bir uzantısı olarak da de-

ğerlendirilebilir. Aşağıda örnekleri görüleceği üzere, ta-

rım ve hayvancılık biçimindekiilk evrensel işbölümüne

dayandığı anlaşılan ilk ay adlandırmaları bu sonekle

üretilmiştir.

Bunun dışında Adıgecede salt zaman kavramını kar-
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şılayan sözcük ihexhan / Ihexhene

sözcüğüdür. Ancak bu sözcük gü-

nümüzde uzunca bir zaman di-

limini ifade etmek üzere çağ,

dönem karşılığında kulla-

nılmaktadır.

Bunun yanısıra Za-

man anlamında kulla-

nılan diğer sözcükler,

büyük ölçüde İslam

Dini'nin benimsen-
mesinden sonra

Arapça'dan uyarla-

nan sözcüklerdir. Bun- |

lar vakitten uyarlanma

waxhte ve zamandan

bozma zeman sözcükleri-

'dir.

Takvim kavramı da sonra- -

dan üretilmiş veya en azından es-

kiden bu anlamda kullanılan kavram,

günümüze ulaşamamış, unutulmuştur. Bu-

gün takvim karşılığında iki kavram kullanılabilmektedir:

“Lhexhanılh / lexhanılhe : takvim” etimolojik olarak

“zamanlık, vakitlik, zaman kabı, vakit kabı” anlamına

gelmektedir. “Mefepçç / maxuebj” ise etimolojik ola-

rak “gün sayacı, gün sayıcı” anlamına gelir.

Yaşam pratiğinin dikkatli, bilinçli gözleminden ve

değerlendirilmesinden çıkarılan derslerle oluşturulduğu

anlaşılan geleneksel Adıge halk takvimine göre yeniyı-

lın başlangıcı, günümüzdekullanılan gregoryen takvime

göre 23 mart gününe rastlamaktadır.

Öyle anlaşılıyor ki, Adıgeler zamanıilk adlandıran

topluluklardandır. 21 martta gece ile gündüzüneşitlen-

diği henüz bilinmeden önce bu tespit ve adlandırmala-

rın yapıldığı düşünülürse Adıgelerin bilimsel gerçeğe ne

kadar yakın bir tahmin ve tespitte bulundukları görüle-

cektir.

Adıge halk inancına göre 1 (23) mart, aslında yılın

başladığı gün değil, toprağın uyandığı, kışın yaza dön-

meye başladığı gündür (ğere ç'ıre ya zexeç'ığue maf

: yaz ile kışın ayrıştığı gün). Nitekim 21 martta gün dön-

mekte, yani yaz ile kış “ğere ç'ıre / ere ş'ıre” ayrış-

maktadır.

Adıgelerin zamanı tanıyıp tanımlamakla uğraşan ilk

topluluklardan biri olduğu şu örnekte de yalın ve açık

bir biçimde görülmektedir. Adıge anlayışında “yilhes

veya ğe : yıl”, esas olarak “ğe: yaz”, ve “ç'ı/ş'ı: kış”

olmak üzere iki bölümden/mevsimden oluşurdu. Ba-

harlar, daha sonra, yaz ve kışın öncüleri, habercileri ola-

rak tanındı ve tanımlandı.

“Bijıha : sonbahar” kışm öncüsü ve habercisi olup,

özellikleri bakımından kışa daha yakındır. Aynı biçimde
Gg e
ğatxe : ilkbahar” da yazın öncüsü ve habercisi olup,



 

ona daha yakın özellikler gösterir.

Eski Adıge kültüründe mevsimleri, esas olarak Ve-

ğuebenin durumu belirlerdi. Veğuebe topraktan çıkıp

gökyüzüne kurulduğunda (ki bunun 21 marta rastladı-

ğını şimdibiliyoruz) baharın geldiği, yazın ışığını, ısısını

yeryüzüne cömertçe sermeye başladığında ise ekinle-

rin, bitkilerin hızla büyüyüp boyattığı, veğuebenin gü-

zün ağaçların tepelerine sinip gizlendiği ve kışın da top-

rağa sızıp kaybolduğu kabul edilirdi. Mevsimler de bu

veğuebenin farklı durumlarının getirdiği bir sonuçtu.

Adıgeler güneşle ayı, birbirini sürekli gözetip kolla-

yan, rastlaştıklarında hasretle kucaklaşan iki kardeş gibi

düşünürlerdi.

Ay ve güneştutulmalarınıiki kardeşin karşılaşıp has-

retle kucaklaşmaları biçiminde yorumlarlardı. Ancak

her'kucaklaşmada birinin sığı, sıcaklığı yok olduğun-

dan bu kucaklaşmanın uzun.sürmemesi için, diğerini

kucaklayıp örtene bir an önce birakmasıiçin yakarırlar-

dı. na
- Bunun'için, en önem verdikleri, hemen hemen hiç

başlarından çıkarmadıkları kalpaklarını bile çıkarırlardı.

Adıgeler, insanların yeniyıla nasıl girerlerse yıl bo-

yunca ona benzer bir durumda yaşayacaklarına inanır-

lardı..

Bu yüzden de, 22 mart günü hazırlıklar yapılır, ak-

şam gün batımından sonra ev ev gezilip dolaşılır, gün-

düzden hazırlanmış olan en sevilen yiyecekler paylaşılır,

yenilir, sabaha kadar uyanık, sağlıklı, dinç ve neşeli

olunmaya, hoş vakit geçirilmeye çalışılır, şafakla birlikte

kutsal ağacın (Ççıgı wuc : dans eden ağaç, çevresinde

dans edilen kutsal ağaç, ağaç dansı) etrafında yapılacak

olan toplu yakarı törenine gidilirdi. Burada

dansedilir,iyi dilek ve temennilerde bulu-

nulur, Tanrıya, tanrılaratopluca,S5 tö-

renle yakarılırdı.

ADIGECEDE
AYLAR

Geleneksel Adıge kül-

türünde ayların farklı yön-

temlerle tanımlanıp ad-

landırıldığı görülmekte-

dir.

Tarım ve hayvancılık

biçimindekiilk evrenseliş

bölümüöncesinde Adıge-

lerin ay ve gün adlandırma-

larının olup olmadığı, varsa

nasıl olduğu konusunda bize

ulaşan sözlü kültür hazinesinde

bir tespit bulunmamaktadır. Tarım
ve hayvancılık temelli adlandırmaların,

bundan sonraki dönemeilişkin olduğu ko-

layca anlaşılmaktadır. Buna göre şimdiki mart : we-

    
  

   

  
  
   
    

  

dıbe : yaşlı, zayıf hayvanların çoğaldığı, çok olduğu ay

veya mezexhuane : küfür ayı (küfredilen, küfrettiren

ay) nisan : wediğjıh : yaşlı zayıf hayvanları götüren, öl-

düren ay; veya melijjıh : yaşlı koyunları götüren, öldü-

ren ay veya melılhfeğu / mellxueğue : koyun kuzu-

lama ayı; mayıs : jönığuaç'” : çift sürme zamanı sonu

veya veğuemaze: çift sürme ayı veya negiğe : ağaç-

ların çiçek açtığı ay; haziran : meguweğu / meguewe-

ğue : ot biçme ayı; temmuz : bedzeweğu / bedzewe-

ğue / tzıvığue : sineklerin soktuğu, hayvanların kaçış-

tığı ay; ağustos : şışha'u : ; eylül : ueniğue / ueğue

maz : harman dövme ayı veya uxıjığue maze : hasat

ayı veya fowç'ade : ; ekim: ççepweğu / jepweğue:

kırağı düşme ayı veya ğuegığue maz : hayvanların ba-

ğırma, ağlamaayı; kasım: şek'ueğu maz / şşek'ue-

. ğue maze : avlanmaayı; aralık : tığeğaze : gündönü-

mü Veya pxhezey : ; öcak : şılemaz / ş'ışıle;şubat

: mezaye : kötü ay, zorlu ay veya mezexhuane:“kü-

für ayı, küfreden ay, küfrettiren ay.

Getxape (Mart : ilkbahar başı), ğetxeku(Nisan :
ilkbahar ortası), ğetxaç'e (Mayıs : ilkbahar sonu) örne-

ğinde olduğu gibi ayların mevsimlere göre her mevsi-

min başı, ortası, sonu biçiminde adlandırılması, kolaylık

olmak üzere daha sonra ortaya çıkmış olup, günümüz-

de özellikle muhaceret koşullarında Adıgecenin yaşa-

mın dışına itilmesini önlemek bakımından, bu adlandır-

manın tercih edilmesinin, pratik yararlar sağlayabilece-

ği kanısındayız.

ADIGECEDE GÜNLER

Pazartesi : Blıpe : yedinin önü, burnuveya

Blışha : yedinin başı; Salı : Gubc/

ğubj; Çarşamba Berçejjıy /
Bereskejjıy / Berejjey : Kü-

çük perhiz günü; Perşem-

be : Mefeku / Mexue-

ku : Orta gün; Cuma :

Berçeşxu / Beres-

keşxu : Büyük per-

hiz günü veya

Mersm : Meryem

günü; Cumartesi:

Mefezague : Tek

gün veya Şşebet:

Yedinci gün'dür.

Özellikle günü-
müz Kabardeyce-

sinde gün adlarında

Hristiyanlık ve Yahudi-

lik dinlerinin etkileri da-

ha açık biçimde gözlen-
mektedir. Bu dinlerden önceki

adlar unutulmuş, günümüze ulaşa-

 

NART 127



3

İce
 BUYUTECsaanen ©

  

 
Çeviren: İbrahim ÇETAO   

ey, mutlu olası insanlar! Yeni yılınız, ba-

har ayınız kutlu olsun. Aileleriniz mesut

ve şanslı olsunlar, kötülükler ve hastalık-

lar sizden uzak dursun, her istediğinize

erişebilenlerden olun, bolluk ve bereket

içinde yaşayın, bahtınız açık olsun!

Adigeler yeni yılı baharın ilk günü kutlarlardı. Yılın

ilk akşamında evler sevinç ve neşeyle, kalpler mutluluk-

la dolardı. Bu duygu, insanların tavır hareketlerine ve

sözlerine yansırdı. Konuk evlerinden sicepsine (kemen-

ce) ve kamil (kaval) sesleri sokaklara taşar, Phecic ses-

leri ortalığı adeta inletirdi. Mutlu insan sesleri cadde ve

sokaklarda her yandan duyulurdu. Katır üstünde köyü

dolaşantellal, sevincini yüksek sesle insanlara duyurur,
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Yılın ılk akşamında evler

sevinç ve neşeyle, kalpler

mutlulukla dolardı. Bu duygu,

insanların tavır hareketlerine

ve sözlenne yansırdı. Konuk

evlerinden sicepsine

kemence) ve kamıl(kaval

sesleri sokaklara taşar, Phecic

sesleri ortalığı adeta inletirdi.

 



 

 

gönülleri fetheden mutlu haberi çev-

reye yayardı;

“Hey köylüler, mutlu olası insan-

lar, aileleriniz mesut ve şanslı olsun-

lar, yeniyılınız, bahar ayınız kutlu ol-

sun, kötülükler ve hastalıklar sizden

uzak dursun, heristediğinize erişebi-

“lenlerden olun, bolluk ve bereket

Karşılıklı temennilerden
sonra gençlere çeşitli
yiyeceklerverilirdi.

Gençler, coşkulu şarkılar
eşliğinde,ellerindeki

Tan yeri ağardığında, insan-

lar yüzlerini güneşe dönüp, dü-

zen içinde dikilirlerdi. Yaşlı bir

adam, bir elinde kadeh,bir elin-

de haluj olduğu halde, sağında

ve solunda genç bir kız ve erkek-

le birlikte gurubun önüne çıkıp,

güneşe doğru sevinçle bakarak

içinde yaşayın, bahtınız açık olsun! meşaleleri şunları söylerdi:

Sabah güneşi dogmadan ulu ağacın KK “İnsanlarımıza mutluluk ve

(cigivuc) altında herkes toplansın, sallayarak, bir başka , bereket ver, ailelerimizi bahtlı

yeni yıl onuruna vuc yapacağız!..” haneye doğru yönelirlerdi. kıl, kötülük ve hastalıkları bizden

Tellalın çağrısı biter bitmez genç

kız ve erkekler toplanır, ellerinde me-

şaleler olduğu halde, neşe ve coşku

içerisinde yeni yıl şarkısını söyleye-

rek haneleri dolaşırlardı. Evlere yak-

laştıklarında, uyum ve neşe içerisin-

de şu şarkıyı söylerlerdi:

“Dağların doruklarından aşarak,

Yeniyıl parıltıyla geliyor
- Geliyorçiçekleriçerisinde,
Yemyeşil bir halı gibi bahar,

Aydınlık ve mutlu bir yasam

içine” li
Gençler şarkılarına ara

verdiklerinde, evlerinden

onları karşılamak için çıkan

insanlar için şu temennide

bulunurlardı:

- Yeni yılınız kutlu olsun,

bolluk ve bereket evinizden ek-

sik olmasın, hastalık ve diğer kö-

tülükler sizden uzak dursun!

Güler yüzle karşılanan genç kız ve er-

keklere, hane halkı şöyle karşılık verirdi:

- Sizin de yeniyılınız kutlu, şansınız bol

olsun, iyilikle yaşayın.

Karşılıklı temennilerden sonra gençlere

çeşitli yiyecekler verilirdi. Gençler, coşkulu

şarkılar eşliğinde, ellerindeki meşaleleri sal-

layarak, bir başka haneye doğru yönelirlerdi. Aile-

ler gece boyunca oturur, ışıklarını söndürmezler, varsa

konuklarıyla keyifli sohbetler yaparlardı.

Sabah güneş doğmadan, neşe içerisinde, ulu ağacın

(cigivuc) çevresinde toplanılırdı. Genç kız ve erkekler,

ellerinde meşaleler olduğu halde, birlikte dans edip ye-

ni yıl şarkısını söylerlerdi.

Cigivuc, el ele tutuşan beş kişinin gövdesini kavra-

yamayacağı kadar ulu bir ağaçtı. Diğer bayramlar da

bu ağacın altında kutlanır, ağacın dalları, güzelleştirmek

amacıyla gelen insanlar tarafından renkli bezler bağla-

narak süslenirdi. Yeni yılın verimli ve bereketli olması

için ağacın dalına-taze post asılırdı.

Aileler gece boyunca
— Oturur,ışıklarını
söndürmezler, varsa
konuklarıyla keyifli

sohbetler yaparlardı.

    

  

     

 

  

uzak tut. Dünyamızdan barış,

ocağımızdan rızık ve derman ek-

sik olmasın, istediğimiz her şeyi

elde etme imkânımız olsun. Yeni

yılın refah ve mutluluk getirmesi

için amin diyelim.

Herkes “Amin” diye seslenir,

getirdikleri nevaleleri torbalar-

dan çıkarıp, guruplar halinde

oturarak, dilek ve temennilerde
bulunur, yemeklerini yiyip bah-

simelerini içerlerdi. Yemekten

sonra insanlar guruplar halinde

el ele tutuşup vuc oynarlardı.

“Kaynasın, kaynasın hasta-

lıklardan arınası toplu-

luk!” diyeseslenirdi ce-

guako ve yanında maha-

retle dans eden bir kızla

birlikte, seri hareketlerle, kendi-

sini dansın ritmine kaptırmış
olarak oyun alanını dolaşır, şu şar-

kıyı söylerdi:

“Vorada, altın taçlı,

Vorada, ceylan bakışlı,

Vorada, kuğu boyunlu güzel,

Vorada takunyayla yürüyen,

Vorada, konuğu eksik olmayan,

Vorada, vorada, yürü güzele”

Kızların arasında göze değen uzun

boylu olanına yaklaşıp, ceguako şu şarkıyı söylerdi:

“Gözleri ela,

Gerdanı beyaz,

Lüle saçlı güzel Lasin,

Yürü gel dansa,

Gönülleri alan, mutluluk dağıtan,

Tanrı getirsin bereketli günler”

Daha sonra ceguako yiğit ve yakışıklı gencin yanına

gidip, ellerini havada dalgalandırarak şarkıya başlardı:

“Vorada ayakkabısı sivri burunlu,

Vorada at üstünde kırlangıca benzeyen,

Vorada güzel temennilerde bulunmasınıbilen...”

 

EN
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Herkes sevinç içinde ve coşkulu bir şekilde vuc oy-

namaya devam ederdi. —

“Aman ha! Kaynasıns” diye ceguako seslenir, ara

verdiği şarkısını güzel sesiyle sürdürürdü:

“Yorada ceylan boyunlu,

Vorada uzun boyunlu...”

Güzellik tüm zamanlardainsanları cezbetmiş, gönül-

lerini yüceltmişti. Adigeler de güzelliğibir kült haline ge-

tirmiş, imrenilenbirsıfat olarak koruya gelmişlerdi. Gü-.

zellik, insan yaşamının her alanında varolan, kişiye güç,

sevinç ve moral veren bir olgu olarak kabul edilirdi. Bu

nedenle de Adigelerin el sanat ürünlerinde, maneviyat-

larında çokça yer alırdı. Böyle olmamış olsaydı bu hal-

kın, nart destanları gibi bir mitolojisi, müzik makamları,

güzel dansları ve tüm halkların beğenisini toplayan giy-

sileri olamazdı. Adigeler insan soylarının güzel olması

için bir çok imkândan yararlanırlardı.

Sevinç ve neşe içinde olan gençler yeniyıl şarkıları

söyleyerek vuc dansı yaparlardı.

Atları kişneten yiğit gençler gökyüzüne tırmanmak

istercesine, ruzgarda uçar gibi at koştururlar, deri kap-

maca oynarlardı. Bu esnada kızlar bağrışır, alkış tutarlar,

yiğit gençler deri kapmaca oyununa kendilerini kaptırır-
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lar, atlarım toynakları yeriinletir, atlilar yiğitliklerini son

güçlerine kadar göstermek istercesine rüzgârda uçuşur-

lar, kendilerine ateşe ve taşkın sele atmaya adeta hazır-

dırlar. O andaki tek amaçlarıkızların beğenisini almak,

gönüllerini fethetmek ve gece uykularını bölmekiçindir.

İnsanlar yoruluncaya kadar eğlenirlerdi. Yeni yıl

mutluluğuna kapılanlar daha çok genç kız ve erkekler

olurdu. Onlar, yüreklerindeki aşk ateşini şarki ve dans-

larla ifade etmeyeçalışırlardı.

Zaman yerinde durmuyor ve buna bağlı olarak ya-

şam da değişiyor. Adıgeler Hristiyanlığı bırakıp İslami-

yeti kabul ettiler, Buna bağlı olarak halk birçok önemli

bayram günleriniterk etti. Bir Adıge geleneği olan yeni

yıl kutlamaları da bumlardan biridir.

Sosyal değişimlere bağlı olarak halkın kaybetmek

durumunda kaldığı bazı güzel geleneklerin yeniden be-

nimsendiği de olmaktadır. Halkımızın eskiden yapmış

olduğuyeniyıl kutlamaları yeniden canlandırılmalı, in-

sanlarımıza mutluluk ve moral veren bir etkinlik haline

getirilmelidir. Bu gelenek içinde birçok güzel tavır ve

davranışı içinde barındırıyordu. Bu nedenle yeniden

canlandırılmasıiçin gerekli imkânlar araştırılmalı ve kul-

lanılmalıdır.

 



   
  

 

  
  
   

 

   

Gözleriniz bizim için önemlidir.

Net görmeniz kadar zararlı güneş ışınlarından da |

korunmanızı istiyoruz... Her şeye rağmen yaşamak güzel |

yerine herşeyi görerek yaşamak güzeldiyorsanız,

hem estetik hemde sağlık konusunda Size

205 yıldır çözüm üretiyoruz.

Seçkin markaların en yeni modelleriyle

2005'te de hizmetinizdeyiz. 
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Kusursuzluk Ayrıntıda Gizlenir!

Siz de kusursuzluğun ayrıntıda gizlendiğini düşünüyorsanız çokiyibir dost kazandınız demektir...
Flow Waterjet; mermer, granit ve her türlü malzemeüstüneişlemekistediğiniz en karmaşık

desenleribile kusursuzca kesip şekillendirebilir.

Mermerve granit döşemeler, tezgahlar, desenli
seramikler, metalüzerine işlemeler, eviye ve musluk deliklerinin yanı sıra Flow Waterjetile

mimarlıktaki en karmaşık desenleri bile taş karo, lamine, ahşap,
seramik, metal ve cam üzerineişleyebilirsiniz...

Kesilen malzemede ek yeri bırakmadan düz zemin içerisine gömme ve desen
işleme yapabilen Flow Waterjet ile fire ve risk faktörünü en aza indirerek kullanılacak

malzemeyi enverimli şekilde kullanabilir, benzersiz bir ekonomik avantaja kavuşabilirsiniz....

Şimdi siz de Flow Waterjetile özgürce projeler hazırlayabilecek, yaratıcılığınızı en uç noktalarına
kadar sergileyebileceksiniz....

Haydi, Flow Waterjet'le siz de kusursuzluğu yakalayın...

GRANİT & MERMER,

Merkez : Uğur Mumcu Cad. 75/2 G.O.P/ANKARA
Telefon :(0 312) 446 08 52(pbx) » Fax: (490 312) 445 06 24-445 05 46
Fabrika O: Ankara - Eskişehir yolu 55. Km Temelli/ANKARA
Telefon : (0312) 646 51 20 (pbx) e Fax: (490 312) 646 51 28-646 51 29
web page : http://www.asan.com.tr e e-mail: info©asan.com.tr

Cilalı ve yakılmış
granit

ithal ve yerli
dai

özel motif çalışmalırı
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